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' EditievoorN ed.e.rland. 
HOO~'D-BUREAU : Batavia,'bij B1WINING;'& WIJT. ~otterdam, bijM. WIJT lit ZONEN. 

VOOR WOORDEN , ' : 4ig,va~j)j~n,ki;hm tq~ . So~rabaija ,255 en eihdelijkvan 
, . ' . . " •. '. . daar tot. Gnss6e.~90kllometet:s. 

VOORKOME~E .'IN DE G"EWON~ EDITI:E- VAN HE~ , '. '. Natuur1iikmdet~1ilatjap ' m~t de hoofdlijnverbon-
" .' ' . .' , . , ; ... ., den worden, 'terlengtevan J5 kilometers; " " 

Nieuw'Bata.viaasch ·Randelsbl,£lid. ," E~ne lijn ' doo.r l3.imjoenias, Kadoeen verderlot 
Willem 1 is even onyermijdelijk en: heeft200 kiloIlie- . 

, N E .... JA A' SPOORWEGEN EN KULTUltES tera lengte. . . . •. . . ., . ' , ' . ' 
CEYLO ', ' .L-' V ' j " " . '- ' ' " .. '. . " Eenzijtilk'van de .vlakte van BandongnaarCheribon 

, IV. . . ' eischt eene J~n vau 115 'kilometers ,. die tusschenMa-
De spoorwegenworden overal in tweecathegcirien: gelang .en Kadoe 45 kilometers, van Djombong naar 

gesplitst, die met normaal spoor, dat is ,meteeneruimte Kediri 30 .kilometers, van Sido-Ardjo naal' Pasoeroean 
tussche.1I de rails van 1.435 a 1,45 meter .en met smal 40, van Hempol n.aar Malang 55 en van I>asoeroean 
spoor, die tlZinder dan 1.435 meter wijdte tusschen de naar Probolingo 38 kilometers. Java heeft dus 1408 
rails hebben. " . kilometers spoorwegen noodig. 
, Voor den spoorweg van Samarang naar de Vorsten- Ali!! Sumatra wordt in het verslag zelfs nog niet 
landen heert men breed, voor die van hier naar , Bui- gedacht! 
ienzorg smal spoor aangenomen.De . spoorwijdte . van De .heeren Kool en Henket zeggen: 
eerstgenoemde lijn bedraagt 1.435 meter, die Van de , nDe gemiddelde prijs per kilometer i over de totale 
laatste 1,067 meter. '. . ' . '.. .'. . lengteyan 1408 kilometersgeslag~n! wordt dils' do{)r 

Op 'Ceylon heeft men , denspooTweg op ' ;r::vo:et'~ " ,?riS '"g~ra'am[lopJ 8 '7~<j~tlJis°O<i = f 13'3;450. ' Eene 'ver
duim (Eng.) of '· 1,67 . meter wijdte aallgelegd~ . 14en ' :g-elijkmg . met het net van spoorwegen in Zwitserland 
pl'Ust er thalls sterk smal spoor, 3 voet 6 duim breed doetvertrouwen stellen in deze globale raming. Dit 
(1.067 meter), aan. . . net van 1211 kilometers lengte }leeft ilamelijk vo]gens 

De beeren Kool en Henkct wijzen ons op de Hjnel), den ' IIMO?lite2~r fles Interets Materiels" van 1867, no. 57, 
(lie op Java onrniHbaar .en die welke hoogst wenscl1e.lijk per kilometer gekost Frs. 340.809 of f 161.032; trekt 
zi,pl. . Zij .gevell ecne globale begrootillg der kosten men hiervanaf 20 %, omdnt dit net voor dubbel spoor 
VaJl zuj"ig te bou\tcn spoorwegenvoor .cuke! normaal is aangelegd, . doch veelal .nog slechts een ' spoor bezit, 
e,~ smal Sl'~lOr. " met jnbegrip van materieel, b~j gelijk zoo komt men op den middenprijs .van .f 128;825.
gesteldeniatigeeischen, doch zonder l)etexploitatie- per kilometer, die zeer ': weI over'eenlltemt met boven-
kap'ita~l ell , zqrider het:verlie~ yan ;het ,geld, ,noodi~t?t gestelden prijs van f 133A5{);" , . 
het verkrijgen van het aanlegkapitaa~; ])~ ~~nclu81els, ,Met heLoog op de kosten van: d-en spoorweg Sama
dat de h9ofd1iju vo?r"Jlo,rm~~l , spoor flJ2,67;,O,OOOmoet ,rang-Vorstenlanden is die ; raming dati ookwerkeUjkzeer 

· ~osten , en .slechts f 6;51~~;~,009 . vop~ , sll')al~poor; de ruim genomen en hooger dan noodig is. . 
· zutakken l 52,82Jl-,OOO.:'of:f, 3,13,760,000 . . H;et, verschil Smalspoor heeft. voor-en nadeelen. .' '. i .' " . . 

zou 41 milioengulden hedragen,,; !l-l!l ffi,en ' het geheel . Men rijdt.sJleUer ,op normaa~: spo9r., Bfj de exploi~ 
. s~men~rekt, . I-Iet '. v~rs~hil , ;kFmttot .831/2 milioen t a18t~tie; klln1:l~.~:c 8n~lheden van 30 a50kilometers~per,:uilr 

men de spoorweg~l!-. · geheel naar iEut()pe~scpe ei~~hen()p ,norm~atsp(;)or , 'van .29 . a. .?O Idlomet'ersQPsmal 
: ~o~ wi1l~ll" inric!l~,~n., .• • ', •. , .. .. ..•.... . " ,:' . spopr . tot ,d.edagelij,ksche ,voorkqmende 'gerekend WOI-

:Dehoqf~Fjnen ;mR~t,en; eeneJengte~an 870kIIo~e;., den; .ophor;tzon,tale . of nag~noeg hor~z<;mtale banen konit 
· t.ersheq-beu;;. ,)d~ ;ijt,ak,~,en ;!1~g~;j~~ kiIOil?eters. . men ~0~60 . en 39 kjIometers- in hetuur. ' " . . 

.•. Die .hqof~)iJW(~' 01qRP,en ;va~ B.~t~vil\ :ov.er Depo~ ofG;em14del,drijderi deggederentreinen iIi · Europa met 
r,rj~J1langis :~pt . Tji,ha~o~~::I! .van9~.a.ro.ve,r,.~e.nz~er mq~Ilij~ , ~ene ~nelh~~dvan , 2,0 kilometer,s per uur. , . .., .. 

', . b;~gged;eelte · totTHpadal.a!allg,. V!lr~er ~Ilar rjitjale13gka; ~" .' He~ft .. ,men nu hij normaal ' spoor' grpoter tU1elheid, 
' wa~rInen weder()p. !1e.!~ L~yeu Inoeilijkljerggedeelte . ~;ot ,bij , sp:IalsPQor .. heeft, me~geheel ,of .gedeeltelijk .. een 
• . 1vlango~4j~ja ; stll~t; , ,d~~J~jn, ,·b!lhoQrtzJf:lh, .verd,er .. ,!?t.15 an~er . Y9prdeeliger .. t~ac~., . smaller . aar~~baan, dus min
' .. 1d~o,J1let.~~s , ben,oor~n , ?Tjil~tj ap ...• qjl .• k .. str,ekk.~p en .. l~ dan .. :de.r, .,~?eveelh.ei dballast" ,korter,· d warsliggers, minder 

i , *~~q i.~iIRp:i~,t~r~ J~yg ; .• ~ ;\'~n,./lS : ; ~jl()~~t~r.s,;,;~en2qr;4e~,: J~?g~e,~ der ,:.~iIJll>t~erke~ ; .. ~~z. . .. '. . .... ' 
1 (.'fJ,!!~,tJ~P ,)~ot:· PJo,~gJ~,~~~ft, j~~.n, ItqgJ.~9, · ~M?D;l~!tt,r'S1~po-· ' , De heeren Kool en ·'· Henket zeg~~n. : 



o;o~irir;:~~e~a%~I{jd~;"fs~itx,~i1~~t~f~t\~~rrJ1~~i~;::%~;- 1\~l~~1~::d!~le:~::t:~~~~::':t~m;:I['Ja~a~;;;~:~:/~~~:~ 
'b~y~p~oli;\V en .. va,~ ' het" inateri~IH.' ; clo.qt~(letmeerrjoo~!ge/. n?~g ' ·eV:~!l •. spoe~}g-krilillel~- worden ilfg~1egd~lsjt'e\YQpn~ 
'brillldstpffen, dpor drsli;jtage ~~_ild-bpr de belang~~lkeIIJl<~ tegenwoOldlg . _ per . stoombCiot g_esc~ledt; dekostc;lt, 
\'o\;-r~i~liibgeil vpo'rde veiIi'glleid\-ClrIleemt~e~ilr>aan. -- met- i~~egiip . . van IevelI~9-nd erho~d,~ 7.ouclenper spoor 
ll1etkirig j _ dat )l~tvervo.el'o,pJ \l:y~~~n?yef!~¢hJkIngmet _o?k ge~p 110em eD8W~arc!l~ ~ verschlt {net- de ' tegenw~o(: 
dilL :van een o;ront deel-. vaI1',.Eu~opu; ·,' yooral Kedurendedlge pflJzeu voor den due_cten over.tocht perbootople
'de ~erste - 15 ba; 25 jaren, gering ziil 'zijnen dat , tOC,h veren. · De dagelijksche g~Ieg(3nheidechteron'l , de'reis 
evell\vel debehoeften aan sneller,' regelm atigei' en VeI- tekullIien aanvaarden,de .regelm[ltjgh~id en ~ dezeker
lig~r:: vervoer' dan than~ best~a'~ ·_:.biJ~Ja )ove l~ ,~eheel- -ira-~a - h ~i ~ , .' .",aarmed~de~eis~ g,e!;cliie?t , ~:I O yergeJ.:ijkillg .m~t 
aanwe7.i a is, zoodat Jl1Wemlg'e Jar.en de' aallleg van ,dm - dcl" .. sloomho?Len,welkechkwl]Js- met .:onstll1mlg 

;gi.~qfeleJlgten · -sp.o0rwegen noo'dig __ is; zoo zalmener wgeren- las tige in-eil 01ItscllepinW1soI)1~~etAf;<lrmen 
toe :J)1oeten besltnten, van de groote snelheden , af te te . doenhebben, zal ,toch ve!erelZlgers, dIe wIDstvan 
zien, ten .eillde· de spoorwegenzbinig te l<tl!illen-bouwell. tijd ' en ' zek,~rheid bov~n ,e~fiigegenlakkeJi8!el1ell; stellig 
.' 1/ VVe oorcleelen oat met. hetoogol) cen en' ander; de doen beslmten aail derelsper¥poor'devooi'k'e'ur tegeven. 
voJa~llde s),elheden vooi" Java ~olddeJlde : iiji-t: . !lDikwijls heeft de . sfooinbootdienst tusse11en . Batavia 

,: .to... t' '- 1 kte'r ' . kiionieters peren 'Soera:baija plaatsirieteen na.chtCiponthciud ·te . Sa": 
VOOl" _ personen l'elIlCn{V a 130 pur. . . . d' " l ' . d '. ' '. " , -.-_ . . A . -' 

in de bergen 20 " "'I m~.rnll-g;" ln It geval~ .,~spoorweg~i,e~sh'llweer.voor 
voor ' O'oederentl'cinen ' vlakt€m 18 /I "u meerpc,l'sollen t.e, vel'klezenb.oV',ep,.-de " stoorti,bootd1t~nst. '. , J' . {leroen'12 1/ ,,1/ !IDe meeste afslallden;b.v, dievanBatavla .. _totB .. an-

lll _ ed' lJ k~1 \l ,( dong 'vaJl' "l'J' ilat J' ap,' tot ·· Bandona 'van .'. 'l'J'ilatJ' ap tot :voof_gemeu Cf e.trelllen{y a ,~~ n ,<,LjJ /I Ii II ' ' :'-" ', - , " ' .. ' - : , . .. .... • " b' .- .. ' --' " . , .. .. . 
.- i;icle . b . b ergen 16 ,; -- " "DJok~Ja,: 80,1,0, ,1)JenkIJoll-tot~amar~ngLvan Sau1arang 

, ., ;/Met de per:souentreinenzou -.men clankunllcn'i~j~en; tot 8oelabaJ]a, k.un~len allen .leder In ~cn dag zonder 
. . ' . -- . .1 '1 overgroCite ' vermOelelllS worden ' afaelegd. '. 

vaJl BatavIa tot BUlt~nzor~ '" afsland O ll g~veer 56 , H-Q- ' . " li W ijmeellen ' dus' tekunnen ~a'nne'mell dat ' de -O'e~ 
meters, 1Il l'Ulrn, ongeveel' ]$/.1 uren.. steldestelheid -VOOl: reizigers zeer voldbelide:mao' ge-
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1/ 
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" " 

" II 

" " 

" " 

tot Bandollg, a(slandougeveer ,ZOO Iplo- acht .-worden. . .' .-, . " 0 

meters, ill ongcvecr 8 i't.9 Olen. I;De aangegeven snelheid VOOf het goed~reriverkee-r . 
tot 'l'jilatjap, nfst fl1l d ongevecr43_1 kiJo- behdeft- geeile lH:ltlere:- toeIiiihting .. ' De snelheidis hier 
meters, in ongeveer 1 H a 20 uren, riietzobzeer de hoofdzaak ' De regelrmitigheid ,de 
tot l'oerworedjo in Bagelen , cafstand 011- veiligheid elide zekerheid; ten allen tijdede goederen 
geveer 525 kilometers , in ongeveer 22 ,~ te ' kunnen . ' vervoeren tegen mutigen prijs, tredell' hier 
25 urclI. '. ' ., ' , op ., den - voorgrolld. . " .' . --- ' 
door Jl:lgdlen tot Djokdja, afstalid ongeveer" Deaangcnomen snelhedtm kUrinenten opzichte van ' 
595 kilometers, ill oIlueveer,?,Al/z U 261/2 l' h 'd . 'd 

u vei 19 e1 zori er 'eenig bezwaar verkregen worden met 
urell. 
door Bogelen tot Solo, afstand onge\ eel' 
65:3 kilometers, in ongeveer261

/ 2 a 281
/ 2 

smal spoor, zoodat uit ditoogpunt !let smal spoor karl 
worden toegelaten. _ -

" i:Vernroeclel~ik zaleer,st 'invele jaren hetvervoer op. 
men. Java zoozeer klimmen, datze niet meet' voor alle soor-
door Baffelen tot Djellkilon , afsland onge- , ten vantransportkunnenvolstaan. . , 
veer 680 kilometers, inongeveer 271/2 u- D- . d . d ' I" d d ' II e on ~rvlllJ1lg eert, " at men zeer<goemet spoor-
291/ 2 uren. ., wegenvoor . smalle spoorwijdte e.xploiteert. De. meest 
over Solo tot Samarang, afstand ongeveer sprekende v.borbeeJden z\jIi: . -.' 
762 kilometers in 0ll f7eveer30lj,1, uren. D - Q-, , . to · ;i/espoorwegen iiI ueenslandhebheneeue wijdte 
over Solo tot Soellabaija, afstand Qngeyeer vart ' 1.0.67 'meter. ' ., ", « .' ' . 
935 kilometers;' inongeve~r. 39

1/2 a 411/2 '"De ilIndianBranch ra:ihv~y" in ' Britsch-Oost-lndie, 
uren. . '. .' thans ' opgeh:rbken, hadeene spoorw\jdtevaiIl.Z2meler. 

Van 'fjilatjap totl'oerworedjoin ' BageJen ;afstand 011ge~ . Ij'De :spoonveg van 6eilt naarAntwerpellheeft eene 
veer ' 125 kilometers, inollgeveer ,41/ 4 uren, wijd-te van 1.10 meter. '.: '. '.. .~ .. ' . ..' . . 

" 
" 

" 
1/ 

" " -

door BilgeJell totDj'ok(ljlij <afiJPa:nd~ ongev~e~ iiEen_groot gedeelte vim het spoor\.\'eauet in Nocir-
195 kilometers, iIi Oligbt1-'ilef" 63/ 4 uren. ' wegen I-ireft eene wijdte van 1.06'7. ..' o . .... . ... 
door " Bagelim ' to'f,: So16 i; 'afsland"ongeveer ,i DeFestiniog-baanvan Port-'M;'adoy mar Dlnasin 
253kilomefers, ih ' origevcer83

/ 4 Men: Walesheefteene ' spool'wijdte van 0.6i- -meter. '. ..-' 
door Bagelen tot 'Djenkilon, a:fstand 1)11ge- lll)e -spoorwegin -'t B'roelthal 'van . H'ennefmiar Rup-

" 
" 
1/ 

veer 280 ' kilomete'i-s , ' ijl0l1geveerg3/4~ren, pichteroth ·heef'teelie- wiJdtevan 0.785 meter . . " ". '.' 
" , overS910 tbtSa:nlllrang ,afstalld' ongeveer > Op '; al 'deze :Spoorwegen ;worJen persciiien; vee en . 

• B62kilometers; in '. OJigeve-er12Hn, uren: goederenvervoerd, uitgenonien' op .den' Iaatsten ; 'waarop ' 
-over Solo Jot 'Boefa-hilija •. afst'andongeveer alieen goederentranspott plaats 'heeft. . - _ ' .. ' '. -" " 435 'kilometers; i'Ii' :'ongeveer 18 urcn . . ; . ;/:Bij de spoorwljdte vall 0.61 meter heeft men nogal 

:" 'S-amarallg6vei Djerikiloll lIaat· Soerabaija, afstand on- eeiiige" V'QoJ'iorgeil te minien, · iegen. het om~anteren. -en 
geveer 337 kiI9m¢ters ', in ongeveer. .111/4 llit>¢tyerdet opg~n~erkt worden,datdeba~nniet met 
uten. ' .... , .. c" .. " , hehdoeLgebouWCi "lS om erpersonen medde vervoeren. _ 



: ' > '<tte < epoOr.wiJdte ;y~nOL;OO )l;·,';~.l Oi~j$.eter;';heeftoveral dat bet .• eene .kolonie, aan welkehet voortaan . grooten .. 
~oede '~ djensten hewezen.'L / _.-;':" deels de kosten van eigene verdediging oplegt, tev~n& 
'. J~~.at QJlsnu ' nag ll[}gilail, ~&I me)} met oog op da zeer belangrijke sommen aanbiedt am hare hulphronnen 

ong$te ondervinding . v::.n Ceylon schl'ijft. . . te ontwikkelen. Nederland bou wt daarentegen spoor-
'. V. ·- w.egen ell maakt wat,erwegenmet h,disc/t geld. Met , '. . I moeite verkreeg men l'entegal'anti(l vooreene lijn en 

,Op Ceylon heeftde vraag: smal of breed spoor? tot een eillc1je spoorweg. VVe1k een .contrast ! .' 
',~er\e . levendigepolemiek geleid. ' Oud-erscheic1ene schrij" De R evue des . Denv J.l!onde.~ . geeft in het nuromer 
~vers w ijzen op de elders bestiaande:, smalle spot'en en val: 15 J uti jl. een overzicht van den toestand van 
i1verlangeri c1ie voor Ceylon,omdat _ de-kosten van bl',eed Hl'}tsch-Indie sedert 1859. Men leze daarill wat voor 
:"poor te groot z,ijn eil zij de oehoefti:f daaraan niet er- spoorwegell eil wegen, maar ook voor waterwerken 

(ennen. , werd gedaan. . Aallspoorwegen, men weet dat , waren 
]!jen hunner zegt: 1/ Bij zoovelekoffie produceerellde in 1~6 6 80 rnilioell poden uitgegevell; dit is thans 

,~ aJldeJl, die op Ollze rnarkt mededingen, zoowel als op tot. 86 milioen geklo mmell. . NIaatschappijen werde!! 
;::~liemarkten van ' het vasteland; de afn eming van de gel'ormd, om met onJersteunillg van dell Staat andere 
:consumiie ill bet · Vei'eenigde KoniJlgl'Uk (het is on \! er~ groote wegendel' eerste klasse aall te leggen, die met de 
schillig of dit door de vCl'valsching ,del' koffie, ll(Jt in- ~izeren wegen in verbanrl staan. liEu de minister . van 
komend recllt of beide oorzaken, -te satpell ontstaat; bet fillantien spreekt er van binnen weinige jaren J ten einde 
feit is -killarblijkelijk); bij grooten voorraad in Europa het spoorwegnet te voltooien, 1I0g de som van 40 · mi
en , door dit alles olltstaande beJangr ijke vermiJldel'ing lioen llollden ster·ling uit ie geven, behalve' de hurp, 
,in de wnarde van OilS voornaamsie uitvo.era!likel, !noet door, pa.rticuliere vereenigingen aangebracht." 
(lit 01\S cll'ingclld de noocb.akelijkh eid doen gevoelen De Britten had den Len aanzien van irrigatiewerken 
geen . ell kel middel onbeprocfdte laten om de prod'uc- ook een lang en misdadig verznim te Jlerstellen. De 
tie-koslell ie v() l'windercn, wa'l l' di t kau. . De kosten hongel'snood van 1861, 1866 en 1868 kOl5tte aan 4 
van de planiagcs zijll thans teruggebraeht tot de laagste milioen menscllell het leven. Ret opperbestuul', door 
redcl ij kc grcll :< en in menig geval lager. VVi.i hebben de Londenscl!e persgedreven, moest scherpe verw ~jtell 
aIle wceltl e argtl:; ll edcn totdat el' gecll SpO Ol' meer vau tot de autori tciten te Cllle.atta rich ten , om ze uit hare 
overgehleven ,is ; wij ltcbben alles bcpl'oefdell weten lethargie te wekken. Van zijne nalatigheid overtuigd, 
lIU !lid wat verdeI' te doen. Er besiaaL siechts eelle hel'sieit het bestuur te Oalcutta zijne fouten met lof
keu~,e tusschell twec wegcn: rneer en betel' . te pJ'Odu- felijken ijvel'. Rct koeht tegen schadeloosstelling aall 
eecren, oat is door bcmestillg te trachten I'uimel' oog:.. de aaudeelhouders in eene rn aJitschappij eene concessie 
flten. dan wei hesparing op de t-rallsportkosten t.e ver- terug, lHtm de wel'ken up zich, am ze met kracht aan 
krijgclI, hel luutste rhin betel' ,vcn3ileld e.n guedkoopel' te vutten, en heeft verklaarddat het aan het vru,cht
vervuermiddclen, ltctgeen \l'cuel' hezllinigillg op Jen baar maken van grondell de ,rcusachtige, som van 30 
arbcid gceft ell heiden te ~arnen , hoe verdei' de dis- milioen pond~n sterling zaI bested en , die het zouop
/.ric( rll van de klls!, gelegen zijn . lleteen hallgt eeh- nemen door een beroep op het krediet van den Staat. 
tcr van het ande!' at'; daartoe moeten wij d us aans[Joren; 1'evcns regelde het bestuurhet bosch wezen, om . te be
IRat oilS da:lrtoe al OIlIlC kraehten lIalllvenden; beden- lettcn- dat voortaal) dooralgeheele ontwouding streken 
kende dat eenheid kraeht geef't., bercikeu w~i door sa- in woestijnen werden herschapen, die weleer eene tal-

. mCllwcrking het doel. De poli tick vall gngeland jegens rUke bevolkipg v.oedden. Men brengt langzamerhand 
lI,ijric kolonicn is tegenwoordig sticfmoededijk (?); men. de bosschen onder geregeld beheer en neemt maatre
luat ze ' aan Iraar lot over-; laat ontl dus be~chuHillg gelen tot herwouding. Zoo gaat het op het vasteland 
tegen !title ell kou in eigeu boczem zoekell . Wij en op Ceylon toe. . 
moetell OilS in dell bestaallden toe3tand s<;lhikken . . ' In- . Het groote bezwaar, om op Oeylon minder kostbare 
dien het \\'aa1' . is dat het opperbt;;stu lll' OilS een . milio ~.!.Ispoorwegen aan te leggen ,bestaat daarin, dat men 
)london ter leen ·lweft · aangeb'ilden. om ze aan wcrken annvankelijk zeer breed SpOOl' aangenomen lieeft en e1' 
van publiek . Butte besleden, lilat onS dit in elk geval dusgeene behoorlijke aansluiting zal komen, als men 
Ilannemen ; tijd is bovellal tegen woordig geld; met netto- voor z~itakkim tot smalspool' overgaat. Intussch.en 
iukomstcn door de exploitalie van den bestaand en vindt dit la atslesysteem tal van voorstanders. Zij 
sJ!oorwcg vall .miustens 60,000 ponden, zon niet. meer, w~jzen op hetgeen elders geda:m is en ,op het slelsel 
ktlllllen wij . de hoop itiet voeden den.spoorwegjaarl\Jks vall F ell. Zij zeggen: I1In eell land a18 Engeland, met 
mem·. dan cen paarmijlen uit 1 e breiclen ,zelfs aJs w~j z\in enormen handel, waar de treinen elkander pijlsnel 
het lllillUel' kosLbare stelsel van. smal -:spoor aallJlemen." opvolgen, is elk oogenblik vanuitllemendbelang, om 

Men ziet datopCeylon aile middeleJl.,worden be- verstoring en ongelukken te vool'komen. Maar waa1' 
daeht om derecds zoobelallgl'ij-kck&ffi.eculLuurhooger de . treinen -elkandel', zooals . bier te lande ,met uren 
op te voel'en en aankwade dagen hethoofd te kunnen tusschent~id volgen, daar lean men den inhoudvall 
hieden; Watgesehiedt inN ed,erlalldseh,-Indie tot, dat kleine .wagens zeer gevoeglijk in de grootel'en overla
doel? Niets. -Wat gedaan \,;Ordi ,gaaL uiterst Jang- den;daal' is groote snelheid van ondergeschikt belang, 
zaam. M.anr de dagel1 . zijl1 .niet meer dat: lallgzaam I terwijlde ol'erlading niet : meer dan P/2 cent ]leI' ton · 
gaat7.ekeJ', iii de ,hande1sheweging :·vol teh6udcn is. i zonku!lnenkostell;' hier kan 'geen bezwaar tegen srual 
H,~t}jn1?elschegouvernc!'nent, _:!;~1l'o".el'de Geyl~llsc~e i goedkoop spoor bestaan, be,halve dat ~~ passagiers :v~n 

so hriJver zlChh~~laagt -i : handeH zoo s:hefmoederhJk(r), wagen zuBen moeten vennsselell. ' W,IJ hebben wellllg 
: ~ , 



'~ reUsacHtjge ' fu~cbine$' ?f~~~~'\gr6~tebaleIigoeate.er., . verbeterd eo: geldvoor ander3 yerbeteringenverlrie
valiren. ' De · voornaam~te ': adikel¢n, die , tle spoorweg gen worden. '.' .... v. h , 
ope.voertjzijnrijstenmest;~e, afvoerbestaat grooten- ... ';.., ...... ..;':.;,;"..:.,', ...,;,; __ ;..-_...;... __ ..... _...;...~_....,;" ..... ___ ...;... ___ ..-. __ _ 
dee.lsuit, koffie: :De >Festiniog-lijn, in N()Qrd~ WaHis;is .' 
perfectgeslaagd; ' Ditspoor kan · te smal tijn ; misschieil 
is: deiniddenweg tusscheiions tegenwoordig breeden 

De nitvoering der agrarische wet. 
l; 

zulk smal spoor; 3 voet of 3vt. 6 dm., he,t: best voor .. Bij Koniilklijk besluit van 20J uli . z,junadererege
ons vervoer, daarwij meet behoeven eil koffie zich riiet len gesteld omtrent de uitvoering vande agrarische wet. 
zoo Jafit pakken als lood. Ofize spoorweg heeft + ,20,000 . WU vinden daarin ten deele een beginselterug ,a'at 
panden per mijl gekost; men kan voldoend sma! spoor oris eender groot.e voordeelell vande pas aangenomene 
voor 5 a 1000 ponden aanleggen ,naar mate van het wet' toescheell, namelijkdat Indiemeer in Indie en niet 
terrein. Zulk eene enorme hesparing maakt snellen in den Haag zal worden geregeerd.M:aat er zijn weder 
aanleg van de lijnen, die wij nog noodighebben, mogelijk." groote inhreuken op datbeginsel geri:laakt. . . -, 

Wij bevindenons op Java in zekeren zin .ill voor- • Een drr anderevoordeelenvan deagrarische wet s_cheen 
deeliger (?)positie.· Wij hebben slechts in Midden- te zijn; dat eilldt:lijk eensduidelijk bet . mijn endijn 
Java eeneenkele Jijn met breed spoor. . V oor ill 007,e in zake het grondbezit Z{)U worden geregeld. . . 
overigelijnen kunnen wij nog hetspoor aanIiemen, dat Na ollderzoek zal uitgernaakt worden wat IIhetge
wij goedvinden, en jaren achtereen voortwetken, zooals bied van elke inlandsche gemeente" is. )Jen zal er 
nu van Batavia naar Buitenzorg is aangevangen, zon- hare rijstvelden en de gronden ,bijhale leden uit~ 
der dat de behoefte aan aansluiting der lijnen vooreerst sluitend in gedurig gebruik inbegrijpeIi; eindelijk zal 
tot bezwaren of uitgaven aanleiding geeCt. Waar niet is, de Gouver~eur-Gefleraal .daaraan nog · gronden,zoo 
heeCt men table ralle.noodig, toevoegen, met het . oog op~ de behoeCte · aan . 

