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~ genaam de verboden kringen. Deskundigen waarschuwden 
: !\ogtans al .di:lde1 ~ik voorzichtig te Zijll, en niet op eens 

op a! te I'UlmJ schaal met verbodsbepalingen proeven to 
Nieuw Batulviaasch IIandelsblad. nernell, wallt men vreesde terecht, zooa!s ook de uitkomst.,' 

Qve,·tuigend beW8i:en hceft, voor toenemenden sJaikballdef. 
r.=~-m··~~ I; ij beslui~. '. yan 2l dezer heeft de teaenwoordiae 

VOOH.'j\TOORDEN, 
VOORKOllIENDE I l\f m~ GY;TmNEEDI'fIE VAN HET 

OPIUlliI. . G. G . .' :yaat~~lijnlijk aJs. gevolg van Zijll~ langdurige 
BeL staat b0 O!lS va st , dat de Oosterling , hij onma- overpeJ.l.lzllIg . ~n overwe~lI1gen, geheel in tegenspraak 

lio' ochrl1ikvdJ: opium, veel meer vergifLigd wordt met .z~lne v. . . ~l~ meelllllg, de verbodsbcpaliogen {)p 
d~nt'>de Nool'lhche volkeren door sterken d ~allk. Wji~ den l!lVOer, j~~n<.;:Verkoop en hetbezit van opium vo6t~, 
nebbt::n dewel'kil1g vanbeider, kUl1l1t'1l g :ldeslaan en sotnm1ge ged:eelten. van Jav.a weder bu~te n werkingge;. 
wat w~i zeggen rl'r1l8 ~ op fei 'eu. Opiu m bederft en steld f'om dell ue hevolkmg c1emorahseerenden sluik-
demomlj ~·e ert ill d0 hoogstp. mate een volle ha li del" tegen Ie guano 

"Vat is el' aJ ni eL vermciend, tI. eschreven en gepeinsd over , Van een G. G., die vijf jaren geleden ais miuister in de 
de opiulflhclaslil:g ~n de mi ddelell om het" verb:-Ilik te I Kamer vel'klaarJe, dat h~j op kololliaal gebied ('een di
helemll1crell! J\-(mll' ,vas dat ems\' of ZGcht tot. de- iettaut meer was en to en uitdl'Ukke lijk de ophemu<J' van 
cl~:mat ie? ' \\' ij zGuden bijna ht:t i ants~e hewer.~~:, als de opiun~p~cbt ~ls,. n~bi.izUnde voor~telde, hadde~ wij 
Wi] JHw;aa n \v\::l ke rle tocstarrd op Java 18 en bl~Ili,· ten kractltIger llllLlatlef verwacht. Thanswol'dt toch 

Str,c~i:;: bie ld mpn de hoofdgedhchte 'last om de het VCl'brlli.k 'Ian opium niet atleen niet hcperkt, maar 
vpi Ul,1 ~. ;';; !l'lt' Ie heJa8t'3Jl .:lls midtl el van inkolTIi'l;. NL~ ;Jjtegell d~ej bes tendigd e~l op l,;euw gewettigd waar hf 
ce':s !ii' t til" lI f :O: IlC 7.ckere pachlso rrJ door de ver1{;)Op c;~'s rf'l'ho(; ell was. '.r::lt st.!1vmg V3 ,,\ ons hewerGo wiizen WIJ . 

b.,;alen , O'J f celie bepefkte hoeveelheid opiuffI, dan w·~- ;)p het VGrsl:,B' van de handdingen dc1.' Statell-G~nel'aal. 
dr~ .. ve l'sti' ek t(~ fl:en die iegen cen ' bepaaldt'n hoogell (I f Men beraad!': lnagde ov.ei· de. begrooting voar Ned. Indie, 
;:;~;~\. eli PI':\':, una\, gdang dt: bciloefte fnl'c: r of mindpf dienstjaal' 18tH. De toen malige Minister van Kolonien, 
h:eek 110 )-ij ')j np fen ;;1lIder("n t,i.ld cumuleel'de me,; d.e heel' P. l\fijer sprak lIeindelijk vraagt de heer van 
hr, \alillg \'P.ll i'a ,;h; ~,Ci(n en vall ren kGopprij ", vfeJ hooger Heukr::lom mij: welke z~jJl awe voomeLJens ten aanzien 
dull Itt:!' P()r\.U(;t, n'l;; de regte)' i~J[!; te 3t~Jn kwnm. Vil n d~ opill~npacht P Zllit g\j reeds in 1868 beginnen 

V rJ~,:hiikL(.le. Uj,kn L: w:icil l1adden echtcr ook de Hl0t die pacil) t te doen vervallen uit de rij oazer O'eld
strok1:iHg: ia:l?'·:" j":ri.l:u,(\ het W.,b, : opiu.:nverbroikplantseu ffii rldel<:n? B~j lr;ven en gezondn.eid, JA, 'mi.ine he~ren. 
I.e ,; (; r rni ; (h"~1 I'Ll (hil l f'lU lkhal, (\Ci met meet' Idem AI!' lid del' Kamer heb ik reeds krachtig O'ildel'steund 
r.'gC]] te ' g:UHl, o,n eil\cltJ~ik tt gtJ,nken tot bet eind- de pogingen cler vorige regeering om hct opiumverbruik 
doel : algemeen ver b/.el van '1el' bruik 'ian opillm. op J ava Ie VLrmil~deren door uiibreiding van de verboderi 

De GOl1verneur-G('.L<!l'<:al Duymaer van . Twist "am kriugell, :1001' vermiIlliering van het getal opiumkitten 
uanreJllegen het bes i nit om Ufl opi 11m iegen betrekhl\i k: ell uoor andere middelen." Zoo sprak de minister in 
lagen pr~is in mi rne hoeveelheid te verL'trekken, I'ih'lt 1866, "die (wij scl1l'Q ven zijne eigene woorden verder 
hel! (ilHl ··'VUH de beta ling eenel' paclttsom. Door Gien af) zoo ongtwcer 34 ja1'en heeft doorgebracht in uo be
ma3t.regbl wild0 h~i 1:{J'Il~n tot de kennis del' weTKeltjkc I oefening van koloniale zakeJl en gedurende 22 jaren op 
bellOefte en den sluikhDIH1el l.ooveci mOI{ elijk tege.:lgHun.[ die plaals zelve (N. I.) bnogst gewichtige betrekkingen 
Ret doe! werd niet bereikt en het bekend verbruJl: nam heert bekleed," En wat doet nu 4 jaren jater de G. G. 
ten gcvolge van het destijds gq:omen beslllii; ontzettend -I van . c1 i e llzelfde~ naa~? H ~i gaat nog verder dan zijne 
toe. De heeren Loud011 Gil Sloet vall de BeeJe namen I voorgange1'8: In st611e van de verboden kringen uit t~ 
daal'om de proef om de levering vall cpium te beperken, i hreiden , trekt hij ze. in; het getalopillmkitten vermin
even fils de Resident vall der< Capelle 4·0 jaar vroeger i de:·t h\jniet eli :la~,mede sch~inen nu al die in den 
in de Pr~anger. regentschappen (wllar het schlliven min- I t~id . voorgrspiegeJde philantropische platlllen bereikt en 
der alge!neen is) het verbruik van opium totaal had I die schoonklinkende beioften vervuJd Ie zijn. 
verboden. · . . I Thans is cllls op ]lieuw vrij verbruik ~an opium over 

Dit verbod wi.lde~~ijtoepr.ssen op sommigeresiden-
j 
Java regel, uit9.ezonderd ~n de Preanger. .~Ve!ke zuBen 

tieri ofeilkele dlstnkten.Daarui~onlstondeJl de zoo- de . gevolgen ,·zlJI! vall dIe onbeperkte vllJheldP Wij 
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waren in -d~ geJ~ge.nheid ,~r:n g~dure~I19:,e !i jar~;I1: }~endn- ! t~ugelen blijkt te Zijll, schijnt ?ns dit toe: vrijlating 
vioed. ~ van he~ "opiumsctiuivenl1\ aF zijuafschu;weIit~en i va'tden handel ill opium, beboudens polilie-toezich t en 
olilvarH~ " .~Jlgevolgfm w.a.ar te nemCIi ill een.denesiden- i gepaar~ a:lll !Jelling van patentrecht, zeer hoDge i!lkometlde 
tien, :' I!~eAoor bet .:9Ilmatig verhl'uik v~ndathed\Velmend I rechten en handhavillg van de bepalingen omtrent bet 

.. mid~eFe~~e:. al eearoevige ,gekendh~id· heeftverkregell .getal kitlen. Dan staat het gouvernement buiten 
' Oqdenj.Oilg ,p;t).l'l'onen vanallerleirang en stand, SOtnS den oyitimhande!; het ka!l krachtiger ojJtreden; het 
vari. denvoornaa:insten inlandschen land"dien~ ar af tot lleeft grooter wuarb;)fg tegen sluikhandel en is minder 
den nrrnei\ ¥oefie,' isverslaafd 3anhet gehruik van opiuil~; I afhankel~j.k vall de lIauwgezette plichtsvervulling en 
uitgeteerd, . krac~lte,lo?s en verdoofd staren u de "Crbl'U,I- l \~akkerh eid van , heam,bt.en van. a!lef~el aard. Aall den 
kers aan uwt g!aZlge oogell ell wezg.nlons gelaat; lDelllg I Europ.eeaun . W()f(te Idelllhandel In opIU m vel'boden, maar 
hoofd wend t een groot gedeelte V::l.ll zijn Il'actement aan I voor dell Chinees en alie vreemde oosteriingen hlijve de 
om die sterke pfikkelillg te verzadigcn elke wul' ver-! cOllcurrentie geopend. Die concurren tie zal siuikhalldel 
diende pell !ling wOl'dt aan dit t~jdel ~lk opwekkend; maar II doen "erradell . Ook behoeft de pachter in dat geval 
daai'Onl deste s6h adel~jker mid del opgeofrerd, hnisraad tegen den atloop van het jaar, Wft!)ueer zijn pachtrecht 
en goederen verpHnd om aa!l die hartstoeht te voldoell. een eillde neemt,zijn waar niet ijverig van de hand Le 
Zoo' het aanta\ didstaHen en kllevelar ijcH vall allerlei zetten, omdat de staat hem slech tsl u ttel voor de als , 
aard aaJl z.j enl~ik is; zoo veil igheid vall personen ell weltig . overgehouden opium uitkeert, vergeleken met in
goederell hedreigd wordt, dan is de zucht om zich kOOPIH'* pLus pachtsom. De pachter is geen waarborg 
opium te vel'schafl'en ill de meeste gev ailen nan lei- tegell het clanciestien invoeren van opiulll; hijz.eJf is de 
dirJO' ()II oorzaak vandiell hetrcurens\\'aardigen toe- · grootste sluiker, terwijl hij den schijn 'lalineemt teo-en 
st~:d. , \"Vat ,de, jelJever voar OIlZO natie is, cia! is de I den sluik.lulIldel, maar alle~n in z~in be!~lIg, .te waken. 
opIUm m ollemdlg · hooger· male voar den Javaan. De bepahngen op avertredlllgen moeten III OllS systeern 
,,}De verslaafdheidailll zulk eendrank of geestdoodend krachtlg gehandhaafd worden, het toezicht aanhoudend 

middel muge voor· een yolk vreeselii k ill de gevolgen en sclierp zijn, ·~dle strafien op overtredingen gesteid 
en· treuri o- ill hare werkino" ziJin, wi]' keuren op zich zwaardel' dan thans gemaakt worde,l . Men le""e den , 0, on . 
zeH uiet uf, al:; men dan toch geen \reg weet om overtreder in dezen niet aileen bnele en een hetrekkelijk 
daartegell jets te di)erl, dut eelle regeel'ill g door hefi1ng geringe gevangenjsstraf op, zoaals nu, ma"r veroordeele 
van honge helastillg het al'likel dUllrdel' mailkt. Het den sluiker steeds tot langdurig b<lunissemellt, buiten 
thans vigecrende p~chtstelBel is evenwel .een zeer slechl Java ell des !\{)uds in den ketting, Dat zal ,'ennogellde 
gekozen middel om bet vel'bruik Ie beperken, In. te- Chincezen afschnkken . ell iederen andel'en oosterling te
gendeel ~\'ei'ktltet go II vel'llemellthet vel'brlllk van opIUm rughouden van Ollwetllse hande!r!lgen, 
daardoor iii de haild. Waarloe tclken jarede officieele Hethouden varl kitten en de verkoop van opium maet 
vertoolling bij eene verpachting? Resident, assislent- I bovenal onvereenigbaar zijll met het bekleeden van eeni-

. l'~identell, kUiltrolell rs en. ook n!andsch~ gr~oten ill 'pon- I gC.ll rang. in gouverne~l1elltsdien8t.; oeell maj f,~or, kapi
tlficaal; lIa afioop van dJe hoogstgewlChtlge verncht- telll of IUltenant kan dIen LIte! behouden als hl] op eene 
ing, groot dejeune of dille, min of meor ofticieeL Hier- I of andere wU~e haildel drUft ill opium, Dc kithoudel' 
door ontvulIgt de inlander · ell de vreemdeoosterling I en ypiumverkooper moel laag staan in de oogen van 
den indruk, dat de opillmpacht eelle echt gouvernemen- :llaUdgcuoot ell inboor:ing; Zijll bedr~if ell stand in Lle,in
teele zaa~ is, waarrnede ~let, N ederla,nd~ch . gezag veel landscire maatsch;IPPlj tTI oelen werkepiij k.gel ~i k wezell a~n 
opheeft, .la, dat de rrgeenng het vCl'nrUlk III de hand die van een hou (,er vall een kroeg O[ IIUlS van ontucht lJl 

tracht to werkell · ell aan te moeJigen, met behulp en I beschaafde landell. Men moet voorls zonder o'enade elk 
onder beschel'lning vanden goudeli balld en pajong. inlandsDhen 1.1ndsdiellaar, vail wo lken rang ook ,die zich 

. Voar alJes ,.moet · d~e . ,regeel'illg du ~ r. el. ijk het bew~is I met eenig,t', knoeierij i ida'l!., on \Ve.ttig~1I oplurnhalldel be
leveren, date 'ill] afkeeng IS' vande OplU m, :Elr bestaan vOl'dert of (logl Ulkelld gedoogt. ot zelf dr~ift, niet alleen 
gim~eg bepaJingell in dien geest; maar hoe is de toe- I ontslaan, maar daal'enool'en ~I re' ;g strafi"en.. De hoofden 
passmg? . I van gewestel~lk en plaatsel.iJl~ best,uul' dlen en hnnnell 
·· Door jaarlijks aan de Chillcezeu metbumle machtige . ijver le ~, hirdubbelen, de bepaliugcll te bandhaven en 

kungsies die verpachting te gUllJicli. ontstaat allicht I nauwlettend op de illlandsche ambtenaren toe te zien . 
. h:et d~nkbee ld, d~ t bet gouver~lemenl l~n b ehoeve d~l' I Bij h~t iIlVOerell~all groote, ingr ~j peIllle hel'vmmingell, 
schat1ustde steull en medewerklllg vall dIe heden lloodlg I wowel III dlt, opzIcht als ten aanzien va n andere be
heeft. . Meil geeft . voedsel a-an het vermoeden, da t men iangen is een vel'andering van een deel vatl het I%ro
nie~ hi,) maehte is om ;zonder: h ul p vali,den pach! er dell I peeschpersoll,eel ,vonraL .onder de heoge ,titu larissen in 
slUlkhandel met Hem legen ie gaalL. M.e!l gaat echter! de lllnllenJanctell , eene dnllgeude 1l00dtn kelijkheid, Met 
vaneen va lsch begrip uit, a! s menaamleemt, dut-de I JJi01\ zeggen w~i: cene sont pat· ie~ id'ees qui nOIlS 
pachters er belilllg bij nebben de sLuiker\j te weren, . I mallqtielll; 1 mais les hommes d'execution. Bet opium-

, Indien ~ het . g?uv.emement il,l erIist gezo!l~e .begrip- I ~erbl'~ik t? do~n ai'lIemt'lI e~ ten laatste te doen ophou
pell Vi.ill ·,slaathulsboudkunde ~'J! toepa:3sell.; l11dlen Let I a~n, ,.s u1J8sclllen ; ~ene utople en zeker is dit doel het 
7.eclel!JklH:lJti~evoel · va?, den 1111111sler tie Wa?! zoo sterk I alternlll1st te berelken zoolan.g de. Ja~aan niet op een 
outwlkkeld lS, al:3 IllJ voc;!geeft, dan moet ae zaak op , hoege!' tmp vall moreele ontwlkkehng Ii> gekame!J. AI
eene andere wijze geregelq: worden. Het besle stelselileen de overtuiging dat hij door oviulllO"ebruik O"eest en 
on.der ~~e;, t~~?ll woo~'aige :om~tau~jgheden, l~U het gebruik iichaam dood~, hI! hem d,\ atval.~ t~rugb~en~en. I;) Mo~ht 
\1~g,i opmmon,let doof.,,(:mvoluoenae kunllt,unddel~!l te: be. ' het nil', (10k 111 OIlS syste-cm, bhJkcn daL zel(a de pogmg 
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AANTEEKENINGEN OP DE INDISCHE BEGROO
TINGVOOR 1871, 

III. ( Slot ), 

om het Opiunl verprtiik in allen ernst. in minachtillg te 
orerige'ri ,ilief"baa.t, enhet verhruik zich zelfs' uitrrreiden, 
qan za] desc'hatkist voorzeker door afschafflng van de 
pachtgeen Jiadeel l~laeil, Geh:kt het daarentegen bet 
verbruik werkel~ik te doen afnemen, dan is dit niet te De Minister van Kolonien verwijst, wat aan]eg van 
dLlur betaald dour mindere opbrengst van't illvoerreeht, spoorwfgen aangaat, oJ> het verslag van de heeren Hen
want dan zal 'dewelvaiut in andere opzicbten vermeer. ket en KooL Hij spreekt van uitvoering van hunne 
d planneIl, te weien cene stamlijn van Batavia naar Grislee, 

erMen, I 'ft Itt t t ' t II t I 1, b' fd' zich aansluitende aan de lijn Samarang-VorstenlandeD. en lee 1e 0 nn . ae me a e sese s eproe , D' 1-- 6 '] - ld . h 'd 
.' 1 f ·I ··k I' ' . I 1 '1 Ie starn 1;J U zou 6 un lOeD gu en verClSC en en e men a_e letnutse en met, een pac lIsle se eens na en d' "kk 39 'I' H t - I r d M" 
'passe than ~ zuivere ecollomische b'egripp. en 00 de zaak I ItlOn ldge zlJbta

f 
en Idm!lOe.Dt' 1· __ er IS dai8bo t' e

l 
t mIS-

t'· D" f j ' ' , ' h d A I ., - ,er , oor Cv noemen er to aa clJ ers. e algs oman-
oe, . le proe (an met BC a en, ,S WI] OilS eene glS- h ·k I tit 1 ft "11' H t 

sing mngen veroorlooven dan was de min'ister van kolo- ner ~~ fl or J~17r lee WI en ,~agen. t; ~an
nie,nMijer, trien hij z~'le bedoel1llgen omtrent de opium gde 

