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VOOR "WOORDEN , een gevangene slechts zeer enkeledagen verblijf mag 
honden, tegenover de ophooping in verpeste str~fge-

VOORKOME .... TDE IN DE GEWONE EDITIE VAN HE '1' .? \H t .. b h' I . " vangemssen. 'ya W\l e oevell, 18: groote centra e 

Nieuw Bata viaasch IIandelsblad. gevangenissen ell gestrellge tucht. Dat z81 allnvankelijk 
geld . kostell. Dat woord lost tevens op, waarom men 
de handen tot dU3verre niet .aan het werk sloeg. Ein-

GEVANGENEN EN STRAFSTELSEL. delijk 8chijllt men echter eim begin te willen !naken. 
I. Men zal er toe moe ten komen verscheidene centrale 

In 1846 lleeftde toenmalige Indische regeering de gevailgenissen te bouwen, zoodra het ernst wordt met 
aandacht op het strafstel~e\ en de gevangenissen in Ne- het voornemen, om in onze kolonien veiligheic1 van 
derlandsch- [\ldie gevestigd, uaar aanleiding van de over- persoon en goed te verzekel'en. Wij kllllnen de ba
groote sterfte onder de kettinggangers te Batavia. Is de tigslot-vriellden daarbij tevens een troostgrond aanbieden: 
toestand sedel't dien tijd verbeterd? Ret strafstelsel is de Britten hebben een 8telsel weten ill te voeren, dat 
in :tieh zelf lliet wat het wezen moest en de gevange- ja, aanvanke!ijk groote uitgaven eischt, maar dat ook 
IIIssen zijll mool'dholell op Java. . veel rendeert. 

De ontzeUende sterfte, die zich in 1846 onder de De toestand is door de afkondiging van liberale en op 
-totdwanO'arheid verool'deelde inlanders openbaa,rde, deed zich zelve uitmuntende maatregelen .echte~ te erl>s\ig. . 
het Indis~h bestullr eene commissie van onderzoek be- geworden, dan·-dat wij 'spot 0"£ ' irOiiie geoorloofd achten. 
Iloemen. Tn de ' overwegingen tot dat besluit Jas men: De l'ottingsti.'af is, als politiestraf, in 1866 verdwenen. 
1/ Vorderen aan den eenen kant de beJangen der maat- W ij behooren tot hen, die den maatregel met harl; en 
schapp~j, dat misdadigers ook tot afschrik van anderen ziel hlijven toejuichell. De kundigste mannen uit de 
gesLl'aft en buitende mogel~jkheid gesteld worden am binnenlanden getuigen,dat de rotting kangemist worden. 
te schaden, zoo is het aan den anderen kant de plicht Maar de afsehaffing van deze straf had behooren ver
der Regeering, om het lot der gecondemneerden 266 gezeld te gaan van eene hervorming van het gevallge
drageli.ik mogelUk te maken en hun eelle doelmatige niswezen. Dat bleer nit. De gevolgen daarvan ziju 
verzorgillg te doen genieten, ook met het doel om hen uiterst nadeelig. ... . 
na expiratie van straftijd zoo mogel~ik ai,s onschadelijke In de eerste plaabworden 11U toch meer per!oncn 

1 lieden weder in de muatschappij · te doen trenen." gevangen gezet dan eertijds. Dat is even weI het mid-
De tegellwoordige toestalld beantwoordt noch aan het del niet om van herhaling van misdrijf af te schrik

een lloch aan het ander. .De tucht over gevangenen ken. De inlander , diederhalve ecne overtreding pleegt; 
en tot dW3ngarbeid veroordeelde inlanders· is uiterst de man, die verleid werd tot eenig vergl'ijp, wordt 
slecht. Veroordeeling en gevangenis zijn geen schrikbeeld derhal ve menigm'aal een bedorven man naar lichaam .en 
voor den inlander. Van arbeid in de gevangellisscil weet geest. · Aan fiillken , arbeid ontwent . men in de gevan
men zoo goed !tIs niels. Degevangene heeft het daar - genis. De gebouwen zijn z66 overvuld, dat z~i de 
te goed. Dat verzekeren deskundigen ell leeken. De straf bron zijn van tal Van kwalen en ziekten. Dat leert 
is . gee lie strar; de veroordeeling schrikt lIiemand . af; de wetenschap Mag dRt zoo blijven? 
karbouwen-diefstal, eene chronische kwaal in de bin- De gevangenis moet geen hoI zijn, waar men den 
nenJandell, zaldaardoor niet verminderen. De regee~ vefoordeelde pijnigt; maar z~l levere oolt niets aange
riiig . weet en erkent dat: . naal'ns op. Deinlander koestert thans geen vrees voor 

Maar aan de andere z~jde waren reeds in 1846 ge-I de gevRllgenis. Over eergevoel koestert hij, ten ge
vallgenissen en ket,tingkwartieren te klein, sJecht in- . volge van .verdru kking, andere begrippen dan wij. 
gericht, bedompt eli op origezonde plaatseJi gevestigd. I Illdiende veiligheid op Java in de laatstejaren niet zeer 
De Regeering zond daal'om een ambtena~r naar Sin- is verminderd, -dan is het goede volkskaralcter daarvan de 

I gapore am er de . jail op te nemen . . '£hans heeftzU oorzallk. Maar het gevangeniswezen moetveranderd WOf

weder twee ambtenaren op Java in commissie gesteld.den, oJ de toekomst is zorgbarend.Te v~rgeerszal men 
. Men laat tevens hier en dl,l.ar nieilwe distrlctsgevange.- pogeli. te hervormen, als de eerste eisch van eenen goed 
nissfln bouwen. Wij zullendatniet afkeurcll; nla~r gereg~lden " maatschappelijken toestalld niet aanwezig is. 
watb~teelcent het optr,ekkeq vandiegebouwtjes., waarDekettinggangers werkeJl ja, hier en . dw: &aD on-



'derhoud van , wegen, enz.M:i~r zij ' aa~rrie~l in de ge- j' bellrelga wercl. ;JJanzal men h~(' dctel betel'bel'~iken 
yingenissen does ,nachts. evelJ" nIs .~U e prcventief :ge" illl- do'n Ep'ropeeaallfebele~tenlichlv~ ar[ljg de hand op.te 
genen, een bedonen luchr ii1.Waar · vr'oege'r geene I hetfen." 'regen elger nllshnnde ling en 'verwonding is de 
rtiiUlteVDOl' 3personen' ,'Y3s,stopt men er JlU tochdi'afbe'dreigillg Dovendien van di E' nii<iyd, datnlcll een 
elm 1 0 tal. De dooden makeh dan ook t en eleele ,ell ander als vo1doende kan beschou wen om dell inlan-
ruirrile \;001' de nieuw aarlkolileildei;, Wat\l'ij d~ar- ' cler' te' beschermen. , " . 
owtrellt in her!jluering z\lHen hreJlgen,is nier, lli eUW' j' . ". . II. ,' 
', Een Ollzerrneet<t Jihernlevrien(lenverharildeolls. dat J' 'r'N"' d ' \ d ' l' 1 d' dt . I' , ,," . kl , d' . .' ' : . d d Id "j' t' 'I ., n e er an sc 1- n Ie wor . a gemeen G'e ' ,aag over 
hij oj> ~ekereJl dao- es rnorgens wall e c. 11.<'~( er, ang I'd' t h" 0 • • h' .. 0 '\' ':l ' 

'. d I ' I::? . t " d ' d' t d ' e IIC ',' 1 II gcval1gfLll8~en, o. vcr are ongewliu leI! en ou gast, oapt Il) me , meer 1llf el1 wed a ' f 111- I 0 " d t k 
.. .', d f' M . . ' '1" ', ' "' ' . , "d 1'· ov()r .lei. wCllilge nut, . a men van gevangfllerJ ell -et-
lander lllet raa L I aar loe.". Ill. IJO!rII'","en aan\\ell ce t' '.' t" ' I' t · kl ., ,; - ' •. ', ' ~ . . . Ingg~Jlgers wee ' ere cen. 
om eelllge keU~lJlggallg:ers, drehult~:' 11 :legevangel1l~ t~ In Brilsch-llIllie is hct omgeherdehet geval. Vallr-
werk gesteJd \'Icrdell, III <lem.dfden stap le volgen ,kml It " It· tId k I" d 

'0." .. ' • , '6 1" I" (a wlJ van Ie· va~ e all spre ell, WC118C len WI] e 
hlJ bl) mogell)kheld met ZQ 1l1l[}zaam a S zl) aallstap- . J I't t " I' " d'.. . 0 L . ' - I ' 13 ·· · .b .:l aan ac Ie , yes !gen 01' .Ielgeen e gouverneur van a-
pen De eerste, stadsgenees leer te alavlaetoog e I h" I c ', .' , d' t " tr d 
,ev.e;.Hvel cel1p~~r jaren geleden, clot de oorZlla k ,waa;'om )oetan . ~dl (e o Pd' ellllldlg;. van .t ebJtoJ1gksk~zl t ItngjOVt an d en 

.. .. . ' . I I . . , we gevell ell raa .' a ,Hlf me , ere :J.J]CJ" I). ( I, op er-
kettllJ<7gmwers en strafgeval1genen zoo s ec It en weJlllg . 'ct 'lIf . I . 't o . to ' d 1, ~ 
. , " . , 0 0 , . . d " 'k l ' t " d'- werp Z~I e. , 1\. en · za er Ul ZIcn, wf\ , ,eelle goe . eel-

arbelden best,lvt 111 e ZIC tell ell c e III .tput Illg, Ie d" " . k .... .' V 'I . ~' ll .. .. d f " , :. ','. " . . cI ' . 0 d ' . , lllgVall za 'en veJ"lIag, ." ervo <J'ens ' 'Zu en WI] e ,el-
het ctevol o' 7.11H van de verpesten e ,masma Ille·O'evan- . dO ' J . 'd 0 '" .. • • • 

.. :.0 :) ; .' . " '" " . tell, Ie up ava ell el ers HI (Jllze kolomen voor1wmen 
geml!sen, waarllall een vahec\.mall 7.e1t~ ",o'een week we- t d' . [3 't· lId' 1"1 . r) . . . . . me , Ie III n se 1- II Ie verO'e l:J ;:en i '!' . e (fOLl vemelll' 
de.fatand ks,1l bleden 1 ' ,., . ", . . ,' '. . tl . , ' . spra (: 

11Uwaclres, totde regeering gericht, houdelldp, ver-
Wij hespraken zooeven de afschaffing I'ntl rottingslagell. zoek dat het de Koniligin moge bchagen eeneregeling 

W~i wen~chell in 'I. vool'hijguan 1'(,11 wOfll'd te ~eggel1 over Ie makell, ' waardoor misdadigers kUllllen overgehracht 
de toepassillg ' del' st.rll{\' et OJ! }l;\lfOpeeallcn, die w"gens wordell nit. dp, Straits Settlemcn ts naar Laboean, is 
mishulldeiing van illianders lerech: staun. gllllslig ontviingcn geword ell, en i\< acEt mij gelukkig 

Mrn heel't bij arl. 2:l6 Vnll !Jet; strnfwethoek voor I reklJJ inell " mederleeleli cia!. het bestuur van den heer 
tJufopeeallcn bcpanld, dat wegens IIct toebrclIgcn van Hall'yOl'd, illet yjjlle gewone welw51lelldheid jegells 
kweltmrcn or slage/l 1l<W inlanders, di(~ gecne ziekte of Laboeall, gl';llcgen is onw pogingcli in deze heiangrijke 
onbekwllamheid tot. PCl'solluli.iken arheid ' van meer dan aangelegenheid venIer Ie ondelstel111en, , 
tllinligdagrn tl'lI gl'v()lge hehhell, de ~chnLdige gesl.l'aft ;/W;~t . mq hefreft, ik dud verzekereJl dat, de misdadi,
word!. ITIl'tgev<lJlgemeflingvHn 6611e mannd toL Iwce g?rs lIlets zll.lIcn t. n J~jden hehhell hij hl11111e overhren" 
jarcn en gelc1b(wte VAn H -- ] 00 guld\~ II, afgcscheiden glHg ll llar ·. (lit e iliJ~Hl. lk dudt hewercn, d~t, - (Hlfl 

vall de v('el gcstrel:gere st.I'3IFl'l1 ; t el'echt trgcnverwoll- stelsel van, hehanrl ellll g tIer misdadigers in werkel~jkheid 
ding (If , !>lllg~' n, die ,.irkiel1 t.e';,gevolgeliehhe'n, bed~'eigd . weiiiig a~Hlcis is. dilli:cne nc?erig,e ]lP.v~) I gjlig van de 

Wut. l'i l\lervall hel gevolgr . De wdgever heeit met lucht, (he te SII.giljlOlC ' worat Ultgeoelclltl. In No-
erusL willen Wilken le:gen Inishlllideling van inlalldcrs vemher 1857 olJderrlchtte llIij degtJllverncur oilltrent 
en Ci<I~. tl'gcn het t()ebr~l1gellvilJl , sl~gell, toen hij I de b~ii,6 I1!1eJh el,lell (!ewr .behBlidelillg·, .(~ II ioen ik ill 
de »ohtlC den rottan _ Ult de h3m] !lam. Veel te het vfJJgelldep I)' Cdl " l t ll We ll Supenfl lcndan t. over 
groot mishTllik i~ vl'o!'!.-\cr door den EuropeeaulJ ge .. de, mi,~dadigcr~ hCllO(~ mtle: hieid ilij zicl! gedurende 
niaakl, dilL w~j de hetiot:\i ng 'liiet zouden to('juicl1en eemge wekell I.e Singi1liiJ re op, om h ~lt sle!scl nader te 
Maar rncll heeft het docl v()olhij gestl'refd, De struf ondcrzfl(':kell . Mecl' dan andel'half j aa !' i" er I' erioopen 
ill Z()O gt'stnng VO!)I' cell klap aa ll eel1 iHlalld cr gege- sedel't de ee!'slelltizc!ldillg' misdadigers uit de Straits 
ven, dat de J'echter ni ({ dall. bij uitenst. z,eldzarne uit- Settlements . hiel' is aangcbraeht ell jli~ is de t~jd daar 
zOllderinl; de wet toepasL [II Jell I'cgelWol'dcll \:el'- dat ern ' btldc i' oOl'deelkan ge l[oJ'llld war,den <imtl'ent de 
zachtcnde olllFilail(iigliellt'1l hij vel'oordeeJillg irangcllomen I doe]'rnatiglrt-jd vHn 'de verplaa!sillK 
en kOlllt men tr mtl. Cf!l1e kleillegeldhoete at' (/ 25 IINa ' gedurende ' Lwiutig mailliden de l1ilkomstell van 
18 o]\Jalws tweemalen alhier OpgelilgH). · .Ilabij tehehbell gadegeslagep, kan ik metge,r ustheid 

N{)ch 0 ltele('11 110ch het ali.dcr is weuschelijk. De getuigell, dat . die illl~atregd geheel en al aan de vel'
EUTopcf'aaJl, die zich I ehuifen gar;t ('ner op ranselt, wachtillg-' h(';!et't . be~ ni;lVoord ; Met uit'Wndel'incrv3u twee 
'worde goed gestraft. De ' ovel'drcveile . ~cherrjheid del' ged epo'l't~el'den (w:aarvutr een b0 z~jlle aankon~stin, No
'w~t . maakt eV€Jl\\'e! 'uat men er voor lefligdeiHst de vember1 868 ' ziekgemeld werd), gellietcnzij allen eene 
wet 'tell volle :toe t epas8clI. De bestb,Hl1de strafbe- uilslekel)de gl~Z() lld It ei d. Eenigen hurillel' kwamen hier 
-drfligill~ ~aakt 'dllt de wt:teeile ' doode ',T~tfer,:ordt i a'an .' in,ct zuFk eep' skc1~te inborst als- ooit b~j mi$
ell, rnen blJnaals n~gel naar , Vel z~ach~eJlqeoms\alldlglre- dadrgcr~8 wordt aangel roffen. en ged IH~)Hlekorte!l tiJu 
den :zoekt, zoooat de s!.raf . \vel-eeils te milcF ,"'ordt. ' waren zij ,geiJe,igd t<Jt verzet en weerspa..1Hligheid . . , Door 
, Wij zoudeJl'dcrhalve weIl8cllell~; en w\j ' meenen clat , eellCzeer lld~ w'lei tendr; ma~,rdaaromJiietal te gestrellge 

'aile fliltorifeitenill IJldie het iri,c' t OliseeliS zijn, -dat tucht, 'waara ail !let vOOfuitziyht ver,bOl'IJien is v<1li ver'- .: 
destrllfhcpaling :gewijzigd\\'efdpll ti"gen het ,toehrengi:m mihdering vmistrM wegens uitueroerd'e n'uUi o'e werken, 
viul ,'slagen,d:iegeene verwOFdinK ofziek~te tenge- , hebhen ' z~j ' zich ' h'! ~wover v~tbeterd,dat; zij met 
volge hebbejli ala regetefme O' aamienl'ijke: g\:lldboetewerkelijkgoe~'en 'w,~l schijnen te /irbei4en; . bepaald ver-( 
(yan; f 50 ,to't:/lOUO) en ' BuOsicii'airii ,gevangenisstraf zet tegell Mvastgestelde verordeningeIlis nu een zeer, 



zeld~~alJ1 VOOrkQiIlen:d'geval. De,uit,kOQ1s~~nY;inqJ.pstr.~l- vo~gd war,cp. lIet ,i'wateris , daar slecht en de gelegen
stel sel, ~ teyens :in het o@lang der., ko!()llIe ~ili ~ok;0lJtWl~:- h~ld ~ot ,bad,e lj,eeue Jljngende behoefte ill deze gewes teu, 
kef{,r;gharer, hulpn',i:ddelen ,z\jri:duj hevredigend.; ,G~~lil- 2;.00 gued ab (JlItllOgel~jk. 
rC1td..e'het afgelot)pen:jaal';h ebbcu 'de ~edep()l'-tee'rdeu 2:),000 < I'e Kendal werden ' j 60 wezens gehorgen, ill eene 
v Dei ell' graCldeil 'gegraven; 56.00 :voeten, wegent?l' bree~te fuimte, YOOI' siecilts J 5 ge8chikt. rre Samarallg, waar 
van ::14 voeten 'verbelerd eum orde g eoracht,meuwe we- de gevangeni s VOut' '100 persont'll beslemdis, r!tkn er 

, gei1t(' t k llgi c J 'all 6090 voetaangelegden,l mijlen sorntijdsongeveer 900. ' , 
reeds hf's(nnnd e , \rc" en ,ollderhouden. ,Ziij hebben eene 're Batavia heeft de - Road van J ustitie onlailgsgclast 
hel a ll g ri.i \,e \t nE:ved l eid steen en, gebakken, dle,vool" de eim gevallgene, l egen WiCll verlIJoedens be::::torid. maar 
kolenmijn;'11 zi.l ll g l l)l'uikl; zU~~)n venIer bezlggehou~ vi~j te laten wegcns d ~ ougezondheid van de gevangenis. 
dell met ltd () phOll ilell va ll hllizell" het brandeJl, vmr kal k Men wane loch !lie!. dat alie gevangelleri liIisdadigers 
ell hOlllskool, met \i'erketl ilLhet belung del'hygirme zijn. De pl'evcuti eve gevangenschap, dus zonder dat 

• ill dekn~ernell, ell zelfs om de g,ewulIc verllJoeiende van misdrUf gehieken ill" duurt hier zeer lang, 8om-
c1icnl:'t l'll 'i an de troepel\ te verlig teu. Een grout-g edeelle tijds tot 12 maallden 'en meer. 
is \\'er kznlllll gesteld ill de Wt'l'kpialltsellllaast clegevall- Welk een verdel'felGke inv)oed de opcenhoopillg van 
gellis, tc ',retell gl'Ofsmedcn ell ti~HlIlerlieden . Aislielp~rs menschen, sleclrt waler en del'gelijken in Iudie uitoe
in Iiel hospitaal, fl!S veclioedeni e'll g(lllVenH'!ments-tulll- lerren, bewijzcn vool'ill de gcschriften over ge\'angenim
lieden !I chhen :t. ij het vQol'ireen door bet gouvernem,eut sen ell hospitalen op Java vall dr. C. Swaying (1865) 
hczol d igrJ. ~ pt;rsoncel vet:vallgcll. lnproduclief werk, ell hetuitnemendc opst.e1 over berri-herri, geplaatst in 
zoo31~ hr.L nit!,1 uizen van tOll w,js gelicel afgeschaft. De het N a(uluku1itlig1'0rlschrift, deel X l V (nieu we ~ erie 
werkelijke wUflrcle vall den arbf.id del' misdadigersover deel lH, afl. 7), del.er dagen verschenen, dat door aile 
J S69 fH'dra:tgt $ ;1,S:J7,4,6. lIet gouvernemellL ol}tvangt deskunJigen. hoog geroemd wordt-o 
!tu nr , mo l' fi(; gn uvcrneulclIi:s-huizel1, die zij bouwell en Wij lezen daarin cen klemmend betoog, dat berri-berri 
() iHI \Jrh()~d e ll; vonI' de lll a CIiCIl , die zij hebbea vervnar- verOOl"ZHllkt wordt doorhet verblijf, vonral des naehts, 
digd; kochL hel, gOllvel'llclllcnt. eCHe m!lcliille om 8teellCU ill eelle fuillite-, wuar de lucht he'{nrven is. De heer 
ttl 1l111ke\l: en VOOl" Ilet, lad en VUll sehepen met kolell S. zeg l : 
ell nuder ~'erk \'oor de kolenmijnen, vClldienden zij VOOI' VlS6r schrij ver's op treden als eerste geneesheer van het 
de sehat'ki3~ $ 2,467,2 ;) . Aall voedillg hebhen :tij staclsl'eriJal.lcL was aaH ltd pJaa.tselijk hestuul' bel'ieht, cl \tin 
'-'t:drlt('nd(, het Ilf,yeJoopcn jnar $ 2,812,('l2 gekost; de ~l~t kwtll'twr I;e Ihl,l\ I~ la, cen lllhoud heuhenue v~n 4S ~8,5 
bc;,.ol di"i ngclI val~ het Ul~va!weni:; · p1})"soneel en aUe 1, eel. CUb: el, als m UXllllUm ;>;'3shonderd gezoncle lIecl~ll !mn-

I 0., I '~d' (11~r" e l' s 11"1]'c' pCII ~ ! 8..1 <) 57 ' nen gehmsvcst worden, zone1er vrees vom vermeerdenng- van ali i ere VI '-' llV(:,11 voot' e Ullf:; a ' ,," "" :1"". ,: " , '. , ~ h . j [) , " d' '[' 'het zlekenelj[er. SIC! Aeht N ed. cab. e1 was op een onge-
zood!l:_ ht't lo tanl del' " llhgaV ()U " ,~~or > m18~C1ge)"s I >loud Lerrel'\ in cell bedom pt gebollw \'oi(loende 1'001' ieder 
$ ,J.,6a;',lB hC,dt'o,eg, tnrw.UI ~' l.~ ¥.;~,K '.I7',Llt~ ,.vel'd~~Il~ell· l ~n :llVithl van eel! (iO Otal, .dat e;me,~jjwlldere voorbel'.eh~~t-

11!)C SII IIl, \ crkrcg tll VdlJ. il l: ]dliell'I.!l::tat ;:; c\wpp\), \,oor loeHl had tlli: zymol selIe :l:Wktell r llei, hoofll der burg-eJ luke 
arb~H ls lGm l ";l rI g (~h lJrt:d e Illl$ciadlgers, l::l gt)(~lr OlI(IHllZlen- op<ll1bare werkeu clatht eren ai.~ de Chef iederen mall toe 
l i,ik hUdr:ig~, l nt Oll~e lIiet ~~',er rUltlH: gel dmiddelen;.maal' , 'J1/~ Ned .• 0 el VOOl" de grull (\I,jukte bil~nen den mum ~n 
lk h,'chi 'llP lde )' w<la rt1n llan den arbcul n l ~; eene dlfecte ungc vecr () Ned. ell.ell your de hoogLe des \rertreks, dat IS: 
hran ,I'a ll inkom:! !., :'.oodat ik ,laarvi\}; vel'lIlcerdering r.ou ~ 7,fi ()!lb. cl. Orrl llU e,e u 60U :a1 tot (lwangarbeid veroor- , 
dUl'VP.Jl vr rwachlen. ledal'll IIJi sdadi'fcl', di e ill de kolell - ll ceJden aan het plaatseJlJ~. Lc:mllll' ~e kunn en geve~l, werd 

- ' , I I ' I I I I t ~ • I "., , . lwt plangevonull, om blJ het kdtlll ggan gf)l'skwartler , dat "'ljllen I\'{-n : t, ( W SC If'l ' ( ~, 1 1 aal I, I e KO,l'.1I III Ie I1llJllell lll t - I' 1 ')" '7 I t 17· lo.' 'I I. I I' " k I , ,, ' ' k I ' V' ~ ee IV; VOclf ;vi')', mellse lell, egcn , ,:) i, CL. CllU. e. per 
IOl~ "q i SI (' (' l!{'!I In aa 1,01 lI et ll'<d lS p o rt van · ()I~~II11a.ar !C., lr oard, l'llillltu bevaltc, te voegeli de bci<le bLokkell of za1en 

Irilll! \I al'hOli f Iw vorrlnl, dra"gl hi,! !ot olltll'lkkclrng Vall vail ltd st'L!.li'urbdml, te -zamen bcvatten ue 48 37, 5 cub. el, 
lid r ijkf~ koi ell-,'el d, d:1l' \()OI' II~ II1(~IUk de loek(Jm ~ t vall (ltt:i your 271 j mrm JUI'lr de bcrekell ilw: va n 17' ,5 ellh. c1; 
!l1' 7,\! kolo;l ie Ililmaakt. , Uc se!tcla;i! , die hier H,i llkomell I ~cfw ~il 1.ll3schen het bcstlla~lde s talls':.e;~ancl en. hat at~lier 
t ol het lll l(Oop(~ :l Villi KO)CI' , I' ll (,0 S(CI!dlS tQellemell de! "Ydlem III eell mellW bospltiifll vaal' oOu hedelllllgeseb.oven 
v,Hn"'pof·d rall L ahoca ll, dip /l aU de verbcterde hoeda- \ ;wude worden. Di t was in 1857 . 
~'igl , c i,l !i ,>r k.olc~ 1I toe In t:clll' (j vellis, zijn in cl irect ei ,,:fegen daL pl~'l~,. ~~I'I:men .;l(i ,gen~',cshe:r~ll ,~ar~het stads
Ii}'illil lt ll vall I nknt l1 !:' !r:II, I' en:cwf'g beJ l1l1',-nlker dan de i Vit}ba11 l1 op, De,be,dllCI~el1l~ \ all,BataHa ,SO,t,_;_~ ~tad had 
dil'l'elr: l' er dil'llstl:' l1 del' rni sd'ldi"e~8." O. : OilS g?leCl'J , delt 1131'e ongc!'olHlhelll en l~OO(~eltJl' .. neld g.roo-

" i tCJ1lleels, to wU Lpn ~war6n aan h et e~l1trahsatte- ell doofpot-
Ill. " ,' tenstc!sel , del' lllgel\lf)\ll'S" , . 

" ", " I ,' . " • leclei' ::tanzoek:qm t lisschcn het. geze~de . atelier. en het 
De Opef !l 1l( )O plllg va II mC l1sch <; n ' in de geilangclllss~ 1l i ten'Em IVoonlige staclsverbancl een lllellW fraltl h05pltaa1 te 

18 ee n "Iider kit, dal or (; l! fers ste~lH t. ' Het ;gcvo lg I pl~aLsen, wertl met een lJel~ef.J IInon possumus" l\~geslag6n. 
daarvan ]s riaL ollze gcvallgellls5cII de ollgezolldllte vel'" l Op groqd det: ollgeZOn(~lle~ll , van d~ clOLl~' onreme lLl:cht 
hi i.i veil IeI' \\'ereJ.d hi.hi . ' "', .', '.' I v~rg(ftigde 1ijdersuit het ,kettlll.gskwal:tlCr, dte naar o~s ;hos-
U e~l, eefL in Nedelluml ,scll8alie gernaal~t, to ell de '£9' 1')11 tail:. op~ewnilen w.Cl;~I~I~, .vr~eg:n. wIJ.100 k ll~ .. e1~~n ~lllmte 

CI! !llotU/ IlII'ded ee lde, dat ] II de "evanael1ls te o Poerwo- I 111 :!l(,t ,genoemtle bl MtH~l . VOO! ~e(leren bewo .. el , "aar~p 
I, .\, "18 -}" ' , ' "' t ' 0 " t ,"I ' d ,. ' bepaald werel, dat ,de BaLana slt'Cllts 100 veroordeelden III ( ill I{~ ~ mens(; lell -i'ftrfl I:' IWCpers ,warcn erwl] aar " . ' , 1 .0 ' 

, ,)_ ',' _ " 0 ,, ,, ' , .. ' " , i het '.)cwartter w uclen opgellomCl! wor< Oil, wllarvan;) man 
pla,1f 8 was voor , '.)i) • • _ I'~c"l!Ld hadaan van ke]l,] ~7 5 opgE'~ i lles';ll<lolits- bl1itenJt ier erl _(laat dienst mOt;SLen doen, zoodat 
~ev(!lI; < trlaal' nad ere 1I1,lIeirtlll,gcll nrnt.rCllt deklpInerUlmte toc4aall je4er[l(m~oYll)OO kub. ' el in het llleergemelde 
Jl1de vertrekken deden >lIen" 'dat waar3 menschen bnir tiei' tOt',,'esl:a;tn ,vent Yenler zOlIl[en tc Welten'eden 
gev~egelijk opge~lotenkon~ell 'r~rden,20 a 27bij,een~~- euj[ees ter-]{orneJis 'yooi ~~OO veroordeeldcll nieuwe gebou-
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wendaaJ:gestjM _ en~engeschik~ terreill, VOOreeJl nl.euw hos- In 1868 overl.denvan de -287 geevacueerden te Buiten-
pjtaalgez<iclitivordelL Natienjaren wachteuQP de dingen, zorg67 of rnim 23 perc: -
diegeheuren mOesteri, wotdell die voorschriften nogniet Op -10 Januari 1868 was aldaa~ een lijder aanwezig. Tot 
opgevorgd,d~arhet kwartier te Batavia door elkanderna 10. Jl1li 1870 Zijll opgezonden 755 en van die lieden b~
de afschaffing vanden rietstok veelal 350 a 400 person en zweken 134 of nagenoeg 18 perc" terwijl er 218 oveng 
per dag bevat, , zoodat ieder man, in een doorli~ing en in- bleven. 
richting allerongezondst, oud gebouw, slechts nagenoeg over In 1867 werden 31 lij1ersverph~at!t, terwijl van a. 87 
12 cub. el tebeschikken ]uieft. De gevoJgen dezer bekrom- ongeveer 30 perc. ot26 menschen in het stadsverband aan 
penheid en onreinheid kunnen _ door onze phannacellt.i.sche de ziekte overleden waren. In 1857 was in de gezegde in
behRndelilig inhet stadsverband niet te niet gedaan worden, richtiJlg het sterftecijfer deller lijders tot over de 62 pec. 
blijkens de statcn oppag. 143 en 169. Van die 350 a 400 geklommeh en zonder l'edelijkcn twijfel zoude dut cijfer van 
man is de -helft door de politie tot niet meer dan drie maallden af 1868 tot nu toe steeds grooter zijn geworden, wanneer 
gevangcnisstraf venvezenen dllarom zien wij onder hen hoogst geene voorzorgsmaatregelen genomen waren; want door ~e 
zelden doodel\jke ziekten ofberri-berri; tllrwiJlzij met de overige overbevolking del' gevangenissen nam het getal berri-bern
veroorcleelden hetzeltdegebouw bewonen en onder dezelfde om- lijders aanzienlijk toe. 
standigheden leven . In welken toestand zij nair de kampongs Nog schrijven wij af. _ 
terugkeeren1 weten wij niet. De helft del' gewone of vaste bevol- Wanneer in de stadsgevangenis eenige vettrekken over-
king bevindt zich nu in den l'egtil in het h08pitaalen tc Bllitew1'g. vuld ziJn, dan neemt in den regel na 2 maanden de sterfte 
De gevallgeneu lIit de stadsgevangenis, in 11et Stadsverband reeds toe en de berri-berri ' begint zich en bij' Chineezen en 
opgeJ1omen, koinen uit kamertjel, die op mllurkasten gel~jken, bij inlanders te ontwikkelen; hetzelfde gebell:l'de i~ de ge
waal'in van luchtstroom of lichtdoorstl'aling geene sprake kan vangeni!sen _ te 1'1 eester-Cornelis en te Bekassie. OP. pag. 
zijn , daar slechts aan eenCi zijde en weI van voren onder een 123 zagen wij, dat in den _ Chineeschen tempel- na een ver
laag afdak deur en venster zijn aangebracht. blijf van 9 waken zich 36 gevallen van beni-berri onder de 

kmnemende, dnt dagelijks 150 lieden in de ~tadsgevangenis 365 Chineezcn openbaarden. Hetgeen _ belangrijk is, om .. 
zich bevinden, heeft iederpenoon phu minus 9 Ned. 0 dat die menschen gezond waren en het gebouw aUes be
ellen vlakte binnen de muren; maar dit is te weinig, uit- halve bedompt kan genoemdworden. Ret is een vierkautc 
hoofde van gebrek aan ventilatie en aeratie in de gezegde plaats door hooge muren afgesloten. In het mi(ldeu staat 
vert.rckken. Daarbij komt, dat op eenr gelOkmatige verdee- de ei~enlijke tempel. Aan den Oostelijken en Westelijken 
ling onder ite verschillendc cathegorii:n van gevnugenen muur is een breed afdak verbonden, waarauder de gezegde 
niet te rekenen valt, en dat de bevolking zeer sterk afwis- lieden op den met steen en bevloerdellgrond sliepeu. Tus
!lelt door (Ie- transito-gevangenen, (lic in het gebouw opge- schen die afdaken en den tempel is eene opene rnimte lang 
nomen worden. 10 tot 12 Ned. ellen. Ann den Znidelijken mUlU grenst 

Zoodra nu in sommige kamertjes d. vlaktemaat voor ie- een strook gronds metpisnngboomen, aan de N oordzijde 
del' hoofd beneden de \! N e L. 0 ellen daalt, ,,·ordt. het Btaat de poort met, eene rij vertrekken; zoodat de opper~ 
voorbereidingstijdperk der berri-berri bij velen waal'geno- vl.akkige waarnemer zich op dien tempel wellichtzal bel'oepen, 
men ~ )\ wanneel' de overvullillg t,oeneemt of niet. opgehe- als wij beweren, dat overVtildc, bedompte zalen aanlmding 
ven wonlL. lijdcn wcldra velen allli Zit1ktell, wnnronder voor- geven tot het ontstaan del' onderwerpelijke ziekte. Rier
a! (I;: berri,berri waargellomeu \Vordt. op mllrkon wi~ aan, dat wij met vele goecle waarnemers 

:Dnt het, menigvuldig voorkomen del' verlamming onder anngenomen hebben, dat in een of ander ongezond ge
die \w\'olking aan de constructie des gebouws en der ka- deeIte -eener stnd berri-berri kan ontstaan door luchtboderf, 
mers, Ilnn mcphiti$tnc en overbevolking moet toegeschreven even als in zeestraten of lungs moenissige l'iviel'-beddingen. 
worrll'n, hlijkt uit het' feit, dnt dir. ziekte t.elkens toeneemt Reschouwen wij 1111 de Ommlll'ing van den bedoeldell tem
nn mmkoUlst vim eene eenigszins tlllrijke bezending gevnn- pel met eellige aandacht, dan komenwij tot het besluit, 
gericil en telkens afneemt als de overvulling opboudt. dat de ael'atie belet wordt door de zeer hooge steen en mu-

Sommigen Imnner, opgenomen in h.t Stadsverband, '1'\'01'- ren, dat de zonnestrnlen den steenen _ vloer onder de afda
den betel'; de !Dr-esten moeten geevacueerd worden. En- bn niet bereiken en dat in het nachtelijke uur, als de men
kdc sterven plotselijk en eoms vaar de opname nit de ge- schen naast elkander liggen ' te siapen, de ventilatie te ge
vangcnie. ring is" om de organischc stofl'en te verwijderen, die ont-

Wij maken hier ter plaatse van dat plotselijk sterven wikkeld worden bij de uitademillgvan longen en hnid en 
onder de gevangenen (llaast het hospitaal) melding, omdat uit den vochtigen of bedauwden grond. Vooral bij regen 
ona daarvoor geen ander middel bekencl is, dan zuivel'e en windstilte moeten die menschen op den vloer slapende 
ath~no~rhel'ische lucht, die daar niet kanverstrekt worden. aan versche Incht gebrek gehaden el'Ianders uitgeademcle lncht 

D~ her!'i~berrilijders van het eiland Onru8tafkomstig, ver- ingeademd hebben. 
ke':nlC'n HI dezelfde omstandigheden als de boven bedoel- N adat deze , sterkte ginds en herwaarts vertrokken was, 
den. Nicttegenstaande zij op cene verdieping geslapen heb-

I 
kwam alras eene andere -van _ 4,80 Chineesche schipbreuke

ben, wcr~ell zij toch lam. I-lunne - slaapzalen op het ge- lingen, die evenwel vdjheid hadden oin te gaa_n waar zij 
noemdo 611anrl moeten zeer overvllid en bedompt geweest \ verkozen. De meesten- _Lunner bleven il1gezegden tempel 
z~in. ' - - slapen en binnen de 56_dagel1 waren vijf van die lieden 

Elders: __ _ _ lam en bij velen zagen -Ivij thans het YOOl'bereidingstijdperk 
Uit het kettingsgangerskwartier kwamen gedurende 186n in ontwikkelin~. l1) 0 < 

naar het stadsverbllnd 264 berri-berrilijders, waarvan 88 Onder de dwangarbeiders, die over dag buiten werken, 
herstelden en 141 geeTitCueerdwel'den. TeBatavia en teduurt in den regelhet voorbereidingstijdperk 8 tot 12 maan-
Buitenzorgznl1en van die 264 ongeveer 70 liedcn overle- - -
den zijn aan ben·i-buri. - - _, - _ I) - Hij HHI\l85Chijll slaapt -deiDlander gaame ouder den blo"len I. e-
. VaJ?- dew lijdcrs ,tim'ven alzoo getlurende het .g~zegde mel,8nvde bedi~nJen ,slop en in 1en reg~l op een .:natje i,~ de o,pe~e 
Jaar , Inhet stadsverband 12 perc., even als te Bmtenzorg ,olJl~aandeIlJen uUL~r wonlllgen, .. liocb _DImmer ,krlJgen zy ~laa,JoGr 
van de g-eilVacueerden' dOcli te B t '. _ bi -- od l ' t- '\. bern-bern, zooals In Yl'oeg<re tyJ"n, teen Batavla-- door i1e st~l;tll~ude 

- _ , . _ . _ ' __ ___ - a .. a VIa ,even p en. aa grachten of slokkaos vel1Jest was, Zeer zeldz."m ontataat dl~ zleHe 
sten dag , a?sJa~rs14 der . 620 IlJdersover _ en te Blllten- I nu ac~ter de zoogeD3am~e defensielijn .I.lings , Sa\\'~h-Beia&r, alwasr zich 
zorg 165, dlCnagenoeg allen langzaamznllen heratellen. ,cen .tJ1staand Materbevmdt;ofelders III de oude itad. 



dtm'i waarinzij vooral: door iriter
.seri :gekweld wordell. 

en i:emitteerende \:oo1't- ' Dr. M:. J. E. Muller gllzegd: de gevangenis bestaat nit blok
ken .van ongeveer60 vocteu kngte en 15 voeten breedte ; 
in elk van deze brengen p. m. 350 straffeEngen in 8 ka
m8rtjes en gecleeltelijk op de zoldei's als haringen op clkauder 
gepakt den nacht door, want over dag zijn zij aan publieke 
werken in de opene lucht bezig en de zieken woruen terstond 
naar het stausverband gebracht. 