Wij nemen nti neit aan, dat men IIlittle wonders" uitbieiding. Dilarenbovenstelteene algemeeneordon .. 
op Java en Sumatrabehoef daar te stell en ,zooalsde llantie regelen omtrent de rechten bUlten dat gebied door 
l'estiniog-lijn genoemd is. Det voor Batavia-Buitenzorg inlanders op llieuw ontgonnengronden' tev{!rkrijgen. 
aaJlgenomen spoorwijdte wordt tegenwoordig algemeenDie nieuwe ontginningen op hetgeen res nulliu8 WitS, 

goedgekeurd. Wij willen hopen dat de ervaring ook moeten voortaan plaats hebhen op "Staatsdomein." . \V at 
ten gunste van ligtere locomotieven uitspraak zal 'doeu, niet aan de gemeente of het illdividu op Javatoekomt, 
zoodat de trekkracht voldoende zal blijken te zijn om behoort den Staat; dit begillsel wordt IIgehandhaafd." 
de treinen tegen sterke hellingen op te voeren. Maar Art. 2 zegt: 
all! het plan om smaller spoor te . bezigen hier goed II De rechten der inlandsche bevolking op gronil, vol-
werkt, zal de bezuiniging zeer helangrijk z~in. , gens haregodsdienstige wetten, instel1ingeil engebrui-

Wij leggen ons toch niet ollvoorwaardelijk bij de . ken, worden, voor zoover noonig, by . algemeene vel'-
cijfers van de heeren Kool en Henket neder. De heer ordening omschreven. ' . 
Maanchalk, die overigens smaller spoor voorstaat, acht II Het ontwerp van zoodanige verordening wordt, een 
de bezuilliging op stationl!l, zooals men ze hier wilde, geruimell tijd, in de dorpell hekend, gemaakt, en de · 
eene zuinigheid die de wUsheid bedriegt. Stellenwij bevolking , uitgenoodigd om de bezwaren; welke bij haar 
dus slechta dat 'men 3 R 4 ton bezuinigt op de kosten, mochtenbestaan, aan de daa-rtoe aan te wijzen Euro
van de lijn Batavia-Buitenzorg; dit geeft op het toble . peesche ambtenaren mede te deelen. 
spoorwegnet voor Java, hierhoven geraamd, eene min- " "De hoogste inlandscheambtellaren worden over het , 
dere uitgave van 9 milioen voOr de hoofdlijnen en van ontwerp geraadpleegd. . 
ruim 5 voor dezijtakken, zoodat men nog ruim 80 . IIZoolang de hier bedoelde omschrijvinglliet heeft plaats . 
en 471/2 milioen noodig zou hehben. gehad, geschiedt het olldei'zoek uaa.r de ' rechten . der 

Is het te verwachten, dat de particuliere nijverheid, inhindsche bevolking, kl'achtens (lr. tweede bepaling dcr 
nade ondervinding bij den eersten @poorweg op Java voormelde 'Wet vereischt, op dell voet do()r den Go;:,
opgedaan, 'ons met zulke ka:pitalen spoedig te hulp verneur-Generaal vastgesteld ,ofvast te, stellen." . 
komt? Zal men in Nederland genegen zijn jaarlijks de Moetenwijhieronder de regelillg van het individueel 
lloodige fondeen beschikbaar te stellert, zelfs over een eigendom .. verstaan? Of bedoelt men hierhet tot stand 
IOtal jaren verdeeld? Ofzal Irien ze voor Java enbrengen van een code rural ; na raadpleging -van de 
Sumatra opnemen? GeeIivan beidenis terstond fe ver., ' voornaamsteinlandsche . hooful'll ' en debe,volking zelve? 
wachten. , . . . . ' W'ordthier . 'verwezen 'miar het algemeene onderzoek 

.Indien men dus aan Indiedcnoodige middelen niet naarde rechten van den inlander op den grond?Or 
wIl onthol1den · om in de eerste(·nallerdringendste be~ doelt .· deze .' alinea OP ' het onderzoek, in te stell en in 
hoeften te voorzien, zonder \velke geen stap verdei' te elk geval, :,.datafstand vangronden wordt gevraagd? 

. doen i!', dan , moel en wi} ' eene. d·efinitieve . 'scheidingvan: ' Indien dezebepalingen ' niet doelen op ,het uitaeven · van 
degeldmiddelen ,van moederland ,enkolbnienverlangen. titels van eigendom, kunnen wijneraens eld~sill dit 
Daarovernader. Maar dit iszeker:zollder beterecom~ hesluit eenig spoor terugvindtm, dathet .denMiniljter 
municatie-iniddeleri is geene :afdoende hervorming denk- ernst is, den bestaanden eiO'endom teverzekel'en.Dat 
baar ;daardoor· . aHeen b .ri :het Oosten uit z\)n dood- ze bestaat, 'is een feit. DeOMinister,zelf deelde indebij-

. s!aapontwaken, . d'at ;nren;;' de commUllicatie-middel'en lagen tot de agrarische wet uitvoerig me'de, dat eigen
vetbetere en . ;dus meer .. !prod uctie 'wete ' te verkrijgen. domsrechtim in veel ruimer mate worden uitgeoefend dan 
Dankrm ookh~t , stelsel van belastingeu in :den grond vroeger ' beweerdweid. Wij zullen di~ .,pagiua'snietaf-

. ~;":: . . 



. sci1i'ijv(:.n~ Dat wall echter :het: 1l,oojtlbeginsel der aangcno-
. men wet en haar hoofddoel. -

. De verdeeling der- deesa~gi'onden is toch eene zaak, 
dieveel tijd enoverlegeischt> Dat wilde de Minister 
bovendien geheel aandentijd,de behoefteen de wijsheid der 
plaatsel~ike be~turen overlaten. De wetgever bedoelde eeh
terklaarbl~ike10k, dat deeigendom, waarze bestaat, ver
zeketd 'wordeen" ookaan niellwe ontginners op het 
Staatsdomein ·· worde verleend, 

DaRrvanzegt · het . beslilit · niets.Dat blijft in het 
duister. f,Rl'gelen . worden gesteld" voor nieuwe ont
ginningen. De eenige leiddraad is,datzijllhet-stichten 
van nieuwe gemeenten bevorderen." Is hier bedoeld 
nieu'\\' gemeenteli.Jk bezit. ?Dan reageertdit besluit 
reeds tegen de bedoeling van den wetgever, want ais 
de iulander eigelldomsreeht ~p den nieuw ontgonnen 
grond verlangt, wilde men hem dat reeht toegekend 
zien. Welk beginsel zal het Indisch bestuutbij de 
toepas~ing van deze alinea volgcn? Wij zullen dit 
moeten afwachten;maat voor de handhaving van het hoofd
doel der wet ,waken. 

wet. Wlj vert:rouwen echler in menig 'opzichtopde . 
wijsheid van het Indisch bestuur. · . .. .. . 

Er is toch geene belangrijker kwestie denkbaardan de 
verzekerillg van den grondeigendom. Toeneen paar jaren 
geleden in !ret Britsche · Parlement de vraag · wasbe~ · 
handeld, of Europeesch dan weI illiandsch bestuur ver~ 
kiesliik was, stelde de Britsch-Indische onderkoning 
eeneenquele over die vraag in. ' Het ,antwoordvall de 
kundigste Brit!!ch-Indische aIDbtenaten was: w0 mogen 
als de grootste weldaad beschonwen. dat w~i in de 
laatste jaren de rechten op den· grond verzekerd heb
ben; dit is een keJllnerk van Westersch bestilur; 011-

zekerheid van h.et bezit en grove, willekelirige heffin
gen liggen in elk Oo:stersch stelsel; sedert w~i daarmede 
niet voortgaan, ondanks begane fouten, Ileemt de welvaart 
en de · waarde van den grond, zoowel .all! van de pro
ductie toe. Dat beweren werd door tal van feitenen cijfers 
bewezen.Zal de t~id spoedig komen. da,t wij. Neder.~ 
landers, daal'op evenzeer zullen kUllnen wijzen en de 
zekerheid van z~ine rechtell op den grond, ~;m den in
lander verschaft, als onzepgrootsten titel (zij deze 
dan niet il8chriftelijk"J inroepen op de gehechtbeid aim 
ons bestuur en als een eertitel, terw~il w~i tot dusver, in de 
dagen der Compagnie door het IDel'calitiel steisel en la
ter door het cultuurstelsel, niets gedaall hebben om vei
ligheid, recht en zekerheid. de hoofdbronnen van wel
vaart, te bevorderen? Om daartoe te geraken is het 
nie! genoeg te be palen, dat men voor de verplichte cul
tures geene gronden meer zonder schadeloosstelling ill 
bezit zalnemen. v. L. 

II. 

"SchrifteJijke titels" vooi' het lIerfel~jkindividueel he
zit" zal de inlandsche gemeente of het individll ver
krijgen, wanneer de Gouverneur-Generaal ze daartoe, 
zoodra doenl~ik, in de gelegenheid stelt. Daarvan was 
sprake in het eerste on twerp van wet. Maar de Mi
nister nam dat terug en sprak van Illite)s vim eigen
dom." De Minister' houdt bU dit besluit echter e-en 
slag om den arm. Hij delegeert de macht om andere 
verordeningen te maken, aan den Gouverneur-Generaal. 
Wanr het evenwel verwisseling van titels van gebruikrecht 
ill titels vall eigendom betreft, maghet Indisch bestuur 
alleen een concept, met ' toelichting, opmakenen naar Ret ttIJe~de hoofdstukvan liet Konin1dUk besluit 
den Haag zendcn. Maar uit welkebepaling der wet van · 20 J uli jI. handelt Qver afstand vangronden; 
put de Ministw- de creatie van tweederlei IIschl'ifte]ijke _ Verkoop van klei~le stukken grond -hecft aileen pl!J.ats 
titels", waar ,eig(mdom be8taat? Wil men dnt? Zal als zij cene oppervlakte van niet meer dan 10 bouws 
men den inlander ill de Saenda-Ianden en · elders eerat .bes]aall; p,it bl~jft geheel op den ouden voet. 
een tite1 uitreiken, · die zijne rechten verkort en dan, · Het staatsdomein wordt opgenomen en ill kaart ge
als gunsthewijs, 'een tweeden titel, maar met de mits bracht, zegt art. 9, en . daama jaarlijks een gedeelte, 
dat IIde noodige beperkingen" worden gesteld? Mag bijperceeleu van 500 bouws, in erfpacht voor 75 jaren 
de eigenaar, diezulk een eersten titel verkrijgt, zijn aangeboden. De G. G. kan echter "in bijzondere ge
grond niet meer verkoopentotdat hijeen titel van eigen- vallen" eenenndere grootte dRr perceelen bepalen. Deze 
dom heeft ontvangen? Zal dat nietschroomelijke ver- bepaling is zeer goed te keuren. 
warri ng stichten? Waarom is nergens sprake van titels De gronden worden uitsluitend gebezigd(art. 12) 
Vi'.'.': j gcndom, reeds nn te verkrijgen? Indiende heer voor landbouw, veeteelt en inrichtingen tot bereiding 
Stie:.i,j es deze wet juist moeht opgevat hebben, datzij . ~an producten. Papaver·cultuur en zO]1taanmaak wor
den inlander gevestigdel'echten ontneemt ,dan :zal men den uitgesloten. Dat men een beter toezicht op aan
zich te laat beklagen, wanter is ,geene gevaarlijker -leg . van waterwerken en het gebruik van . water vestigt, 
zaak dan de rechten van een .volk opzijnen grond te is hoognoodig. In die richting is nogalles te doen. 
willen inkortell. Gronden "dieopgemetell maar "in de ieerste drie 
. Menzalechterten spoedigstetijdel~ike vergunnin- jaren niet voor open bare aanbesteding bestemdz~in" of 

, gen uitgeven om den grond aan niet-inlanderste verhuren :nog nie~ waren opgemeten, zijn?ok verkr~igbaar, zegt 
of in geb.ru5k .te ge!en, ,welke zaak lateralgem.e~n :~~regeld .1 art .. 16. Dat me.n een aa.nvrager ? e kosten van eene op
wordt, DIe hepahng heeft haarnut. MaarwlJ heeh- metmg laat_ dr~gen, als dIe nog metheeft plaats gehad, . 
ten' oneindigrrieeraan de vraag: zuUen; als dat recht, laten we gelden. Maar waarom .. moetde aaIlVrager, 
nalocaal onderzoek; vaststRat;op aanvraag van denindi-. als de gronden reeds opgemeten z1f)ll, de kosten terug
vidueeJen eig.enaartitels vaneige:sdom ' worden uitge- betalen ?Dit heert geen .grond. De Staata~?t het 
reikt? Dit besluit spreekt aileen van 'deuadere con- in allerhelang het domelIl te~erpachten. ,HIJIDeet 

. versie vanheterfel0kindividueel bezitrecht ,' waar het, daarom op. Maar nu kan me~ welhcht groote mtges\rekt
bestaat ,in eigelldomsrecht; ,hetJaatverder aHes in 'bet hedenwoeste gronden spoedlg opgemeten hebben, zonder 
duister. ,. . . in dat gedeelte. van Javaterstond aUes te wille:n nit

. In. datopziehtis dit besluitdus even onbestemd als de geven;daarvoor .kunnep allerleiredenenhe$taan"dieech.;. 
, ' .. 



-~leitegeilovef~erie ' ~'anvra~~kumlen\'erval~eIl.O'pwelkk, Uitgesloten van verpachting,'~egt v.erder !l::t ~:- z~jn 
'. O'roilden mennu den aan¥l'agerop' kosten Ja<\gt, IS. onhe~ grondan,' waarop anderen recnten hebben, dIe zlJ '011-

grijrd(jk. -, lk regeering -lmil ten opzichtevalf nog Dietgenegen zijnaf te ~taan; gewijde gl'Onden ;- vQorm.ark-
. opgemefen grondell zeggen ,. dat z\j nietalle~ op ~en- ten of den openbaren diol1st besternd; gouv.ernem~nts
maal _ kan ,doen en: dat . wiedus over den t-ijd en den koffietuinen; c1jati- . en andere bas-schen, voor zoover de
al'beid van meender ' pel'sorieel wil beschikken, dan z~j laatslen onder geregeld beheer staan ; -gronden ilOoaig 
wilde aanwijzen, eriets voor over moet hebben, Maar voor nitbreiding _ der cultures en grondeIi, :/fgelegen 
gesteJd, dat aJle woesLe grollc10n ineene l'esidentie op- biJlnen cen door . denG. G; . voorelk .gewest . vasLte 
gemetfoll -zijn en.men vall het noorden naar :het zuiclen steilen afs tand van gOll veruemeilts-koffietuill-en, " ". . ... 
of orngekeerd. zekere blokken wil gaan uitbesteden, zoo- Alii men al dEize bepalingenstrikt interrreieert ,----'-
veelperceelel! per j aal'; waarom dan ·een aanvragel', die hlijft e1' gecll grond over. . . '. -
een perced verlangt ,geJegen in het, hIok, itl hetderde W ij zouden eene bepaling bebben goedgekeurd ·,te-

. of vierde jaar op te veileJl, zulk eelle uitgaaf opgelegd? gen . ontwouding gericht "b~jv. dat opeenc hoogte -van 
W il . men daal'door aan Vl'agell tegengaall?- Ret tegen- 4000 voeten boven de . oppcnlakte -vandezee geene 
deel -is hoogst wenschelijk. . boschgronden . lllogen worden .afgestaan. _ Maiu, laJlgza-

In een uitvoerigadl'es, door de Kamer vall Koop- merhund worden steeds meer en meer bos~chen oJlder ' 
handel alhier in 1867 aau den Gouvel'lleur-Generaal geregeld beheer gebracht; nioet men die allellV'an erf-
gel'icht; aangaande het ontwerp van wet, dest~jd8 aan~ pacht uitsluiten? . . . ' .... - ..• ' '. '. 
hangig, - een zeel' belailgrijk stuk, waarin wij b~i Men zal daal'enboven niet .alleen gronden- vo,or de ' 
herlezing 'de kUlldige baud van den hee l' Kraijen brink uitbreidillg van de koffiecultuur, die bijvoorkeurbosch
llJeC-l1en te herkellllen, - werd zeer terecht het voJgende gronden noodig heeft, reserveeren;er . zal .o.ok nog een 
gczegd: ' .. - cordon ill elk gewestgetl'okkenwordeil, opdat deerf-

,dIet ,olltginnen van eell _perceel woestengl'ond is eene pachtsgl'onden op eerbiedigen afstand vandegouvenie~ 
zaak, waal' meel' aan vast is, dan veJen zich in den regel ments~cultul'es blijven! - . -- , . 
voorstellen. Misschicn zou OllZC Kamel' er alldersover Dit laatste ishet -doellherleven vin eeil oud 'idee. 
den ken, illdien lliet eellige harer Jeden door .eigen erva"' door den heel' Uhlenbeck ill ;.zijne eti1tilUrwetnederge~ 
ring zeer vall nabij bekeJlJ waren met al hetgeen .er legd .. Een .van twee ziti waal' zijn: de -G.G.zal -zulk 
vcrcischt wordt, om met. voldoende zekerheid geldeilvoor eell afstand tusschen doe gouvel;ueuients-koffietuinen en 
dergelijke ondcl'llemi1lgen beschikbaar to kun])cJl steller!", de uit te geven grondeit aanwijzen, datde :hevolking 

td~ell zakelijk rcgt op den grond, vatbaul' VOOi' onder- et" tegen opzietkoffieboonen te gaan stelen. en Vervoe
zp,Uillg of'- hypoiheek, als zekerheid voor de te verstrek- ren; of menzal tel' wille van het heilzame beginseJ, dat 
ken geldeu, is volstl'ckt lliet voldoellde. Waul' het be- Inell gronden ill erfpacht wil uilgeven, slechtseenekleille . 
linl ve de.ze zekerheid, op aankomt, is de gea(lrdheid vun strook, llutteloos en doelbo-s, woest bien blijven ,zonder 
dell grand, de mogclijkheid Vll,.ll over gelloegzaam waU~l' de ge\:'l'eesde koffie~diefsl;alJen iegen te gaan. VVaadoch 
te kUlllltll heschikkcn, de liggil1g van heL pCl'ceel,met de bevoiking vool'tdurend slecht voorcle gpuverrlements
hel (log nil den at'voer del' te verhijgen producten, het koffle bet-aald wordt, zal zij, ' inits eell -particuliel' meer 
ill de llabijheid beschikhaul' zijn vall gClloc:gzalllc wcrk- geeft, weI 3 a 4 palen vel" 100pen._ Is ook overaltoe- , 
krHchlell, ouz. em, - en Illl ligt het vour de hand, dat zicht op het cordon niogelijk? Hoe zal dat uitgeoefellu 
een induslriiic\, die zich op den een of andercl\ tak vall worden? Hebben deboonLjes . merkteekens 'om 'ze Ie 
kuJluur wiJ gaan loeleggel1, lin Jlaauwgezet ondel'zoek onderscheiden of ze uit een-gouvernemenls-tuill komen? 
ligl {'('n pereeel zaJ we'tell tc vinden, dat ann de veJ'~chil- De bepalingis abwrc1; zij zalalleen ten gevolge heb
Jende vereiscJII en, die voor het weJsJagen z~jne)' onder- ben, dat een deel van hetgeen woest is, w(jest blijft, 
llerning onmisbaar ZUll, beuntwoordt, inaar ze~l'olizeker zonder aan hetdoel te be:mtwoorden, en de voorsohrif-
is hel, of die vereischten wllen worden a3ugetrofferi in I ten van aim wet-gever ten deeie ve:rlammen. '. ' 
pel'ceeJen, opgespoord en afgebAkend door amhtenuren ' Gelooft de Miliister inemst, w311rteer men de erf
van d()-n lallde, wier beJullg naluurlijk lliot betrolcken pachtsom vordert, m~ar tevens de gl'onden en gebou
is in het welslagen der moeitevolle exploitatie van zoo-' wen aanbesraande of in te vcierenbehstingen onder
danig perceel". . _ worpen ziet en hcerelldiensteJ\ (geene cultuurdienstcn) 

"Ue Kamer geJooft niet zich aan overdrijving Bchllldig gevorderd zlll1en wordel1, - dat dan .nog uitgif'te van 
te H~akeJl ,wanneer zij beweert, dat het kapjtllal huiveriggrollden in erfpacht op groote schaalmogelijk i,?De 
It,aJ zijn, om zich v()or deolltginning vool" woeste gron- erfpachter behoorde, als hij, bijmededinging, de hoogst 
de)1 beschikbaar te stellen-, w:mneerhetden . waarborg mogelijke pachtsom heeft aangeboden, aan geene verdere. 
mi8t, dill gelegen is in de olllstaJldigheid, datde ol1tgin~ grondbelasfing ~ll1del'wol'pen ' te zijn . . Maar hallgt :men 
Iler zijn perceel zoodanig gekozen heeft, dat Jiij rede- het zwaard ook nag boven zijn hoafd, datelke nieuw 
Ijjkerw~j7.e vcrz~kerd kall zijn van geel! telellrstellingen in te voeren belasting opzijlle gronrlcn kallgeJegd 
te zullell, ?ndervmden, ten opzigtc van de verschiijende ge- 'worden, . dail zicnwij"'.eiIlig k!lllS dilt kapitaalinden 
gevens dIe boven met,eenellkel wOOHl ornschreven,ellz~in"; grond zal worden gest.oken, . - ,-

De .hoete, door den Minister op het aallliragen ge~Even liber:aal is dehepaling, dathuur in erfpacht 
steId, lS. derhal ve zeer af teke}.lreu.. . ' '. kari wordeil o'ccol1verteerd, ,hoets vQordeelj& vOGr dell 

Dat uiterlijk binnen drie inaanden o\'er' eene ,aall- lande en oVel~gel1s geelle algemeene helal1ge~ zichdaar-
vl'ailg .moct~orden beslit;l ,isil.aarentegen eel)e bepaling, tCD'en verzeUen." A Js een llUurder derhalve reeds den 
diebij de bekende Indisclfe Iangzaamheid :onmisbaar was. 0 -
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hoog~fen " htmrprijs betaaJt, . is daf niet v61doende; hij I m\j, al8. '/e(~acten;-, ov.er die z?ak kwam spreken,m{j1t 
moetnog meergeven : '. . . I aan~eel m ~eze kwestJe, aan het slot van zijne mede-
.. Meer vredehebhen ·wijmef art.ll,hondende wie I deeungen, 'S geweest hem te zeggell: "laat die zar.k 
erfpachterskullnenzijn, te weten Nederlanders, lnge- rusten." H: wenschte tegenover he~ oud B. H. acen 
zetenen van Nederland en van, Indie, alsmede vennoot- polemiek over dat geschil in dit blad op te nemen~ 
schapIJen, van koophandel, daar gevestigd. Ret is weI Aan, het stukin de. Sumati"a-Ct. ,ben ik geheel 
illiberaarden l!JuropeeCtMl, die redenell IlCeft om zieh vreemu;. I~ nam er kenms van door Qat blad. 
niettelaten naturaEseeren ofomwclke oorzaak zijn De _l1ee,· d. R., teiken male stukken, diehij mU aanbood, 
domiCllie nietkan verplaatsen;uit te sluiten. Vreemde- b~hallilelende, deelde m~i in twee gesprekken betreffende 
lingen hebben ont;.oachi\jk veel in en voar lndie ge- che stukken meae wat ik van die zaak vernam. Is de be
cban. Maar aangezienmen aandeelen kan nemen in eene Gaeling. van uitgever en medewerker van het B. If. te 
vcnnoolschap en elk N ederlander of ingezetene vaor insinueereri, dat iJz m~i met de zaak enhet bewuste stuk, 
den vl'eemden kapitalist kan. optreden, beteekent die /Ialsraadgever" dieper iuliet, dan drukte men etM aper-
kleingeestigheid uit den ouden tijd weinig. Betel' tell loge,';. I. C. VAN TilER. 
is, datnu althans de inlander, die de conservatie.ven in ~-<------~~--.~~_~~ _____ ...... __ 
1867 wilden uitsluiten, erfpachter kan worden en eveu- DE VERDEDIGERS VAN DEN REEK KING. 
7,eeT elk ingeJzetelle van Nederlandsch-Indie. 

In een opzicht heeft de Minister' schijnbaar toege. 
gevell en ditis een gewiehtig punt. 

(Slot 1)olgt.) 

Op den ] 5 . dezer zal Batavia in het bezit ziin van 
een dagelijksch versch~jnella conservatief, een antl-revo
lutionair en een liberaal dagblad. Dat zijn de vruch
ten van den oOl·log. Ons vroeger voornemen is door 
de tijdsomstandigheden spoediger ten uitvoer <Yebracht 

Een persoonlijk feit. en het oude BataviCta8Cne Halldelsblad volot. b • 

Sedert Jl1~jne komst alhier stond ik tendoel aan hate- . . W.U vin~eJ~ AI c1adel~jk I/eene VOO1'pro~f" van de 
l~jke of kindel'achtige penneprikken van de zijde van nehtlllg, dIe Jll het hervormde biad d!<Rf het woard zal 
lIet (Dude) J]ataviaasck Ha1ldelsblad. Thans dijen zij voeren. Kon. de stichter van het oud~ Handel8hlad de 
tot twee artikelen per nummer uit, direct of indirect Gogen openen, hij zon z~jn werk niet meer erkennen. 
tegenmij gerieht. Maar hi~ was door zijli,e afkomst (in de derde linie), 

Het is niet rnijne schulu, dat mijn Dude vriend de schreef de heer Keuchemus, met de wai'e belanaen van 
heeren Bruining en W ijt den rnad gat' :stel v. Jj. aan Indie dan oak niet bekend. b 

h.et hoofd vanuw blad, en dat het contract gesloten De wijze, waal'op de heer mr. L. W. C. Keuchenius, 
. was, toeu Lion overleed en' bet oude blad zijn lea- medicin malgre lui, sedert een paar jaren onafgebroken 
del' verloor. tijdelgk de redactie.der beide Handel.sbladen voerdt', 

Kan ik het helpen, dat andere bladen meer en meer noemde IjiDll het eerst llvervelend." Deze vatte ook ver
de gunst vall het publiek winnen, omdat het derde blad draagzaam:heid op gelijk ik en tuchtigde daarommeerma
na dientijd· door gemisaan ~veren door de wijze, len den heer King. 
waarop het geredigeerd wordt, afsteekt? 'rheologiseeren behoort te huis in de kerk. Wie 

.lk. stoorde mij tot dusver aan niets en ging mijn weg. behoefte aan stiehting heeft, lean ze daar vinden, was 
Zooals de waard e.chter is, vertrouwt hij z~'jne gasten. zijne en mijne lens. . 
Lees ik toch het nummer van Zaturdag jl. goed, dan Ik begreep zeer goed, tOCH ik de pen over den heel' 

ligt in hetgeell de uitgever en medewerker van het King olliangs opvatte, dat ile in den heel' K.een be-
13. I/. omtrent· de perkara-deR,ochemont zeggen, wat strij'der zou vinden. -
de onderhandelingell of aanbiedingen omtrent de re~ H~j voIgt daarhij, even als . zijn in zender, Ileen onzij
dactie van het B.ll. betreft ,eene insinuatie tegen mij dig Engelschman'~' de tactiek, die de kerkelijken steeds 
opgesloten, alsof ik die zaak tegen henhac:J. willen aannemen: de gee~telijke, diezich op politiek terrein te 
exploiteeren. buiten gaat, wordt als een martelaarv·oorO'esteld ;hij 

Men leest: is een door .~ns mishandeld lam.. Zoo zei Uilenspiege'l 
"Den man clien de heel' dell. als raadgever schijnt ook; ll1~ar hlJ maakte het er naar. 

tegebruiken, meenen w\jtekennen uitden stijl van De hber~~l verlangt ~a~ den geestel\ik~ eerbied voor 
het.· stuk ,al zouden wij ··langen tijdbehoeven om de I de wet; .. 11: IJ geve den kel~;r _ wat .des. keIzel's is.,. Dat 
initial en v.L. tehuis tebrengen. de IlonzlJ(ll~e Engelschman da~ met 1Il onzell zm op-

IIHi} heeft den heerde R.met goedin raad bijge- -vat, daar hiJ. van eel.len 1/f?od~die1~S~ va~ Sta~t" sp~eekt, 
staan taen hij dezen> vo-orsteldede zaak ,de redactie welke, met ~.enkoll.l.11g, ~lJ l~~tslUltIllg met genOOllG. mag 
van het Bataviaasch Handelsbladbetreffende, te laten wordell, begfl.Jpen ~vlJ·. Er Z\jIl, v~oral onder de BnUen, 

. J ..•. us .•. tell.· ...... He ... t .. z .. o.· .. uae.. o ... ?. k .•....... ' .;eel .. 1e ........ ~.ien,'3t ge. 'Y .. e. est. ·.z .. fj.n.: den 11lo.g ..... ~e~er .r.~l:t.al, d~ez .. lch geen begnp k~l~:en .vo:men van 
Heer de R. bewezen, mdlen hlJ den bel'lehtgever III de gehJkhe~d vail de \e?hten. va~ alle keIk5Cl~oot:sehappen 
Sumatra Courantbadde kunnen duidelijk maken, dat en e1' lets verfoel1iJks III zIen, dat ook III hun land 
het niet ,vQegzaam is,zijnegedachtenmede te deelen€ll kel'k en staat gescheiden zoudeu worden. HUll aantal 
intckJeedeJi.opde wijze waarppzulks inheLboven- lleemt echter met (len dag af. 
staalldest~kgeschiedisY.. .... . . De liberale richting verlallgt verdeI', dat elkgeestel ~jK in 

Ikverklaar, zoo menmijhedoelt(gewoon onder de oorlogstijden .de lleutra!iteit eel'biedige. ennoch de eene 
initialen 'v.L •. te ,s'chrijv:en),dattoendeheeyd. R. noch.de ~ndere partij·verguize; dat brerigt bet belang. 