13
W
3 T e

1 
ver~ ag, IS, algekmteenHvellrsPdrel h' bv,~eg t e, cder 

d 'T d KT ' bl I d ' I .' e aa. er In L Sler LJ s e 0 an sc 1], /I en em e 
aan e wee .e alller ooLeg e. mlsse lIell nJet vene d ' k d' d; h'M rl k h 'd t k 
van het denkberld (hetgeen hij echter vool'ziebtigheids- k es ,~n ~rt en Dr mg I e ~; C op';ller z:,~~ el t ewe, 
halve niet ujfsurak) om de ~erpaehtiJJg van opium te den; f e gehVt~,g'Hza ee

t 
ereelllged~ 'lJ

d 
I?oe en wodr-

d . ' . d . h d I'd" k '1 I' , en IIa gewae, .I.oogs aanmoe Igell 18 voor e 
oen vervangen . oar an e m at artl e, met po. ItJe- t' I' 'd ·t · d t d ' l~ 1_ b I 

t · . It ·B··' ·d I' I· ' d ( 'd par ICU lere 1JI us ne, a · e regeermg ,ze IS een Aa e, 
oeillC 1 " lJ e rrge lllg van (It on erwerp l,el e d' r 230000 k t 'r ' tl btl Z I 

de ~Jjl\ister)' dat een zoo groot middelval1 inkomst ~,e " , os,, le,ver me WI . ea en" 00 ang 
. 't k' ·t · . ' t b I ' d fi t' J bId zlJ nJet vaststelt, dat sohed.6 aan vragen om Iner spoor-
Ul maa ,moes ovena vonr e nail lee e e angen es ' b 'k ' 
I d ' . . 1 t d ' I d tIt ' t t t II wegen te ouwen op 5 percent rentegarantle unnen 
an s gewauK wor en, s a 1e argumell , . l~ we { rekenell valt aan eene sel'ieuse aanvraa'" van parti-
telkens op den voorgrond treedt. als er sprake lS vall I' 't d k g W' 'ld 0 . p 
d ', t ' I tit 1 J n d' I cu leren "Il . ell ell, 16 zou er ge voor geven. 

e veneermg van Ie 0 van uell aVeA,an, an va terM d b t' k t d k d' hI ' I 
wcilligte VpprOfJ7JfJn; dan moet men het zekere boven j aar e egrodo, I!1g ret· en} lOP lees un Ige dU p,za. 
I t ' k' I d' 0 1 'd' mcn zeggen, 1/ Ie even uce "fJr za e zou wor en ver-
le on ze ere vast lOU en, 0 {Ill ezen IS eene treu- . ht" ~J ' d ~1" tt' t t t d, t d I t-, I' 'd d d I if ' else, a , e 1\ HllS er . ,reK 0 , a oe een pos 

rlge waar leI. at ZOo ra een voorste gel aan 0 eell " 't . I tIt' d " f t h t 
middel aall de hand gegeven windt on1 den inlander I vl.oor

fd 
m
t 

fJkmorze
t 

U
5
1 0 en"lver looag ~ lC deJll e~) ct,r ' m

b
e
l
''' 1: e 

I if ' .. k d d· 100 su me mll.e om a" all ·"fJre p08 en 'lj ,ee11, 
op tc Ie en Ult. zl.ln staat vun Oil un e ell -lep ze- . " , . ' . ~ . " 
d l"k 1 'd] I"k t . t < II' I aall1Ju,.lmg te be/weven, Als men van legeermgs.~ege 

e 1.) verva, onml (e 1.1 m,e angs Vd I.g.e sc lfOO~ in 1871 aanleg van spoorwegen wilde voorbereiden 
gewezen wordt op de schatklst, op de InlllOenen, die d' t d . d" t · I' 
h t I 1 ' . . k II 'J I' , waarom an me e noo 1ge gegevens voor even uee e 

e , ane nH!t m H;SCll an, - eL gevoe vall mora Itmt \" b· ' b ht? D t ' \ tId 
1 . . fT' d d I" I ,'- b ) IJllen t)eenge rae, aar 06 zou men ee,ler a we er wont 0pgeo· or aan e j\ C L~lle ltlge e angen van een . it'" . 

beluotnperl legeer~t el sel. El k bet~ ,' gevoel wordt ge- personee moe en aall WIJzen, 

smool'd door dicll rnaehtigen hefbootrl: de fin 3.Iltieele kwes- AIleen vour' teehuisch personeel om de T1vwren on
tie, [s er echtel', Haust, het onderwijs, gewichtiger vraag- der toezicht te brengen, is medede zuo even genoemde post 
Rt.uk op tf~ 1(J~sen dall ua!, hetwelk de middeien aan de VOOl onvoorziene uitgaven verhoogd. Dat eijfer sehijnt de 
hand geeft om cell ganseh vol k voor verdierl\i king en kmik van Sarepta te zijn, De beLrokken post zelf is alwe
afslomping te behoeden? 'l'oeil zipl wi.) verzekerd dat der voor memo1'ie uitgetrokken, De toeliehtende staat zegt: 
eenministel' (van ,de~ te,gellwoordigen hebben wij dit niet "Om met deze regeling een aanvang te kunnen m.a~en, 
teverwaehtell), die HI, S lal1tlsvel'gaderzaal het Vool';stel door bijv, op een der belangl'ijkste stroomen een flVler
doet onze siaurshemoelllls met den IJerleoop van opIUm , dienst in te stellen . is allereerst uithreidinO' van tech
af I.e seha~'~n, uitgel~reten zal wOl'~enals roekeloos met I n!sch pers?neel,bti de bUl'ge~'Jijke openbar~ ~erkennoo-
de be,hart,lgHlg vall S .lands geld 'mdd~l .. e. II ...... o.~ te gaan 'j dig, vermlts het tegenwoordlg personeel met VOld. aende 
zoo h\) Illet terstond eell eq III valent, 111'h,etm voerreeht zou zijn, 
te viJJ~eI1, kon aanwijzen, millstenseve~ g·root als de, "W aarin deze uitbreiding zal moeten bestaan is nog 
~on:" die, men vree~t te, zullell, mo~ten mlss~~ , Welnu, I niet met. jnistheid te bepalen," 
~ndlen blJ elke velbet~tlng, die dl'Ingel~d geelseht w?r~t I Dus nogmaals een plan in de lucht en eene belofte 
III het weI begrepell belang van een lIatIe, de morahtmt I VOOl' de toekomst., 
het afiegt tegen de beurs ,dan sluite men de rij der I 
hervol'mingen ; dan geve men tle hoop op om den inlan- I W ~i trefl'en nog cen post onder Eeredienst, ondenfijl! 
del' te heschaven en te ont'wikkelen; dan vulle men de en n~iverhejd aan, die wij gevoeglijk bier kUDnen be
schatki$t, hoe dan ook, en brenge if I het moederland 'l spreken, De Minister zegt (in noot 74): 

gro.ote werken ten algemeene iJutte ten uitvoer!en ko~te, 1/ Met~erw~i.zing naa~ h~tgeell op blad~, n van het 
. vande vernedermg, van de moreele en physleke Ult- Jongste . Ko\omalll Verslag IS aangeteekentl, ka\l verm~ld 

putting van den sti tifmoederl\jk bedeelde.n Javaan, Maar worden dat de definitive voorstellen - vergezeld van 
'vie, dat Iliet wil, moet el' etnstig · over dt',nken het project en begrooting - tot den bouw vaneen cen
pl1eh t stelsel bU de opium door iets beters te vervangen, traa! knnjkzinnigengesticht in Buitenzorg in deri 'san
al . kan' met niet voon..f wiskunstig Ilitrekenen hoeveel yang van dit jaar aan de Indische Regeerillg zijn in-
dat zal opieveren, gediend, zoodat met dien bouw vermoedelijk spoedig 

" een aanvang kan gemaakt worden, doch VOOl' 1871 nog 
niet op hoogere kosten voor krankzinnigenverpleging 
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•. behoeft gerekel,id te worden. Aan de .beide genees.kun-, d.jg; .. de d.lO. ogmaking vande Rs.wa w. a~ar.; . in B.-a. gelell, 
digen is inmiddels opgedragen am, even als voor Ba- f 30,000 en het Kabooh-kanaal, f ] ,9~2,1l4, W8araa,n 
tavia geschied is, te -Samarang en Soerahaja n8 te gaan, - nle.n eindel\jk ef,ns 4 tun ZGU hebben wlllen velw~rkell. 
welke verbeteringen in de bestaande (?) gestichten VOOT Men weei dat de heei' Hasselman VOGr de tweelaaiste 
krlJllkzinnigtm _ kunnen worden gebracht, terwi,iJ het in w6rkell reeds ge; ililEi1vroeg. - _ - - _ . ' _. . -
de hedoeling Jigt o-m hen, na afloop dier commissie, Bell nieew t.degraafkantool' ,fe Pattj; :icholen vopr lU
te belasten met dehehandeling der kl'ankzinnigen op de Ilandtml op Java , die /' 75,0 00 en op dehuiteBbezit
hoofdplaatsen,".. . . .: tingen f26,OOO z?u.den rkosten ", w~aro,nder /70,000 

Slaat men nu b\]lage A. tot de memof1~ van !OellCh-1 v()or de kw. eekiichool m I\.adoe (ole m t, ~eheel 2 ton 
ting or, dan 7.iet. men welke. open bare . werkcn oe hoof- z.al voroeren); f 21 5,OOOVOQf_ eel: teehoot~ te Pr?bo
den ~all gewestel\jk bestuur In 1871 Ultgevoerd zollden I lIngo; een zee-, 1013- el\ landhoofd te BanJoewangl ad 
will ell zicn, :Elr was eene som van f 100,000 voorecn 1/20,000; lien paleis VOOf den rasa vall justitje tePa
kranhillTligen-gesticht te Buitenzorg aangevraagd. i dang,_ dat, l 110,700 vereiscbt (in IH71 f 130,000 te 

Jjaargelat.en of het IIU alweder niet bij een I~de-I verwerken), een boreau voar den gouverneur der \V-est
fini~ie[''' plan zal blij vcn, dat ontworpcn zou zijn om in Ii kust, CGn eutrep6t te Padang, op I 70,000 begroot 
oe rlringende hehoefte te voorzien, moetell w(i ten stel- (over 2 jaren te verdeeJen), !let, havenhoofd te Telok 
!igste It'gCll dezc uitgave opkomen, hoe urgent de be- Betong, (lp.f 35,000 geraamd I./' 15,000 voor 1871), 
llOefie :'all kranhinnigell-verpleging z~in mogc, De ge- cen k8aimuur ell wcg bllgs het zeest :aJia- te Eiouw 
heele gencrskundige faclllteit in lndiebijna heeft bet ad f 50,OQO (over 2, jaren te verdeel en), ctn s!eeliko
plall be8tredell om een ge~ticht in Buitenzo.rg te hou- lenhoofd en ijzeren zeehoo!d te Ol'djong Tanal: (Celebes) 
w!!n . DartT heeft men bijna dag op dag onweders en, aril 33,000, fondsen voar hospitalen, kat:icmen, brug
de klimateerische in vloed op krankzinnigen sellijnt door I gen, wegen, gebuuwen voor de postcl'ijen, zoulpakhni
de hecren Bauer cn Smit vuor niets te worden gere- i zen, VOGI' · de cultures, woningen . voor het bllrger]~jk 
kend . Men bedenkl) zich dug wel voordat men eene pers.oneel, brandspuithuisjes, wacht.bni."en en mrer z\jn 
ton gouds vel'keerdel~jkuitgeeft, als cen begin VOOi' mcer. onder de gedane aail vrH5el~ voor ·1 K 71 begl'epen. Dit 

alles zou te samcn lrCIlOHlen, m(~t gewoon ollderhoud 
Zid men verder bij lage A, in, dan lezen VI ij, ell repn ratie, r.cn tot;wl YaH f 1 o,7~ifi,93'j. verei fchen. 

dat een gehouw voor de Jand~drukkrrij alhier is ge- Wat zal van dit alles komen P Waarschijlll~ik niet 
projecleerrl, wnarvan de kosten 0(> '1}/~ tOll zjjn ge- veel meer dan vl'oeger, Men ziti de 'l.aken gaan r:le 
lailn.d. Een ml'i r'orologisch observl!t()]'ium 7,011 f 60,000 han del) en hier of (laar iet8 aan'langen. 
kO:'!t~II . JJe uitbreiding van het \~r fster - ~eeh()ofd Tlog Bet gelukkigsf, Inl HCllkochl 7,i.ill, wat er over de 
.f 40,nOO . Ef.'.l1 kallRal tot afw atering 'Ja1l Pilj:lTlongan gedane a~qlvn1ge ll be:, list liwg(' worden. De regeeri l\g 
en t-i;l\', n-Oe!;illl r is op f ·1<0,000 III~groot.\ ce ll voor Kr·,bull vro~:g imlJlen:1 -- ?Iihil Vel()1' dnt gfwt'tlL :mil . Is daR!' lliets 
Sirip. op 21/Z ton, waarV3U men f 40,000 in lR7l wjlde ie dGen P Mei \ weet dr. l onder het. bestunr Viill den heer 
ve.nl'cri:i: JI . Krihhell ill de 'fjitamm, in KI':1wnn g, ei- Prllijs V:;lll der HotVCIl !)ogn i 'Ifel nan \ve3en is goclaall. 
IIcben l fiO ,OOO. g~lI nicllwc rrgenl swoning te Indra- line is hr~t duar lin !net brugg(>n, eil?,.? 0 1' draagt de 
lOilijrJe wordL OJ! lliet minder dan f BG, OOO hegroot, be volking er at waL men lIoJd ig heei't? De boofd cn 
ten"ijl men voor Cl~ (le Ie Salatiga l (iil ,O() (l, [I' 'l'oga} \'1\11 gewes(e lUk l)i'~1 uUl'modr:!I lwgi'ii!J tiJige1J Of! den 
l 3\ 000, te Joan" ell te R cmba11g' f' 4,0,000, I(~ BPonjaf" iijd i ' ) ~;, f:nden; zoo nie!, d ~lli i6 gr:en,j ol'ae in de ad
Df"l:(ara l 25,000, t.r. Ambal l 20,()OO) ell If' SoeroDlOlo rniniftrat.ie, mtt of ,I,Ollrler wd,ten, rnog('jijk. 
(Madioel1) f' 90,000, bcldvc vcrbet~l' ill W·1I of 7,ware "~.~,~~ •. ~~~~" 
rep"T3lirll 8ltU andere regeutswoningen, ;ol ldig ,;cht, Het i~ eell (;l'lY:t; kc-iij'c vc' r",;hi_f\l;,c: , ( ~ ';L iii; regeering, 

Men groat gelloegen 'tIlen w~j ecno ISOP" Vil!1 I' I ;:I(l,eOO Ie midden V<ifl eC :1 Yl·(.~~1dijkell (! (;ri-.; gs t' ,c~t:lnd in eu
voor eene fjt erell hrug I ol'er de Tjo'nalrivl~J' i. 'l'r:ga)) ropa, de bl;~gro i.l tiil:~ ,:11"1 DO)';;'!!'·:,")' i"n·-j.ie met Iliet 
en I ~OO,OOO voor eene in Solo, ahrnBde I 1d,000 :ninder dan .J'" 1,000.4,;) 0 l'('i'm;~~l .. !!!., wa ~n ';';1 l1 ('e-,l hdf 
voor 2 ijzeri!l1 ell /) houtb!l brl1ggen in Kedirie ill de llli li'Jen in Nederln.ncl en de lYede:-!;c,j t'( ih Indie. \s 
lijst, opgr.nomen, AI!! het Hl!1Ur nid wedel' bO uitlJc;;te- I Jie bezuinigiilg va':! S,; I'; ellsen aard? GeeIJ s :-~ ins. L\j 
del: blijft! i tnl'u~t e('ct v()l)(iiv 01' \I ;-~ ; · rr;ilid e iilJ :! Vllr\ de le,ende ~Lriid-

Vo~r gevangr,pis:S,cn _. vlI\'.lang(le men ~)p .• hva en, Ma· I1::·il- ·.htcll, De ~:O fj f'n'1'!lr:,;(e post ~!oor ('~,aterie,0 1 beJrg;;gt 
aUT:' m 't ge1!r:t l ;- 5;01 ,;)00, voor de n;nter. I,u.;(!lng':H ,:,,;1,,1' f 1,(A0,000; df'l.e 1camt. tot hetzelfJc ci-if'el ':()or, 
,. 281 2"7 " . I I" , . ' r , 0 ' . WfFI ('vall U1£lns f'. ven\"'~I(:. HJ oe fil B i"nOne van I.)(->,lnt WOUl'-

Bevloeiingswelk~ll op Java ~. (ludt l\ ill 1871/8?5,214 di' ;g spiits i:lg wOldt j')('gezf'gd. OJ}dgt ef eel! Lij rl eii.i k 
vorderen. W ij V 111 dell (}aat'OlILleJ: \'00;' Jfflgahe riel' (lOl!lplf.<,t van };l1 l'Ope('11 1, r;1l oyer j S70 is en men iYl et de 
rivieren JJagallgo1\ en t,emgi, ill Pokaloll gan, l 50,000; uit z;:liding vall locio man kOil "(list-aall (is bip.rbi; Biet 
yoor irrigatie val158,OOO bOllWS sn\\'nh~ in Grobogall Ball dell uifgebrHsten oorlog tc - denken', te, \ g{~voke 
f 82,500 ell . verdere wel~en. van di~n 8arr1 in Sama· V,r:Wl'VPll mi"ll alie besch ikbar~ st ri,i dkrli.chlcn in l~t;ro~)a 
rang 1'32,000; \'oor d(~ dlstnctell .Mant,oop en Hoga- hr:dt willen hO llden? ), wil !liel! hdzelfde \'Gnr J8 71 
ramie (in JfiJlara). WCi ken ad / 50 ,000, waarvan men ch ell Oil niet, llH'er eLw j :2.i:l:~ mal) uitzende:n. \Vii 
f 10,000 in . HHl wilde be-sledcH; voo)' afJamming nemen a!ln, aai de l'1aatl'eztJen voor de o'C'zond heid V;;l; 
van de. Kalie Glis .in Ko~~oes 2. ton, ~Gk metf 1?,000 den soida3t en , het intrelk'ell va!1 on~oodige postell 
te begllll1C1l.; debespl'\leullgswerken mr1e Samplang- Yl'Uchten draO'eI!. 1iaal' de tiid kaJ; onmoO'eliik claar 
rivier (Betoekie) maken ~eIie uitgave van 2,ljlL~on 1100- Zijll om, zonder spoorwege11, re~ds zoo ver ~ giaall als 



d'e: Mibistel' w1\; Iri Britsch-Iridie zijn na aanleg van 
bet.erecornmuriicatie-middelen: de. legerkosten vermin
defd. Deze verminc1m'ing vail " het eindcijfer isder
halve eenefictie en zallaterwedcl' meer uitgaven teweeg 
hrengeu, 

Is hovendien opvoJdoende w\j],e in debehoeften des 
lcgers vCJ(;rzien ?Zijn ons gewee]' en ons gesch utili 
orde? Wie zald,ltbewerell? Er worden wcoer 3 ton 
VO!Jr Beaumont:- gcweren [lltgetrcikken, Maar in 1870 
heeft men geen en kelen stap kunnen doen dan geweren 
bestellell. Hoe is heL in Indie met, kazernes, hospitaJcn en 
de bezoldiging van den geneeskundigen diens!? Is voor dat 
alles nicls meer Ie doen? Wij spreken zelfs niet van de se
dert lang geprojecteerde verbetering van de tl'actementen 
van officieren. In de stllkken wordt met geen enkel 
wnord over riit ondflrwerp, waaromtl'eut van hier bepaalde 
VO Ol':lf el1en 7,~jn uitgegaall, gerept. 

l~e]l ·jrijzinnig tadefhopen w~i va!! den Minisler te 
oht. vai1'geiJ. Man!' rnocht dit al wangul1sten veeten teo 
gellgaan, tot "verderiigillg" del' kolonien is dat niet 
afdoellde Wij stemmen toe dat wij niet door bekrom
p"I; PrlJise!lvre('s, maar we) door eene waar)~ik liberale 
po],i tiek CCj' tcgcn aanvallen van buiten gewaarborgd z~ln. 
~ollder een gocd legel' kunnen we evellwel ook niet v.()or 
de rust naar birll :ell, onder alle omsiiandigheden, waken. 

De rniddelen in Nedcrland ziju op f 2,565.826 min
der geranmd tegen f 6,419,r128 meet in ludie. 

De koffiepr~js is thans terecht lager, op :5:t cents per 
pond, geraamd. Men wil 850,000 pikols verkoopen we
gelis vroegcrcl! wlllstigcn ()ogst. lniensieve verhetering 
op rllillle sc:haal. die op dell dUllr grootefe productie 
verzekert, is even \\' (;1 bij gou vefllemenlS- bcmoeinis nie!. 
denkbnar. 