Opeene sterktevan 1239 personen, die door de politie 
in den 'regel met een, zelden uiet 3 maandell dwangarbeid 
gestraft waren; kwamen in 1869 Slechta 536 ziektellummel'8 
VOOl' , waarohder slechts 12 gevallen van berri-berri; ter
wijhbij de .aridere categorie van 986 veroordeelden, die met 
de eerstgetloemden in hetzelfde gebollw sliepen, van de 
Ui44 zicktenummers (2) in datzelfde jaar 259 gevallcll van 
ben'i-berri voorkwamen. Hieruit trekkenwij het besluit, dat 
minstells twce maanden verblijf in het gebouw noodig zijn 
VOOI' de ontwikkeling del' ziekte; doch in den regel hangt 
de dum' van het voorbereidingstijdperk af van de getal
sterkte. 

"Behalve de sterke 0pv111ling del' vertrekken van 7 uur 
's avonds tot 5 Ulll' '8 ochtencls worclen deze gevaugenen zeer 
wel behandeld." 

Van het stadsverband te Sumaw[]g zegt Dr Muller: "deze 
inriehting is geen hosfJitaal te noemen, maar geeft ten minste 
gelegenheid Dill besmette10ke ell onziudel\jke zieken baiten 
de gevangenis te verplegen.1I . 

IV. 'fe Soerabaija is de loestand, volgcns dr. Swaying, 

hee
.ft I'll 1865 niet betel'. Hij laat dr. G. Wassink spreken. 

Dr: , Swaving een werk in Nederland Deze zeide: . 
uit.gegevell, waarin hij !Ide oorzaken en de gevolgen "Verre het grootste gedeelte del' kettinggangel's zijn men-
der ougezolldheid van eenige gevangenissen en hospi- schen, die om de eelle of andere reden hunne vrijheid mOl)

bIen" behandelt. Dit merkwaardige geschrift verspreidt tende del'ven, aan deprimeerende gemoeds-afi'ektien onderheyig 
een ~reurig licht over dat onderwerp. zijn. Elk s'eneesheer weet, wat hiervall voor de mensehelijke 

Op de drie stsndplaatSen voor de veroordeelden tot huishouding het gevolg is, ell wanneer ik hiel'mede in ver
d wangarbeid te Batavia, t. w. buiten de oude stad Ba- band brellg, dat zij na den afloop hllnner werkzaamheden 
t;via, IIUII de "Waterplaats", het hoordstation, en te bekrompen werden gehuisvest in clonkere, te enge kW(ll'tie
vVeJtevreden was de sterfte verschillend. Zieke ver- ren, waar de opeenhoopiug vau te veel rnenschen de damp
oordeelden werden allen Ilaar het stadsverband aOln !Ide kringlueht becierft en dat zU wtders slecht van kleederell 

zijn vool'zian, datt ge!oof ik, dat. die dispositie tot kwaalt
Waterplaats" gebrachL De Jiggillg van de twee all- aardige zweren veerlecr in de gebreKkige bloedsmengiug del' 
dere kwartieren is bovendiell gezonder. Dr. S. gr,eft kettinggangers te weken is ," (D. II, p. 176-17'7.) 
eene stalistit'k, waaruit hl~jkt, dat van 10 Janllari 1857 1u 18'17 stierf te 80erabaija van 710 man 24.86 pet. 
tot 1 Sept. 1860 77,28 percellt eeller gemiddelde sterkte en in 1848 van de 1:)6cJ, man 13,79 pet., vIin de 65li be
van J 52 's rnaands in het k wartier allll "de Water- handelden 2li,22 pet, in 1849 en van de 573 behanclelden 
plaats" stierven en slechts 2,76 percent van hen, die 25 pet. in 1850. 
Ie Weltevreden of Meester Oornelis llachtverbl~f ge- In 1857 was te Soerabaija het getal veroordeelden van 
houdell hlldden, doch eVCl1zeer ill het stadsverband be- \)64 (1848) tot 631 gedaald el1111en leest ook in het verslag: 
handeld warcn. ))e sterkte elders was gerniddeld 301 IIDY3ent.erie en diarrhoea warCll niet z.)O menigvuldig als in 

d 1856" (D. VI, p. 564). 
per ln3an . Over Willem 1, een veel honger geiegell punt, zijn 

[11 1846 becijrerde de fllgeering, dat de bevolking de mededeelingen even onl. zeltend. 
vall het kwartier t6 Batavia in j 0 maalldell t~d uitst.ierf. IIIn het rapport van 1848 (D. II. p. 333) vindt men op
Dr. S. schat de sterfte, met het oog op de naar Bui- geteekend, dat voJgens de gegevens Van 18'14-1849, de ge
tel\zorg geevacller.rde berri-berri-lijders in 1850 op min- middelde sterfte onder de kettinggangers te Willem I tot de 
stell 54,54 percent. In 11;65 had men de standplaats stel'kte van 43,5 was geklommen , en clat diarrhoea ell ely
Batavia nog niet geheel kunnell verlaten of schoon reeds senteria de meest verwoestende ziekten voor die lieden waren. 
ill 1R46 wall bepaald, lite onderzoeken of de voor de IIVan de inlandsche soldaten ov~rleed 4,58 pet. en van de 
gccolldemneerden tot dwangal'beid aallgewezen worden de 370 kettingarbeiders 160 of 43,42 pet. in 1848 op Willem 
IItllndplaattlen goed en doelmatig gekozen zijn, kUllnen- 1. Dat enorm vel'sehil toe te sehrijven aan een individlleele 
de daarbij in aanmerkillg genomell worden dat op on- voorbesc111ktheid tot ziekteu, aan misbruik van opillm, aan 

dll . niet i~aehtneming del' wllkelijksche gezondheids-visitatien, 
gezonde piaatsen, wanueer aldaar vr~ie lieden tegen aM). hat spaarzaam toedienen van slllphas quinine, aan klee-
beta~ing te bekomen Z\jll, geene ~~condemneerden tell ding, voedsel, gemoedsaandoeninglln enz. is bepaald in strijd 
arbCld be~oeven teo worden gesteld. . ,. I met de ervaring; want, zie staat No. 7, op andere plaatsen 

De IIl1SIf'tent-resldent O. Bosch heeft III 1807 eene o. a. op Bandjermassin, M:untok, Riouw, Benkoelen, was 
sterfte-statistiek van de bannelingen te Soekaradja dat verschil in sterfte niet zoo uiteenloopend. Op Padang 
(Balljoewangie) in het 'rl.idschrift hetRegt i1i N. Lge- en Onrust overleed geene del' ongelukkige veroordeeld~n in 
plaat!!!. Vall 1817-1855 !ltie.rvendaar 1142 banne- 1~57.en 185~. En waren daar ge~ue gedepraveerclel;teden 
,1ingell op eelle slerkte vall 5,59:3, dat is 20,42 percent ot oplUm8eh~nv?1'8? De rappo~ten ~ler g~~egde ~ta~dplaa:sen 
or , ~op 4.19. De sterfte in de laatste 9 jaren was ontbnnen dlt lU het .geheel"met. En ZlJU de IekIllten vaak 
vMrewecO' · het. grootst. . D~ bevolking van het ketting- . geeDne gesdepraveerde thedend? . . -, . . I r. '- wavlTIg Zeg ver er; 
kwartler was 1Il 1~~9, op 250 gesteld en 1I.~ ~ 1.855 \ IIIn 1856 bedroeg de sterftev@rhouding del' be~andelden] 
waren er 600 aanwezlg. . 12,66, in 1857 slechts 1: 23,85. De verhoudmg der ove1'-

1 n 1847 werden te 8amarang 871 vel'oor.deelden be- I leelenen tot de sterkte bedroeg in 1856 1: 3,3 ~ 30 pct. 
handeld, waarvall 253 of 29,04 percent sllerven. De ! itt 1857 ~lechts 1: 8,08, ~ 11,34 pet. Er werden vooral 
gemiddelde sterkte was~50; deze Bti~rvell dus uit ! I waargenomen intermitteerende koort8en,oogontsteking, OOf

II In , zijne geneeskundige topographie van Samarang had I klierontsteking, dysenteria . van ~~ptisehen aard, diarrhoe~ en 

(I) Wailronutir nagenoeg 1200koorialijdara , ,; 
eene SOOl't van verzwakkmg blJ pas aangekomene kettmg

: ganger (D. VI. p. 52 ,). In het rapport van 1858 wordt 
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niet andel's gezegd, dandat de sterfte ongunstiger was dan De verailLwoording van d'e aUereerste begrooling, h~i 
in 1857, De sterfte stond tot de tot behanclelden 1: 18,2 (D. de wet vastgesteld, blijft nog steeds uit. , De Alge
IX. p. 7Q7). Er stiel'ven 10 aan kOQrtsen, 18 aa11C1101e1'a, 37 meene Rekellkamer achtte vermeerderingo van Ilaar pelso
aan , dysentel'ia en 38 aan andere ziekten CD. IX p. 708). De neel noodig, om hare taak te kllllnen verl/o!lell . . ' De 
heel' C. Helfrich zegt, dat in 1858 zestig nall de gevolgen Minister onlkende ten halve de Iloodzakeli,ikheid daar-
van marasmns overleden z,~in b~i eene stel'kte van; 76 ket- .l 

van en de 'l' wpede Kamer vel'wierp de gedane vool'ill'acht. tinggangers op Willem 1 (D. VIII, p. 289). Wanneer wij ~. 
zeer nitvoel'ig over "Yillem I (1516 Rijnl. voeten hoven llet Me! zeker wclhehagen 7.egt de Minislerllu: f11enza1 he!; 
vlak del' zee) gesproken hehben, dan was dit alteen, om de met wat. meet ambtel~jk person eel beproeve.n; "Tlader 
wr,rking' Ilener ommi\'r.re lncht van te enge vtll'tl'ckken en vertoog" is lliet jngekomen, 't Zou ,wat baten! De , 
van opeellhooping 0)) het mcnschelijk organisme ;fan te too- Kamer zei: eerst verbetel'i llg van de 'ge!)]'eken van de 
nen. IYij lecren tach dftarnit, dat, en oj) ger;onde Lel'gplaat~ell cOlnptauiiiteitswet. De Miuister schrijft nu: eerst wllcllt 
en 0]) moerassige st.ranclpl~,at~en mn Java, hwhtl)e(lerf elren ik dllflrtoe de TlIllische adviesen af. 
al s een gif'tstof op den mensch wel'kt". ..............-_ 

Was de to('~!a!ld IIfe!eer hetel' ill Brit:;:ch -ln di cP Geens M d h I I' Indl'e on hef· .~I,."'. 1 ell Idog e zic evenwe ovel'a 111 [' . '" _ 
Zill~, lJe hoogieernar Alhm Webh, vall Calcutta, dit van een goeden gang van dienst toe." Die goede a(l1l-

dec! t. dL Siravillg OilS lwg llIcd (" Vel'i:a3it, dill: in J ~3'" van teekelling wordt hijv. op ~eer merkwaardige wijzc loe
d/~ 1300 Bcngaalsche gevan gCllcn 105 ill fiNe maanll crelicht door hetgeen de Minister omtrent de 80m van 

Sl wl'l' Cll. " // . J 50,000 zeot, ten vorigen jal'e voor de reorganisalie 
!l:la,t otIS thall!: Z!ell hoe bd tiaar tegt'nwooj'dl~ ge- I' van de departemcliten van algerneell bCl1tuur vet-hegen. 

sled 1::, v. I,. . Omt/'ent de zaalc zelve is mengeenstap gevorllerd. --"-----------,---,,----------.-"-.. --,-.---.. -... ------, I Bet ndvies van den Gouverneur-Generaal over dit plan 

AANTEEKENINGEN OP DE INDISCHE BEGROOTING I"wordt inge\'I'acld." Wat dua "een plan" was, i$ een 
VOOR 1871. . plan . gehleven, 

I Maa\' neen, eris iets gedaan. Een gedeelte van ' de 
, toegest ~ne 80m (./ 500 pel' maand) is toegelegd aan 

:\ i~t gEwoon be/ root ingswet len llaar cell Oil volledig den heer Bool, eersten algemeencll sccretaris, cen 
uittlchel uil (!e il nnhl ~Iuk, de H'(' lnorie \'1111 toclich- amhi~!'lHn. die VOOl' de taak <ler herzicnillg vall de 
til 'g, te beoonJ eelell, heL\H'11 wi,i op de aankomst van de bela:stingen lI uifn erncnd geschikt werd gekeurd." De 
1l1H: 1 modell wachtell, die ons liet. BijUlorl braclit. gewemclile arbeid g~,~chierlt reed.y dadel~ik, voegt. de 

De plannell ,all ,lell beel' de Waal voor 1871 7.ijll Mir:ist.er erhi,i, die eigenl~ik aan eell depal'tf'fnent .del' 
reed8 VTOf'grr door OI,S rnedegedel'ld, wnL de l.o1aalcijfers diverse mi(lde!r.n moest wordell opgedragen, II Vee! 
be!]I'f't. toch hang! vool'ni hii 7.i11ke hanrlelingcll van de kCllze 

\V ij I'tellen OIiS !liet vonI' IH·t lal vflHlg~ j IJ k ken, nut. (leI' TlI'rSOlwn aI'," En wat hecft nil de uitverkorene 
zich I'onrdocl, hij deze gclrgenheiJ uil.vocri g t,e behall deJrl1, werkf'li,ik geda:m? Hi,i gcnoot l 500- pet mRano. 
ILildoC' bcst llni g('!' 11 j i,id. EClljw~ korte aanteekellillgcn n!~ Minis1(lJ' erkrilt immer~, dut "is ele door f,'e~chik(
kll lt !I(,!1 wcHicht HOd i!1 lid Ill (,f'derland atlllkoll;cn v()or - hcid nall gcwr.zene ttjrleZ~'jlc verltinderd, !tet r)ersehuioen 
rl .. : :l lki! :I f;;Crl:WII i~ Uei tijd"lil', wnl!r op f.t' dert 111 66 del' Uta!.: X-Cm !let meUerdaad t~t stand /;:()'I}'lfm del' 
ell' I l!tI i:.d ;e \,(,,,; l ;n! i Ill! aall de SI tit ('.T). Ge llerna ! werd Z(la. X: bf.,~pof'r1i.qf'tI," , . , ' 
" ;I!l ~ ('ht;den, lrl:\;~' ! \'()(;;:licliling door de pel'S in Inuie Erne onjoistheirl f)1I eenen oiling, die mc!! wejeel\~ 
hij lw (''''Ie oltll'lllgeii,lkheid . eell thorbeekia~nsch nrhori~me heeft. genoctnd . . 

_. __ . De h()orclnmhtennl'en f'er .1\ 1gemecllc Secretarie ZIJlI 

\'I' ij ~, i (, ll (i:.t mCl'" ell rneer V/111 lid duel (h~r V:lst- o\'cl'lnrlell tnt~t nrbeid; dnt w/;et. ienel'ecn. Alles gaat 
!Ol elling' Vi1l\ de; illdisehe i:egrootillg bij de wet wordt (10M dien !redder. Henicning van lid. heln::;iingstei
arg(",lekeJl, V. VIII! ill hf,·t lIallrlel.'J&larl cen gdl eele ko- sel is cene bak, die geen trICilsch zondel' veel stu die 
10 11l met oe <1:l11\\ijzin;s V,lIl posljes van!' ZOO , f] 00,/60, kall verl'ullen. Bet is v!)l~ ( rekt on!l'logelijk dat als 
/ ;"0 ell l11etkt zr lfs in de V I I Ilfdeelillg (oorlog) ('ell vel'- hi.ibnantje W8al' .t.e nemen. Hoe nu I/verscliui veil" van 
l"ellil !l,d fin cent en (wggc Zl!sLig) C~ll:ell np, waurover de arheid ?,e IIhe~poedigt", is on8 een raac!sel, tcmij !\len 
~li l, i~l(' r ill l'r.dellerr ill!!f'l1 trcedt, llii een r.illdciif'er van 7.C rlclitel'stelt. totdat men g-eheel vrijenti,jrl het'fr. 
/' IOIJ,:W5,:302 ill tJitg~Hf r.n / II H,6·02,07 !1. ill olllvilngls. DH~l'(lp ~ch~int de Minister onk te 7.in~pt'ien, De 
die iJr;',l'nnt 'l,i.)ll. Da:lI'gelaleJ; de tijd, die diel'gelijk Ol\- li kosth?lre" Algemeene Secr'elarie kan groot enrlel'!s wornen 
dl:f/.liek van de begroot.illgswettell eischt, sll' re f't men ()pgeh r.\' en, n h _ de spoorweg !laa!' 13!1iten7.ol'g gel'eed 
j \Ji~, t. donI' wi ke k leingeestige muggenziHel'ij het. doel iR, welke aangenomen \'\'83 ll'gen S Decem l oel' ] B72, 
v(J l) lllij. Men Wfll cit d:l<!rdool' ]J r?It ?l.'lJlf)ise 01/11 jJo'U71djooZisit. en nrissc.hiell iets vroegel' gereed kan zijn, VVij 7. ldlen 
UO( II' 1.ich in 7.lIlke details te verdiepell , ziet mel! groote h:wreden zijn als mell op den 'bcpa:ddcn tijd exp ioi tc ert. 

7.!l hll over hl' t hoof'd. De hrcil)eli ng is geweest rui m viT ehlll, tegen dien ti.id is de acMel'stn nd bij de depa\'
Ie nnnen ell le bl'chn met lieL stcl~el, dat het. Jndisch lementen door meer personr.el, (lat, in dienst gekomen is, 
hpsl nur hinllell 7,ekeren kring ueClle vri,ihcid ZOtl henben mer.r ollC'crnimd ze::d. de MinistFr: Dan zal ml~fI ver-

v , • t' ' I..: 

(:ellige gljldf1J~ uit ie gCVCll. Alif's komt Oil de verallt- s(~h()v!'n werk kllTlnen a:l1lvangen. Van de "nit.nemen de" 
\\'oll,d illg ;,an, t,(~io()gde mCI!. Ell inderdaa'd is heoof- geschiktheid \'n riCH heer Bool voor lIijJle sc'~ull :rlaire 
del'lllIg vall 7,ulkn dCtnils evclI ()llmogeli,lk als Jlietig. taak kan rlel'hal\'e eerst. dnn begin v:m bewi;s wordf'1I 
Mell z.iet er cchter den ruimen blik van den heer de O'eQ'Pven, ' Hii trek 1 evemrel ree~!s van nu af de I' 500-
Wail I in. I ~e~ mannd el~ dat is het eenige wat niet verschol'en is, 
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Die'zaalc ish~j uiisluiting dool'het toestaan~ cler 50 
mille -bevorderd. DaaJ'bij komt, dataJs (nCll tot de 
ontdekking kwam ,dat Cl' wcl andere 3mbtenaren ziill, 
die even bekwaam waren om het belaslingstelsel te \'~r
beleren en die meer tijd beschikbaar hebhcn, terwiji de 
heel' Bool ter Algemeene Secreiarie I!uitnemend geschikt" 
hlijkt te zijn, het moeilijk wordt de bak aan cell nu
der over te {lragen, waut mfm ViillH llet hard iemand 
l 500-- p/rn. te olltnemen. Den werlet het kassi~H
stelsel (een krachtig mobiel in !ndie) en zoekt men 
. wedel' cell middeJ om het sedert lang genoten traetement, 
tell deele voor hetgeen men ?lid verdiel1d lleeft, weder 
op l 1500 p/m. te brcllgcll. ,:or; knmt 1liet de l'enhte 
man ojl de rechte plants, sc:hept Ilwn irlkells bnaJltjes 
e!1 Oldstaat gel d verspilling. ' 

Door altoosdurelld IIverscllllivell" van zaken komt in 
ludic bitler weinig tot stalld. De J!,llielllcntaire trilunf 
Viltl den_ heel' de Waal strookl a\;,uo aileell met het be
lallg _ vall dell heel' Bool. anll wiell VOO1' eene toelacre 

~ _ 0 

vall l 200 eelle van l 500 p/m is toegelegd. 

Gaat het beter tell aall7.ien Villi het departement van 
.TIJ~!itie? Men raall1t er l Z:17,770 mer!' \'001' ill uit 
gailf. De hefr de W flat foont ook ten H<1ll'l,ien v:m de 
iilstdling V<lll rechtskull(hge pl'l'sidenten VBll hlldrnl1en, 
eL l hij phllllen olltwerpt, zondel' de uil';ncrillg of de 
porlee V;lll de zaak te biOvroedell. Geen ellke] van 
zijlle dCllkheelrlen wordt (fr)or lieill nitgewerkt; hii zet 
iet s op hei, l'apicr I'll zl'gt (Lw tot -;;Ietindiscil beS-LI,Ul': 
geef mij t;('n plan vnn ult.\'(J('t'ln~. Eel'~t!lll moet,I-OCII 

\\'r,jziging der ver()rdenjnr:;e~l en '"orgnniseel'ing van ilet 
rlellkheeld" plant:) hd,i;fll. Of (;r ill 13"71 verdeI' jefs 

I j. 'I' I +. , t· 
van e. c se:;l:Htlllg '/ ;ll! a C1mJil]"trHtlf'V(,: ell recnierliJke 
Jn~eht 1co ~nt, \veei', hi.:7!clf Hli't. fl ij rnarnt er ll"!ctS VOOl' 

ell \' t~rLoog t ll11pen de ol1v oorzi{;ne ui~ga \'eli u)cL /' 70,000 
(" oor IS70 / :lO,OO[), llil /' [UU,OOO ;. -

l~ \' cll "flO met de gc\'angenissen \Vij komen daal'op 
temg . In hijlagtl A. vinden wij eeh ler melding gcmaakt 
vall de aallvrugell VOO!' hlll'ged~ike open hare werken voor 
1 v,7 J. 1\)(,11 was lii or olilionzcl genoeg te verwachten, 
(il,t I'illtieliik eens de il;ind aan de vCl'bctering van ons 
g.(~ v:!Ilgclli,;wezen zou word:::)) geslagen en' verlHllgcle 
! 100,000, als eerslen tennii:; V(l{Jf eone Ilcentrale 
gevallgllllis Ie Bat.avia," die 8 "[ott lfloet kosten. Gant 
Illell ~60 vOOft, dan 7-0f.! ill l878 delle centraJe ;;revan
geJlis op Java vo]to{)ir.l zijn. )\l;:al' de Ministef~ ileeft 
om de wille vall claj; onderwerp mede --- dll ouvoor
zicnc lIitg;~vetl van JIl;,:it!e met, l 70,000 verhoogd! 
Vonf 1871 ... al d2al'voor IIFeelle !Ironte som" noodio' Zi'JIl ..:1 (.J -n . , 
want ailes moet Ilog ali ijd oliderzocht en geprojecteerd 
worden. 0, Inclische spoed en Holland3ehe vO()l'tval'lmd
heift! De IIbedaal'de ::Itap" behondt OIlS gelukkig \'001' 

hollen. 

De kosten van het departcment van nnantien zijn 
met bijlla een lOiJioen in Nederland eneene tonne 
gouda _ in Indie verhoogd. Het ver~chil is hoofdzake
lijk geJegell in de meerdere versti'ckking van opium, ten 
gevolg'e van het nieuwe stelsfl van verpachting. Men 
rekentoJl cene behoefte van 1056 kisten, hetgeeneen 
verschil van 71/1 ton ongeveer op de uitgav~n in Ne
derland maakt. Reden is een groot deel cler vroegere 

v~thodel1 kringen hij heslnit ingetl'okken. Bewonderens-
; wa.~rd r~8tlHa;f-, \(11;1 11ft viel'j~rig hestnnr vnn- Inr. P. 
l\Il.Jer, ,die,. b~i z\jn laaiste m111il'terschap, uiterst sterk 
tegen de 0l'lumpacht (j verde en de ,,;eheeie bate zoo gaiiflH~ 
had opge~e\'('li 1 ~ 

Het ~tl)taai dn eisch)!;oederen voniert ill 1871 vnorts 
\Yeder ruim 4. ;'11 ~nepr t '~f I! 1 . ;U~ f. _' l' onge \,\llJ!~ L .ever: rH~ ten vor.ige 
Jf!.re ten cleelc !le,.! ge_vojg van de Karlgheld der l'annng 
van ISG9. 

n . 
De begrooling van uitgavcn wijst voor het dep:lrte

mell i n,l\ binnclI1alldsch be8luuf cell hger cijfer vall 
6311 ton bijll" in Ner/i-rland en rLnrenteO"en een hoo-

._, c -'j " get' C!.Jler vall. oiJ!!!! 1,')1 2 tOll in I IJdie nan. De recit'll 

van het eerste verschiinsel worclt vel'klaard door min
de!' Kosten van vervour'- ell verkc.np van producten aldaal'. 
Ue w1.ll.iging ill lIet Premlger-stelsei is de oorzaak vall 
het ander. De kostell del' hervorming zllllen voor per
sonee] + J Z ton en VOOI' de betere hetaling van oe 
!come f 4,90,000, later f 910,000 vel'eischcn. De lancl
rente word!' lliet ingevoel'd, wegens de daaraan klevcnde 
gehrekcll, maar erne opbrengst. in geld~wHarde van een 
gedeelte del' .rijstproductie worelt gevorderd. Nu moge 
men .dcli he;!,iS.laa:; V<ill den Pi eanger-maIl, zoolang h ij 
iJelasLll'g:schlJlcllg IS ann regelliell, hoofden en priesters, 
heme! hoog opvij zelell, dergeJ ij ke toestuud was on be:>taan
baar met cen good hestlJur. De Minister ",reest eehler 
d~t <lis men den !'reanger,Hlilll reclls IIll f 1 :~l per pleol 
koffie giug betaien, hij zich een rbel door hoofden of 
andeJ'e tusschenpersonea afballdig zou btcn rnaken. Maar 
de belen, betaliug is fleell tegenwicht tegen sommige 
hezwarcu'" en 51 l't,kt vooral "om viialldige uitleO'o'illO'cn 

'J Ob 0 

vall celie lJeerschzlichtige priesterschap onder de bevolkinO' 
te helpOll on(zelluwen." Well;: eene lOf{ica! Het eerst~ 
3J'gUlIlCllt is recht l:mdsvad@rliik ell ~butiO'slotlievelld: '-" ~I 0 , 

maar het tweede doodt het terstond. Hoe zo\,O'zaam aat " ' men den Preangel'-man in staat acht zooveeJ heil te 
Lrekken villi I 10 niet vall f ] 3- per pieol kame 1 

De Minister zegtverder, dat h~j pene algemcene 
herziening del' verdeeiing vall .lava in gewesten, ti,l 
oprichting van lIaclviseercnde" rade~l OJ) volkrijke hoofd
piaaiscll, ell het ol'legge!l van plaat8el~jke belasti]l\',en 
/lin overweging" heel't. JTa·t-e?t voir 8'ils 17ient;~ut, 
Jean. 

Juichen wij toe dat de steull del' regeering voor de 
stoomvaart vall Nederland llaar lndie door het Snct,b.li·aaJ 
ell aan den dienst hngs J,\Va's Zuid',kust vedeend is, wat. 
te zeggen dat de regeering', die woveel lIill overwegill~" 
liOlldt, zclfs nF~t :!cen woord gewa~ Illaah vall ee;e 
stoomva:lI·tlijll tU5s~hell J'iva en Anstralie? 

Het depllrtement van Ollderwijs, Eeredienst eli 'lJ
verheid levert weillig versclIil op, wat het eiJl(lc~jf('r 
betreft. 

VonI' l1et onderwijs van Europe31H'TI z~jn oJl'-re ,''"UI' 

l 30,000 mee!" a811geVrHagd, hetgeen door gelijke u. 

Ilfengst word! opgewo~ren. 
De Minister behnudt de j 30,000, die de 'l\reede 

Karner hem ten vorigcn jare voor het. inlallchch clJilc)'wijs 
opdrong en - vraagtz~lfs t 15,000 meer aan. Ma;r 
!Ide thans aangeboden begrooting kau !log geenszins 



een juisten maatstafaangeveu ~an . de bela~g~telling der Ibrengen. De Minister zeg~, dat hij ./fte vergeefsbewijs 
Re&eerin<7 in dit onderwerp" (SiC)! De MUllster reke)1t I zoekt, dat met de aanwezlge hulpmJddelen (personeel, 
zel~ op ~ene uitgaaf vall /8000 "yoor den memoriepost enz.) werken tot het aangevraagde bed rag uitgevoe!d 
ophoofdstuk I tot opleidii~g. hier !e laude (Nederland) !cUn7Ze?l worde~." Ook de Gouve,~ll~u~. Ge.neraal verlaug
van illboorlingfll Ollzel' bezlttmgen. d~ om trent dlt nvoorname punt lIlhchtmgen van den 

I n de eerste pian!s rijst de vlaag: hoeveel heeft de duectrur. N u durven W\l bepaald verzekeren. dat een 
Miuister v,in de llailgevi aagde f 15,000 noodig voor der grootste bezwaren om hier te verrichten wat on
periodieke ver1lOogillgeJl p. Oeh, ~egt hij in den toe- I misbaar ~ is, bestaat in het ~el~eel ouvoldoende per~o
lichtcnden staat, er 1~ geld genoeg; l~ell kan nog i1 I neel. Reeds heeft de comm~ssle. v?or devervoermJd ... 
scholell open ell , zond~r dat de hegroo~lllg overschreden 1 delen met groote klem op UltbrmdlOg van bet water
wordt. lIet gaat !nermede als fIlet lIet welspl'ekende staatsper60neel aangedrongen. Men moet thans weI 
ant.woord, dat de Jiwa8chtJ Courant dezer dagen gal' op GOdlS water over Gods land laten loopell, als men z~jne 
de doot· 0118 geslelde vr:lag: wat heeft de Indische tank toch niet kan omvattell, Dat is hier het geval. 
re,yeerilllJ" in dell laatstell tijci voor het onderwij8 ge- Is het dus den Minister ernst, dat men in In die op 
da~n? Men brCN.!'l gelden op, die mClI niet besleedt; zuinige wijze meer werken tot staJld brengt, zonaer 
meJl decreteert d~t er scholen zullen komcH en het I welke aile ontwikkeling gestremd wordt. dan moet 
dllurt jarell voordal 7.i.i er z0n; men laat de uitb1'ei- men begilllleu met versterking van het personeeL Thans 
dill<T afh:l.ll"en vall · dingen, die komen moeten, eene brengt men jaar op jaar cUfers op de begrooting. die 
alO'~meeJle ~eO"eliJlO'. li:r wordt broksgewijze nu en dall niet verwerkt . worden. Bet gevolg is, dut men ook 
ee~le kleinigh~id ~erricht; maar lIlell komt niet v()ol'uit. l1iet zuinig werkt bij hetgeen men verricht. - V~~r 
Op Billiton heeft de bevoikillg 1IU wedel' een sc11001- wien en waarom, de Mini!lter heeft het zelf gezegd. 
gehouw hekostigd; wanHeer zal de ollderwU~er komcH? zou men bezuinigen P Ret geld, dat overbl~irt, blijft 
Het eeniO'e lichtpllllt ill cleze stukken is, dat de school immel's niet in kas \"001' lndie, maar dient aileen om 
te Tall a °Bat.oe ill 187 J, Mar men verwacht, {} onder- het alverslindend b~tig slot te vel·grooten. Indien men 
wi.ll:cn vour Sumatu's Westkust zal leveren. in lndie wist, dat hctgeen voor open hare werken aan-

Indiell men er toe komt j ollgelieden een tijd lang gewezen is, daarvoor zou dienen, men zou e1' anders 
lIilal' Nederland te ~,endeJl, d:H\ ~ou mell de proef althans over dellken. 
met zeker aantal hcbhell rnoekn lIemen. Wat kun men Evenzoo is het met de telegrafie gesteld. Het per-
echler ill 1871 voor reis, uilrustillg, vonr het verbl~lf in son eel is veel te gering. De kantoren ~lluiten thanl!!op 
rUII'er klimaat eu ondedJOud in NederlaJld I1Iet ./8,000 de hoofdplaatscn ten 5 ure. Waarom? lIet personeel 
uillicht:en? 1I0e groot kall het getal uit te zcnden per- ontbreekt om meer te doell. Men aarselt om !lieuwe kan
sOllen zijll? lIet zou weI een woudel' wezen , hoogst gUIl- toren te vestigell, want hoe aan he(personeel te komen? 
stig voor de zaak getuigellde, ala men glOotC l'e8uitatell Ter elfder ure, toeu de onderzeesche kabel ill aalltocht 
verkreeg. Zoo gaat het. in elk opzicht met het inlandsch was, is het person eel wat uitgebreid. Maar hoe zal het 
ollderwijs. Men voert bitter weillig uit of kruimelt, als gaan als eeue lijn over Java loopt 0111 cene verbinding 
mell iets aallvilL. Maar dat alles is "gecn jlliste maat· met Australie daar te stellen? . . 
staf voor de belangstelling' vall de l),egeerillg ill de zaak." Eerst ontlangs is, na een· paar jaren toevens, weder 
Ci.1fers 7.ijn int.u8schell lIog al welsprekelld. eenig malerieel te Padallg aangekomen. Van het "krach-

-- tig doortrekken" van de lijn over het eiland zal in 
Het cijfer. Your hurgedijke openbare werken aange ... 1870 niet8 komell. De Minister sch~illt lIogtans voor de 

vrall1.(rl, bcdn:agt f 40,OO() meer ill Nederlalld en bijna olifanten eenigs('ills mi!lder beangst te wordell, om de 
2 Ini!illen 3 ton meer jll Il1die Volgens de planllen 10n Padang-Siak aan Ie leggen, want hij wil er voor 
ill lnciie, zegt de Minister OilS, hadden we 34 milioen 11371 op rekenen. 
ClJnsLreeke van 1868-70 voor burgerlijke open bare wer- Even mesquill ell verouderd als zijn beweren vroeger 
ken dienen te bestedclI. '!'och is voor lIiet meer dan is geweest, dat tlWll Singapore moest trachten te isolee-
9 miliocll verwerkt, al be~chikt men over het volle ren,waarop hij 8poedig is teruggekomen, is nu weder 
hedrag, bij de begl"Ooting van 1870 heschikbaar ge· de aanteekelling, dat een goede kabel tusschen Java en 
sleld. VOOf 1871 en later bleef dus minstens voor de Lampongs / 2:50,000 kost, maar dat men zal af ... 
i5 lIIilioeu le doen over. Men Hoeg voor nieuwe wachten oC niet de C()lIcf"ssionarisseu voor de lijnSin
werken ditmaal 73

/ 4 lllilioen aan. De toenmalige direc ... gapore-Java-Auslralie of die voor de lijn Ceylon-Suma
teur achUe in het geheel v~~r groote werken voor tra·J ava- West A usLralie de verbinding "zonder kosten 
1871 8 milioen 8 ton bljn8 1I0odig. Wat doet nu de voor hetgouvemement" zullen tot stand brengen. 're
Minister? V weger sneed hij tot 51/ 2 milioen af; legraafi\JlIen zijn. bovenal in Indie, een regeeringsbelang ; 
than!! worclt b0 onbegrijpel!jk vr~jgevig enstelt 2. men moetzich niet geheel van de goedwilligheid van 
mili~ell meer voar. . . . . I particulieren a~hallkelijk ma~en. Bet publiek ~elaug 

\V at moet. I1U de IndlsciJe regeenllg doen? Welke vOl'dert bovendlen concurrentle. Ret valt toch 111et te 
a~1I :.raag vall ho?f'deu v.an gewestelij k bestuur moet zij ontk~nnell, dat de telegrafische verbilldiug met Singapore 
afw~lzen ? I?at 1S elk par de Haag. en Europa tegen j 12,50 en f 75 per depeche van ZO 

Maar er IS ergcl'. Men heeft sedert 1868 onmoge;. wool'den slecbts een gebrekkig hulpmiddel is. De kos
)~jk de ontwol'pen plannen to I. irrigatie,verbetering van ten zijn te groot. Waar men derhalve concurrentie kan 
havens" wegen, bruggen, enz. ten uitvoer kunIlen leg- bevorderen of zillC in het leven roepen, is dat hoog 
gen, die tloodzakelijke verbeterillge~ moesten .te weeg wenschelijk. .. . 
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In het algemeen zijn de kOl:!ten vande telegrafie 'glene COmm18!!lC van regeeringswege; ar wordt niet.gege
vOOfl,articulieren op Java enol'm hoog. Eene depeche ven en tochcontribueerenwij hier voor het een per mille 
naar Samanmg kost f 2,80. Naar elders is de prij~ ongeveer f 6,000 (ze, duizend ffulrlen) '8 jaars. De billijk
evenredig. Die prDs is ontzachlijk hoog .. En men vergete heicl eiecht, dat ook eens aan de arm en un Sumatra's West· 
niet dst bij de uitgebreidheid van onze bezittingen de kust worde gedacht. 