'~~rt :Nederland , mede , en , ook de, heer.' Kingt als I voqr testaan. Ik deed ,dat o. a. nog ten: spoedigste , 
r~dacteur_,. hebbe -zich daaralin Je ()!lderwerpen. ' .. . v66r de discussie en terstoud us mijlle aankomst in 

' De ;heer King moge, als -privaat persoon, een eer!ijk, Illdi_e, door in dit blad de suikerwet te _ behalidelen, 
bl'aafen onbaatzuchtig _ man zijn; hij moge Z.EKC. toen de heer K. de vervulling ,an de mij schriftelijk. _ 
den Gouverneur-Genemal ouderde donatenfsvoor.eene gedane belofte noeh in bet Nieuw, noch in het _ Qud 
of. meer iijner nuttigestichtingcn telleiJ, hij _ is een Bat. Hol. nakwam, dat gewichtige, belang uitvoerig te 
dweeper,dour meer dan een redacteur op de strafwet zuBen bespreken, maar theologiseerde, hoezeer h~i mij' 
gewezen. Ookzij, diede ,brandstapels ep. de pijnban- toegezegd had, dat hij, nog voordat ilcile redactiG aalA

ken van de inquisitie opgericht hebben, waren menig- vaardde, zulkeene aangelegenewet zon behandelen. 
maal in andere opzichten voortrefl'elijke menschen. Z~j Menwachtte in Indieen _ in Nederland daarop ev~nzeer 
leefden echter in hunneeeuw en de heer King in de te vergeefs als op eene afdo{:llde()pheldering '.over den 
19de, waaringodsdienstige verdraagzaarnheid.althans hrief van mr. Keuchenius aan denheer de Sturler, wat 
zooveel veld gewol1nenheeft, dat meu aileen door zeerde . gevilren betrefl, die Indie door eene vrije persbe
enkelenitl lndie lliet de vraag hoort stellen: is het dreigen, i,n verband tot de commetitaren dienaangaan~e 
waar en juist hetgeen van Lier schreef? maar .wel dat van ,de Javaoode. . . v.L. 
een onderzoek Daar het kerkgenootschap wordt~nge-
steld, waartoe de liberale_ publicist door zijne afkoms! SLOT:W:QORD. 
behoorde. Ik ben dankbaaJ', maar . Qnvoldaan. Ik onderstel dat 

Na hetgeen ons van de antecedenten van den heer velen dit zullen z~jn ,na de Jezing van derepliek ' des 
Keuchrniu's bekend was, sprak zijn aanval evenwelvan heeren Keuchenius. 
zelf. Hij ziet er iets monsterachtigs in, dat Protestant Dankbaar voor de les in de geschiedenis van IImijn 
Katholiek of: Israiiliet het fI wag en" daden als die van den, eigen volk:' Ik ben en zal. wat mij betreft ,nimmer 
heer King te la:ken en eene taal kre~kelld lloemen, die iets ' dan N ederlander zijn;' lid , van eenig kerkgenoot-

. 'men in Smytegelt's ])o?tderaar dergoddeloozen reeds als . schap was ik in Euiopa nief: Maarerzijn joden vrien
model viridt. Maar is bet eene verdediging. dat de den , .waarop elkegeloovigisraeliet bet Timeo ])a

heer King zelfs niet de verdienste had een eigenidee .'Ilaoaet dO?la {ere'lltea toepast. 
te hebbell eneen prulscili'itt, in Engeland in 1852 Men . kan overigens even goeddeg~schiedenis van 
verschenen, nadrukte? IImijn eigen volk" uit de verZen vlInBilderdijkals, die 

Een 4tal jaren geleden verzocbt mij prof.Veth, uit Lei,-vanSpanje nit den Did, vanCorneiJIe, leeren. 
den, eenige bouwstofI'ell voor een opstel te verzame- Dan.khaar · ben ik, 'in de tw.eed. plaats, voor lessen 
len, dat voor het ~jlijd,ychl'lftva1l.N. 1. bestemd was in de . N ederlandsche taal en .. stijl , _ vervat 'in ,elleillan.ge 
en over scheiding van kerk en staat in Indie zou han-zin'nen, waaronder deze sluitzin: lien al1~rmeest aarze
delen (*).Ik begaf mij tot wijlen dr: Spijker, Adminis- . len dezen volUverigen publicist aIs . denzalign)aker van 
trateurvoor de Zaken der Herv.ormde 1m alldereEere- lndie, zoo oole at ala detl door de Voorzie7zigheidgeroe
diensfen , ' die ik onder mijnegoedebekenden in den Haagpenen plaatavervanger van den -heerJJion; te begroefen," 
mocht tellen. Door zijne welwillendheid ontving iKvanMaar onvoldaan moet ik welzijli. : De heer 'K. blijft 
-de bevoegde autoriteit stukken ten gebruike, omze te immers volhouden ,dat de liberal;%",Pl,lblicist, die IIhet 
publiceeren ,Iwalj.ronder een ad vies V{ln eeri lid van den wagen durft" een .orthodox pu bhclst -_ toe .te~oepe::l : 
Raad van Indie, over scheiding vail kerk en staat ,iuI/halt! gij hebt noeh .betrechteen deel der chrisi",n
verband . tot 'de oppositie tegen zeker predikanta'lhierheid noch eenig vreemd souvereill . te.llOnen ,'" - daa'·"ili)l' . 
1I0g niet: zeer lang te voren ontstaan. . een aanval richt tegen 1let clpiste?llfom, en recht geeft 

In bedoeld stuk, van de, hand des heerenKeuchenius, te sp,reken van ,de vogue d'U1lfJ pu6liciti sans borfles ," 
waarvanechtermeerdan een af'schrift bestaat, leestmen van fll'eifrayante :JJopula1'iti d'ecriv(ti'll8, §ans pur/eur et 
eene schetsvan de twee richtingen in de Protestantsche ,sana joi," vail fI'Inalj'aiteurs intel.lect(tels," . 

" ker k : . orthtidoxen en . modern en , met deze w.oorden: Ii Delk ben echter dankbaarvoor elkelt;ls. lkzeg dendenker 
IIcene ziet inChristus zijn Heiland j de andere be- Buckle, in diens uitnemende ,History of civUi8a~ion. na: 
Ilschouwt Hemals dein ontucht geboren' zoon eensaapi." "De eigenlijke tegenstander deronverdrO;lagzaamheidis 

Had ~k dus eenig .. ;) reden verwonderd te zijn, toen deniet :de humaniteit. maar> dewetenaclu!-p." . 
heer K. '. den heer King met vuul' verdedigde en inmijn Ikzatmijdoor. derg:elij~ecitl\tenjntus:;chennretlaten 
uordeel over diens extra.:nuinmer · een gevolg vande .afschri-kken om, evenals alle publicisten, die tot dus
IIverderfelijke"richting vanonze eeuw ziet? . . ver 'het Nieuw of (oud) Bat. ; -RbI; redigeerden. zoo}iet 

Ik neem hiermede afsch¢id · van deze . kwestie .. ' Ret · noodig ii,dendichtregelvan ,.MOliere .in' hel'innering 
d~nkeildpubliek zal overmijne richtingen de gevaren ' te - brengen ,reeds eenmaal door . den heer de Braliw 
beslissen, die . de Indische maatscbappij in bare gods- ~een . niet~liber~aLProtestant)iil d~ ; Tweede K.amer. den 
diens'tige; Imlarigenbedl'eigen van dezijde' vanden waaF .heerK. voorgehouden : -." . . .. 
lijk' Ilonzi,irligett hberalell:'pu~licist, geboren Israifliet " i/Tant. de ' fierentre-t.,il dans J'aQ:le. d'und~von" 
(dit laat~te " diukt de heer KeiIchenius tweemalen ' en Vooi' .rneercitaten durfik , geimeplaats inn~m~Jl., 
srihijnt 'een zeergewichtigargument in zijn oog)~Wellicht zou-dedezer ,liet ik 'to hierbij niet,opnieuw 

.' Ik herhaal;, ik heh eenafkeer van femelanj -en wensch, op .;, dit ,blad heLepitheton ' IIvervelend" , ga.an , toepassen, 
fils . redacteur, op mijnewijze de belangen" v-anlndie door IJion geuit, toen de~eer. K.:erF, in$h~logis.f!.,r4~ 

. '.. 'Nog een ... woord~ ten slotte. " D~' ,be~o.einisvan den 
" ' (*) Mill l"t 'h.t Tijd3.II.N • .I.daargang 18G7;q.Uuli'Jl~mcr. heer ':;,PrOCUleur .. G-eneraalzal i , ~h' ; D~r Jrijj~; y~l1e 



~~rb·()JW~Jl, niet tot" e~ri~ veriolgin-g van den IfeerKing 
' p.iistrCJiken. W ij ', meenen de!3tem!an depu bliekeqpinie 
/il!.~ge~~~l Ned~rlandsch~Indie uitt~ drukken, wanneer 
,WIJ de)tegeenng en den heer Duchesne de Bellecourt 

No.1. Ret pereeel gelegen in de BuitenTijgersgraeht, 
verp. No. 985, getaxeerd op f 2400 zijnde; een Erf, 
bebollwd met een Wagenhuis met pannen gedekt; kooper 
Ed. Heijning qq, voor f 1000. 

toeroepen': gij zult weI wijzer zijn; het zwaard van de 
strafwet ,dehistorie leert dat, wakkel'td weepzucht aan; 
laatdus . zulke geschriften aan het oordeel van den 
tijdgen<;lot over. Het , ~lageslacht bereiken z~ lliet. 
,,' , - ~~ 

:Sa'ta"'Via. 
10 September 1870. 

Een -bijvoegsel van de Javascne Courant bevat cen staat 
van den invoer der voornaamstekatoenen en wollen ma
nufacturen, vervaatdigd in landen, beoosten de Kaap de 
Goede Hoop, te Bat:wia, Samanmg en Soerabaija in de 
maaNd Jul\ 1870: - . 

· Eergister is het eindexamen . aan de Hoogere Bttrgerschool 
albicr - afgeloopen . . Drie kandidaten hebb!)n zich voorge
daan, als A.M. Meissner, J. G. Roeloefs en K. :M:. V cr
loop, die allen geslaagcl zij n. ' . 

In de 2de ' aflevering Xlde deel, Bijblad op net Staats
lilad va1i Nede1'l.-Indie, pag. 203, lezen wij het volgende: 
No. 2304. Geldloterijen. 

Bij artikel 1 van hilt besluit van 29 Apl'il 1868 no. 8 
is door de regeering aan de betrokken autoriteiten te ken
nen gegevell, dat zij, met het oog op de schadelijke ge
volgen van de vroeger verleende vergllnningen tot het houden 
van geldloterijen, voornemens'is om voortaan ' verzoeken 

· daartoe niei meer m te willigen '; onder opmerking voorts 
· dat hetbepaalde bij Staatsblad 1841 no. 5 en artikel 336 
van' het wetboek van strafrecht *) voldoende middelen op
leveren om het houden van gelcUoterijen zonder de vereisehte 
vergumlingtegen . te gaall~ 

*) Zie ook § evan StaatSblarl 1868 no. 80. 

, 12 September 1870. 
Alloop del' veiling van + 36000 pibl suiker derfabriek 

W onopringo, op heden alhier gehouelen door de faciorij der 
N. H. M. 
Kav.l, 4000 pik. No. 

1/ 2, 8pOO " " /I 3, -8000 " " 

20, f 14,- MacLaine Watson So Co. 
18,,, 14,--Factorij. 
14; " 14,20 MacLain Watson &. Co. 

1/ 4, 7000 1/ /I . 14, /I 14,20 /I /I ' 

/I 5, 9000 1/ /I 14 en lager, f 14,- Factorij. 

Het. negende nllmmer , van het Militai1'e T ijclscltrift bevat 
de volgeudc stuk'Ken: De generale staf (vervolg); Ons _ ver
dedigingsstelsel, Een woord . over de toepassing del' straf van 
rietslagen bij 'het leger (deze schrij vel' wil ze \liet bij . de 
korpsen behouden), en Eenige opmerkingen betreffende de 
laatste~xpeditie ,ll~al' Bali. ----Menleest in d.e LOCoiliotief: _ 

2. Idem verp. No. 5314, getaxeerd op f 1500 zijnde: 
een Erf ,bebouwd met een , Steenen Huis met pannen 
gedekt; kooper Nio Tek Soeij, voor f 860. 

3. ')/3 gedeelte Idem verp. No. 1238, in zijn geheel 
getaxeerd op f 600, zijnde: Idem. 

4. Idem verp. No. 1234, in zijn geheel getaieerd op 
f 600, zijnde: Idem. 

5. Idem verp. No. 1237, in zijn geheel getaxeerd op 
f 600, zijnde: Idem. 

6. Idem verp. No. 1321, in zijn gebeel getaxeerd op 
f 960, zijnde: Idem. Kooper Nio Tek Soeij, voor f 561. 

7. 1/2 gedeelte Ielem verp. No. 4226, in zijn -geheel 
getaxeerd op f 600 zijnde: Idem. 

8. Idem verp. No. 6134, in zijn geheel getaxeerd op 
f 690, zijnde: Idem, kooper voor f 230. , 

9. % gedeelte Idem verp. No. 1233, in zijn geheel 
getaxeerd op f 600, zijude: Idem. Kooper Siauw Njongfoe, 
a Contant voor f 250. ' ' 

10. Idem verp. No~ 1235, in zijn geheel getaxeerd 
op f 600, zijnde: Idem. ' 

De perceelen No.3, 4, 5, 7, en 10 werden gezamenlijk 
verkocbt (in een koop.) Kooper Nio Tek Soeij, voor f 1406. 

11. }/2 gedeelte Idem verp. No. 8396, in zijn geheel 
getaxeerd op f 300, zijnde: Idem. Kooper Kam Ketam, 
voor f 205. 

12. 2/3 gedeelte van het , perceel gelegen in de Stads 
Buitengracht, verp. No. 1232, in zijn geheel ' getaxeerd 
op f ' 10QO, zijnde: Idem. Kooper Tan Tjoanlong, voor 
.f 400. 

13. Het perceel gelegen Idem verp. No. 1322, getaxeerd 
op f 1000, zijnde: Idem. Kooper Nio T'ek Soeij, voor f 521. 

14. 1/2 gedeelte van het perceel gelegen in de Kalverstraat, 
verp. No. 935, in zijn geheel getaxeerd op f 600, zijnde: 
Idem, kooper Kam Koentjouw, voor f 305. 

15. Het perceel gelegell in de Buiten Nieuwpoortstraat, 
verp. No. 845 , getaxeerd op j 1200 zijnde: Idem. Kooper 
Nio Tek Soeij, voor f 756. ' 

16. Idem , op Tanjong Mangie, verp. No. 2101, ge~_ 
taxeerd op f 1500, zijude: Een stuk Tuin grond. ' 

17. Ielem.verp. No. 2099, getaxeer~ op f1500,zijnde: 
Een stuk Tum grond. ,, ' 

De perceelen No. 16 en 17 werden gezamenlijk verkocht 
(in een koop) kooper Ed. Hoijning qq, voor f2 'WO. ' 

18. Hetperceel gelegen op Fluit, verp. No. 3740, 
getaxeerd op f 240 zijude: Een stuk Tuin D'rond kooper 
Knm Koentjouw, voor f 285. 0 , 

. 1~: 1/4 gedeelte op Kampong ,Bar6e, verp. No. 3306; _ 
m ZlJn geheel getaxeerd op f 400, zijnde : een Erf, bebouwd 
met een Steeuen Huis met pannen gedekt, kooper Tan 
Bouw Seng, voor t 100. , 

.2.0. Het perceel gel~getl in de Chiueesche Kamp (Groote 
RIVler) verp. No. 990, getaxeerd op / 3000 zijude: een 
Erf, bebouwd met een ' Steenen Huis met pannen D'edekt. 
Kooper The Hoknio, voor f 5075. 0 

,21. l/Z ged~elte van het perceel gelegen in de Chineesche 
Kamp (Gang Kongkoan), verp. No. 592;in zijn aehe' 
getaxeerd op f 1~00, zijnde: Idem. Kooper Tan Sion<>' KenO" 

T E K
-· 0 o. 

en an ,ng 'lat, voor f 600. 

,. ])r: . Sl'q,a1·bank. Morgimpubliceeren' wijhet · Verslag, 
·door de : Kommissie, wie men -een onderzoek-naal'· den toe
standder . Samaral1gschy Spaar- en Beleenbank opdl'oeg, 
,,uitgehra.cht.W~jhaastenon1!thalls :reeds mede te deelen, 
dathet rapport all(Jzinsbevre,digendluidt. . 

- : . ." - - -... 7 "(.; 

22. Het pereeel gelegen in de Gang Patike, verp. No. 
3235, getaxeerd op f 5000, zijnde: een Err, bebouwd met 
vier en veertig~ Pedak~en, van steenen en met paunen ge
dekt, (oud.) KooperKo The, voor 15520. 

13 September 1870. 
Geveilde vastigheden. . . 

-- Zaturdag,dep.' lQSeptt')m:ber 1870. 
VoQr. rekening: van .den . ChineesKa-in.K,oen ]}ng. bij 

adoptie hernaamd Oeij Liong Seng; . I' _23. i% g~dee~~e van het perceel gelegen op An, kee , verp. 
No. 7218, 1ll zlJn ge~eel getaxeerd op f 1500, zijnde: een 
Erf I bebouwd met drle Steenell Huizell met pannen gedekt. 



'. Kooper ''ran Siang A(ing . voor Nie Tia)1g Keiig, voorl \31.0: 
, ,En 2,*;' 1/2 gedeeltev'l.u W~t perceel gelegeu op. 'rang~ 
kee, verp. No. 3546' , in zijn: geheel getaxeerd op I 200, 
zijride: een stuk Tuin grond, waarop staall Opstallen_ Ret 
vroeger hierop staandc Hnis \8 serlei:t, afgebro~en, althans 
bij de plaats gehad hebbende o}Jname IS het met meer ge
vonden . . Kooper 'fan Siong Keng, voor f 256. 

Men leest in de L ocotiw tiel . . ' 
De Commissie die onderzoek moest docn naal'het ge

halte vail de Sa'lllarangsc1te Spaar- en Beleenhank heeft 
dit rapport uitgebracht: 

Aan 
It.et Bestuu?' del' Afdeelin(! Samaran(! 

van de Maatscltcl!ppij tot Nut 
van 't A lgemeen. . 

Sama1'(#1(!, 5 September 1870. 

Gevolg gegeven J.:tebbendc aan het,ons b~j U we 111 is si ve 
van 31 Augustus jL No. 193 gedaan verzoek, .o;ll.geza
mei11ijk · een onderzoek in te stellen naar de sol~htelt (ler 
uitzettingen van de Bpaar- 'enReleenbank _ te ::;amaraIlg, 
hebbon w~j de eel', . het vol genae . te rapporteeren. . 

Het is ons gebleken; dat el' in de maal1den J uh en A ll
gustns jl. groote sommen door de .inleggers. uit de Ba~k 
werden ternggevol'derd, waal'door dw Instelling natunrbJ k 
blliten staat is geweest, na ultimo J uli jl. belangrijke ka
pitalen uittezetten, en k~l1m het ~Jis om (~ie. reden voldoende 
vOor, den stalld van zaken op ultImo J uli J 1. nategaan. 

Het dien ten gevolge gehouden onderzoek heeft met de 
nieeste ~orgvuldigheidplaats geliad: post voor l~ost ~er 
uitgeleende geluen werd onderzoeM? en geene Ultzett~ng 
door ons als solide beschouw(l, tenz~ we door persoonllJke 
hokeuclheid overtuigd waren, aat de clebiteur of diens hOI'
gel], - (Ian weI het gegeven panel of hypo~heek - vol
doende ze'kerheill aa.nbode~l voor de terugbetahng der VOO1'
gesehoten som. 

Het resultaat van ons onderzoek is geweest: _ 
Dat onder ultimo Juni 1870 ,de Spaar- en Beleenballk 

sehuldig was aan de diverse inleggers eene 
som van . . . . I 722,446,21 5 

-------!"-"-

Dat dit kapitaal was uitgezet: -
(t. 01) vaste goederen bij wijze van 1ste hypot. f 398,687,34 
b. id. 2de 1/ " 9,000,- . 
c. Gedektdoor pandgoederen. ., " 29,708,60 
d. Aan diverse debitenren uitgeleend - ie-

dere leening onder ,borgtogt van minstens 
twee 'personen . 

e. Or aeeeptatien, ,ioorzien van minsfei1s 
twee goede handteekellingen 

I. ContrLllten in kas ' . 

" 222,591,13 

/I 69,557;965 

" 27,683,415 

Totaal f 757,228,45 

Z.oodat . de Spaar- en Beleenbank onder ultimo Juni JL 
meer bezat dan schulclig was / . 34,782,235 

Bestaande nit het reserve kapitaal: onder -
ultimo December grQot .. . fl!l,554,90 5 

Itenten ged1ll'ende ' het eerste halfjaar 1870 
gekweelst • • . 1I 19,227,33 

dering Vail:"ier ' posten te samen bedrag-eride ( 28,300,~ 
deWijl a:cwaardevan de dMrvoorverbonden vastighe
den ·11aar ouze oiHlerstellillg or met meer mag gescliat 
worden dan f IG,300,- en de dehitenren zelve OllS lliet 
als gegoed bekcllci Z~ll . 

Geeft alzoo, indienai die perceelen tlt07l8 moesten 
verkoeht wOHlen, een illogelijk . verlies vaIl. / 12,0 ,.0,c-. 
Er bestaat ' even weI veel kans, dnt bij vOO1'ziehtige reali
satie f .. 4000,- . voor ~ . posten z~llcnte recht komen; 
terwijld:e debitel.u· van den vierden post (groot f 8000) 
verklaarcl hceftzijn dcbet binnen3 jail!' te iullen aflos-
stili ell inniiddelsl;ellteri te betalen. . 

b. De ollder tweede vin'band voorgeschoten gelderizijn vol
doende (loor het gegevcll oilderpand en $Ie soliditcit del' 
debiteumn of bOl'gen vcrzekcrd: 

c. Het op pand yoorgeschotene werd eveneens door ons 
geacht genoegzaam te ziJn gedekLcloor degegevell' pan
den op twee .posten na van + 1100,~ en f 260,
een ver~oetlelijk vei'lies aanwijzend van + I 360,-. 

d. Omtrent de oncler borgtogt van mfIlstf)nS t\vtle 1)ersonen 
uitgezette gelclen ,fermeel1ell wij metgcl'Ustheid te roogen 
vel'klaren ,dat or 09k hoegeuaamd geen: vrees bestaat, 
oihet , uitgeleClide zaI aim de Bank worden gel'estitueerd, 
met bitzondcring- van~6 posten, efm totale ,80m ver
tegenwoorcligellde van f 6642,90, waaronitrent onze COID

missie, bij · gebl'ekc van persoonlijke bekenclheicl met de 
debiteui:cn :of hUll11e borgen, geen oOl'cleel durfde vellen. 

Die 'onbekenclheid is echter nog volstrekt geen motief 
waarom die geheele sOllllllaar als verlies zou wan len be
schouwc1, te meer daai de Direetie van de Spaar- en Be
leenbarik ons verklaard heeft ,nog nimmer eenig vertic's op 
c1el'gelijk~uitzetl ingen door Imar is geleclen. .'. 
e. Onder ultimo Jmii had (Ie Bank ge(1isconttenl clivel'se 

acceptentot een totaal beclrag van f 62,557,965 waar
van Ull reeels zijn verv;:tllen en door de diverse aecep
tanien betaaJd f 29,889,38, tel:wijl deoverige allen 
binnen kort ' afloopen en allezins den naam van .solicle 
handefsp'apier verdienen. . 

Met het oog eclIter oJ! het doel waarmee de B;mk is op
gerieht- nalllelijk:om ingelegcle geldeu . uittezetten en om 
door uitleening van' betrekkelijk geringe sommon, ' omler 
borgtocht van ' minstens . 2 personen, aan sommigen gelde
lijke hulp .. te ·· vedcenen; waarbij dus het disconteel'cn van 
handelspapier geen hoofdzaak is ~jllieht <le eommissie ten 
~tel'kste het haal' medegedeeld bes1uit clerDirectie toe, .om 
die getaen welke de Barik als ronleerencl kapitaal in kas 
moet houden, voortaan in den Tegel alleen tjl beleggen in 
vendn-acceptatien. . - .•. . , . 

Het voorgaande resumeCl'ende, komen teekenaars tot de 
volgende cClllelusien : . . . ' .. 

Dat het geheeledoor diverse inleggers aande Spaal'bank 
toevertrouwcl kapitaal op solide wijze is nitgezet. . '.' 

Dater QP de, illl'orderiugvan ae uitzettillgen del' Spaar
en l3eleenbankgeene vel'liezen zullen wOl'4eil geleden, dan 
mogelijk: . . 

OpbYIJotheken. f 12000,-
Op .panclgotlcleren. _ . .' . 1/ 360,-
Aandiverse debiteuren. 1/ 6642,50 

Totaal als boven.f 34,782,235 

De ingewonneil infol'matien hebben ons verdeI' de verze
kering gegeven: 

Totaal. f 19002.,5 r 

(waal'bij . wederom wordthetinnel'cl, dat noeh het bedrag 
vanl: 12000,-::,noehde sommen van f 360enf 6642,50, 
door de commissie als vel'lies-posteu worden beschouw! 
maar enkel als postell, omtrent wier soliditeit zij zieh niet 
durft te verkIarell). , 

Dat ondm'geteekenclen, ook,naar aanleiding van het chaar 
door de ' Dil-eetie medegegeelde, de waarde tlezer posten ad 
I 19.00250gerUstdul'ftte steilen op 5');% 9i! 4750620 

waardOOl~tVoO.r hetgeval da~ niet$ . moor wer.d geinkasseerd 
a. Dat ',de op eerste llypotheek geleende gelden alle als 

solid,e geldbcleellingell _zijn~ te beschouwen t met uitzou-



, ~Jtn _ d¢ <W~lJiteurenWer, divcl'sesommen (8,6 in getal)'cnet I ond~r-distlictshoofclen, cnz., enz. lJe hooldplaatsen Tjian
geheCle ',veriies , zou ''' Uech-agen f H.251 875,- hetwelk wordt , djoer, Bandong en Garoet worden ingedeelcl bij de districten 
gedektiloor', het .r(j§erve-k,apitaal onder ultimo December :M:aleber, OedjollO' Bl'ocng-Koelon en Soetji, waartoezij 
1869;UedJigende /.15.55p 805 imdat. oncler nltiIilo Decem- behool'en. 0 

bel' 1870 lwogst waitl'schijnlijk zal aangroeien tot + f 20,000. Het recht tot belastingheffen in gelel, 'prodncten of elienst-
_ En dat, er alzoo voor' de inleggers van gelden in de spaar- prestatie door hoofden ' en pl'iesters wol'dt afgeschaft. De 

bank t9t clusverregeen enkel motief bestaat .om te vreezim, ordonnalltien van 22 Sept. 1867 en net besll!it van 22 Nov. 
tIat de hunpl'o 1870 competeerende renten zullen verlol'cn 1867 worden toepaslijk ,rerklaarcl. De belastingell op de 
gaan, -:- veel 'mindel' de toevertrouwde kapitalen, tcrlVijl de, rijstcnltl1Ul', het beclrijf en het slachten worden door del!. 
personen waaruit de Direetie del' Spaarbank bestaat en de I Staat geheven, van af 1 J annari 'u. s. De bepalingen Oill
door haal' aan ons meclegedeelcle beslniten Dns alien vraar- trent justitie en politie, waarin elders op Java van den re

' borg geven, d&t die zoo gunstige toestancl weI zal verbeteren gent sprake is, gelclen' in de Pl'eanger 1'001' de pattihs. Pe 
maar , niet verminderen. - , l'echtsplegillg geschiedt als die overal elders op Java. 

,Tell sloUe mel'ken wij on, dat hetgeen ,na ultimo J uni A"an de reg-euten wOl'clt aanzienlijke tractementen en per-
, tot her1en lSeptembcl', is _VOol'gevallen, in gecnencleele wij- soonlijke toelageu toegelegcl, alsmede f 1.- VOOl' elke pikol 

ziging brCllgt in het bovengestelcle. " koffie tot _- een maximum van f 158,000 's jaar, te hel'zien 
De Llitzettingen gedurende dat tijdvak bepaalden zich tot bij opvolging in hunne ambtel1. 

hei! uitleenen: Den priesters worclt verboden zich eenig gezag aan te 
I e VllIl / 18 00 , op 2 solide eerste hypotheken;, matigen. Zij moeten InUlne inkomsteu verkl'ijgen blutell 

'2" van f 14327.610p allezins clegeleende sommenwaardig bemoeinis van het bestLlUr. " 
zijnc1e panclen; , " " , Eindelijk is de koffieprijs voorloopig tot f 10.- verhoogd. 