OIl7.e vojdoening ovcr den ll1eerderen verkoop vall 
50,000 pibls l:nrtic op Java wordt daarenboven zee!' 
gcten'p"rd door de t:,ededt<clillg, Gat de;\e maatregel ai 
leen sirekt am , ad minis\,ratieve en andere ungelegen
!ll;- f'!;;; n ie hciptll oyerwiunen, welke in den OOi;thoek 
on <k 1"/0 lH.! en wOl'den bii het consigneel'en van grocte 
k(\rne-o (,g~tell Hartl' ,N ed;;rJand." Duor den thaus 'g ;~r\o
lOt)!! hail-en lll~ f.!t' l'egel lwmt men dan ook aan die be
ZVi' !'.!I~: 1 nid 0» vf) ldoe!}cie wijze te gemuet. Met V. 
(11: bet HatldeZ:blarl) vragen wij: 1;vaal'om bn men hiel' 
ni,: !, e.en go~d 2 i1 a00,000 picols ab 100,000 picols 
vc!'kr.opE:n P O nHl:l t de G. G, cerst moet ad 'Jiseel'r,,, Oi'el' 

de tegclii1g rler bij'l,o' ;[:cr ;,eden, sQl'tefring em,., :',f.lgt lie 
Mi i'\ isLer , Zou men :1c;vta~u die puntf:r! l1iet veiIt!1: auu het. 
IIl C! i;(~ h lle~tLt ' tl; kUnJ;;,u 0ved aten? Of bee:'t de )\1;-
uis tr: I', die ten sloti8 i:·:.(:~li8t ~ rn ecl' k(~nni s daarVrP1 fLL; 
hiei 10k all I be:'ltant omtl'6J1t diL1 bii zondcrhH\en? St.rool:.en 
die gei egdel\ ()Verigells met de "motieven om een libera r,l 
lari ef aall te prijzen? 
, : .Evcnmin vindcn, wij een woord over ne vertoogen, 
van hier uitgf:'g<lRll, om meer tin in lndie 1e vcrko0pcli, 

dere opbrengst ""den klehen man" goedkooper7.out 
verschaffen. ,, ': 

..• Jfegenoverdeze vooruitzichten om mindere inkomsien 
vool'de toekoInst te verkrijgen, !iteH de Minlgter, \'Ooreel'st, 
dat nieuwe bronnen van irikornst door de 30'rarischewet 

, ~ 

zullen geopend worden. Wij Hoemen liit cene illosie 
b ~i de uitvoedng, die de heer de Waa! lian die wet 
deukt te geven. Opde wijze , zooals mell de zaak all!:
vai, is iu ,vele jaren nail geene belangrijke opbrengst 
van erfpacht51unden te dell ken. ' 

1 n de tweede plaats sprcekt de Minister van een /lunor 
den G. G., i11gezonden ontwerp van herzielling del' v{~ r· 
ordeningen" oj> de landrente. "OfschoOll. dat ontwerp 
nog in onderzoek is, meent men g'l'OI;d O'onoe'" te heb-

. ~ 0 

ben om de jaarl~iksche vermeerdering bij ' bill~iken ann-
siag met vl'ii waring van den beJastillgsch uldige !log en 
de tb,ns hem arukkende onregelmatigheden (zegge mis
bl'uiken), over weilligc jal'en te stollen op vijf milioen." 
Ja, zoo mell den landbouwer eigendomsrecht toekent; 
dan zal hij met kracht zijn grond verbeteren en bovenul 
meer woeste gronden ontgilll\en, Dan l'ijst oe waarde 
van den grand, Dalll',voor zijn mede spoor- en bilinen
wegen onmishHa r. Gt>beurt dit l1iet, dan hangen ook 
die 5 mijioen ill de lucht, even als de Minister om
trent de tin-productie -<Ill Banka teleul'gesteld wordL 
Ziet men r dat dn,a!' de uroduciie steed8 dalende is en 
cta.t particuliere krachten' op Rilliton de pl'Odlletie hin
nell eellige jaren verdllbbeldell, dan kan men zieh eene 
voors\l311ing makt~ n vall de resultatciJ del' geprojedeerde 
gnu vCflIemen is-ko ffie-volkscultuur. 

De Sluitposf, isl,llflliS weder op 10 milioen gcraamd, 
ofsch DUll de cijfers OJ) het papier een saldo va n / 386,682 
rneer aang·~v en. J)e .f.:! inister ko!nt jjlet t.er ug op z~_lil len 
voorl \'den jaar verworpcu vool'stei om ~eJ1e \,;;ii5!e hijdrage 
\lit (c Lrekken, mallT 7.al den post b:j d" rnrmo rie \:\Il 
beanlwl)nrdillg \\'i,i?lgell. 

Bl'61lgL dele h~gr{)olii!g JIll den illd:'uk ie \y tCs , rJa t 
de heer de' W ual, hi,) zijne dt'l'Je begroilt.ing. de toe
kOlDSt. rl'!f lndiilch p, ell Nedel'b mlsche fi nantiell wee! 1e 
vef't:ekcl'en, door ioeneme!lde !mtwikkeiil1g te bevorderen? 
lil geenen deelp. I1 e gerafu nde u itg;iv~n nenJen steeds 
toe; zij olfNtreDili\ die vat 1870 met mim :)1/2 milioen ; 
de gernamde ill knmst811 zllilell in evemecligheid meer 
opbrellgen, f r H\!' 'l.ij staatl in Vel'bilt1d met. een toe
vallig 'uimer k<)ffir, (;ogst. De hfer Mijer heeft in \'i er 
,inren "li_id gecne cnKeJe 3ch recle g~'zer. op dE n vr'cg~ die 
(;« 01' den . nliniste,I' VUl! fi!ia~ltj~n v:.ll ~ij n kahinet Wi,S 
f~ anf:~ e\v::7.~il: - gr l~ol f; Veiln~' er;..;e nng del' Or011l1 eri \ an 1n
k{:rnzd: ~~n bez1Ji! lig: i!g 013 de nii· g~v'3t\. En dat \YR8.ook 
,ie(~ i;(, ~ ee:.Hl pl~ '[:F('. He; feit is rcns'anl;. {Lit O1\ze 'lit
~H ven steeds ... 't:~e,nen~eH. l) ;l t nloet. he ~ "gevn l 'l.,~-1n , Vt1ant 

~1~{ bchQeft~H .·.~.~iH eil ~ :(~U. Is ~~8d ~rla!\d l j ~ l g~J"~ehtrgd', cla.ar 
w~'ar zooy?el ::verwaadoosd :5, lIog i 0 md ioen VOOi' %lch tc 
llt:inen P Wij stelil'il eell .'\!udig deze vraag. Zoov,~el 
i,,~e~el', datwat deinkn , n $~en betrcf;, de toesianci OH-

~--- : ''-ft~ :~oJld is. ~·li Ol!g~znnd hi i;ft., l)at z~d het ![e\"rd zijn 
Dc Millister verW3CU van de suikel'cultuur, i.en g0- ;:"r>!ang meil den tegeilwo() ;digen verw;kkeldUl~' toe,;-;tal;d 

volge van z\jne O\'Ol'guilgS'iVet, van 1872-78 miustens I b~sle!ldigL 
11/.2 mjlio311 minder ",-,or 'slands' kas, Hij W\lst vuo .. ·ts I j~n vmt. de uit,g~\'{m "ori r ludic Mngllat, wti kUllUClI 

op vermindering van de in- en nitgaande rechtell. De (1;; pla, ' ]'f tl VOOI.: 1871 in eeJl wood 1OamenvaHen: vcel 
zoutbelasting wil hij lliet meer opdrijven, maar bij meer- ' beloveu en \,'elmg gevell. 
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: Welk ·Minister vall Koloniell zal den moed hebhen hunne geestelijke dan hunne wereldlijke bestl1urders , ver· 
q'en toestand open te leggen en, een radicaal geneesmid- trollwen, en even gemakkelijk als gewoOlilijk slachtotfer: 
del voor . te stellen? Z{ll)lang . dat niet geschiedt, maar van hllnne eigene lichtgeloovigheid woden. De bedoeidi 
11'\'el1 jaar op jaar, mel eenige geringe wijzigiog, in den circulaire eindigt met een verzoek "an de re!!;entcner 
Q~den sIellf voortgaat, _ want ditis alwederhet ge- do?r hen aan de inlandsche hoofden, om de be~Vllste per 
val, _ spreke mell niet oyer liberalisme, hervormiurren g~'lms met het gevaar bekend t e maken, waaraan zij t! 
. '" I lk I ' . . 0 SlI1gapore blootstaan en dat zij altijd lieschermiuo

rr venv·ach· 
eh a iu egroote wile woorden. Met partieele wh- t k , .. . .. . ell unnen van de autoriteiten alhier, indien zij die slecht, 
iigingen, dieniet. radicaal met het verlede{1 brekcll .. lllroepen; met aanmaning tevens om getrollwelijk op te ge· 
komt l11e1l tot lIids dan zelfbedrog. Daartoe zullen venhoeveel geld en goederen zU .medebrengell, ieneinde 
de. mee~tlll vague phnncn van den heer de Waalleiden, daarvan in Imnne passen melding te maken, en om die 
Ook hU . Jegt toch hieren claar slechls cenJapje op passen bij allnkomst alhie1' te v3rtoonen bij het Nederlandsche 
eell totaRI vermolmd kleed, dat algeheele vernieuwilll! consulaat en bij de politie (politic-coart) , ttdie daardooi' in 
lloodig hecet, terwijl hij de energie en dellruime~; staat zal zijn gesteld om . bij verduist(<l}'ing van gelden of 
blik mist om, waar hem de goede weg voor oogen goederen meer krachtig op tc treden." 
8chemert, den stier bij de horens te vaUen. Ret is Deze slotzin verraadt eene vrij zonderlinge opvatting van 
I f k I l' N de macht van ons police-court. Het gevolO" van zoo-

a so 00 op len, (ie In ederland aan de groell e danigehandelwijze zau, in de oogen van de Dpe!grims en 
tarel komen te zittel! een fatum rust: als zij eenmaal mogelijk ook van de N. 1. regeering, zijn ,het police
de portefeuillc in handen hebben, willeu z~j zitten court zeclel~k ve1'antwoordelijk t c stellen voor de bescher
hl~iveJ1.Er dHaraan worden de belangen van [ndie ming va.nltet geld der pelgrirns, hetgeen de l1latst~1l even
!log altijd lIonderschikt", omdat men loeft. en wendt, weI zullen mogen behouden en 1'.1' naar hungoedduriken 
~chippert en moddert, OUl toch niet eellradicaal te over beschikken, of het gemakkelijk in het bereik van die\ren te 
hectell en tillS te ::;cherpe opposilie uit te iokkeu. laten en d.all het pollee-court verzoekell het terug te bren-

v. IJ. I gen. De Cll"Cl1iaiJ'e. wijst niet aa~l hoe dit gGdeelte van het ___ .... __ .~.I programma moet ' llltgevoerd worden . 
. Hell leest M at! 1jtraits :.rim.e8 van 22 Oct. jl.: Het Blltuvirtusclt Htutdels.blacl, hetzelf(~e o~(lenverp . be-

I handelende, geraukt geheel III de war. 'I erw~Jl het tracht 
Mekka-gangers. de regeerillg van de I100llilakeJijkheid I' an de benoeming 

J)c /3, taviasche bla(!.en, waamit wU glster eenige stukkell van een Hollandschen Comul te Mekka to overtnigell, zegt 
vertaa!llen, riohtctI Yr9 sterke bcschuldigingen tot de Straits het dat het gmotste gedeelte van de Mekka-gangers lIuiet 
Settlelllents en vooral tCE';en Singa,pore, ten aan~ien van de ve:'cler komt dan Pil1ang, man.!" die, onder voorgeven van de 
pelgrillis, die jaarhj ks op hun mis naar Mekka hier door- hmlige stud te hebbeu hezoch.t, eenen grooten en over het 
trekkcll; maar (Ie :N erledandsell-Iudische regecring en de algemeen lwilloozen in vloed op ullnne Janclgenootel~ uitoete
pca's oj) J'avlt schUne,1 beiliell in eerw groote dwaling te vel'- nen." I~Hlien ~let llU \Vaal' is, clat het grootste gedeelte van 
kec.rUI" ?~treJ1t cl(l i('i.ten un nenigslIins i~l het :vild te seher-Ii de p,e,lgnm.,s Ill~t l'Ol·der.dan Pinang .gaa',t, wt11kcll invloe~ 
lTi\'H1. belden ICgg;C II cen uoklag;ellSW<larchg gmms a,lU OIlcler- k~n het Co~sUlaat te lVlckka dan Ultoefencn op mu.nnen, 
z.oek umi.rclI t lid ond.erwerp, cla;; Jlij j;rr.chten op te helcleren, ~he daal' llOOlt <tH:llkolllen? Hd J£undelsbla,d stdt de zaak 
aun dcndag , en strCI'CIl (l,wJ'om het doel. voorbij. De N. m een verkeerd h eht. (*) 
Ln:gecring llCoft , nu onderzoek van' eellige jaren,ontdekt De . waarheid is dat de pelgrims, vJ'eemclelingen in een 
(lat bingaj)OlC de plants is waal' de .iavl1ansehepelgrillls door vr?emd lan(~ en vulgens den iiard hunner godsdicnsiige be
rl:c hOo,:clcn worden gf)kllevel~J, onder .w .i.cr bes.cher~illg zjj I ~n.ppcn, g~,dwong(ln cen blind ,,:ertr0uwcI: i,n. hnune geeste
~wh blJ hnnne aaukomst illCr stellen, voorda!; Z.l;J hl.ll1J)o hJke leH.lms te stellen, hunue hchtgeJoovlgheld overal duur 
rlJizcn olldernemcll. Jm, is ~onder twijfel tot op zekere moeten betalen, maar te Djedda en ;'\1ekka in (le hoogste 
hciogLe waar; Ulaar een oogcnblik lHuk nkens zon dc N . L ' mate. Na heL volbrengen van Imuue bedevuflrt hebben zij 
reg'eering Olrertllig<l h(,)iJU()II, dnt zij clIO ~aak ol1en[ recf door bij huune terugkolilst gewoonlijk geen penning- llleer en ge
tezcggen , mint zij IIH!(!st;alde shchtoHers worden vnn de I raken bij aezen of genen voal" hUll ol'ertoeht in schuld. Die 
roof:r.aeht van die hOlJfdel', die Lraclitell hen in sehlliden tc persoon krijgt gewooniijk ('(ll! <tHTltal reizige1'8, wier ° ,'crtocnt , 
wikkelen, hun geld en goederell afimndig te maken en tegen I h~j ,betaalil heefi, ",aUIVoor h~ ])) dt hen zekere avereen
woekerintressen geld Le leenen." Somti,j <ls zelfs maken zij kOlllsten sluit. Bij de aankomst van !Let Sclljp te Pi
r.ieh schnldig aan misbancleling, IIbfstaande er voorbeelden n~ng zorgen de agel1ten V[' n de pa~sage-makelaars, aan 
VOlt ltet !/ebntiA: van de Totting". "iVij ondllrstrelJen. Inliien, Wle de ol'ereellkomsten worden overgeclragen, voor de rei
in de eerste plaats, der,e pelgriins in den regel btjde hoof- zil?ers en voor de nalel'ing del' overeellkomsten. Indien zij 
den of hunne kommensalenhollucrs in scl1ll1dengerahn, voor vnenden hebben ell zich het geld klllll1 t ll verschafi'en , dan 
dat ;~j.i Inln ne bedevaarten doen, hoc zllllen zij ooit het ,,·etd betalen zij het bedrag natllurl~jk met woekerintrest terng. 
terugbetalen, hetwelk men zegt dat hen tegen hODge int~'est Zoo niet, dan verkrijgen zij werk te Pinang of in de pro
is geleenJ?' En wat . het gcbruik van den rotting betreft vincie, en verzoekcn huulle meestns om het geld voor to 
wi;j gelooven dat de beschuldiging geheel ongegrond is. 'schieten om de rekcningen, voor hunn e overtocht afgegeven, 

]'Iet lijdt geeu twijfel dat de becloe.lc1e pelgrims humie te, betalen, tenYijr z,ij zich verbinden" gedurende een bepaal
gcclstelijke beschermers hier, zoo goed als elders ,vrij dum den tijd te werken om het op die wtize voorgeschoten geld 
mo~ten betalcn maar gewooulijk wor(it hun geld genoerrterngte betalen. . .Dat is de oorsprong en de t oedracht v'all 
overgelateh oin hen in staat te stellen hunne bede:vaart t~ d~ zoogenaamcle sla\'ern~j en verdrukking van de 11 adjies, 
volbrengen. Somtijds echter geueurt het, . dat ielllalld'soeid dIe de planters van clcze kolunie door de pers op Java ten 
hell1 olltstolen is; maar gewoonlijk bl~jkt de diet" cen m~de- lastezijn gelegd. Illdicn de N. I. rp.geering zich ,erontrust 
pelg~\" im t;e~ zijn ,clie i~ ' hetzelfde huis ·verbl\jf hO:lldt, niet . g.evoelt . dat ve1 r: Hacljies, die haar grundgebied verlaten , l1iet 
het.~ lloofd :· of de kosthl1lshouder. .De door deN. L autori- \ ~--::-~-~ 
tf:)it~l1 gegevcn waarschuwing. zal of kiin dit kwaad niet ov~;..''' \1 ]a\ell ue .I.C"" !\\uonlilOg I'all <lit argument !lau h.t B. II. 

voo~komell . . Naar onze meenlllg zullen de pelgrimseerder I ' Rei! . 
.. 
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terugkeeren, dan kan zij- eene oplossing van het vraagstuk 
vinden in het f'eit,- niet datz\i hier inslavernij gehon
den worden, -'- maRl' dat zij, gehuwd .en aan onze wetten 
gewoon gel'aakt, bij \'oorkeur in dez0 kolonienblijven. 

Wij t\\ijfelenniet dat ~ene behoorlijke regeling en toe
zicht op de kostllllizen del' pelgrims goede gevolgen zal 
hebben, zelfs zoo\'er om voor hun geld zorg te dragen 
en hu II kostgeld daarv~n slechts uit te betalen, totdat zij 
\lit de baven v0rtrekken. Maar een hollandsch cons1l1aat 
tc Djeclda wn eene zooclanige bescherming niet kunnen ver

.1eenen, aangezien de pelgrims aaar geneel onder de controle 
van de Sheiks en pl'iesters zouden staan, die zorg zullen 
dragen hen, wolang als hun geld chmrt, op t@ hou
(hn, en aan, als het doel van de reis bereikt is, zal er 
geen ancleren uitweg overblijven clan zich weeler tot de passage
ll1akelaal's te wenden om overtocht te krijgen nanr eenige 
haven, waal' deze ll1akelaars schadcloos gesteld zouclen kun
nen worden vour de geclallc voorschotten. Wij ziju van oorcleel 
dat hetkwaml, waara vel' onze vrienclen van Java klagen, 
of schoon het misschien eelligszins verminderen zou door de 
benoemillg; vall ccn hollandsehen consul te Diedda en cloor 
toezicht ~;lJ eontrole van ele kosthuizen alhie~" niet volko
men kim verholpen worden, zoolang de pelgl'ims vertrouwen 
blijvell stellen in hUl1ne geestel~ke hoofden. 

1iaarop voJgen onderstaande ingezonden stnkken: 
/I A an den uitgever van de Daily l'ime8. 
II i\fUnhee\'! ]£cn paar wOOl'den ten opzichte van nw hoofd

arr,ikel in het HOmmel' van gistel'en, betrefl:'encle de behan
(\eling van de Mahomedaansche peJgrims te Singapore. 