1 " 11 I d h . j' I b'k De wIg nur de bovenlanden is thalli in vrij goeden 
te egraa[ voor a er ei ge ac tewlsse mg a gemeen ge fm t staat, maar, zooals gij weten zult, ontbreken d. voomaam.te 
zou worden als de prLjzell matlger waren. groote bruggen; de res tea daarvan bieden een treurig schouw-

(Slot volgt.) v. L. spel aan. 

(Part-iculiere (Jor1'espondenc'ie van Sumatra's Westkust.) 
lYaat'de Redactem'! 

Sedert mijn' laatsten is er in den stand van zaken met 
betrekking tot de staking van betaling door de firma P. v. 
Overzee &; Co. geene vcrandering gekomen. De invoer
handel staat geheel stil; het vertrouwen is verbroken en 
cr zullen wel eenige maanclcll moeten verloopen, alvorens 
alles wedel' min of motu in cl'enwicht is gebracht. 

De he"r Selllturman, direeteur der J avasche Bank, is hier 
aange~omen, van wiens beeli.ssing in deze zaak bijlla aUes 
afil/:.ngt. 

:\len zegt, dat de Gouverneur dezel' blst den angeluk
kigen toe stand , waal'iu dit schoone gewest verkeert, ook ten 
zcerste betreul't. 

Ue tabaksonderneming van de firma P. van Overzee & Co. 
tt:Paija-Combo, waarvan mttn zich dit jaar gUllitige resul
taten beloofde, moet opgegeven worden. De aanplant van 
de bevolking voor deze Ondel'lleillillg was in dit jaar meer 
lIitgebreid ell men begl'ootte de proc1uctie op ., 0 it 80 dui
zend pondcn; lllaar de uevolking kan die tabak wel weg
\Verpen, indicn fir niet spoetl.ig iemand opdaagt, die de 
ouderllemlug wi1 koopen, Men deelt m~i mede dat ze vaor 
eenige ulli~end O'ltldens te koop is en ik hoop van harte in 
het belang de/' bevolking en van dit gllwest, uat iemand 
dllze zank %al vool'tzetten. Hij die met grondige kennisvan 
tabuk toegcl'Il5t is en over eenige fondllen kan beschik
ken, kaH \'el'zekerd zijn, als hij deze onderneming overneemt, 
cell goed middel van beltaan te vinden. De tauak groeit 
llier zoo welig als onkruid en men zou hier even prnchtige 
rcsulhlten kUllnen v61'krijgen ais to Delhi; maar zaakken
Ili, is bij tabak nog meer chm bij andere cultures een hoofcl
vereil!chte. 

[kverncem lUet genoegen, dat de betrokken auto!'iteiten 
be.lotcn lIchijnell til hebben om toch iets voor Padang's hulp
behoevenden te doen. 'F:r zijn eenige vrngen aan de dia
konien gedaan, hetgeen weI eenige vel'wondering baarde, 
nadat jarenlang op rekwesten tot ondel'stelming afwijzend 
werd beschikt. Dat vragen echter nog niet altijd tot be
a/u'ite1t leidt, daarvan wetcn we hier mede te spreken; maar 

Het reizen naar boven gaat gewoonlijk met eenig gevaar ge
p~ard en de meeste reizigers ondervinden teleurstelling, door
dum niet altijd paarden te b-ijgen zijn, of weI omdat de paar
den op hoI gaan en' er veelal iets aan wagen of tuig breekt. 
Menigeen is reeds met wagen en a1 omgevallen, al komen 
groo~e ongelllkken zeiden voor. Dat ongeval is nogtans den 
Presiden t van den Ra.ad van J ustitie en aan den Officier van 
J llstitie eveneens overkomen, die van hunne rei! naar Paija
Combo, waar ze eene zaak gelnstrueerd hadden, terugkomen
de, op de hoogte van Kayoe Tanam hunne paarden niet mler 
kon.c1en illhouden, en, in plasts van over de brug te rijden, 
eemge voeten diep op de bedding van de rivier, bestaande 
nit l'olsteenen, zijn nedergestort. Eerstgenoemde was eeni
gen tijd lang geheel bewllsteloos , terwijl de Official' van J usti
tie zich vrij sterk gekneusd heeft. De toestand van deze 
heeren is nog van ernstigen aard en men vreest, dat ze 
hunne werkzaamheden niet spoedig zullell kunnen hervatten. 

Wij reizen hier niet in de groote gemakkeliike reiswagens, 
met vier paarden bespannen, woals dat op Java glschiedt, maar 
messtal in eene bendil of dogcart, waaraan cen stuk bam
boe bij het slijkbord over de boomen gebonc1en is. Het 
tweede paard staat geheel buiten het wiel; maakt diL eenige 
zijsprongen, dan loopt men groot gevaal' met het voertuig 
om te vaIlen. 

Alvorens de bruggcn in behoorlijken staat zijn, valt aan 
reizen met groote reiswagens niet te denken. De overdek· 
king van de kleine bruggen zou ook veranderd moeten wor
den, daar een reiswagen er niet onder door kan komen. 

Kolonel KroeS8n bevindt zich thans in de bovenlande!l. 
Men schijnt hier door deze zending niet zeer gesticht te 
zijn. Eenkapitein van de genie en een van de infanteri6 
nemen den weg van hier naar Aijer-Bangies, langs het zee
strand, 0p. 

Z. M. stoomschip Maas en lfTaal is Z, M. $toomschip 
811matra op den 14 dezer komen afi03sen. Dit laatste. 
vertrekt binnen Ben paar dagen naar Java. 

w, 
16 October 1870. 

Particuliere correspondentie uit de Minahassa. 
Geackte Redacteut'! 

laten we hat beste hopen. 
Ik lees in het koloniaal verslag pag. 74: "Voor de Onze kleine uithoek levert wedel' zooveel stof tot belang-

ondersteulling van Christenal'men; die. niet in de termen l'ijke mededeelingen en beschouwingen op, dat het weI de 
vallen om door de diakonien of al'mbesturen dill' venchil- moeite waard' is over een en ander te ecurijven. 
lende Chri.telijke gezindheden te worden bedeeld, beltaan The topic of the day was, na aankomst van de' mail, 6 
te Batavia, Samarang en Soerabalja van l'egeeringswege in- Sept. jl., uit de Moluk.kos, - behalve het gewichtige nieuws 
ge.telde commissien tot ondersteuning van behoeftige Chris- omtrent het uitbreken van den oorlog tusschen Frankrijk en 
tenen, die d. middelen daartoe vinden · in de heffing van Pruisen, - het bericht dat de heer W., laatstelijk secretaris 
het cen per millebij verkoopingen of verpachting6n en in van de Wees- en Boedelkamer te Manado, en tevens Vendu
degiften bij huwelijks-aangifte of voltrekking. De com- schrijver en kashouder van het Vendu-departement almer, 
missie te Batavia bedeelde, in 1867, 102 gezinnen of per- door den Raad van JUlltitie te Amboina is veroordeelcl tot 
sonen, die to SamaraIig lOll en die te Soerabaija 54, welke drie jaren gevangenisstraf. Of het Hooggerechtshof dat 
cijfel'll · in 1868 waren 106,95 en 58. Hoeveel ter zake w6rd vonnis zal bekrachtigen of, weI zal wijzigen, zallater blijken. 
uitgegeven, blijkt aIleen voor Samarang en Soerabaija, waar Zeker is het, dat de Raad van Justitie van Amboina heeft 
de bedeelingen in, 1867 respllctivelijk bedroegenf 7,132 en getoond de zaak niet ligt op te vatten, door de feiten te 
f 7,738 en in 1868 f 4,456 en f 7,560. De commissie willen vergoelijken of bedekkel1, - zegge te willen Bcmp-
te Samarang genoot in 1867 f 5,101 en in 1868/4,481, Iperlln. ..' .. '." 
die te Soerabaijaachtereenvolgens f 6,892 en /7,876." . Voor de onpartlJdlgheld del' rechtspraak, IS het wellicht 

Gij ziet I dat van :Padang gten Iprake is; er be.taat hier goed dat de Raad Eitting heeit bl.1.iten het oord. waal' het 



~!I.a,rijf.i~ .g,ep,le!;gg:m!lIl .~~II"da,ardt.lQr eenigsz~'ns" zeker~er'dell .ontvanger van 's .LaJlds~ kas te ~fanado ,wet wien de 
zijn; : d~t ,'el: geftli. zijdelingscne invloed ten gunste of ten verrekening op hetz61fde nederkomtJof de afvoergeschiedt 
na4~61e ' k~p. ' w()rat\1l.uitgeoefend . .., De .• onder- bijaanneming',. dan weI door ~fZDncleiilijkepersonen. Noodig 
steJling van de mogelijkheid daarvall zal men vOOf1l1 VOOl' was die verandel'ing' dllS niet; maar zij is ook evenmin 
kfei~e ' plaat~en .,vel niet' geheel wrakeI~. ,.Maar al~ men, zoo II d?elmatig. Het is . nn ge~ble~e~., wat trouweusw,e~ te Yoor
als lk,getmge IS g~~eest van de moelhJkheden, dledoor het zren was, dat de laagste lIlsctil'lJyer - tegentwaaif cent per. 
gemis ', eener ,bevoegde rechtbank terplaatse Yool-tkomen,- paal en JJcr ' pikol - tochnog veel. meer ,moest bedingen 
door de herhaalde oproepingen en gedwongen zes-wekelijksche dan het (}ouv-ernemellt nll betaalt, zegge zevell en een kalve 
uitsta:pjes van gehiigen,die, ja! ter wille van den loop van cent. Het is waarlijk niet economisch, alsmen zonder 
het ondel'zoek rechtens mogen wol'denopgeroepen, maar toch noodzaak yijftien lot twintig mille meel' moet betalen aan 
vrouw ' . kinderen en zaken moeten achterlaten; a18 men transport. 
getuig~ is" geweest van de onaangename stemming, die daar- Of men ooit op eene lagel'e insc1ui:jYiug zal kunnen 
door ' allerwege veroorzaakt wordt en, last not least, weet, l'ekenen, is te betwijfelen, omdat niemand de moeite 'en 
dat €lene tamelijk eenvouclige l'echtzaak daardoor van maanden risico van mogelij ke verliezen zal willen aan vaarden, zonder 
tot j"ren ' kan duren, - dan zal men toch moeten erko!men daarvoor rnimschoots te worden schacleloos gestelcl. En 
dat de wensch niet on billijk is, (lie vroeger cloor een ll1ge- mocht nien eens willen stellen dat het cijfcl' van inschl'ij
zetene van cloUin1lhassa werd gauit, dat voor deze be- ving later zou dalen, dan zal ten slotte de inlander aan 
1ll.ngrijkeResidentie hier tel' plaatse ook een Raad van J U8- het kortsteeind trekkcll. Het IS daal'om dat cle Hoofden 
titie mocht geve$tigd worden. tegen die nieuwigheict lllet grondzijn ingenomen. Er is 

De uitspraak van genoemden Raad van Justitie is alge- zelfs sp1'ake dat zij een beleefd verzoekschl'iftzouden willen 
meen met zekere voldoening vernomen. Immel'S niet omdat indiemm, lllet het doel om de Regeel'ing van die vel'imdel'ing 
men zich vel'heugt in eens andel'S ongeluk; rnaar het was te willen terugorel1gen. Zij voorzien, zeggen zij, dlit de 
ergerlijk dat e1' in de laatste jaren woveel gevallell van ont- bevolking in ieder geval schaele zal lijdcl1: . 
vreemding yan onelerseheidelle kassen hadden plaats gehad, 10. omdat men door concurentie tot lagerell pr ijs zal 
zoodat e1' gegl'onde vrees kon ontstaan dat die halldelingen willen afvoel'en; 
aanstekend zouden worden, en e1' eene lichtvaardigheid in 20. omdat, naar zij meenen, de kleine . man dikwijls geen 
het beheer van toevertl'ouwde gelden zan ontstaan, waal'door geld, maar goedeJ'en zal moeten aannemen, waarvan de 
aIle vel'trOl1wen geschokt moest worden, zoo niet geheel ve1'- eJi'ectieve waal'de lager zal zijn dan wat hij nu aan geld 
loren gaan. :Bovendiell heerseMe er over het algemeen eene in hallden krijgt. En claal'om vreeZ8n zij 
zeer onaangename stemming, voortspruitoncle uit het ver- 30. dat op die wijze de belasting des te 1l10eilijker zal 
Ichil van gevoelen omtrent het al of niet wenschelijke van binnenkomen; en eindelijk vinden zij er 
het openbaar wordon del' gelllcrimineerde feiten. Het is 11U 40. eene onbillijkheid in, dat de wegen in heel'edienst 
eenmaal een ongeluk in de wereld, clat men het elkander zoudenmoeten worden onclerhouden,grootendeeis ten faveure 
euvel duidt van gevoelen te verschillen, en men kon het hier van derden. Ik doe deze mededeeling zonder eommentaar: 
in de v~orgaallde maanden waamemen, hoe daa1'clool' terng- ik wil 611' mijn oordeel niet over uitspreken. Het is zeer 
houding en wl'evel ontstonden, die de maatschappelijke om- weI mogelijk dat hunne vrees en bezorgdheid, alsmede Imnne 
gang redueeel'de tot cen dol' ceremonieel. Niemand zon zich beschouwing over de billijkheid, mindel' gegroncl zijn; maar 
mis~chien behoorlijk rekenschap kLl1men gevell van dien toe- evenzeer zal men moeton toestemmen dat hunne bezwaren 
stand; tooh werd hij algemeen gevoeld. Die meenden, niet geheel gezocht ktlllnen heeten. Ret was mij slechts te 
dat openbaarheid in deze zoer wenschelijk was, omdat het doen om hun gevoelen in dezen mede te deelen, oak als 
kwaad dicpor wortel schiet hoe meer men het, om verschil- blijk, dat z~ 'weI wetente redeneeren. Voegt mij nu iemancl 
lende redenen, trncht te bedekken, kllllnen thans de voldoe- toe, dat er ook weI andere l'edenen voordien tegellzin 
ning smaken dat men nu algemeen is ingenomen met het kunllell bestaan, dewijl er misschien hoofclell zijn, die zelve 
geslagen vonnis. in het bezit zijn van eenige karren, of vOQr hunne l'ekening 

Het verstalld heeft ook hier in het !lind gezegevierd over en ten hanne behoeve koffie laten afvoeren, dan is het 
bijzondere meeningell, die weinig van goed inzicht, hoewel onnoodig claal'op te repliceeren, 1m ik tel' wille del' onpar
van goede bedoelingen getuigden. Ik stel mij voor dat tijdigheicl die tegenwerping ook heb medegedeeld. 
de harmonic te Manado wedel' aanmerkelijk beter zal Een grief van mindel' algemeen belallg, maar in ieder 
worden, uu die hatelijke pel'kara gedeeltelijk voorbij is, geval eene griefvool'al voor de minderehoofden en vool' 
en der gerechtigheid eenige voldoening verschaft is. lk sommige districtshoofden. is gelegenin de ver!tooging van !tet 
z€lg: IIgedeeltelijk", want de cardinale zaak, waarmede de kostgeld voor de jongelieden, die op de school voor zonen 
reehtspleging is aangevangen, is nog in onclerzoek. Het van inlandsche hoofden te· 'l'ondano zijn en hnn verblijf 
geslagen vonnis goldt nag slechts cene later ingediende in hetdaarbij behoorende kost!tuis hebben. Kost- en seho01-
klagt - het verdwijnen van eene som van mim drie duizend geld bedraagtnu + f 10- 's maands en vele ouders van 
gulden. jongens, die op de school zijn, knnnen die som moeilijk 

Genoeg over die onaangename zaak, Van mee!' belang opbrengen, te meer dewijlerzijn, die meer dan een kind 
voorhet publiek __ en voor dit land - is, dat er onlangs op genoemcle school hebben. . Dat het kostcreld werkelijk 
eencuitbesteding is ge!toude7~ . VOOI' den aJvoer van koffie. te hoog zou wez<:m, willk niet beweren, Illa"a:r 'wel moet 
De stof vooruitbestedingen begint hoe te nemen. Het ik toestemmen, dat die kosten YOOl' velenonde1' de hoof
is mijne schuld niet, dat ik eenebijdrage moet leveren om den te zwaarzijn, of , ook clat velen dienog te zwaa1' 
aan te toonen dat die w~jze van llitvoeringvan regeerings- vinden, omdat zij nog weinig gewoon zijn . voor de op
beginselen niet in het welbegrepen belang van de Regeering leiding van kindel'en geld uit te geven. Het. school onder
en yan den inlap.der is. Het is wedel' een gevolg van de wijs werd tot heden illhet binnenland niet aIleen overal 
nooit volprezen comptabiliteitswet,maar die ongelukkig blijkt kosteloos yerstrekt; maar de lieden zijn zelfs gewoOn gewor
hier .onnoodigenondoelmatigtczjjn. Immel'S zoolang de den dat men hen ve1'zoekt, opwekt, aanspomt, dringt. om 
kof!i.e door inlanders werd afgevoerd, die zichdaa1'toe altijd toch, als het hunm':JChtbelievenhunl1e kinderen tel' school 
in overyloed aanhoden, iser niet de minste last of verwik- te zenden. De school te 'l'ondano vool' ZOllen van inland" 
keling, geweest , vo.or de Rekenkam.er over dian afvoer, omdnt 8chehoofden kwam tot stand, daar moest een gering 
d. , :~dwinistl'ntJe daarv.allb~ru5t bij de. pakhu.ismeesters en sohoolgeld en voor de opneDl~nginhetko$thu.iseen.gering 



kostgeld . betaald,vo1'den.¥ilis qiy faire? Het:was weI en ande1' te verklaren, moetik doen opmel'xen, dat e1' veel 
geen· g~Wq6nte Voo~zo?ietsgeltlll~t}e geve?- ; maar het tegensp1'aak i~ . in dat besluit ' met de sedert eenpaar jaren 
was mi eenmaal de· eemge weg,' waa1'door de Jongens later ingebruik zijnde toepassing van andere besluiten, die bij 

' toteenebetrekking zouden geraken; <lllderendeden het ook; het laatst verschenen niet gezegd worden, te zijn ingetrok
men kan niet miu(ler zijn; , men maakte bonne mine it ken. 1Vat het mee~t van alles de verbazing moet wekken, 

"mauvais jeu:, en zond zijl:e , kinderen naal' Tonclano. is, dat ook geen uitziclit gegeven is, dat in deheerediensteu 
N u is het echter te erg geworclen, meenen velen; zij kun- bij de hoofden verandering zitI gebracht worden, terwijl dit 

nen waveel kost/Jeld niet betalen; clan liever( ~en ander on- toch hier zoo geniakkelijkkan geschieden en de hoofden 
derkomcn ' vool' de jongens gezocht bij particuliere inlanders; I er volkomen op zijn voorbereid en mede ingenomen, wel
daar kan men met de helft van de vel'cischte som volsta~,n. Iicht met cen paal' uitzancleringen. Ret heeft tach wanrlijk 
Of zij daar I1n even goeLl zu~l,)l1 eteH, rueen ik te Dlogen niet ol1tbroken aan inlichting van de Regeering, zoowel door 
betwijfeIen; maar als men zich zolf Zllik em weg wil kie- op ervaril1g gegronde beschouwingen alsdoor afdoende feiten, 
zen, blijft dat hier buiten kwestie. Of ik die zaak betreur, waaruit zonneklaar gebleken is dat het yoortduren dier clien
is niet zoo met een cnkel wool'd apodicti~ch te zeggen. Het sten in strijd is met de belangen dsr bevolking, van een8 
is inclerdaad eene gewichtige vraag, of het l1iet goed is dat goede orde van zaken en van de hoofden zelven. 
de hoofden ~.ich voor de opleiding hunner kinderen eenige De zaak is Vlln te veel belang om in weinige woorden 
opoffcring moet.en getl'oosten; zij zullen daardoor leeren on- te worden afgehal1clelcl en claarom sluit ik dezen met den 
denl'\is meer op prijs te stellen .. Wat men zoo ?em~kke- wensch, clat detijd mij zal toelaten er later op terug te 
lijk, zoo goedkoop, zoo voo~: lllet erlangt, heeit mmder kome? Vooree:st zal, het u genoeg z~in te hobben gezien 
wam'de. lk heb vroeger gehJken maatregel aal1geprezen dat lk haar met onopgemerkt heb laten voorbijgaan ' en 
am llet' schooJgaan op de inlandsche scholen te bevorderen te hebben vernomen dat dit besluit neg alstof oplevert 
en ik: volhard ook thans in die meelling. Ik bn mij daarom vaor bflspreking, 
niet vel'eeniO'cn met hen, die mcenen, dat het GOllVel'nement 
dal alles g~heel ZOll moden bekostig,en; aUee~ is het de 
vraag: of ue kosten vaol' vclen - or ZlJn ook kmderen van 
geWt~ne inlanders en mcester3 '-Iv erk&lijk niet te hoog zijn ? 
Yoor I'elen is dnt zekor hat g'cval ell daal'om ware het te 
wenschcn, clat heb k05tgcld of vaor allen lager kon worden 
gestclcl en het ontl.)j:ekende door he~ Gouverne1l1ent gesup~ 
plcenl wenl, of dnt er on~el'scheld gemaakt kon w,orclen 
ten aanziell van de botrekkmg del' ouders, zaaais dlt ten 
onzichte van hot schoolgelcl op cle Europeesch-Indische Gou
V~l'n ~Ulen ts-scholen gesehieclt. 

Overigens bcken'ik gaarne '. c1at ik het vermilldel'en van 
jougclni in het kostlmi8 - met van de "school- volstl'e~t 
lli cl. bcialJuner. Dat ZOll wel het gevlll zlJn, als het kosthUl8 
bean t,roorcide aan de eischen, clie men aan die inrichting' stellen 
mng ; a18 hf:t ve~blijf (!;.ar wel'kelij~ gllllstig we!'~te.op. de yor
ll1illf' del' jOlll{chedcn; maar daar lk meen dat (he mrlchtmg, 
c1oot' yoldagel; gcbl'ek aan eell pedagogisch element niet aan 
haitI' dod bcantwool'dt, kan ik: 01' voor het welsiagen del' 
~dll)ol en de vorminl)' ckr jongelieden geen onhcil in zien, 
dat heL kOlthuis w~l1icht overbodig wI worden. Het ligt 
niet in ht:t minst in mijne becloeling omzelfs in de verte 
cen bJaam to werpell OJ> het beheel', of den Regellt, met 
heL toezicat oyer de jongeli.cclen belast, als mindel' geschikt 
\'ClOt' te stollen; mijm: UeWel'illg bernst eenvoudig op mijne 
stellige overtuiging, dat aIleen de onderU!ijzel' ook de be5te 
ojJvoerlel' RAN z~jn ell. dit uit den aard zijner betl'ilkking 
~LOE'1'zijn. Zoohtng de geheele infichting en de samell
wening, zooals dic than! best.aat, geene veranderillg onder
gnat, kan men er nicts betel'S van zeggen dan dat de jon
gelieclen in de koat li[J[Jetl, en weI goed gevoed, maar schier 
niet o)J[Jevoed worden. En zoolang claarin door de Regee
ring ge<lno verandering wordt gebracht, acht ik het al of 
niet best:tan van het kosLlmis eene kwestie, waarover melt 
zich niet veel behoeft te vermoeien. 

.Kindel\jk moet ik nog gewag maken van cene zaak, die 
ongetwijfeld ' reeds uwe aandacht getrokken heeft en waarover 
ik 'welli6ht latei' breederzal sprelcen: het besluit, waarbij 
de lwel'ed:enstm , VOO?' de JI:finukus8a zijngeregeld. 

Geregeld - dU$ bestendigcl! , Geen verandeting ofwijziging 
of vCl'ligting - neen, vaststelling bij besluit" opdat men zoo
v~el te zeketder ZOtl weten, dat ernog in langen tijd aan 
goon atschaffing kan gedacht worden, Bestendigingvan 
abllormale en vCl'del'felijke toestandell; waarlijk, een treurig 
verschijnsel, ,een bespottelijk ~nachi'onisme ! , 

Beha]vi clat de redactic v(lnhetbesluit nietg~hlkkig is 
en veel duisters bevat, zooclat men niet 'goed woet hoe een 

25 September 1870. 

Ing'eZ()Tlden Stulclcen. 
N e(larlandsche Vaderlandsliefde. 

In ;mIke onrustige tij den , als W\j thans beieven en ele 
lr.gel's van elk land en clus ook van het onze, elk oogen
blik klllmen geroepen worden den vaderlandschen grond 
te verdedigen, zal iecler rechtgeaard vaderlander zijne beste 
krachtcn inspannen, om die verdedigers aan te moedigen 
en bij hen hct bewmt~ijll van eigenwaarcle en kracht te 
vel'hoogen. 

De Franschell wijzen or roem en vaclerland, de Duitschel's 
op rocm en Duitsche cenheid, en andere natien wedel' op 
andere lenZ-cn; doch clit hebben allen gemeen, dat slechts 
edele en vcrhevene gevoelens worden ingel'oepen. 

N iet zoo 11anclelen enkele redacteurs tegenover het Hol
Inndsche leger; zi;i spreken niat van roem en vaderlalld; 
,,;i;j wekken niet op tot moed en vol)larding; zij schrijven 
het. de deugrlen van zelfyerloochening en vadel'landsliefde 
niet toe; 7,ij spreken van I/~wakhcid en uitputtillg"; zij de
moralisecren den soldaat, en ontnemen hem zijne eigen
waarde; zij schrijvel1 hem aIleen nls eigenschappel1 IIdron
kenschnp" en de daarmede in verband slaande karaktertrekken 
toe, en dat nlles onder het schoonschijnende voorwend
sel den toestnnd van den soldaat te willen verbeteren en 
het leger krachtiger te maken. 

De Al'nnem8clte Conrant nam zulk eenschrijven over, 
de hemel weet uit welk prlliblad en de Java-bode schaamt 
zich niet zlllk eene be!chonwing na te drukken. 

Of de 8chrij ver is te onhandig om in te zien, dat zoo-
danige uitingen toeh niet helpen om het leger te heryor~ 
men nn het te velcle is; zijn verstand is te bekrompen om 
tebesefren dat het bet.el' is naderhand daarop de aandacht 
te vestigen, want llll werktzoo iets nacleelig en demorali
seel'end; of de schrijver heeft met eene slechte bedoeling 
gehandeld, waarvan de aanwiJZing hier weI achterwege kan 
blijven. In lieicle gevallen dienen znlke personen ' te recht
gewezen en hun de gelegel1heid ontnomeil te worden meer 
kwaad te stichten', aISl1le(le' om de door hen onwaardig be
kleeclde plaats ' aan meer vaclerlandslieveucte of meer ver
s~andige lieden over te lateu, die geene artikelen zullen 
8chrij yen als het door ons bedoelde, die TIlltteloos zijn voor 
eenehervonnillg, aanmoedigend voor een aarivallenden vijand 



,:e~i'> na~eeligv90tdeeigep.waard~ vim8en leger,,in zeke!e teeren, dat eene groote bemaimingen een :kostb:\&rschip 
-gev8flen' Holland's 'eAniglieiL . .. ... . . .. .. ' - ...• .. door eenmoedig -enheleidvolgedrar; voor 1Vissen onder-
',-Verstandigekfijgslieden zullende spreuk van' lIhet over- gang worden hewaard. . 
rijden" inaannierking nemen. Wij houden op:~ overtuigd, = . 
dat het Hollandsche leger, niettegenstaande zrilk eene mis_De baro1t van Pallanat v~n' Rosenaaal, onder bevel van 
kenning, zoowel in Europa ' als hier z~jn plichtznl doen, bpitein D. H . Dietz, met eene lading van 1800 tonnen 
met ' dim moed, de volharding en vadcrlandsliefde, welke steenkolen aan bodrd, verliet den 8 Aug. jl. de reede van 
eteedshet kenmerk waren van dell Rollandschen soldaat. Brouwershaven met bestemming lluar Batavia, Het schip, 
Daardoor zal het best de schimp vergolden worden, door vall uitmuntenden bou;v,deed z0 ae twee~e. reis. 
on;'vaardige Nederlal1del'3 aangedaan, en zal dat Ie gel' Ellropa Op den 23 Allgilstu8Jl. wa~ men den mendlaan yan de Kaap 
toonen clat het nog niet door drank ontzenuwd is , maar I da Goede ~oop ,gepasseerd ~ me~ had vervolgens .~eer slec~t 
het geweer in ziJne hand tel' vel'dediging betel' vertrouwcl is wedel' en bmt"ugew:oon ho~ge zelen ontmoet, waarblJ het SChIp 
dan de pen tel' aanmoediging van ons leger in handen van uu en dan een bhnde. khp geleek, b~dolven onder water, 
lommigen. . en het dek tot aan: de r~liD g.s zoodamg met wat.el' ge~uld, 

l'AllANG , 16 October 1870. 
A.B. dat men vreesde het sclnp nlit meel' te zuUen Zlen nJzen, 

maar naar den afgroncl gaan . 

] 11 het Nieuw Bataviaascb Handelsblad dd. 20 de~er komt 
o. H. voor, dat te MI', Comelis gedurig ernstige ongere
geldheden op den passar plaats hebben, waarvan de oOl'zaa~ 
zan zijn het aanhoudencl spelen door de Inlandsche ml
litairen, hetgeen niet behoorlijk tegengegaal1 " w.ordt door de 
Rut.oriteitcn; ook: de verwonding vlln eenen Inlanclschen kor-
poraal zan daarvan het gevolg. geweest zijn. . 

Het woord gedul'ig geheel en al voor l'ekening van den ' 
schrij vllf latende, schijnt ZEd. ook uiet gehccl en al op 
de hoogte ran de feit,m te z0n . Ret spelen ill ele kazernes 
is in het algelllcen verboden en die bepating wordt ten 
gestrengste gehamlhaafd; niettegenstaande b~j geheime circll
laiTt', van hit nepal'tement van Oorlog del. 16 September 
1852, 2 ]1urllll\l No. 2 de kommandant van het Leger als 
ziJI1 gevoelen te kennen gaf, dat bet hem mindel' geraden voor
kWam, hot Ipelen (die door den Inlander zoo geliefde tijd
kort.ing) gehed en volstl'f~kt te verbicclell, en !let claarom 
~an de lwrpskommandantClI ovcl'liet om hot spelcn in de 
kazcl'lIes , onder lI!1uwlcttend toezicht !In cle ve)'autwoorde
lijkhci(l van het Inlnndsehe kader , tOB te staan. Het spe
tcu in de kazernell op Mr. Cornelii behoort tot de hoogst 
zeldzame uitzondermgen, en wel met het oog op de veel
vuldige gevaUeli van goedverkoopen. Dat nil door het ge
heel til til verbiedcn van te spelen de Inll,ndsche militairen 
ziel! op verren afstall(l vnn ue ka:l.ernes beglven, en daar 
hun onvcrwinnelijken hnrtstoeht voldoen, is eene zaak die 
(te militrLire .wtorit.eiten moeilijk kUllnen tegengaan, .doch 
die geheel Talt onder het bercik del' politic, die daanan 
kennie aan die antoriteitcn behool'de te gevcn, opdat maat
regelen zonden knnncn worden genomen, daar het weI niet 
goed doenlijk is am op aile plaaben in de uitgestrekte kam
pong patrouiUes te doen huisen. 

"ij lemmen echter den Ichrijver tot zijne geruststelling 
mededeelen, clat de enkele t.1l Mr. Camelis plaats gehad 
hebbende ongeregeldheden mear te wijten Zijll aan de zich 
op den passar in groot aantal bevindende dienaressen 
vnn Venlls, en dat ook de verwonding van den Inlandschcm 
korporaal van het Hde B!ltaillon Infanterie hoog.t waarschijn
Jijk een gevolg daarvatt en niet van het aanhoudend Spll-

len is. -
- 'De than! op den passllr plaats hebbende Chineesche waijang 

is niet betel' bevol'derlijk VOOl' de gewone rust en oJ'de; bij eene 
groote menigte menschen van verschillenden lanrlaard en kunne 
ontstaat er aUicht, zelfs om de nietigste recienen, gesehil, dat 
volgens '~lands gebruiK met vuisten, clan wel met golloks 
of klewangs wordt lLitgeniaakt. 

MEES'fRR CmlN'ELIS , October 1870. w. 

Noed, beleid en trouw. 
Andcl'rnaal hebben wij hilt gerlOegen te knnnen constll-

Reeds naderde men de gl'enzen dftr passaat en verblijdde 
zich aan die gevaren ontkomen te zijn, toen men een ge
vaal' ontdakte, ' dat veel meer . dan het ruwe wedel' van 
een orka~m verschrikking aanjaagt. 1bn werd gewaar dat 
de hiding kolen aan het smeuhm was. 

Digte wolken gas begonnen reeds het Icheepsruim tc vuUen 
en .de l'cak die zich daarvan op het dek verspreiclde, deed 
een ieder angst en schrik om het hartslaan. Goede raad was 
duu!'; maar men verspilde geen tijd met overwegen. 

Dadelijk werden ~jzeren stangen in de kolen gel token am 
te vinden, WMl; zij heet waren. 

Toen de plaats bepaald was, ging men aan hf\t graven 
en over boord wel'pen, doch kon daarmede niet lang voort
g~an, omdat dli kolen te heet werden om e1' in te werken. 
Ook vulde dikke rook het ruim. Wat nn gedaan? Wa
ter op broeiende en reeds brandellde kolen 'veroorzltakt nog 
JUeer bl'oeiing en hevige ontploffing ; dat heeft iedereen we) ge
~ien bij een ~midsvllllr. Aneen water in groote hoeveelheid 
kon den brand overmcesteren en men besloot (lien door aat mid
del meester te worden. Met uUe mun ~ing men aan hflt water 
indragen, eenige uren lallg, totdat de bitte drag,dijk werd; 
toeu began men wedel' met aUe krachten kolen over boord 
te werpen. 

In twee dagen en twee nachten wierp men onglveer 300 
ton kolen over boord, waardoo!" althana het dl'eigendste ge
vaal' was afgewend. 

Vijf dagen later ontwa:udde men' weer meerdere hitte in 
de kolen vall het achterruim on am ontploffing te voorko
men, wiel'p men ook van daar een honderdtal ton kolen 
over boord. Dit was op den 29 Sept~mber, toen men een 
zeilend schi p in het gezicht kreeg , de N oOl'd- 81'almnd, ka
pitein Rovers, mede naal' Batavia bcstemd. 0 p ontvangen 
m.dedeeling van den staat del: lading van het andere schip 
verklaarde kapitein Rovers zich dadelijk bereid in gezelschap 
van de baron viln Pallalldt te blijven totdat, men straat 
SUllda bel'eikt zou hebben. 

De nabijheid van eell ander schip in volle zee gaf groote 
gerustheid, want hoewel men den brand had verroeelterd, 
gaven in de kolengehourlel1 stangen steeds dan eens meer, 
dan eens mindel' een verhoogclen warmtegraacl aan en het 
groote volume van nog ca. 1400 ton kolen aan bomel was weI 
in staat am iedereen in gespannen toestand te nonden. 

Dc steun op de nabijheid van het amlol'l schip ging echter 
door het van .elkander l'rtken del' scheptn gdurcllde den 
tweedell nacht J:eeds vel'loren en het dunrde ' nog eene week 
vool'dat men lana haalde. Op den 7 October jl. zag men den 
Java-will en op dim 15 October had men het geluk de reede 
van Batavia te bereiken. 