3" van f ,2'0708.40 aan 23 deqiteuren met solide borgen. Deze laatste bepaling ,is wedel' een halfje. Waarom moet 
Een aanzienFjke som wercl gerestitueerd aan de Illleggers men elders f 13, hier f 10 genieten? Vreest de heel' de 

(f 100.000 rLlim) en betaald uit: Waal, dat -de Preanger-man geene beenen heeft om de weelde 
, -' ' de voorhandf'lh gehlen in kas; eener gelijke betaling te dragen? 0 , prijzenswaanlige zucht 

gedisccmtee1'de accepten; en " tot sehippel'en! Intusschen is deze reeks van besluiten eene 
afiossingen op uitgezette gelclen. groote daad van hel'Yol'ming. De heeren van der Hueht en 

Het zal evenwel gecn betoog behoeven, drit dam'door de WIirandolie gaven e1' een jaar geleden een flinkeil stoot aan, 
toestancl del' Bililk in geenel1 eleele is aehteruitgegaan, claar terwij l de heel' van Eees nu vl'oeger werk kan bekroonen. 
het nog aanwezig kapitaalruimschoots getlekt blijft door de 
bczittingen ,del' Bank en tw,Ufelen wij er dan ook, op grond 
van het bovcnstaande , niet aan, of die zoo lluttige Instel
lillg ;ml bij hen, die gelden willen uitzettcn , wedel' volko
men hetzelfde vel'tl'ouwen , gcnieten, datzij geclllrende 16 
jarrn bU het publiek bezat, enhetwelk zij volkomen en, in 
allen deele waardig is. 

F. H . A. VAN DB POEL. 
F. U. VAN HENGEL. 
J. LIJNEN. 
F. A. NEIJS. 
B. V. HOUTHUIJSEN. 
H. SCHRODER VISSER. 
lVIr. J. P. VAN BOSSE. 

Bij de inschl'ijving, die heaenaan de faetol'ij del' N. H. 
lVI. VOOl' schecpsruimte tot overvoer van prodneteu naar N e
del'land plaats , hacl, zij n opgenomen: 

Sehepell, Last. n, Amst. Rott. MiJJelb. Agellteu . 
Blsh6ut. , ... , ,. 034 79.40 G. Snennondt & Co. 
Hol1a u d'~ , trollW ,387 79,50 Daend cls & Co. 
Mentor. , , , ' , .' 296 7\) .50 K Moormann ' & Co.' 
BnrgerOl. Midd . 395 79 ,50 1\-IacLaine Watson & Co. 
Schoonderloo_. -. .. 2;3 711.50 Intcrnat. C. V. R. ' 
Kosrnopoliet II.; ' 569 79,50 J; F . van Leeuwen & Co. 

Gistel' zijn te Anjel' gepasseerd de Nederlandsehe sehel)en 
Sumatra, naal' Tagal, en ~MaI'Y en Hillegoncla, gezagv. Wal
tel', voor orders. 

Gister ,avond werel doOl; den heel' A. Boelen, len lui-' 
tenant del' O. 1. kavallerie, nit Nederland onlangs terllg
gekeercl, eene voordraeht in de zaal del' V rijmetselaa1'sloge, ' 
ten voorcleelc van het Djatti-gesticht, gehouden. De op
komst was weinig talrijk; toch waren enkele dames tegen
woonlig. 

De heel' Boelen had aangekondigcl, dat hij over het mid
clelbaal' en lager onderwijs zon spl'eken. Wij gevoelden ons 
min of meer teleurgesteld, tmm hij ons niet bl'aeht op het 
mime gebied van hetgeen het onclerwijs in onze ko10nien is 
en zijn moest, maar ons naar patria terugvoercle, te micl· 
den van den stl ijel del' partijen over het onderwijs aldaar. 
WeI is daaruit te leeren Voor ons onderwijs hier to. lande; 
maar welke invloecl kunnen wij, hier zijnde, op de hand
having van de neutrale school en de inyoering vall school
pliehtighcid daar ginds, of op (le verbetering v.an het mid· 
clelbaar onderwijs in practisehen zin in Nederland oefenen? 

De heel' Boelen gaf ons zijne inclrnkken, tijdens ziju 
verlof opgevangen, terng. Nu eens voerde hij 011S naar 

14 September 1~70. Rome, am het v'raagstuk van's Pausell onfeilbaarheid te-
, , ' , . ' ,'. ", genover de hehoeften aan ontwikkeling ' del' menschen te be-

~e Javascke ~o"~I'a 1tt van 13 )c~ezer. bevat eene reeks. b,e- sp'rcken, dan naar Mauritius, ' tijdens ciaar de p~st heerschtcj 
shntell tot hervorm~ng vanhet lIeanger-stelsel. , He~ hd lJ} uu in de school in Europa dan in de kaserne ill ludie. 
den B~ad . van _IndlC,den he~r O. van Ree~ , aan wle.~l als , E~!!n als in zijne geschriften is hij cehter geen vl'iend van 
secretuns .1s~oegevoegd c~e heel' E. D. LeVl] Ssoh.n ~,Olm~n: I systematisch ol'denen yan elk zijne idee, n,' als hij spl'eekt. ' lvlaar 
controleur del , Ie .klasse, IS belast met eene sp~Clal~ , zencllllg ,hij doet clat met aloed en met kraehtige stem_, zooclat hem 
om"" deze ,'.', h"erY~I,'Il,llng ,, :e. l,:ege~en .• en , ver,'der Z?, O(,hn~lge VOOl'- , ,tCI, 1 slotte een ruirit applaus ten deel "iel. Nieolandzal zieh 
stellen te.doel!- als claanut "elll~I znlle~ voortvlC?CleJl: - over . (len avonel bekla'J'en, want het doel del' yoonlracht 
"De l'esldentleWo1'4~~ vel'.dee1d m 8 assls~en~:~·e.sl(lenhen cler was : ,nutti .,. te zijn. b 

, 2(le klasse; aIs van 'IJlanclJoer,Soekaboeml, lJltJaleugka, SU-j b __ ~_~_ 
. meclang, Tasslk-Malaij a, Limbangan, Manondjaiju, en Soeka-- " 
poem KoHut,;, aan hen worclen toegevoegd 5 c()ntrole:U'S .c1er I ~e _ ~ava8c1te COllrant bevat nog een besluit omtrel1t het 
1e,5 der2de 'klasse, ,alsmecle 8 a~btel1aren terbeschikkmg' j aa111egg~1l van be:;cllOeiill gcll, kaaimuren of au(lerewerken 
Het-inlanclseli, bestuur bestaat uit 5 regenten, 9 pattihs,5man- I l~n.gs ([0 oevers van dottare of llevaarburc stroomel1 en 
tri's kabopattep,5 hoofdpallghoeloes, 63clistrictshooftlen, 150 jrlVleren. 
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•. ' :Bij"besluitvan 10 dezer hee£t E. _Exc.de Gouverneur- tigd Lien recht, en met last oilLdie goederm imdet zick te 
('ieheraal goedgekeu;t:d het .gewijzigde regleJJ;l,ent van de als kquaen (in· trust ) . toegezonaen :::i;"ll, !tet Uti'olg ihit· de" eigm-' . . 
zedelijk lichaam erkendeli ereenzgir.gtot-aevo;·del'illfl der dom aiel' CO[!1l088emellte1/. u;onZt ol)ergearage'iI? J.A.. . . . .' . 
fJeneesk1l1tdige . ?oete1lscllappen ilt'N. 1. . '. .' . Moetm zeilellde goedel'en, geacht 1!J(jJ'am · gelevel'clte . zijn c 

doorovel'flave. van de bel1'ekkelij kecoj;no8Se;-ilelltm, iool'zien . 
. Een ande.r besluit bevat een Reglement op hethulppre- van een em{osst?7itent daal'OjJ gelJ/aa/st teh gevolge van em 
dikerschap en het inlandsch leetaarsambtbij de irilandsche tUeZ vall. eigendoms o'Oerga71g? J A. ' . '. 

christen-gemeentenin N. I. Vooreerst worden op den voet Heeit er iii ca~1t een koop en ver.koopplaa(s gehad,clall, 
yan het koninklijk besluit van 22 Dec. 1867 .10 hulppre- 7Oe7 eelt .i;esiittuleerde in-pandgeving? In ' eerstgcmelden ' zin 
dikers' gevestigd te ·. Wa~y, Hlltunnirij, Allang, ' Saparoea, beslist. . ' . . 
Haroekoe, Ameth, K<\mai'ian, Lethi, o'p Timor en Rotti. Kan de geelaagde aan zi}n" antwoonl eene vohleri1lg tot 

. . 

Men zond OIlS een boekdeel 'van 26"0 pagina's, zijndc het 
Jaaroel'icltt (waarom nietverslag, hetgeen Nederduitsch 
is?) van de R6tterdamsehe Diergaal'de over IS 6 8-1S 69, 
tevens bevattende de kol'te Ges"chiederiis diel' Ini-ichting, van 
hare stichting tot 1 Jannari 1869 (zegt detitel, maar het 
nawoorcl spreekt van 1 September 10(9), door den ,Direc
teur, den heel' A. A. van Bemmelen. 

Het . nut van een jaarlijksch vel'slag van den 'toestimd 
van dergelijkeinrichtingen; voor wie er belang bij heeft, 
znllen wij niet betwisten. . 

Dat de Dil'ecteur ook met liefde de IIstatistiek" van de 
llieren, eereleden, do'natenrs, euz. opmaakt, vatten wij. Maar 
zulke lijsten van . waschbeeren en andere dim'en, . die daar 
leven, leefclen of stierven, zijn orts . te machtig. Erbehoort 
slleciale liefhebberij toe om dit boek te doorloopen; het 
te lezen, - dit gaat boven iemand's ki'achten of geduld. 

15 September 1870. 
(Part. Goi'?'.) Men schrijft ona nit P1'ooolingo: 
Dc Suikel'oogst belooft vool'deelig te zijn, even als de 

Kofiie-oogst; maar VOOl' deze laatste cnltuur regent het te 
veel in de bergen." 

HOOG-GEREGTSHOF V ANNEDERLANDSCH-INDIE. 
EER,Sl'E KAMER. 

Zitting Valt den lSden Aug1tst1ts1870. 
Voorzitte~ Mr. W. Rappard, 

VEItZET. - OULIGATIE. -CESSIE. - VEItHOOR OP 
VRAAGPUTTEN. - BEKENTENIS. 

lfoudt nlj die eene notal'ieC'le obligatie aan een andm' ce
de'!l't, naded de beteekening del' geceaeenle obliflatie lteejt 
JJlaats geltad op sclmldeiscker te zljn en . wOl'dt del'de; en 
voIgt dam'uit dat zijn in een .qelwuden ver/wor op !'1'aogplm
ten afgelegde bekmitmis, dat de obligatie in kwestie is fictief 
en zonder oorzaak niet tegen . den (:e,~sionnaJ'is kan geldmt! 
JA. 
De chinees ,sim Tit, appelant, adv. en prok. Mr. F. II'. GerritzeIJ. 

Contra 
j'. L(I(J11ier, ge'intimeerde,adv. en prok. Mr C. Sandenbergh Matfhiessen. 

en 
denchiuecs 8irrz Siong Bouw, ge'intimeerde,adv, enprok, Mr. H.Kl~in. 

RAAD V AN JUSTITIE TE BAT A VIA. 
EERSTEKA:II1ER. 

Zitting vanden 15denJulij 1870. 
VooJ'zittel' Mr. R F. L. U, Last. 'c 

V bORSCHOTTEN . .-.c.COGNOSSE:1IIENTEN. - LIEN. - TnusT . ...:... 
ENDOSSE:II1Elon'. - LEVERING VA,N ZEILENDE GOEDEREN. 
-Koop .EN VERKooF. - BEDEKTE IN-PANDGEYING • . -"

ANTWOORD. - EISOH TOT SOHADEVEItG(lEDING. - NIET 
ON'.rVANKELIJKHE J,D. . 

Heeft ket ena08seilleJlt iw de Ovcl'!lcwe van cogttOSSt11tellten 
door eene alkiel' gevestigde ,finna, .aan wied-ie cognossementen 
~'ool'ziC1t van ee1zirregu#m·. 'endossement do.:o1· eene buitenZalld
scke jirrJtn, ondcl'vooroenoudvan net, o.p de i,t die cogno8se
menten aangednidegoedel'elt, voZge1l8 ltet Engelsclt "ecM, geves-

schaaevel'goeding vastkecltten of moetzoodanige ei8en als ilt 
lJt1'ij(i met de pl'oceso1'(7e niet O1ivankebjk verklaanl 10Q1'den? 
In eerstgemelden zin beslist. 

De firma E. 'llfoo-rmann C1l (0., ri8chereSBe en gertqoireude van in
terventil', adv. en prok. Ml'. P ; H. Gel'Titzen. 

. , Contra 
de firma Fitcaim 8,; me en (o.,!(edaagde en gercqnirferde van in

terventie, Rdv. en prok. Mr. G. Th, H. Henn!!. 
en 

de firma Jon. G. TP. Fillke. en ev., intetveniente, adv. en prok];lr. 
I. H. J. Hoek. 

iiiLi = iii 

Bantam. - Gedurende. Augustus jl. was de geiolldheidstoe
stand in deze rcsidentie, niettegellstaande het ongcsladige wedel', 
allezins bevredigelid te . nOel)1en. 

In de afdeelidgAnjer kwamen 6 sporadische gevallen van 
pokken VOOI', die echte'f alle goed a:lliepen. 

In het distrikt Tjimarr<ik, afdeeling Pandeglang, telde mell 
nog slechts 5 poklijders, die ook allen herstellende waren. 

Pfeallgel·-RegentschajJjJeiz. - Den 21st.en ,August.us j l. des nachis 
ten 111/ 2 me, ' werden te 'J.~jikad.iallg [distrikt Nagara, regel,ltscbap . 
SoekapoeraJ vrij he\Tige schokkell van amdbeviilg gevoeld iu de 
rigting van .N oord . naar Zuid. - . 

Sumatra's WestlfOUst. - Te Siboga en te Singkel [residentie 
'l'apanoliJ werden op den Sstell Augustus jJ., des namiddags ten 
2 ute, eenige schokkeh van aardbeving gevoeld, circa 3 sekonden 
aanhongencle, in de rigting van Oost naal' VVest. 

In den . namidc1ag van den 15den dier maalld werd terlaatst
genoemde plaats ,veder een ligte schok waargenOrl1Cll in dezclfde 
rigting. Deze schuddiug hield ongevecl' eeu sekonde aau. 
~ [Augustus]. - De weersgestelclileid was nfwisselt.'''(\; or 

de stralldpiaatsell vel'hieven zich van tUd tot tijd hevige N. W. 
wiuden. . 

De gez.ondheiclstoestalld was over het algemeen bevrecligend. 
uitgezonderd iu de residentie 'l'apauoli, waal' kool'tsen, vel'koud-
heid en oogziekte nog nietwaren geweke'll, . 

De berigtell omtrent de pokziekte waren gunslig, 
Op Nias was die ziekte gewekell. 
'l'erAjer-Ballgis en te Paiuan bleven nog slei;hls weinige 

lijders onder behandeling. 
Vaccinatien en revaccinatii;in hadden steeds plaats. . 
Aall boord van den gouvernements stoomel' Hertog Bernard 

deden zich eellige gevallen van berri-berri VOOl'; 'waaraan twee 
matrozeri overleden en op ultimo Augustus nog een tiental an-
deren lijdendebleven. . . . 

In de Padangscbe boveulauden was de oogst nog niet afge
loopen; de produktie van de velden, waarvan reeds was geoogst, 
was bevredigend~ " . 

Men gin~ intusschen voort met h,et bewerken der sawall's 
vool' den lllcuwen aanplant. . 

De oost was in de residentie 'l'apanoli geheel afgeloopen. 
In de' afdcelil1g Pl'iaman begon men oyel'al methet hel's1.ellen 

vande waterleidingen, om· debewerking der sawahs eell aan-
van~ te kUllueu maken.. ' 

}.IIet laalsbedoe!den arbeid werd in de afdeeling Paiuan reed~ 
eell begin gemaakt. . 

'l'ellgevo!ge der langdurige dl'Oogte konden de 'veldeu V90r
alsuoO' nietvoldoende ,'all water yoorzieu worden. 

Iu ode onderafdeeling Aijer-Hadji werden kOl't gelcden Ilieuwe 
waterleidillgell aaugelegd; · terwijl in het distrikt Po~ioet-Po.el?et 
de bevolking nog hezig was met het graven eener Ulellwe ieldlllg 
\'an circa. 11/~ paal lang .. 

De kina-aanplautiugen stonden ~oed. - . . 
De handel was uiet zeer leven<h;; en devischvangst onbedul

dend. 
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_'Den-3denAugllstus werd in de kanipoug Batoe-Bekarak, La
tiisMoeara-]"annas[afdeeling XIII ' eu_ IX Kota'sJ door een 
hi-and 'liene schade val'). X j lOgOO.-:-llangerigt. (Jav. Ct.) 

_ 'IItM 

B((taVia. _ . ZUn-~ ' Excellentie : de GOllvernellr-Gelleraai ii hed~il 
.voorlnidaag . met gev.olg van hier naRr . Buitenzorgvertrokken. 

JJalljoemas. - Volgcllsecnherig.t va~ den Bden dezer zijn, tenge
v'olge van h~vige i'egens, in dit gewest enkelc . rivieren buiten hare, 
vevers 'getreden, wuardol!r hier en daul' dammen werd en weggeslagen. 

Eell balldjil' in de rivier Logana -vernieldeeen gedeelte van oen 
posiweg iu oe afdeeliog 1;'03rwo](erto. _ 

Ook"d,e brng over de rivicr Bandjaran werd beschadigd. 
Du •. r liet bestullr -werd-en inaatregele~ glnomeu om hct v-erdel' weg' 

slaaJ vail den postweg eo van de lundh-oofden der brug-gen over de 
Lagana en de Kali-Apa te vQol'kornen. 

Billitorl, (Jlllij). - De weersgesteldheid was regenachtig en huijig, ' 
slechts eokde dagen wns de lucht helder. - - -

, De stortngens deden de rivieren builen hare oevers treden, waardoor 
-vCl'scheirlcnc stuwdammau doorhr?keri en vule hruggen wegsloegen. Oak 

• wen] uan de tiumijocu en aan het ]luldlUis dff Billitou-rnaat-schappij 
te Boed 'ng schade tocgebragt. , 

Het gum en natte weder was oorzaak van veel koorts-, buik- en 
oogzickten, die soms doodelijke gevalJen hadden. B lj de van bestuurs
wegQ vel'strekte gcneesmiddelen vonden de lijders veel baat. 

Debcvolking hield zich onledig met het aanleggen van ladsngveluen. 
'fe Tllndjang-Pnilllau kwamen aan 15 vaartuigcn, met-code 119 las

ten, ell er vel'trokken van dalu' 11 vaartlligcn, - metcnde 411/2 la,.;t. 
Aan koopmanschappen en specien werd in- en uitgevoerd respeldi

vcliJk VOOI' f 36,434.50 eil f 1000 -, euf 163,348, - en f 6,000.-:; 
terw\il aan inkomende cn uitganndc reglen werd outvaugen f 513,44-
of r 652_73 - minder dan gedllrende Junij 1869. 
- j)e marktprijzen uudergiugen eenc geringe vermeerdering. 

Celebes C1I onderho01-igheden. - Deo 16den Jllnij jl. is in de 
afilccling Ton!oli eene aurdbeving gcvoeld in de rjgti~g van het noor-
dOli Mal' het oosten. -

1)0 schukken waren vrij lievig, doeh dUllrclen slcch ts cellige sekonden. 

Tll<]RIGT van de verschilleu lle Volksziekten, die in Nederlanclsch-Inrlie 
hebben gc\Jeerscht,gedurendc de maund Jnlij '1870. 

JAVA en MADURA. 
Re.fide"lie Pl'e(J1lge r -Re.,!",,1 sent/Fpc". 

Van cen lot en met 20 Jnlij wCl'llen in de afdeeling 'rjianajoer nog 
73 perwnen door de nr.tllurl\Jkc jlokken aanp:etast, waUl'vun 14 over
laden ell 33 onder bchaudeiing hlevcu. 

, Besidentie Chcl'ibon. 
Tn de nfdeelillg Inrll'amaijue heel'schlell voortdul'cnd natuur!ijke l)ok- . 

ken. lIet nan tal Iijrlers werd met 33 vermeerderd. Eeu llunner \I-erd 
hd slugtoffer del' ziclcte en 20 bleven IlOg onuer behanucling. 

](csidclltic /:j'artlara".'1' ",~, 

I-Ie t aaut~1 komtslijcic rs beliejl op ultimo JlIl~i 98. In den loop der 
Innaull- kwmncn 264 Hjtlers onder b~handeJing, 27 daarvan overleden. 

Besidcniie Pasoeroean. 
III de n(<Ieeling Pasoeroean werden , 9 IJersonen dOOi" de natuurJiike 

jlokkcn aangetast; gevallen van doodelijken nard had inen niet te be· 
trenren. Slechts tCO - tweetnl Iijders bleef onder behal\deling. 

Ook in da nfdeeling Malaog hecrsch te die . zickte \Ioort. 50 perso
nen werden ar door .angetast, waarvan, 15 ovel'lcden en 25 onder he-
hnndeliog bleven. -

, Residentic _ P,·oboli,1fjO. 

§mnm·art.i 6 'Septe:;lber. nit Pekalengan. (Part. Kerr.) In het 
zllIdelijkgedeelte ;'an Pasoeroean ligt een dessa, W{lIl'obodro 
geheeten . . Daar is een gmt, dat zelda',:;. slechts door Eurofcanen 
oezocht kanworden: een heilig graf. en 0" zehren dag was 
daar een · badji - naulVczig, die- hiddende iu'slaap viel e~ toeu 
cli-oo{Ilde, dnt er een nag grootere heilige dan hier ter ar.,rde was 
oesteid, begraveu lag aail het strand, van wien een wonderhaar 
g.enezende kracht ui iging. 
. . Het l1oodlot was den hadjigunstig. 

Ecn paur dag en- geJedell werdaail Pekalongans stralldhet lijk 
gevollden nm- ja, \'an wien? Of het een Ellropeaall dan _ 
wel _ een inbool'jing was, wist men niet en kOll Illell niet ont-
dekken. _ - . -
. Den vVedollo, werd .. van het geval kennis gegeven, een kom
missie werd heuoeiild am ' rapport uit te brengen, ze yond het 
lijk gewikkeld in celi wollen deken en met steenen aan de voe
ten; en liet bet begraven. De zaak werd rI).clitbaar, ell dagelijks 
stroomen un rie J avanen, killdcrell zoowelals vrouwen. ter bede
vaart naar hel; gra f; het ·lijk is van een Arabier, die bij Singa
pore gestorven over bOQrd werd gezet, en aan wiens hand en 
teekelien worden gevonden als van een heiiige en wondervol in 
hun kracht. 

Op die wijze wordt, de bevolking misleid door haar geeste
lijken, en sclliet het. bijgeloof nog dieper worieJen. Maar 11et 
"Iuie naturel" van den inlander houdt misschien de Regeer:ng 
t erug, om meer pogingen tot zijn olltwikkeling aan te wendell. 

[ Loc.] 

Sam {!1'((ng, 7 Sept. Heden morgen had alhiel' ouder eene ontzag
gelijke menigte tOEacllOuwers de lijkplechtightid plasts van de .-romv 
van den '1Iajoor der Chiueezen Deh Biauw 'fjonn. _Velen der Eur,o
peanen de zoo ie',! voor het eerst bijwoonclen kondon !IuuDe verbaziug 
niet verbeJ'gcn, de enorme lijkstatie te zien met volie mnziek '.'OOI'Op, 
eten cn dJ'anken ,a disCl'eticn, coz. Oudga.ten vcrzekerden echter dat 
het niets haalde bij de begJ'ufeoiasen van rijke ohincezen eonige jaren 
gc'edeo, o. (t, bij die van den vader yan gezegden Majoor. 

Samarang, 8 Sept. Door de welwillende medewerking, die hem te 
benrt viel, is hilt denHf. Pompei gelukt, cen orkert te Samarang , 
sanren te stall en, !ii t 8 p61'S(;Un be.taaude. (Loco1nctiej.) 

,~amll1'ang, 1 0 S~pteU\ ber. Yan cen tclagraust op wachtgcld ont
vingen w~i cen stnk ter vlaatsillg dat hoe gegrond ook in de klachten 
over Jang2ame promotie, zwaren dienst, kiein tractcmcnt en geheel 
stiefmoederlijke bebanueliog van den kant van het gouvemement teu 
opzichte van dezen tak van dienst, ... toch hetzelfdezegt sIs dat, "at 
wij in onB nommer vau Zaillrdag 3 Sept. jl. opnamen. 

Het gouvernement weet het, de teleg rafist z<lolYel als .Ie chefs worden 
niet betaald voor den ZW31'Cn fe verrichten dienst, hehben weiDig of 
geen vooruitzioht tot promotie, komen nooit in aanmerking veor be
trekkingell van eCD anderen nard, het' gouvernement weet dut hun 
ambt een van groot vertrouwen is en , veel delieatesse vorde1·t, de ver-
leiding tot jlraten Irall uitlokken,. en • • •• wrrarom juist dozen zoo 
weinig gewaardeerd? 

- Postwezen. De mail ial eenige uren langer dan den reeds zoo 
langen Hjd over het traject van Bniavia nanr Samarang }lQsseeren. 
De jlostkar is te Pekalongan gebroken, en gelegenheid om daar een 
andere te verkl'ijgen bestaat niet! ! 

ZuJlen wij nag eens den tijd beleven, dat ten minste de mail geregeld 
per boot van Batavia naar Samarang en Soerabaijl wordt verzonden? In deze residantie werden 84 personen door d~ natuurlijke pokkeil 

aaogetast, waarvan 10 overleden en -1 6 onder bchandeliog blcven. 
. ' , - Residentie Bezoeki. - _ - - Gist(f1·cn . middag viel een in landsche vrouw voor 'de kazerne van 

In aUe nfd eelingcn dezerresidentie J:,leven koorts _ en natuurlijke het' 3e Bataillon ' eensklaps dood. De oorzaak van dat ongeluk is 
pokken ~o?l·theeJ'schen: Het aantal kool'tslijders beliep 3174, waarvan onbekend. -

' 427 bczweken en 2315 onder behaocleliog ·bleveo. ' De gezondheidstoestand onder de inlanders is over het algemeen 
Ret aa"ntal jloklijdcrs werd met 481 vermeerderd, 64 daarvao over- weder weinigbevredigend. 

leden en 291 bleven onder behandeliul!,'. - Utt Singkaw"ang schrijft men ons, dat de lIIilitaire Kommundant 
. -,-" Residenlie Jladura. . uitmunt door streBg de hand te houden Ban de bepBling, dat de Olli-

In de afdeeling SumBnsjl-heerschten natuurlijke pokken; 206 I,ersonen cieren zelfs de Societeit tn uniform moeten bezoeken Toen het gevolg 
werden VBII 11 tot en met 20 -J ulij door die zje'kte anogetsst, waanan van dien :ijver was dat de Officieren te huis bleven, werden zij bedreigd 
13 bezweken eil 292 ondei' behandeling bleven. met een rapport dat onaangen3m6 gevolgeil zon kimnen heilben, en 

Rcsidentic. Soe,·akal'ta. toen een del' betrokkenen daartegen bedenkingen wilde 0jllleren, werd 
, 0]1 _het gebied ·· van den Soesoehoeuan werden 82 -gevallen van hem het zwijgen opgelegd_ lfeent men aldus het prestige van het 

natuurlijke pokken waargenomeo, waarvan 16doodelijk verliepen. 39 leger te verhoogen? Zulk een vergoeding voor het gemis van nch-
lijders bleven nog ourler behandeling. _ . , terlnders schijnt van eenigzins twijfelachtige waarde. (Lac .) 
- Op het gebied van Mangkoe Negoro werdengeene .gevallen .. v~n --
natunrlijke pokken -meer waargeTlomen, "an de op ultimo JunlJ. lD , Sami1~ang. 7 Se"tember. Spooncegm; :net het oog op de wij ze 
behaudel ingzijndti -lijders ovededeil6 en bleven 49 onder behandehng. waarop 10 Ned. Indie spoo!lYegen worden aangele!?d en. tnt staud tomen, 

, . Residclllie ilfadioen. is zeker het na volgende ulttreksel uiet onbelangrlJk tilt het jaarlijksch 
Van- 21 tot en metuitimoJulij w~rdeu5:personen doorde natuurlijke I vers.lag over 1869-70 van den GOQvernements direkteur "an de Engelsoh-

okken aangetast, waanan een overleiid en 4 herstelden. lJIdlsche Spoorwegmaatschappijen. 
p . 