IIDe feil,(:n, door de autoriteiLen op ;Java geposeerd, z\jn 
in hoofclzaak j lli~t. Ik heb hot, rCClls gcellll'enele vele jaren, 
aI;; miju plicht goaeht de aandaeht van de N ederlandsche re
gcering 01' daze zaak te vestigen. Ik heb veel weI willen de 
hulp van den heer Dunman, clen hcel' Waller en de politie
bemnbten ondervoH[bu, Olll te tmehten de kosthuizen in de 
laatsLe jareu aan regeling te onelcrwerpen; mflal' dit zijn, 
outlor de be,;[,armu.e wetgeving, am~gelegenheden buiten de 
eontriJle vall lle politie. Dr.t de Hadjies de slaehtoffers zijn 
\'em Hfpersing; dat zij besto1en en (nicttegenstaande Llwe 
cllrsief gedfllkte 1V0orclen) zelf's geslagen worden, zijn feiten, 
mij ell <Lll(lercn zccrgoed bekend; maar het cliepe olltzag, 
(iaL deze anne onwctcnde menschell koesterell voor de lieden, 
Ilie zieh nan hell opdringen als 1/ Kazees" of pries tel's, i 
belet hen 11Il1llle klacht.cn voar den bevoegden rechter to! 
br011'.:;en. llc clnrf bewel'en, da" de sammon, die mfOn meent I 
dat aan dcze slaehtoffcrs Vllll l'oofzl1cht ontnomen worden, op 
$ se 0 tot $; 1.0,01),) per jaar worden geraamd; een per
soon hoofL ailAen, gedur'lucte twee achtereenvolgendc jr.ren, 
$ 4000 a $) (1000 genHlakt. Ik sta niet in voor de llfl'.1W

kenrigheid van de cijfbrs ,. maar ik hebreden om te geloo
Ven, dat z~j niet vel' yan de waarheid zijn. 

Itlk blijf, mijnhcer! 

(Wij .kul1nen onze bevl'eemding .niet verbergell over 
het betong van OllZell geachten confrater te Singapore. 
Hij beweert, dathet ,\ ederiaudsch-Lnulsch gDlJvernement 
niet OJ:' de hoogte van Lie kwestieis en dat in het al
gemeen de pers op Javazich iHj de voorstellillgder 
feiten aan overdrijvilig schuJdig maakt. 'l'och erkent 
hU dat de Mekkagangers en teSingapore en in de 
heilige steden gepl underd worden. Maar, vervolgt ltV. 
dan teekenen z0 slechts verbindtenissenen werkcn de 
gedane vooft'chotten ill de Straits SetlJementsaf. Deze 
verbiliteliis~en berusten nogtans op ·voorschottell tegen 
woekerrente door de pluuderaars zelveaan de Hadjies 
gedaull. Indiell eell Nederiandsch consul te Mekka de 
Hadjies voorJichtte omtrent den aard del' verbindteni,., 
die men hUll voorlegt; iudien h~j hUll bekend maakte, 
dut een stoomschip , bepaald tot dat doelbestemd, IlU 

en dan de 1'ei8 lusschell Java en Djeddah doet ;illdien 
de wet te Singapore betertoezicllt over dekosthuizen 
toeliet; zou het kwaad llietgrooteudeelsgetemperd WOl

den? Uat olltkentde S.l',en geeft het later wedel' toe. 
De redactie van de Straits 'l'imes, ill den l'egelzoo 

logisch van beLoogLrant, komt irmners eel'st tegen de 
JavHs(;he pei's op, om al hetgeen gebeurt aan de Quwe
tendheid der pelgrims toete schrij ven, die zich door 
hUIlll6 geestelijkeu lateu afzetten, maar cOllciudeert 
tocll dat de door ons aaIlgegeven middelen het kwaad 
Ileeuigermate wuden verminderell." 

VV Ij zien geen kans eensklaps den vroomen J avaan 
aan dell iilvloed van quasi-priesters te onttrekken, die 
hem owlel' i!et masker vall godsdiellst afzetten. Maar 
wat lIet bestuur ill de Straits Settiemelltsen een consu
laut. te Ujeddah vermogen, mag billijkerwijze tel' hunner 
bescherming worden aangewellll'. W\l verlallgen lliet 
du,t· de poiilie aldaar voogd0 over geld en goed van 
den Mekkagallger uitoefelle, als men hem dat tel' 
beJchikkillg laat. Maar als in de passen verIlleld staat., 
wat en hoeveel hij bezat, slrektdit althans daarvau 
ten bewijze en kan de vennelding vali een en ander 
de jJolitie h\j diefstal at> het spoor brengen. III zoo
vel' miskellt de jOllgste otlicieele circulaire bet karukter 
der Poli(:ie -Oourts in Brit8che bezittingell lJiet, or~ChOOll 
wlJ dat stuk yan weillig beteekellis achlen. . 

IN erden de Mekkagrwgers, Hadut zij teruggekeel'd 
zijn, ()verigens ill de I::'itmits Settlements zoo goed be
iwndeld als men het wil eloen vool'komen, zoodat zij 
claar liever blij, en dan wedel' ollder OilS besLuur terug
keeren, w0 zouden over de zaak natuudijkgeen womd 
l'eppen. Maar de brief van onzenconsul te Singapore 

Uw gehoorzame dienaal', bew~jst het tegwIleei. 
W. H. READ, ·V T b ,. dt f' d J 

IISin[/(~pore, 21 October 1870. Consul van Nederland." Vat "ava ctrett, deze raa OllS aal1: gee t en a-
_~~ vaan ondenvijs en de zaakis gezond. Niemand kan 

II Aanden uitgevel' van de Daily Tinw8. grooter vool'sl.ander van onderwij$zijn dan wij. Maar 
II Mijnheer! lk geloof dat gij, door onlangs de aandacht dit mid del werkt > langzaam,>hoewelzeket, Oill de macht 

te vestigen op deze ongelukkingen, goed gehandeld en een to fnuiken, die ;nCll onder het maBke vall goc!sJienst· 
weg gebaaurl hebt omeen groot kwaad uit te roeien.De verkeerd wiI aallwenden. In EUropD, waarin Duitsch-
wortel va.n het kwaad ligt ill om~'etend1teid, en het is eene I d N d J dEl ··.l J f . \. I 

h d
· d· 1:1 11 1 d t h" t ' t b'·· . t an:, 1 e er an • ell 'nge anu. ·seucl'.' zoo ang vee voor 

,se an e 1'001' en a anueI', a . 1J 0]; nu oe ·lJna me S h . ,~ d" .d I ~t- ~tt ",1 r, It~· d 
heeft gedaan omhet lijdzame volk van een land, dathij et. ?llden\1J" ge liall ,wort, )e::; ~~ •.• uc 1 lh .. g u,u 
zOQ lang in bezit heeft ,> teonderwijzen. Geef ?~derwijs, f~natlsm~ en loope~:. v~jen ~:n dell lewa\l~va~ ~npl"edl
en bedevaarten naar Mecca en vrees vool' de HadJleszulten . kant. Het onderw.Js llldl~landen be,,,t e_'~lI,nlll, dat 
vel'minderen, zooal uiet uit het landyerdw~jnen. I vele katholiekeu alierlei bes,iuiten vaupnClhen zonder 

.Uwgl'lhool'zame dienaar, I eellig ond~l'zoekaailnemen.Wij lIleell~n:dusd~t naar 
IISinfjftpol'e, 22 Ootober 1870. JA V .A.... I andere IDlddelen moet worden omgezlenom· vooreerst 



:ge knevela,:r~i tegen te gaan, waaraan de i\1ekk~ganger I del' ,Societeit aan te biedell, daarloe welVlillelld dom- de di-
bJnotstllaL ' ' , rectlc afgestaau. 

H ,ct ' \otdel' hadjies die <ip d (~ z.e wiize be., ro.~fd en ,l pe schoone, en hartelijk ,gemg611de wOl)rd~n daar vodr h,et 
" , '" . , , 1' , j " I.' ' . hell del' famille Y. d. HelJdml door verschlllende sprekers; 

t,,6t , pundel"lM!el1 gema. a",t \VaTu,en , v,er r !ellt, lIaal' ,onze I I k d . K' T' 1 I , 't' , . l' 
, ',~ ' , ' ';: , " f , ' , ' t' ' waaron(.cl' '00 r e illa,loOr ~ rICS,'e J , gem , warell III vo ,e 

m,eell~ng, de .'lnf est. t;Il!£,e: ~Jt(~, ,~!i,n i~a,tl lle .. h~J ,eelJ.~, ~lll lC.' hnrmoniemet, (~e gevoelells del'ge~le ll,. d.ie, ,ilhier achtcrbli.i~ 
dIe I,et , voolheeld gaf ,,;1,1 dl~Gh3ftll,g vall oe s ,a\ erlllJ I ven, en drukten tenns h;~t lsect mt , (Int gevoeld werd 
en :t,ich jurell Lng :t,OGV l' jP. lJ; ! ga ve l! gl·t;'oostte 0111 deJ\ I wegens aanstaaud vertrck. , ' 
siavenhandd t egen Ie g il .lll, N u men eerst ~e sill gn-I Gelnkkig dat ltd scD.oon vel'siercle gebonw, wG.araan geen 
pore ell te Mekka Stl'afi'e lons de hadj i ~s kan uitkleerlen moeite, gespaard is , en .dc gro.o~e nsrmonie, die ~nder de 
ell 'Ie clan vonI' de kosten del' telllgrels b\eveJ t, om ze aan;vezlgen bestond, eemge afimdmg gaven aan he. leedg~~ 
in eene soort van alles l1e:1al ve mild pandelill gscilap I voel; de zan stand reeds aan den hemel voodat afschwL 

III de 8Jlecerijtuinen van Pinung te brellgen, meenen I weEI'd ge
t
llomen

b
'
l
"f ht' d' , , t "d 

1 1 S' , k ' en roost ' L] tOilS ec er over, cn Ie IS, aft WlJ oor ' 
wij op de lulp (U' pel's te '- Illgnpore te lI10gen 1'e e- d . T.~' Id f' '1' bO

' h t 1 ' B" 
v l" " R I ' , e aan illaJoor Anesve' en amI1e 1J un vel' rec van a-

nen om daal'tegen le doen wat mage IJK IS. , er. ,) • tavia bestaande sympathie gezien hebben, dat ons, van (lie 
zijde, veel, goeds te wachten staat; clat is balgem in de ge-

Particuliere C01'?'csponaentie uit Palembang. slagen wonde. 
Zondag, den 16de October, hoOt'de men van aHe kanten Wij mogen de militaire maatschappij te Batavia, die recnt-

op de tongtong slaan, ten bcw~ize liat 01' amok gemaakt sh'eeks met majoor v. d. Hei;jden ill contact komt, vcrze
werd; in een oogenblik zag men dan oak allel'wege Palern- keren dat men zich hier aIleen troost over het verlies, dat wij 
bangers van wapentuig voorzien naar (le verdachtc plaats led en, omdat een even oprecht als loijaal kamera"d hem 
optrekkel1; een ieder sloat zUn erf af of plaatste zicn ge- . komt vervangen. 
wapend aan den ingang. Gelukkig vernam men spoedig , dat I Dat heil, zegen eu voorspoccl steeds (le famille v. d . 
de vrees grooter gcweest was elan het gevaar. Een Pa- HeijdBll vergezellen; elit is aUei' opreeht gemeende wcnseh 
lemhanger nameHjk, die doorgaat voor krtmkzinnig, had op dit eilauJ. 
gctmeht met een groaten parang een ander nede]' to hon- 28 October 1870. 
wen en liep met dien parang rond, toen hem dit misl llkt was, , .----------~-->---,-.--,-.. --' -------
Spoe(Lig had echtel' de politic zich van den m~1.n ,!D.eester :el''li:t~''J;;,;,;;r ,i\ ,E'b . 

gClllaakt, waardoor hij voorloopig onschadelijk wenl. 29 October 1870. 

Per mail boot voal' elen 25ste dezer al'l'ivecnle te 2alern
bang, dat door het vertl'ek van (len heel' van Ophuijzel1 
sedel't cen maund 7.onder Resident geweest was, de niHlVl 

b enoemue ltrnident, de heel' van (:onB,) ~schc. Over het 
algeu:een i,; het puhlick Ziler ingfHlomen met dew henoemi!lg, 
omdat m;; l, ()·' t rtui.gd :i~; >dat de heel' van il"ll Eos~che, dio 
Vl'oc~cr al~ kontr('lmlr in ,m Ife,nn t dien(l:, de'le ~lwei.li:!;: 
te bc~t. ur/:,:l ' rcs:<len tie volkoIrJ~ ll kent ,m op de hl)('gl;(; \s 
van de eigollaa!'di.gh(,ibn vau hd vcik; ;'O')f,11 de idardsehe 

H eden had in lIe Handelsven·e·:miging alhiel' plaats de 
v~iling Vr.ll de volgenele hoeveelheclen gonverllemeni;s sni
ker ah;: 
2'),00(1 picoh, ligg. tc Saroa;:ang gem. opbl'eng~t f 14,85 p. p. 
35,000 II /I /I Pasoeroeali II If /I 13,761/ II 

50,000 II ' II /I Soel'abaija /I II II 1'1,15 'I II 

:,O,OOJ /I If II Chel'ibon" If II 13,8P/~ II 

5,1)00 II II " Tagnl /I II II 13,63 /I 'I 

G0micldelde pl'ijs ptr lli,d / 13,94 

grooten :t,ljn in bUll s(~hik met dell ),1bJw~ n. titllh~r:s, w"~""'"_" .~ 
Ook is thans hie,' tel' piant» <lClHWezi?; de Impcdcul' van De Javasehe Cow'ant geeft a13 b~j ',leg8d EW'le aanbx mi'l g 

fiuantien Wegener; hot is eellter ,lid l,::ken(l of di t !,lcchts del' reSll' 1.:ltell van den l.> tlikel'cegr:.+' III de onderseheiden·' iil 
eene gewone i.nspertietcis is, omdat vroege:' nOfd f en In- . de J'c~idelltian Sllluarallg' cn J ll pEll'a geleg;me fubri ekf'Il" 
spec:teur vlln Jlll':1ntien hier rondrei,tie, dnn wel of (le h eel' gedurende het oClgstjaul' 186U, 
\Vegener met eelle hijzondct'c eommissie gekomen is, met ~~=.A'r_ 

bctrekking tot tie l'egcling del' belastingel1. , ' Verkoxte balans der J avasche Bank. 
Hiunen kurt wardt n0f.~ vCl'waeht de KOlonol del' aclmi-

llistmtie K roe~;eJl. 

27 Oct. 1870. 

Partic1tliel'c COI'I'(;sponctantie van Banka. 

Op den 26sten October 18 70, des <WOIHb , opgemr.R l,t 
kraclltenS art. 18 nm het Octroui flU l'teglemellt (f5 talltshl:d 
1870, No. 34), en ingevolge bdl"t, van den GOilvarneUl'
Generaul, del. 15 Mei 18'70, No. 12. 

, . . I Diseonto 1'e-
Onaangenaam werd<;I~. J?et gal'llizoen en de.,verdere inge- rekening. I 

zatenen "van }:~~tok, IJIJ. ae Ut~~k,o~~ t d~r ~allbo.ot, ,~p den I Belceni~g- ten in OLl-

22 , de7.~r, ",e~: ,mll.. JOOI het "Iuunge .~lleuws, ~,tt ',lJ ~en rekernng. II 991,825,00 lor;p .. II 25,083,507.50 
maJoo,l' Je?' Inl,',nt~n~ H. v~u d0~'HeIJden en zlJu e famille Hypotheek- Bank. assig-
spoechg mt Oli .~ IDldrlen 7.0'.luen Zlen vertrekken. rekcnin g . II 1,392,,833.34 naticil in 

<: ~et 1011l1,agile het legel'beskLUl' elien gearlhten Hcofel- Specie in ~de omloop. II 

offiCler te doen VGl'vangen. kn"s's'e'1. 'I 2" 013 ·0'14' 6 R k ' 
d 

".- , ;:" , il ,0, e ernng-
Hoewel 001' een zeer gnnstig bekend kameraacl afgelost, Muntmate- courant 

is de slag ' voorhMuIBltok, ja wij kUll1len gerust tel' D,eer rinal .. II 23,.1,238.50 saldo's. 1/ 

schrijven voor ge eel anka, hoogst gevoelig; ongaarne ziet ' Gebollwen Diverse re-
men zieh door een ridderl~jk en roijaalvl'iend verlaten, al en' inven- kenin-
heeft de p}aa,tsve7andering voor dien vrielld ook ve~lgoeds. tal'is. " . II 471,308.90 \ geu. , . 1/ 

, Muntok S ll1getletenen, w.aaraan :mede zonen van net He-Dinll;se 1'6-

rocl.~che ,l'ijk niet vl'ee~ld bleven,'. gaven der familie ", d'i keningen. II • 495,17,9 .28, \ 
HeIJden gepasseerden "', oensdag avoild, danook de warm- , 
ate blijken hunnel' sympathie I door eene soiree in het lokaal f 35,551,U8.5G 

I KapitRa.l. f 6,000,000.00 
9,O'5~,9H.1l T.:till kbillet-

1,670,713.73 

2,405,890.25 

391,017.11 

f 35,551,128.59 
...... 



Ret .ROode' Kruis. 
J3lijk.ensopgave in. de dagbladcn van 25 Qctober 1870, 

beliepende Olltvangstentotden25sten tevoren. f 18,742,08 
Enaan nog op te halen 

bijdragen, ' . ' f 1,017,80 
Er is sedert ontvangen tot 

29 October 1870: 
Van BATAYIA: . 

We!!'ens' vroegere inschrijvirigcll f 415,
VaJ~het Etat-iVlajor en·de 

equ.i.page VRn Zr. Pis. Stoom-
schip aitn,,~'(w. 1/ 370,30 

Vall deondel'-ofiielel'en ell min-
cleron van hf't' "ri c HacBillorl II 31,21 

Idem iclcm van he~ 10e Batail-
lonte i\'[eesr,c,·-Cornelis. // 11,951/ 2 

Vall, het peJ'soncel del' (1()weer-
makel'sschool t c,) idem 1/ :!,3,-

Van hot ]wrps 8t.at'muziekauten /I 2S,50 
Van .rUIJEIt: 

Nadere, bijdragcn . dol' ingoze
nen ald.aal' . 

Van BUITENZCRG: 

Als voren . 
Vfl'l l'JA:r\lHOER: 

De helft oene, kll,~.'ltvonl·.st('lliltg 
docr den Heel' l~. J. van 
Kail'pcn . 

V;\.l SUi\I[]WANG: 
Vml ;'111'. W. it. IJariJn Raud 

ttl, Djs ~tinang(ll': t~jft .. 
1,Tan C _iL()'B~: 

Bijr1l'a ~~eli. >"all .'~ l'~ in~':e7.etenell 
in lli c~ afd"dlil;', '. 

,7 C ':1 E -\. '~\L~' . Jt,'-·r~ G' : 
'l~n JVlt. Orn!_:el', ~ln t 

/I 

1/ 

1/ 

f! 

/: 

/I 

Va~\i;:'J'.l! :~;I: ,Y:;\ ,ji:l::;::';c;:~ JH~(I.i'- 1/ 

V:m IU ,.j.:0L,l;r~ : 
B~j(ll'&gell V ... Il fl. '] ingc~,de-

Heil • 

N ~tdel'e idem als 
boven 

1'152,-

Ii 14: ~ ,-'-_. 1/ 

Van TOlmAN: 

50,~·-

600,-

21,-

300,--

~O,-

292,,,-

IEjilmgell vande ini~e.zet("11011 1/ 1 (! 1,% 
'van SOERA.BAYA: 

Kollekte '. door de pltlatselijkf~ 
Kommissie 8.ldaar. Ii 5,000,-

YallJ3EZOBKIE : 
Van Mejufvl'ouw Delprat, gift /I 5,-

VlIl1 KEDlRTE: 
J3ijdragon del'. ingezetenen van 

o.ehoofdplnats. /I 1411,-
Van MAIJID];N: 

. Bijdragen nit de residentie /I 1,00\\,
VanN GA WI E : 

Vanhet KOl!'.ite van Dames 
aldaar, kollekte /I 103,50 

, Van'n ILA'l'J AP: 
VandellHeerVan Vumen,gift 1/ 25>-

/I 8,726,411/2 

Tezamflll f 27,468,491/ 2 
13eneyen.s J 702,80 aan nog op>te halen inschriJvingen. 

~ . . ' . , . .' J]ePeningme.e8tet' ". 
.. F. J.P. STORUVAN 'sGRAVENSANDE. 