Erdoen zich gevallcn aan boonl van een schip VOOl', 

waarinalleen de vastberadenheid van den gezagvoerder nit
komst geycnlcan. Waar goede discipline heel'scht, heeft ieder
een het oog op he111 gericht van lVi('n de bm'eien moe ten nit-
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gaan, wier opvolging OVl'll"he't behondvan allen beslist. cl!tl.l'oij werelen de opgegevene ondcrwcrpen reeds I.e Parijs be
Diedi~ciplinejs 'niet vanmilitairenaarcl ;zij berll.st op lllO- hancleld, om later bij de cOl'pllen to woracn besproken, ter
reeleninvloed,die, naal'lllate.hetgedragvanden gczag- lV\jl hii'll' iederofficier begint met het mededeelen zijner 
voerdergetlligenis geeftvan 1neerd~reof mindere bekwaam- I oOl'spronkelijke denkbe€lclen. 
heid ell moraliteit, 'zieh. ooksterkcl' of' zwakker zal eloen I Wat betreft el@aanbel'{olingtotmeenlerebeoef'eningvan 
gevoelem. '. de Malei~cheen J aVM.nsche taIen, deze maatrgel weI zijn 001'-

Waatb. V. eenvel'llieiende brand dj'eigt nit I.e bl'ekenispl'Ollg hebbcn in de opmel'king, welke eenige maanden 
en in (Ie vetbeelding del' bemanning reeds de gapende af-I geleden in een del' dagbladen gemaakt 1'I'erci, bet]'ekkel~jk 
grond del' c1iepe zee en v~rteerendOl vlamOlen vanalle zijden het ~lechte kazerne-.lVlaleisch, waarill was geitelcl eent! van 
haar aangl'~jnzeri, is het kl'itieke oogenblik daar, waarop I het Departement van Oorlog uitgegane annonce betrek
(Ie gezagvoerder moet do en blijken van<welkgehalte z~jn kelijk de nieuwe eel'eteekens. 
karaktel' is. Een en aneler neemt echtel' niet weg, dat de Legerkom-

En even als emu Otnvehand van de Lucto)' et Emergo, mandant bewijz€:n geeft van zijn ernstig streven om het
in 1868, toonele ook Dietz dat hij een mannelijk karakter geen elclel's gebeurt en navolging verdient ook hier toe te 
bezit. Ook kapitein Dietz wi$t door eene ferme houding, passen en zich de in publieke geschriftlln gegeven wordende 
waal' de equipage op de eerste mare van de brand-tijding wenken ten nuttlll te maken. 
naar de sloepen greep, &ulkc maatl'llgelcn to nemen, dat het -----------------------
gevaal' te boven gekomen werd. Ook hem z\i daarom eere ge
gevell VOOl' hetgeen hij heeft volbracht. Hem zij de zelfvoldoe
ning, onder het dl'eigende genal' fier hdhoofd te hebben 
opgehouden, en zijn prli.ehtig schip en eeno groote beman-

20 October 1870. 
Heden zijn alhier afgedaan 25 J avabank-actien ad 135 pet. 

ning bchouden in de IlltVim del' be~temming te hebben geleid. De Chineesche handelaal' Lie Teng Siang alhki' is den 
Maar \Vaal' zoo menig sehip e@no prooi ward del' golven 17 dezel' in staat van faillissement vel'klaal'd. 

of del' vlammen, d.ut door bl!daard ovp-deg gepaard aan een 
kocn gedmg en ecndl'achtige samenwel'king had kunnen be
hOlHlen blijvcn, zoo hopcn wij itat aan kapitein Dietz, be
halve de ~;elf\'oldoening, ook eenig zakelijk bewijs van vol
doening moge te beurt vallen van de zijde van hen, die b~ 
belloml van he!. scbip en de lading ziju geinteresseerd. 
Hdg~cn Jer equipagg voor den buitengewonen en moeite

"oUen arbeicl, dic het bchond van scllip en lading ten ge
,"olge hacl, zltl 1l10eLen toekomen, daarin is b\j de wet voor
zien in art. 4,21 en '~22\V. V. K. 

Heeren aSRUl'adeuren, die teekcnden op schip, lading en 
\'l'aeM wIlen 7.ich v()ofi:eke)' ve1'lleugen over den gelukkigcn Itf'
loop del' i:<lak en aallgenaam was het ons omtrcnt een Ne
derlandsch 8chip zlllk ecn bericht te knnnen te boek stellen. 

1. K. 

Eere wien eere toekomt. 

Onder al hetgeen dezer dagen gedaan wordt till' bevol'dcring 
van de pogingen del' verceniging ket Roode Kl'ltis, j uichen 
wij ten zeerste hct denkbeeld toe, geopperd in de Java-bode 
van 15 dezer, om een ol'gelconcert in de Willem5kcrk alhier 
te geven. 

Wij kUllnen de opolfering, welke de Heel' NIeijl, organist 
del' Willemskerk, zich wil get,roosten, om Z~jll orgel vo.)r 
deze cnkele gelegenheicl, af te sban aan onzen geachten 
Staclgenoot M. Hageman, uie!. genoeg waardeeren. 

Met het oog op het edele doel raden wij onzen eersten 
organist, oud-direeteLU' der maatschappij van Toonkunst, 
onz., euz. den h1'. Meijl, uan ook aan, niet I.e schromen 
een programma ais dat, waal'vall in genoemd nummcr cler 
Java-bode word!. gesproken, op te luisteren met een !!GROOTE 
VRIJE :FAN'l'AISm" of weI met de liB. A. C. H. FUGA" 
van S. Bach, waarmede het door den hr. Hageman uit
tevoeren programma niet andel'S dan in luister kan winnen. 

Ge(lcn,te lledacteur! Wij beloven ons door zoodanig concert niet enkel eene 
Zoo cvtm komt m~j in handen het Nieltw Bat. HandeZ,- rijke hUdrage VOOl' de kas van bovengenoemcle vereeniging, 

l,/(fd, wan:n het stuk over Ilhet lndisch leger en de weten- maar ook een genotvol UtH· waamaar reeds velen ver-
scb.ar" vool'komt. Mng ik u in het belang van het lIeere Ian gen. (Aangeboden.) 
Wj dl\ eere to()komt" rl.oen opmerhn, dat de officiel'un tot het ~-
yervaardigen van vtll'slagen op het gebied del' militaire weten- Men schrijft ons van Mr. Cornelis, van 20 dezer: 
sellaI' rMds werdon aangespoord bij oirculairl van h.t Mi- IIGedurig vallen hier op Meester Comelis ernstige onge-
lit8ir Dep81tement dd. 28 Februal'i 1837 No.1; dat het regeldheden op den passar voor, waarvan de oorzaak ge
Illmtnstellen van corpsgeschieclenislen reeds wel'd bevolln zoeht moet worden in het aanhouden spelen door de in
bij circllillire van het Militair Departement dd. 18 Decem- landsche militairen van dit garnizoen, hetgeen niet behoorlijk 
ber 1858 No.1, en dat de offieieren werden uitgenoodigd sehijnt tegengegaan te worden door de autol'iteiten. Dezer da
tot bet doen van waarncmingen en verzamelingen op het gen werd een inlandsch korporaal van het lIe bat. info el'llstig 
gebied nn !tet dienm-, planten- en delfstoffenrijk, zoo me- aan het hoofd gewond door een slag met een klewang of 
de tot het uitbl'eiden van (Ie vel'zamelingen 'Van het ge- gollok, zonder dat men in staat was de daders uit te 
llootsehap van klllliten en wetlusehappen op het gebied viuden, of schoon de politie dadelijk met de zaak in ken
(leI' 1l1'cheologi~, ethnologie en nnmili!matiek bij eirClllaires I nis werd gesteld. Men vel'zekert dat die korporaal in 
M. D. respectisvelijk van 5 .Tanllari 1859 No.1 In 10 Vl'ij bedenkel.ijken toestancl verkeert. Den volgenden dag 
Novr,rnber 1862 No.5. werd een inlander op den pasaar aangevallen en gewond, 

De nit-breiding in den laabten tijd bij algemeene orders waarschijnlijk door militairen, om wraak te nemen wegens 
van lS59 No. 68 en 1870 No. 60 c-e,even aan het b6- het gebenrde met hun kamaraad. , 
paalde betl'ekkelijk wetensehappelijke verslagen op ndlitair De militaire kommandHnt heeft un, in overleg met het 
gebied, schijnt eene navolging te 7.ijn van hetgeen dien- civiele bestuuJ', maatregelen genomen om dieongeregeld
nangaande reeds scelel't uen paar jal'en in Nederland plaats heden tegel1 te gaau; de ;vacht aan de gevangenis is ver
vindt, wcHicht in verband met. het door den maanchalk sterkt en gedurig doorkruisen patrouilles de omliggende 
Niel bij cireulail'e van 25 November 1868, later door kampongs en den pas sal'. Het zal voorzeker een iedera1t~_ 
genomlal Leboeuf bij cireulaire van 19 November 1869 genaam zijn, wanneer men door deze lllaatregelen er iri 
gewijzigd, voorgeseb.revenc betrekkel\jk de Conf6'ences Re- slaagt znlke ongeregelclheclen in het vcrvolg op afdoendc 
,qime1ttaires, 't laatstlS echter niet zonder vorbetering, want wijze te beletten." 
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~: 'f<'i,\.llj~{ ~ijn gepassaerd.liet ' Nedei'lanclseh e ~ehip Em,s
)i~us; ; ¥ari'.N:ed~i-land naar Bataviir;net Frartsehe sehip Radania, 
gezagz;M~llnius, van Glasgow Daar Bangkok. 

Van. wegede factol'ij dorM: H. M. is eenevel'beterde 
opgave van de naar N ederlallclgezonden procllleten, over 
het 3(;) kwartaal 1870, meclegedeelcl. 

Tin ; - 9,160 ,05 pic. 
Suikel' . 1 '18,9 68 ,40 1/ 

Kofiie. . 210,0 15 II 

Rotting 3, 96 (I /1 

Sapanhout 1,8'10 ,I 

l\l'ol en 4,22,764 " 
li'oelie. 500,048 1/ 

Getah pel'tja 952,53 1/ 

Getah gilllaw 12,';\<0 1/ 

Gom (lamar. 230,85 1/ 

Indigo 194,4·J,(j 1/ 

Kinabast. 15,04.8 1/ 

;\Ien schl'ij ft OilS van ]3anda, 1 October: 
I.' De oOg'st I' an de laatste maanden was alhicl' zeer gering. 

H ei, I'ool'uit'l,icht 0}1 betcl' tegen November en December 
bt~tn ~lt . . 

"v 0 01' he!, oogeu blik z(j nde I el'keniel's niet tot verkoop 
gr:ncgen. Op vendlltie werd (lc p icol foelie onlallgs tegen 
.' 1_S0.-- w uder de cmballage, opgehonden, en de noten 
III ([ell clop tegen f 65.- de picol. Er wereI niets verkocht." 

22 October 1870. 

~eve~d tftya~ge~. Men. s.e}iat_ ~~}lle~ l~~g~e 9P 4 ;oe~ell. De 
mhn:der ' l1eert zlJne vaugst naar"'het stadhuis gebraeht, ten 
eiIide de premie te ontvangeIl; 

Ret Roode Kl·uis. 
Blij kens opgave in dedagbladen van 7 Oktober 1870, 

beliepencle Ontvangsten -tot dim i 6den te toren f 13,242.7 7 

I 
. En aan l10g op te halen .. · bij

dragen . . . [ 1177,80 
! 1£1' is sedert ontvan!rcn tot 23 

Oktaber 1870: u 

Van BATAVIA :> 
Eel'ste kollgkte onclel'de Chi-

neesche ingezetenen in destad . [396,51 
Tweecle id. id. 1/ 129,40 
Kollekte onder andere ingeze-

tenen . 1/ 820,-
Weglllls vroegereinschrijving. 1/ 60,
Van de Eloves del' Militaire 

School t e Mr. Comelis. 1/100,-
'Vall de oncler-offic. en min-} . 

d~~,e~lder di.visie v61da.rtill61'ieen il 26,65 
N an ld. 1(1. van . . 

hetsnbsistenkacler almer. . . 
Van het Etat Major en de 

equipage van Z. M. Stoomsche-
pen DJa1Jtbi en .~tftu·nix . 1/ 360,25 

Van de gezaghebbers en OP-} 
vareude ll del' Stoomers Koningi1& 175,-
d~i' l!eclerlanden, ~iGe .Admiraal 1/ 

jf abu~s en Bntama . . . . 
/1 55,-T e. Anjer is het N eclel'landschc schip Jav::t van Shields 

geal'Tlyeenl; het schip wacht op besiemming. 

M.l~n achl'ij ft OilS van A';~'b~i';~~~-" - I' 

De invoer ts 1\ mboina heeft gednrende de maand Sep

Van onbekcnde gevers 
1/ N. N. Speelwinst 

1/ een soldaa t 
Van T A.:-TGlmANG: 

Il 

1/ 

5,-:.-
10,-

n~jdr:lgen van de inge,;ete-
nen aldaa.r . Ii 758,50 

Van ANJER: 

tem ber bedl'lIgen. 
Aan koopmanschl'ppEm. f 

1/ II zilveren mu.nt. 
______ Van het Leesgezelschap en in-

I 73318. 1 gezetenen aldanr . . . . ." 100,-

69318. 
,tOOO. 

'1'otaal 
_____ _ Van KItAWANG: 

De uitvoer: 
A.nn koopmanschappen. 1/ 29931. 

GEVEILDE VASTIGHEDEN 
zaturclag, dell 22 October 1870. 

Voor rekening VAn den faillicten boedd van den Chi~e6s 
TiD J-lian. 
" N <1 . 1. y2 gedeelt.e van het pereeel gelegen in de Chineesche 
Kamp (Pmtoe Ketjiel) verr: No. 7!.J82, in zijn geheel ge
tax;ecrcl op f 4.100, zijncie :een Ed, bebouwd met een 
St,~en en H nis met pauncn gedekt. Kooper Lim Sinkian, 
VOOl' f 3,670. 

2. ldp-m verp: No. 7983, in zijngeheel getaxflerd op 
f 2,nOO, zjjnde: een :~;rf, bebouwd met een Steenen Enis 
met plllll1engedekt . . Koopel' Thio Bosan, VOOl' I 2,820. 

<m 3,Het perceel gelegenin de Chineesche Kamp 
(PeLak Baroe) verp: No. 3621, geta.xeerd op/B,OOO, zijnde: 
eon Ed, c- bebouwd met e~n S~~tmen Huis met pannen 
gedekt. I':ooper KhollW TJellg . rlJoan , voor f 4520. 

25 October 1870. 

'1'(; . Abje l' is gepasseercl het .:Engelsche 3chip Gmnite Oity, 
yan Knrl'Mhee . Mar Batavia. 

(!;eJl\lHalltLer zag hedenoch-teilcl een jongen kaaiman in 
de kali bij de Pl'insenlaal1 en wasgelukkig genoeg hem 

Van N. N. . " 10,--
Van BUITENZORG: 

Bijdragen van de ingezete
nen aldaar . 

Van BA.NDONG: 
llijdragen als voren. . 

Van CHERIBON: 
Bijdragen als voren 
Van een ongenoemde aJ:daar, 

door tnsschenkomst van den heel' 
H. M. van Dorp . 

Van TAGA.L: 

II 800,-

1/ 775,50 

" ·340,":"-

1/ 2,50 

Van een werkman. . II 25,'--
Van PEKALONGAN: 

Bijdl'agen van de ingezetenen 
aldaa1'. 1I ~(jOOj 

Van SAMARA.NG: 
Van een onbekende "E ;.,.}1_;,.,5_0..;;' __ ~ 

. Z .. ~=~l.· 
Te zamen 

Aail Uitgaven: ' 
Geremitteel'd aan het Hoofd- . 

. 1 18,742,08. 

comit6 in Nederland .. I T~;OOO,~ 
Diverse onkm.Lcn .... ;' 1/ ···1<!,~,1.5 

f 14,1;.1,9,15. 

. . ~~stln ka~ ·· .'j":" 4,592,93 . 
.BimeJens ;: 1,017 .80;aari.no~ op -tehaleIi inscbJ·iJvil1gen. 
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Ol~d~r : de hiervoren, : onder . ';J.'angerang, v6J:JIleld~ bijdra
·.gen zijn -begrepen belangrijke gifttH1 Vl111 e~hige Chineesche 
, en }nlaIJ;dsc4.e , ingezeten~naldaai:, te weten: . 

OEY TJONG PIAUvY;' . 
OEY KETHAY, ' -.. . 
TAN TIENGPO. 
LIM TJONGHIN. 
LIM MOGlE. 
LIM lVIOSOEN. 

. MAS KASSIM, 
TAN KENGTJIOE. 

terug te hOli'den, wauneel' ,~'el aan hem wordt aanbod. ge
dnun, ge\'oJgd V1m .collsignatie nn het sclmldbedrag' ell lie 
renten, waal'VOOl' llct panel primitief gegevcn is, doch niet 
van andere hem cOlllpeterende schuldvorderingen ten laste 
des boerlels . die reeds yoor het faillissement opvordel'uaar 
z~jn gewordeu? .J a. 

Kan zoodonig schnlc1eischer het hem bij artikel 1159 aL 
2 B. \V. toegekend recilt ook aoen gelden , 001' tweede en 
verdel'e voor de bet~.lill g del' cerste schuld opyorderbaar ge
worden prctensien , ofschoOll die op l'Drdcrbaarheid eel'st Ollt
staan is bin nen den termij n van art. 75 9 W. Y. Kh. d. i. 
binnen de 40 dagen 1'001' het fai llissement? J a. 

Voorts zjj hier nog met een WOOl'll 

yermeld : 
vau dankzegging Kall, nadat men 'bij eisch gesteld heeft, dat d.e faillite 

dat ontier de b~idragen YOOrkOlllellde ill ue eerste opgave, 
to virden in e1e Bataviasche Bladen vau 17 (lezer, ook ue
grepell Zijll de giften: 

fi rma de goederen, welke teruggeYOl'derd worden, in pand 
gegeven beeft, alsnog met vrueht be\Veerd worden, dat op 
die goederen door ilen panclhoucler geen retentiereeht :wucle 
kunnen worden uitgeoefend ingel'olge art. 1159 aL Z B. 

Van de Tweede' Openbare J.Jagere School alhier; 
If het H ospitaalpe1'soneel t,e Onl"llst; 

I vV. 1'001' later door de panclgeefster aangegane $clmlden, en 
. I zulks op grond dat to en de laatstbedoelcle sclmlden werden 

aallgegaan de schuldeischer niet wist aan wien de in pand 
Pl'esiclent gege ,en goederen toebehoorden? NEEN . 

1/ de N eeL Illdisehe Stoomers: 
Ji'rCltl8e?t van de P-utte, Singapore en Vice 
. Prins ; 

1/ de Onder-Ofl:lcie1'en en 
.Onderscheidt de wet of de scLuldeischer al dan niet met 

millllel'en del' KavaUei'ie;- ~¢' het oog op het in pand gegeven gOlld Cl'ediet verle(md he eft ? 
hie)", ell 

Id 

RA'I'AVIA, 

Td. der V estin g-artillerie. 
De Peliningmee8ter, 

p, J. P. STORM: VAN's GRASVESANDE. 
24 Oktober 1870. 

EERSTE KA~IER. 
Zit ling van den 288ten AjJ1'il 1870, 

Voorzitter Mr, W. ltappa1'd. 
Koop EN V ERKOOl'. - G :EEN l'lGE?\'D01L -- BETlRAG, 

VORDEltiNG TOT NIBTIGVERl(l,ARING, 

Is de Zill del' woordell koop en verkoop van eens andel'S 
goed is nittig, opgenomen van artikel H71 van het B. W., 
geene andere dan deztl: dat verkoop van eens andel'S goed 
geen eigendom overdraagt? 

Heeft de lastgevel' gene actie tot resiliabe eener door 
zijnen gemHchtigde geslotene overeenkomst van koop en 
verkoop, op grond, dat het slLliten van zoodanige ove1'een
'komst niet in de bedoeling geleden had bij het verlijden 
del' "olmacht, en wanueer niet bewezen is, dat de verkoo
per met die bedoeling bekend was? 

l'v10et de lastgever met zoodanige vordel'ing ontvankelijk 
verklaal'd worden dan weI moet zij hem ontzegd worden? 

NEEN. 

Kan de panc1houdster ook recht van rententie op de in 
pand gegeven goederen uitoefen~n krachtens al'tikel 1159 
al. 2 B. W. YO or schulden, aallg;ega&u voor het faillisse
ment van den debiteur, doch gerst na het faillissement ver-
vallen en onbetaald gebleven? NEEN. 

Dc Weeskamel' te Batavia, al . CUl'Atrice in den bo~Jel del' firma 
Mcryau iJfelbourn en Co. appf.lIante, adv. ell l'rok. Mr. (:, S. 
Jlatthiesse". 

ca, 
De N€(J.-Tnd. Esc. maatwhnppij, giiutimeenJe, adv. ell prok. i\fr. 

1<'. H. Geri lsen . 

V E R S T, A G uver de verrigtiugen door ti l' kO!lllllissie VUOI' de 0jlURllJC 

del' d:/nti-bvsscltcn 'op Java, gedllrendc het dtrde j;wal'

taa] 1870. 
Ve/dwcrk. 

In dc Jaatste dageu vall de l1laalld JulU liar de opname der op kei 
zerlijk gl'o lltlgebied !;e1egen ujati.bos5chen ill tie resiueillie Soerakarta 
ten cinue. 

De vlakLc-iuho.ud van tie in oeze mRllnd opgenornene bosschen bedraag t 
11 O .palen en ] 03 bO l1 ws. ' 

Het bJUkt alsnu ua t die bosschen "ene gClnmelllijke vl"J.te-inhollll 
van 164 0 palen en 70 boaws beslaan. 

Men heeft ill deze resillentic de grellzen, zcover doze door djali. 
llo.scbell loupen, tnsschen de vel'schilleude hnurlanuell ell .tosschen kei
zerlijken Mankoe Negoroosch grondgebied, bedmgeilde (e zamen na-

Dc. Pangersng llfacnmoed, appellant, adv. en IJrOk. Mr. O. S, J 1 .1 J ( t Jliatthies3en. genoeg cen lllng ic van 200 stre ({ellue pa CD, ol'geme eD: me· name 

c9ntra 
den ArabieI' Said 111vhamat bin .dchmad birla Hassan, eerate geln

tiroeerde, auv. en prole Mi'. J. E. Henny. 
den Arabiei' Sjariif .dtie bin Pa1lY"'on,q Kramat, 

meerde, adv. en prok. M r . J. J . .d. Schill. 

de greDZe,) del' la.nden; 'Getas, VV lahan, La raugan, .Rep~kIUg, Gaga(au , 
Serang Sceko·DJenkilon, So ember, MadJenang, Smgge, KedoDg.l3nn
teng, Goemalltal',Tarik, Ngal'oem, Djambangan-Moengoer, lVlodjo, Ge
baDg, ] Ijeugrik; 'l'epoel'o, SeekowinaDgoen, :YIasaron, Kemiri, Kaponan, 

tweed.e geJnti- Bretjak- Wilatocng, Men(o, Menon), Karang.Modjo, ] ,angkap, Peniron 

en 

de Inlanusche Vronw NooraYllie, .cl1lgenoote van den ceJ'sten 
geinlimeerde, derde gelntimeerdc, adv, ell pl·ok. Mr, J. E. Hen
n!!. 

MaDgis cn Prigi. . 
Dual' "'a&r verschilleu ill de opgaven 11001' de betrokken belJ((ers 

voorkw8mcIl zlin de grcllzen volgeus de aanwijzilIg van heide part\Jen 
gemelen eu .in kaart gebragtgeworden. __ . 

Eene specifikatie vau het ill de maand Jnl\) door loder O]lllCmel' ver
rigte werk is zeer moeij eHik en acht men het voldoende aan te voeren, 
dat b~ittn de hoven aaouevoerde 1] 0 palen en 103 buuws ill dezen 

HOO(}~GEREGTSH.OFVAN .~.EPERLANDSCH-INDIE· I t~.d nagelloeg -- 70 stl'ekk:nde paJcn zeer iuge. wikkelde grenzen gemelen 

EERSTE KAMER. z\)n. . 
A ' , ID (1evoke ontvangell order vertrok hel personeel dell lJden Angns-

. ,. . . PPEL. .. I tUB ~an Samarallg· naar Cherillon, am d~ opname del' djati-bosschen 
Z~thn[J van den 22sten September 1870. I in deze residentie te - be"jnnen . 

VoorzittingMr.W. '.Rappard. Te Cheribon aangeko~lleD, wer.d het bureau ter. h00fdp]aa(~ g"iD;t~ l-
'. leerd eD kUD het veld werk deD 20steil Augustus I n ue dlstnkteu lIla-

PAND . - RETE NT IE RECHT.-'- 'l'WEEDE SCHULD .:::- ART. djale!Jgka, Djatiwilugi ell Paliruan~n ,,:orden begomle!l . . , 
1159 AL. 2 B. W. - ART . . 759 WETB. VAN KH. - Sedert ,hn tijd is de opnl1l1le III die si.rebn >:llO ver gevorJeril, ua t 
VOOR HETFA.ILLiSSEMEET.OPEISCHBARE SCHULDEN. ouk in het iiistrikt Loeragueng derafdeeliug Koeningan een maul]'! 

. • • • aan .hat wcrk .kon worden gestdd. . 1 

Is ' de: schllleu;cher In een fallliten boedel kraehten9 recht I Door den . tlirectenr ·van .BinnenJandsch Restuur v;erd op een iloor (jen 
van ietentie -gerlichtigd de hem in pand gegeven goederen chef der opnamegedaanvoorstel, om naafm&te de wlIlkzaamhedta in de 
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, resiilentie . Cheribon het toulaten, ook de opnaIDe del' djati-bossehen in \ 2de8.ectie. 
de ' Pfeang-er-Regentschappen en later Krawang t~ doen plaats bebb~n, Kedoing- lJjati - SOlg, 
o!,ereenstl!lllmend beschikt. Dientengcvolge zal III de eerste beltt uer .Ten ,ge!~lge der "ware regen. ded2n zien bij de ingravingen tus.chen 
kou.leude , maand cengedeelte van ~et pen oncel met de opname del' ~~Ilpa~ j j;} en 37 ook e~D igt' "JsiJ!l11iv ingen voor, diu geregeld werilen 
djati-bossehen, ' gelegen in de Preanger-Regeutschappen, tusscheu de o1Jge;verkt.,. . j. . , .1 ' •• 1.. , 

grens van Cheribon en Snmed",ng, een beglu:nak.en . . . . Hler. do:t ~lch eehter ~ebo!f:e aan "illea, .u er '\elnv~lk gev,~cle~: 
Eeoe globule opgave, zoowel, als eeue speClfikatlc vall het door. lcde- Do IOgl,!VIlIg tussc,hen ffilJlt>slen ,.0 en 41 vor?~rt ?riJ gatd, de 

ren opnem,er in de residentie Cheriboll, sedert den 2~ Augustus Jl. v~r- dellg?~alDe 'pad~sgr(}llu wordt aangewend tot hente.llOg van eene af-
rigte werk, kan eerst in uet volgend verslag plaats llCbban, aangezleu schnmug b\J mlJlpaal 337. . . 
de opdragteu nog niet ,blbben kunnen worden te zamen gesteld. ! De werkzaamhed~n tusschen Goendlh - Law8ng en S .. 16lU - Kah-Osso 

'l.'eekenwel'/c, I gingen ollafgebroken voort, ruaar bij gebl'ck aall genoegzaam werkvolk 
De brouillonkaartcn van de residentie Soerakarta werden gebcel vol- i Diet met vold oendc kraeht. 

tooid. Aan den ooveubllulV bleef ds nitwel'king del' regelloUUe!l niet zonder 
De nelkaartcn, op lIe schaal van I: 23,000 gcteekenu, ziju tot op nadeel; de schaue was Gchlar gering en maakte ceDe spoedige hersleiling 

het in inkt uitleekenen Da geread. Zoorlra deze laat.ste geheel voltooid mogelijk . . 
i~ zRi de brouilioukaDrt worden ingedi~nd, Door bet geregeld vervolgcn del' beballas tlug tmcht Ulan de gemeen-

'De overziglska rt op de schaal van 1: 100,000 is begonnen., . schal' bevorderlijk te zijn en den weg tegen den DadereDden westmoes-
1\leo is bezig de extracteu uit de topografische opnume van CJ C reSI- son be'stand te hOlldeD. 

deutie Cberibon te nemen, en hoop t speedig daun'lede goreed te komen. 
'l'oezigt door tim Chef. 

T . Soerakada heeft de chef in JulU de laatste in8pektien gedaaD; 
in Augustus en September het veldwer.k in Cheri~o~ vel:d~eld, ~n zich 
met de b08schen in de distr!ktBu MadJulengka, DJahwangl, Pahmanan, 
I,oeragoeng en Losari hekeuu gesteld. 

Kostelt. 
Aan koeligelden ziju gedureuQe het derde kwartaal uitbetaald in de 

residentie Soer8k~rta f 191.85 en in de reaideutie CheriiJon f 214.50. 
Personalia. 

Bij bet personeel ~ijn in bet argQloopell kwartaal !:(eelle verallderingen 

3de Seetie. 
Solo -- DjokdJo. 

In de maand Augustus werden de tot bereikilig van de halte De
langoe nog resterende 1975 str. el Ipoor gelegd, en 19B st.r . el voor 
een afvoer van ballast nit het depot te Brambang. 

o jJ de halte Delangoe werden 2 en hij het zijapoor eeu halve wislel 
gelegd. 

Het ' ballaslen gesehiedde zoowel vool'bij !lIs voor de haltu DeIaugoe, 
zoodat het geueelte tot Kali-Djebol op de noodige hoogte werd gebragt. 

Daartoe wel'd gel)fuik gemaakt van den voorraad op bet .tation ta 
Solo. als ook het depot Ie Brambang. . . 

voorgekomen. In do fabriek del' maaucbappij werden eenige kleine ijzel'en bruggen , 
VO/J,·uitzigtell. voor deze sectie bestemd, vervaardigd. 

Men hoopt in het aanstaande kwartllal met de opuame van de in bet 4de Scetic. 
we8telijk gedeelte van Cheribon gelegen djati- bosscben gereed ~e komen, Kedoell[! - Djuti - Willem I . 
zoolllode met het gl'ootste deel van die in de distriktcn '1'jiberem, Tjon- De aarden bann werd hewnakt ' tegen den invloed deraanhoudende 
geilug en Dcrmawangi del' Preanger-Regenschappen, reg~u8 en door onderhoud Bn bijwel'king was de outstane schade van 

Tevens l.al de opname del' in de resiticlltie CberiboD verspl'eid liggeDd~ weinig aanbelang en spoedig hersfeld. 
ujati. bOiscben en djali.aanplan tillgen worden vuoI'tgezet. Het gelegue ijpoor werd ollderhoudeu, geligt en gerigt, 6n over 

Men zal trachten in elit kwnrtaal de overzigtskaart van de bosschen Augustus een lengte fan 3624 ellen nielllV spoor gelegd, zoodat men 
ill de resiuelltie Soerakarta, geteckend op 1: 100,000, te voleindigen . , het ¥tation Briugin b~reikte. 

De harten vlln de bosschell in de resiuentien Cheribon, Preaoger
Regenhchappen en Krawang zullel! IIDar mate de meeruere of mindere 
belangrijkheid en nitgcstrektbeid der bosschen worden getcekend 013 de 
Bebalen van 1: 10,000 en 1: 25,000 . 

VEl! S LAG van de vOl'deriog del' wcrkzaamhedcn voor den SpOOl'weg 
van Batavia naar Buitcllzu"g over de lDaand Sep
tember 1870, 

MeL het aardewerk op het 8tution~tt.l'fein te Batavia en uet ballas
till dcr bun in de stail en voorsleden is voorlgegaau. 

I II de afdeeliDg Meesler-Cornelis zijn ee. 9 kilomelerH aal'debDnll 
VOllooid en ~c. 21/ 2 kilometers ouderhanden, "ijnde daarin ec. 78000 
kub. cl gronds verwerkt. 

In de afdeeling BllitCDZOl'g zijn ce. 3 kilometers voltooid en cc. 31/ 2 
kilometers oDderhanden, zijnde daarin ce. 64938 kub. el grands verwerkt. 

Met de onderhanden geuomp.n metselwerken op het stationsterrein in 
de stad is voorlgegaan . 

Bij ' ile twe~de helft dcs kaaimunl's bij het fort bins Predn'ik is het 
metselwerk zoover opgctrokken, dat met het wegruimen van de kistdam 
kan begonnen worden. 

In de afdeeliDg 1IIeeste"-Cornelis zijn voltooid een groote duiker, twee 
uverbrugde overwegen onder de baan en eene brug; met de andere kunst
werken is voortgegaall. 

In de afde~ling Buitenzorg ~ijll voltooid twee groote dnikers, een over
weg boven d0 baan en eeDe brug; verder zUn nag onderhanden een 
steenen boogbnrg en drie bl'uggen IDet ijzeren bovenbonw. 

Met bet spoorleggen is bagonnen, maar dit kan slechta lanJ1;zaam 
VOol'UitgaaD, zoolallg er nog geene locomotieven zijn. De aankomst 
van deze wordt vertraagd, doordien de fabriekanten daal'mede niat op 
den overeengekomen t~d zijn gereed gekomen . 

Met bet verzamelen van ballalt en andere matcrialen wordt voortge
gaan. 

V E R S LAG van de vOl'deringen der wel'haamheden aao den Spoor
weg Samarl'ng - rorstclllonden - Willem 1 over de 
maand Augustus 1870. 

late Seetie. 
Samarang - Kt!doeng - lJjati, 

Het werk aaD de ingraving van Kramat kon slechta langzaam wor
den voortgezet, daar het geringe aaDtal arbeiders moest worden benut
tig,l bij deherstelling van. de kleineafschoivingen, die ~ich elders op 
het 2de gedeelte dezer Beche hadden voorgedaan. . 

Oak waren de zware regen~ van nadeeligen invloed opden voortgang 
vandat wlrk. 

(Jav. Ct.) 

Bat!:v;", - Inlaudsch ontlerwijs. Zooweltot uitbl'oi<ling alB tot ver
beteriog van het iolsndsch ' oDdanvijs, is in het vorig Jaar en in den 
loop van 1870 door de Reegering bij onderscheidene beschikkingsn 
machtiging verleend tot de oprichting van nieuwe inlandsche Ichl/len, 
en wei twee tel' hoofdplaab Batavia, een te Buiteuzorg, een te Tan
gerang, vier in de residentie Pl'eanger-Regentschappen, namaIijk te 
Soekaboemi, Tjitjalengka, Tasik-miliaija en Mangoenredja, een te Ken
dal (l'esidentie Samarang', een to Pango,I (resid'tntia Madio.n) en €eo 
tel' hoofdplaats 'vaD bet distrikt Lempoeijong (re.identie Kudoe). 

J?e tor . hoof?plaah vuu de re.geDtschapp~n Koeto-Arcljo en K~rang
AnJer (resldent16 Bageleu), KoenlDgan, MndJalenka en Galoe (reGldcntie 
Cheribon), Modjokerto (1'~sidentie Soerabalja) en Batang [residentie 
PekalougllnJ, en op Je hoofdplaatien vaD de distrikten Kerta-Negara, 
AdJibarang, Karnng· Kubar en Djamboe (residentie Banjoemal) feitelijk 
beataande inlandsche seholen zijn achter.envolgens ala iouverolmenti
inateBingen erkend, cn disDtengevolge de kosten deir inriehtingen gaheel 
voor '. lands rekenillg genomen. ' 

In Juli jl. weruen voor .de iulandsche 8cbolen op Jan en Madnra 
en in de residentie Menauo, bepalingen ~aBtgesteld omtrent het toe
zieht over die sehulen, omtrent de gratiaverstrekking van leermiddelen 
en schrijfbehoeften san de leerlinien, en omtrent het geldelijk b~he.r 
en de verantwoordiug der schoolgelden. 
, Pcnonen, die aan het hoofd staaa' der al~ gOllvernelDents-instellingaQ 

erkenlle Bcholcn, kunnen bij gebleken geschiktheid voor hnnne bstrek
king, voorloopig wurden benoemd tot waarnemende onderwijzers op 
den voet van art. 4 § cc van Staatsblad 1867, no. 125; terwijl de 
holponderwijzers san die scholen in dieost zuBen blijven m.t behond 
vande hun tot dusver nit de sehoolfond.en toegekende b~zoidigingen. 

N og werd besloten tot de aanltelling van bezoldiide kweekelingen 
san laatatgenoemde Beholen, -eeQ miiatregel, wSllrvan het nnt door 
de ondervinding was gestaafd. 

. Asn de kweekschool voor ' inlsDdache onderwijzers te Bandoni wmf, 
op !Jet voetspoor van het ' bestaande op de Solosebe kWtiekschool, in 
Mei jJ. eelle externenschool toegevoegd onder het reehtstreeksch toezicht 
en dv leiding van de betrokkenonderwijzerli. 

De toevoeging dier externenschool en de opening eener yjerde of 
hoogste klaase aan de BaDdongsche kweektehool, in den loop van dit 
jaar, ytfoorzaakten eene aanzienlijke uttbreirling der werkLaamheden 
van hit onderwijzers-peraon¢eI, in verband waarmede de Ilonstelling bij 
die inrichting van eell derdfiIl eoropeelchen onderwijzer ill ovtrweging 
werd lenomeil. 