• Debelangrijksle gebeurtcnis van dit jaar is de ' aansluiting , ?er 
,Great Indian' Peninsula en J~ast Indian jijhen (e J ubbelpore, ten gevolge 
waarvan thans Bombay, J ubbe;poj'c, Jrelhi eu Calcutta met elkanuer 
verbondeD zijn. De Ji]ast Indiau lijD was reeds in 186G tot !ub~el. 
pore geopend, onvoorziene moeielijkb edeli beleHen de tij~i~e l'OltOOllDg 
del' Great Indian lijn, doel! de lang ge,~ensch te aanslUltlDg ue:' twee 
Jijnen had plaats in tegenwoortligheid vau den. Hertog vall Edwbnrg 
en den onuerkoniug van lndie op 7 Maart Jl. ell: de g')I~e€~1&chap 
was seder! onverbroken. Thans z'ijn '1,628 mijlm lU cxplOltanc, die 
omstreeks 79milJoen pond gekQst hebben. GeJurende het vOOl'~aa!H] c 
jaor werden 261 mijle>! in exploilatie gehracht, gednrenue ul~Jaar 
347 lIlijlen, waaronder bpgrcpell is dat gedeelte del' ~. 1. Pen!ll~ula 
lijn' , dat Bombr.y met Calcutta verbindt en ook de IIJu v~ u Jhellum 
naar Khamgaoll die door den staat is· aangeJegd eu voItOOlJ . Geclu
rend,e het bocl<jaar, dut m6t ill MaHr t eindigde, was dour de VB\' 

schillcude maatscltappijcn de som geleeud van 4,269,252 ponJ, waalvan. 
ill het begin van het niellwe jaar nug 3,202,IH) pond over ,\Va,s: . ZIJ 
bebben uitgegeven 4,,393,027 ponll en men vel'wacht l1ut ZlJ Ult Jaar 
5,021 ,,800 poud wHeu uilgeven, en de regecring 1,229,800 pond. , In 
het <"eheel hcbben zij een jwpitaal van 86,500,000 pond, waal'vau 
83 {DO 000 verbruikt ~ij n en lll~n \'crmeent dat nog 14: millioert pond 
zuiien ~ood ig zijn 'om ,<Ie gepl'ojektecrde lijilcn te voltcoiell., Gedurcnde 
het nfgelobpen janr z\jn veuonuen aan matcrinlen 211,750 ton, tone 
wuanle van 1,432,784 pond vertegcilwoordigenue, z~odat thnn8 "f€ eds 
3,OZH,7IJ\J lou afgescheept zijn ten behoeve der Iu(hsche spoo!'we?en 
tot cen ge~a1l1enlijk bed rug van 26,48'1,919 pond. Eet matencd 
bestnat lhalls nit 1,174 !okomot.ieven, ,;3113 wagcns voor veEocr van 
person ell en 2,2 393 wagens Vaal' ve-\'voer van goetlercn. 

Hd anntnl ~andeelholltlers bedroeg op Dec, jl. 46,793 ell 01' waren 
7!62* ,8"epriv:, aaudeelhoutlers. Vml de. aaudeelhoud,ers :)evon~~n er 
zteh 41 \JS5 III Eogcland, en 808 III Iutlle, wuarvan D94 mboodlDgeg. , 

II at 'aantal person on dat vervoerd werd, bodroeg, 16,Oll,G3? tegen 
15,06G,530 iu hel vorige jaar; het aantal <lerue klnsse pass. oedroeg 
15 2'17 516 teO'en 14 401 (00 in het vorige jaai·. Aan goetleren werd 
~e; '.' oe/(I 12,3 i)',086 'ton 'tegen 11,980,3 J9 in het vorigc jaar. 

Ih bruto olllvangslen hodroel4en 5,709,o82 pond, tegen 5,320,723 
Il O1ltl in 't vorige 'jaal', en de uelto 2,520,%2 pond tegen 2,52,2,622 
in 't vorige jaar. De lijnen rcndecrdcn aJzco 31. 4-s, 6d. per aandeel 
vlln :13 100 gednrcntle dit junl' over bet uitgegeven knpi taal ~r l,~80,OOO 
pon ll mindel' tian de gegarundcerde rente voor het heurag dlcr ullgaV611, 
ell 1,412,9]9 poud , mindel' dan tie betaaldc gegarandcerde rente, over 
het gansche w~rkkapitaal. (Sam. Ct.} 

Stemmen van en V001' Inlanders. 
GOIlV{I'IU7ileills grom! en partikulidre llinden. - Ew Javaan die de. 

Ilosi[ic ~ijncl' landgeuooten te Samarnng ten opzi,chte vau de hun ?p. 
gclcgde ius(cn in ovcl'weging heeft genomen, IS tot de oprnerkmg 
gekumcn, clat de bowoneJ's vau gouvernarnenis grond aldaar 61' veel 
betel' ann toe zijn tlan die op paJ't ikulieJ'~ landen. Terwijl de eel'st· 
hcdoelden loc; .. , bebalve het betl'ekken del' wachtposlen aileen aan 
bedl"i.irsbeln~ti"g zijll outlel'wol'pen, hebben laatstgcnocmtleu nog lJoveu· 
llien J;l'lJuuln~("u op te breugen, en !lIoeton zij tevens diensten presteeren 
hU den loewan , tanr,h i. e, eigennllf of humder van ht~t ,perceel. Dat 
is eClle ongclijkb8itl tusschen de' ()ude,rJauen van hetzelfde gO \Jvernel11en~~ 
die schrijver wei gaarne wensehte ta zion opgeJ:..eveu, en tloat hlJ 
daarom het voo rs lel uat de bewuners van nartiknliereu grond voort
aall gewc - of nau\' ' eveDrc'lIigheid veel mindel' betlrijfsbd'asliug zuBen , 
hetalcu dan tlic del' gouvcrnemeuts Jandel'. Het valt zeer Ie l)~tlVijfele u, 
of lid oogenblik tot zlllk eene v~rrninc!ering van 's lnnds inkomsten 
wei gel1lkkig liiekozen zij. 'l'l'ollwms het gOllvcfnemant beeft bij voor· 
kOlllenrle geiegenh eden zich nill1mer v'eel over de bedoelde ongel\ikheid 
bekomrnerd. Moct dus werke!ijk in den ueschrevcn toe,land nog eens, 
vCl'anderiug leornen, ten einde hier hetverlangde evenwicht te hCl'stellen, 

' da[] zal die \Va~rsehijDlijk weI van de toewlm toewan ,tanah ztlven 
moefen uHgaull. . . 

Bm !Joed' wool'd vooi· de DJO!J01'ckso . - De Djogorekso z\in de 
oPJl"ssel's van een dislriktshoofd, die bel1lteiings hcinue en verra 
worden hecngezonden i om de beveleu van da~ hoofd nnal' de ver
schillende t1esa's over te brengen en oak wel om hetoog tehondeu 
op de richlige' uitvoerinr; daarvan. Worllen tot dien arbeid juiat Diet 

,veel talenten vereischt; de verOloeieois waarojJ hij veelal ' te staan Kom;, 
geeft den funktionuar is zekel' aans)fraak op eene goede bezol!liging Of: 

:om ' de · meel'l'arigbeid gaandej~'- lllii(lln varide ct'lIri g besar. Hierop 
,aus em even bescheiden als dringenLberoep te doeu is het doel' van 
zy'u scluijven in tle SelumjJ1"i!t " .. " , (Sam, CO 