BATA-VIA., 29 Oktouer1870. 

' RAAD VAN JUSTITIE TE :BATAVIA 
EERs'I'E KAllIER. 

Zitting van aelZ 4aeu ]j'eol'um;1j 1870 .. 
Voorzitter Mr. F. F. Ii. U. Last. 

VOOGD. - VORDERING TOT SCHEIDING EN DEELIN'G; 

VERLOFDElt WBESKAMER. - NIET ONTVANIGlLIJKlIIED. 

- OPENBARE ORDE. 

Is de voogd, welke in die hoedanigheid eene vord'lringtot 
scheiding en deeling instelt,' met deze vordering niet ontvan-. 
kel~k, waimeer hij tot het voel'en aaD dit geding niethet 
VGl'lcf van de V';' eeskamer gekregen heeft ook dan, wanneer 
de pel'soon tegeJ1 wien hij ageertis de Weeskamer zelve, 
cloeh niet in pl'iv6, en deze zich niet beroepen heeft op de 
oni stentenis van dat verlai'? J.IL 

Is de bepaJing van art. 405 13. W. waarbij dat verlof 
geeischt wordt, evenzeer als aHe bepalingen tel' bescherming 
del' rechten van minderjarigen vastgesteld, publici juris? J A. 

H. Bos Otten, qq. eischer, ady. en prole Jhr. Mr. A. van der Does 
de Bije. 

Contra 
de Weeskamer als curatrice ill den boedel van de Wed. Leon, gebo

Ten Vrijdfl[, gecaagde, aclv. eIi prole lVIr. C. S. 1l'1atthiessen. 

EERS'!'E k~::EF. 
ApPEL. 

Z-ittirtg 1;an den 9den ,luli;j 1870. 
VooJ'zitte;: .Mr. V,T. Rappard. 

'l'ES'l'A1vIEN'f. - 0 UD· HoI, LANDSCH RECHT.- V EREOD . VAN 

. vnW:REE1vIDING OF ::;r:ZWAF.I1'JG. -- VESTIGING VAN HY

POTHEEK. - VORDEl1HiG TOT XIETIGVERKLARING EN ROYA 

DEI:, HYPOTHEKAIRE INGOIiRIJVING. -,- BELANG. - NIET 
:)NTV ANKWLIJI<HElD. 

Is de w(;cskamel', als cll:'aGl'ice in eell f:1illiet~m boedel, 
fJnt"ankelijk in haren alsch tot verrdetigil1g en van onwaarde 

I verk~m:ing van ee~. door den failliet gedane hy~Qthekail'~ in-

I 
~elll:1J vmg; op. te zlJuen name staande aandeelen m zekere la~ 
o.lel!, welke blijkens testamentaiJ:e beschikking ZijllS auttJllrS 

\ 

verklMl'd zijn te mOCiten blijven onverkooht en onveralianeerd 
en Ollr!er fidei-co'11missair verband bezwaanl? NEEN'. 

De 'Weeskailler t" Sl!.ma,ang, ale curatrico in den boedel van den. 

I 
cbiuecJ 'f':.n :jong Toen, appellaute, adv. en prok. Mr. C. Sandan-
hergh Mattbeusea. 

Cortra. 
I de Ind. Waarborg Maatschappij, geinrimeerde, adv. en prak. Mr. J. 
, K HeuDij. . 

HOOG-GEB,EGTSHO}1' VAN NEDERLANDSCH-INDIE. 
KERSTE KA::VIER. 

Zittinfj van den 2cldt 5epfembet· 1870. 
Vool'zitter lVIr. W. RappaI'd. 

AA;{HANGIGE ZAAK. - VERKNOOHTHEID. - VERWIJZING.

ONBEVOEGDHEID RATIONE :;:,IATERIAE DES ItECHTERS NAAR 

WIEN VERWIJZING GEVRAAGD WORDT. 

I Kan de bepaling, dat ingeval een geschil aan eene zaak 
I verLnocht is, die l'eeils voor eenen auderen rechter aanhangig 
is, de venrijzing nsar dien rechtel' kan gevraagd worden, 
geen toepassing vinden als die rechter nit hoofde van het 
onael'w':1l'l' van he~ geschil onbevoegd is daarvan kennista 

I nemen'r J A. ' 

,Moet mitsdien de vordering tot verwIJzmg van een voor 
i een raad vall justitie aanhangig gemaakte zaak naal' den 
I Hoogen Raact del' N eclarlanden, voor men een met die vc 

dering Vel'Knochte zaak in appel van eea uitspraak vanhe~ 
Hoog-Gerechtshof van Ned.-Indie aanhangig is, geweigerd 
worden? J A. . 

F. TfT. ,T. Dekket·, G. L. Dm"'cl'aal en W. F. 1Tolgclzang, apjlell~n: 
ten, adv. ea prok. :Mr. c. S. Mattliiesun. ,? 

Contra. '. 
De N ederl.-Iadiscli~RegilIiDg ala verteg<u,woordigeude den Laaao. 

geintimeerde. 



1 Novemher -1870. ·· ' / koorls,- en 117 poklijkers; tegen 567 en ll8 ouiler uitilllO Augustus. 
. , :._ ." • • •. . . ,' . . ; , . ' . ' 'Cbolel'a-gevallen dadeu zich op uitim:! September Diet meer VOQf,-

_. <:tlster mlddag ten . 6 .nre IS <i~ ,st?omboot ,Htberntate daar <10 vier iu ,thin sa::lvaug dier maand nog.annwezige chv!era. lijders 
AnJer gepass\lerden ' heden morgen a Lbwr aangekomen. , toeu ~I!ell . Ii,erste!d wa ren, 

Men weetdat dit stoOD".schip d ertondel'zeescaen telegl'aaf- I Bezoeki . . - In den ~acht V~ll 9,op 10 dczer werLlen zoowd ter 
kabel tasschen SiuO'apol'e eil Batavia aan board heeft. hoofdplaals Bezoe~1 als in de aldC~IID!\en Pauaruekao eo Bondo",oso 

. " , . _ . __ Bchokkeo van aarduevLUg gevoeld III de ngtlllg vau O. naar 'V . 
..... t '1' N b '" - t · 1 . . . • , 'd ' t " p, Senade werd daardoor niet ,·eroorzaakt. . 
lUe ovem el' a.s. l'eClen' ~~WIJZlg e anJv~n voor _ Geuureude S"pl ember jL was de weersgesteldheid in ditgewE3t 

het vervoer per spoorweg langs de IlJnen Samarang- 'I Ol'ste n" j bijwuder vel'andei'lUk , De regeu3 berokkeudim geeu schade aan het 
landen~"Villem I in · werking. ' gewas; a\l6eo moest daar<i ,'or 0[' sommige snikerr'e.b rieken het vermalen 

, . --. : van bet riet eensgestaakt WOl'de D. 
Men zal zich her~nnel'en, clat wijherhaalclelijk .de aall-/ ~~e gezo'~dheiustoest~od wa~ ie,ts he~e~'~ wat~,d~eft de pokziekte. 

d .a.cht hebben o·evestlgd. op de hooO'st ondoelmatIge, ge-I \ un de 067 pukl~!d ers , he,st~I Jen. ~ I:> ell (}, efletlC'l 8il. 

b 
1 k' , If'? ' t"t' . , . ·"1 . 'tb j d;' De kuons·epldemlC bleef .tutwuatr, 

reI( Ige en 7.e S onwe 1ge vOOl\,a~IC en voor Ul es"e .. ng EI' waren 6550 kool'tsl ij,leers, wa"nall 3795 herstehleu ~n 743Dver-
tan opellbare werken onlangs op mCll w gesteld. 1 ledell. 

Men. wil weten clat binnenkort eene herr.iene uitga~e I B(I:z.J{Jem(ls , _ In de afdeelingtn Poel'wokerto, Poel'bolillggo en Tji
van dle voorwaa~den z~l plaa~~ h~bben . en dat om (h e I latjap ,'verdeD gedul'eude ,~eptemb" r jl. vel'ple~~d 826 pD~lijders, waal'-
reden een paal' mtbestedmgen zlJn mtgesteld. ' I vall 43t) bers telueu en (0 Dvededen. Op ultImo vau dIe maand ble-

~__ , yeo dllS nog 326 p,;/( ziekeu Duder brhulldeling, tegen 372 onder nltim(} 

Gister avond tasschen 8 en 9 me ontstoncl cen bcO'in I Augustus. . 
van brand in de keuken van' den b, rooclbakker L, op Ri'js- Kadue. u- Geuul'l!uJe September jf. deed zich in het di,trikt Pl'O-

.. Db' d .' 1 ~ 1 tt- .. ,. .. ,' . ":ld' bolto ggo eeu c1lOlCl'a ' ,geval voor. 
WIJk. elan weel . en. (e ~c lU ,CIlJ Walen onvmwlJ H et aant,a l' pukl\i<iers oam soel ell beJ"ideod af. • 
op de plaats tegenwoordlg. IlltassCllen bleek hunne ll\~lp \ I:lij;]e 168 op ultimo Augustus jl. overgebleven . lijders,voeg;1en zich 
onnoodig tc zijl1, of schoon de brand zollder zeer spoedlge . io den loop del' volgeucle maand nog ]44 . . Van het geh e,el aantar van 
vermcestel'iIw een dreigend aal1zienhad kunnen vel'krijgen. I 312 zieken, hersteJden 2a6, overleden 21 en ble~en 5;; op nltimo Sep- . " I iember Dog ootier behandeling. 

-----:;;;><>'" . Jfadi'ien, - G~t! urel:d e September jL was de gewndheidsto~5tand ill 

Batavia. Z00P. Exce!lentie de Gonvernellr-Gene~nal, is in dp:l1 ,'oor-/ d it ge,,:est jover h,et ,~ l ~.~.rneeu g~ns.ti~. . 'NJ" • ,1' .' 
midda' van <len 27sten dezer m et gevolf,\' van Bl11kuzl)rg, alhwl' aao- i ,. De "eva, leo Vlld Jh'!'"l~kte velllllu"elden .',""r~, ZDouat op uJ.lInn van 

k
g, ' I (lie maand Bl echts I () IUd el' s oVHbleven; terw)11 !Jet aantal overleden 

ge ome", k ' k ' I 'b k' , 
_ In ,leu DBllIidtlug van clen Silleu de;:er wel'den t~ 'l'jipnmiogiB (dis- po "Ie teo, :',1(' I tot, vIer epcr Ie, 

trikt 1'jiLaroesa, fltdecliu\( Btlitenzorg), teogevoLe VlIn CCIl fellen wind ~um"tl'a t if7estlCi1st, - III clen. avond van , deo 8StCll dezer, werd 
eo bevige l'egclIbuijeo ~ele boomen onlwol'lclJ; le l'w\jl ~L kumpou!(. IeI' boofdph,ats Pillbug eenc aal'tlbevlUg gevDcld, dte umstleeks een 8e· 
bDiz~D :2 l>adi · &cbul'eu 1 buft'elkraal en :t \\'uchthuiz~n c;:nvel'gH' ukt koude nUll !l1eltl , 
W d 0

" II AUll e.en sIlPP,lr:IOil' versing Dmtrent deo stand van 'lake::: Ie uczer 
er • , , , . 'I I I 1 I d 
Een man en . . eeoe vrOllW bll!cwamen blj het instol (ell hllDner IVoni!!· I kust, o~~r ~P.J~l~:.l~~er, .J "" WOldt let ~:) ,geu( e Dnl e~lj : ". : 

gin . ligle kue n mgen Iu '''- I nJau6_chc· bu.eulandeu k "amen de pOl{ken no" sLchts ,n 
• " " r , I gel' illge mal,) " "Dr ; 1p.l'w\i1 zieb ol,k te Illdrapoera. '\Yed31' eeoige ge-

Kr:,4JVltn,q - Ol~, ultl,1Il1l AIlgll8tns J' " lelde me;1 III ,lit ge.west 1.9" vallen van die ,ickte vool'Jeden. 
~okl\J(ll:s, welk ('~J:CI' Ill, clon lo~p dcl' .'.1~~,~~(j ,Scp,tcmb;,l: .. ulJ?,groeLCle 10 de afdeeling P!,' !~lIIan dURl'entegen Barneu de \)okkeo guande weg 
tfIt tl7<J; wRRrva~ ,3.35 h~18tehlell, 37 oVCllcllel , ell, up 111,,1,,10 <:>eplem- af, en nit de afJeeliug Aijel'.Hllngis verd\'icoeo zij. gebce!. 
b,r, nog 1118 oudur beb8J1ddnrg lJ!e~f:n, . . , , Vaceiuatico en r c,yaccinatieu hadclcll sleeus !;Ill'egeld plaats. 

Volg.u! hut , ~3PI'Ol't ,VIlU cle/l elVlden ~")jceshecr, WilS dezl~kic van Iu de afdeelingen Painan,' Aijel'·Bangis en Ran bleven de koortsen 
Been kwaadaardlg kamlel cr. Dc l1lc ,,-sle JUde!'s wUl'cnf.lechts Quor wa- steeds heel'schcn. TeL' laatstgenoemcle plaats opellbanrdell zieh (:uk oog-
tUl'pO!:lWD oan!;et&st. . . . ziekteo, 

Uv~rigeli8 !itt tle gt zondheicl. tocstau<l in dit gewcst over het alge- In de Padr,ngsche-bovenInnueo, 'l'apanoli en Priaman hiehl de be-
metU Dlats I.e wcuschen Over, vol king zicb bezig lOet cleu sawah.nrbeid. 

S'H,,,1rang, - In clen uueht ,vau uen 12cleD dezer olltstoncl in de Ia bet belaogclcr bewatering "au ue saw ubs iu de fadaugsche·bo-
detu M~bcr8~ri (dHrikt en 'nfd(!e'il1g Kendall d"f; r onvoorzigtigheid vCIJlauuell werd ~eer oaar meerJere J'cgt'l:s veriangtl. 
brand ten l.ui1.e vall zekercu Pllk S:;bimiu, - "'llardoul' 7a llillUU van , De heersebende droogle deed in de afdceling Pain "n (lvaal gebl'ek 
die der)a C81l jll'ooi del' vlD!Ilmen weruen,. aen water outstaan, waartlool' de sawah<ll'beid Ilie! bijzouuel' vooruit 

De ~cb~Ja won!t ger~amd op ruim I 2000, giug, 
. _. ',La ;iI,ofclpl~,ats Snm&rang nam het nantal I{oort:;1ij<iers gedurelldc Iu de onclerafdeclingen Ran, Ophirdisb'ikteo en Aijer·Bangis werden 
Stptr.n, c;tl: jL wedel' toe;er ovel'le,den 34 persor; cn, hetgeell 0%van de wuterlcidin~en tell behoeve del' veluen geDjlcnd. 
de ba"l!l,ta&iell bedraagt. . De droo~e rijstvdden iu de onderafdeeling A\iH-Bungis werdeu beplant. 

Vun J~ l'::,idliclers, ditzich .. iu cll! disll'ikt~n SrondoI, Grogol en ' De kina:aaoplnntingen stoodw gocd. 
Sinji;,,~lor \'~ordeuen, stierven er a, De handel bleef "lap; uok de vischvangst was D01beduidend. 

Ge.allen van cholera met dood el~jken ofioop kwunlen niet voor; Jaaren- Bet zDutdcbiet bedl'oeg: 
tegt[j be7.w.kcn teuige dysenterie·lijders, 

III de t.r;!~eling Demuk . breiddllll de kO(Jl'tsen zich ock weder nit. te Pudang . 
» Pl'iUmHn. 
» Aijer·Baugis 
» Natal 

koijangs. 
3\1 

111 
2 

10 

pi!;ols. 
23 
Hl 

Amst. ponden. 

24 
25 
24 

Terwijl men cp ultimo Angustus aldnur 120 lijders telJe, bedroeg hun 
saD tal 01' ultimo September 420. De sterftewaB cel,tcr in laitts(ge
melde maandgeringer . don in . Augustus; er overleden namelijk gedu
retide die 2 maandtn respekt :v,elijk ] 9 en 31 koortsl\iders, 

De pokzickle vertDondez;eh in die ;,afdealing slechts jJij 2personeIl, 
"anrvaneen b ez lVcek. . '. " 

Ann inkomende en nitgali!lde regt ,!n werd ontvan!:\sn f 77,821.31. 
Gedureode de 8 overige mannden . • " 393,08S.4!P; 

In cle I) id . geuoemfl,e lifclel!lingeo was degczond heidslocstaoJ ged'u-
rende , September zeer be'vl'edigl!lld. . 

b'obiJlir,yo,- In dt ardee(ing Kraksaanbleel' .de kDDl'tsgedurendt 
Sllp~mber j!. stecdsde heersehtnt)e::~iekte;h,ct. !1alllaldaaraan ovei'-
laden personen ·\Va. everiwelbctrr'kkclijk . gering. ,.' .,.: . 

te znmen 
Geclureude de 9 eerste m aAliden vall ISo!) 

alzoo meer in 1870 
ADn kollij . wel'dingekocht: 

Ook het cijrer deraangestasle' 'perBonen in de afdeelingcn Probulingo 
en . Loemadjaogtcoude; io v€l'gelijking met . dat dervol'ig.i maand, eene in de 
Dietollbel~!1grijkevermiodering': aao; terwljl het ' aantul poklijders .in 
laatstgeJi:telde a(deeliog I!lede afoam, 

. (ledtire"de September ' jL\ve~c:\en io dit gewest verpleegd 1748 kearts-

. » 
resideritie PadHngsche bovenlandell 

'J'ap""oii 
nfdecling Pri.man 

en 209 poklijdeJ'S, W3i\fvnn respektivelijkberstelden llS4 eli 81, ,en N 

ot'erliiLlen141l en n. '.', . ,'" . .". ..... . 
,Pll ultimo vim die .;maanJlileven}u~, nol5 onqH b~~ai:ldelillg 469 

Aijer-Bangis en Ran 
P ainan , 

\,ikols; 
2392 
669 
]8 

117 
147 

f 470,909.805; 

" 4411,221. 98; 

f 27,687.825• 

Arnst. ponden. 
99 

7 
3 

III 1/2 

311/2 

-~---.--- ~-

8345 2. 
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De prijzen der padi, rij8t en olie waren: 
pad; I,er piko!. rijst per pikal. olie per vierk. ftesch 
Yan tot VHll tot )'fin tot 

ter hoofdplaats Padang. f 2.5013.50 f 5.751 675 f 0.451 0.5.5 
in de Pad.-bovenlanden." 3. -- ,,3.75, N 5.-' II 10,50 i) 0.55 » 1.25 
» Tapanoli. " " 2.50 ,,6.-, » 3 .50" 9.-" 0.40 N 0.50 
» Aijer-Bangis en Ran. " 1.50 ,,3.75, 4.50· 725» 0 42 " 1,-
/I Painan. • 2.25 » 2.50, » 4.50" 5.- " 0 80;» 1.-
" Priam an • " 3.- "0.-, II 0.50» 8.- " 0.65' " O.SO. 

Celebes CIZ o1lderhoorighed,n, (September). De gezondheidstoestalld 
bleef weinig bevrelligelld. 

Was in de afdeeling l\fakaosc.r en Telll) en op de onder Makassar 
sorterende eilHndeu d" pokziekte geheel geweken, in de Noordeu-Ooster
CBZniutr·di,trikten "a. z\j, hier in meerdere daar inmiutlere mate, 
over het algemeen nog ht,erschcnJe. 

In die a.t'deeliugen weruen I'espektivehjk verpleegd 939, 899 en 362 
_ poJdijtiers, wHarvan 701, 458 en 197 herstelden eu 38, 10 l en 5i:l 

overledee' . 
Huvtll<lien d,·den zieh gavallen van lworts eu diarrhea voor in de 

Noorder- en Z'Ilde\,· JhtriJltcn, en specieaJ in de Hel'g-regeutscbappen 
en de ondcrufdeeHlIg BunkaJa. Daze ziekten had den echter geeu epi
demisch karnkter. 

Ook Lt deafdeding Suleije)' teluc men eenige kuortslijders. 