Omfl'erlt de .vaatgeatGlde bepQ:lingeri tot regeiing vanden maatsta f i Ook IVaren de gevallen van pokziekte hlrijker d~n in Augustns , 

··de r · belooningen, aan · .v~ l'vaard·igel's:: ·v·an ·wcrkim teu dieii . te :van h~t! " Bio;iio' ·(Septem ber). -'- Tor Oostkl1st 'van" Sn",otra ~n .gl\e~iaalill het 
ib laLd£c h , oudei'~vij ~ . ~oc le kennell, \\'ordt. vei'we~e:, Dnar he: bes~'m 1 rijk vau Assahan was de obwu vau zllk;1l over ' h~t aigemeen".bcH€uige?d-

. vau 14 Fobl'nan ,J!., no. 9, 0P l;enollw, m ole J~, ,,,dIQ .. co,!um1- .all ·1 De ('pbl' 3ug,t 'can gamba' ell pepel' III den TIlOuw en I,mgga-arhlpel 
dun l@-d oll dezel' nuum d. _ . ' . . ._ 1 mudl t, IlW!: t!!rilg:r-icht Of' de \\-cc!rsges tehill eid , \"rij gUDs tiS giHl'oemd WOrdeD. 

'~TUf1 ljl'S tU n dezer dagen van n.P.l:?/~flu gswege de noo(ll tlc geJ dcn be.! 're H,j!JHW WI~ tl ftHti IJflclitpcnniogeu outvangen een~ SCll vauf4929L 
sch~kb:.-te.t· gesteld -V(\OL' de v el' vna\'dig i u~~ ¥iUl teekeningt! l1 tvt lH~ t hnU:eu· I J. "\~ '1'!).lHJj(\ng-PiiHHI~ kW~ llleu ann 35 ell "~-lpeelch en 37 inlandsch 
wilicll van schoolp1·eIlt.en .. ,:oo\' w;;lke t.aak ue heel' K. ll~ . . lloHe. ~~'UI-I·; ·~ "'lUjglle vuar tuigl:!u: l;let~nde te ZR.men 3187.i/9 Iast, t er~ijl van daRt ' ver~ 
s~.ltnend tle :tort; he:.ft op ~ncr; ge!lorn~n , let: Wrlad.oe a,m,l , d.I(;H ue.~~· t:1de- tl'okkeI: ;.\() vaal' illigce ~~n l,~~ eersf-e en 4 1 van de laa~stb@uoeld e !{ate-
lU I< z~J worden ::u gc.siaan al wat i.er ;.ilpt~lneene s€l~!(-;:-tJ.rJ e \rO~lhal \l.lcu gOl'l;;f, llletende gcz:1 meu [ijk ~ .-::; 021/2 last. : 
is · ann pho tOV,i'G.phi e!l of ~nael'c:! ttnH'el!1mg~m, lwtt'eKkmg hubor~n (ll:l op ! . Dc ·Ii~dldthb~wi"giuh was Yl'ij Ie'fendig. 
(].; I ~ild- t: 1"l volkeuknude van clen Illdied.,i~n Archipi;ll. I Jt~r vn~ rJ lHiller a.IH.h:l'r:n ing~\,Otl'd: 

l l~p-rl a n,-, 7,lllleu len di~nstc '1r>n !let i,ol auil;"h "ndarwU~ van 1l"ge- :;1200 pihis rijst: pikols rijst; 
rill!£fiwc"ge \Vol'dt:!n uH f{(~~eve n er,ni g(~ door den onrlenYijy.cl' ill ue leekcn- 520 zo nt; 
rm 'iand'tllcetklllJd" ll iltl ' . de BaIHloug-s"h" kweakschnol, clen heel' E, B. il,56 gambil'; 
va u Dnltoen. 1Zi'lIrll}J \! lnlHll, vj~l'vaanJigrle teB1cenillgcn, waal'vnn het llOQ- 360 padi; 
rli ~ aa nia,l lithogl'ajJhiGIl " it Nedel'lan<l onthOtlc ll wo;'dt.. . 27 Il /2 t"bak; 

c __ Dell I ~ l1~1 Ilcr,~1' vedder ~ieh t" 'i'j ii1w,ugis ell in ,len onmi<ldcl- 11U Buiksr; 
Iijk"i' o'lltrek eell win dllOOg, w~~l'II()ol' :3 honten en 28 bnmboezQn hui'lell I 43 kutjauj;ol!e; 
1.'11 ;; lor:mboellgs, zoomedc r,onl ~c Vl' 1I(:htlw"l1l cn o~n.ergel~kt werden: I 6 » klappuolJQ; 

V'JOl' ts le,!on Dok de waehtlllllZt'D h\1 jlaal 22, 23 en 2, 611 de WDIlJll- ~. 119 staartpepU'; 
g~n VHn cenige 11osthed ien ,j,;j, tc 'l'j imallgis e~n i ge sella,le, terwijl mede' 120 aardappelen; 
l'clIip;c , chK(lnwhoomen b ngs den ",eg cntwol' t.c ld werdell, 700 » koflij; 

!I;;ll ",an hekw,nn bij l,et \' erlflt~n ~ijn er waning cen e ligte knell zing , 253 katjang; 

['I'f!allge,·-R"flelltschapl'e1l . - In de regentscbnppen B.~n r1ong,Lim
"<1"v,:w en Sn" hpoCI'IL \,'"S de gewn ,j h.id.toc~t~n d gerlurende September 
,il. ';"" 1" bet nlg . rncen n\j gl1l!st ig.. 

Hie,' ell dau ,l~ ,lo" zir:h flO}! wel cllkele gevallen '<til pokzlekle, 
\)IlikJoojl " II kourls vonI', dueh dezc r.iek t~1l loaddoll geen kwaailaardig 
b l'akt l!r . 

Ill! h" ib.ick tc in ,Ie kontl' t,Ju"nfJeel ing GJOGliggocng (l'egent~chap Soe
H!I:.Janj-! WUH op ul ti,nf} Sl'ptctn bcl' zoo gliud ni l! g f~wckcll. 

!!1 hi: ! l' C!,~ent~!; h:tp 'I'jinndjol'l' WtU'U'-'l ! Vel' phlegtl 68 pnkzidc(ln, wsnr
'i~ H ·t7 1II' I, :.; t •. dden tm 5 ovel'lt:dclt, eli iIi de. oud$rafdeelin g Sockuhocmi 
f n:!. k00 1'1 3! ijd~'\'';;;t_ W ~lQl'v:tU ! 05 gt:na.%Bll en 32 hc~-wekell. 

-, i ' .,jgell; b'l1'igt va ll <\"" 16tlell dl!r.el' lVen! ill den nRcht Vftu 
:'/'utll r,I"F up "' ontl ~ g .i. ri" 1,1'111; over rIc l'iv ir,1' 'I:jibul'l'om, drie pal~n 
'; '"' n ,,,ltl<m/f, in d." g'i'oo[en Ji08twPg III1~r Illl tn>ia, door cen hevigcn 
lawdjir; w(;g'gesl~gt:n. 

~Itt hd henldlen ,l r l' ,hUII'doOI' Qfgebrokcll communicutie hoopte men 
nog ill _l en ~.oncl va ll (li~H llK !~ gcrecd t,e ?"in, 

Ilr';l h""!J, .- Helialvc ""kel t .por!lJi~che ge.rtllen Villi kinrlerzickte 
iicl tl ~ !(tZOlldhcid"I.OClIt.nu ;n flit gi!west in Seplember jl. niet. te 
,\,tfH.:t'I W;1 uftl'. 

,lft,d l !I'II, - Dc ge%outlhei<isl08r,taotl "'Q! j;Clhll'''lH](' September jJ. op 
.l it "i!on ll over Iwt ulF(emeen nanr wen.ch, 

lu ,1<: afdetlingtll P'lmakassan, Muu!ll'iI ell Sall1p~tl g Invamen nil en 
.1"11 11(;1; wrd koort.~t Tl voor; d(,,,h d"7.e wnl'eu 'lli.l; cl'itlorniech eo in 
g ucu .. r loi "p~ic ht, Oll l'll ~ ( hal"llll. 

0 1' ultimo Septolliber (dde ]lleil ill de Ilfdeeling SlIlnuuup lIog slechh 
S 1", klij \l c r ~ , 

Van ,Ie B:l Jlokzickuu, die r'I' ultimo Allgustns nog onder behandeliog 
lI'al'lll gel,leven. hel',~lclden in September 80. De 3 averigen bezweken , 

]Jaso,,'oNn, - G.dlll'cndc de mnanrl Sop1.cmlJar wns de gezondheidl 
loc~l81 ,,1 in ilcze reaiuclltiy bCVI'cJigolld, 

,In dt: afdeclillg MnlRng IInlll lIe pokzickte Illerkbaar fie: op Illtimo 
Stutembcr "I~vcn alUM!' uf:( sleclJf ~ 4. lijrlol'S (JudeI' beliltnueling. 

'V(Jnrts Ii,dcn zidl in de nfdeeling Bangi l, ('Yen als ten vorig~n jnre 
vlU; treeks (lien tij-i, celligc spornui,c\lIl gevallcJ) van kool'tl vaol'. 

-';",9elen , -_. I)c ]lokken-epidemic I",m ill S"ptembcl' oil. in <lit gewest 
i1cdni,leu.1 :If. 

Vnll ,Ie ISO,[ Hrpleegdc ljjdols hfJl'sleldcli 1300 en overlcrlon 125, 
zoo<i nt op "i liulO Seplemlwr \J og oVI)]'blev*[( 382 lijders tegeu 613 op 
ultimo AlIglltituS . 

Snerllktll t4, - Gedlll'Bnde September ,il. breiude de pohiekta zich in 
ollkele ,listriktcn vun dit gawest nit. 

Der.e i,il ureiding Wll'ti gedeelt.elijk uall den invloed del' weersge8teldheid, 
!loch vQorn uJIlelijk to'}gc8chrcvell nan de oDvcl'schilligheid dff be'(olkiog, 
die tie ~,itk cu uiat dl\delijk vall de gC"{Jlld~J1 nfwuderde. 

Het II11nl01 st"l'fgevnll~" was dan ook nnll xienlijkal' dan .zich met het 
(JOII. op hut mindel' kll'Rndaardig kl.ll'ukler d. 1' ziekte liet vel'wRchten . 

Volf(uTl8 <Ie nlt:dcd ediu gen d el' hoofden t elrle men in .. gemeltlc lJIunud 
104(; p,)klijllel's, \\' 11II 1' vali 780 hel'stftl ,lell ell H8 ,overlcdcn, 

11000 staks rottiogstokkau; 
5000 atap; 
3000 » metselsteontn; 

13UOO dakpan oen; 
15000 gezollten €ijsl'cn; 

15 » slagtos3en; 
15 kiston br~ud v' 
a vutcn bier; -' 
4 kist.;n "; 

21 » opium; 
:2'40 pikals tumarinde; 

19 " soija; 
50 pakken cbinescbe pajoogs; 

f ,.000 aau "ilvereD lUunt, eu 
27500 stuks Mnxikaanscbe dollars ; 

en nilgevocnl: 
150511"/lOO jlikols gambir ; 

3G3 wiLte peper ; 
712 zwartc " 
660 » rijat; 

5 zout; 
12 » nile.l' ; 
20 tamarinde; 

443 ~altkell traui; 
34 kl'undjangs» ; 

G030 stults gezouten cijlren; 
6 kiiten arak; 

10 pakkeD chinescha matteu ; 
190 pikols aarde katjang; 

20 znlcken sago; 
50 » koriander-z8ad; 
15 » anij8-zaad; 

(j ki. ton chinesche medicijneo; 
90 zalcklo iolaudsche » 
72 » lmoflook; 
21 kisten chine.chs pajongs; 

110 palckeu 
1990 ijtoks brandhout; 

181 plnukBn; 
550 kadjangmatteo; 
80 » kajoe cmbalo; 
13 kodi 

160 sluks Bintllngerhont; 
460 » kajoe <iatjillg; 

2197 Riouwsche steeneu; 
60 pikols aardappsleD; 

20000 stuk manillu-sigal'ell; 
IS k illttD damar-mata-koetjing; 

7 thea; 
127 zakken gedroogde viwh; 

f 6000 aall zil veren munt, en 
5940 .tllks Mexikuaflsche dollars, 

Het tli.ll'iktKlatten, alIYuar . de ziek lc I,d hevigsL WiIS, telde alleeD 
Ij] a lijtlHS, W:HIl'Vl\l' 7\) ovcrir:dell eu 431 b6l'sttlden, 

I)e 'ko{Jrl sell LlevclI slationair; andere epidemische ziektell deu8n r. ich 
uict V()O I'. 

De mltl'ktprij1.en waren ouder nllimo September, als volfrt: 
g~mbir, Isle 500rt, per pikol , ' ~ f 

Kctli ri. - Over hel a!gcnwen was iill gezolldbeiilstoe3tuud 
w~st, geuUl'"l lde SeptctnbQI' .iI., minder gnnstig 

J3ijoa ovenl vertoouuollzich· koortsgevulJen . 

in dit ge-

id. 2ue 
peper (witte) 
ia. (zwat·te) 

rijst(witte) 
klapper-olia 

» 
» » 
» 

» 

8 .>11 

7.71 
28.99 
20.75 

7.58 
24.60' 
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·· lev.eride varkens~' » stuk ', 29 .26 
.. - . ~glio $ 109" .. : . · 266. 

j{cnado. ~ .J n hat IaRtst del' JUaall tl Au.gl1stus j\. werel UOOI' 2:1'. 
:Ms. stoomschip Timor in (1~ 1'omilli-locht eeu· kl' ili8tocM tege" de zee
roovers. geelaan, waill'bij vcrscheiueue rooyel's -pl'flllWCU, geraofde inlaudsche 

. hmi!lelsvaartlligen ell cene meniglc goedin'en, w" l'cn en , anlunitie en "n-
dilrevoonverpen in onze handeu ·vielell. . 

Ook werden in ecn dier pmuw en .viel' kindcrcn gevonden, die van 
Sea-Sea (Teling) afkoll1stig en aall hllnne ondel's olltl'oofd waren. 

Orschoon do 1'OO ve\'8 op verscheidelle pia>lt;,en van zecr uab\i achtel' 
volg.! en zeel' in bet nallW gehl'Acbt werden, - o. n. nabU en 01' de 
·cilandcn Tjociang, Gindiri ell Jlunp Anwo, waUl' gewnpende sloepen en 
lalldiugs-d ivisiiin hell hanlnokkig laugs de ](Ilst ell OJ> Jlet lanel ver
volg.len, _ . l<lochl; het Diet geln kken ceu hunner in handen to kr\i gen, 
uegu nstigd als l.\i wa ren dool' de llabijheid vall ondool'dringbare b08-
::cheu, Ihncrassen , :l.wampen en verl)org ~m kl'cekjt's en riviertjes, die 
hUll zoo vele vout ouze t.l'oepcll un l.oegallkel~jkc schn ilph\atsen Raubuden. 

Int lls8chen zo nd Cll dOOl' genoemu oorl ogscbip orntrcnt de vCl'bJijfplaats 
del' 7.eeroovers nadcre oilue:'zoekillgen gedRau word en, waal'toe vouraf 
I.e lloalemo de n oodige inl iehtillgen wcrdan ingcwounen. 

D.! genomcn l·OOVCl's ·pmuwen werden vC l'hrsnti en de andere varrr
t nigell en glleciel'en, el' '' l1 als de gevondell kinderen nan rcchthebbenden 
t Cl'ni{gcge~en. (Jav. Goitrt.) 

JJdttkocleil. ,- 0 1' den 20sten Augus tus ,il. zij n te l' hoo fdplaats Ben· 
koaJw voor 's lands rckeuiug vel'lcucht 23 ;} '(f pikol z\\'a l'te· en 14~Jo 
pikal witte peper. l'cspcktivelijk YO or f 2S1.(l.t e ll .f 308.07, of gemid
del!l f 12, - de ll pikul VO Ol' de eel's te, en f 21.- dan pikul 1' 0 01' 

!l1atstUcrlQeld r. SOOl' t. 
D~ zwarlc pepcl' bl'agt.f 1.94," en de witte I 9.80 per pikal min

del' lIP. dan hij de laatste veiling vntJ 31 Augnstlls 186\J. (JtW Gt) 

Srwarall!J, 13 October. Belooninp VOO I' landsdienal'en. 
Het Ivmgt menigeen nog, ~chooll he/; reeds lang geleden 
ia ) dat door de intrekkillg (ler gouvel'lJements-indigocultulll' 
yeliln op wnchtge ld werden gesteld. Een jaar lang oleven 
d~ opzicnel's op wllchtgdd; later werel de tel'll1ij n nog ver
lengd, vool' citriften werden inged.:iend om h(j een anclerBn 
1,IIk rim tiienst geplaatst te worden wnder tint een gunstige 
bese1likking werd ontl'lmgen, einclelijk vroegen dl'le gewezen 
opzicnel's om pensiocn. en oak daal'op Jl10esten zi,j maanden 
I'erg-cd's wacht.e1l, De vmag' is thans gCl'ezen, door welke 
<!l·gll.wenton dnt talmen verontschuldigcl kan worden. Het 
antwoord lttidt vool'lilsnog geenzins vleiend. 

Ji:a·(Iiil l'l1$. Gi~te]'(;n en llCuen wenl te Sumal'al1g het zoo
geno(~m (le klelu-RJl1btenBarsexfl ll1en gehonclen : [J GhaddGn zich 
MnglCmeld. 1. kwam nict op, van de re~teel'endo 05 wenlen 
lIchtentwintig at'gewezoll, !erwijl de zcs anderen hct nitat 
'!crdi!l' bl'aehten ll!m tot Ilvoidoenrle." (Lac .) 

Dc 'i' eel-tie van celie Toonc(llvoorstelling te S06l'abaia, ge
gClVt)ll ten vool'(leelc vall het Roocle X I"lli s, omcht f 750,
op. 

l'otitie(jvel'. Dank zij de ij vcrige pogingen del' Sama
l unl{Sehe politie, is ltet gel u.k I: om den ]30egineoschen soldnat 
in hechteuis te !lemon, die vuar eenige rnann<1en zijn sergeant 
nnnranddr. ell vel'mool'ddc. V~jf paal van })ingit (Kadoe) 
in hct b05ch Sekeboe hielrl hi,j zich l'lelmil; daal' wClrd hij 
olfisingeld, ovsrgeven weigerrle hij aan vankel~jk; amok ma
ken heprodde hij, maar tocn de Kecljilleman van (len Sa
maritlJgilchen R egent, (lie mel; goedvinden van den Assistent
U,es :dent den sehuldige zon fllTesteel'en , den Boeginees met 
(;en geweer dJ'eigde, !!telde h\i zich in hanclen van zijn vel'
volgers. De politic heeft daal'mee weer een tlinken slag 
gc~s)agen. . 

UitlJ.ioqjct (Vart. KOlT.) Andermaal vel'zoeken wij, zoo-
weI de inlandache politie als de hiel' gestelde EUl'opeesche 

. alltol'i.tcit8ll, om hUDn6 zo]'gen te wijden aan de waarnemillg 

ook verscheiclene J avanen deel nemen, die have en goed 
verkoopen om aan spBelzuc1:tt bot te vieren. Wat is het 
gevolg daarvan? Dat 01' gestolenwordt en geroofd. Een 
gCl'uimen t~id heeE het kWRfld opgehouden; nu begint het 
suspccte speelhuis we0r V00 1' een iegelijk toegankel~i k t e 
worden. (Loc) .. 

Samurang 19 October. Het Roode Kruis. De aangekon
cligcle Commissie heeft zich, dank zij inzonderheid denljlrer 
van dell Resident, te Samarang geconstitneercl. Zij bestaat 
ni t de HH. :F'. H. A. van de Poel, als Presid.ent en J . C. C. 
Stmick, ais Secretaris; haar ledcn zijll de H ILBeekillg Di
rig. Offic, van Gez.; Kol. Diemont; Mr. van Rees; G. L . 
DOl'repaal; von Lael'; C. NOl'tiel'; J. L~jnell en D8. Davelaar. 

Dimdag a. s. wordt een coUecte gehonden. 
Geheel Midden-Java zal uitgCllooliigcl worden met;. Sama

rang mede t e werken. Moge een glansrijk snccees worden 
verkreggn! 

Op Java 1eeft, zooals men weet, een Afl'ikaansche prins, 
voor "ien het Gouvel'llement maalldelijks een l\ek.ere som als 
toelage beschikbaar steH. 

Een verschi.jnscl van edele welwillendheid is hel , 'clat die 
Prins aan de Regcering lteeft voorgesteld, om hem het be
doelde bedrag, zoolallg de tegenwoordige moeilijke omstandig-
heclen duren, niet uit te keewn. (Lac .) 

Sama1'a1tf/ 20 Octooer. :Eelligen t~jcl geleden gal'. een del' 
Arabieren te Amboina celle pal'tij tel' gelegenheid van het 
huwelijk van een zi;jnel' kindcl'en. Geheel Amboina was 
aanwezig en hot ging er waarlijk kranig toe, terwijl de gas t
heel' zeel' in zijn nopjes was clat aHes goed marchecl'de Den 
volgenden dag bemerkte hij evenwel (lat men geclurende hat 
feest l>ij hem had ingebroken en eene waarde nan goud en 
diall1anten van een paar duizencl gulden had medegenomen. 
N u is de dief weI achter slot maar die verklaart de diaman
ten in (lc bank van leening te hebben · gebraeht, zonder rec; u 
te hebben ontvangen. Delombal'dhol1der ontkeJlt <lu1ks, zoo
dat 131' veel kans bestaat dat de eigenaar nimuier zijne -pro-
cioBa's terug krijgt. (Lac.) 

SrMiUf,ran.CJ 21 Oktober. Gistel'enllVond bemerkte de Chi
nees Tan Ki!llll 'l'joan eenskiaps, clat hij een bankbiljet van 
f 300.- kwijt was; na aUe llloeite te vergeef:~ aangewend 
te hebben b\j becliendr,n enz. werd de schout S. gehaalcl, die 
spoedig hot geJd on de diefegge in handen had.--

Salltu'l'Cmg 21 Oktobel'. De gewezell A.ss.-Re.~. van Ka
rang Anjer is door het Hoog-G-ereehLshof \'rijgesproken. 

(Lac.) 

Spelel's en ?·oove?·s. Een korre8pondent van de Seloit/jJret 
Ji.lelal;ioe verwacht binnen kort te Djocja wedel' een stol'tvloecl 
van. dievel1 en roovers, ell weI ten gevolge van den no od-
10ttlgcu hartstoch.t voor het spel, die ill de chineesche hmp 
aldaar sedert ee.~l.lge "weken op allerlei wijzen wordt geexploi
teenJ.. Natuul'hJk zlJn er belanghebbenden, die deze speel
woede gaarne aanllloerligen) wijl aUeen aan den oprigter del' 
speelbaa.n bij wijze van tjoe(joek clagelijks weI f 150 a 
f 160 wordt betaald. Bepaaltle zieh deze liefhebberij tot de 
Chineezen, gelijk oj) andere plaatsen, mell zou er vrerle mee 
kunnen hebben. Docll te Djocja \lemen, volgens berichtgever 
ook vele J a vane.n. tlaaraan deel. En h iertegen \Terzoekt hij 
dat door de PohtIe 0]) gl'ond van bestaancle bepalingen war· 
de gewaakt, ten eillcle de plaats lliet verder bloot te 5te11en 
aan onveiljgheid van wege berooide spelers, die onget\Vijfeld 
hun verlies zullen verhalen oj) ·het pnbliek. . 

vande .7.oogellaarnile po- ell topospelBn, welke hier t,hans Op 26 September jl. hadden in de residentie Kadoe 
alleavonden ill . de chineesche k a,mp, met of zonder tQestelU- I weclerom twee l'oofpart~ien plants, de Gene bij den kabaij an 
tning van llct . pl!iatselijk beSL\lUr;plaats hebben,en waaman : van G0eJ1oc7tg-kalot'Jlf/, distrikt Soemowono) de andere bij 



fi ht .. r , ' ;1_.1·S'.1·,'1.t t Tl·.·.ol)')·lJ- IJ i?!2: .• ) . GIl 1 BiJ' bescbikking vlln denRa. ad~n Justitie alhier dd.22 den am ol:npac er van l..i..ErWCefJ, • • J . C'c' • 1.1 d ) 
, tal ts Ina~ 1dell (I" ' J'nOY!:'r~ ",i (,1[ ' lllccter van'" 8enl:. jl. is dagyaarding in perScoIl. ve.r eenu tegen en leer eel'S genoem e p aa ( .. l.:.l. .., • ..J J ' . -' • -- .... _ . . -:" . "'-"'% T TI A Ch t J' • -, h '1 . - h "a· R daktcur ... 

d J 4 ' 1 500 t'"J"Y J"ll a'e l " llJ"ji'l'l wenl u. J" • .1. ,1~, a em,. III zlJne oeaamgliel "an e 
erne waar e van a , c. , " H "v " I· . ,. " l ' a ' . k d t hi" d S t· 

. . d d ··· · · " .' ,- . et nog 2 nuc1p"e p el'SO'len lllin I U I tO'(;i'Cr v:m mt u a. li ter ·za .. e a 'J In e WItCH a 
g~ 00 . ebnl· ZlJn~kvlO"\t : m·

l 
.. k""' lll C'!','" , .. . ' Ca!~c.7l!; 1',,]1 \) Juli 1870 no. 55 zouclel1' hebben gtdrukt 

oj meel' . e c..ngnJ e WOlllieU .'C ." d . . - i , I " . .. .'d . " 'tik 1 " t 11 p .. t t" 
H f 1 ' . 'LJ ' .. J 'I ·1 · nllt ~, ~ "'.,. l' et zecl' Vl'r-l lll LOOl' (.f) .nelS H!" sprel een ::n." e gllLl ec< If 1a es ,en pt a ge egene van r:ut.,C (, g, C hlc W .I' .•. ", • - . .' 'd d I)'" lbi' tIt 

kl I . 1 t ... . 1 I <, I " cI'lcc"'} 'j''''' ' \r~t moe: I WlliJ m de ": i:; ~"t:::nr, -:O.: .e8 .. 1 ent voor e ollele a er en as e . allr Jaar <.<a tI. CC1Hl J,ll lJ ' 1 ,,](. . ' . ... , . "A. •.. . . ': " '" d ·· .. ' .. · d 1 t t t 
. d k' .'. H'. I" j . \'I~·'ot l'Or: c111rrcver - ",>o m I "()'.lCe Zljll ;0(;;("",."., Li;t~ li~) 001 het ge .. ven van en as 0 mell en en , nl l'".cu,oe. - ,n ,. '-' L· · CO • '. • J . . 1 1 bb cl • h · l..t . t'" , 

I l ' t . . ' tV"l · ,,, 1 ,. ! Cl - ~ '---n (/' rOOl" yn'rl '!crn 'lrlh t. I de Clllting~ I n _:~~~s f:i; l:: ~t le , "leur e In Bell ~TI1SS eJ..J.lng van 
ce roovel's (ell l')n c.l .cl Ul·l ', l. I\!l llJh tl '''' ::0 .' . . ... I (.~ ." ' , .• ".' .. ;. ,I .. ,~" , ,,,,,,1 . h 'IT TI thelemv als 

1 '. d I ., ' 1 --' ) ) . 0" (] '\1'0' 1 1 1' ~' "1' \."' 11 (' u : nen t (n (leL'! l L .il,\ •• v ,,,),1,,,,,,,eI1 e.er ,. ,nar .; , e'l ( I,t In e na)lIUCl( ~' :IJI. ue . t'J l!" J, .... ~ " 't; .. . ,. .". i ' , . , k .. 1 lit' 
" 1 ;, d • d ' ! .. "" ' ll") I'I']' e" lid ·,,, fw ooni i lJ'l·c.-l I't:Ltcr V,L'. : r: . ' :'0 V,,:1 net t:::1' .. u~te vlgeerenc e po le
wac ltL1Ulzen 81' gar oe ( a t d'" I" " " • I; " ·U ,,,, . I . . 1 .. .. .. ,. n '" ' ., ., 1 "' " cc', - I.j ' .. , h bb l"k ' Id 
WH.clt verwacht van de keli t)C5 zdvc;u, wd te I' U;s t,;;, :l als l' ~ C;l, l~llh:lL", " (' .'" ,,, · .·t \,,,1 b~'.\ C." , ' ,an on e" .ef:lJ ge"t e . 
. : f ] ' 1 'P 1" .• 1 1 ~ v "lIAl] ;'.clli hcbb611 r:;(; ;' ), aangezlci.l ll·JG ,;)01'Se111'1 t verva , In 

Zll nlt 0 (an (er OlCle 111 u! ~l( C" c. ,. , I 1 ~"" ,, ' ht 
" (Sam . Ct.) V?OJ:noemc..~1'tl:~", ;,i ... ,-, Z.',i 11 01J ,~eG",g en,:an ree 6wege 

I IEC'lf, en biJ ZlC, '] ·It.::;:[len ile U!) f:: ll sC:l ;,l,:;g gemaakt aan 
Srunal'a1tfl 2l Oktober. Beden morgen word dom: de go- I' o "l=e' t 1'0'" " ..... ·.iWf"l lP"t il ·" · .... rd '·· 1J ~\"ep'n t ·~p overvloede ;,J 1 1 " " l ~-l 'll OV b ..... ·" 0'· .,. 01 '. ' . .. ) i ~.... '--,..... . . ... 

~l\n . cnli:J·kc soldate.n van eene der cnropeeselle wmp"gm en i ,.,w " ~ " 'l~ ;,[;" ," .. '[: "\1"' :'"" (I.," Oil ,1 ~'i e dan') lie tOC iJa8sing " d 1 1 1~ 7 \ .1 ..... .... LJi.)I. ~\.V ,-,1,.,...,, \ .I l • .• • .\., L'- -' ",t.'J _ . \.A. ~ 

(de Ie) van het dertlt! balailjon ten '1'001' ee .C' van .let, W'J i,C ' '''l:~; :[0.; ::1 .\'~J, He i i o~)lllst. § Y. E" ,\fd , Ini) IIoo£,lst. 
krui8 een beclrag vall ongevccr acht gulclen vn.:: llnnrw lllil' vall het Strai\rct~),) {,;,: Vall N .-I. VOGl' EClrOpee~ !l ea in bed en-
"'ere solcli)' afgcsban. Ie;,"" ,\, .. .. ,It "cO';'<'e",\ (\00;' wclk~ Zl!]SIlIXle Y"lTOemde amots-
1'0 ~ . h d t 1 1 t ' "'-' , ~'" ,.,,~ . , . . . - . . , 
- yVftllucrl' men bedenkt clat cen Clll'OpeeSc so~. aa S .• ce .1 ,8 na,,~' 1\0:'. ;:;U'~l gela" ~'jr,l . Dat \ ' GOl'ts ia {l; t weede plaats de 
Sb cants ·in (le vijf llagell olltvangt, WHal'VaU z~Jnc melwg() beo!}d(;el~l:g van clc inhechtcE:., }t:·ll1l' s in voornoemd al'ti\~el, 
ell alies lJetaa\d wanlen, moot., clau ~an men nagaan, clat .een d,e sdll'.ij VGl· Dog ;:anlei, ling lwel't: to!. {tc op::nerking dat het weI 
b6cirag. van f 8 voor eelle kompagmc als eene zesl' llanZlen- celli :,:;':: o \'c l'w eg- i:: 'p; v{;i"l ir}l1 ' i,.o v l) ()m,)~iYde Assistent-Resident 
liJke gilL moot worden bC8Chollwd. 'aan:;' ):' ~,;;: ;" n il ~~" t I:a Lu" jL ;-:1 ~~""llie!l Viol moet doen geillen 

Eel'c den bl'aven $Olclaten van het N. 1. Jegerl . op e'ell Vt; I'J:;,j :' :11 ('.('1\ k:':wk;;~ l ::'l ;tin-gestieht, welke imrre-
.~~==, (Sam. Comt.) tatie VU !1 !: r;IIIKt,l!!lI iglwi'[ nVl' genoemden ambtellaar IIma-

delijk ZOLlde 'l, ]j tl; (;,l c:udcl i.1k dat het geheele artikel ali'! 
zijnde een b etv'}~ V~;:;2i1 (b g,'lidigheid vim artikel 4,3 van de 
hier tel' phwtse yjg:;;' cc~ 'h jJolicie-verordening (welke vel 01'
clening als bemcht wortH . gequalificeerd), waal'van de 1~~
pa.ising wordt gcnoemd da(len van geweld, van onhebbeltJk 
geweld, die lliet genoeg kmmnen worden bestreden en wrar
door de ingezetenen in hooge mate worden verontrust en 
beledigd, de vOl'bind.ende kl'acht van een wettelijke nrordering 
en den daaraall versehlllc1igaen eerbiecl zonde aanranden en 
ongehool'zaamheill aan clie veronlening verdecligen." 

fi08c!twezeH. Ab het waar is dat het personecl bij !let 
il<)seinn ')l.en \'c~l-j;iellclllb1.Jelcl kan worden, waarom wordt daar 
dan mode ge(lt'a,t!cl of 'lOll heL 'li.j n geld nict opbrengen? 

1)0 Lclcgr:tphj c~ l!Ceft reeds aal! de lndisehe jongdil1~sehap 
celi e r e SSOlll'C(\ gcgcl'en VOO1' een &e1'l'ol bestaan, cleze Jongc· 
Ij' l g~chap h6et'L de telegraphie kunnen leereu, waal'0ll1 z~u 
!.ij ook nl d het 1.Joschwe"cll ktlllnon leenm en ook claann 
1,ich cell eerv ol bestaan knnnen verzekcren . Waartoc dus 
geLalmd ? (JlO1·stenlall den.) 

Batl' ltbaij(l" 1 (i Ocf;ob(;l'. Vemt!ttie: de Lwce voor's lands 
dien~(, afgekeurill) stoomkctels, hm'kolUstig van Z. 1vI. stoom
~chip SIl1'inuiJl.e, hcdcn or Imblieke l'enduLi.e verkocht, heb· 
ben te aalllCll opgebl'flcht j :H30-, (Sael'. ()t .) 

H.edan is het stoolllschip Mhli8tfJI' van Staat RaelbU88en , 
gfl7.!\gv. Hnij~, vall !)lIdHlIg alhin aangekomen. . 

1.11 cen illgewnd.ell stuk, in de SWiutll'n- Com' ant wordt 
gM,aglt, dftt de ecr Van htlt, initiatief van de hervol'ming 
ill de Prcanger-regentechappen aan den vroegeren resident 
van der Moore toekomt, 

:Men leest in clat bll\d: 

P(f,dang, 15 October. Voor de vierde in dit jaar te 
houdclle Gonvernemellts Kof!i.e·veiling waren op heden ill 
' z lands pakhllizen ttl 'Padang ontvangon : 

Bovenlanclsche 
"M:anclhiling 
Ankola 
Aijer-Bangieg 
Pa.inan 

2e. soort . 

Kollie. 
II 

1/ 

/I 

1/ 

Pikols 
82 83 

665 
43 

159 
70 

9222 
0000 

Katties , 
65. 
L~8. 

56. 
27. 
72,. 

68 . 
00. 

Padmtf/, 8 October 1870. VYij zijn wedel' verplieht een (SUitt. at. ) 9222 68 . 
VIIll llil: dillgen aan hct licht ie brengeu, die in zich de Pndnttg, 12 Oktober. Men biedt Ol1S de ollc1ervolgeucle 
bl~k.n (lragcn \' l1n de cigella;\I'(lige opvatting van hat begrip vertaling van eell Nlal€lisehell brief dd. Bovenlanden, 25 
orn1.renL de l'echt,cri.i,jke-m:whtsuit;oefening, die hilt eloell van Sept. jl., Ler plantsing aan: 
d~ 1'8eMerlijke ambtenarcn op strafrechtsgebiecl hier reeds /Ilk heb het ge.lezeu, althans mij ill onze taal doen voor
henrt gekalllllorkt. In een cler assistent-resiaentien van de lezen, het gesehrevene in de Padangseh Som'at Kabar Yall 

BOI' rmlcuHlflll is VOOl' hetzlllJde stuk grond het eigemloms- den 21 dazeI' . I k wil wel gclooven dat het opleggen yan 
hr,wijs afgegeven geworden aan .twee vel'schillencle eigenaars. boeten als an del'szins dool' de H oofclen avei'al gebrnikelijk 
SI:elli()nnaat ligt dus VOOl' de ham[, namelijk van Cell diel' is, maar lllet mij lUoct mOll dan ook illstemmen, dat aveJ'{d 
per.onen, · die zich hIs eigenaar hebbenopgegeven, Daal'bij ol1l'ccht gapleegd on d~ bevolkillg onreehtmatig verdrukt WOJ dt. 
is or van wcge den overschrijvcr, (lie tweemaal VDOl' dezelflle I "Maar over wat ander.. De Maleiers z\in ,'erplicht om 
7,aaK in n !iltlll v,tn ' 8 lands kas gtllden heeft geinc1, kllCVclllr\izoogenoemde rocIie (heel'edieJJ.sten) te verrichteu, waaron<ier 
gepleegd. J)jt:venmtwoordelijke ambtenaar is in <lit geval ook bellOort hot wachtcloen bij dell heeren Kontrolenrs en 
de betrokkene assist.ent-re$ident, elie (laama llet bewij8 llloet Opzienci's, het werken nan de bruggen, ele watel'leidingen 
leveren van de ontrouw van zijn kommies. Wat is er nll . en de wegen , I k heb ' daarni.cts tegen. In~gendeel, ik 
vall (lit, ClUes gebellrd? Op de bloote aanklaeht van denvincl ·Jat voor het ondel'honcl van vele zaken zeer good. 
botrokkell~ assigtent-rosidentis reeds de kommies, een In- Maar de venlecling cler tOilrbeurten moet regelmatig en v(Jor 
Ifllldsch kind, op vermoeden van valsche handteekening voor- iedel'een gelijk werken. Dat gebemt nargens. Er Zijll kaLl
loopigin hechtenis gebl'acht; . (Aanflebod.en.) pongliedendie dikwijla, ja soms dag-open dag-af de wacht 



Itet~llkklln of ariderev6rplicq.te " werkzaamh(lderimoeten' vel'- ,.' 0. blj den assistent-resident del' Zlli'ler-di"trikten eeo hoofd-oppasse l' 
ric"\l~(mr}~rwijl andej·c mensehel1 l\it dezelfc1e kampol1g soms \ up eene uezol,Jiging van J I SO (een hondel'd tacbtig guldeu) 's 

gedul'ende cell geheel jaar slechts eenmaal behoeven te ko- ' . 50ar
". 