Samal'a;zg, '8 September. , Ret : Comite Tan beS!t!u~ uer N etl. Ipdi
sche Spoorweg :MFoatschappij heeft aan den handel y'an Sama~ang be
kenu gemaakt dat bet vervoe'r ·van goederen en IJTodukten langs ,het 
geilcelte del' 4e sektie, Keaoeng-DJatie.Briengin; 'mol'geo ·· kan aat",an-
gen . ,' (Sam. Ct.) 

~~~ ... ~ 

NatlHlJ' eit Sc/~tiiku"de . ])601' Een Gu ier me~~tgcachte ingezetenen' 
tevclls bekeud ' als, bckwaam , cherhiclls,is bet pl,tn opgevat tedezer 
plaats eell e Ill'S us te opeufD iii b'o:venstanndc vakken" waarHan hij beo 

' r'eid is twee avondcn per week ,fe Wij<lEp. " 
' (SacI'. Hi'I.) 

Nota van' in 's Lands Pakhl1ize~Ontvangcu Suiker van de o!lr1ervol~ 
gcnda ]<'abriekell, tvt Cil lilet 'ultimo Augu.tus 1870, 

Namen der Residcntlc. , 06gst· H oevcelheid. 
JI'abriekeu. jaar: Pic. Katties. 

'[;jandie. Socl'abaia" 1 870 6(j 17 20. 
Boedoeran. , . 9613 ' 16.: 
Waroe.403 55. 
POHang. 7760 ' 54, 
'l'uogolangia, 7269 90. 
Ketegan. 1(),954i ' 03, 
Ketabang. 1652 90; 
SentaDan I,or. ' " 12,067 ' ,,02 
Koning ,Vill.Hr. 26650,1. 
Djombang. » 2529135. 
Wal'oetoelis. GIZO 80. 
Balong Bendo. GlST 5.1. 
Sroenie. 81)91 76. 
GempoJkrel}. 2354 42, 
Krian. " 2589 , 69. 
Kreiuboong, 7166 ' 86. 
Ketanen. 3442 ' OG. 
Goedo. 6Gl"S5. 
Brankal. 299,2 c SO. 
Bangsal. « 423;t 72. 
IIIiengiran. Kedirie. 804 50· 
Poorwoasrie.» 131)121. 
:Menang. l») 47 5' 45. 
Pesan[~en. » » 1036 24. '.,. 
Djattie, ' l) 832 GO. 
Madjopangoong.» 522GS9, 
Wal·ing. Agoong. Remhang, » 21l5 ~ 66. 
[Toeban.] 

~" 

Men schrijft ons van Salodd. '2 deier: 
Sedert eene w,eekhebhen wij , hier: aile dngeu , regen; waaronder buien 

welke waarlijk in hevigheid konden wedijveren lllet: die van den West-
mousson. 
, Ten gevalga van dien ,aanhontl,entleu regen 
sehen Samarttug ' en, hier we er .. geledc\lte 

' ,!lvotld kwam hier de trilin aan, in ' de. plaals 
het 8} nur reeds had' do en hooren.' 

scb.ijn,t , de, spool'baan t1l5-
heblieJi, ten minsle gister 
ten 4* Jii:e, . toen de klok 

, [Sw. Ct.] 

" Men schrijft cns van Malaog dd. , 3 dezer: , ,' ," 
' Hij mijne aankomst te Afalaug lVas~alJes iurep ,eJ;;raer, wegens het 

,plotseling verdwijuen van de"nlieer "B. , Decker.. Zijn, l\ik is)1edeu mor
gen ternggevonden in de rlvler 'dEi :Brantas en algemeen is de,llpinie 
dat een aanval van verstandsverbijsfering de oorzaak,is valldleu he
trellrepswaardigendcod, De beer :Dccket was een' ede! nleDsch, . in de 
warebeteekeDis 'vall het woord.l>feti betn)D!~ hier algeme~n het on" 

' gelnk hem overkornen. ' ,_ (Sro. Ct.) 

ech tel' eeHe betaliog van f 10,~" zegge lien guldrn '8 maands dien Soeraba-ija 5 September. Naal' men ons 11lededeelt heeft de 
D8alll rnag dragen, zal wei l1iemand' willen b'l'I'cl'en, vooral niet wanneer opbl'engst del' cerslevooTsteliing', van :hetLiefhebberijtooneel 
lllen bedenkt., dat de Djogorckso behalve vrouw en kirideren daarvan 1 I ' t j 800· ' f 1211 b 1 ' " [S CtJ 
ook nog een paard ' te' onderhollden heert, Meu meent wellicht, dat geze Be lapiUe , maar .' :'" , ... et l'a,gen,,',~ .. oer. . 
de bevolking . op kon!J'iblltie gesteld wordt voor het noodige gras? ~-

Streng verbod, mijne heeren! Of;dut allans een enkele orang pantjen (hee. Soel'aoaija,!) Sept. De anDd~ehm ind~N.ed~d . .Indische Levens. 
l'ed'ienstpl iehlige) ,dell trouwe.n viervoeter hl1lpt vel'zo"gen? Niets dal!r- ,verzekerin en Ll rrente MeatschaJlpij No. 852 en 853, elk groot 

, vall, 1\13a17 dan moat en dle Oepus·wellono weI de .een ,na den ander ,,'! 500 _ g h bb ~ heden op ubI ' Ii: vendutie slecltts de geriIfge SOUl 

hnn ontslag . indienen? D.ai ook weer niet. Ret Jaatste ZOll C.I'.' ech~ I ' "! ~l' 41 ' e en u P Ie e b h 
ter van ku-unen kamen, meent zcker icmand., die ' mi~schien weI tot van: zegge, cell Itonderd' foCne!! ye.ertigg~lden: oP1~:~~ ~t.) 
hC,t 'korps .behool't, en 'in ieder geval 'is hnnne positic ' ellendig genoeg~ ' .. 
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•. ~G()UVERNEMENTS.BESL UITEN, BENOEMINGEN, 
' , EliZ. 

IN NAAM 1mS" KONINGS! 

l'~sidentie Preanger-Regentschappcn en bC't in vel'band met die wyzl
glDgen noodz({kelij~ achtcTIde YOur aat gcw€sf van toepassiog te ver
klal:e~ de voorschnften, venat in Siaatsbla(l 18(H, ons. 122, ]23,124 
en lu4; DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE, Lt' d 

' , ~ iel~ de op e 3nii;eien 20, 29, 31, en 33 van het reglemcnt op 
Den Raad van lvederlandsch-Indie g'ehoorcl; het beleld del' l'egering vall Nederlandsch-Indie' 

Allen, die deze zullen zien of !woren lezen, SaInt! Heaft goedgevonde!l en v£l'3iaan: 

doet te wete7z: Art. L Het "an de regenteo in de Preanger-Regentschappen tot 
.oat Hij, uilvoering willende gel'cn aan de magtiging door den Ko- dus. vel' geJateu regt van'"hc~nstingheffing in geM, in produkten eu in 

nillgverleend tot bet brengen VRD' wijzigingen in het binnenlanc1sch arbelcl, zoomeda de aJge1~eeDe dienstbaarheid del' Inlandsche bevolkio" 
bestuur in de residentie Preailger-RegentsclJappell; (llgawoelda) aan de hooMen ell aaozieu iijkcn iles lands of andere per~ 
~ I.eltende op de artikeJen 20,29, 31 en 33 'vnn het l'eglement 0ll sonen, zijnafgeschaft. 
lwt-beleid del' l'egering van Nederlandsch-Iudie; , Art. 2, Op de 'prcanger-Rcgentschal'pen zij u toepasseJijk de ordon-

lIeeft goedgevonden en verstaati: nanClen van .26 ::;epi..':mber 1867, \Siaats blad nos, 122, ]23 en 12'4) 
At'\. 1. De volgendeu afdeelingeu ' in de residentie pr~anger-Regent-I en het besltnt va:j ,2;; November 1867, no. 36, (Staatsbiad no. 154). 

schappen worden bestuurd doo\' assistent-l'esidenteu, ondel'gcschikt aan A:t, 3. In ~e l'.esideutie P reanger-Regentschapl'en worden, behalve 
den ' residen!;" , ue tnar:svoor r eJrenmg van den Staat werkende bel~stingeD, de voJgcn-
a. de ufdeel'ing Tjiandjoer, hoofdplaats Tjiandjoer beslaanc1e nit de I de gehe,vcn: .. 

distriklen: , a. op ac nJstk:lltI1 Ul'; 
Maleher, Tjipoetri, Tjiblagoeng, Tjikaloug, Baijabaug, Pessel', U. op het bedr\Jf; en 
Tjikondang, Djampang- Wetan en ~,'jidamIllar. , c. op ~et_ slngten van :.ulldvee en buffels. 

o. de afdeeling Soekalioemi, 1100fdpinats Soekabocmi, bestaanlle uit Uet OE(lrag e~. de IVlJze va ll 
de distrikten: worcten afzolldel'luk geregcld. 

nunsing en invordering dezer bclast:ugen 

Goenong-Pll1'ang, 'l'jimahi, Tj.iheulang, Tjitjoerotk; Plaboean, A~~. 4 . Deze ol'donnancie tl'eed t in werking lIlet den eerstell J u-
Djamllang-Tengah ell Djampang-Koelon, allen beLool'eude tot nllal'\) 1871. '. . ' 
het regentschap Tjiandjoer. En opdat· D1en:and hleJ'van onlVetendheld voorwende, zal deze in het 

c" de afdeelillg Tjiljalengka, 'hc Cl"dplaats Tjitjalerigka, bcstuande uit ~taatsbla~ van Nederla~dsch-Indie gep laatst en, voor zoo vee! noodig
1 de clistl'ikltin : ' lU de Inlalldsche en Chmesche talen aungeplakt worden, ' 

'fjitjalengka, TimlJaDganten, 'l'likcmboelan, Baloeboer-Limhullgan, Gelast e~ ,.bel'eelt v?or!:s,. dat a~le hooge en lage kollegien en amb-
MarljaIa(ia ou 'l'jipedjeh, allen behoorcllde tot het regentschnp teBare~, officlCJ:~n ell Jllshclet'en, led~r voor zoovael. hem aangaat, aan 
Bmtdollg. de ~tIpte nalcvlDg dezer de haud zuden houden, zonder oogluiking of 

d. de nfdeeling Soemedang, hoofdplaats Soemedang, ues(aande lIit de aall~lell des persoons, , ' 
dislrikten: Gedaan te Batavia, den 10den September 1870. 

Soemedang, Tandjoeng-s!lri, 'l'jibeurum, Tjougeang, Dermnwangi P. l\lIJER. 
en Dermaradja. " De .illgemeene Sekretm'is, 

c. de afdeeling Tass,ik-Malaija, hoord plan(s , 'l'assik l\1alaija, bestaande VAN H.\RENCARSPEL. 
liit de distl'il:.tcn: [Slaat.sblad no. 122J. 

Tassik·MaJaija, Muiumbong, '1'jinwi, Indihinn g,' Sing"parna, aljen 
behool'enilc tot het regentschap Soemedang. . ' 

f de afdeeling IJilDbangall, hooftll,laats Gal'oct, bestnallde uit de dis- DE 
trikten: 

IN NAAM DES KONINGS! 
GOUVERNEUR-GENERA.A.L V,\.N N JmERLA NDSCH - INDIE, ' 

Dell Rar,d van Nederlandsch-Indie gehoord; Soetji, Pancmbong, ~Vunaradja, Wanakul'ta, allen behool'ende 
tot bet regentschap Llmbangau. 

g. de afdeeling Soekapoera, hoofdplaa(s Manondjaija, bestaunde lIit de 
distriktcn: . 

Passir.Pandjang, Bandjar, Kwassen" Kalipoetjung, Tjikemboc, 
Inn, Parigi, Tjidoelang, Mandala" en Pal'oeng. . , 

It. 'de afdeeling Soekapocl'a-K,ollot, hoofuplaats MaugoeuredJa, bestaande 
nit de distrikten: 

Panjeredun, Karang, Balatjaoc, Tl'adjoe, Buioe Wangi, Nagara 
ell IJalldang~ Wessi, allen be'hoorende tot llCt l'egentschap Soe
karoera, (blijvende de aftleeliug Bandollg, hoofdplaats Baudong, 
bestalmde nit de distrikten; 
Oedjocng-Bl'oeng- Koelong, Oedjoeng-B"roeng-!V etan, Bandjaran, 
Koppo, Tjisoildari, Ronga. !jilokottot, RadJa-J\'lonoaJa~ 'l'jihea 
en Gandasoli onder het regtstreeks bestuur van den resideut), 

Art, 2 . De hoofdplaatsen Tjiuudjoer, Bundong, en Garoet, thans 
afzonacrlijk beheel'd ' dool' zelf~tandjge o!lder-distriktshoofden (tjamats) 
worden iugedeeid bij en vereenigd met de distrikten Maleber, Oedjong 
Broeng Koelo11 en Soetji, wnartoe zij cigcnaal'dig behooren. 

Art. 3. D~ze ordonnancie treedt in werking met den eersten Ja-
nuar\i 1871. , 

En cipdat nicmand hiervan onwetcndheid voorwende, zal deze in het 
sfaatsblad van Nedcrlandsch-Indie geplHutsten, voor zooveel noodig, 
in de IDlandsche en Chiuesebc talcn aangeplakt wOTden . 

'Gelast en beveeit voorls" dat aile hooge en lage kolJegien eu ambte
oaren, 6fficieren en j Ilsticiel'en, ieder VOOl' zobveel hem aangaat, aan 
de stipte nsleving dezer de hand zullen houden, zouder oogluiking of 
lianiien des 1)('rsoons . , , " 

Gedaan teBatavia, den 10den September 1870. 
p, MIJER. 

(Staatsblad no. 121). 

De .illgenleene Se1cretaris, 
V AN ,'HAREiwARSPEL. 

IN NAAMUESKONIN2S! 
DE GOUVERNEUR-GENERAAL VA.N ,NEDEll,LAN.DSCH-INDIE, 

•• Den Raad ' van Nede1'landsclt-Indie gehoord; 
':Allen, d-ie deze zullen zim' of 1t001'e?~ leze?~, SaIut! 

" dod teweten j 
' ])/it Hij, verdere nitvQering •. ~i~1e.nde.geven nan de magtiging des 

KODiDgstot het . brengan vall wlJzlglniell 111 het 8tebe~ van beatuur der 

Allen, die deze zullen zien of !woren lezen , Salut! 
doet te ?Often: 

Dat HU, 'bet in vel' band Illet de rdjziging van · bet binnelllandseh 
bestuur in de I'esid"utie I'reangel'-Regentschappen noodzakelijk acbtendc 
te Yool'zicn in de leerutell, welke met opzigt tot Folicie en justitie zullen 
ontstaan ten gevoJge del' olllstan,digbeid, dat eenige regentschappen' nit 
meer clan celle afdeeliug zulleu bestaan;. 
. Lcltende op ,:e artikeJen 21, 29', 31 en 33 van hetregiemant op 

het bcleid d CI' Rcgcring van Nederlandsch·lndie, artibl 4 van het 
Koninklijk besluiL van 16 Mei 1846, no, 1 (Slaatsblad ' 1847 liD. 23), 
artikel 82 van het reglement op de l"Qgterlijke organisatie en het beJcid 
del' justitia iu N ederlandsch-Ind ie, flrtikelen 52 en 53, .mitsg.ders tit.e1 
IV, V en VI vau het reglement 'op de nitoefening del' policia, de hul'
gerJijke l'egtsplegillg en de stl'afvol'dering onder de inlanders en daal'
mede gelijkgestelde personen: 

Heeft goedgevouden en verstaan: 
Onder nadere goedkemillg GOS Koning. te ~epal~n, als voIgt: 
Art. 1. In de assistent'l'esideri tien del' resldentie Preallger-R.gent_ 

schappen, waal" een patiih den betl'Okken regent VI:~teien\voordigt, l!\in 
met opdgt tot de policie en justitie alle vool'sehntten vltn het regle
ment . op de uitoefe~ing del' policie, de burgel'liJ.ke regt~pJegillg en tie 
strafvol'dering onder inlanders en daarwede gehJkgestelne p:!'soDen 'op 
Java en Madura, waarin spl'uke is van den regent, op zoodanlgen llattih . 
van toepassing. . ' . . 

Art. 2. Het l'egentscbapsgeregt lU dIC' reg:ntschap~~n d~r Preal1;;U
Regeiltschappen, 'waartoe ,meer dan eelle assistent-l'fSlde~tlC. behooreD, 
houdt :tijne zittingen op de hoofdplaats vlln elke dezer afaealmgen. 

Art. 3. Deza ordonnancie treBdt in werking met dell lsten Janual'li 
1871. . 

En apdat niemand hiervan omvetenheid voorwende, zal deze in het 
staatsblad vall Nedel'landsch-Indie gepInat5t en, voor zooveel noodig 
ill de Illlandsche en Cbinesche talen aangcil1akt worden. ' 

Gelast en beveelt voorts, dut aHe heoge en lage kollegien en amb
tenaren, otficieren en jnsticieren, ieder v(.or zooveel hem aang,a:,t, aaf 
de stipte naleving dazer de hand zullen handen zondel' ooglul1nllg on 
aanzien de. persoons. 

Geaaan te Batllvr'a, den 10den Septembq, 1870. 
' P. MIJER, ' 

De .&lgemeene Sekretaris. 
V A..'! HAllENCA.RSl':£L. 

[Staatiblad No. 123;] 



EXTRAK TiEN uit het Register der Besluitell v«n aen Go'uvel'
neuI'-Gencl'llal lIan · Neaerlandscn-Intlie. 
BATAVIA, den 10den .'September 1870 (No. 16.) 

(Staabblad no; 124.) 

Gclezeude missive van deu nlinister vau Kololliio, van den 298ten 
Jou\i 1870, Lt .. Apz" No. 22/906; 

De Raad van N ednlandach-Indie glhoord; 
Is goedgevond~o en nfstaau: ' . 
Eerstelijk. Enz. .' 
Ten Derde; Krachteos magtigillg del Konings, met ingang van 1 

Januarij 1871 te bepalen, al8 voIgt: . 
10. Ret Europe,sch b,stuur in de l'esidontie Pnanger-Regentschappco 
. wordt vastgesteld, aIs voigt: 
a. Personael ter hoofdplaats: 

:E~n resident, op elntraktement van f 125.0 's maltods en verdere 
inkom~ten, bepaald bij art. 4 §§ Da. 2 en Db. 1 van Staats-
IlIad 1866, No.6, of te zamen . f 19,200 's jaars. 

Een penon~le tosluge alll den residant van 3,000 . 
Een auistent-resident del' 2de klasse 7,200» 
Eeu sekretariii » 6,000 » 
]len eerste kommiee . 3,600 » 
~tw~e ~~ » 
Twee derde kommiezen 3,600 » 
Klerken en inlandsche schrijvers 6.500 » 
Eln hoofdoppassr.r, op f 240, cn 10 oppassers 

op f 144 ' s jaars 
Schrijfbeholften , 

1,680 
800 

» 
» 

butemde aandeei zal worden uit,ekeerd aan dc ·oriiler-distriktshbofdan; . 
50. Aan de Preanger regenten worden in vervanging vail. hunne. te

glilwoordige iu komsten, persoonlijk,zoolang zij in die betrekking 
door. het gQ nvernement gehandhaifd worden, de volgende belali.n-. 
gen toegelegd, als: 

a. aan radhen toemenggoeng Prawira di Redja, regent van Tjiandjoer. 
een traklement van f 20,000 en eene personele (oelage van f 20,000 
tezamell. f 44.,000 's jaars; 

o. aan radhen adhipatti Wira Natta Koesoema, 
regent van Bandong, een traktement van 
f 20,000 en eeno personele toelage v8of24,000, 
te zamcn. 44,000 

c. aan radhen adhipatti Soeria Koesoema· Adhi 
Nata. regent van Sumedang, een traklement 
vall f 20,000 en eene personele toelage van 
f. 24,000 te zamen . 44,000 

d. aan radhen ndhipatti Soeria Nata Koeloema, 
regent van Limbangan, een traktement van » 20,000 

e. aaD l'adhen toemenggoes Wira Adeg Daha, 
regent . van Soekapmira, eun traktement van 20,00.0 

zoomede aan allen f 1 voor elkim pikol kollij nit hunneregentschap
pen aan het gouvernement geleverd, behoudens eee maximum: 

voor 1'jiandjoer. f 30,000. 
» Bandong. » 82,000. 

Sumedang. 30,000. 
Limbangan » 10,000. 

» Soekapoera 6,000. 

-~-- 'l'e zaman f 158,000 '8 jaars : 
» 53,980 » met bepaliug, dnt bij opvolging in hunne ambten de inkomstem der 

Eu va arts : nieuwe titularissen nauer zullen worden vastgestcld. 
b. Acht assistcnt-residcnten der tweede klasse, 01' de gewone inkom- 60, Aan te teckenen, dat het Gouvernement zich voorbehoudt de ex-

sten, en met bet personae! enz., bedoeld bij art. 4 ; B 6 van llioitatie del' vogelnestklippen in de Preanger-Regentschappen aan 
Stantsblad 1866, No.9, als van Tjiaudjoer, Soekaboemi, 'fjitja- partikuliel'en af Ie staan . 
lengka, SUlDedaug, Tassik- \1 alaija, I.imbangnn, Manondjaija e~ 70. De bezoldigingen uit 's lands kas van het inlandsch personeel be-
Sockapoera Kollot ·of acht maal f 12,180. . . . f 97,440. neden dell rang van regent, daaronder o·ok begrepen het overig 

c. Ambtcnaren van de landelijke iukomstell en ku1turcs, op de gewone personeeI in de Prelwger-Regelltschapp.en, niet nitdrukkolijk in 
inkomstell, OIls: § 2 vall dit artikel genoemd, worden vastgesteld op de jaarlijksch~ 
5 kontroleurs del' ls~e klassc f 4,800 f 24,000. sommen, bij art. 4 van het beslllit van den 26sten September 
5 id. »2de» » 3, GOO " 18,000. 1867, No. 1 (Staatsblad No. 125) voor de verschillende ambteu 
8 nlUbtcn~l'en tel' beschikking » 2,700 » 21,600. of bcdieniogen aaugewezeD; terwijl de bezoldiging del' aan de . bni-
lteiskosten vilU 10 konlroleurs» 600 6,000. ten de hoofdplaats .van het regentschap bescheiden pattihs toege-

10 inlandsche schrijvers » 180 1,800. voegde scbrijvel's .wordt vastge.teld foor elk op f 80 's mannds. 
10 boodschappers . » 120 »1,200. 80. De Mahomedaausche geestelijkheid in de residentie .Preanger.Ita-

----- gentschappen onthoudt zich van bemoeijing met de bewatering der 
f 72,600. velden ell alles wat tot den rijstbouw betrekking heeft. 

20. Het inlundsch personeel in de Prcangol'-Regenschappeu wordt za- De regenten zorgen, in verband met art. 17 hnnner instruktie 
mcogestcld, nls voigt: (Staatsblau 1867 no. 114)dat de Mabomcdaa.nsche priesters zich 

5 regenten, geene.rlei magt of gezag aanmatigen over de materielc_belangen der 
~, l)attihs, bevolking:, dllt d~ opbreng.ten ann de geestc1ijkhe id 1tlijven binnen 
5 mautl' i's kabopattcD, de gronzeu door hunne godsdienstleer voorgeschreven, en dat de 
1 hoofddjaksa, , inning daarvan goschiede bl1iten lenige tOischenkomst of in men-
1 adjl1nkt id. ging van het inlandsch bestunr. 
8 d.jaksa's, 90. Met wijziging in zoo vel' van art. 1 van het beSIl1it van den 5den 
8 adjunkt id., J annarij 1870 110,3 (Slaatsblad no. 31 den iukoopsprij8 del' in de -
5 hoofdpanghoeloe's, resiuentie Preanger-Regeutschnppen door ue beYolking aan he.t Gon-
4 panghoe1oe's, vernemeut gcleveru wordende lwffij voor 's hands te bepalen op f 10 

63 distriktshoofdcn, (tienGulden) VOOI' den pikol van 100 Katti's; 
150 onder- id., onder voorbehoud om die somnader te verhoogen tot het bcdrag 

\) onderkollekleurs, . vool' de pverige gouverncmentslanden vastgesteld. 
50 mantl'i's voor de watei'lcid ingen, Ten vierde: Met nitbreiding van het besluit van den 30sten Okto-
82 iol3nd~che schrijvcrs, ber 1857 !l0. 20 (Staatsblad rio. 98) ·cr in tOete~temmen, dat tot ·het 

652 oppassers, afdoen dir ·. zakcn, ' bedoeld bij art. 108 van het :l'eglement op de reg-
ondcl' aantcekening: terlijke or~anisatie en het beleid 'der ' justitie in Ncderlaudsch-Indie, 

a. dnt aan elken regent, aan elke!l buiten de boofdplaab van het door denresidcnt der Prcanger-Regentschappen zittingln worden ga
regent.chap beschciden pattih, aan alken hoofddjaksa, onder-kollek- honden ~p~e hoofdplaat3?!l der nieulVc afdeelingen van dat gew,:st. 
teur en diatriktshoofd ceo schrijver wordt toegevoegd. Tan vIJfde: Aau het hd vau , den Raad van N ederlandsch-Indle, don 

l,. ilat de r.egenten, hoofddjaksa's en djaksa's over zes, de bniten de I heer O.nn Rees,. eene zend~ng or~ te drng.~ n~al' de .Preao~er-Re
hoofdplaats van het regentschap bes(;heideu pattih's en de dilltrikts- gentschappen, te~ emde de ultfoerlDg der .hlonoren voorgeschrev:en 
hoafdln over vier cn de ondcr~distrikshoofden over twee oppassers maatregelen te leldcn en d~~rtoe nB raadplegiDg, voor zoo veel nood!g, 
ieiler kunilcn beschikken, lDet vrijlating uan den r.esident om deze van het boofd van geweste1lJk bestnur en de r~genten aldaar, zoodamge 
vcrd~cliDg zoodanig te wijzigen, als met de belangen der dienst is vQorstellen' ts cl?cn, of o~de: nadere goedkelll'lllg 'n.n den G~uverneur-
overeen te brengen, Generaal zoodamge beschlkkingen te nemen also ~er~)8cht worden . 

3D. Aile andere inlandschc hoofden en beambbn, behalve de dorps- Ten zesde: . Aa~ den GODVel'nements komm~~Sal'I !, den heer O . van 
bestnnrders, bij het vOl'ig a:tike~ niet gerioemd; aan wie eenige Rees, als .· sekretans to~ te voegen .. ~. p. LevIJ830hn Norman, kontro
magt of ,gezag over de bevol~lDg IS opgedrageD, worden afgeschaft. leur der ~erst8 klaasa by de laudehJ"e lnkomstell en kultures . . 

40. de koIliJ-proc8nteo, toekomende;lan inlandsch8 hoofden beneden Afschrlft, e02:. 

den rang ~anregent, lVorden in de re8id~~tie Preange;-Regent. 
88happen . .Ulthetaald op den voet voorh~t overig deel van J iVa 

vastgesteld bij het be.Bloit ~ao den 2hten Anguitul 1850 (Staats-
bla~ No.,. ~4?.' mmt dlen varstal\de dat het voor de IIpeciale geem-
~1'lJeerd.n hlJ dlz,e kultuur, welke in daze relidentie. Diet · beitaan. 

Ter OrllGIlDaDCie van den Gouverneur-Genlrlal: 

j], .J.lglmeene ~J..,.elari8J 
VAN · HllE..'{CA1tSPEL. 
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.' BAUVIAf·den· )(ide.n Serte-niber 1870, (No. 17) . 
. .•.. [Staatsblad No. 126.J 

Gel. zen, ~nz . ; 
De ' Raad vim N e.d erlandlch~Iil u i e genoord: 

. -Is g'oedgevoridell tn .verstaan: 
Eerstel ijk: . Euz . . 
Ten t", eede; Te bep. len, dat op den voet van bet Konin kL}k b"slil ,t 

van 22 December 1867 no. 4, ,In tl isch staatshlad ] 870 nn. 71 ), zHI 

een hu lppred ikel' 
een 
eeu 
ceu 
een 
een 
een 
ee u 
een 

» 

te ~Tan ij, 

.. Hutu"m llr U, 
» AlIa'og,-
» S apero-ea , 
» 1:1 aroekoe, 
» Ameth, 
» Kamari~u , 

Lethi, 
oJ! Timor, 

een 
Ten derde: Boz. 
A.f~cbr i rt eoz, 

» Rotti, 

DE 

Ter ordonnancie van den GOllverneur-GeneraaJ , 
De Al?emeene Sekreiaris, 

VAN HAREI'!CAIlSPEL. 

IN NAAM DES KONIN GS! 
GOUVER.NEUR.-GE NER..A.A:L VAN NEDE RLANDSCB'-INDIE, 

Den Raad van Nedel'landsc1t-Indie gehoord; 
A llen, die deze zuZlen zielt 0/ 1tooren lezen, SaInt! 

doet te weten: 
-; 

=Dat Hij, het wenschelijk achtende, de bestaande voorschriften omtrent 
het aanleggen door partikoliere person en van bescboeij iDgen, kaaimureu 
of audere werkeD laDgs de oevers van vlotbal'e en bevaarbare stroomen 
en r iv ieren, door ;\Ddere te vervnngen ; 

L . ttende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het reglement op het 
bel eid der Regering vnn Nederlalldsclt-llldie; 

HeeFt goedgevonden en . verstaan : 
Met iutrekkiog van de ordonnancie van 20 December 1866 (Staats

bh d no. 155) te bepnleD, als voIgt: 
Art: 1. BelJOndcns lle t bepaalde bij arlike! 7, mag n.iernand beschoei

j ingeD, kaaimnl'en of andere werken lan ,s de oever s van vlotbare ' of 
bevaarbare stroome.n·.en rivieren aanleggen, zonder schriftelijke vergl1n
niug von het hoord "an ~ewestelijk beitllur. 

Art. 2. Bij de aanvraag om vergl1oniog, bedoeld bij nrtikel 1, moe
ten 1V0rden ov~rg elegd: 

eelle oaan\\'keorige situatie-teekening op CeIl schaal van een dnizeotlste
of grooter, van uen stroom of de rivicr , langs de 'oevers waarvan de 
aanvrager he.t werk wcnscH aan te leggen , " p welke teekening d~ lig , 
gillg van het wcrk dll ideli,i k moet zij n aa ngegeven; . 

twee of uric doorsneden van den ' @troom of de r ivier omstreeks de 
plaats, lVaar het werk zal worden uitgevoerd, 0]> voldoende schalen om 
den toeslantl del' l'iv ier of van den stroom te kunnen beoOl'deelen; en 

volledige pl'ojekteu op een schaa l van eeo honderdste met behoorlijke 
beschl'ijvingeo , ",aarnit in aile opzigten het oit· te vo~ren werk kan 
worden bcool'tleeld . 

De aa~ v rag~r is tevens "erpligt op te geven den tijd, noodig geaebt 
tot de llItvoenng van het werk. 

Van het besloit, bevattende de verf(lInningtotnitvoering van het voor
geoufnen werk, wordt op' de overgel'egde beseheiden., alvorells die aan 
den aanvrager worden terllggegeven eene door het hoord van geweste-
Iijk bestUlll' gewflr. rmerkte aantecke;ing gesttild . . 

Art. 3, . Alvol'ens de vergunning tot l1itvcering . van h.et v:erk te ver
leenen , Wlnt het . hoard van. gewestel Uk bestnur het advles ID van den 
eerst , aa ll wezenden ingenier der borgerlijke openbare werken in zijn 
gewest. . 

t.el ijk bestu af te bepaleu term ij n zoodeoig te Hranderen, dat het over- · 
eenkomt met n et ge,,-aarp..1€r1l:t projekt, of op t e ! uimen . . 

B ij gebreke. 'van dien, wordt -de verg uuning tot TIit \-'oer"ing ingetrok· .. 
ken " en is hij die ha~r Uek() lllen had, verpligt om binnen een door 
het 'hoofd van gel'restelij k bestuur te bepalen ~ttrmijn alles i n den ~ori .. 
gens st-aat te hel'stel1ell;- zuHence zulks bij gebreke van i}i~n te zijnen 
kcst e word en gedl\an op las t vaa net be.stnur. I:;l~tzelfde zal geEchieden. 
bija.ldien ilU , aan wi en de v~rgunn. i Dg t~t ?itvoeri.~g ~ i3 \"~~:e~nd, den 
r001meester 4e gewaarmerkte D!:!sch_E:lden, ceuot1J blJ ue artH\:e~eu 2 eo 

·4, :J DtnouJt, altha IS niet up Jiens aanvraag daartoe verstrekt. 
I n elk ge val" verbeurt hij, die vergnnn ing heeft bekomen, bij afwij. 

king "an de gewaarrce rkte bescheiden eeoe ooele van j 3 (drig gulden) 
per dag, tot J~t . de verandel'i ug of upruiming he.:ft plaat5 gehad. . 

.Ax t. G. '\Vr!oneer het. werk Diet is voltooid binneD den vastgestelden . 
tijel, verbeur t. de b elan ghebb e ~lde voorelken dag, welke er meer aan 
wordt be5teed, eene boete van ten minsten een en ten Iwogste tieu , 
gnlden. 

In geen ge,;al ka o de tud, benood igd voor het doee der ,e~andering, 
bedoeld b\i artikel 5, in mi!l dering worden geb ragt bij het oerekenell 
van den t ijd , w~armede de ,astgeste:de datum vaa voltooij ing van het 
werk is o ve rscb reden. 

Ar~ . 7. Verg unning tot het make::! van werken van meer omvang 
dan die, lVelke gewoonlijk laogs de oevers van stroomen of riv ie ren 
worden aangelegd, als kribben , dammen, landhoofden en pijlers van 
brnggen als Rn derzins, kan aIleen verleend worden door uen Gonver
nenr-Generaal , aan wien het verzoek daartoe wordt gerigt onder over
legg ng van de uij ar tikel 2 g~ u)em;je Oesc- !eitieu. 

E n opdat niemand hiervan GuwetecaheiJ vourweoae, 2a1 ,Ieze in het 
sta?tsblad van )lederlanusch-I ndie geplM tst eo, vour zDoveel noodig , 
in de In landsche en Chinesc'he talen aangeplakt worden. 

Gelast en beveelt voorts, dat aile hooge en !age kollegieo en ambte
nmen, otliciereD en justicieren, iedel' vaor zooveel hem aangaat, aan de 
stil'te D&!eving dezer de hand zollen uouden, zonder oogluiking of aan
zieu des persDoos . 

GedaaD Ie Batav ia, den 90 en September 1870. 

(Staatplad DO. ' 119.) 

P. ::IlIJ ER. 
De ..ilgemeene Sekretai-i8 
VAN HARENCARSPEL. 

IN NAAM DES KONINGS! 
DE GOU VE.R.NEUR.-GENER...\.AL VAN NEDE RLANDSCH-INDIE, 

Den Raad van N eclel'lancl8c7t-Inclie gehoord ; 
Alle~l~.; die deze zuZlen zien of nooren lezen, SaInt! 

cloet te weten: 
Dat Hij,in overweging genomen hebbende een verzoek van de bij 

het beslnit van 2 Maart 1852, no. 10,als zed.Jijk ligchaam erkende 
vereelliging tot bevordering van gell eeskondige wetenschappen in N e
derlanusch -Indie, strekke!ltle om goedkeuriog te beko men van het bij 
haar vel'zoekschrift overgelegd gew\jz igd reglement; 

LeHende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het reglement 0[1 
he t beleid der Regering van N ederlandseh-Indie, alsmede op artikel l , 
aliuea 2·, artikel 2, 3 eD 4 van bet Koninklijk besloit, van 28 Maart 
1870, no. 2 (S taatsblad no. 64); 

Heeft goedgevond en en verst.aan: 
Goedt~ kenren het gewijzigu reglement voor de , bij het besluit van 

2 Maart 1852, no. 10, als zedeliJk ligchaam erkende uvereeniging tot 
bevordering van geneeskondige wetenschappen in N ederlaodsch-Indie", 
zooals het aan deze ordonnancie is gehecht. 

En opdat niern and hiervan onwe tendheid voorwende, zal deze in het 
staatsblad van Nederlundsch-Indie geplaatst en, vo~r zooveel noodig in 
de IIllandscbe en Chinesche taJeo aaogeplakt worden. 

Gelast en beveelt veort., dat aile hooge 'en Jage kollegien en ambte
naren, officieren · en j usticiel'en , ieder voor zooveel hem aangaat, aan de 

. stipte naleving dezer de hand zullen houden, zondel' ooglniking of anu -. 
zien d~s persoons. 

Gedaan te Batavia, den 10den September 1870. 
P MIJER. Bij verschil van gevoelen, roept de eerstgenoernde autoriteit, door tos

s~hepkom.t van den, direkteor del' burgerlijke open bare werken, de be: 
SI ISS1pg del' Regel'eog . in. ' " 
. Art: 4:.Bij het besloit , waarbij de verguoning WOf?t verleend, \Vordt i [Staatsblad no'. 120.J 

IJe · Algemeetle. S"kretaris, 
VAN H ARE NCARSP.tL . 

liepa~ld blDnen welken tijd het .werk moet zijo volto01d, en worden ~e- I , .' . . ' .,_ . .• _. 
vensde eveiltneel . noodige voorwaarden gesteld, voor zoover deze DIet REGLEMENT voor de vereen'flrlfJ_ tot bewrc(em'fJ . d_r getlees,~u"d!ge 
oit algemeeoe verordc'n'inO'en voor(\'loe ijen. . I . wetens~h.ap'Pen m N ederl~ndsch-ID dle . , . 

. Van het lieslnit \\"orJt\ennis gegev'en a'an den rooimeester, . die toe- Art. 1. De . ~ ereeDlgmg tot bevorde~;ng va~ ge12e~s~nn~lg~ weten-
zlgt hUlldt over el e . nitvoering vanhet werk volgens de gewaarmerkte : schap~en _st~lt zlch ten .doel, de ge.lee_Kunde lU har.n rthlll>ten om-
be~cheiden, we lke Qii !lem, die de vergonning tot de oitvoering bekwam, ; vang HI N eaer ! a!}dsch-_I~dle te bevordere~.. . , 