Amboin,a, (Septemuer) ~ De g~z'<ndheid5t(;esiaDd was OVtr bet .1· 
gemeen gUl1stig. 

Gedl1rende de geheele maand vielen e1" zlYare reg(·ns. 
III den Ilacht van 29 or so Al1gliSt"S en den daarcp volgenJen dag 

irauen de riviuen va~ Loemi!cte en Kajeli, telJgBvolgevan aa!lb<:mdend. 
zware Teg~ns~ bniten l.HUt "evers, 'vn~ardGor oe christen- kampoeng CD 
de negorij Kf:jeH oliersiror~md werden. 

Met de hel';Uling tie,' beschadigde wegen en bruggen werd dedelijk 
een aanvang gemaakt. 

Am boina - ,;enl bezocht doo!' 3 elll'ilpeesch en I inlandsch getuigd 
vaartnig, gezamenlUk meteade 486 laden, en verlaten door 3 vaartni
gen van eerstbtdoelde kategorie, mebcGe 344 lasten. 

Aan kooprnanschappell werd in- en uitgevcerd, respektivelijk YDOr 

1 69,318.- en 1 29,931.- en ingevoerd VOGr 1 4000.- aan zilYerli1l 
mllDt. 

Ann helastir.gell werd onll'Rllgen: 
aall verpachte middden 

» zegelregtcn. 
)) oversehrijving~regten . 
» briefport 
» verkoop van postzegels 

De rij6t kcslte 1 9.- a 10.- den pikul. 

» 
» 

» 

2531.-
689.75 
233.75 
153.48 
120.70 

(Jat'. Ct.) 

In het Kadjungschc vertounucn zicn voorts nog enkele gevallen van 
oogziekte. • Samarang, 24 October. Terwiji Batavia, Samarang en 

De Tanglca-rivier trad (jen 2S.ter: September weder bniteu hare Devers. Soerabaia wediJveren in huipbetoon aan het Roode Kruis, 
In de aldeeliug Makassar cn Tello was de vertiening afgeloopen. en Samarang ook door de verplichtende welwillendheid van 
In de drie pUl"hl·distril<len del' afueeliug Noordel'-distrikten liep de . d d' h b h d' V . d 

l'0di,oOllst (ell eincle, !loch ill de Berg-regeD(schaPIJen eu in 'l'jinraoR en eemge ames, Ie zic ten e oeve rer ereemging e 
Balotji was de bev.')lking nog met het padi suijden Lezig, terwijl in moeiten van een loterij getroosten, daaxbij aIle krachten 
Malaw!l en J,uija de p"di nog in Lloem stond. ontwikkelt, heeft de heel' Anton Boelen het voornemen 

. Het !Judi· !lewas stond ill BODlhain (Zliidcr· distriktl'n) voer het algemeen opgevat, om op Woensclag avond a. s. in het Logegebouw 
llIe~ ongunstlg. " . .. een Iezing te houlten ten behoeve van het llooclliiclende 

in de Ooster-chstrlkten had de padl JlJ het begm der ruaand van D' tr G "t" 1 t B" cl . rr ". 1 r 0" t hI 
re!~eIlS te lijdell. Ja 1- e" lC 1 • lJ. e P?g1110 om ,reemc e moen.? e pen, 

De c1"al"<'1' gcvolgile droogte workle gllllst.ig op de rijping van dat I ~ergete,. men toch met mgen Iandgenooten, hetzlJ oud of 
gewas, zooc1at onf!tl reeds geoopst kon wordell. Jong, me onderstand behoeven! 

De vertieniug zun aldaor spoedig cen aaDvaug nemen. H t 0 1 I . t kt S t' ht 
In de afdecding l\lakassar en Tello hield de bevolking zich bezig met - e perageze sc tap vel' re - '. na oeracar a OCZ?C 

bet jlbnten van lWI;ede gt,wa;sen, die reeo, hier en daar goed o]lkl'\'~men. en te Samarang nag een voorstelhng gegeven tc heboen, 
Ook de cl.ia~llll~ ill de onderaflkeling Binarnoe groeide welig op en naar Singapore. Van een campagne naar Java's Oosthoek 

belodcle een b'·IJlsl igen oogst. I is definitief afgezien. 
J n 'l'akllllll' werdell de v,,)deu bcwr'!'kt. . , . 
lJe bevolking van de r.rtlceling SaJ..ijer hield zich allerwege oniedig - InheL Hotel du PaVIlion stond 'cen bus oj) tafel, ter 

mct hel. sellClolJiuukeu der tnincn en het bewcrken van den grunt! voor inzameling van geiden ten behoeve van het Roode Kl·uis. 
dc~ nielJv,:~Jl aanlJ~alit van djfJgoDg en andere ~oedingsmid,jcl.en. . Ret J avuansche personeel begreep natuurlijk de becloe-

t!c kolhJ-oogst ,n de Berg--r(>~eutschapprn Vlel .~('er g'JlIshg mt. ling niet maar toen die hun was uitrrelegd, zonderde ieder 
[,r werdell "OOi".unrend "I'ooto hoeveelhedcn kufliJ UDar elders vervoerd. ··'d 1 kl .. h . cl f o. h·' d b 
De kwditeit van unt ]lI"Cldllkt !itt cehler veel to wenschen over _ het- van zlJn ag oon een elmg 1".1 a en wlerp eu lU e us. 

goon i~ to \Vijten U','l de ornsialldigheid, dot de Rauholldende r~gens in Het feit kwam .ons te opmerkelijk voor am niet vermeId, 
de vol'ige ruauurlen, de behoori\ike drooging der vrucl,t beletton. en te goed om met elders nagevolgd te worden. (Loc.) 

Dc tahak- ell indi:(o.aanpluntingen haddcn in de Koorder-distrikten -~~ 
veel te lUCien I"IU d~ 2.wu,·e regeus. ))e oogst van dat prGdnkt was dan 
ook blina geheeJ mislukt. 

JIl'd" oudcrafdeeliug Hdllhla stOlid dut gewilo g"nnstig. 
DJor zware regens mislul,te iu de 13erg-regentscbappen ook de ka

loen -oogst. 
1'er lloofdpluuts MailBssur was de handel iets levendiger dan in de 

vorige lUountl. Ouk in de N.-, Z.- en O.-distriktell en in de afdeeling 
Salilijer be"tond eell vrij Jevenrlig handelsvertier. 

Vit de Z.· en O.-distrikten werden respeklivelijk uit~evoerd 3741 
cn 514;3 pilwls kollij, 

Van Java en elders kwarnen I.e lVIakassar nan 17 raschepen onder 
Nederlandsc})p" 5 ondcr vreemde vlag, en 72 inlanusehe vaartuigen, en 
er vertrukkBu van dnar 15 raschepcu onder Nederlandsche, 2 onder 
vreemde vlag, ben even. 85 inl~.ndsche vaartuigen. 

De prmiuwenvaart in dit gonvernement was, als voIgt: 
. Aangekoman 

I.e Makassar . J 30 
» )junthain 71 
» l)jeneponts , J 0 
" AHoe 5 
» 'rakalar 24 
» Ih!angnip" . 92 
" Kaijang. 4 
» Boeleiwmha . IS 
" Saieiier . 70 
De pik:JI rijst kostte: 

Vertrokken 
127 
84 
12 
14 
33 

120 
8 

41 
163 

Men meent reden te bebben te mogen verondec,>tellen 
clat er op de kustplaatsen tusschen deze plaats e;! Bat::..,ia 
sterk gesmokkeld worcU. Een feit is zekel', nl. uat ga~bier 
van Riouw via Oheribon aangevoercl hil'lr veel goelk;)Qper 
worclt aangebOllen dan de hanclelaars te Samarang ze :mn
nen verkoomm. Zoo ook met Ohitsell, te Batavia ill Entre'Jot 
gekocht, el~ via. Ohel'ibon, Tt;lgal of' Pekdlongall, hier a~n
gevoerd, di@ verre beneclen den prijs, dian elm Ohineesche 
kooplieclen alhier moe ten bmdingen, verkocht worden. 

H'3clen morgen wercl, staande de venclutie van de Heeren 
S. &; 00. vool' f 300,- ingeteekencl ten voorde\!lle V1";n de 

I 
Weeskinderen. 
. Eenige kindervl"ienuell - de hartelijkste clanK zij hun 
aangeboden! - haclden gisteren clen W@ezen van het Pro
testantsche gestil"llt een genoegelijken dag b@reid. Pe! 'I. en 

late soort 
\e ~'!Hkassar .• vall j 6.50 tot f 6.-; 

trein naar Keclong-Djatti vertroldmn, vonden de weezen daar 
eten, drinken, vrijheid en genaL in overvioed, totclat het 
half vier wera. des middags. Toen had een trcffend. ongr. 
Ink plaats. Onder de feiJstvimrenden bevond zick @ell wees, 
die des daags te Samarang bij het tel~graafkantoor der 
Spoorweg-maatschappij werkzaam is, maar in hat gesticht 

2de soort: verzorgd wordt, en bij deze gelegenheid met 8en assistent-
en Yau I" _ 5.- tot j •. 65

1 
te~~gra~f,st te Kedong-Djatti van stllnclp~all.ts had g@r~d. 

ell ., "0.23 • ,,5.70 I H1J \Verkte dan ook tot omstreeks half Vler op het station 
I te Keclong-Djatti, @n ging zich daarop met spogd badtlu om 

in de- NoorJer-distril:teu fI '/ 4.:!5 II II 5.50 
" II Zuider-distrikten II II 6.50 4iI' I} 5.-:-
II ,,()ostel'~distrJkten " II 4}25 JJ N 6.-
t8 8alcijer • -. • • II II 6, - 'I q 7-



:, npgceil uurtje, tothot "ert,n~k v.in" de~. lila~~~f*)ij,hJil'et-~· ':, Bnmal:a11!1; ~,6 Oql,ober. Bet lijk ~an deil ~~rzi3t~r te 
fig met ,delmderc'weezen5amen te ?zijn. Dfol .arwe ;)Qngen ~~doeng pJat:e verdrDllken j onge-ling is d ijnzelfden avond 
waagde zieh echtcr te vel' in: dfol Toentang, de.,strool1l :s1eBpte ~Qg t~rug gevonnen. 
hem mede, eeng€lijk lot tl'of 'een twelden wee'~ idi(imige- ':'-. Eerie koHekte. om aan de kinderenderheideweeshui~ 
lijks aaIi hetba~en Wa5, de ()ngelull:kige~ rieljeno)~ h~~, I z~ll de{er pla~ts ~let St. NikoHtas e6n -(toest aan 'lie bleden, 
twee J aVal'len~ (lilB eerst daehtell dat de kllld~n:~n: sl~Ghts u~t I bl'acht :J'lJed.s ± f 700 op. 

, sPllelzltc)1tm1sbaar .maakten, begrl.lpen t~ans51at een drel- 1 ::Samarang 27 October. Tot heden is ter hoofdnl~ats 
" gend ge"aar aanweZlg was en schoten tot reddlllgt?c,maar ' Samaran" bfjeen o'ebracht onO'eveer f 3-okO O. 
s~echts , eender weezen :werd levend aan wa~, gc~rac~t,vall " Een~ 'kollekte to door de ,;elwillendemedewerkiugvau de 
den rtuderen, den telGgrafist, vOll};lm€n ,, ?eIs~ ~gl.ster. , !}I?nd heeren Vall Hooo'ellhiiijsell ell llom:bollts op de koopvaardii

' la.at het l~kl Ret ongeluk~aa~teeen 4i~?e~lIldr1,lk,1Uaar schepen tel' re~d~ albier genollden, 1lecft opgebrachtf 160,85, 
memand ner leveuden heeft zlChletst~ veIw1Jten. DeSainarangsche Comm., ,tot het inzamelen van geldim ' 

De Handelsvereeniging alhier ollving heden 'llel'directen ten behoeve deL N c.:l. vereeniging 'van het Roode Krui~, 
steamer, ondervolgend schrijven, dat: wij gaarhe "ecn, plaats heeft van den heel' vI'. , E. Hana ie Pekalongen ! 342 
irir'uimen . " . olltvangell, ais brato Opbl'erigst cencI' tombola, to~ dat doe!' 

door ' hem aldaar gehouden. 
SINGAPORE, 22 October 1870. , ~ 'Ten beliaevc van het Djatie-gesticht \nml te Samal'ang, 

Aan de Handelsvereeniging te Samarang. I met inbegrip van den ' opbrcllgst del' voo~'lezing van den 
WelEdele Heeren! }leer Boelen, slechtsollgevecr 300 gnHen bijeengebracht! 

01)5 laatste schl'~]Ven aan u dated v,an 17 pass. en .yvijwen

lichen ,bi,ermede onze berichten' te 'yervolgim. 
De batste hier aangebrachte Europa tljdingeri per Fra.n

seheMail , werden u zeker reeds via BataviabekeI\clen 
arrireerde hier sedel't nog de Chineesche Mailst<lomef,welke 
cchter geene bijzondcre berichten van de Markterialclaar 
aanuracht. - Zoow,eI voor Lijnwadenals exporten ' was de 
stemming aldaarnog fiauw en daar onze handel zich, VOOl" 
een goed deeldoor onze nool'delijke Markten Iaat beheer
schen, laat de toestand van Lijn waden over het algeineen 
ook hier nog steeds zeer tewenschen over. , 

Bovendien is de toestand onzel" , tweedehand, in den 
laatsten tijd, weinig gnnstig te lloeinen , hetgeen , nadeelig 
op 11et debiet terug werkt en door importeur~ " in ; velf)ge
vaUen van gllnstig bekend staande koopers prijzen ~loet <le
ceptecl'en, welke in 11 01'male tijden niet in aamnel'king zou-
den komen. , 

Alleen voar Weefgoecleren en enkele soorten Rat,iks,deed 
zich gcdlU"eride de !if'geloopell maand door ' aankqi;nst ' del' 
:Boegiucesehe ' pratnveh llleerder koopHist op enkonden ,hoe
v;cl tot geene brillullte pl'ijzen eeht~r divel'se z.endin'gen' tot 
s~l1' i.ting gebrachtwonieil. ' , 

(Sa~l. Ct.) 

Gister zijn te Modjokerto twee inlanders, 0vel'tuig'cl 'van 
mool"d, geexecuteerd door middel van den strop. Bij die 
gelegenheid korl ri:um anclermaal opmerken, hoe weinig de 
inranderbe,'reesd is vaal' de doodstra1', ' Waaraan hij de voof~ 
keur geeft boven lcvenshlngen dwang-arbeid. Aiv'orens te 
gaan sterven, verlangden , zij nag een laatsten lJlik te mo
gen werpell op het gejoel van den passat' (dei inl. markt). 
Zoo kahn en bedaard, a1801' er van gedood tewordell geen 
spmke was, begavell zij zich naa!" de execntipplaats, ~aar 
weldra voldaan was aan de g~i'cchtigheicl V 8'} Vl'OllWe J us-
titi!;l. (Soel'. CIt,) 

Het Roode-Kruis. Niett'~genstaande de in het werle ge
stelde pogingeu, t en einde de publieke opinie alhier min
dergllllstig , te stemmen VOGl" de omlerstcllning Va!l het lief
dadig streven del' Vereeni?;iu g vai:! lid Roode-Kruis, heeft 
niettemin , de Collecte opheden van den eersten aag, aI
leen in de stad; behaivc llet UhiIleescne-Kamp, de aanzien-
lijke somopgebracht v~n f 3..J,65,1,P/2' ' (S. G.) 

hodneten ondervonden in den loop dezermaand weiilig :pe inzameliug VOOl" hd Roode Kruis bedraagt tot heden, 
I 3465,14lj'J 
!/ 1708,531/ 2 

ver i.ndering en , blijven die tot uagenoeg vorige prijzen ver-v()lgens de vroegel'e opgnve 
del' gezocht. " ', Sedert ontvangen 

, ]Jet eenige attil~el waarvoor destemmingvrijhehmgrijk I ' , ' 
verflallwde, was Gutta Percha, dat in prima qtiftliteit thans I A,boo to zamen , , , 

' tot $ 60, per pieo1 wordtflangebodell. ' " I behalve de f 26,33 's weeks, van de 
Benarcsopium wOl"dt. heden ' t~t · $5 ~~ verha,~deld~ V nich- werkli~aen alhier, 

ten ' na81' Londen, soutmc,eren zlCh Vl'~l go~J op ,£ ' 2,5 " en , ~~ 
;£ 2,15 per ton. , ', , ' , Men l";cst in het ,~oer. Hol : 

f5173,68 
kOmpl1g11ie , artillerie

(80er . Hol.) 

In ki\'stvr:.lchtcn ging in de laatsteweken liagenoeg niets }}len schrijn ons van :Baudjermas;;;ing: 
om. Wisselkoers opBatavia 10tL s. 26QBarik 2£8 a TIl' . k' · k"k ,. ' 1 ' 1'" 

:2,69pCt. plJ rt. papier Op Londen 'bills Eank ,A/5 3/4. .part. ;rG Itle : meuws ' a:l l ' u we:m:g m elCcen, a:<.ar a .JS mer 
bills 4/i)l/2" , ' zoostil. inogelJjk geilonci6ll . wadtj, van tljd tot tij(~ heort 

,(Loc .) men wei den, ua:lm ,van hGCrapiln e m.o:np(']ell en ue "er-
~"_~_C';";' , ' /;.. l ondcrstelling ui!:en Jat (LlUnS "Y01~el;.' gP,ll, (;1";,1 als vI- aug- . 

" , , ' " ", ,,'., .. '_';", " , kang tLeed, znllen komul ;; t :.a].: ';:0:l : e n dez: plaats cell -
" Gister ,avoncl bij hetayonU-appelwerd.' eeli; boegi- i hezoek te brengeli, m"a~' (',f ?ij k e'o161l Oill l.mme omLel'

' n!l~,schsoldaat in (Ie '" vurternbl.ug&che kazeriie, .door den I wl'Tpingaar.. tf) beiden, -:hn met eell at;"Le~' ,~~o;'l : W0tel~ wij 
:sergearit~niajQor zijner koinpagnie ~Qesch.iildigd; .;h;emQP::be-! "rm.e b.e1vO~101'~ niet jwij mceten Ilia:,r Hf,~'acUtenwat er 
,uporlijl.(peJegelld .. ~eh,e~b~ell j en : 1i()ew~l,di£lOl}ip~gnies- ! gebenren :zaL ' ' 
l!:Qi:ilm~)idaIlt densehlll,dige met e ene beri~pingJi~~ hijko- i ,Het yolgemle echter, HI S ztilllle zaken die binnen het 
l1l~ri."w,as ; :.c}.ez,i! . z6oyel'on£wam:Uig{; da,t hij" toeri ~de ser- j hreik vim elks opmcrkzHmr,ileill vaHeu, knn i.k u, als plaats 
'g~aIlt~majciu:r, , zich llahijt .N'ipei :li~!ir zijne ; t:?mm;begaf, ge1ad hebbende fei tEm, medcdeeleu. 
api~nl)a:liep ' en. ,1e " kr~~ reeds had, 0llgeheyen ~ :<~lll ,:li):;rn De JYi1:/}'a.Il{G is den Sstendezer '8 <lYOlHts vall :'ia::abalml 
Lt.{ ;verilioorden: , Gelj:tkkig '\vel'cl cle't.oeleK tijcllg o.pgeni~i:kt teruggek~':;men met de milit-aire btd,ekldllg. ,. 
'.!i~~!l1J9,~giI)etls vei:uleesteh L .' ':;,' :" ' </' l;~~:: l?ienzelfden. dag is hier 's Ulorgens ten zesure bet gar
~' '." ' , '. ' ,', ,', ' J'~~!It,. :, C~;}~ I nizqenoI),del' de wapens geko:men, ~er ,'oltrekking van het 



doodv6.nnisaal1 ee~l, inlandscll sqldaat ,die tePengarong 
eenkc)i:pbraalvandenzelfdenlandaRrd heeft :Y9Qdgestoken: 

Ten It · ute' van d;.cndag vertrok de resident met het 
stoomschipK£JzSoel'gen, naarMarabahan, naG.atvobi'/lf een 
peloton "Europeesche militairell in het fort .Tetas was ge
kazerneerd, en clat fort in geduchten staat van tegenweer 
bracht. 