-' E- - - - I '0 Til I.e tr t k lG!tl de_ ~U ll1 va.n / vUO 61?gen hondcnl guldeu} ( 1) de 
_ - - _ be!!root i l!~ ilif-~(d rokkeu \"- ":~Jl' Ct' n mandoer en zes nojic.j~-J.ienurcu men, '_ ,',en Maleiel', die het,-, voorrecht heeft van tegeliJ'k clom I ~ , 

en l'ijk te ?ijn, _ WOl'dt mecr dan iemallll andel's voor vel'- lU~ bcwa'king ~'i\n hct. ,or ! cn Je ge!!Ou wen te Boel~komu!l, 
plichte diell steri gr:;koll1ll1amleel'd, maarkoopt zidh daarvnn ' ;\I'sehrift, en;: . ' 
telkenmalc vrij voor een bedrag aan geld of goe(lel'en f 2, Tel' ord'J[luaucie van den GOtlvel'Uenr-Genernal. 

t.erwiJ'l cell antler ubclan zonder betaling vO,or hem ,den ge- Dc A{gemeene Seki'ettl l'is, 
V AN HAREN CAR8PEL. 

vordenlen dienstwaRrnell1en"moet, Waar blijft dat geld intus- I r.~'~'~"~_ 
schen ? _ De Hoofd en ontvangen het, maar Il'actr Olij/t kef? Civiel Departement, 

II~-Og iets anders_ Dc ' Meester del' Soel'ut Kabul', - ,['l'L kont l'olcnl' del' t IVee']" kla3se bij de latHlcl;jke inko :llslen cn kil l-
Allah _zegene hem en zijlle nakomelingen, - laat zich cloor [nr es, ,Ie "",bh'nnal' te,· hc&cl:ilddog l?, .T. P vtt (:l', 
een ,vjjsneus vel'tc]]en, dat de Hoofd.en door de ~ornpag!lie Tul op;.ieuer de l' e" rste kla" .. e bU h ~ t h:}sc hwYM'fl op .T ::P:!Cl en lVIad 1Il"i . 

k ' d' .. tf lIt b t 11 d rle op"ieucr der [wee,le " !asse biJ ,lie~ tak van <l ienst. A. IV, A UJ;lg, ,1. naa)' ll1lJue ,opva - 111g s ec 1, e ,aa ( war en, Zeijdel. 
j~ili~ve, hoeveel moeten die lied en clan wel krij gen? ZUn 'I'dI' Al(leJ!ledJl e Sdl'eta1'ie. 
f 80 voor een T oeankoc-Laras en f 20 voor eell Penghoeloe- Tut, cc rden kOIl,m ics, de tw,·~de kom,"; ,'s G, W. U. de Ilieu St ier lin g 
Kapale l1ict mee!' dan voldocnde? _ Bij den baard van on zen Toj.- tweede kU '" lfli,'zcn. rI," lienl" k';rn,,,ies E. de J.acge eo H _ C. \,flIl 

dl'iel11aal heiligen Yropheet! de helft van der.e sommen zoude der ] ,il1 oe ll, la"tsl tll eedc kOll'ln i('s bij de al:;el!leene rckellkam er 
thans arublcnaa r 01' THm-aktivit ei L, wel:kzaa:ll '-ge$ teld b~i de ~xall1i~ nog te I'eel ziJ'u voor de diensten, die zij aan de Kompanie nat ie (:11 1iqllidatie del' vernn twoordingstllkk:m ell heL Hr~1!l11en ,l p. r 

be,vjjzt}ll. • be~I'out.ing over hd, tijd \':.Ik vllOl.'afgaande aan deu 15tH! ,} :1l1ll:1l" ij 
l/]3oyendien ont.vangcn de Hoofden nog altoos koffie-per- 1867. . 

centcn en meermalcn was ik er getuige van, dat een Toeall- '('ot uerden korliHlica, rIc klerk J. J J . Sncl!ebrand, 

koe I'~OO en meer VOOl' r,ijn bagian uitbetaal(l kreeg, En ']",egevoegd ; 
'k 'I) 1 Ii f'd ' 't AillJ den sckt'etar is van d.,,, rnar! van Ne,lerian ,bch .1nj ie,o" e£l'sl c ,," 

Waal'voor , vraug 1, ,oen (e , 00 en eemge moel e VOOI' derde kommi"y.cn te, ' alge' ncen e si~ krd"rie G W, 'J-r de l i;eo 
de koflie~kllltlHll' ? Doc claa.rnaar eens navraag bij de Ads,- , Stierling en 1', N, V"ellstra, 
R esicicntcn en Kon/.l'oleul's, gij zult uwe koffie-pereenten ver- i Goed~ek" ,1I'tj, 
vloeken, De lloorden zijn mecst allen rijke lieden, bezitten ' Delt dool' d,!n O;'·drt",,1' VIII/. Binn;1ltmulsch Nesi1clt;· , ,'I 'JU!'.'il,!" 

in den regel vier of' men hui.zen en @venv eel getrollwde I ct,! """md Si'ptembe1' 1870 , 
" (8 O't) I. Bi'; de La:utell,:,':'h:c l lz/cums /en ell /( 'I" l"'II"f.'." 0/' J f/!J,'{, (?il J/ f!,d,/l,_ ,"' . 

__ '"_,.~ ____ I s Gep luutsl: VrOllWen enz, __ , "_',_, , Wit. • -I I- U " " , 

Bngelco, de kan tr"le".. del' twcelle Id:ls,e J , '''', Dr. v,"" del' Pill"" 
A{akass(!,J', , 12 O~t, LaatsJeden zondag-miclc1ag kwam Z, ' ZJo O VeJ'g:e plaatsl; 

_M-, ~too1ll8chip ,,])en Briel" op Ollze reede tel'ug, In den V:in Krnwnng m,,,1' de Prennl~cr,J:tege l1tscbapl'en, </0 bnin.]"",' Jel' 
begiune \,lIn harc krllistocht wcrden biJ' Boeton een yiJ'ftal twecde klasse J. W. Middelu"rg, 

Van de Preanger-Regentsc hapl'en naal' ]\.rawan ~!, de k\.ll d!'uleul' cl r 
rOovci'~pnmweli gczien, (wier bemanning aan elcn wal ge- eCI'sle klosgc Illl'. 1', Debt!;, 
\'lllcbt was) ~n Cleze wordell vel'bJ'and; een paal' lila's, selliga 
Innsen en Ylllll'slcengewflJ'en werclen buit gemaakt , Op hare 
vBl'ilcl'e toeht b68p(HlJ'Cle men geen ol1raad meer . ' 

Dat de zan c1ezn): dagen op den middag zi.ch lUflt gevoelen 
'l.'ot 

in cen' tlrukksl1den ai;mosfeer blijkt 0, a, uit het feit dat 
eeJ'gistel'elL een ehinees, als begeleicler bij een trouwoptoeht ' T"L 
te hnis kOll1Cndc, in ijlenilcll tocstand, wr.al'schijul\jk ten ge- ' 
volgc run een zonnesteek, met elJll me~ gewapel1l1 op eene 
VI'Otl.W aanliep, die eeht.er llen stoot afwf,f;nle, 7.ooclat de l'a
zende bedwongell en naar het hospitaal werd gebl'Rcht, zouder , 
nog ~ehade j,() hebhell aangericht, (Mac, Ct,) 

,---------','_. __ .. _ - -.... ,--

GOUVERNEMEN'fS BESLUITEN, BENOEMINGEN , 
ENZ. 

uil J, et l1e,qister del' Bestuit(fI}, 'Vart den (fOUVG1"IlCUI" 

6'c l1erffut va" Nedel'l(mdsc/c- Indie. 

i Tot 

: Tot 

D mJ1' £le1l ]) ir'e /rtl!UI' vall onc;(r.j'u.Jijs, .gt_~redi [:J., st en jYi;"i}i·rl.'i.'i ~l 
Af"deeling lSu rop(!(?sch. Ondc]'f.{)ijs . ,I 

1tUli DenlJc mil: 
hnlpOIl(lel'v'l'~j zc t' i1UlI clc ' open bare lager\! :;dwol le B;lIi1ljernHi ~:n 
(~ilidcr- ell O i) .~ t .c l'-urdpclin~~ V;1l1 norn~o!) d,~ tw ei'd e II,dppnd nr
wUzer aa n de o 1"1£:!1l lHln: el~I' : .. tl! lag:el'e seh'iul ie SOt' l':lbrdj a , 0 . C . 
vnn de l' I ~ ellt. 

t \\'uet!eu hlllp ll nd l' r\\' ij'l.e r Han d e open ha l'c 1 wp.l: tle la ~ere sel idol ie 
Sl)t:I'a lwl'lil, '~'. C Br;}ild3, Jaat~ l. t:l i.ik hIl Jpon der wljr.f.' r aa ll de !'I;( "li .. 

b:irc vicnJ (: hg(> n~ sc hov l te B;tta\"l<l l onla!l gs \ljHl verL, ' ni t, Ne .. 
uerJau:l tL!\'tlb g:d;~:e l'd. 

Depal'tement van Oo:l'l.og, 
Bevonl erd; 

oiHcier VHII gCl.:o ll.i heid JI' I' 1.\\·eede klftSSf!t de olli e;!.:' !' van o.!cz '.' ud 
beill Jcr dcrd e klHSMC N. ]}><d I" ,is, 
lIIililai rell :lpolll :::l ki·r rl tl' tU'uc:!e klass£', tic milhnirr. ;; plJ lhe!'l' \' ,1PI' 
J erde klasse I? A, C. Valkclllwff. 

(Ju'Vaa8c1te Com'ant, 21 October 1870,) 

IN N AAM ImS KONINGS! 
BUlTENWll,G, den 1fideo Oktuber ]870 , [No.22}. DE GOUVEU,NKUR-G-ENlmAAT, VAN NE[)l<~ltLA.NJ)SGlf-IN[J[ E . 

__ 0~~:lats~,~I1.~,:, .~~~1._ Dell Raad van NeJerlwul8ch-Inrlie gchool'd ; 
Gelc~ell de Ir>iss i~ e vall d'!11 l\1i llistel' V ~n Kulonien, V fill 25 Augustus ' Allen, die rleze zullen zien 0/ 1woren le;;en., Salut! 

1870, I,l, AAZ" no" 1"2/1l72; doet te 1veten: 
Ts . goedgcvolldcn en vers1aUD: : l)nt flU. U\,I! I W (,!.((:11Je d(lt bll \e : ~clll !le llde, ~ l:~!1n ai. l cicn hd \Jet huu up 
:lilerstelijk; 'l'c ,bepalbu. dnt de I'cdollte ;Fol't Carolina Ie Boelekomba ,' de!> invoer, de" verkllo p eD het. U' , it \ell. "pi,,>,, 111 de II ; i,],'nli" Pre

(CdeUe5 en onderJl oo rigllCfl en) niet meer 7-al wurden gerelwlld uuder do. : ang. '· Regeut sch'lJ' pcn (Sta,d,bJn. l ] 824 lJO, 44, 1827 HI, . 'j(i en ]862 
p f. rmaueJlte ,ierstel'kiugbi vall den 4den rang , cn mitsdien zal w~gyallen I no. 122 flI:L 2) '.'an to;3 paESi!!g is n:rklaanl ( I}i :!ip.l'r Hiluere d~(·lcn van 
nit <len ujj !oct be. lu iLvau 17 1.1 1181't- 1853, no , 11 (S taatsblad no, 31) , Nederl" !>dsch.lndie, -ri>ci llel: lI oei ';m het verbrni k van " pi"", d'''11' te 
v08igeste tden ~llla t vnn rangschi kking ucr oJl .Java en Madufaen op ; ",_ereD; 
d0 'Hnit.eubezi1t.illgell gebtzigd wordende pcrmanente vcrsierkingcn, • dat ,lic Utaat regel io sOl nmi :,;e V,lIl ,lie Ileelon, wei ven e ,'an :'''11 (" 

'llen tweed.!:,: En~" . oogmerk. tc beil nlwoordeu, boveruli"i! tot cell de bevolking tlemoiari se· 
Teu _ (lertle; Kracl,tcns maeltligiog des Konings, met I'\'ijziging der : 1,'ClI,lcn sluikban del a~nleiuing h eef! !(egeven; 

v r gatli sn tj,~. vastgesleld b(i het heslnit van 22 J ulij 1862, no _ 15 (Staats- ! ei, willende, ,Insrill vQul'liel1. 
Illad no, 76); " ' Lettende 0 ]> de al'like]i:n 20, 29, 31 CH ~:.; vall hot l'e;dCHiCl>i "P 
J 11 , -ill d icn stte ,stellen : bet belcid del' Utgering van Ntd crl(lnd~ch-Iudie, 

n, bij r1ke del' ,gcvangc.nisseu le Boclelwmba, Dj t neponto en Takal,,!' : Heer!. gcedr:e, ondcll en verst"at>: 
,.ce o cij,icl' 01' _oeue hcmhliging ,van .f' 240 (twec hond,crd vce rtig : I. - III ie trekken en bllilell II'crkiH2' Ie stelle" de verburlsbepalill-
f;" IJcn) ',!3jours, of te y.amen f , 720 (zevcn honderd twintiggnl- : genoJl deo invoer, Jen verliolll' ell het b fz it ,vall opium, afe; c-
,l~n i '. i""1'.; , kondigd bij; 
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Art. 1. § b def Qi'doDnaneie van 22 Oktober 1862 (Staatsblad no. 
122) ell § a del' ordonnaricie van 9 Oktober 1863 (Staats~ 
bInd no .. 127) VOOI' oe geheele resideutie Kra\vang; 

ct." del' ordonnancie vau V Okio.ber ] 863 ,Staatsblad no . 127) 
\'001' het l'egentschap Pamakassan del' I'gsidenti e lVl"dlll'a; 

§ c. uer ol'do llnancie van 9 Oktobar 1863 (St:l HI. blad 110. 127, vo!)r 
~n(Jvcel bei'.reft het distl'ikt Loemadjang, thans behol'l'enrie tot 
de afdr eling vall dian naam, I'esidentie Probolillgo; 

d. del' ordonuancie van 12 Oktober 1861 (St:aatsblad no. 97) voor 
de gehecle resideutio Banjoewangi. 

e. del' oruonn 'llicie van 9 Oktober 1863 [Staatsbiad DO. 127J wo
veel hetreft de Ilistrikten Kerta Negara en 'l'jahijana, beho(Jl'eD
ric I.ot lle afd ealing Proholingo, )'e~id entie BJl njocmHs; 

Art. I. § d del' nrr\onllan cie vall 22 October 18G2 [Sta. tsh!ad no. 
122J VOl'l' lid <!istl'ikl Goenoeng- Kitioe l del' resiu.otie Iljok· 

t!j u}HU"! a , en 
1\[01. . L § e del' orUUnllal1 e;e van 22 October 11;6:2 Stani shl".] no 122) 

voo)' hct rep;euls cilu l' 'Pl'engalek .I,.,. I'esidcli lie Kediri. 
'II. l Jc:ze o)' li nUnallC ie lrc t'clt in werkill~ np ! J nHIlRqj 187 J. 
1 ~ 1l 'J Pda l, Ilj !'fn ~l1ld bin' van ull\\'cic'lIdheid vllu r we nd e, zal deze iu I h~t 

sl:;:d shbtl VC>l 1 N cdcl'1alldsch·1 ndie gC]JIAfllst e ll , vOll r 7. 1) 0 vee! 110!"] i~. 
in <1 e IIII." ".I 80h e en Chinesche lnlen aan g:c plakt worde ll ' . 

t;e1"., t. ,. " h<:v eell. VIJllrts, ,lnt aile hooge CII luge kollegien CII ''",],
ff' Ii;l r ~ lI , ptlicieren ell jilstieirl'el!, lp.der VOI ll' z.:)o vcul hem aang-aat. nftn 
,!. ~. ip1 e ""ill'!\' Tl lg Il ezcr de hnlld ~lIllt:lJ 1]( 11.Id r n, zfJlldcr oogl~ljking or 
:W II !' i c H d e~ 1)(,), iHlO l\ ~ . 

Gcdaan Ie g!(i!enzorg , rl en ::l Jsl.en Oktobcl' 1870. 
P. ~JLm R . 

De A lqf!lIwene Sl!krd at·is . 
\' A'N HA R.:NC,\ f<S PEL • . 

I :H·J. 

i': \ T 1\. 1\ K 'I' u; 1 I,d H"gis/e,' ;I"" .IIlfsl~ti t"" va" d en 6'vlt6 ~J'1/ ru,'
(J,'ne1'l,al /'fin Ned,.,./t",dsch -I"dif!. 

BUll'EN7.0RG, den 228t0l1 Octuber 1870, (No. 2.j 
:. S!.~~~! .~ ~I:!d .. n (!_~ _ ~. ~~1 ~ _ 
GeI"zeil dl! ", igsi vu va" dell i\jillisicr van I\olonien, van 27 .TuiU 1870, 

1,,\. 1\.,,1. ., :, 11. :WlI 04,2. 
i .... g (lI:df.!elJoll dl·!u en v('l'staaIl: 
li:el· ,lc lijk : .I':n z. ; 
Ten lwt,t·dc : 1\ l' fH:hlcns IllnKthrin ~! tll'S Kunings mel. WJ.ll.JgII1 }!. in 

/.I)o ver \,:lI< II l' l lieLi 6 vall il0L b",lniL van S October 1868,110.21 (Staats
lib.! n I l . 1211), tl! hcpaltll: 

tl 111I t JIf:t Ii. qrpR gewapclldc jJlJlicie-dicnal"OIi ill th~ LallJpuHgsche dis -
t ri ich!11 VIJO )' l;HHI ronl ;djll z; illIl e ll ~ t"ls tp.ld. lIit : 

I~ e" ""r"I'c.<clH'" ill sll'"kll!lll' 01' ./ 51) 's ,',mund s, "I' / 
Vicr i lil ;'\.II J se h { ~ ~c )'g(::a lltell ' 1 lB /I iedcr, 'I ' " 

~~ l ' \' e ll ill l a rltlsc l ".~ k () q JO I'Hit}S 11 /I J() )) 
tl '" I(J 0, 1' <1 vijrli"" ~ew n p"l]dc polieic-diell"rcn, l uowel 

""ur de dit'lI ,' t del' IlOl)rdi'lu~II.5 van het gewesl, al8 
bij el ,: ~f~ Z fH(VOf;rlmde ambtf.'IHltclI iii de hinncnlandcn 
I" I',·r;j",·":,, dour \let hoofrl vall gew6stelijk be-' 

(ioa ' 5 janr i . 
864 » 

13>/.4 » 

.t'llll·, ")I f l,t 's maands iedc!', or.! ]9320 

Illy tc ell (.wi"l.i ~ dll izHlld 
IJ . d:t L VI,I,,· 'Id cf!dill g 
i % 3, of / I fi . iJ() per 
'1\'11 dt.' l" t!I!: l(~ lI z. 

A·sl'i ll·in . I'II Z. 

To zumen . '." j 22'j 28 
eOll IlOnrle;.! acht.en-lwi nt.ig- gnldell)---;J~a;;;~ 
ell w"penmg van t1it It Orp9 Wlil'dL tocgestaall 
lIlan 's jaRl's. 

Tcl' ortiollll3neie val) !leu GOllvcrueur-Gclleraal: 
Dc AIgellU!cll c 8ek"da"is, 

VAN' HAIlIlN CA RSPIlI" ----Civiel Departeroent. 
Vcrleend: 

I!~ell t. ...... t;(·jari!-4 vedol' BHHr lDnl'opn, wegells ~dek~? , (tau dl'l~ hoo[!loHdcr. 
wijzcr "Bn <1e op<:nbare Iflgere sehoul te 1'0el'wol'edJo (hagelell) 

I ToL letterze Ller, teeens machi nedrij\'er b\i 's lands ·drllkkerijte Batavia 
de leHerzelter del' eersle klasse bii die inrigting P . Tidden,. 

A. nge \\'ei cn: 
Ai s ~ekl'et3ris van den raad "an Nener1 aD(hch·ln Jic1 rl6 b€!l('r:mr1e 

gonvern eme ll ts Si..' kretfiris J. rl e Bb an lX_ . 
B ij de l't({a{~e/Ulce :Seaoolko'If111i,'s ie Ie Jlingelrmg ... Kadue). 

ODtslegen: 
Eervol, wegons vcr[rek. ab lid, A. Th. Sl)rilion, onder tian:dJetnigi~g 

vour de door herll als zoor]:lIlig belvr.zclJ tli eosten_ 

I 
Belloem1: 

ToL lid, A. F. GOlldriaall, jug-enienr der tweede klas~a bij den water-

I 
staat en 's hD,j sD~~;~~~~:e(Jt"~~~ 'O~~.l~tiaar. 

On!slageo : 

I 
Jj;': !'vul, uil 7, 1' . &1.. miLitaire dienst, wegens ligchame1 iike ongeschikt

hcitl , rilet belwud van regt op peu5iot JJ , de ecrste ]!]itenant der 
ill fan le)'i t: K . A. Lignian. 

00 v8l'zock, r.ervol , nit. Zr. 1\1s. miJiLaire (l iens t, de ofJjcier van ge
zli nd hei d de l' dcn.le Idassf, J _ 1\. N . rS echt.in ~er. 

TJ(}O I' den }{ ortt 1tl ant/(UJt van I,e/, Leger en (,hllf va n /" et Depa,./nn.ent 
va" 00l10g in Ncded"ndsch.-f"dtr. z iJn 

Gel'la,,!,!: 
Dcncc.'Ikanrii.5fc dicus/. . 

Ilij hei .!l; !l I'IIiwen Ie Bllite!l7.0l'g:. de oftici er van gezolldbeid del' eerste 
klasse M. \Y. J. Jell lleri\CJ', onlangs van I'erlof nit. Nederland 
ter"gg el<cerd. 

Bij 

lllfanle1'ie. 
het Gdl! bal.a illon, de iweed c lnit.l! nanl, G. B. Houijel', onlaugs 
"it; Nederl a"d a""gel;omeo, al ,; bes lemd vao l' .. Ie dieo st hier te 
lan,l c. 
het 12dc bataiilon, de eer,te Inite" an t. A. I) .• T. tie Mau eo J€ 
tweed" Ini lello"f.s H. JJ . H. B'JsiJoo rn e ll E_ .T , T. Gobee, ailen 
onlangs "it Nedel'!.od aangekomen, <I e rel's:'e van "l'lor terllg
gekecrd, de lidde laatsl"" ueslemd VOO I' de diefJst hiel' te lande . 
11 ee 1.3<1 <: bataiJlon, de tweede I"ilcnant P. A . van der Loeff, on
IUllgs [lit N f·Llerlaoci aangekomen, "Is hcstemrl voor de dien~t bier 
le lande. 

Bij hot 1.5c1e bat.illon, 
derlaud "an verlof 

Je lmpi!eio F. n. Bord ewijk, onlangs uit N e
ternggekGC!rd 

Overgeplaat.st; 
Gen esk7l!ldif/ .• di enst. 

Bij li et .~u I'Jlizoen to l\leest.er-Cornelis, de 'nililaire "IJoth.kel' del' 
tweed " kIllS.' " E. T. G. Kreijen berg , van de gen eeskuudige dien8t 
del' Westel'·afdoeling van Borneo. 

Bij de gell eeskllllciige diensL del' "Ves tu-aftleeling van BOI'IIeo, de roi
tit."jl'e "polhck.,· der derd" khase A. Maehiel se, van het groot 
miliLair hospitaal te WeJtevredeo . 

Bij 

Bij 

Bi;i 

Bij 

Uij 

1 'if" n t e";e . 
hot Isle bnt.a ilion , de kapitein H.. P ]\L van Alderl'l'erelt, van het 
13de halaillol1. 
bet 3tl" ualaiiJol1, de eerste I"it."nant~ R .. P. !;u",lcs, H. 'V. Mijn
deI'S, ell de tweed~ luiten""t. H. J, . 11. I ,igtenberg, C. J. van 
Temmen, P. van 'l'rigt, en G . .T. Turk, d . eerstc en vierde van 
hel 5do. de denIo van het Zde en de uvc.rigen van het 4de ba
taillon. 
het 4u e bal"illon, <le bl'itcius 1<'. SLIllllpf eJ M. J. H. Saner, 
de er. rste Il.Iil.enants K. A. Berg, L . T. M. Schampe]', A. H. Spa&n, 
J . Mulder en n. n. S. A. Oallll'hllis , heueveo3 de tw!cde luitenants 
J. Snl'bt r , J. H. Schwab, n. l? C. van Rijlc\'clt en W. P. G. 
KI~ncke, lIe lovende vall het 12de, de ol' crigen van het Sate b.a-
taillou . 
het ode bnlaillor.. de iuhlOdsche eerst6 IIIit.enant Saudiman van he t 
8slo bataillon. . 
het Sil.e bataillon, de knpiteins .T . H. Rausch cn A. J. M. van 
IJit. ll , de cerste InilclJanls F. ]~(lcher , C. W . .J. T. ~i]aut en A. 
Hel,rn e i.i ~l', benevens de tweede Illiknall \s G. A. Raa\imHakers en 
1<' Sellnit.z, de twcede vau het 2dc, de overi~ eu I'an het 4de ba
taillon. J. E. Vall del' Wi;ik. -

Ontslagen; Bij 
OJ! vCI'zoek, eervc,l, lIi l %ijilC betl'ekkin g, lIe lI ot;al'is te S",,'raha\ia mI'. 

ue garnizoeus- kompagnie val] Bantam, de twcede ll1iteoant G. H. 
L. J'. Villi 1,ubtow, vau het \ltlo b .. taillon . 

T. A Kli llkLaiIJer , than s met verlof io N cd cqanu. 
II:ervol , Hit. '5 lalld s dienst, met behOld van l'egt ojJ pensiocn, de 

amhl;enaal' oJ> wachtgcld F. O. E. ·Petermann, . laatstelijk eerste 
koultnie, bij l, eL pcs tkautOOI' te WelleVJ'(,ucn (Batavia). I 

(Ja:vaa.sclte Courant, 25 October 1870.) 
-----.. -.--~...-.------~-.-----

ALGEMEEN OVERZICRT. 
Belluernd: 

I U de 'l'elegr«fischa di,'tlst in Nedel·ltw dscl,-illdi t.' . I Het eenige besluit, dat de aandacht verdient, in de laatste 
Tot tc!c~ra li , t en del' ct:rste klasse, tie t"l eg rafisten del' tweed l' klasse I week door het Indisch bestunr genom en , betreft de opium

tJ . J. SclllJ lI ,," A.I{ HolJert, r" It. Priester, H .. J. G Aars, I pacht. Men zal zich hel'innel'on, dat de heeren London 
H. Simon en Il. W. Vermeer. I 81 t d BId f h bb h t 'I' I . f I 'kl . 't ' l " :-,11' .1 e',. (Ierde kl. 6n oe van e ee e e proe e . en genomen om e 

01. te ";<I'ails .eD ,,,,' tweeue . asse, lIee egr:, .1 " u " .. se ! verbruik \'all opium tegcll te gaan door in lommige ge-
A. I~. A. Zeijlld, J. H Buijten, D. N dllgS, V. J. H. van J""esten op Java het verbruik te verbiedon, even als I'ecd". 
Welij, W. M. Lcijder en A. Schneider." -



sedertvele jaren in dePreanger-regentschappen toegepast Q J. Salomonsz - Schwind (2 D.) 
was. De heel' Mijerging ais minister, in 1866, woye!', dat U. l)aulus - van Liebes (Z.) 
hijde 10mili0611, welke de paeht opbnmgt, wilde 01)011'e- A. C. E. H. de Jong' -Schenck (Z ) 
ren,mits hij het opilllnverbruik kon weren. }\i; J. Pieters - Gouyn (Z.) 

Gisterb6vatte de Jarasche Ot. een besluit, waarin ge- S. L. "Wiggers yan Kerchem - d'ArnallCl vall 13oekholtz (I),) 

zegd wordt dat de vroegere verbodsbepalingen, weI verre W. G. M. Lok- Koontz (D.) 
van aan het oogmerk te beanhvoorden, boyendiell tot e~m M. S. E. Eiserman - Sint Nieolnas (7,,1 
der bevolkingdemorali8~erendeTl .luikhandel aan1eiding he~ft I Nog 2 zoons en 2 meisjes. 
gegeven, zoodat de opnllnpaeht wedel' ingevoerd wordt 111 

de residentie Krawang, het regelltschap PamakasBan, op . .' 0v.erloden. 
:Nladura, het district I~oell1adjang, in Probolingo, de resi- T. C: van del' Lee,. J., 2 Jaar. 
dentie Banjoewallgie, de rlistrieten K Cll'i a N egara en Tja- E. VV etters, m., 9 Janr. . 
hijana, in Bnnjoemaas, heL district Goelloeng-Kidoel, in Donald Mc. ~onal(~, 16 Jaar. 
Djocdjocarta, en het regents chap Trengalek, in Kedirie. J. galoll1o~, J., 2 Jaa~·. 

Men weet dat te:,ens weder mimer opium verstrekt wor~t. ~. J. ~e .LJang~, .. 5 7 Jaar. 
En zoo staan W1J weder voor het. vraagstuk; welke ZlJIl :. fV~Jn, (~2 ,~aar. .. 

de gevo1gen van het verbruik van opium en wat is daal'- A. ~L .. ;. ~: lra~z, leeftJ,Jd onbe.~eI~d 
t.egen te eloen? een vraagstuk, dat IlIr. P. Mijer vier jaren t· U>';.· ~1. dut. NICol~as, m., 18 J1Hll. 
tijd had om op llieuw te overwegen en dat evenmin door . (TorteI', J., 2 Jaar. 
hem opgelost is als zooveel meer. AIleen zal hij ook in Gehuwd. 
dit opzicht, den toast.and onglll1stiger dan bij r,ijne komst S. J. N lllllallS met M. H. S. 1'011 Jlentz8ch . 
aan een opvolger overlatell. S. F. J. de Scheemaker met .J. M. 1\11. Carolns. 

De Java8clu Uow'ant heeft zich oak be1a8t met het ge- N. Th, van del" Tak, met S. A. KlCiuuc. 
ven van een antwoord op d<J VTaag-, door OIlS gesteld; wat Overleden in het Hospitaal. 
wordt voor het inlandsch olld~nvjjs gedaan ?Bitter magel" Ticn Person en. 

TROUW-, GEBOORTE-· en DOODIll'JRICHTEN. 

Gehuwcl. 

is het alltwoord. Ecn paar nietsbednidenrle besl nitcn z.ijn 
in 186!) en 1870 genomell. Eell paar wholen mee1' zul
len er Komen, - .. als er ondenl·,jzers zijn. De hccrHolle 
vindt stann b~j ltd. bestllllr om schoolprell ten 1.e vervaardigen. 

Het verslag over het Indi,~ch onderwijs 18fi7 is versche- Oct. 7 P. E. Ostlellder met C. A. D . IIoenschen, Idat· 
ten. nefL Dat oVllr 1868 is nog nlet tcr per,~e. 

Het Roode Antis vcstigt in een aanta1 plaatsen van J a\'a 
afdeclingen. Reeds is ruim f 15,000 in~t)~all1eld, waaron
dIn' niet onbelangl"ijke b~jdragell van Chineezen. 

Men ziet verlangend nnal" de komst van de lIibernia uit, 
die den kabel VOOI" de onderzeesche telegraafli;jn naar Sin
gaporo aan boord heeft. Mell is hie1' reeds hezig met vooJ"
ber8idende werhaamheden voor het landeind. -De gezag
voenler vall de Great Eastern is hie]' Ilan o ekomen, om van 
aclviea te (lienen. D 

1/ 

1/ 

II 

9 C. W. Khlte met lVI. C .• r. Fredriks , Djocjakarta. 
H. J .KelTeb~n met W. H. A. }<'redriks, Djoc
jakarta. 

21 S. J. yan Santcn met B. E. Kerkhol'en, Ban
tioeng. 

Bevallen. 
Sept.. 14 A. h G. Vall Hellcke1nm, gbl'. Go](lman (Z.), 

Gorontano. 
II 22 E. L. A. Pluirn Mentz van del' St.ar CD.) j\far-

tapoera. 
/I 

De Indi~che begrooting voor 18'11 lTIiHlkt hier geml zeer 
gunstigen indruk. Veel belovml en weinig geven, sehijnt 
ook in dat opzicht de lens van den heel' de Waal 1;e Z\jll. Oct. 

. Per telegrauf werd Mn elP, Handelsvereeniging alhier be- /I 

24 A. ]\1[. Nagel Bertmad (Z.), Sibo,:m. 
11 M. L. Reijneke Koot, (D.) Soerubaija. 
13 vV. C. Lebert Berkhout (Z.) Moedai . 

ncht, dat de .Franschemail van 16 October niet nit Mar- 1/ 
14 M. M. W. Ockerse, Thijssell (D.), Hembang. 

C. E. .Mulder (Z. \ Salatiga. seilles ?ou vartrekken. Bij de epal1ning omtrellt de berich
ten uit Europa YCl'wekt (lit bericht lJutLUlJ'lijk 1eedw':)?;tln. 

Van Banjerrnasil1 geen nader berieht. 

Wij hebben 011S menigmaal afgevraagd: waarom overal 
~l(lfl.rs eene geregelde opgave van den bUl'gerliJ ken stand 
III de dagbladen voorkwam en aIleen to Batavia niet.? 

Wij zijn door de weliVillendheicl van den ambtennar van 
den bllr~erlijkeu stand aillier in staat gesteld dergelijke 
opgave III ons blud op te nemen, die wekelijks vervolgd 
zal worden. 

Burgerlijke sta.nd van Batavia. 
Van den laten tot den 15 Octob~l' 1870. 

Geboren. 

~. W.van W~ik - van Hulstijn (D.) 
C.Adama van Scheltema - CJOchius (Z.) 
C. de NiJs Bik -- de Perez (D.) 
B. Ph. ten Voorden - Kleijberg (D.) 
G.U. Versp~jck-Menll(]).) 
F. 13.J. Kal _ .. Terwogt (Z.) 
A. C. LeijdelrneiJer -_ .. Vis8el' . (Z.) 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

II 

II 

II 

C. A. van Ranzon, Swaab (Z.), Djokdjakarta 
15M. C. Stam, Cramer (Z.), Soembaija. 
16 Kooiman (D.) Soeraba~ia. 
19 L. F. Trompheller (D.), S<\marang. 
21 L. F. Kloprogge,. Trompheller (D.), Samarang, 

G. G. Evenwel, Krijgsman (n.), Samarang. 
M. C. Stadelman, Huibers (Z.), Sarnanlllg. 

Overladen. 
Oet. 4 11. S. Sch(lllerm~rek Bruins, }'adang-Sidempoean. 

1/ 13 VI' A. Meelhuijzen C/2 j.), Modjokerto. 
1/ 14 J. KLasatira (6 m.), Samarallg. 
1/ W. T. J. Gosenson (52 j.), SamaJ'allg. 
II D. David (39 j.) Samarang. 
1/ 21 M. A. St.ru\ik (9 j_ en HI d.), Samanmg. 

I ~~-: :~;::::~:d:: ~~~::::~n P:: •. n--
I Yan Sing:lpore, Riouw en Muntok ; dc heeren Tahai,~er, 

Sillier, Munder. 
I 
I Naar Muntok, R.iouw en Singapore, de hee1'en Hutchill-
\~o 1, .. Ehrcuerone, Schmidt auf Altf'nsj,adt, Hardbord en 
, iamlhe. 
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.' Handelsberigten. 
BATAVIA, 27 October 1870'. 

:De laatst, uit Ellropa ontvallgenc brieven per }<'ranschtl maii zijn vall 15 Septem ber en de lelegflllllllJtm loopen tot 9: 
October; de .spoedige vre,~e, waarop Illell lla de gevangellnetlling' vall Napoleoll gellOopt had, laat "iei! lIog ui"i. zien. Hoewel 
~l e voortdurende OQl'log weillig invloed op den gan~ van zaken Iller \liloefenl, zoo gaat er loch lli eL veel 01U. daar vau de 
voornaamsLe ::E"'rod"L"l.c'te:l1 reeds veel op leverll1g gekocht werd; de voornaalUst.e Lrausacties ;.;iitl dall ook de Suiker en 
till-veilingen. Eenige fail I ieteu van eh inesche handelaren leidden t~t nog grootel'e ged ruktheiu van den handel in ;V1a.
:1:1 -u.fa-01;'lL1:re.l:1. ~ra.o1:1:te:i:1 gltlgen letti Lel'ug·. "VIW"~ese1.1-J.:.oerse:n. \Verdetl wal heter voor Koopers. 
Bet, Gouvertlel1lenl, ziti legen half November wedel' twee millioen alln de mark!. bl'engell. 