steeds te zijner Qcscblkkiog mcete,n zijn. ·. .' . " i Art. 2 . . ~e ve:.e: DlgHlg tr_cbt. ~ar ~o:l. fe b:re~~e~ (. Q~r ,het hon-

. Art 5_ Waimeer het werk oj) een anderewijze \\'ord t .mtgevoerd dan i aee vlin ma~mle l lJksche verg~derlO ,?en rle • • e Ba,a~ Ia aan"ezlge le~en 
volgeus degewasrni er]ct.e bescbeiden, ishij, ~ie de ' vergunning heeft , en door ~e mtgsn van- cen t1Jdschnft_ _ , t" .. 
bekomen, verautwoordelijk voorde ilieilt e.ogevoJge aan derden veroorzaakte : A~t. i). H?t ?estuu_~ zorgt voor de _Ul~ga,e van he: _ b~duelde tud-
5c.hade en verpligt het werk or ' binnen een door het hoofdvan gewes- schnft, door ~lt zlJn m1uden eenc kcm!!Hme 'ran redak ' le ,e benoemen. 
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', Art. 4, De leden del' vereeo']gi'og :ziju getvoue, houoraire "n hor-

re.poudereude. " ' 
Art. 5. De in art. 4 bedoelde leden worden blJ stemmmg benoemd 

in de gewone vergadering. '" ' 
Art . 6. Tot gewone ledcn kunner, beuoemu worden .,zlJ, "he in een 

of under opzicht h'et , dod d~r veree~ lglllg bevorderhJk z ~u, of tien 
,wensch Ie kenuec geven als ltd te woruen aa~genoIllen . ". 

Art. 7. Tot bonoraire leden kunuen woruen, beuuellld ZIJ, aie door 
h l;nne ruaatschappelijke l'osilie geacht worden ae, ver e~n l,glUg, ~an n nt 
te kunneu zijn of zich jegeus de vel'eelllgwg verdleustcllJ" h~oben ge-

maakt. ' 
'A 8. Tot k0rrespouderenJe ledell kunneu be,~0 elUd worden aile ' 

.-Art. 3 0 . ZiJ, die zlch ruet eeu beslui t n iet kunnen \'eree~Igen, kun
nen daarvan 10 de notulen aallteek€uiug tioen houdeI}~· zonder opgave 
der redell en. 

_.\ i.'t. 31. Eik gewOOli lid is ioteekenaal' ou het tild5chri~t. 
Art. 32. De I~den betale" f 12.- [twaa·lf gul~e; J kmHributie per 

jaar, Wa2l"100r hun bet geDee3kun~ig tijJschrift werdt \·entrekt. 
Art. 33. Aan den sekretat'i~ \, orti t t Oegekend etlle jaarlijksche toe_~ 

lage van t 300.- [dria honded gllidenJ, waordoor' door hem zal moe
ten worden vooi:zien ill een looper voor de vereeniging en de onko3ten 

. van het sekretar iaat, uitgenomcn drukwerken. 
Art. 34. Aan de kommisn van redaktie wordt tcegekelld t 6.

[zes gulden ~ voor de korrektie van elk vel drukE. 

b 
. rt. I j' \'est'ude ueoeJe uareu del' geueeskuliolge weteuschalll'eu 

U1ten 1]( Ie ge '" , ' B h . k de \\ etenschap lleiiJke Hl'dlensteu. I e Durt blj de ordounancle van den GDuVel'Cl eur·GeGer~a~ van Ne-
va~r~~ 7;, Gewone leuen , lU lhe ve!latende, kUillleu des verk!ezende I del'iandsch-Iudie, van 10 September 1870, [S!aatsblad no. l20J . 

hun lidrnaatschap behOlldel!. , Mi' bekend: 
10 Eec lId, veriaugende al. zuoaallig til te treJell, bohuOl't " 

Art. . I l' he- bestuur keunl. te veveu. lJe Algemnlle SekJ'etai'io, 
daarvan schnfte IJ (aau " , " , , " . ", ' ,.. d ' 

A ' 11 Het bestuur IS opgeul'agen. aau ach t U!lJgt~.el1 t: leueu, 
It. .' ""k in t'ebruarij de 'helrt v{}l,,<us rooster aaree<lL, De 

waarVaU H121 1!j S . l' , 1 ' . -1 . . -, .- . 
aaa rdoor "o ulslane vakat nres wO_ ~'( eu aa.ng.~vu.l.U I? etue d geill eeuc ,,:et-

il.deriu([; de :\ftredeude le<ien ziJu hel'l{lesuaar.., lJe slcmmlUg ~tScll:otit 
g t '; t b l'efJ'''5 De absolute meel'tlerhcHI LtsllSL, me go"Q ell r, . ' ' . ' 

Art, 12. De ['uuktio!lam~~D IU he, bestunr, zijuue; 1'l'7':,ll~i1t, vlce~ 
resident sckretaris, tliesaunel', blblwthekan., ell J,c v,~, ,eden uer 

P
k 

'. " d"k.'e worden door ae dlrtgereuu e Jeueu utt lIU, U ommU51e V3U rc ... tl , " . 1 . .. 

DE 

IN NAAM DES KONINGS! 
GOUVEltNEUlt-GENElt.-I.AL VAN NEDEltLAXDSC H -INDIE, 

Den Raad van Nedei'Zandsc!t-Indie gehoord; 
Allen, die deze zuZZen zien of !toOl'en lezett, Salut! 

doet te 10eten.-midden benoemd. Alleeu ue oetre\;,klllg, v~u , jill. Jer ,uWWISSle ;all 
redal,tie is vereeuigbaar met eelle a~aere IUllKtle; ae uv,erlge verelSClien Dat Hij, in voldoening aau ' artikel 3 van 'het Konin kliik besluit vau 
ieder ecn afzonderlijk persoO?, , ' , ,I, '.. ' ~ ,', <, .. , ,;. 22 Decel1~ber1S67, uo',4 (Indisch staatsblad 1870', no. 71), bepalingen 

Art. l3. De funklivnartSsen treuen JauIII)" af, ao,~. zlju u.,ud-;lk wenschen-ae vast te stellen op het aulpj,redikerschap en het ili lanusch 
herkie5baar, llIet uitzundcriog van den preSIdent ell den - vlce-presl(jeut~ leeraars-ambt bij de iulandsche christen-gemeenten in Nederlo71dsch·Tndie; 
die eerot na verloop van ceil. Jaal' kunnel] wordeu herkoz_ell, ,ten, ZlJ Lettende 0P de artikeleD 20, 29, ;;] en 33 "all het realement on het ' 
ged"rende den loop vall dat Jual' 0" meuw eeDe .vak~ture, III (lle De- beleid der regel'ing van Ned~I'landsch -IJldie; 0 < 

trtkl,: ;r,""n mogt ontstaan, waal'Voor ,ze alsdan op meu\\' ~erklesbaal'.zljn. Hctft goedge"ollden en vers(aan : 
,Art. ~ 14, i~der heeft het regt voor de hem ojlgedragen funkt;e te Vast te stellen het voigend: 

pcdau ken, REGLK.\1EN'l' of' I,d h1Jlppred:kel'schap 
\ l' Door vcrtrek vau Batavia, houdt mea op,dil'igtrend lid alltbt, bij de illiMldsci!e 

r. rt, i). J d I tId d 

en lie! i,;/a"dsch leeraa;rs- , 
chl'i3,en-yemee71ten ig Ne- , 

t ' , ' .. 1 'e eCl'stvol 'eude verga el'lug WOl t Ie Ill, at 01' ezo del'tandsch-Indie. 
e l<Jil. n CI '" , J ' ." " D ', . b ' " of CellC andere "IJle Illtvalt, Joor eeu "an el ,elvall"eu. ,e, llIenw Art, 1. Aau en, die op dell "oet van het Kouiuklijk heslui t vall 

b d C Ilt dall de lllaats in van ZlJll voorganger op het rooster 22 December 1867, uo. 4 )ndisch Staatsblad 1870" no, 71)-zijn aan-
euoem e ue f .1'- I" I c1 '1 d I del' oi'tredillg, Vervult de afget reueue .eene lun,.le, cur; worut eell gestelJ tot n u ppre i,ers, is behalve de ,yerk aalllhedcu vel'bonclen aall 

lIieuwe Jlluktionaris nit de hestllllrsleden UCU0~IIlJ: • het herders- en !ceraars-ambt' aI' hunne staDdplaats, cpgedragell bet be· 
Art. 16. Aau deu president zijn ue hund!lU,:wg van he,}'eg!elllent zoeken van de tot hun ressort behoorende gemeenten en de opleiding 

del' vereenigin", ele leieling van alle \\'cl'kzaanHleden eu de;zorg yoor van inlandsche jOllgeliedell tot het Jeeraars-ambt. ' ' 
de orde ill de ~er,ll:aderillgen en bij de bel'aatlslagtngen opgearageu. Art, '2. He t aautui leerliligen van clken hu]pprediker mag het getal 

.'l.rt. 17. De pr~ijdent teekent met dell s:krelans de netulen ",n Vel'- ,'an 4 oiet te boven gaan. ' , 
dcr allen stukken de korrespondel:l.le bdrellende, eu nJet den thesaunel' Bij den aanvang van elk jaar zal bet gezamenlijk getal aan te nemen 
de aanteekeningen der uitgaveIi. , . leerlingen worden vastg~steld door het bestunr over de 1,rotestaDtsche 

Art 18. Dc sekrel3l'is is belast tnet ue korrtsPQudentle, ,het aan- !cerk in Nederlandsch-JIldie, in overleg Illet een direkteur van 'onder. 
ttekeneo van het iu de vcl'gaderiDgen vel'bantldde, ell met tie be\\'aring wijs, eeredi"enst en nijverheid. 

I t I.' r Art, 3. De hulppredikersdragen z,org VOOI' de behoorliike verpiegln!l; van Ie ' 3l'CuiC , , " I'" - U _ u u 

Art 1\). De th eH,nrier is bel ilst met de lIlowg van ;oDtnontlcn, bUDner kweekelingen. ' ' ' 
het beheel' en de hwul'ilig daarvan, en doel, lla bekomen sch,rtft~liJke Art, 4. Tel' bestrijding der kosten van ule verpleging, verstl'ekking 
maatigiug van dell jll'e.idtllt, tlll,do d~?r ue" seki'et3l'lS gc,ecl;euu, de van kleeding en leermiddelen daarondel" begrepeu, wurdt den betl'okkell 
Doodige uilhetalillgell. HiJ legl JaarllJ~s ovel' ceue schntleilJke I'ekc- hulppredikers toegelegd eene som vauf 20 's maallas voor elken kivee-
ning . ell veralitwoorJing va~ :,Un beheer,. dIe , na d0~r , eene" d;o~. de keling. ' 
direktie te benoemen kummlssle vall l"eL lenen te ZIJU gever.fieeld, Art. 5. De hlllppredikers in hetzelfde gewest gevestigd, 'vereenigen , 
het bssluur tel' g<'edhuJ'iug \VenIt aaugebudeu, .' zich eeDma.l 's jaars tot eene Iwrumissie, zilting houdeuue tel' boofdplaats 

Art. 20. De hibliothekaris ,draagt /.org voor ue blbhotbeek , del' ver- ,'an het gewest, ' , 
eeDigillg, vu!gens buishoudclijke bepalingeu; . Art. 6, Ds kommissie. bedoeld bij het vorig attikel, wordt bijcea" 

Art. 21, Er zollen Z\,1l besluurs- enalgemeene verg~denn.gen. geroepea en voorgezeten door den Qodsten in dieDst zijnden predikant 
Art. 2Z, i)e gCl"one alg~meel!e verga~el'iDgln zlille~ln ledermaand of huipprediker op den voet van het Koninklijk besluit van 26 Novem· 

pJaats hebbell op eell tinuer te be!Iulell, (Jag, de. av,c.uus, ~eu aC!lt ure, ber , 1863', DO, 60 (Indiscg Stll. tsblad 1864, no. 63), binnen het: ge-
in eeu del' lokalell vun het grout nllhtalr busjJltaal .e :V\ eltevreden-. west aauwezig. , ' , 

, Art. 23, De 1)est,,"rsver~3del'ingtiD "'uraen zeo Dood ig op <leDlelf- Art. 7 , AaD deze kommi.sie is cpgedrage!l: 
den ' avond gebouueil , ell we i ' 001' deu ' uaD,aug del' gewoue 'vergadering. a , bet afnemeu van he t eiud·examen derkweekeliDgell v,an de ,vel's,chil-
D~ sekreturis "eeft deo bestnnrsl eden h iervan tijuig ken uis. lende hulppredikers, met elieli ' verstaDde cchter uat deze geen deel 

'Art. 2-4. B~litengel'\'ulle vergaJeriugeo kuunen gebu'uden worden, in· nemen aan, bet examen del' kweekelillgen, die .-door heu zeiven .zijn 
dien min,stens 24 urell te voren de reden waarom en Iwt tijdstip waar- ol'geleid; , 
op door den sekretaris aan de ledell Lij cirkLdairt wordt bekelJd ge- b, " het aanwijzen der standplaatsen van de \'erschillende inlandscbe 
maakL ' leeraars; 

Art. 25, In de buitengc\\one vergaderiug zal niets, ander. ,mugen I c, de zorg ,'oor dehalldhavjng 'van het reglement 01' de uitoefening 
behandcld ,,'orden, dat. het onderwerp, dat tot deze vergadering aUll!ei·, , van kerkelijk oJ!zigt en kerkelijke tucbt by, de inlandschc gemeeaten. 
diDg gaf. , . Art. 8. Pe ' hulppredikers zijn ictler afzonderlljk belast met het toe-

Art. 26. hder lid heeft het regt .om in de algemeene vergaderin- zigt op de kel'kelijke aaugeicgenhcdeu der inlandscbe gemeEuten binnen 
gell gastt'B te' introdncer.en. ,'" .. ' .. bun ressort. ' 

Art. 27. De lIluudeltuge StClllllllDg geschledt LU opvolglUg, -li~k. Art. 9, In den aanvang van dk ja: r wordt het ~antai aan te stell en 
van den voonteller te beginneu" " " inlandscbe ' leeraars bepaaidduorhet bestuur over de I'rotfstaDtsche 

. Art. 28. De hlJisbuudeiyke werkzaauihedeu worden door bet bestuur kerk in 1\ ederlandsch-1ndie, in oV,erieg md den direkteur van uader-
geregeld, , ,.. " wijs, eeredieust en nijvel'beiu. . ' 

Art.2'.}, Aile besluiten in aangelegenbeden, waaro'mtrebt geelle, af· Art_ 10. De , inlandsche leeraars worden bij , voorkear geplaatst in 
zonderlijke bepalingen bestaul,l, wordenvolgens devolstrekte meerder- I eene gemeente, behoorende tot het res.ort van den hnlppreo.iker, door 
held van stemrnende leden genomeil. 'wien zij zijn opgeleitl. 
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Art. 12. ' Door het bestuur over , de prQteslansche kerkin N eder
landich-Indie worden de noodige bepaliogeo vastgesteld, betrdrende de 
op!eidiog, den werkkring en de verpligtiogen del' inlandsche leeraars. 

En opdat niemund hiervan onwetendheid' voorwende, zal deze in bet 
staatsbl1id ' vau Nederlandsch~Indie geplaatst cn, vooi' zoo veel noodig, 
in de Inlandsche eu Chinesche talen aangeplakt worden. 

Gelast en beveeJt vooris" dat aile houge en 'lage ~ollegiell en am b
teBaren, oflicieren en justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan 
de stipte naleviug dezer de hand zullen houdeu, zon der oogluikiug of 
aanzien des persoons. " U 

Geduan, te Batavia, den 10Jeu September 1870. 

[S taatsblad no. J 25}. 

P. MIJER _ 
De Algemeelle Sek,.etm·is, 

V AN' H A RE;\ C.\RSPEL. 

Civiel Departement. 
Verleeud: 

Een tlYeejarig verlof naar Neuerlllnd, wegens ziekle, aan den drukker 
tevens teelcenaar bij het deparlemcllt del' marine C. A. Huskes. 

Outslageu: ' 
Op verzoek, eenol, uit zijue hetrekking, lYegeu~ zi~kte, onder toekeD

Ding van wachtg"ld, <Ie opzienel' del' eerste klas!e bij het bosch· 
wezcn ]1. J. L. Vall l\Jaauen. 

Op Hrzoek, e e1'\' 01 , uit 's lands, onuer (oekenning vau l'ensiofn. de 
amh tcuaal' op nou-aktiviteit G. W , Lucul'die, luatstelijk kOillmies 
op het resitlcutie·kantoor te Pontianak (Wester.ufdeeliug van Borneo). 

Eervol, nit's Ian os dienst, de !(e",e~en eerste klerk op het assistent
l'esident ie bureau te 13vndolVosso (Bezoeki ·, tel'ens griffier bij dell 
Inudraad ald aar, "\\' . IJ. vall 11er Eb. 

l:it 's lauds die!!.t, tIe gewczen aerJe hulpoud ~rlVij ze l' aan de open bare 
ecnte lagp.fc schoul Ie Batavia C. O. Bicl'huijs. 

Benoentd: 
By de Al!lemcen1 Sekrdrrl'ie. 

Tot ocr.teu kvllllnie., de twecdc lwmmic3 mI'. H. A. vau de Poel. 
Tot tweeden kommies, de tllllblClltlUI' tel' b~schikking van den al"e· 

meCllcn sckro:taris B. ~l. H. Hcuvehlop . " 
Tot !tJofdolldcrwijzcr Han de opeubarc vienle iagcre school te Batavia, 

de ceratc hul ponde nvijzl'l' Jfln de opeubul'c eel'sie "lugel'6 school ai-
dual' A. J. Goukn. -

Gestel tl : 
Ter bcschikkiug \'~n ,iell al,clllcell~ll sekretaris, OC uUlbtcnaar voor de 

bUl'geriijke dieust iu Nt:derlundscg-Indie J. H. Hisgen. 
WerkzaulIl Gesteld: 

Bij de algclll ccDe rekenkamel' vuor de cxaminatie en likwidutie del' vel'
lIutwo?rdingstllkken en het afsluitcn der begrootillg, loopeude over 
het tl;dvak voorafgnalluc nail den lston JlIllUUl'ij 1867, de amb
tenaar 0Jl nOIl-aktivitcit J. G. 7.eijdel, laulsteliik postkommies te 
CL~ribou. ' 

Bolast: 
Voor den tiju vall cen jaar met de waal'neming del' betrekking vau 

eeratcD htl!l'cuderwijzcl' aall de open bare CCl'sle la"cre ~chool te 
Ilntavia, de partiklllierc oudcrwi,izer J. J. J. COl'lleli~se, 

Gedetachecru: 
Bij de bosch-exp!oitatie te Parellgon, ,Ie ingcnieur del' tweede klasse 

bij het \'ok vau scheepsbouII" in Nederlandsch-ludie J. L. VOll 
Lescben, thaos gCI,laatst bij het marine·c!ablissement te Soerahnija. 

Ingctrokken : • 
Het detacbemellt bij de bosch.exploittllie te Parcogan van den ingeuieur 

del' hvcede klas8c bij het vak VBn schecpsbou w iu Nederlandsch
ludie D. Boeh; met hepbliug, dat h\j 2iju~ dienst bij het marine
otablisstmcnt to Soerubaija zul II~rvntten . 

• Guedgekeul'd: 
Dat d oor dell landraod te Crobogll/! (Samal'ailg)_ 

Is Bcnoemd: . 
'rot buit6ugcII'oon substitullt-Ini!lier bij die reetbank, buiten bezwaar 

van deu lunde, J. C. Th. Krocseu, kcntroleur der eerste klasse 
bij de landelijke illko\llsten eD kultures. ' 

Dool' dm Re8ident vall Pl'obolingo_ 
Is Helloemd: '. 

'rot cersten klcrk op het assistent-re'sidellti,e-bureau te Kraksaiio, (evens 
grifHcr bij dell lauuraad aldanr, J . W. F. Barneveld Biuckhuijzeu, 
tbaDs venun-afslager bij bet vendll.aepartemeut te Pruboliugo. 

Dlior dell- Assistent-Residellt "fl1l BCHkoelen., 
Bij de Plaatsillijke :)choo"lko'mmiss'ie te I enkoelelt; 

, " , Ou!slageu: 
Eervol" wegeus yertrek, als lit!, ,C. E. S. ' Versc!lllerell, onder dankbe

tuiging ~oor de door' hem als zoodanig bewezeu die!1stcn, 
Is Bell aelhd: 

'rot lid, F. Kijftcl!be!t, hulp·prediker aldaar. 

Departemer.t van. Ocrlog.· 
B -ij de mi!i[ai'i'e Genees/.;undioe dienst. 

, Bevorderd: · 
Tut dirigel'eud officier van gezolldheiJ der serste klasse, de ~irigeren4 

officiel' van gezolidheiJ del' tweede klasse D. J. de Leeuw .. 
Tot dil'igel'end oflicier van gegezontlheid der tweeds kiasse, de officier 

van gezendheid der eerste klasse A , L . C_ Sliidh. 

Bij dt! _111i1itaire A r:hniuisl1'aiie . 
Bevorderd: 

Tot eer3ten luitenallt-k"vartiermeester, el e as[iirant -iutendant ].-1 \Yillem
stljn. 

Benoemd: 
Tot tweeden l llitcna!lt -kwartier ltleester, de sergeant R" VV. A. Harmsen, 

van het Napea del' artiller!". 

Door den Kommandard van het Leg.,- e;, Chg! V M ' he! Depal'tement 
l,'Q n Doriog in lieder!andsch·lndie ::ij1l: 

Geplaatst; 
Inju'Ide1-ie. 

Bij het 12ue bataillon, de lste lllit~nant ~, A. Lignian, onlangs van 
verIor uit N eder!and tel'uggekeerd. 

Bij het garuiloens-batailleu van Sumatra's Wes\kust eu onderhoorighe
den de Iste lllitenant J. N. J. ~e["laal', onlangs in aktiviteit her
steld. 

In Aktiviteit hrH's teld: 

Geneesklmdigi diemt , 
De militai r'e apotheker del' 3Je klasse op II on-aktlvi teit J. Enderle, 

en zulks te rekenen van af den 3deu Febl'ual'ij jL 

Depal'tement der Marine. 
Door den Schout-bij-Nacht, KOl/lTil alldimt de,' Zeemogt en Chif van 

hel Depfll'tClIlellt del' 111arine in l'iederlalldsch-Indiij'. 
Is GepJaatst: 

Bij het gel'eedlOaken VOOl' de dienst van het licht3chi p voor het westgat 
vau Saerahaija, F. Sclpnidt, schipper Vi,;; het dl'ijfEchtvaarluig nabij 
groat Lae-Lae Creede vau Maka •• arJ. 

Is crelast: 
~1.et de waal'uemiug del' betrekking van hreed en gezagvoel'der l?ij de 

cl.ienst del' kust,'el'lichting in Nederlt~l1dsc-h rudie, Gill dienst te 
duen ah schipper vall bet urijfliehtvaartnig uabij groat Loe-Lae 
(reetle van;\1akassal'), p, Scbrall!, 2tle S(UUl'lU3U in het vaste korps 
dek· en ontlel'- otlicieren del' Kouillklijke Neuerlaud,sche marine. 

Overgeplaalst: 
Van het lIlarine·etablissement te ::iuerabaiju nual' uat Ie Onl'ust, de 

ingenieuI' del' eerste klasse bij het vak van scheepsbou w iu N e-
derlandsch·Iudie S. Meihuisen, ' 

Vau het marine-€tablisseruent te OOl'ust naar dat te Soerabaija, de in
geuieui' del' eerste klasse bij' het vak nu scheepsbonw in Ne
derlandsch-Indie W. B. Mensing. 

TROUW-, GEBOORTE- en DOODBERICHTEN 

Gehuwd. 

Sept. 

II 

II 

/I 

3 H. W. C. van Stuwe met J. M_ W. de Jong; 
VVonosobo. 
E. Spiel' met A. S. Polack, Soerabaija. 

8 E. P. van del' Swaagh lllet P. Clignett, Samarang. 
- J. Nawee lllet C. M. SenlI' , Samarang, 

Bevallen. 
Aug. 30 H. A. de MUllnick, Hoozeveell [ZJ, "Barabai (Z. 

en O. afd. vall Borneo. ) -
Sept. 5 S. 1\11. T. de LamlOY, van der Linden CD], Soe-

l'aba~a. - -
/I 8 J. H. Halewijn, Polak LZJ, Soeruba~a. 
II F. E. Fisschel', Maiies iZ\ Salllarang. 
/I , '- M. -J. Beer [Z=, Sauial'ai1 g~ 

Aug. 
/I 

/I 

Sept. 
/I 

/I 

/I 

/I 

Ovel'l!lden : 
9 Carel August [25 j.J, Paitie. 

27 C. Yoet L21 j.~, SanH1l'ang. 
C. W. Hendriks [Hj_~ , Samarang. 

3W. L. van Vallenhoyen, ' Paroeng Diaija. 
4: A. J. Reeders ;:24 i.\ Soerabaiia~ " 
8 A. de Graafl [43j"=,- Salllaraug". 

P. F. Tulung [6 n<, Salllarang. 
- A_ Zegaf [37 j.=, Samarang. 



Sq:a:::mE P &-B EH. I G- T E 1ST. 

Straat Sundadoorgezeild. 

DATUM VLAG NAMEN DER SCHEl'EN 

September .• 6INoord Duitsch. ~harl?tte C,hristine. 
• " ~ebas·c;an Lach; 
. - Engelsch ...... Ellen Lamb. • 
• •..... John :\ichol~on. 
· 7 N ••••• ~. Marie. . • . 
• - j\: e(lcrlandsch .. A!legonda J a.cob~ • 
.- Engelsch ...... Q\leeu of the Seas. · -I '1 •••••• Ix agasn,kie • • • 
· 9 fI •••••• !LuZOl1 • . . 
.10 " ..... '1 \fount .• nAsh . 
• - 1/ ..... , Compe ,tor. . 
.11lNooru Dmtsch IW1J1r Reckmers. 
. 101 " Senator 1ken. • 
.HI'Engel,eh .. , ... Hill' Majesty. . 
. - Amenkaansch. 'Ize. phF . • 
. -IHamb ......... ~elrcJe. . 
· -[~ngelsc]l. '" .. !~l~rpl'lSe . 
-I~ederlandsch .• :Otto . . . . 

.-":/Eng.lsch ..... !James Viniernilea 

.-;~ederlandsch .. :Sumatrn. . . . 
· -i 1~larij en Hillegonda. 

GEZAGVQERDER 

I 
'!Fischer . 
· ! Sandmdt. , 
• l-Brai~h·wartz . 

'1
1 

~ .• '.' etster.. .' · ;Iarri.e. , . 
• Mammes. . 
· Hayeron. . 
'1\lilier. , . 
· buc:llanen. . 
, Care, • . 
.!Mathews. 
· Stals. . . 
.!SChUmaCher , 
· Seymons. • 
. /porter. . . 
· Barchc. . . 
• I Hamilton. 
. /TreSling 
· Rig-gal. 
, Buijser 
• \Yalt-ftrs 

VAN DATG~I NAAR 

I'· I". Is' . ,Cardlff .......... 1_6 ~Iel .......... I·mg.pore, 
.1 " ......... 4 " ...... I N 

.jSa.:'awak ....... ~5 Augustus •.... iLonden • 

.jLi,erpoo! .....•. c~ Junij •.•...... iShanghay. 

. ,Manilla' .......... 0 ." ...... ILonden. 
"_i9ttl'cUff .... , ..... " 10 Mei ........ !~l'deT; 
.j::"'1ngapore ..•••. '.127 Augustus, ..... !~ew-York. 
'IS~monbaay •.. ,.. 2 II , •• :. !Babivia. 
~;lgeland ...••. '129 1\:1ei. ..•...... :Saigon. 

.jUanilla .......... 4 A.UgllStuS ...... [New-York. 

.IMelbourne ....•.. 18 'I ••••• [Order . 
· iN ew-York ...... '! .20 Uei . , . .' ..... IHongkong . 
, ICanliff .....•.... 28 II • • • • • • 'I 

· !Landen .......... 27 1/ •••••• i~hal1ghay. 
.IZebu ... , .. ~ .. " . 16 Augustus .. , •. :Boston . 
· iHamburg ........ 14 ~Iei .... : .... 'IHongk~ng. 
· iFoochow ........ 1.2 -Augustus .... iMontendeo 
. 'Batavia .......... !10 September .. _ 'JAm.t8rdam . 
· !CardIff • . .• . .... 28 Mel ...... .' ,Hongkong. 
.]~ ewcastle ........ \22 II .••••• ;Tagal. 
.l IJ • • • • • • • •• S Julij...... .. 'Order. 

A an g e k 0 m ellS c h e pen t e Bat a v i a, 
zws: 

DATUM \'LAG NAMEN DBR SCHEPEN GEZAGYOERDER VAN DATUM AGENTEN 

! I I I i 
September. 9 )~nbcls~h .•.... jsehjp .... :Xagnsakie. . . 

. .....:. -Fransen ....... 'Ibark ., COrt!ca . . . . 
· HI ;\"eucrll\nul5ch.. 1/ :Soeraha\ja Packet 
• - I, I II Genelaal <Ie Stncr3 
:- ;':tl;?:el:ch •..... isc1up .... : ~a ;on Hope. 

· IMiUer , 
, jCharron 
. !Olivier. 
.IViersma 

. Simonbaay . 
· 'IAelen . . 

Arnsterelam. 
· iRotterdalll. 

2 Aug. 

• 
3 Junij 

18 " 

I 
iM.claine, Watsoll &0 Co . 
IMaintz &. CO. 

I
J. F. Yan Lee~wen 3< Co . 
Maclain~ 'V"atson ~ Co. 
IGeb. ;:'LO"~l'S Yeder &. Co. 'I~lix; 

_i'·li):" 

· SV(lnev. • 
.11 NederHtntbch. 'I /I ,Q..:e.1an • 
· 12: Aruenk:Hd1!ch.. 11 n t~abo"; 
. IS; f/ J" 1 .~?C-kCL . 

. jTl:ayer. 

. !Dill. . 

· ISoer,bajj. , 
.IUo"tan, . 
.Ix ew- YorI, . 1

'7 Mei·. 
26 II 

1

4 Sep. 

rac!a,ne ~Vat,on &.. Co. 

· -Z. ~I ......... :Itoom b .. ' [;:nor • . · !.N"ooruuin · iGoroiltalo . 
·lrnul'amaijoe. 
.\Singapore . 

· -; En;clsch '.' .... 1", ! !~en~al. , . . · iGrierson 7 " ,Hullter, Hought-en &. Co. 

lInt. Cred.' &. ·H. Vereenig . 
I Bii,ing, Schroder &. CO. 

• -: w ...... ,'chlp .... _~,nte-jy Smnh. 
· 1 '~ ,~ Id,;la:rd,ch .. ; b~\'k ..•. : ~,I\rna tra 
.-~t..n:'llicn ..... \", lLH!lh:un 

· !D'lv~c1son 
·IHuijsscr · ~Ne\"Ca5t!e. 

.ISo.,.,baUa 
·ISunderland . 

2 " 

I: 6 JUlIij . lbj1'fd,,!,m'.cb.." iM.)·y fLlle~'on,la : !'Yal't"ri'~ IG Suermondt & Co. 
! 

Vertrokken Schepen van BataviL 

DATUM VI.AG :Ii' A~n:N DfR SCTlEPEN 

Su,ten1Der 10 RU$!. . • ,I,hnrk .... ~CQnEtant,i n , 
~ 11 En~u;lJch .•. , " l~coiialHl., 
.- 1/ ' ••••• Scllip ..• 'lYhg:JSH1~;e. . . . . 
.- fl'iliHlCh .•• , '91I1tOOTllb.,rR~lit'de. . .. .. 
• -IAmerikr.nnllich •. bark .•. 'jCl8_ra. . . . . . . . 
'- I Ellgel~cll ... 'ISChiIL •. ,d\l1igllt of Snowd(1TI. . . . 
.13!~:',':l'r:~'Il(helJ.. II IgU.:'f:~nee&ter van Mh1de;burg. 
• _ j .},\,)&(;,I....... II _Ol ... l<.._U •••• , •• 

. -if, ,[ , ...... jstoont\'> . Timor. . • . 
· -t,.:;';:If'l'ikaansen. 'ISChiP' . 'IHOCkH . ' • 
. 151!:rq.:;fl.eh......, Cunniy of Ayr. 

Aangekomen Schepen, 
Ta.qal, 5 September. Het barkschip Roline Maria, gez. Hoekstra, 

van SOfa b6ija. 
- Eng. 'scbip Compadre, gez. Donnhard. van Pasoeroean. 
-- 7 Sept Ned. 8chip Elizabeth. gez. ]<'eens!ra, van Batavia. 
Samarang 2 Sept., Eng. 5tb. Gnnda, Child, Batavia; 5 iel.,' Zw. 

bark :Peter Dickson, Gadala, Pasoeroean; 5 id., Fr. bark Bezei}, Cha
nli0n, Batavia. 

Samara71g, 5 Sept. Fransche bark P. A, f., Vallean, Singapore; 
Sacl'abaia 2 September. N ederl. bark Gee.ma Maria, gezagv. J. C. 

Rolff, van Batavia. 
8 September. Eng. bark Spirit of the Day, gezagvoerder J. Evans, 

van Sarnaranl/:. .' 
4 September. Fransche bnrkAnrelie, gezagv. Ertvand, van Yoko

hama [JapsnJ; Ncder!. bark Haamstede, gezagv. G. Geerling, van 
Batavia; 

5 September. Nederl. schip Anror.,!';ezagv. H. Visser, van Batavia; 
Soerabaija, 6 Sept. Ned. schip Staatsraad van EWijck, !!ez. Ham, 

van Batavia; Ned, bark Schonderloo, gez. van Ijeeuwen, van Hongkon'g. 
SOB1'alJaljll, 7 Sept. Ned. schip Katharina, rgezagv. BrandIs, van 

HOllgkong. ' 
_ H Sept. N ederl. bark J ohimna eu WilIeTJ1, gezagv. Janssen qq., 

van }'-IaC~5ser. 

!Danielson 
.iRell . 
· Miller .. 

Ttavin. 
· Nickel. . 

GEZAGym,RDER 

· nichRnlson 
· Hock. • 
· Charron • 
· Noorc1uin. 
· Dill ' .. 
· ~1. ~ico!. 

f'oerabalja. 
· Neilei·jand 

t:.::oe·'·:.baJa 
~ingapoTe. 

NAAR 

· \SQ€.rahaija. 
'IP?'(;C'lug 
.ITas;.tl & PekalO1~~y,n. 
!Samarmlg. 

• Onrust. 
·iSamarrmg . 
· ISoerabaija. 

Soci:abaija, 10 Sept Nederl. bark Ida Geerlru:dn, geza.~v. H. van 
1.Ioerkerk,n, van Amsterdam. 

Pasoei'oean, 4 Sept Ned. schip Nestor, gez. Brandligt, van Soe-
raba~ia. - 4 Sept. Ned. schip Cornelia Gip9, gez. Romijn, van Soe
rabaija. 

Pl'ooolingo, 4 Sept. Eng. schip Carin,gez. Gray, van Batavia. 

ProDolingo, .8. Sept. Ned. sehip Ortelills, gezagv. Sehol, van Sa
marang. - 8 ia. Het Russ;seh sehip Navigator, gezagv. Roos, vall. 
Batavia. 

Glu!I'ioOIl, 5 September. Grondwet gel:. F. C. Kammin!(8, van En
gel and, - 5 id.Anna & Johanna, gez. C. Dallayanx, van Batavia,-
8 id. Constance, gez. :ill. Kimmerer, van Samarang, -10 id. Arara, 
g~z. H. C. Hiddink, van Tagal, 10 id. E. :ilL Young, gez. N_ 
Heath, . van Newcastle. 

Pasofi'oean, 9 Sept. Ned. sehip Aurora, H. Visser, van Soerabaija. 

Vertrokken Schepen. 
Samarang 3 Sept., Eng. bark ScotJimd. Hill, Golf van Perzie: 
5id., 8tb. Br.Bentinck, van Koningsfeldt, Batavia. 

I Soel'abaija, 6 Sept. Eng. Bchip Earl Ruu'ell, geE. Fox,nasr Ne-
I derlnnd· via Batavia en Pasoeroean. 
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S081'aoaiia, 8 Sept. N eded.schip , . Ahtora, ' gieZllgv . . V'isser, n~'a r ; ,~; In lading liggende schepen. 
- I -Pa'soero'C'ait". · Ned;' 'sehfp ·Kanagawa, -gez . . Carat; · Ned.eehip Cal-' 

I nclisGips,. gez. ;RomijD; . ~ed. schip Nestor, gel. Brandligt; EDg .. 
Nederlariil viltPllsoeroean: ·· ·· " . . . . 

Pek~'lv"gan, 9 Sept . . Arg~, . gez; ·Kiihrl.le, Iiaar Batav ia. 
Pasbcroean, 7 ' Sept. Eag. schip Gladstone, gez. Bowles, naar 

derland_ via SamataD'g. .. . ., 

N .I Bchip Gladstone, gez. Howles. 
1 e. ! Pekatongan, 8 Sept. Argo, gez. Kiihnle, Samarang; NieulTe Water-

i weg, gez. van der Valk; Soeraoaija. ' • . 
Pasoeroenn, 7. Sept. Eng. !chip Gladf:tcne, F. Bowles, naar 

via" Samarnug. 
Ned. I Clzeribon , 5 September. NeuerL schepen Vier Gezuiters,Maioit, 

J Grondwet, Alima!, Anna & J channa, Constance, . ~oeBser~n. Engellche 
schepen James, Dunca?, Yoeng, Noolweegsch schlp TalIsmall 

VRAOHTEN. 

N cd. . . . \Nestor: .. : ... .. . .. . . . 1579 Rotterdam ..... . . f 75,- Sniker) f 85,- Kapok) / 90,- Huiuen, j 85,- Thee, Soerabsija, 
Passm'oeang en C'l,eribon te laden. 

Eng.. ,Sparkling Dew, ... ... . 
» 1(.{I1i1~jad,.e ... . ...... . . 
» iDfWl-'tt(.f" ' ._ . •• ,. , .• ••• • 

336 KanaaL. 
800 » 
445 Bl1shire . 

Laailt yo or bevrachters rekening, hie)' en I ndramaijoe. 
» » » te Soeraordja. 

.t 2,25 'f' picol. 
Russ .. . IGTe/I,e Bcrg . ... ... .. . 642 Amsteruam . . . ,. 

1169IKana~L .. . .. ' . . .' 

» 72,50 Siliker , / 85,- HniJen, f 35 ,- Tin, / 1l0,- Al'ak hier en Smnarimg 
te ·laden. 

E IG,· ng" '1 UlSg011J .•• •• • • • • • • •.. 

» TVallace . . ....... • . • . . 438 . Amel'lka ...... . 
Laadt voor bevrachtel's r ekcning, te Cheli bim , Tagal, Pekalonf!a1~ ell ' Sama)"ang. 
£; 3.10 van Batavia, £ 3.15 van Padang. 
Passoel'oea1tg laden it £; 3.17.6. ' " Loch. Awe . . . ........ . 

» ICarin •.. . ........• . . . 
2M INew.Xork., ... . 

952/Amsterdam ..... '1 Ligt aDlier aan Probolingo en Passoeroc((ng . 
» !Pl'ide 0/ England ... •.. 1338 » .. . . . » en Samamng. 

» ») " iZevant.. . . . . . . . .. " . 
» IKni~ltt 0/ Snowdollm • .. 
» B e,zga.l •. ... .......... 

1436 1 » .. . . . 
G51l Anm'ikn .. . 
3Z:3IAustl:alie .. : . 
423 Bushlre . .... 
743 Amsterdam .. 
722 I 

£; 3.15 Me,. .Passaroeang en P adrmg te laden. 
)) 2.5/- Stl iker in Zakken. 

)) ISjJi?·it. 0/ tlle ]Jay ... . . 
Ned . . . ,Orleb-us .. . .. .....•. . . 

/ 2,25 1P' pico], te Samw'ang en Soerabaija. 
Door de Factorij del' N. H M. opgenonien bij inscnl'ijving 

)) ,Canstance .. ......... . 
» Lfrill if Betsy . ...... . 
» I Vier Gt!::lIstcrs .. .•.. . . 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

!Anna 9" Johalln.a . . . . . 
11'emc.(e . .... .. . ... .. . 
\ccmzdis Sm it . . . . . • ... 
!Jla"ij Goddard .. .. .. . . 

" 

C:ome~i~ Gips ........ . 
8amhlrt . . .. . 
,J[aQsstllis .. . . 
IEllill~ . . ' ....... ... . . 
,I11Sulmde ... . . ....... . 
IH em' idle Ad,·iana ... . 

I· Ko..slItOJJoliet Ii .. . ... . . 
SchOO1Uicl'lvo . . " .. . . . 
Elshout .. . .. ......... . 
Halla/uls Trouw ...... . 
JlkJlIQI' • ... ... ....••. 
lJurg v. JlJiddelbm'!1 .. . 

» Ka((lrilw Jl[Mia .. ..•.. 
Eng . . IJJechcrd{{st 411loaidass. 

) 1[:Ollldll 0/ lancaster. '1 
.. GUJlfllt... . •.•....•. 

» 1?{agosaJ. i ............ ·1 
1( uss .. ,v,' l';g{/ tV?·. .. .. • . . . . 

» ica.nstantia . ......•.. 
Fr . . . ' jReVCIl . . .. . . .. . .... . . 

)) Corsiha .. ... .. . .. . •. . 
» Asi .. Jlfillcure . ...•.. . 

Am .. . (tam .. ............ , . 

737 I » 