Zonclag cleri 9- is de resident '8 avonds met de Sailo08 
tCl'llggekeerc1. De Kinsoergen zal op Negara en Em'ito riviel' 
de vlag gaan vertoonen,. ena s. Ding-sclag zal walil'schijnlijk 
Sailoos met 1 officiel' en 15ITulUschappen naul' Marabauan 
stoomen, tel' verstCl'king van het fort aldaar; in het geheel 
is clRt fort nn bezct dtol' 3 offieieren en 90 bajenetten. 
Er vrordt streng wacht gehouden, geen Maleier mag de 
peart 'binnen en de manschuppen del' bezetting verriehten 
ze1ver1e wel'kzaamhede.n aall de gebouwen en wallen waar 
gched nienw~palissadcn worden ingezet. 

De rivierroof is reeds wedel' aangevangen, endienten
gevolge aan schaus van Tllijl en de bniten Kween kruis
bootcn gestationecrd, wier bemanningen van munitie zijn voor
zien, terw4;jl de kanonnen met scherp zijn geladen. 

Voo~dl1rend worden hie!'.'s nachts sterke bevolkingspa
troHiHes op ue wegen ontmoet, tCl'wijl men overal wachtvolk 
aantrcft. De komrnanilant del' troepcn heeft, naar men zegt, 
Hiukc nuatl'l~gelen genomen om op aHe eventualiteiten voor
hereicl to zijn. Dit neemt echter niet weg dat iedereen 
()}Jgf'l'Usl. is, en de toestand wedel' veel verscbilt met vroeger ; 
allel! heeft thans wedel' het voorkomen van den expeclitie-tijd. 

Den 20St~1l October 1870 waren in de Gouvernements 
Pakhuizt:,n ttl PlIsoeroean, afgelevercl 

nit den oogst van 1870. 

N.\lIU)N DER 11,\ BltIEKEN. 

Wan goon Redjo, 
Ardjo Saric, 
Ardic Hedjo, 
Yoso Wilangoon, 
De Hoop, 
Djacatm Oost, 
Dc Onderneming, 
W ono I{edjo, 
Kloerahml, 
De Goede Hoop, 
Gaijam, 
Becassie Oost, 
Dankbailrheid; 
Soeko Hedjo, 
KawisRedjo, 
~!arie Redjo, 
P]f):ret, 
Tcedja (Maduru.) 

Te zaman pie. suiker 
II koJiij 

PlOOLS SurKEll,. 

9721,83. Afg. 
14,396,!'l0 
lJ,613,20 

7,383,78 
10,002,91 
12,363,28 Arg. 
15,590,46 Afg. 
14,821,53 
12,366;83 
10,'il41,42 Afg. 
14,690,40 Mg. 
11,060,7 is Afg. 

7,482.,21 
11,112,10 

9,939,20 Mg. 
5,4,49,20 Afg, 

11,727,43 
1,865,76 
----
191,889,29 
185,636,'70 

'. 
I 

Reztant ,'ErodllCten in's Lar.ils Pakhuizen tePa!oeroean. 
. Opden 20~tel1 October 1870. ' 

151,091,05 
. 58,D79,12 

pic.Su.ikel', Oogst ::'8'10; 
1/ Koffij, If 1870 . 

RestRllt Prodllcten in '8 J..lands Pakhllizen, te 
Opden 15dcllq~tOQe,1' 1870. 

40;505,n ' pic. srirkel', oogstU70~ ; 
,r 17~~02,2,8 IIkoffij; '" 187:0> 

Den 15den October 1870 wanm in den Gcuvernements 
Pakhuizentil Probolingo afgeleverd 

uitden oo~t van 1870. 
NAMEN DEll, FABRIEKEN. 

}Jaijoeman, . 
S06ruberkareng, 
Oembool, 
Wonolangen, 
Ge11ding, 

PrcOLS SmKEll. 

Pacljarakan, 
Kandjangcljatie 
Lemadjallg, 

Te zamen picols suiker 
• If 1/ koffij 

iI,770,45 
13,209,52 
13,677,70 
19,996,4ir Afg. 
13,450,46 
21,120,18 
10,476,80 

622,37 

102,323,94 
27,049,28 

Produkten in '8 Lanr1sPakhLlizen te Pasoeroean: 
tim 24 Oct. 1870 waren in de Gouvernements Pakhuizen 

afgeleverd nit den Oogst van 1870. 
Naruen del' Fabrieken. Pikols Suikel' Gouv. levering. 

Wangoon Redjo. 9721 83 afgelevercl. 
Ardjo Baric. 14396 50 
Ardie Redjo. 12173 07 
Yoso Wilangoon. 7557 89 
De Hoop. 10228 44 
Djacatra·Oost. 12363 28 " 
De Onderneming. 15590 46 /I 

Wono Redjo.U;824 71 /I 

Kloerahan. 12392 63 /I 

De Goede Hoop. 10241 42 /I 

Gaijam. 14690 40 II 

Becassie Oost. 11060 75 /I 

Ihnkbaarheid. 7953 96 
Soko Redjo. 11566 03 
Kawis Hedjo. 9939 20 /I 

Sarie Hedjo. 54'19 20 /I 

Pleret. 12062 60 
Teedja Madura. 2:!40 57 

Tezamen pikols saiker 
/I koll.ie 

194.,453 12 
202,237 ,12 

Itestant Proclllcten 
Odobe!' 1870. 

152,229,22 
65,660,4Z 

in's LanrJ.s Pakhllizen tim. den 24 

pikols suikel' oogst 1870. 
'\ 'I koffij /I 1870. 

,--~--------------~~~, ---------
GOU-V.ERNEMENTSB-ESL UITEN, BENOEMINGEN, 

. EI'1Z. 
EXT R A K T uit het Register del' B~s!,tit"itv(m den (fouucmeuT

Generaal t'lln Nederlandsch- ["die. 
BUITENZORG, den 26uten Ok\()bel' 1870, (No. 17. 

Gelezen -de lnisaive van den Minister van Kolonien, van 29-Al1gusll!S 
1870, Lt. AAZ., No. Zlj1l93; 

Is goedgelo'QIHlen en ver~taa;): 
Eerstelijk: Krachtens lUugtL!.:;ing des -Kolllngs hI. t aalltal vaccinatl'lll'S 

\ -il) .ti-et gOl1vernem-ent CelebES cn ouclei.'!ioorighedeo tc Ilermeerucreu rod. 
I dde, op _ erne bez~)~-digirig van f.20 (twintig. ~ddeH; )s maallds jeder. 

Ten tu;eede: 1,letw\jzi!ring vall het besbit van 22 J anuarij U161, 
fl().74, te bepalen: 
, h~t g0l1v~ruer~~0t. van Celebes en onderhoorigheden is verdeeld in 
ue.rtlen vftcClne~dJsfl"!KteI!, .·waarvan: 

ti.yee in de afd,c.ding J\1fi}nissa!'; 
N oort1e1'·d~st ri1:ten; 
Znidfl; -di3trik~ti;; 

Hnnthain en BoeJekQmha; 
S<'bijel" 
S;~djaij. 

TerordJI!lJancie van den Gouvernenr-Generaal: 
])e Algemeene Stkretluis, 

VAN HARENC1RSPEL. 



Or 

Tot 

Tot 

Tot 

'l'ot 

Tot 

Tot 
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Civiel Departement: 
" ODtslagGll: 

N oorder-distrikten van Celebe3 behheOl ot;denclJeiden, toegekend de he
lo~njugenucbte'l; ieder hiuinfl' Dam3D bekend g,c3ltld. 

verz~eki ee~vcl, nit's l~nds dienst, do opzigtcr over de watenver- ' \ ' II 
ken til Glapan (Samarang', met dell J'on,g van opzigter der eorste I 

.:-==--=-= = :-::: 

I GRADEN I ' 
'nmf;NS HEl'; 

l:lasse lJij den waterstaat eD '5 lands hUl'gerlijke epenbare werkell , jSTAMBOEK-
J. G. ]1, de La\ alette. I KORPS ,I ,II N A 1\1 E 

!j NUMMER.! 
' Benoemd: \ 

- 1 VElWiGTE.'Y lBELOONIN-
N. iDEK UITSTE-! (,EN, 

I KENDE DA-I 
-; nlijN I . assis\.ent·resident dm' Zu;der·dislrikten v, an Celebes, .(evens ~endn- I , I 

mee~t8r ro ldanr, de ko!;lrolenr der eerste klasse b\] het bwncll- =_~~; ,_"~"-~=~~=o==,~~_. _~, 
lanusch lJeat.qm' in hei gO!lVeroemt'n t Cd:;bcs en onderboorigheden I 
W. F. Sikman. \ 56257 KW 

. 7r~'''CC ~7''"=='~ T~~-~~ o~ 

! Inlanrlsch LEervol!e loei -

konlrnlenr dcr uerde klas8e bij het binllenlal1d~ch beslulIl' in het I ~ 
<>"OllvemCmel1t Sumatra's Wes lkust, de ambtellAlll' tcr beschikking "g 
~a[l den resident van Palembang W. C ., Hougkamer. :; 

ambtenaat ter beschikking van den resideut van Palelhuang, P. g 
J . Auis. "t 
KODlmie. op het ~Ilreau van deH 8ssistent .. resident vail l:iilatjap 'g 
(Baujoemls), le. H. CicbrRlIt, lRatstelijk eente kll:rk op bet j'(J - 0 

:; id eutie -kant.ool' te Baujoew~mgi. thans op wClch tgehL ~ 

opzi~ttr uvcr de walfnwrken te Glapan (SHtnal'aug), met dell I' 

rang b van ojJi igter de" eerste ',dnsse bi,i den watersiaat en's lands 
hllrgerlijl<ti "penh.are werken, d.e"!sistent.-opzigter bij dC,slnis!mus,t
cn wa lerwerken lU de resldcnilc ,~oerabaIJa A, W. A b b S. 

a>o lsLent.opzigtcr l'ij ~c Bluis .! '(lust- en waterwerken in da resi
dcntie SOCl' llbniJ!I . H, I". Lecmk(;J', inulstelijll olnigler over de sl1.1is 
en hilt kanall l Pra.ija Gocmi-\'u" g k Illdramaj,oe (Cheribon), on
]alJgs ""1,1 verloi' nit N.,dcl'i nnd terDggekcerd. 

Door den Resident van Krawa1J.!I, 

Is O,.JsiagclI: 

{ 

51986 

,64499 
, 

G9645 

61258 

52262 

TGnWIJO I 

SURODIKRO
:MO. 

WkMIDlN . 

SODRONO. 

MERTO
WONGSO. 

I~rgeant. i dil1 ,~, 

In]anJsch- fu- f Bronzen 
'Belier (sed£rt I madaiile voor 
l,eDoemd tot lre ocd en trollW, 
korpol'na\ en ' : 
aIs zooauiJig I 

rn ~t g.gemcDL 
afge~~_an , 

Idem. Iulalldsch 
fuselier. , 

1 ~, 
hllandsch I EeJ'v()lle mel-
iambc~r. I ding . 

I 
Icland sch I 

fllselier. 
Idem. 

Idem. I Idem. 

Dc lderk, te~(ms grillier bij ,leI! lund!'",,'] Ie Poerwakarta, L. Besch. 
Ililandsch I D uoI' den. R"" ident ~'an Amboina. , 3469 

) 
KROMO 20. 

I vUlIrstoker 2e \' 
kla~6e, 

luem, 

I-:ijn On tslageu: ' I 
w egea~ v"nrck, cervol, ai, leden van de plantselijke SCllOolkommissie 

te Nein. (B!lurla,l G. I,. de :Mae,g~1: Oli P .. van del' Meulen oudHr Bij besluit van den Gouverneul'-Generasl van Ned~rlandsch-lndie, 
dnr,kbetUlgl1lg voor <I ll Q(Jor htn (lt5 1.0(1Ij"nlg vuwczen d!Cneten. I van 29 October 1870, no. 1, is Han d~ ~illilo[J-m.atBchuppij tot wedvr-

7,ijn B "lIocJ:d: opzeggens verguDDing vorlcenrl lot het ill de vaart brcugeu van hat 
etoom schip PI'in8 lf elldrik del' Neder!anden, voor het \' ervoeren van 
san uie maatschn l'pij eu hare beambtell tOEhehooreu,le lading, en vlln 
pers un~n ill hare dienst of vau hare beambtcli. 

'i'ol lCU CD van du I'laatsel\ikc schoo\ltomfJliasic te Neira (Bandal, C. M . 
YII" Wi<rillgcll, gl'pemioll c:erd k"p ii l: in dor infauiuie, lid in UOIi 
rnnd I'an ,juslilic te Rillda, en J. A. lCilllhoven, officier van go
zou!lheid dol' iSle Idasse alJanr. 

Departement van OOl'log. 

Ver :e tn(\: 

Eel! t",el!jarig Hrlof naH' N,d.rlauJ, wcgulls ~i ekte , aan deo cers(en 
luif; l~ l .i ent <.l et jnfntll(~ rie .T. C . .A, "flit d(:[1 llo~, en anD don twee
dl!n luii.naut VHll J,et regirnl'nf; Ull,t,·Jl! rlisch e kavall:ll'j~ op non-
8 1:ti.ite:t A. UUt dl'n liugaal'd. 

(J« wJ{tsc1lc OOUTant, 28 October 1870.) 

15 goe,J gevoD'\en fJn 

"\jet wijziging in zoover van al'~,. 58, ai ill€". I , en art. 65, alinea 5, 
tlcr ;dgerileeue bopalillgen , opgen011len ill :; taulsblad 18G4, no. 5, te 
bepaicll, uat, l't; Tekoo"u vaD af 1 J'aullarij 187l, het fraukeer- en aan
lc(;k'iO"gddvan aile brieven, zoo bin nell- aLl huitenlllndsche, door aan 
hecbtiut; "rnhtsllalve van , Jlostzegela worth gekl'icten. 

AJschrirt,clIz, 

Ter ordonnancie vall den GOllverneur-Generaal: 

' De Aigemeene t,:ekretarii; 

v Aj! HARENCARSPEL. 

Tot 

Civiel Departement. 
Benoemd: 

kullekteur van het kleiuzegel te Batavia, de ambtenasr op ncmak
tiviteit jhr, W . !II. G. A. L. du Peijrou van Brengel, laatstelijk 
die betrekking beklecdende , 

Door den Direkteur lIan F~nanci~n 

Zijn Renoemd: 
onderkommies der lweed e klasse b\j de lcoutrele en recherche Ie 
SRmaraDg' II. C. Blldach, thans Clllderkol11mies dec tweede klasse 
bij de konlr61e en recherche te Padang, 

onderkol11mieR iler' tweede klu856 bij ~e kontr6!e en J' cherene te 
Padang "V, J<'. VIIU lJam, thans hoomWlichtel' te Pasoercean. 

Door den Dirckteur van lJ;nnenlandsch Best/lilY 
Bij het bosdlllJezen op Jav(! en IlJadUI'a. 

Zijn Benoemd: 

Tot opziener del' tweede klasse A H, Suiker, thns opziener der derlle 
klasse bij dien tak van dieust, 

Tot opziener del' ,Jerde klasse C .. J. J<" Speet, thans Je 'ork bij het d-e-__ 
partel1181it vau bilinenlmdsch bestuur, met bepaling, ilat tij als 
zoodanig cnUer de beveleD zal staan van den hont.e~teJ', belast net 
het behe"r over het boschdistrikt 'l'oBban-RQdjonegoro, 

Departement van Oorlog. 
'Verleend: 

Een 'tweejarig ,verIof naar N ed6rlalld, wcgells ziekte, aan den panrden
' ''artsder ,:eerst!l klasse "~. de V03. 

B\j besluit ' nn , de" G~uvern ctlr-Generila i van Nederlar.~"ch-IDdje I' 

vall .~en 27_steu Qctohtr 1070, no. 15, Y.\lU aan .]e volgende 1IliandschB Op 
ODd,',e, i<'o lJic,,·p.r, en,', en" ,mn psellappell \'3n het ODst-ll,discb legel' en de in-I 
Jaurlsche 7.eC~ ,,"-efl',t"n , dienende HRn bOOl U vall 7.r Ms. schcpeu en vaar
tuigcn : ,vall -oorlng, di~ ' zicn iii ,lSG8 bij , de krligsverrigtingen in del 

YergllOd: 

verzoek:. ';10[, · Jen eei~ten :.lllitenant der infanlerie van ' het Neder
landschc " leger 'Ill '0, van N es, om, wegeDS verstrljkiDg van de 
vijf j.i.~eni!reil" n·"+ewelke bij bij de landmagt in Nederlandsch
Indie isgeul:lacl:,,:nJ, uaaf Nederland terng te ke~ren. 
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Door den .Komll1andant v nhet Leger en Chef van ':het Del'artemerit 
van Oot:iog in Nederlnndscb-lndie zijn ' 

Gepiantst: 

Oi:;zet,du.:udi!11! DieNst: 

BU ht t grout " ,i lilair.hG'pit.a! tcWiilem I, de mili tai l'c opeothckcr del' 
dtwJe kh,sw.J W Sial1 j.':en · 

Hi.! de "enecsknndige' dienst ;Jer Zl1iue,·· en Oo~fer'8fJ eeliDg van Bomeo, 
de ot1icicl' van gezondheid uel' del'de klasse A. P. C. Steiuan. 
beiden OniUD!.r,s uit Nederland aangekornen, ell b~8:emd Vf.,()l' de 
di"n,t hie r te lande. 

Overgepiaalst, 

GelUN,~h:""rtt/iye l),tellst. 

Hi.l het gOl' "ir.oen Ie P"Jimananl.t , de o flici t~ r Va ll gcwnrlheitl tier tweede 
k!:.me G A Ralltnu' vlIn het gt .. ,OL mililnii·-hu •. itan l te Weltcvre-
den: 

r".(iI1{eri~. 

13(j lid 1, le balaillol!, de k"piteiu .J. "',m \"{eeren vall het Hide ba
taillol!. 

IJU hd n j,le llRta it!ol!. de kopitcill C. G. H. 1". van Schendel '«11 het 
garnii'.fJens- b t ill em van Sllmat.rn,~s 'Yeslknst en onflcl'boorigheclen. 

liij hf;t. gll\'ni lOf,ns · bntni llon VHll Snmat ra's Westknst ell onderhool'igh . 
dell, fIG .bpit.i u· J. J. H Popta van /l et 16<1e ba taill oo. 

Her?teld ill Aktiviteit : 

Jlfilitlli,.e .Jdlllinistmtie. 

Dc \capitciu·kwartel'l11ce.t.el' op l1on·aktiviteit H. W. G J. Roebtj, en 
znl~s te I'ekell cn v~n af den Bde" October.it 

Departement der Marine. 
1),;,,1' dea S~huIIL.bij.Nachl, Kornmandaut 'hI' Zeernagt en Chefvao bot 

1l<(JRl'tr.IIlC' lt de:' \Ial'ine in Nederlanllsch-Indic 

Beuocmd: 

Til t luv. I.I :·crlillf!; bij het, l (Jou~wc~en van Soel'abaija .T . .T VoJegcl. 
'I'ol I". r;)'inisl.ie"rli,,~ ,lrl' (weede klas,c b\j de III !lst del' gOllvernernents 

!I!arin. W (,' Stolk. tllans werkzaam llii de fabriek v[Jor de Ma-
l'i!;c :!ft het :;tno \ 'H'zcn t.e SOfu,tlhnija 0; 

Oct. 

Oct. 

" 
/I 

1/ 

/I 

/I 

(JIJ,vaasc!te UOllrant, 1 November 1870.) 

TROUW-, GEDOORTE- en DOOnBERICHTEN. 
Gehuwd: 

~H J. M. G. Bl'Ondgeest met M. ]\1[. Bulel'ino, Samarang. 

Bevallen: 
In K R. J Hessig, Sj\~iders (D.), Soerabaiju. 
20 A. M:. M. Pnijt, Kull (D.), Watoetoelis. 
2l .T. G. S. BOel's, Devent (Z.), IIlora, Rembang. 
2;) .T. W. van Bloklalld, Gunsch (D.), Soembaiju . 
20 J. ]r. de Bout, BlltteJ.ing (:l.), SoembaiJ3. 