I N V 0 E R. 
'Vij hebbell ~cdel'!. ()II~, vorig iJc:t'igt nog geene verbeteriug in. clen loestand ouzel' lijnwaadmark t klllluell bespeurell, De 

vraag blijrt nog SiCl,d :; ~~rou\elldeels beperkt lot lhdelijke eOflsumlJtw en prijzen <lijn zoo weitlig slabiel dai. Olll een Iransactie 
VIIIl eeniO't) bel.eekell.iii tot, sU~ll(l te bl'engell een g'evoenge eoncessle gedaan moet wordet!. 

Otl~e Iloteeringell l'Oor ,Vitle ell Ruwe Madapollarns z\jn als voigt: 
voor 5/ 4 WIT I 5,20 @ / 5,35 

,,6/ 4 " " 5,90 " " 6,20 
II 7/4 " " G,(iO II II 6,70 
" 5/4 RUW /I 5,30 II " 5,40 
II 6/4 II II 5,90 /I II 6,20 
,,7/4 /I /I 6,90 /I II 7,-

V.OOl' goede :U ill: E11~. lVJ:Adapol.l.a:D1& wordt f 4{ @ / 4} betaald. :El:oll. gebleek:te 
Shir-t:1n.~,g geldcli / 8,'25 @ }' 8,50 voor 5/4 en / 9,25 @ f 9,60 VOOI' 6/'1 en o:n.gebl.eek1:e / 8,25 en 
f 9,~;, l'especl; i ev~lijk . E:n.g. 36 ill: ~i'tt('" ... ~hj.z·1:in.gs goede kwaliteil. bedingell. / 8,75 @./ 9,.- en 8 Ii: 45 in : 
~:u.vve f S,-" ::EJ:ol.l. JCh.~i111!!i met wemlg vraag en Le nuteeren op f 8,50@}' 8,(1). De vOOl'raad van Ca.:n:a. .. 
l;>ricSl blijft lIog I'oortdurend zeergroot, vooral van No. 15/16 waarvan de pr\jzen schier bij iedere afdoening op nieuw 
tertl((lool'cll. Wij noteeren No. 2~t f 3,45 No. 30 I :),50 No. 30 I :3,75 No. 15/16 /4,25 @ / 4,'10. Van Chi1:seu. 
v(mifetl willie Uil l\voeren plaats; melt verkochL fraaije pink pads @ }' 8,- en groen.e @ / 7·~ .4.dr. rood 
~n1:oe::u. hlurt ollverkoopbaar; nomillaal Iloteeren }\ij }' Si voor 5/4 en / 10~. voor 6/4. J:'"d"U.le Tvvi.s't is tot 
Ih~er(: pr\)zt:1I argcdu:\Ii l.en~e\'olge vall helangrijke aanvoeren tel' plaatse zoowel als zeilende. Dt' \Vaarde is thans op de 
t, 'l';lS \':til / · I. ~~(J,- VOOI' No. 4,0 aantenemen. Goede merken .Adr. rood G-a.ren zijn verkoopbMr tot }' 250,
@ /" zGO,'- afwijkende kwaliteiten zijn aUeen tot veel lagere prijzen te plaatsen. Gr.i:u.gha.D:1SJ, Sa.ro:n.gs en 
Ea;tik,51 ~,ijll bijkun8 geheel zonder handt:!. 1v.[ol.1:o:n.. Deke:n.s ziju met moeite tot J 1,,- @ f 1,30 aan . 
de:l UlllIl Ie brl'lwcll. 

Z~eecl&ch XJ"zer is vcrkoopbafll' tot / 10; VOOI' l<]ugelsch bestaat zeer weiuig- vraao' ell is de vool'l'aad 
HOg zeer ru illi. Zvveedscb S1:a.al vindt nemer~ tot J 12,- @ / 12,50. Spijkei.-s Zijll }' 13,- 111" 
picnl waard. 

::E1:aa.:n1:jeas- I'll ~alkerbi.er wor(.It lot}' 5,75 @}' 6,- verkocht. Goede Ge:n..e-ver geld\. 
/ 1:1,.- @ / l~~~ lE:l:n.n:l.:n:a.en. ~ijn gezocht tol. f 8,-- @ j 9,-- en ~a.zen. tot}' n . 

.A.rA.k.les~e:1YI5I 16011 zeer schaal'S ell worden op / 35,- gehouden. ::E1:o1I. G-oe:n..i.eza-hk..e:n. 
?Un lIilcrst IIlot::ij elijk V;tll de hand te zettcil. Pe1:role"U.:n:lI. is op 35 ceuts te noleeren. EI:1!;. ~ole:n.. aan
gebodcll taL }' 15, - @ }' 16,- ell .a .. :u.&1:rali.sohe tot J 1:3,-, 

UI'rVOER. 
III .Tuva :Ko:f'fij von den een pattI' kleiue Lransacties tot}' 28,- plaats. Men biedt dien prijs thans le vergcers, 

Jailr do wciuige pluIILel'~ , wier product nag disponibel is, nie!, onder / 30,- wil\ell vcrkoopeu. Voor j a. W. 1. bereiding 
\\,i)td~ / :16, -,- gevraag-d ell IS }' 34,- dezer dagcn Le vergeefs gc boden. III de Padalig-veiling' op 31 October werden 
a9S0f) piclll~ vi<I'koeht tot J 31,82~ en de rest 6100 piculs opgehouden. Wij rekencn cia t de helft. voor de Vereenigde 
S t ,lI,ell he,tetnd is. 

De 8u.i.ke1~ in de Gouvernements-veiling van 27 September we I'd al8 voigt verkocht: 
25000 pic. Samarang . ... .. .. ... . . J 14,24 
45000 II Soerabaija ...... . ...... II H,25 
40000 II Passoeroean ........... II 14,11 
10000 Oheribon . . .. , . .. . . .. .. H 14,35 

5000 II 'l'agaL ................ II 13,95 
r.r uooreoll I.nL / 1·'/',20. Jacfllra Sllikcris het laatst in verhollding tot / 14,25 argedaan. Op de !Cusl heert mell wedel' 
lut / 1·1,,75 gedaau" doeh z()ude in. de laatste J.\jden weI tot j 14,50 hebben willen verkoopen. Den 2~)sten veilt het Gou
veruc~llCill: wedel' 12filJllO pICuls. Voor Fl.ijs't is weinig vraag' voor exporl, ell zijn prijzeu ollveranderd. .A.:ra.:k 
tot / 65,~-· afgedaall. Goxu. :J:lIa.:n::a.,ar / 25,- @ J 26,-. G-o:n:a. Elas'tiek Holeert }' 95,- @}' llO,-. 
Nalli' G-eti1a Percha-, waarvall . de toevoerell oak niet groot ziju, is weillig vraag en is de Jlotering j 100,
@ / 15U,- geheel 1I0[JllIlfll.d • .N"'ote.:n.:n:a."U.&ca.a;t noteert.l 85,-- @ / 120 .. - . Foelie / 150,-@ /190,-; 
de WiUV(Jcrcn dezer beide :ll'likelell <lijn gering. Z~art:e Peper werd mimer aangevoerd en yond tot / 20, 
@ .I 21,- -. Hemet's, '{/Vi.'t"te di'to ontbreekt. :J3::oeh"U.ide:n gelden 35 @ 45 cent~ en B"U.fi"elb."U.i
den. 26 @ 2\) cents, Bor:u.eo . Fl.o'tti:n.g }' 11,- @ }' 13,-. Pada.u.g di'to ./ 9,25. De 6000 
piC. :ai.IIi.ton. Ti.:n werden den llden dooreen @ / 7lJO verkocht, 

V RAe H TEN. 
N"ederl.a.:ndeche Schepe:u.. lIeOnstaneel1 sloat af Lot./ 2,25 111" [licul voor Bushire. IIBeni'iettc 

(-Ieel'il'lIidf(-lf accepteerde I' 72,50 voor SUlker eu / 60,- voor 'fabak van Soerabaija Haal' Rot.terdam, terwiji de IIPassOerOea1t11 
I.ot, gelielrne v racht \'001" Rijs~ vall Indrama\joe naal' Amsterdam afsloot D~arop lJam de Factorij de volgeude 6 schepen 
op als II {fijsbm·t'ts fJenctrikUSII ' tot .I 72,4,:3, II Balti1llorcII tot J 73,60 beide naar Amsterdam, ,,('orne/ian tot / 72,40, If Isaac 
aaCostl!1I ell lllIenilri/cail tot /73,80 uaar Itotterdam en IICorl/etia Mathi/dell tot /73,75 uaar Schiedam. VerdeI' slaten a f 
de /t/ohanna §. Willem" vaGI' )' 75, - ' voor Suiker en de 11 Hzt'ijilcC01JCz' II tot}' 72;50. tI,Auguste# lot f 70,-- VOOl' Suiker 
ell / 5''" .. - voor Trrh:Jk; IIGI'Ol/dzl'etll tot / 72.90 voor Suikel' / 70,-- voor Koffij ell f 55,- VOOI' Suiker. De "Sc!"icilamll 
,,1I1a1'l:a Elisahdll!l 11 .{l.lbtdS8e1·wam·all en. IIConstailtiulI namen aUilll }' 72.50 voor Suikel' en eveul'eedige vrachlen voor ander 
goed nan . IIAqJl{l.fi7lSl1 bekolOt J£3 .7.6 voor Suikel' naar Lohdeu. IISIf,SanilU Johanna" ell 'IAst/ 'ca n £ 3,IOj.- vooi' Suiker 
naar .I3os ton. 



, ~~~~$(:1.eSQh4El>:pe:ri~ ' llet;FlIlgelscheschip: ;; CO/fiity O/.dYl'lI gaat naarHolland tot / 75,- voor SlIikel' 
~ilI8'5;,-:-: ' ~oor 'Huidim,uOoilril!J4 .J!'prf61fi1 eli iiBrm!Jal" tot ./70:- v06r Suiker, /lE. -M. To:.i2(!;' tot , ~ :U2.6 u.-wr SaH 
1haucrsco',cter:';A' ijF , /I Riz'erlJoi/llefi. ' ell> l,loi'd ", vont' bevmchLers rekcllillg naaT het Kauaal voar orders laden II-Kaua: rt laad t. 
cvoor :henRchtej's rekellillg' Baal' A Ilsl ral i ll. If Capl'e1'{l11 accept.eercle Suiker en ' Koffij tot. l70,-o.a<1.1' Rot terdam en "SaN/a;'aNY,/ 
/'67,50: el1,/ 70,--, voor 311iker .f,80 .. ~ vonI' Huiden naarRollerdail1. Ret Oos teur\jksch~ schip " V iiiCCf/u efl bekomt £ 3.S.o,! 
VOO)' 811iker 'nail\' ' Greellor.k. Het Ji'rnnschc sch ip ,,'1'Ctci<elf gaat tot oJlbckeude vmcb!. uaat' Amoy en "Esmero!df{il "Gor be
vrachters . l'ekening; ,naar Australie ,terwijl cleLlesLinatie vall "JiJS}Je1'a?UJefl geheim is. Zwecclsch IIHeellcigll en Deensf·h ,rJ. S. 
Pontoppidllilfl werden t.o!' .£:-UO/.~ "oor Suiker Ilail\" Kew-York opgellomCll. 

De 1!'aclorij zal op il NOVClllher wcdercene inschrijving haudon. 
Onoe'vrachtc Sch.epe:J::ll.. Ho!1. "KoJ'tenaeJ'fI, flSaiil (U{fll!/'I, "Idc, Cieertntiile " , flAltegoJula' Jacobal/, 

/lJ1fm"ij 9'" .T:lilleyo;;.dct 'l , fI.i:;',IJud1·{tII, Johall9Utf', "Riddf!rh-!li'lCI'. fllYitlem Pool11lm, II , IILotti s(Jl/ , " lWili rUI. "Conzelia ll • 

"Ja!/.I/.etje II , li P-ice Arlmil'aalJJiay" ell II Star/. DOC!.;Uii/.". De Engelsche schepcn /I East/uem" , flNatio n.s llojJell , "JV. !Y. Smitffll . 
./iLlnlli£! Plemi lli/ " , flClumtideel'/I, lI a/81WOell , /f ('oltlzly 0/ Ste1'lil1(} fI , liSt . lIeleilSlI. Alllerikaa118ch "Rainbow ll, "Rocl.:et". II B01'JleOIl, 
fllf'Nt1l lctilt" ell II Peabody If. Noorweegsch II Pegg!/" ell eellige }I' ransche en Nool'd-J)uitsche 5chepen. 

'W I S ;:$ E 1J K 0 :8 R § ENE N is PEe lEN. 
Jl3:o11,a.:u.ct particnlier 102 @ 100;. pOt. :l3a.:u.k:~i.s&le:lso ]OO{- @ pari. :LaOD..cto:u. parLiclllier 

/' .1] ,77 ~ @ /11,85. :Sa.:n.h:.:-Wi.sl§le1J'iia / 11.90. S::l:n4;;Rpore Jl3;a,l!:J!.k ~:isae1"'" / 2,72 I-:XC>JI1S" 
kOJl3.g d :Uc,;-" j 2,72. 

---.----_ .. ---

S tr a a t IS u n dad 0 0 l' g e z e i 1 d. 
:-. ..,.._~,:_.;..7..::.O;;'~""~~~""'::::O:~_-:--~-,-:--~"':'?'~ .. ::c-.~·~-~'= -':"~-_:_.,:.,~.~·~. ':-::-W', ,,.. ~.!!' •• ~==-." -:_~"''':-_~"-_:--;-;.:-::-7'':~~.,:!;:!:~~~~:.~~-~:r.-~!~:o:":;.-:-.-;::~:-:=,=~::::-:?~_;-~!..~~=-• .,..~--=--:::-!~_~!"~;..,~-=:-~~_~~::-:=. 

DATUM _ .~~.l~~ . . _. :.r j\ ME N lJ!': :l SC_I _~~;~:'~~i __ ~ _____ ~j_!,:~,~':~_!t [) ~~ __ _____ _ ~A" ____ L .. _~·U'UM __ ..1__ SAl;' 

Ii. 'Jolll'n. ; I I Oclober .. . 1~ Franech. . . , .. . .rean Pierre . . 'I' Blltavia .. . " ... :18 October .. .. .. IBclle Isle . 
. - Nederlalld.Hch .. IAlIll ~'- &. Johanna . DalloiJ~ux . I I •• • •• • • • IIB" .. . .;Rottcrdam 
.19 ~:ngdsch : ..... !Motis. , ",ISmith . . . !Cardiff _ ..... ... . _]11 JuJU . , ... SiUtlt pOre . 
• - 11 • ••• • \A.- incouJ't . Runilil. . . Newc~stl e. " " " 121 .Tnnij . . .... ! fI 

. .20 ~cdc1"hnl.d!Sch ' I:?r,lrlilit' . S~hol . . . 13!lbl."I' J:l . .. , ...• 'Il~ Octobe1'., ... . jA, I ngl~.rd ,- , m, 
· - li:ngelseh , .. . . ;'rUk~LtlO . .! Iter)'. , . Silaugltay . , ..... 2 ~) Augustus,. , 1M ew-l or}\. . 
• - If • •• , ,Sirins. , ·1\YUlen1i:l.i1. , PrHlang.. .. ,,10 OctQher, , .. \8ati.n'ifl. 
,-' ~cilerJnnuIH:h, ,jJi:l'arHllus . IItlbhoff. ,Rotterdam •.... I. ..,.1 
.21 ~wceilsch ...... iHellwig- \H'lmUlal'gl'en. Ihthtvia ....... 'I~'O Octoher., .... ;Now-Yol'k, 
- ~)'ansch ..... , RaUHll1a ,]HaulUu8 . . GlIisgow ......... fJ7 Jlllij ..... . .. :Bau!!kok. 

, - Nedtll'ln.utllillll •. ,IH\'H .iBilkkel'. New-Castle. 11 .... ;Ordel'. 
· - .Anwrikau lIsclL fh:nl~fact.rcgs, . !"ElclJ'ed , .fnpall., . 9 September, ... : New-York . 
. - Nool'(l JJn itsch. T;:ilisH1'IU, jJohallseu.. Batavia .......... 16 October · , ... ~ MelbOll1'ne 
· - Frallsch, . .... . ~'l!J-'tljuallll l\ltirie 'IJllnguisl'c,. Macao, .' 9 September. " leaH.s . 
. 24- Engolsch ... , .. .rung Fry. .j . Foocho\\' .. " i9 ' " . •.. ;New-Yol'k. 

,.". NtH'thampiull. 'IBarClay , . Shallgllay..... 8 . , .. ,. !Lonuen . 
. , Mclbl'eck. rllggart . li'oochow •..... 8 ., .. , i 

. 2b .. Gnui'e Ciiy . .\'<>I!iS. . Kurrachi. . . . . . . 0 Cctohc!' ..... . tataria . 

------~-------~~-----
A an g 6 k am enS c h e p 8 n t 8 Bat a. vi a. 

~:~'~M _[~~;~~~~=_~=-=~Th"~=-VOER:=T--~r:;:-T===;~:;::·-=~=' 
i 

Oclob.!' ... 1~l<ed.,.I"lHl.ch .• ,clrip .... ;Z"id Holl"",1 . 
.- : 1/ burk. -' .. tCol'ntlia :\doJphina. 
.19 ,chip .... INoo!'u llra\lUnt 
.-1 :. ~uon.. . 
,- FraHsch. . lml'k, , .. I~t AHtoine . 
· n z. M ........ .. Ioom'. 'lsumatrl1 . 
.- Nederlalldsch ..• chIp .... JJah. . 
. - ( II J. " )Jec1o " " 
,- \ ! !Er~8mu8. , 
_ ; :L.?~l'en Bkostcl' 

· brik. , ... ,~hrm~ 
,22 fmllsch. .. sloom u, . ,CapHole . 
-- ~ederlalld9ch. , £cl~ir' .... Ottolina . . . 

If enricttc A dl'i'1UR 
,-- ,EllgelBch , • , ... ul'ik .. , . 'Cari . 

If. • , . , •• schip, ... Someuet , 
,24· schoener Mar" 
· 21) .. ..' schip, ... Grauite . 

----------------~-

.hwart . 
· 'lle Roever. 
·IItover. . 
• RtlSman, • 

'11)ronkers . 
• van lto8seW 
. jgmit. . . 
' IHulsho/f , 
· iZweede . . 
.IWtllemnn. 
. !Ra."ju , 
· 'Ou\Vcbaml. 
· 'Schucbaru . 
· .Locbyer ' 
· Hecks . 
·Miles 

· Ellia 

• h~assaroea.l1. 
;iSoerabll~" • . 
.• IJirerpooJ. 22 
.IBrouwersbav. 11 

· Pad:mg. . I' 
• Bl'ouwenhu.v. i . 
· " . II. 
• II • , 

· Helvoel.lni •. ,. · r·dung
. i' · .... mga.porc. " 

.\~ortsC1tiC)tls .;. 
, ~nlllal'allg. i. 

· Cheriboll . L 
. IG01le . . i 
. ,Singapore . 
· Kurrachee. 

Vertrokken Schep.n van BataviL 

Jllnij 
JulU 

1 IG. SuerlllondL &. Co. 
,E. MOOl'lllllnll &. Co. :J. lJaendels &. (0., 

iReyust &; Vinju. 
iDiilUlU]er &. Co. 

IBusing, &hroder &. CO. 
'I u 

!J, ~' . van Leeuwen & Co. 
I 
j 
:\V. SnermOlHlt W7.n. 
\ MPlcl~ine, 'Valsoll &; Co. 
' G. Suel'IDondt. Co 
'Huuter, Houghlo11 &. Co, 
!}iac-1aine. Watsnn &; Co, 
van BlootClI, M organ -~ Co ' 
DHluiHler & Co. 

~~: :~;:,: " ":;:;<~~7;:'~~;:<"~'C~-~-'1='==--=:;:::~~:':::'; -- .. -~-'~=~=='~-=:~,:-:~-'~-'"-~ 

, ~~~~-~-~:-J;~~erJ:;I~~~I,~~'\II:~~k- '~IJ-::';~-------.--
. 20.Zwccdsch . ... . " \ued1'i" 

. ; 22IEngd'Ch .. .-, . . acnip ... ;,'"ti6,;'. Hope . ' , 
,'. - II , ', ' • • • I)ark" !,Sj,Uit ~r ni~ l"~l.y ; 

t, : 

. '- Nederlandsch. . CU!lleli~ AIlolpIliul\'. 

. :!~ n ii.uttja & M~i·jil. 

. 24 .schip,. St/'\~b: r ad V~ll EW\j,6k " 

: - A.iuerik:~ans!: II . 
, - li' l,"~ll,~ eh, .. , -.. 
.26 E'igelJ;ch . ' 

- . , 7 N oderl.nusch: 

:...:: ~jD,gcJscb... ., 

Zu,id Holland 
G eorge P~nbollij . 

bark, -,hIles lhlfa'ue 
Sl:h-ii).-.-.-, Carl. " " . , 

IT c"Dl' ; ett~ ,4drj,nl\'1\ " 
N 00 ' d' BrabaUl· ,. 
Somerset. 

... , --'----.. -~------~I~-e- -~·l1eg:-.-- ---

· liammargrin . 

'I'Hlix . . ' 
· Evans. , 
: d. Roever 

" . Flan • . 
· .Ham. 

" Swart. 
· Burslelj 
, l3oltver, 
· l~ocJi~'er 

. :'chucbaru 
· Rovers 
· Hick •• 

:ISoeraba\ja . 

· ~oeraba\j~. 
Bushir •. 
~oer~haiJa . 

· Netlvrbud . 

~anunang. 
Koetei. 

· .iustralie . 
· :":ing:avoro 
, i;oarabaija. 
• Munt.ok . 
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~angekomen Schepen. , ! Ter reede liggeI1de schepen. 
12 id,Eug. brik ' 'Diamolid, gez. Hageo, van I T"Y.c"Z, Mar: & Hillegonda, Walters; Sumatra, Btlijs~r ; Ridderkerir, 

B1okzle .; .;\ . ~. :M., Kaunegieter; Eng. sc li ip Kas.a, le Gros; Frans. 
'Samara"g;' 2' OcLober. 

Singapore . . 
Slnnara1Cg, ' 15 . October. J:'~ed. bark Hong 1'liay 

Kim . j{jat, . v~n RioHw. 
Goan, gez. Tan schip Esmeralda, Gonyon. 

Samm·atlg, . 19 Octuber. Ner!. bark Hendrika, gez. Bns, van Soe· 
rubaija. ·-21 id. Ned. bark Constance, gez. Schroot, naar Soerabaija. 

Soeraba~ia, 16 October. Ned. schip Oceunus, gezBgv. Planten, vall 
Bat~via. .. Hi id. Eng. _chip AnDi~ :FJemillg, gezngv,Mr. Phd'seu, 
vall Ihlavis. 

,~oe1"abai)a, III Oclober. Eng. schip Lcvunt,lg"zagv. }vlartill, van 
Batavia. 

- 20 Octubcl'. Ned . bark JJ'Amitie, gez. Paulus, van Panaru<knn. 

l'u!!r.:t. 10 Octobtl' . 14 it!. Ne,1. sch ip lIlar ia en Eli'ubdb, gez. 
Bonger, vall Ba[uyia. - 14 iJ . . Ne<1. ~chil' Riddcrkel'k, gcz . Blobiel. 
vall lh!avia . . - 15 id . I,' r3I1s .chip E~ m~ralrla, gez. GOliijOl ' , van 
Soer :,haija . - 17 id . Eng. schip Kassa, gez. Ie Gros, van Sor.i'abnU~ . -
17 iu. Ne.,j. scbip A, M. ID., gez. K~.l1uegietel', vaD Cheriuon, 

BeZiJe!ciK, 7 Octuber. 
tiell. 

Ned. barkschip Constautia, gez&gv. VaJen· 

P"ZOerC6a1l, 11 October. Ned. bark Sucl'ubnija Packet, gez. Olivier, 
VIiU S~erl\baija. - II id. - 12 id. BlJg. bark E. 1\1:. Yonng, gez 

Pasoeroellil. Ned. schipHeleua , gez. van Leeuwen; Ned. schip 
H. W·. 1\1., gez. Bruijus; Ned. brl; Jacub R oggeveelJ, gn. Vag van 
Marker; Ned . bark Soerabaija Packet, !!ez. Olivier; Ned. bark Johanna 
& \Villern, gcz. Jan.en; Eng. 'chip Pri<le of England, gez. Paijlox; 
Eng. bark E. M. Young, gez. Heath. 

Pad,,,.!! , J 5 October. Eng. barbchip Knigt of SnoU\vdoliU, ~~%. 
Rich'l'd!!lu; Ned. barhchip 1'dRortc:1 van R 05!em, !in. A. J. Boon . 

P",.oet·oean. Ned. sehip Udella, ge.z. f on Leeuwell; Ned. bark 
Jacob ~~oggevecn , gez . ' Vos van ~1arkcD; Ned. bark Den Eishout, gez. 
Teppemu; Ned. bark Johanna ell Willem, gez. Jansen; Eug. bark E. 
M. YOl1 nf\. gez. Heath . 

Verkorte balans del' Javasche Bank. 
Op den 19den October 1870, des avonds, opgemaakt 

krachtens art. 18 van het Octrooi en Reglemsnt. (Staatsblad 
1870, No. 34), en ingevolge besluit van den Gouverneur
Generaal, dd. 15 M:ei 1870, No. 12. 

Heath, I'eu Soeraba\ia. . 
PIIS{)e10e,,", 1a Octobu. Eng. bark g. M .. YOllllg, gez. Heath, I Discont~ re-

VAil Sacnblija. rekemng . I 
Pas(j~rQc{ltI, 15 Oclcber. Ned. bsrk f);)11 l';lshool, geZ. 'reppema, Beleening-

Kapitaal. .f 6,000,000.00 
9,122,134.04 Bankbillct-

ten 
van Samaranl:(. n~kening 1/ 1,130,523.00 

Pt:t!'71'g, [, Octobu. Bill( . hdrhchipKni!( c (If Sn,,, ,w dOl:I!, ~~ eZl.1;v. C. Hypotheek-
n id'fol d,uu, HU Bata.j~ . rekenillg . 1/ 

- U Oct0ber, Ned. ~Rl'k~ch i p }Jaarltfl vau RotSeol. gezs.';v. A. Specie in (Ie 
1,392,833.3-4 

J. D O('l lI , v:w n ll ttl T!l~lII. kassen . 
l'rQf,o li".fJo, 15 Od" her. l':ea. ~ehip AlbIB,.crwRnrd, gez. Jacobs, 1fllntlllute-

Vil li Sc~ rab~U a. riaal . . 
4ndIG;l1tr. 26 September. bl'ik llcl!l'icttc J~ li'8bdiJ, gcz. Snick. V~!l GebO\'nven 

Sur-flit,- V • . - - 27 iJ. brik Wilhdminu, gez . \ '3n 1': ')1', VAn Balie Am· 
p~!! :' a ~i " H"ncla Ct, :>nl'"rcea. 

Jld:dSSQr, 2 October. 
vall Mlcao. 

N cd. hrik B~toc IIn t,.ir., g ~1 .. Vitriil!!:" Conlon, 

en inven
taris .. 

Diverse re
keningen 

" 22,071,656.35 

1/ 2,52,118.98 

1/ 471,ilOS.~)O 

1/ 666,076.26 
1'jiln{iup, 16 OChbtr. Gp.e~i(jlla Muin, gu . ltolft', van Socrabaija. -

Ie id. Guilacf A.lol f. l5ez. n.nelIC)', van SUlnllnal'. 
- -- - - --- - -~-

f 35,106,650.87 

Vertrokken Schepen. 

111 Oill-

loop. 1/ 25 ,405,742.50 
Bank assig-

natien in 
omloop. /I 1,455,861.64 

Bekening-
courant. 
soldo' s. II 1,871,549.60 

Diverse l'e-
kenin-
gen. 1/ 373,497.13 

f 35,106,650.87 

S"m.t·r/, II§, 16 O ct,!b-.r. Ned. b"rk Bintlltlg ~J ' im o r. ge~a.l5v. OewR 
MoM. lie!!!., ufter Sil~j(Qjlore. - l(j id. N ",1. Lrik AqIlUJ'iu8, gCT.ngv. 
Altlllllll. Ulur Nederland vil\ P •• oeroeuD til }!alavia. 

Marktprijzen te MakaliBa.:r, 

- 1~1lr, . • chip J,tvuut, r;p,z. Sang,.tel·, unRT Sotr~buijn; Ned. schip 
J\ {J '!lIlul'"liet II, g"~ Chevalier, l, ~:\ r '.l'agal; Net! . ~choe':,er Charlolla, 
g~z. :';1101011, nnar [h~s'IJ{JII; l'o eil. brik Joh,\Uua, gez . vun Holl. llaBr 
i~~lIj cl'lha.flin. 

S471iflr4"!/. 17 Odoucr. Ned. Lrik .Tnn viln Galen, goz. vun :Loon, 
liner )lell",uruf . - 18 id. Ned. bark SKid l\1u&koor, gez. Hadjie 
Mulultl1. T~hear, Dur Soerlluaija. - III id. N ed. schip Henriette Ad· 
riana, gzc . Schllgard, na!!r Nederland. 

Sunil bll ija. Hi October. Ne(!. hark Pider Johannes, gezagv. VAn 
1'ulingeJt, uaar SUtJ\onajl. 

Soe,·Qbaiju. 21 October . ]I},,!;. SaJlH>l";'.n ;s, gl!~. Killg, !Iunr Nederland 
vilt PI,,;ocrot~u . 

./Jezocltj". 14 October. Ned. Clippers.hip Ooral'echt II, gez. Rot· 
ga.", u~ur PUIl8I"oak¥u. 

Bezlle!ci,!, 20 October. N~d. schip Coustanti~, gez. ValtlDtien, naar 
l'm;snrocan . 

l'''K"lUlI!/UIf, 15. October. Eng. River Buyne, gez. Dillman, llaar 
'l'~gal. 

Jfalt.uJII':, 3 Octoher. Eng. scho~ner ]'org~t·me·llot, ge~.Rayton, 
nRbr Singapore, - 7id. ]!Jng. bark Nil Despcl'andum, gez. Griffin, 
Il&I\T Singoporv. . 

l'lfloeru'-MI, 17 October. Ned. bark Soerabaia ·P"cket, gez. Olivier, 
IIllur Nederland via 'f,iilaljap. - 17 id. NeC! . s(~ hip H. W M., gez. 
Bruijns, nHlrNederland : - 18 id. Eug. schlp Pride of England, gez. 
1'h. 'rByllll'~ naal' Nederland. 

l'robolingo, .18 Octu1:tr. Ned. scbip fhanlst~de, . Kez, Geerlingl, 
naal' Batavia , 

l';'oboZt"!lo ; 190ci6her. Neil. schip Bato,gezagv: Kramer, nasI' 
P"soei·o.ean. 

Gouvernements Wi~sels op Nederland 
Partiknliere 1(1. . 97 a 98 %. 
Souvereigns f 12,80 r. f 13,
Agio 5 a 6 % op den zilveren gulden. 

Rust, Balie. . 
ld. Maras. 

Kollie, (Bonthain) 
ld. (Pare-Pare) . 

Rotting 
Hiliden, ·Koe-

ld. Bufi'el- . 

f 5,- a f 5,50. 
/I 5,- 1/ // 5,50. 
'/ 25,- 1/ 1/ 27,50. 
1/ 24,- // 1/ 25,50. 
1/ 7,- 1/ II 9,-. 
// 35,- II " 38,-. 
1/ 20,- 1/ 1/ 2·5,-. 

Pekalongan, 16 October 1870, 
Rijst Iste ~oort 6,50 pCI' piko!. 

» 2(le » ». 5,50 » " » 3de:': ' » » 4,60 It » 
Plidie boeloe » 2,90 » 

» Ossok ~ 3- » » 
K~pas Isle 500rt . » 18.- » » 

2de » • 16. - » » 
. » aue » » 15.- » 

Kla ppers a- 100 stuks. 
Miojak Pipit. » IB.- » pikoJ. 

Gorell~ » 30.- » " Katjn,i'g » 24.·- » » 
» Jurak. » ]8,20 » » 

Gcdrlle. » 4 .50 » l> 

Gambier 25~- » " K. lk 1 • 
~ ~1- .. liuijang. 
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OAB.c;..A-LXJST.wDT. 
Invoer. 

Van NGderiand per .:'J"eJ. schip ;'Keuncmerillud" . ;;ez. Groo te, 
agt. E. :Uoormanu &; Co . . 

kn. zeiltlvck, 50 do. petroleum, G. Seurmontlt en Co. 50 vn. bier, 
Gutiipi'ieh en Str"H;s . ;)0 bu. gal'ens, 51) k!l. vennuuth, E. ten 
Brinek en Cu. 2 . ku. latllpCll, I clo. kramerij ell, I 010 . llIetiic\inen, 
100 vu. bot~r, {~eu . Rueri.!:!'ck eu Co . ;~ kn . pet rulcnm, Otken. 29 
ko. lamptm. 100 rll. Luter, i22 kn. m auufuct.It'l'cu, 20 ara klc~g("l's, 
E. }\l'1<lr ru anu tIJ ZOO kclrl . petrolcnlD, 100 vu. buter, B. vall L ee u
wen ell Co. 6 l;u. llla llll i'actureu, Niederer en Co. 50 ·m. bier, 
50 cirillo, Biisin" Schroder CO <lo. lllallufactllren, 25 rlJ . lueifttrs, 
50 do. wijn, 100vn. boteI', J. }'. van L~CIlweli "n Cu. ilO vn. ']l\i
kers, ~ s ku. malllli'actt'rell, 75 md. s/watcr, BllO kelcl cu 400 kn. 
petrr.le tHu, 1 do, IlHHl c W'H{,,:U, llanuel eu S ti eh ant: . 63 kll. manufac 
tureD, l\1~ i lltr ell Co. I i> !w., 2 Vll., !'i() hokkell ell 12 LUll. aleo· 
hoI, zuab::Il11' , droog r::rijell J iustrnrnc llictJ, H.a t hk~H11J en Cu. 10 ku. 
lncifers , 6 Lu. l1lP. iJil('ldu rell, Bahre ell Kind er. 8 ku. pl'oyisie.D, 
j\h' , n1ces. 25 bu . mHlI u f!:H'l.:JreIl J !\lHelaiuc \'Vatwfi e ll Cu. l :~ kn . 
pro"! :lJE:.il: l2 11 u. l iktnrco J 7 do. kl'[ilUerij ~u , ] 9 un . p~fJi c r, 7 ko. 
cau de co;vgt:t· , 300 tI o, gla~ , [) ko. droot; c:rtieLl, N~llta. t kn rcnk .. 
werk, Bl'uiuiur. 3 I",kke" vilr j"ol olie, lli el' ering. 1 kn. hlJedell, 
Be t;j ,,<;k. 29 kll. laLOpe", '''Jul' uern an . I. kll d l'llkwel'k, John Pl'Y
ee ell Co. J4:20 rails , :1·00 iJV58Cll pl:ia ljes, \;) kll. bO \ll~Il , Spoorwcg 
:Maatschapl'ii . 100 Vlt. l;<J(r'l', 87 celL maulli'uetl1reu, ;1 kn . ink t, 
6 do. lucife .... 40 do. edwareu , 2 'Ill. spijkers , Z ku. poe li tocr, 5 
do. rhijn wiju, vall Beeck Reinecke ell C". 8 ku. koopwul'en, Bralls, 
3 ko . kram el'ijcn , 3 Vll. Wtl3, Reiss ell Co. 10 kn. kuopwaren, Or
der. 20 vt!. sp!!c il: J SU7 ps. Ui~el', fJ{) do . Utel'J 156 cu lL d iver scu J 

GOU\·Cl'll CI.UCU t. 

Van Keeler/and per Ned. scbip .Slad Dockum", gez. 'l'illllllcrman, 
a!;lt. Durnmler & Co. 

:;". i"':!,,"wchi!w, 1 do. ve!ccipcde, 1 do . geIVecren , 38 coil. machi
ncr' I'. U. r. J\hli,lschap)lij. :U 1m. manufactureu, Biising Schrod~r 
•. ~ { 100 man'lfactlll'cll, B. van Leeuwen en Co. 31 bu. garcns, 
.\ ;,. ,el'('1' en Co. .I 00 ku. vermuut", IHaiotz en Co. 2 kn. manu
t'aclurcu, 1~ . ::'>loonnalHI ell Co. 100 vu . meel, J. F. Vlln Leeuwen 
5 ku. iuk!, 1& 010 . wiju, 150 vn . bulel', ,J. .J)aeudds cu Co. 1 lcn . 
buehu, 15 kehl. olie, 3 k it. bier, 12 V1\. verf, l5 !celd. olie, 1 ko . 
mOllsters, ~ I·ll. ,eer, 2 ,kn. wiju, G. G. Ballen. 5 1m . . g las, 1 do. 
pijPJ('s, J . A. Hruini ul'. 3 cell. koopII'al'en, l\L-. Sch uul'rnan. J 
kn. n.atte u, il do. sigarcn, 1. do. kaopwa rcn, Cavadiu o. 3 kll. kra
mcrij en, 1000 ku. petroleum, 20 du. ham.rUeo, 6·1, do . g lnswer k, 
Reiss ell Co. 6S kn . manufactureD, Geo \Veiny en Co. 5 ku ma
uufaclnren, 50 Vll. tecl' , E. tell Brinck eD Co. 23 colI. mHllilf.ctn
rcn, vall lkeek ll ei lleekc en Co. 25 bn. rnaullfactl1fCIl, ~lacl!lill" 
W'nt." u "ll Co. 20 VIL ,ptcie. J ~ 2 bu. z.kkcu, 10 kll. l' autalollo, 
10 do. hctnd ell , "I do. " ucuel!, 1 vat ill ~!, 1 1m. t!;arell ~, 5i'> colI. 
clivcncJI , Il500 8iccncu , 81m. koopwal'clI, GO\lVel'lI~lIlellt. ()5 kl.
un,2" " .. boteI', 18 l'o llcll zeilrloek, il VlJ. hal'iJ)~. 4 ku . bukkiug, 
Gczagvocrtlcr. () kn . IWOpW!lrUD, Order. 