~~~ I.lMte)~dam.: . : : : 

747 » ..• . . 
755 » . , • . . 
312 ·Schiedam ...... . 
6,1!J I Dordl'coht .. . .. ' . 
726 Arnoy ......... . 
80 l I Amsterdam . . . . 
365 lapan . . .... . . . 
977 IAmsterdam .... . . 

~~~r Iltottlam .... : . : 
6~? IAmsterdam .... . . 
730.1 » .. .. .• 
5(',1 » •..•.• 
74·3 :·MiddeJbnrg. ; . . . 
3SS iAmoy . .. . . ... . . 

137G IAmerika .. .. .. . 
!l97 n. otte .. rrl am ... .. . 

1201 Bnslllre ....... . 
] 114 I Uotterdam . . .. . 
~8211 S. an ]i'rancisco. "J. 
648 .... ....... ... . 
4 89 Fran In-ijk ..... ; 
620 
381 » 
530' Amerika ...•... 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» » » 
» » » » 

$ 50 ccnten '1Jl' picn!. 
f 75,- Suiker en Koftij, 1)ilatjap ladim. 
$ 9 '4P' ton brulo Rijst Batavia laden. 
f 66,- Rijst , / 80.- Thee. 
.f 72,50 Kof6j, f 75-,- Suiicel". 
Door de Factorij del' N. H. M . opgenomen 

Vracb~ geheim. 
» 

'." - IJO 

I,igt ann f 75,- SlIiicer. 
Bevrachlers l'ckening. 

» » 
Conditien geheim. 
Bestemming en conditien geheim. 
Bevraciltcl's rekening. 

» » 
Conditien geheim. 

» 

» 
» . 
)) 

» 
» 

» 
») 

» 

» 
» 

. )) 

» 

@/ 79,50. 
79,50. 
79,40. 
79,50. 
79,50. 
79,50. 

ON "111;; V .ltACHTE 8CHEPEN ,hier en op de Kl1st. D I VERSE. 

I , . / 
Ned .. ' 1' G1.I.urlj e 9" J1faria. .. . . 711 ~ng ... County 0/ .Ayr.. . .. .. . 499 

» G'Jsbertus lIemumus .. . . 1040 . " Zealandw . . . .. . ...... 1032 )) I Comelia . . . . . . . . . . . . 145(j BlaclewaU. . . . . . . . . . . . 838 
» Jan v«n G({len*...... 366 Calmly of FOifar .. . ; . 097 
» lIendrika* ........ i.. 752 NationslIope.... . .... 7(j7 

.» P{{ss(troeang* , ..... '. . . 615 J:,,' • . 1ll. Young*. . . . . . . 345 
» Kortmaer* . . ' .. . . . . . ..971 Beaf1ice*. . .. . . . . . . . . 5111 
» Maria J' Elisabet/z.. . . i359 . ' Eastham .: ...•..• : .. . 635 
» Constance" ...... : . , .. .. . "'734789 Oost . . Vi" 7e?ica : . .. " : . .. ... . . ' . 352178 
'» Grondwet * .... : .. : .. '.. Fr ... : Pe1"Z{!1zy: . . . ' .::' .. , . ... . 
» Cornelia Mathitde*. .. . 673 ' N .' · ·Tacite . : . ....... ; . . : . • ' 257 

'» BttltinlOi'c* ........•.. ' 625 " Jules ]Ju/aU1·c • .... " . . 439 . 
» Isaac ' da Costa*......... ,.617 N. D: Konigin.Altgust4*. ' . .. ~ 428 
» Ida Geert,·uida*. ..••. 466 ' Alma ,J3,tisaoeM . ..... , . 436 
» . Johanna.Wiilem* ..... 442" Pilger : .: ,, : .....•. .. 665 
») .Allegonda Jac()ba* .... 698 .. Felicie. ; ... ..... ... 276 
») Mal,,!! cf' lIi llegonda.... . 754 Amer: . Rainliow ·;· •.. • ' .... :-.. ; 351 
» -. Sumat?'a* .. . .....•.• : : .657 " . Rocleet ... , .. .. ,:. • 384 

Eng . ' ; w. -A. Fa.,·nsw01'lh. , .. ' ' 420 1 

Eng. Bengal in reparatie. 
N. D. Fanny K i"chner in reparatie . 
Zw. Condo?'. 

@ / 78,97. 
» 79,90. 
» &1,98. 
» 77,48. 
» 80,-. 

. 85;-.~. 
' » 85,-. 
» 81,98 . 
») 74,94. 
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Meteorologische Waarnerilingen TE BAT A V I A, 1870. 
; 

Thel'7norJzetel' Thermometer. 

I 
i 

Barometer. lfTindfigtillg. I~ 
;::: 

C. F. OJ 
'Q) i>.O 

' ..::I 
· OJ ... 

I DATUMS. i"' laagste . hoogste laagste h06gste I Q) ;::: 

I t~ 
I 

0 ...... 6.v.m. 12 6.n.m. 12 9.v .. m. 3.n. m. stand. stand. stand. stand. '"'"' ~ 
I I""' ~ 

IIun. mm. 
15 Aug. 758. 68 756.58 22°.2 290.9 72°.0 85".8 NtW I ZO I N N 

! mm. 
0.0 

16 idem 758 98 756.68 220.9 310.0 73°.2 87 0.8 
I 

N I NO NNO NtO 0.0 

17 idem 759.15 756 46 23°.7 29 0 .6 740.7 85 u.3 NtO OtZ N ZtO 0 .0 

18 idem 75 8 .85 756. 90 22°. 7 28° 5 720 .9 83°. 3 ZtO OtN 
I 

N 0 12.6 

19 idem 759 . 57 75&.26 230 3 30 0 . 1 73u . 9 86° . 2 0 NNO vYZW ZO 0 . 0 

20 idem 760.16 757 06 23°.0 29° 6 73°:4 85 G .3 ZOtZ 0 N Z 0 . 8 

22 Julij I 759.76 756.58 

I 
23°.4 30°.6 740 .1 . 87 u .1 ZWtZ ZWtZ ZZW Z 31. 0 

23 idem 760.60 758.95 230 0 25°.4 73° .4 

24 i clem 760'. \)4 758 23 220.3 28°. 5 72" 1 

25 idem 760.11 756.94 220.4 300,4 72°.3 

26 idem 75 9. 05 755. 82 .22°.8 29°.8 73". 0 

27 idem 759.05 756.32 22°.7 290.4 I 72o . \} 

Pekalongan" 10 September 1870. 
Uij,t '" Isle 800rt l 6,50 per pikal. 

» " 2de ~ )) . 6,50» » 
" • 8dt » 4.60» II 

Padie * boeloe . » 3,10» II 

• '" Ouok . » 3,40)) II 

Kapa," hte 800rt I' 19,-» )) 
l> ~ 2de » )) 17,-)1 I' 

l> .. aue I. » 15,-» )) 
Kla!l1lers . . » 4,50 » 100 stnks. 
Miaj ak T'ipit. » 19,- » piko!. 

~ Goreng IJ 30,- II lJ 

" Katjllllg II 25,,-» )) 
" Jarak . )) 20,- J) 

Gedelle . » 4,-" )1 

Gambier"'. . )J 2.5,-)) » 
Kolk, Japara *' »11,- II koijang. 

de met * geteekcud zijn gcheeI. of -ten deele ingevoel'de Productell. 

Markt.Prijzen, Pasoeroean 6 September. 
Rijst (Witte) per pieol f ' 7,-

(Carga) lJ l> l> 6,-
Olie (Klapper) » » » 30,-
Wissel koers Nominaa!.. 

ALGEMEEN OVERZICHT. 
Menontl'ing heden hier het bericht van de overwinnillo

der Pruisen bijSedan en het gevangen nemell van keize~ 
Napoleon. Dat de illdrnk diep is, hehoeven ~vij niet te 
zeggen. 

Een paar feiten, onze koloniell betreffende, verdie~en de 
aandacht. 

De Java-courantheeft onderscheidene besluiten meden-e
leeld, waarbij de hervorming van hetPreanger-stelsel h~ar 

77".7 WZW 0 0 

83 0 .3 0 NNW ZvV 0 0 

860.7 ZW OZO ZWtZ OtZ 0.1 

85".6 OtZ NNO . ZWtZ OZO 8 . 8 

I 
I 

84°. H OZO NOtO NNO NOtN I o 0 
; 

I 

I I beslag. ~e~ft gekregen. De heel' O. van Rees vel'trekt in 
commlSSlC denvaarts om de hervorming .uader te reo'elen 
(Zie onder de plaatseliJke berichten). " . 

Den 1 ilden zijn alhier l)abliek 36,000 picols suiker uit 
de fabriek Wonopringo, oogst 1870, door de factorij del' 
N. H. ~. ver.kocht. Ee~ prijs van f 14 a. f 14,", 0 voor 
no. 14 IS mUld.er. gunsbg dan bij de jongste veiling van 
gouvernements-smker. Maar cleze suikers moesten te Pro
bolingo worden ingescheept en \vegens de moeilijkheden en 
bezwaren, aan de vaart op en het laden in die haven vel', ' 
?~nden, is de prijs nog zeer redelijk. Men ziet door dit 
felt alweder, dat de gevolgen van ver\vaal'loozing del' open
bare werken op Java den Staat in elk opzicht f,nantieel 
benadeelen. . 

Olrer de spaarbank teO Samarang waren mindel' O'llllstio-e 
geruchten in omloop gekomen. Eelle commissie, bl~iten h~t 
bestuur gekozen, bracht een verslag uit, dat den gezondell 
toestalld van de illstellillg in het licht stelde. . 

De predikant van de vrije schotsche kerk . alhieJ' de heel' 
King, heeft biJ zijn wee~blad de Opwekke?' eell bijvoegsel 
laten drukken, waartegen III een ingezondell stnkin on5 blad 
w~l'd opgekomen, als z~nde het geschrijf vatl den heer
Kmg honend VOOl' den keizer del' Franschen en dekatho
li~k:en in Indie. Ten gevolge van onze opmel'kiugen over 
dIe zaak ontstond eene levendio-e polemiek tusschen den 
heel' Keuchenius, hoofdredacteur'" van hetsedert 15 dezer 
ook ~agelijksch verschenen (oud) Bat. Ha?tdel~blad en ollzen 
h~ofdre.dacteur. De heel' Keuchellills sprong voor den heel' 
Kmg. m,,, de bres. Me?- wii' dat de Procureur-Generaal bij 
het Hooggerechtshof zlCh evenzeer met de zaak "bemoeit 
en dat de Fransche cousul-generaal aile gedrukte stukken. 
daartoe betrekkelijk, heeft laten vertalen. . 

Het heeft in de afgeloopelle wel'k' steeds hevia o-ere<>'end . 
De koffie zou er onder gaan lijden, als dit 1,00

0 

,~ortgaat. 
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CA:El.G-.A..-LIJSTEN. 
Invoer. · 

Van. Nederial!u per Ned .• chip ,·HeurieHe llIaria", gez. Tjebbes, 
agt. J.F. van Leenwen ell Co. 

2 colI. kramerij en, 25 kn. provisien, 100 md. selterswater, 23 kn. 
Van' Nederland pel' Ned. scilip "Insulinde", gez. Jollie, agt. gla~werk, 60 kn. bier, 2 do. boehn, 2 do. banket, 2 dG. p'eetwel'k, 

E. Moormann en Co . . ~ aD. l~ur~en, 1 do. messen, 2 do. Jevertraan, 6 do. cap.ules, 2 do. 
kll. kleederen, 20 do. wijn, 1 do. zadeu, G. G. Batten. II kn. ljSmaChlll,e-, 40 do. kaas, 10 do. dranken, 4 vn. porcelein, Winsser 

ijzerwerk, 240 ijzeren wielen, 12 do. platen, 12 do. ringen, Enthoven de Lange en Co. 19 colI. provisien, 1 kt. glaswerk, Agenten. 50 
en Co. · 1 kt. chocolaad, 2 do. bitter, 10 md. selterawater, 12 ku. ku. manufact., N, H. M. 21 kn. manufact., Geo Wehry en Co. 
bitter, Ie Rom.: en Co. 24 kn. man.ufact., 96 do. petroleum, Reis3 5 lin .. lllatrufdct.,. E. Maormann ~n Co. HO kri. speelgoed, 1 do. 
en Co . . 32 bu. garens, 4 1m. lampenglazeo, 50. bu. manufact., 14 kramel'lJen, W. LOGnen en Co. 6 kn. provisien, Ie Roux en Co. 
kn. provisien, 150 do. drunken, 10 do. kramer\jeu, 12 do. renkwerk, 9 ka. kran:erijen, 15 do. lncifers, 12 do. bitter, 10 do. spiritus, 
200 keld. lijUolie, 100 vn. boteI', 882 ku. petrole um, 50 "n. bier, ] 0 ~o. pap;el', 21 do. rnan~f!ct., Engelhard en Co. 10 kn wijn, 
1 kt. percussious, 12 do. bittel', 8 do. schdjfbehoefteo, van Beeck 25 ao. manufact., E. ten Bnuck eu Co. 1 kt. gedr. vruchten, 1 
Reinecke en Co. 8 bu. zakkcn, Tiedemail en van Kerchem. 15 do. boeken, J. Daendels en Co. 1 kn. schoolschriften, G. Kolif en 
vn. zwa, ·; ~, Droop. 150 Vll. Bater, 61 bn . garclls , 53 1m. munufact.. <::'0. 8 kn. manl1fact., 130 aD. bjer, Agenten. 7 kn. manufact., 
Busing S chroder eu Go. 11m. boeken, G. Kolff Cll Co. 13 ku, 1\ lcderer en Co. 84 kn. mauufact., BusiDg Schroder en Co. 50 
lucifcrs, lOn do. bier, 100 do . wiju, 10 bn . g~l'ens, 13 ku. koper. kn. lllcr, J ohn Pryce en Co . 100 kn. wijD, 106 do. manufact., 
B. va.n Le~ulVen en Co. 8 kll . pap ier, 300 kcld. petroleum, 6 kn 2000 du zeep, 53 <lo. bilter 12 do. paJlier, 80 vn. boteI', B. van 
cau de cologne, 10 do. kramerijen, 30 bn. mallufact., 200 vu. bater' L eeuwen en Co. 1 kt . spiegel, Tiedeman en van Kerchem. 30 kn. 
1 kt. Bnil in, 22 do. provisien, 100 do. petroiCI1111, 2 do. lampen, mann ·act., lu terDationale. 31m. verI', W. Daumiller. 11 colI. me-
100 md. seltel'swater, Eu~elhard en Co. 20 bn. zakken, G. Suer· dicijnen, ell chetnicalien, F. G'Jring en Co. 50 vn. zwuvel 11 kn. 
mondt en Co. 100 vn. boter, 17 kll. llluuuiact, 1 do. bJeken, E. lucife.rs, 25 colI. rnanufact., Bahl'e en Kindel'. 41 kn. man.ufact., 
l\loorllllon en Go. G 1m. manu··act., Niederer ell Co. 50 Vll. bier, Martlll Dyce eu Co. 25 kt. lucifers, 2 do. reakwerk, 2 do. fleschjes, 
Gumprich en Straus. 4 \'tl: kurken, F. Goring cn Co. '19 coli. ? do. kramerijen, 4 uo. tabak, 2 do. politoer, 201 do. zeep, 2 do. 
manuf:,ct ., 300 kela. petrolelllll, 60 kn. ·bier, 5 bn. dekens, Bahre lllstrument~n, 1 do. 1llandjes, 1 do. inkt, 300 keld. petroleum, van 
en Kindel' . 10 oxch. wijo, 1 kt. port, 18 l~gget's, E. tCD Brinck ~ecck RelD;cke eo Co. 1 let. kleederen, Droop. 1 kn. spiegdglas, 
en Co. 6 1m. speelgoed, 8 do. munufact., 2 do. gai'cEs, 2 do. kul1' Kroe;eo. D kD. katoeo, 3 do. dassen, 5 do. vijlen G do. schoen en 
zell en spreij en, 1 do. Bulant-erien, 1 do. suikel'lVerk, H. A. B3bl- 4 do. spreijeD, 5 .do. garens, 80 bn. zakken, go~\·ernement. 100 
mall eu Co. 500 kela. petrolenm, 2 kn. lcrulller\jen,Illtemationaie . Vll. koopwaren, ReISS en Co. III VD. teer, 50 kn. bier, Fraser 
10 nJauufaet., MaiAtz en Co. 1 kt. koopwaren, 2 do. uaaimachine." Eaton en Co. 500 1m. zeep, 15 do. manufact., 114 do. koopwaren, 
10 Vll. b ier , 5 kn. wiJn, 12.5 do. zeep, 1 do. boeken Cll li ullellgocd, \lS de. aardewerk, Order, cn verdeI' lading Vaal' SQerabaija. 
A;;enten. 1 '~ colI. medicijncn, glaswerk, papier, kurken eu inst ru · Van Engeland per Eng. schip »Co.u!lty of Forfar", ·'gez. Lamont, 
ment~n, RatJ1katnp cn Co. 1 k:. dii'el'seu, H. van Riot ell Co. 12 agt. Macinine Watson en Co. . 
kn. lllauur'lct., .r. F. van Leeuwen ell C·). 50 kll. wijn, P. Lan~uier 18 ku .. manllfact., Rei,i en Ce. 49 vn. ijterwerk, 23 kn. macufact., 
208 coi L manu!'act., 2 kn. pompen, ~ do. kautoorbcn, N. H. M. l'.furtlll Dyce. en Co. 418 kn. mnn u;act., 60 colI. mest, 1 kt. graf-
3 kn. glas\\'erk, 25 do. provisien, 4f) do. Irans, 1 do. bunket, 100 steen, Lonam en Co. 5 call. machinerifn, 31m. diversen, van 
do. petroleutn, 1:3 \'n. porce\ein, W;ns~r , de Lallile en Co. 1 kt. SIoote n, JHcrgun en Co. 18 bn. garens, N H. M. 131 call. ma-
matl'U,3en, 1 do. zuuellVcrk, Arnold cn Z OOl1. 1 kL. hoeueu, Pan· 11ufuet ., Burt Myrtle en Co. 14 coli. manufact., Maintz en Co. 
del en S tichall~ . 1 kn. boeken, H. ]'.1. vr,n DOl'jl. 2 cull. glnswcl'k, 7 bu. z"iluoek, Lun<lbel'g en Zoon. 15 kn. cambrics Busing SchrD-
1 kt. kramer ijcn, 1 do. chemicalien, Gebr. lteerinck en Co. 10 vn. del' en Co. 10 kn. mannfact., Dummlel' en Co. 59 kn. :nanufact., 
specie. 1 kt. mcdiuijnen, gvuvel'llemcnt. 1330 ijzel'eil rails, 290 Borneo Compo Limited. i5 ku wijn, J. Wilson. 85 coIl. man.u-
boneu plaut5cs, ;10 kn. boutell, I do. r;ngell, GO coIl. diverseu, 197 fact., 49 kr. aardewerk, H'mter Houghton en Co. 5 1m. manu-
['ij(le!J , 27 stokken, 8 kit. lijno!ie, 7 do. le"peulUo, 23 coIl. verf'- fact , Internationale. 272 cull. manniact., Pitcairn Syme ell Co. 
waren, 2 k:t. vel'llis, 1 vat. grocIle zeep, 3 k". get'eedschappen, 275 md. aardelVcrk, 130 vn. bier, 600 ton steenkoien 4 colI. ma-
2 Qilllbcelden. 5 \'n. menic, 40 ij.zercu Jlulllstukkcn, L kt. schoevcn, chiuerien, 293 do. manufact., AgenteD. 10 kn. ma~ufact., l do. 
Spoorll'eg )laa\!chappij. 1 kt. di,erss, J. :F. Mosse!. 1 palcje zagen, A~am en Co. 10 pakken filt, 101m. mannfact., Order, en 
uiver>eo , NktlJUrkuDui'l;t vereeuiging. 1 pak instrumeDtcn, Oster- verdeI' IadlOg voor Soerabaija. . 
10k. 1 pak bOllclYlrken, Yan GenD!. 1 kt. kltederell, Schroeder . Van Vliss ingen per Ned. schill "Burgemeester van Middelhurg", 
1 k t. alb lll1U, Gonsalves. 2 1m . diverslln, Berghuis. gez. Hoek, agt lIIaclaine Watson en Co. 

694 too stecllkoleu, Agenten. 
"au Eogeland pCI' Oostcnrijksch schip »Vinccllla gez. Bussch, 

t 1
)· C Vau Suuderland per Eng. schip "Black Wall", gez. Simson, 

ag. ,CISS en O. agt. Dummier eu Co. 
O. b. holcl', I,. I.'ll1tou en Co, lOll! ",iju , van Sloo(eD, Morgan 1003' ton steenkolen, N. I stoomv. l\Iaatschappij. 

en Co. 5 ku. pl'ovi,ieo; 24 v. bier, J L5 llld. !l<nrdewerk, 92 \' S · b II r t 4 k .. 2~ Ij I I 11 I' '\V an IDgapol'c pel' stoom . »Batavia", gez. Bicl'ings, agt. 
co . !llauu a:: ., · U. wUn, ;., co .. me au, r ac alDe . atson N. 1. S. 1I1aatschappij. 
en Co .. a .n. manufact ., Niedercr en Co. 1400 kt. zeep, 1 do. 10 kn. maunfact., Pitcairn Syme en Co. 35 kD . . opium, N. H. 1'[. 
kramel'ijeu, in coIl. eetwaren. Gumprich en Sti·aLlos. 11m. hoeden, 109 call. mauufact., Niederer en Co. 1 kt. koopwarsn, 1 do. boe-
Pa!ldel e ll Stiehaus. 150 ku. bier, 100 vn . vel' ill'aren, 68 1m. pro- ken, 7 . do. Sigaren, Order. 16 kll koopwaren, Lie Kie Day. 85: 
visiell , 1 do . ijzenverk, 3 do. lampeD, 10 bn . garens, 400 kn. kl'uid, pakk. vl.ell, Ob Guau Lock. 32 coil. Vi5Cb, . Tan Chiu GoaD. 250 
Hunter Houghtotl en Co. :)8 coll. kruid, geb!'. Reerinck en Co kr. vi sch. 18 kn. tabak, 2 do. koopwaren, Lim Ta Tauw. 4 kn. 
1 kt. naaimachines, 1 do. ijzerlVel'k, .\ do . koopwaren, 25 VD . kruid, was, Secb Badawie. 262 (,01'. koopwaren, Hong Goan Soell . 19 
1 pijp port, John Pryce en Co. ]00 vn. cement, J. H. Droop. ku. dive" sen, Keng Ho Twie. 1 b.undel chil zCD, Order. 2 kn. me-
50'38 staven ijzcr, 200 LobbeD staal, 15 kD. maoufact., Blisiog Schro- dic iju"u, 1 pot konig, Seug Gnan CliOOD. 1 kt. chitzen Said Makariem . 

. d~r en . Co. 22 kll. munufact., Burt Myrtle en Co. 50 vn. bier, 
Lorrain e~ Co. 3Z kn lllanilfact., Geo Wehry en Co. 41 kn. ma- Van NeJlrland per Ned. schip NDrie gewste.rs", gez Visscher, 
nufnct., 6 do. prol"isieD, 1 do ultramarine, Borneo Compo Limited. • agt. J. F. van Leeowen en Co. . 
36 k!l. manu~act, bternalionuie. 200 md. aat'dewerk,34 kilo port- B ku. Ul3nlli'act., Borneo Compo Limited. 20 bn. zakken, 3 kn. ma-
wijn, 40 do. sherrij, 250 do. hier, Martin Dyc~ en Co. 300 VD. cliinerieo, G. SnermouJt tll Co. 1 kt. kIeederen, Droop. 1 kt. 
men ie, Baure en Kinder. 12-5 kn ... lucifers, ])nmmler en Co. 20 m~.nufact., gebl'. Sntorins Yeuer en Co. 3 kn. sigaren en tabak, 
kn. kruid, 1 do. pickkIes, G. KoHl' en Co. 60 Vll. bier, 21m. mo- WlUs;er, de I,auge en Co. 100 kt!. bier, Schellenbaum. 500 keld. 
dewarea, 1 do . 8chil<1erijeu, 10 do. luciferd, 2 do. pleetwel'k, 2 vn. genev'e r, . Bahre en Kindel', 10 kn. larupen, dranken en provisien, 
ijzerwcl'k,50 1m. pepermunt, 13 do. metaleD, 151 coIl. koopwaren, EHmiju. 200 bn. garens, 520 kn. mannfact., lIaintz eu Co. 523 
Ueigs en Co: . 7 pakken, 70 vn. koopwar b.D, 44 colI. metaal; 80 stellen ij z~rpanuen.., 35 call. manufact, 200 hammen, Geo Wehry en 
ton coke~", 31 kn. koopwaren, 100 ku. kruid, 178 kn. koopwareo, \ Co. 2 kn. manUiact.,. H. A. B3hlmau en Co. 52 kn. wijn, 2 oxh. 
Order . . 200/4 ku. kruid , E. tell BRinck en Co. 60 kn. koopwaren, wijn, 2 kn. bier, 1 do. ku.ken, J. A. BruiDier. 1 kt. sigaren 
Pitcllirll . Syme eu Cu. en verdei' lading IIcor. Soerabaija. ." Niederer Cll' Co. 4 k? ~raUle:ijen, 150 vn. SPl!kers , 600 kn. lle: . I tr01eum,. 25, Vll '

N 
chenllcaheu, Engelhard en Co. 1 k t. kramerijen, 

Van ,k Kaapstad per Eng. schip ,,:Xagasaki", g( z. M ·lI l r. IuternallO ua!e. 14 kn. manufact., B. van Leeuwen en Co. 4 kn. 
agt. Mtclaine Watsln en c). \. kramer\jen, E t n Brinck eu Co. 33 kn. provisien, van Vleuten 

. I en C,'I . 20 ' kn. eetwaren, 100 VD. verf, Gumprich en Strau9. 20 
~ OO too st.eeLlkolcn; Orde.r. 16 ku. wiiu, 4 l'O. gelr. viue'lter, WiDS' I, . k Boo' S h .od C 91 k f . " 00. ZllI. u;mg C TO er En '0. ~ '0. manu act.; 100 vn. meel 

ser, de LaDo<7C en Co . 90 I Agenten . Vll. spi) (cr.; Martin Dyce en Co. 5 kratten lampglll-
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zen, 2 kn.-lampen, 5 'do. koopwaren, 3 do. koopwaren, Order. 12 
!m. wijn, Jutting. 15 kn. medicijnen, R. g. Nauta, en verder la
din g voor S?erabaija, 

Uitvoer. 
Naar Arnerika' per Eng.s-chip »Bechirdars Ambardas", gez. Jnnis, 

' sgt. i>faintz en Co. 
Voor Amerika. 

GOO pic. rotting, 9422 do. suiker, 4 vn. meel, Dummler en Co. 

Naar Samarang per Ned. schip ,.Kortenaer", gez. Pot, agt. 
G. Suerm.ndt en Co. 

16 kn. manufact.,' 45 colt koopwaren, 1 kt. schoenen, 50 do. wijn, 
700 keld. gonever, 1 j;:t. klliederen, 20 vn.salpeter, lado. draad; 
nagels, 58 coIL ijzerlak, 340 ton steenkolsn, 160 bn. zakken, 1 kt. 
diversen, 1 do. hangrnatten, 1 do. zcsp, aan boord gebleven van Ne
derland. 
Naar Nederland via SOiirabaija per Russ. schip »Constantin", gez. 

Danielsson, agt. E. Moormann tin Co. 
Voor N ederJand. 

30 leggers arak, Agenten. 705 ton steenkolen, aan boord gebleven 
lading. 

Nanr Arnerika via Padang per Eng. schip IIKnight .of Snowdon", 
gez. Richardson, agt. Martin Dyce en Co. 

3802,70 pic. Buiker, Fraerr Eaton en Co. 
Albier geladcn. 

90 pic. rotting, 145 do. damar, 3,96 do. gomelastiek, 14,12 do. calia 
vera, 32 do. noten, 11,60 Joelie, 100 do. tin, 516 do. koflij, 1000 
ps. kadjang, J. Purvis en Co. 15 keld. genefer, Reynst an Vinju. 

Naar Singapore pel' stoomb. »Capitole", gez. Ravin, agt. 
W. SUIl'Dlondt en Co. 

3 kn. scharen, Reiss en Gil. 1 kt. lakeD, 4 pic. kupoelaga, Ko Wo
long. 80 bn stroozukktn, 2 stuks agel gal' ens , J. Purvis en Co. 
-50 kn. t~bal., DUlllrnler en Co. 8 kn. manufact., Pitcairn Syrne 
en Co. ' 

Naar Amerika via Soerabnija pel' Arneril.. schip "Clara", gez. 
Nickels, agt. Dummler en Co. . 

100 ton steookolen, 19 vu. hal'st, 1000 tangen, aan board gebleven 
\'nn Mauritius. 6 vn. vlec.ch, o'irg. v/d. :Fal'lllVorth. 

N aar N edel'land via Cheribon Samarang en l'ass~roeang per Eng. schip 
"Nagasaki: ', gez. Milier, agt. l\laclaine Watson en Co. 

300 pic, rotting, Agenten. 100 (on steenkolen, aan boord gebleven 
van den Kaapstad. 

Bij BRUlNlNG & 'VlJT te Batavia, 
is verschenen 

HErr 

~Iilitair : Tijdschrift 
oneler Reelaktie van (1) 

EG B~ K ~ B L S T R A , 
lste · Ll1it. der Genie en Sappeurs. 

Ret 1'ijdschrift, verschijnt maandelijks. 

Prijs per jaar Franco bij Voortuitbetaling , 

f'15,-

l1ij M. WIJT &ZONEN te Rotte1'dam. is 
de Inteekening opengesteld en de 3 Eerste afleve ... 
'ringen reeds te bekomen.' 

Van elk artik e! in <lit nummer voorkom~i:ie: en: Jiiet doo~anderea 
~.eteekena, $telt zieh vuor de wet alil'schrijver bekend.- ' 
C ..' ... ' , .. J;. C. VANLIER . 

. Snelpersdruk. - BRUINING & WIlT. - Batavia. 
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