VUll I\ cdu l'luucl pCI' Ned .• dd !' "Mar!a At/oljina", gez . . Bakker , 
agt . It l\1.ool'nlann & Cu. 

15 kn. kr&lll !; 'rijcll, 104 co li. rnaulli'actnren, 2 kn. schar en, 2 do . 
lampg!azell, 1 do. lal.lt~nrns, 5 do. ~ard""ol' k, 1 do. speelgoed, VIHI 

Beeck Reinecke Cl1 CO. 12 1<0 . pl'ovi&ien, 'l'a lluaU. 25 luI. wauu
faet !lr~D, Maelaillc W~18on eli 10 kll. mnnufac tnren, Dum rnler en Co. 
33 l' rovisi cu, 10 I' n . h elll cll , 1 do. stroop, i do, lwnig, I do.meel, 
9 kn. likellrt·r., :3 do. glaswerJ.:, Ie HOllx .fil ·Co. 90 1m . ll1~nnfac
tlll'Cil, J . ']0'. vun Leeuwen ell Co. 1 kri . Illode\\'oren, Pan del ell 
Stiehaus I ku. Ul ozit lJlbi'que, InterDathiiJal~. 100 'in . meel, 450 
keld. petroleullJ, G kll. eigar.a , 10 do . mooei"nrcn, 2 cio. gOl'd(in
gor-d, J do. hUlldsciloe"ell, Geb. ::luV;rius Vtder en Cu. 164 bn. 

gllrells, Mainlz eu Co. 4 kn. 6jlce lgoerl, 2 do. manufacturen, H. 
A. B"hlmnn ell Cu. 20 lin. \\'(in, Juhu l'l')'ca ell Co. 6 ku .• peel
goed, JOO vu hote l', ! 00 do. hi~r, 1 !nt. WijD, Z do. kramerijell, 55 do . 
cog!lac I Engdhanl en .ClI. i 2 . do. Innuufac! l1rCD, 20 Ln. ztlk~en, 
40 Ln. gflrr.ns, Busing Sclnocier en Cu. 500 1m. petroleum, 3il bn : 
garens, ;)J .kn. mau Hi'a'ctar(:lt , B. van I,6enlV.en Co. 40 colI. azijn, 
Gruijlcr. 10 kn. be~c ltuil,2 do. kindersel:vics, 1 do. l~anufaclL1r~lI, 
W. L ooucli ell Co : lku. kr·isla!. :!44 do ~ mRll!lract'lren 50 do: 
b'ier , .20 . bu. z~kkon, E. ~;jvormal1n 'C ll Co. 76 colI. verr, Gum 
prich t il SI.r'ltm. _ iO ku . hier, lido. lnaDufac tllren , B.hre en Kinder. i 
kn. p-arfH Jlle riet1; Cavadiuu en Cu. 50 k{dd. p'ttrulettm~ 185 .vll. mef! }} 

.r. .1". van Leeuwen en Cu. 200 hamnun, 200 Kll·. kaorsell, 500 
keld. flet. r (}h: I.~lH. 15 . kll. kraHltl' ljen~ 5 j do . U1allufac t. (Jr~n , 11 VU . 
aardewerk, 3 kn. :::/,s Il erk. Ge;,AVcnrv fa Co. 44kn. m.!1l\faclu : 
ren, E. ' ten Briu'ck en Cv. 5 kn. ~ijo, 1 do. gedi~ti1iel"rtl, E,l· 
~ in ga. ,.:j !Ill. blit~t\ . ~ ka. pnar(sien" Schllllrmau. 1 }.:-O, · di\1~r8en .. 
Z~Es;;;t>J. ·2: .. ~n . _~nil~llIfae ti(nHI, Kind . I "JO't. m~!luf~ct.llren . S~hr:.l k ~ 

1 kll . siganm, S h:;gt. 1050 r :iil~J 298 b~6aeu plaalj~~ , 10 kn. ~cbro.
vow, Spocrweg Ma~18ch.ppij. 100kn. petrobllll, R ein an Co. 200 
»n. -zakkcu, 20 vn, specie, Gcu,cruenlent, 24 kn. manufactureD! 
Order. 

on ·'erd ... ladin, voor Soerabaija . 

Van Nederland pH N .d. schip ;, AI~mir8al l\:laij" , gez . de Groot S tiffij, 
agt. J. F . vall L~.uwell & Co. 

35 kn. mallllfaclnreu, 8 do. lllClftTS, 1 uo. modeY(arnn, ] 25 rio. petro
leum, 2 do. kraUlerij~n, van .Bclick Heilltcke en Co. 193 kn. aar
dew crk, 4;,\ .10. dun ken, 50 kazen, 200 hammen, Sl kn. kramoru ',n, 
52 du. tnannfact~r.D, 30 do . tampcn, l 82 kn . glaswerk 100 do. pe
trolenm , Geo vV 3hry ell Co. 20 colI. manufacll.lren, Hurt 111 vrlle en Co. 
21 pale tOlllVw'l'k, Win~ser de Lange ell Co. G kn .• ltll "de cologue, 
I val. melul, 1 kil. kramerijen, Eng. lnard en Co. 90 kll. ",iju, 
1 ku . boekw, Cavad ilJo en Co. lO ll vn. boteI', 50 hammen, G. 
Scurruondt fll Cu. 21 ku lU:.Iuufactllrell, 50 do. bier, Rei.s eo Co. 
49 ku . manufactureu, 20 un . z.kken, Bii.i,lg Schroder "" Co. 1 
kn. sl!i~geldoozcll, 1 do. chocolude, W. Luoncu en Co. () 1m . ma
nnfactureo, E. Mool'maun ell Co. 35 ku. lamptn, Geb. Reeriuck 
1 kn. lw. k, J. Da~ndel" en Co. B cell. ui ver3en, 1 kn. horo!ogieo, 
Agelliun qq. 25 kn. D1nn uincturen, 150 colI. petroieum, 100 VD. 

boteI', B. vao L~"UWeIl en Co. 2 kn. m'!lnfacturr.n, IUlernationalo. 
203 bu . garcm, I G6 colI. mauufactul'cu, 1 kll. div er.en·, Maiutz 
en Co. ;) 1m. sjJcel;,;oed, 0 dQ. manufactal'eD, H. A. Bahlma8ll en 
Co. 200 YD. nrf; Gumprich illl Strauss. 55 colI. mallufactnreo, 
1 kn. scbilJerijell, Burt Myrtle en Co. 50 kn. bier, G.b. Sutorius 
Vedtr ell Co. 1 kil. tnbak, Brans. 100 vn. spijkers , 25 kn. bier, 
65 d&, 1'I'ovi,icli, 5 vn. puiustcen, 10 kll. stojlfiesscben, 50 do. dr.k
paunen, 5 bu. dckons, 3 kn . papier, E. teu Briock ell Co. 1 ku. 
~orJelVa rell, . ~I ';,all Riet en Co . 3 kD. champagn.e, 1 do. kra1ll8' 
r\Jell, BrulDler, /6 hu. mallufncturen, 80 Vl1. spukers, Pan del en 
Stiehalls . 310 coli. hirr, 100 kela. pe troleum, 45 bn. ;:akken, 20 
kll. tnanufaetureu, BalIre eu Kinuer. 32 kn . manufacturen, N. H . M. 
67 colI. maolliacturen, 6 ko. zcildoek, (j do. clivcreen, 117 colI. 
meel, 1 kn. laken, Agen lell . 1 kn. schoe~cn, ,au G"IJerilo. 419 
coli. munufacturcJ, Pitcairn Syme en Co. ] ()2 ku. merlicijneo, 20 
VII. specie, GouvernemenL. 57:300 po. stccoen, 85 hammen, J Z rook
vlcesch, 12 vu . ro!l acle, 1 k ll. s3l1cijseeo, 10 VII. boteI', 90 kazen, 
6 kn. chocolaad, ~O. ciu. drankeu , ZO VfI . v!eesch, ] 00 k". ,,"gnac, 
42 roll en zet/doek, ~ !m. zellKureus Ge"a~vllerd e r. 

en ~'(' rdcre lading vloor S(~raba\la. 

50 ko. 

Van Anstrali e per Eug. schip "Carl", gez. Lockyer, 
agt. Hunter Hougthon & . Co. 

wijn, 360 zak . meel, 10 ko. baschuit, Agenten . 

Van Singapore per stoomb .• Mini.ter }<'r.ansen van de Potte" , gez . 
! vau Emmerick, agt. N. 1. S. Maattchappij. 

53 colI. visch, Gao Hock. 1 bn. garcns, Koe Foo Long. 400 rJuk· 
papier, . Nio Tek Soeij. 266 col I. visch , Lie Ak. 150 zak. l~cel, 
Woeusielllek. 6 ' kn.glu., Aganoor. f 11)100 Chartered Bank. 15 
coil. trassie, 20 do. visch, Hong Goan Soon. 11 kr. vi.ch, Tan 
Wah . 168 pakk. viseh, Tjia Kiok Bie. 10 uu. manufactnreD, J. 
Peet cnCo. 10 buodel papiel', 1 kr. koop wurcn, 10 pakk. groen
tell, 2 kll. specie. I vat. ~roeutcu, 1 kn . tabak, 1 pr.k. diversen, 
Kong Ho Haij . 21 bn . garens, "f. H . IIi. 14 call. pruvisien, 
Sech Hab,s\i. 2 kn. koopw.rcu, Reiss. 51 coli. was, 2 ku. zijele, 
Seeh Badav:ie. 5 bn .. garens , Scuh Basalama. 2 kn. kerrij poeder, 
E . ten Bnnck en Co. 18 ps. leder, 2 kn . divcrsen, 9 kn . ghie, 
1 do. laken, 1 do . gingbnn8, Sai d !\'fohnd. ] kn. medicijIlou, 2 Vii. 

howig, Bhc Amtong. 1 ko. koopwareu, Tio Kiem L ong. 35 kn. 
opium, Factorij. 1 G kn. y.ureu, Order. 2 kn. glaswerk, Said l\fa
kariem. 7 1m. manufacturen, 4 kn. wodel'l'aren. van Slootcu Mor
gau en Co. 20 co]1. visch, Hong G on n Soeu 3 la. w~s. Said 
Hendie. 3 zakk. chumpignoll, 5 "". olic, 49 pakk. vi. ell, J'O kn. 
kammen, 2 do . messen, 1 ku. divenen, Lim Ta Tanw. 57 kn. 
koopwaren, Order. 3 kn. , chellae, Ga.pers en Co. ~) ka. provisiell 
en w3uu(actnreil, Ch;;tcr. i 03 culL \"isdl , 1 Kil. k~:j . .j6:5, IJit Kaij 
I?aij. .15 ~n. ma~ufactlll' eu, Pitc. SYli.e en Cu. 40 pak. schene
tJt8, 40 colI. gambler, Lim IIoa. 

Van Calcntt!. per Eng. sehip »Chanlicleer", ga. Saabze, 
agt. 

100 bil. zakkeu. G. Sellrmondt. en Co. 50 pic. ,,:orllie garens, 26 
zakk. 8nijszaad, 50 do. zwnrt 7.aad, 25 do. lllDtheij zaad, 50 ko. 
caslor . olie, 55 zak. cumijozaad, 50 do. salpe\cr, 300 do. cOl'iander
za.d, 34 pakk. I!ocnie garem, 30 kll . Ztl' P, ZOO zakk. corialldefzaa,l, 
50 do . zwartzaad, 40 kll. zt'ep, \iO uO. castor olie, 10 pakk. a .. foe
{id~, John Sarkies . 45 pic. zw~rt7.a.d, 31 no. maU\izaad, 120 tio. 
cunanderzae.d , 60 d tL mosiezasd, :;3 ito . kOlllijllzaa.l , 100 doz. c • • -
\.or oli.e , 54 pic. zeep, 1;0 ito . arselli~, 20 <10. go~n ;e garens, 32 Jo. 
loglig ie, Gaspers ell Co. 25 kl!~ ~as·t 0r olie, 1 llo~ lTIm!~\\'aren .. 
Thomils en Co. 50 ku. C2' ~ (' 1' die, 83,15 pi;:. ,,,lrctet, Nahapie. 
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en Co. 6480 IJic. tar we, 90 do. zesp, 120 do. """ianuerzaad, 60' 
do. mattijzaad, 75 do. zwartzaad, 100 bu. ~ :.\~l,!:eD, N ahapiet I 
en Co 1 lm. boter, Order. 

Van New·Castle per ~ng. 3chip »Glencoe", gez. Stewart, agt. 
N. 1. S, Maatschappij. 

1050 ton sleenkolen Stoomv. Maatschallpjj. 

Vall Singaporc per Eng. schip »Emily Smitte", gezagv. Davidson, 
agenten J. Peet en 00. 

4000 planken, 500 pic. suiicer, Order. 
Vau Amerika IH~r Am. schip »Rocket", gezagv. Dill, agenten 

Dilrnmler eu Co. 

4000 kn. petrolclHrI, 1141 vn. meel, 150 tOll steeukglell, 52 1m. wa· 
pen .. , 01'.]"1'. 

Vau Nederland pel' Ned. sehip "Genemal de Stelll's", gez. VierSllln, 
agcnteu J. Ii'. vau I.leetlweu ell Cu. 

2 kn. zadeli!, 5 1m. hocdon, 2 1m klcedcren, 1 kt. ledei"werk, 1 let. 
pleetwerk, () ku. harnerijeli, 4 1m. ulikwerk, 1 kt. bonten, 3 kn. 
modewarell, 1 kt. zeep, 1 kt. parfmnericn, GUllll'rich en 3transs. 
I kt. vlie, I let. kantuorlJellOei"lcn, \J VII ijzorbuorsel, 1 kt. ijzel'
werk, N. I. Gas·Maatsclwpp(j. 141m.' manufactureo, E. Moor
man en Co. 3 kn. Imtlncr\icll, 30 kn. cognac, 1 kt. speelgued, 
Engelhard eu CO. LO 1m. lido. water, 3,:1, kn. bitter, 1 kt. diversen, 
1 kt.· 'glaswerlr, Willsor, Je Lange en Co. 4 coiL ruaehinerien, :3 
kll. \Vijn, 6 ku. chemic:,Jien, 3 piallos, :3 kn. !Jeuoodigdheden, G. G. 
Batten. 1 ko. patrol]'~u, W. Lounen ell Cu. 3 kn. manufaetUI'Cll, 
H. A. B,jhImr,n. 100 vn. tecr, van Vlelllcn ell Cox. 200 kn. pe· 
troleum, John Pryce cn Co. 100 keld. petroleum, 3 kn. manllfac
tnren, Ruhre "0 KilJdel'. 2 kn. zatlelll1ukerswcrk, 1". W. Belle. 4 
kn. modewal'tn, 6 kll. \jwrwerk, Paud"l CII Sti"haHs. 25 ko. ma
lIUraClllren, 100 VIl. tccr, Al':cuteu. G2 VIl teer, P. l,andbcrg ell 

Zoon. 34 colI. nHlnul"actul'en, G. SnHmolldt. ell Co. 500 keld. goutve .. , 
B. vau Ikcllwctl ell Co. 171m. man 'lfactul'Oll , :Lvnain ell Co. ;)() 
pakk. d"j;beoekkillg, 500 kdd. petrolelllll, Int"rnatioliale. l kt. Ie· 
d~r,,"erk, 2 ko. kralllcl'ijelI, van den Al)l'elell I'll Co. 1 kt. diversen, 
I kf. fl)od('lI'arcn, Il 1m. [lapier, 1 kt. rijtuigbclweften,;) 1m. kra
Ulcrijen, I kl. pulluOllen, 1 kt. Ider, 2 kll. kralen, 161m. rncssen, 
5 Vll. .p\jkcrs, 1 kL pCUIlClIIllCl;SCIl, 101m. cctwai'"", :j kll. koralI'll, 
8 1'011. u;auu actllrell, ()O kn. bier, lOa VII. botel", lOO 1m. glusrlli· 
tell, Reiss ell Co. :l kIl. pl"()visieu, I Jet. <lrnkwcrk, K leu Briuck 

[oelie, Said Abdni K,Ji,r. 8) 1 ie. o'ie Oeij Goan IJGI.l. 2 kn. 
verf, 'iV. Daumiller. 

Naar Nederland via Cheribon en Indra.maijoe per Ned. schip G" 
b t H ., N 'd-Id E " lJs-er us elm1DUS' ,gez. Ul Ie,' agt. :. l\:Ioorman en Co 

Y ooa CIJeribon. • 
5 1m. wijn, 2 <10. kUoten, 4 hId. petroleum \J m. wijo, 4 kn. ver. 

1110Uth, 4 do. cognac, J. Daendels en Cu. ' 
Voor Nederland. 

3048 pie. koftij, 600 do. tin, 200 do. rottiDg' 100 do h H. M. v' • sapan out, N. 

Naar Neder!anu via Cheribon en Samaranp; per Ned sehin ,Cor
nelia", gez. de Boer, agt. J. Ie. van Leeuwen' cn Co 

Voor Neuerland. 
225.0 pic. ku!fij, 200,328 uo fueiie, 500,136 aa. HoteD, 220 do 

lmg, 50 do. sapanhout, 750 do. tin, , rot· 
N aal' N ~Jer!~nd vi!> Cheri bon en 'ragal. per Ned. schip -Cornelia 

MathIlde , gez. Goedv?lk, u~l..J. ]i. veti Leeuwen en Co 
\ oor N eJ orland. . 

400 pic. tin, 120 do. retting, 500,520 do. noten, N. n . .iii!. 

kn. fiesscben, N. H. ilL 
Voor 'ragal. 

Naar Ned.lland via de KII~t per Eng. schip "Bengal", gez. Setter 
agt. BUSIng 3chroJer en C". ~ 

300 pic. rotting, 527,.~~. do .. tin Agenlell. l031cggers arak, van Beeck 
Remeck. eil Co. .)ti.30 pIC. 8l11ker, Internationale. 3581 - h' 
dr-n, Maclaille Watson en Co. po. Ill· 

N aar N euerlanu pcr, Ned. schip "' Ol'teliu.", gez. Scholl, 
agt. E. Moorruunn en Co. 

te Samarang geladell. 
150 pic. rotting, N. EI. M. 

te Probolinsu geladen. 
7002,28 pic. suikcr, N. H. l\i. ' 

te PanarockoD geladeu. 
7300 pic. kottij, N. H. M. ' 

A.I II iel' ge!aucu. 
350 pic. tin, N. H. i'il. 

Naar :Melbourne per Nuol'weegsche ochip 
J ohanstn, agt. Mneiaine '\,Vatson 
. , tc Cheribull geiaJcn. 

6576,02 pic. SI11 ke 1", geo. Sch"liig en Co. 

"Talisman:', gez. 
en Co. 

en Co. 1 la. tlHairuHchiue, J)iitnrnlcr Cn Co, l;~ ku. Ue85l! Uaall, lo~,f)' . ." pIC. sllikcr, AgL'utcn. 
gob. SutOriil3, Vedcl'. 341m. provisien, J 00 IUd. lllillcraal water, 

Alhier geladen. 

Janssen en van Wijcle. 20 ku. bcschuit, HorneD Compo Limited. Naar New·York par Zweedsch schip "Hedvig", gez. Hammergren", 
17 coil. kOIJ])waren, Mcuter eu Co. 53 coil. maullfactlli'en, Nie· agt. Maclaine ·Watson en Co. 
derer ell Co. 200 1m. petrol.,um, Cavadillo en Co. 7 kn. wijn, 382 ~!c. peper, Bu~ing Scbr6~ler en Co. 50 pic. rotting, 16 do. 
1I. M. VUII ' Dorp. 6 kn. wijn, van Rossum. 1 kt. koop:varcn, kofliJ, ()992 do. sUlkc!", Maclame Watson ell Co. 
Balldry. 1 kt. kt-arnerijclI, Swaub. <1,6(j1 sleeDen, 25 kn. opium, Nair Nederland via de Kllst per Neo. schip »Jannetje", gez. de Wil. 
20 vU. sjwdc, 5 kIl. lliverseu, GOilverUell1cut. 1 kt. Zadelmaker5werk, ligen, agt. Internationale. 
P. J. van d~r I,f!P,IIIV. 150 ps. hammen, 30 roll. zeiltlock, Ord~r 680 ton .teenkolen, naIl boord geb!even van New· Castle. 

\
' S . I Naar Nederland ller Ned. schip Comelis Gips O"ez Rmoi' ~Il illgrr;lOre ))cr 8le'ol1l;;cilip "CapIto e", gez. Ravin, - " . , gn, 

~ ~ agt. E. ten BriDck en Co. 
fI!!,l W. Suermonot. 

" j tc Suerabaija gehdtn 
!l5 ill. matnll;ltLllrClt, lJ itca'il'l1, Symc en Co. 25 Vll. boteI', Panue] en 1 Inlld '-' ~ . 

t ' crwten. 1 do. boonolJ, I l'ul zel'ldael' G G LI'OII 325 . 
SticlI:lns. 2 kll. mo(]ewai'cn, I do. pOI'ceieiu, G. n. Battl'll. 1 kt. . -, To. • • plC. 

".1 f·' II A 13 II "k k tin, 130 do. rotting, N. H. M.. 
ZlJuc 1m par umenen, .. .. a I mann ell vll. 1 t. oopwareo, t PI' 
Pl' I' l' I . - a assarOfuU ge aaeD . 
. ceo II t.. kt. dJV(',l"se, . on Il;uel:- {to 11lOUC?rtlkelcll, OJland. 400245 pic snilrGr 3360 do. ko!lii N. H 1\[ 
1 kt. koopwartll,. GUlIJpl"lch til Strauss. 1 kl. (l1verse, Uathkalilp I' 'Alb' ., I d . . 

C 1 . I k J . I . . ler Ire a en. 
en ,0. :t. 'uopwarell" u<:ometll. 1 (t. ~:o0pV\"al"en, B,Ofll"lClIlS. 10 coIl. nrovisien A"enteu. b 

1. kt.koopw~;·en, Geb. SutOflllS Vcder en Co. 1 kt. zlJrle, Geo I I. o. • . 

Wehry en Co. I kt. mil. oruHinenten, H. van Riet en Co. 1 kt. i Nanr .Nederland per Ned. schIp "Ana &. Betsij", gez. Ran, 
diverse, Swnab. I kt. manufacturen, Bahre eu·Kinder. 5 kn. garens, J. 1<'. van Leeuwen en Co. 
Borneo Compo Limited. 1 kt. schrijfbehoeflell, Bnrt, Myrtle ell Co. i •. ..." 'l'e .Sama~·ang ge!aden. 
7 kn. garens, Bilsing. Schrorler en Co. 2 ku. manufactnreD, Nie. i 3000 piC .. kolt~J, n002.80 pIC. snll,rr, 1000 ps. buffel, hlliden2000 do. 
derer ell Co. ;; 1m. rnallilfaetllfcn, j\janiu, Dyee eu Co. 50 kn. i koe hmdcn 300 do. rotting. 
tahocstce!l&n, lJilll '['auw. lOO ;mkk. meel, Jo '['jieheng. 5 kn. . .. ' ~Te Pecalong.m gelaueu. 
SOhOCIl, I kt. gedr. grlJenten, 1 do. tjoi)iIIie.ljocmie, L~uw Chiok. 3808 plC. koffiJ, 2002.-,8 do .. sl.'ikel", N. H. ·IVI. 
.j,0 kn. tahoe '!.eeuen, 10 do. sago, 6 do. koperrood, I do. blocmen, Alhlel' gcladen. 
Gun. Hock. 2 kll. rnedicijncll, 4 dn. jJokko-ulie, 1 duo leeshoeken, 250 pic. koftij, N. H. ill. 
Ho Wuloug. 88 kn. douJlwal'en, Oder. Naar China pcr :Fransche schip »Tacite", gez. J\'[ojon, 

Uitvoer. al\L J. P~tt ell Co. 
3820 pic. olie koekell, l,s:tO uo. rijst, 30 do. zwam, 11 do. buJi"e

aderen, 11 do. buffd hOCIT!!!. 12 <10. geslH deu hlliden, 56 ps. hlliden, 
4 pic. dengdeng, 22 do. triqjaul:'.3 do. renoster huiden, 1 ku. grim. 
1 do: grijn 1 uo. spiegeb, Tjia Kiuk Bie. . 

Nan!" Nederlanrl via Illdramuijoe per Ne<l. sehip .P,\ssaroean", 
gez. Hollanders, agt. E. ten Brinck en Co. 

3200 U; borac, 1 len. 
1/2 legger arak, Van 
Kiuder. 

Voor N cuedand. 
hcmden, Agcuteu. 
SOIOIII"I"CII Greve. 

1 vat. urood, 2 VD. buter, 
.:103 pic rotting, _Rahre en 

Nltar Sil1gapoi'e pCI' stoond, .. , Capitole", gcr.. Ravin, agt. 
W. Snerrnundt. 

2000 stroozakken, 1102 pic. tin, :purvis ell Cu. 501 pic. damar, 
JJorrain "n Co. I kH. rotting kns,ells, 1 pic. kapoelaga, Godi 
IJ·olJg'l'hi. 11) pic. kapoelni!N, I kn. kalo"", 10 pic. hnidell, Kh~ 
"Tolong. 24 pic. i-ndigo 'f~n Tjengoan. 1 1;0. inanufact, I pic. 

Naar Nederland via SOCI·., ."am., Passaro per Ned. schip .Oceanus" 
gez. Planten. agt. W. 3ellnnondt of Internationale. 

600 pic. lin, N. H. M. 

Na:!r Nederland per Eng. ,chip Earll R.ussell", gez. Fox, 
agt. IIlmter }I:Jnghton en Co. 

TE:: SOf:raba~j~l gela(1cn. 
7042.40 pic slliker, 54:5 UO, "'oak. 119.25 eu 38 ilo. huiden, 100 

do. rotting, G. Seul'1no,,<U en Co. ~l2;l4 06 pic. sniker, Internationale . 



l'e Passarqeatrg ~geia!l,en. . .. ",. '. . .. 
1765.07 pie. aui!,er~ P. 1,. Wijth'blLHl03:08pic. suiker,.cAbraasell<:;o. 

Alhier geladen. 
152 leggers arak, 399 pic. rotting, Jl.67.3.5 do.rtjst, 1309 pic. suiker, 

G.Seurrnondt en Co. 20 Jeggers arak, 'JOkop houten, Dummler 
en Co. 830 pic. rijst, 830sniker, 2 kn: diversen, lnternationale. 
1000 l)ic. riJst, 158 do. damar, i\lacJaine Watson en Co. 8.26 pic. 
Doten eu foelie, Agentell. 259 pic.kurkema,· 48.23 do. huiden, J. 
Daendels en Co. 1272 ]lie. foelie en hoten, 772 pic kaneel, 6 do. 
gedr. lJlo,dezen, 472 do. ternotlawak, 1 !;n. parfiln.:'erien, Reiss ell 00. 

Naar Nederland l)cr Eng. sc1Jip "Annie F·lemming", gez. Pherson, 
agt. BUsing Schroder ell Co. 

350 11ic. rotting, A gen ten. 

Naar Nederland per :Eng. schip "Glasgow", gez. Lloyd, 
agt. :NIaelaine vY"tSIJU &: Co. 

Te Samal'ung gelade.n. 
]6003.07 pic. ~uiker, ;I-lac .1':eill en Co. 

're PI~kHloDgat! ge}auen. 
\)0873/,1 pic. suiker, G. A. van I'ntten. 

. Alhier gelac1ell. 
438 pic. rottiug, Agentcn. 

Naar Nederlaud per Ned. schip »Insllliude", gcz. Jollie, 
agt. E. }\luormllon & Co. 

32.]2 pic. gette. perella, 1 kn. schildpad schalen, Maiutz en 00. 
17850 apd. thee, N. 1. H . . Bauk. 1394.34 pic. koffij, Biising 

. Schroder en Co. 812.\)9 pic. sniker, 554,20 do. koffij, 5340 apil. 
hUGe!, 1 kn. diversen, 2 do. kleerleren, 414,0 Dpel. thee, 5 ko. 
araroct, ll.eYilst en Viuju. 182.45 pic. get/a jlel'eha. Bahre en Kin· 
del'. 16D pic. ua'U:II', }J. ten Brincle en Cu. 2672 pic. noten, 472 
ilo. [oeli", J. red ell Co. 40 kll ananas 01' waler, Ie Rouse en Co. 
I kn. bilekcn, Agenten. J I(Jl7 pi" rijst, 2 ' 2,3 do. sllikel', 175 do. 
rutting, If II do. tialllllJ', "I iii do. peper, l\}aclaine Watson eo Co. 
10 pic. fodie, 2137 do. h"t<:]I, Hi 11 IwttH h,d.<crn. van dell Abeelen 
ell Co. 41872 pic. gaLla perella, };ngdhnrd en Cu. 8'12 pic noteD, 
1,2n do. roelir, 88 ti~. kollJj, .T. Daendels en Uo. &0116 npd. thee, 
Joho Pryce Cll. Co. 20685 npd. thee, Tiedeman van Kerchem. 3 
ko. mineraleu, G. G. Ballen. 

Naar Ne.J~rlalld pet' Ned. schip HAnDa en Sophia", geT.. Hoekstra, 
IIgt. J. F. van I,eenwen ell Co. 

te socrabaija geladen. 
20UO,271'ic. ,uihr. ]000 do. kollij, G. Sueruwlldt en Co. 

t. Tagal geJaJeu. 
~} 003,71 pi,'. >niku, A. L;ulJij. 

Albic;' gt1adtn. 
;,00 l,ie. tin, N. II. )1. 100 pic. l'otting,320 do. siliker, 72 do. 

ko/lij, ·1,99 do. peper, 2 do. nolen, 7 do. foolie, Ag~lIteD. 500 I,ie. 
peper, I,orr.;lI tn Co. aOO,28 pic. ",iker, N. 1. H. Blluk. 224 
pic. koo/lij, .n'JlIsl to Villjn. J 7.:$0 pic. r"elie, vlln !:Ieeek R.illecke 
ell Co. ;,2 pic. get.tt'l'eI CI'II, Elllidh~nl ell Un. 116 pic. pepcl', 
E. ton Hl'iuck til Cu. 37711 kL-. the!!, ;) .. 1m Pryce ell Co. 193 
pic. keftij, 52 du. !jolmh,tiek M~c!llilie Watson en 00. 

X~"r .kiJll'eland ,i~ Soer~baijn en P".sarooon per Oosltnr. sehip 
Yiocenza r,er.. BliCeick, agt. ;r, Dacudels en Co. 

I kn. It/dfere, 100 coIl. lUanllf.d, 35 vn, hier, ,14 coIL metaal, 80 
ton cokes, 30 crates aard()werk, 28 blHden, 98 blokkcD, lood, 16 
kll. gal'ens, -if! .10. kruid, ]15 crates aarclev.;el'k, 22 call. metaal, 
(\0 ku. krnid, 39'.1, coIl. kuopwRren, aan boord gc:blevc:n lading; vall 
Eflg~lano. c 

VOOf Eugeillnd. 
tOO pic. rotting, I,ol'l'uiu en Co. 

Naar laorarnaijoe [lcr Eng. schip "Carl", gel.. J,ockijer, ugt. 
Hunter llougllton en Co. 

VOOi' Australie. 
1000 klllppen, Agenlen. 

Nuar Ned~'i'land per Ned. 9cbip ,,};eetor", !(ez. Brnnuligt, agt. 
:T. lr. van Leeuwen ell Co. 

te Soern baija geladt n. 
5H pic kapoek, 239,30 clo. enpanhollt, 54,93 do. tef,(eraughout, 28,31 

do. ht.oen, 36,12 clo. cassia, 29,38 .tIa. talk, 307 p8. buffeJ,293 
.pE. koc hlliden, !J,S6 pic. kut0~nzaad,] In;. ccufilliren, A. W. de 
Rijck un Co. ] legge,' arak, Bril!nlln. 249,95 pic. rotting, 2607,83 
do. 5lliker, G. SllermoJldt tIl Co. 2028· ps. koeJlllid~n, 11 krd. 
hooros, ]021,77 pic. soika, Illterll&lionale . . 121 pic. ;,uiker, J. 
Koning. 142 bu. kapock, 22 zakk. kuneel, gch. van Delden. 10810 
ko. tabak, J 91 1)8. ko.huiden, B. vaD I,eeuweu0n Co. 61 pic. 
specerijen, van Boeh,holtr. 6,47 pic. gettaban, 17 ,54 do. damar, 
266,26 do. gcttapercha, N. H. M. 2 kn. Ilaturalien, Vfin del' .zwaan. 
5!H )lS. kOf, 254 pB. hufft'!, JJtliden, Heiss ten Co. 2646 ko. noten, 

1975 GO. fudie,N. J.. H. Bank. 1l3'7p£. be, 231p •• buffel, 
huidcll, 55202 ko. tubak,Homaos cn Co~ l066,93pi<:!.suiker, 
Bultzifll<lowe en .Co. 

tc Passal'oeang ·geladen. 
23141'$. koe, 609 ]>5. bufftl huiden, "a·n der Hart en Co. 1814pii. 

1me, 286 ps. build hlliden, Maanchalk en Co. 1 ko. confitu!8n, 
:Mnrt.1. I ku. speccrijcn, Abraas eil Co. 6394,82 pic .• niker, P. 
J" WijthoJf. 98],30 pic. komj, Fraser EatoD en Co, ·:!'006,60pic. 
suikcl', A braas cn Co. 

te Chel'iboD gel den. 
894 ko. t.hee, A. A. Rut~!te; 

4 AJhi~r . geladcn. 
9 kn. Jlorcelein, . 08,62 pic. damar, 1()8ho do. gettapercha, N. H. M. 

76 pic. kotiij" 31450 ko. tDoe, TiedBman en van Kerchel!l. 2111 
pic. sniker, Int<rnationale .. 500 pic. pftper, J .. orrain en Co. 138 
pic. gettuperchu, .Mail1tz ell Co. 

~all.r Jal)an per Ned. schill. /JEninn'~, gez. van Aaist, 
agt. G. Sellrmondt ell Co. 

288 pic. suiker, SO dc. rotting, 7000 do. rUst, N. H. :M. 3 vn' 
meel, 1 do. sjJek, 3 dc. boter, Batenhllrg ell Co, 

Nasr Ned~l'land via TegaJ, Soerahaija ell Pesseroeang per Ned. schip 
"Maria J<jlisabeth", gez. Bonjtr, agt. G. Selll'mondt en Co. 

350 pic. rotting, Agellten. • 

Naar Ne.lerlanu via Indramaijoe perl<Jng. 3eliip. HMol'd", ge:t: Law, 
cgt. BUsing Schriirl~l' en Co. 

600 pic. rotting, Agenten . 

Naar Nederland ,·ia Cberihon pel' Ned. schip "Grondwet", gez. 
Kammillgu, agt. Dummler en Co. 

178.26 11k. rottitlg, Agenten. 

----------------------
Laa tste Berigten. 

27 OctoQ.el' 1870. 

'1'e Anjer is gepasseerd het Frallsche schip Ckateaubriand, 
van Liverpool naar Batavia en Soerabaij!l, 

Den 29 dezer zulltln in de .Handelsvereeniging alhiel' ge-
veild word,m de volgende hoeveelheuen gouvernemenb-slliker: 

35,000 picols, liggende te PasOerOe!lll, 
50,000' II 1/ II SOflrll.baifa', 
25,000 1/ II II Sanummg-, 

5,000 II 1/ II Tagal ~n 
10,000 II 'I 1/ Cheribol1. 

'rotaal 125,000 picols. 
De veiling bestaat uit: 

1,500 pilwls No. 12. 
6,500 fI 13. 

16,500 /I 14. 
3,500 II 15. 
\),000 1/ 17. 

23,500 
38,500 
21l,OOO 

125,000 

/I 

II 

II 

Erratum. 

18. 
19. 
20. 

In het ingewndell stuk overhet moedig en beleidvol ge
drag van. kapiteln Dietz, Vlln de Oal'onva.1l Pallandt van 
Rosendaal leest men in den aanhef: IIverliet den 8 Augus- . 
tus de reede van Rrouwer$havell"leest: verliet den 8 JUlli 
jl. enz." . . . ~ 

Van elk arlikel in dit nummer voorkomende eu niet door anderen . 
geteekeud, stell zith ,oor de wet ' alsschrijver b~kelld . 

J. C. VAN LIEN. 

Snelpersdruk. ~ BRUINING & WI1T .. ~. Batavia; 
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