C. H. F. J eltes, Bnijn (Z.), Soel'abaija. 

Overleden: 

met muziek, om een oezoek aan het schip te brengen, dat dt 
te spoedig i'erbroken geineenschap zon daal'stellen. Ran de 
reden van de koelheid, waarmecle men thans deze zaak op
nam, niet geltJgen zij 0 in den onmatig hoogen pl'ijs del 
telegrammen, a.ie de ' commmucatie met Europa gebrekkig 
zal dop,n blij ven? Laat ons nopen dat het tot stand komel] 
van den kabel op Australie en COllCLU'Ientie het mogelijk 
zllllen doen wor,ie~l veel gebmik van ele electrisclte von k tc 
maken. 

Men wit 
leggen van 
zal zijn. 

dat Z. Exc. de GOllverneur-Gelleraal bij lIet 
het landl5inde van den kabel tegenwoordig 

1'vlet des te meel' genoegen zal IDen N ederlandsche ston
mel'S in directe vaarC op Java zien verschijnen, 1lU de 
telegraaf om het bel'icht bracht, dat de Fransche maildiemt 
wedel' ti;)clel\jk tot. een maandelijkschen is beperkt. Of den 
16 October jl. een stoomschip uit Marseilles is vertrokken, 
is onzeker. 

De toestand van den handel blijft dezelfde. De fail
lissementen oneler de Chineezen ncmen echter steeds toe, 
noeztier claarvoor geen3 bepaalde l'cdenen aan te wijzen zijn. 
De handelstancl alhier heeft het voornenien zicb. op nieuw 
met een drir: gcllcl rekest aan het Illdisch bestulll'te wen
den ; ten einda de regeering te bewegnen te verordenen 
dat de Chineescbe handel vel'plicht zal worden (le boeken 
met onze l;:arakLers in de 1vlaleische taal te houdcn, opdat 
mcn althans eenigel'mate ktmI'.e nagaan welke de stand van 
de zaken ,'an den failliet is. 

De ,'eiling van 125,000 picots gOllvemements-suiker, die 
den 2~) Oct. jl. ahier plaats had, gaf tot resultaat dat ge
miclclelCl t 13,94 per picol is verhegen. 

In de maand December ziti de Billiton-maatschappij wedel' 
6,000 -pir.ols tin verkoopen. 

Het beri(;ht van de SoerdJalja Courant, dat Z. Exc. ge
nemal Kroesen in de maauel April a. 3. het bevel over hel 
leger zou nederleggen, wontt hier ten stelligste tegenge
sproken. Wij h"hh"ll aile reden om . Jat g:er!1~ht~lQ" .. j,,~ot 
te beschonwen. 

De Bataviaasche ('ol'respon,leot van het Vaderla1Ul heeft 
medegecleeld, dat men het voornemen koesterde in Japau 
tJ'oepen VOOl' ons leger te werven, enm als in de dagen van 
Jan Compa~nie. Ret vool'stel daa}'t~)e . werd door I?~neraal 
Andresen O'edaan, niet omelat de Amoolllcezen en Afnkallen 

b d " A ' . zooveel last geven, maar om· at de Wel'VE1g op mLlOllla 
te wcinig opleverde. De VOl ige 'rcl'tegcnw()ordigel' van N e
derland in Japan, tle heel' Graeff vall Polsbl'oek, heeft tlat 
voorstel ~tel'k aallbevolen. In 1872 zal men de pl'oef met 
cen paar cOlllpagnien J a]1anllers nemen. 

Dell HOsten Oct. werd J.oord0n heel' sllperintendent van de N. 
9 J . C. Baumgarten, Djocja. I. stoomvaul't-milatschappij een telegram van Anjer ontvaugen, 

" 1'/ ·W. F. J. G6senson (5 j.i, Samal'ang. houd(jnde bericht liat ('p de l'toee Gebl'oede/'s, bewesten den 
Oct. 

" 19 Dochtertje Vlt11 J. E. Wiederhold, Malang. Noordwachter, het Fr,msche schip Olivi.ol' , vel'moedelijk 
" 20 A. G. I'all del' Eerclen (24 j.), Pl'obolingo. van Macao, met 333 koelies aan boord, gestrrmd was. 
II 23 H. W . Nonninga, Soerabaija. Water en pro vi viand waren over board gewarpen. Men 
/I 24 Von Griesbeim, HornofI (62 j .) , Soerabajja. ,verzocht een groot stoomschip tel' assist.entie te zendea. 
" Johan (2 j.), Salaliga. I Na overleg met den consul van Fmnkrijk is het alhiel' op 
/I 25 Zoo!ltje van A. J'" Wiederhold, Wonol'ecljo. 29 dezer aan~eko~en Fransehe oorlogschip d' AS8as, kom'~l. 

----.-----,-----.. ----- I Devaux, oomldd~llJk vCJ:tl'Okken om hulp te v6rleenen. . 
ALGEMEEN OVERZICHT. I Volgens een gist er aIhIel' ontvangen telegram heeft het Bnt-

GistCl' moro'en is het stoorrischip IIibernia alhier tel' reede I sehe schip Elite Jacket, ,an Japan kome~de: op e~ne blinde 
. " . ' "'d" .• ..". .. . .' • • . I kll·p· l'n G~aSI)al·"tl"tat O,ostooten. Het SChip moet In o'eva.ar . gckomen. De onerzeesche kabel tusschell Batana en Sm- . ' ~ C c. b" .. .•. • e 

1. • ·l · . h 'b " d ~7" . ': , k d" I veI,keel'ell van te zlllkeu. De bemanlllllO" I S tc AnJel' aan-. gapore 1!e.Vll1ct , ~IC ' aaIl ~ ?or .'. 'OO( zoover oe en ,IS, ' . : . b 

had: noch van wege de autonteltennoch van we. g.e dewl gekomen. .. . V t 1 ' nr'll ' I 
handel eelliO'e clemol1stratieplaats wen-ens eene gebeurtenis .' 0 p nen spool'Y.'eg Vi1n Samarang- ors en anwm- n 1 6111 
1· . l' k b I . t ." . ht I:! t 'to d t J' . ' ziip ' de ' ta1'ieven voor het vervoer van pel'sonen en goederell (Ie, In e - geV<l. , van groo gewlC .. lSi . e we en a . ava ~. . . 
inhet telagraeJnct,datde ·fiardl-l 0mgordt, wordLopgeno- ved!lagd~ " .. : ' d .. d t 

; men. TOln t devorigekabblgelegd werd, elie Jav:a met De westmouSSoll sch~nt ree s VOOt goe' e zijn inge-
: Sihgaporl.l,' 2:o11. t~;rbin(len, . be~afde handel' zichl),aal'bllitin I valler.. 



lliandelsberigten. 
B}~TAVIA., 31 October 1870. 

',. 
\\/'liWI'();!:,LA..;\l::;. , Holi. tI:,t. }.fet. eenige vi-aag totiets la-gere Pl'ijl'lIl. ()n!J~b!. Matige verkoopcll, 4{/4 schaars. 8'I(q. 

. . IIJtt.:H ·. duim 48 draden, lag3r. Ongebl. 32 duim :3 €. Met grooteaanvoeren. :'iII! [{.TI0fGS. dolf. wit G,1,t 
]J\'~iZfln lager. ,E',lJ. "'It. 45 duim. Aauzienlijke voorraad. 31i dllim V:lIl goede kwalit.eit geniet ' meer .vraag. 
Onge.bl. rl!ime ai\l';OCrenen lage prijien. CA M BRIeS. A lie soorten !llcteif,os ell lager aangeGoricn. j)!l [LLt'. 
ZO\l~ e lll(}!I. alg Enq. la ger . .lACUN [';'1'8 . . Weillig bcgeerd. A. K. KATORN. Onverkoopbaar. en: v ~; !{ WilE 
KA'l'Ul';NEN . O"Mlje 1 0 1. lager lYrijs aaugebonelJ. CHIT8FN. Groote voorraad en or ellkel~ lIjj;~undenilIFIl 
na,. slecht.s lo t lager prij~ .Ie verkool'e n. MULE TWI8'l'. Tot. daicnde prijzeu eenip:e vraag. A. Jt. GA1{EN . 
Goede kwalileit 'a~L, ordillaire soort wordt laag aangeboden. N r\ A lh/\ H.El' . Bij kleine hoeveei heid \·er.
ko·iipbaar .. HATT ICK S olldcl'gaan nog geene prijs-verheteriug. WEEFGOEDEREN. Onverkuopbaar. DJ<:-
J(Ii;Ntl. WOt!~tl. Zware~ verkoopbani:. ligte veronachtzaaUld e"en Ris gekleurcle. jlIolton. Voorm~d uog aall-

. zielliijk . lJZEH.. "'weed.wh. H.edclijke vraag. En!7. Overvoercl \~nonverkoophaar. STAAL. Verkoorhaar. 
voorruad klein. BLA D KOPER. Een wei Hig t.el'llggegar<n. ZINKin bladen en in bloH:ell . Vt:rkoopbr.ar. 
IJOOD. GeJilel en in Uoklccn. AIleen ill ligte dimensien eenigc vrar.g. JJZEH.EN 8PIJ KEltS. Voorraad 
ufnemellde, gcschikie .as~orbmenten vcrkoopba:!.r. BLIK .Zonder vraag. STEEN KOLEN. "";Ig. C!~ . ,llld"(Jfi.~"he. 
Wei*ig. vraag.PROVISIEN. Lust.el!105. bij nv. onverkoopbaar. BOTER. Markt. voorzien, ateinmitlg fl~.auw. 
PETROLEUM. Aanvoeren, weinig afdo('ningen. LEGGERS. Schaars. GOENIE ZAKKEN. O~llrVoel'd . 
.MK~:l,. ' MeL weinig vraug. GENEVJtR. l{,Uilll voorhandcn. 

'IT .1. 1'; 'U'" <CJle' r. 
AltA.R,". f 65;';' @ f 70,--·.!Jl legger zonder afdoeningcll. 
CUl3EBEN. f 15,- ."f picd niet ter markt. 
FOEUK j 175,-' @ ! 190,- 'lP'picoi Hfgedaull. 
C;(j~1 DkM.M.A1L ! 25,-, @ ./ 26,'- .~. plenl. 
COM m JAUl'! EK. f 9G.-- @ f 110,-,- it Ficol afgedaau bij kleine hoevetlheid. 
GuTTA. ,P:ERCliA .I 100,- " @ / H,O.-- '{J pi cal ",ciui,; ge,.'ra:\gd. 
LJ U WE~. Kf)~ / -,30 @ ;' - -,'iO l>il Jii(/lrt / - -,22 @ / - -,26 '-It poud weinig hegecrd. 
IN lHliO. NOlllil1:l.ul. 
!\UFj"lJ. / 27,- VOOl' ordinaire. KwrdileiL. 
~A(i;~LEN. /25.-'- '.J,i} picol nritnilJaa l. 
!\()'l'r~NMUtJC"\t\'l'. ! 1)0,- @ /' l{1[, ... - lj)' picrjl af1~;~cln. ?Jl. Nanr kwa,liteit 
1'1':PEIL (ZIl.;(h't~).1 21,- @ / 22;-:- ~tJ' picot nfg<,d;[La. 
:; 1.1ST. (.1'a/et) / 198.-'t1 koyang z;ouder al·do<:lling(~l1. . 

J stel.:,cniitl!it . .. / 145 ... ·- @ / HiO. ·_· '~~ koy,\ug nf'gedf>u,l . 
.. 2de II ••• " j 25,- II J:.~5 ,.:-·"/I II 

. . CAI-t<.:i .A . .... ..• lOU,-- P 110.~ !' 
I.:U'I"J 'JNG . . ,<{Jorlleo) /) 1,- @ I' 1:), -- '.jJJ' pillc i. Padt'71!! / 8,- @ I \),25 ''f picut. 
~~!)~~/JOUL .. (Mr:11u!(r)Olitbref;kt.:!a~)((. / 2,50 @;' ii,'- 'of p.icol. 
;,1,), KJ!,H. / 1.,;,110 @ 114-,20 n:wl' kwa.hLelt .. 
Illdil .GouverueJi1enL.-",eiliug "ail 2U dezer 2.ijn [lIs voIgt. vel'kocht: 

2fiOOO pic. N.:J. 20 / 13.66 
::58500 1/ 19 /I 1::5,74 
23500 1/ 1/ ]8 ,,]3,94 
9000 " II 17 /I 13,97 
3500 1/ /I 15 /I 14,46 

16500 /I /I 14 1/ 14.,1,5 
6500ll " /I 13 /I 14,47 
.1500 /I /I 12 /I 14,53 

125000 pic . . /13,9:1. 

'rrN, : 'l1'·ffiton. NiH ter ma.rkt. 

VH.ACHTlCN. 

1 ·!'~:~}.~~;l'EMM;N~'I=-V R :-C-:'1' P It lJ/" ~~;D':;-;:'-~";:-;N~'-
- . . > " 'C:c'C ', .. ' ., ---' '': ---.--~--,,-~---------

Ned~ .:' . . SU3t1'~na . JOhanna c. . .. '· 498 ·, Boston:. , .... <.' &3.10 . Oo$t/~oek te laden. 

:» •. :;.-.• '.;.· .•. --.' .1;~;~: .. ::'.· ~*~· ... ;·.: :::: .: .... :::: . :2? :' ff~~~~:~r.k:: ~' i 'r; vrae~~gehcim . • 0 ,; de Kust en te Par]lrng laden. 
Kl . ' D AI~i;tei·aam. . . f 80,~ Rjj.st,.I85~- :l'h~e; f72/>OKoffij, j40,- .Tin. Inciramliijoe, Chml'l)n 

. . , Qr,tcl1aer • . ...• -.. . .. , 971 R·otterdam ..... : ». 22,50 .SUlker .· en. ~~ffiJ; ,sa1~aI'i!n(J Ia.1Gll. . . [eli lzier te laqen. 
EDg; .. : ..... ~ ': ·.s.G·.o .... -,.m .• ~·,·.~ ..• ~.·08ee.t:.;: .. · ...•• >.".' . ... ' ....... : ........... ..... 1

7
3(4)°6' '.)j ...... ..» 10,..- SUlker, J '1(>,-0 HUld~lJ) Oostho.elr te Jaden. 

» ., .~ .' Amsterdam ... ; . . Laadt yoor bevl'achters l·ekenirig. . .:. 
.. »> q~~.71~te Ci~!I" . ... .... ' . . •. 772 ; " ...... . j 72,50 Suiker, I 75 .- Huiden, Sartul/'ang laden • 
.. ' ,~J/'1 : ~rifhf''' :J<:i: ' .. , ... ~ 012; 0 , < ., ..... . ".: j 75,- SlIIkt!r )Oost.~oek lader.. . tr 

Fr .. ': '}1fI,~~;])uf.'!1f,:e .... : .... . 439 SJ:tangbuy ... . ;:. 75 $ ce~ten yoorItotting van KiJetei. 
»?::-~~ ~ 4u~·elte ... .. .-... ·~.~ ~ •.. • --' •.. t .:· : 396 Bo~tQn.:'.,.:_ •... . ~ : : ~ £ 2.5- Oosthoek :te ladetli . 
">,:::~~. .'.' ..... 1) "" . . ". " . .. - " .' ". " . 



.. Q~,~~f~AC!!lfJ~~C~~i~~;.h,i •. r ~~nQ~~~' ,usj. .. .' ..... . 

. ;·i:;~i;~~~~: .. :: . ii!. ~~;~. ~~~~.;; ... t j~ ... 
.. ' ". W£.tlem ' poolmiz1i;. , ; ... 1627 . Amer .. Rairi]J(jiiJ . • • .....•. '" . 351 
.·'·· Sumatt"*. ~;;' ... ~;.;.657 - . Rock·# . ............. 884 

:' .-· I:;~~!?~~:: :: :: : : :: :::: . 3~·;~:. :: , ~~~;;~!.;~io~y:: : : : : :rI~; ' 
_ I . qO.T.n~. li .s ..•..... " ;: •• ~ •.. •• " 472, F:~ .... pc .. fJ! ;4e .'l(l.unlle . •. .• ' .' ' .' 'j, 547 

:j Jedo.. •. .• .. .• . . . . ..765. Bermea ... , .. , . , . ,. .. 320 
1 Jannetje •• . : . : ; • n . • . .6~·4 . . , Perj,iJ~U · ..... . .••• , . : .\ 3f~ ' 

. I " rice .ddiT,zirizal M(l,Y*.. . 75'6 » &.' .Antoine: ,.' : .. .. .. . .. .... 
I . Stad.JjoWIC~in.. . . .. .•. ' 390 .· , Ohatilu,uol'iand.. .. .. . .. 384 
1 Lauren8.J(oii~t:> .. •.... . 131.0 N.· D. Konig;';~ .4.ugustfll"'.. . . .. . 428 
.. Jason .. . ;'< :. ,; .... , . 82:9 . ' .dlma t . Elisaoet/;.*.. . .4&6 
1 Neltalmnia"'''' • • ; . • . • • .• 1450 • Ele,ctri~:* . . , '~ . .... . . " 1.046 

EDg .. . lfation, INpe~.: . . . . . . 761 - .. P~lge1: .. ..... , .... . , . 665 
1 Ea't~am. ,,: .. .. . ....• ' ... 635 .•. » G;O. Miclte18* ... , , . , 293 
I W.W • . 8miil,.. . .. . . •. . 67:l I 

.;IF - :,,:pde Kust. 

DIY Ie JtSE . 

E.ng. OlranticleeT... wordt verkocht. 
Am.: l'rd,lIklinvertrekt naar Singapore . 

. Zw.CDnf!iJr in ·reparatie . 

-vv-i.:Bee1k.oera.· SpC'I;ie. 

I BANK. 
--~----,. Du.caten Oude,/ 6,85 niet voorh~riden. 

PAR or I ;C"(j L I .E:RE. II Nieuwe 1 6,35. 

HoHIlUd 6/111. da.tu ••. 1/100 @ f IOO} pOt,. I 100@ I 102 pOt. 
. II 11,75 @/1~,85 . 

])oubloenen Roode f 41,- niet voorhandCDr 

. Engel and 81m. zlgt. ' . /I ll,90 @ 111.92~. 
l'arijs3/m. zigt. . ..• 1 --
Singapore 3 dll. zigt.' 1 H 2.70. 
Hongkong "" , I' 2,69 @i 2,72. 
Oaleutt.a "" I --

II 2,65 '.fP' $. 

. , Geete II 42,50 II " 

: Etig· Sove1'eign:s 112,60. . 
.dustf'. . II " 12,40 @J 12,50. 
Mea:. Matten f 2,68. . . 
Tientjes f 9,80. . 

Goud in staven /38;- 'f' reaa!. 
H blad , 44.50 @ 144;75 'f. reaa!. 

Meteorologis~he Waarilem.mg:.n . TE . :BATAVlk, 1870. 

II. B 1'hel'Jnoo.tliet~;-"'=lt . J;her.mFo,.i:t~~er; . d: 'I'~ ~ft a1·ometel'. 1fT~n 1·i,chtinfl. '~ ; 

i~' - --------I-~-~---I'--~----:------------I' 1; DATU:!.!S. I ' laagste hoog~te laagste ' 'hoogste ~ -

___ . __ 1_9_. v-,-"-e
ID
_. __ 3_._Jl._. m_~_L_st_an_d_. _'-_s_ta_n-d.:...,.----;-I-st-a-ll-d:-•. .,.... ~-:-s....,t-an-d-.---::_6_. _v_. m---,' ...L._

1
_
2
_-L_

6
_. _ll_' _m.--C.. __ l_2_--'I'-~_0)_1_ 

10 Oct. ' 1 NNO NNO I ~ 
11 idem! NN·O ZZW / 0.0 

'd I zzw I 

~: .::: 175&., 7W?~"'" 'i,.2 72.; 3 , 88'.$ N:W EJ ;:: 
:~;~~ I' ;~:'~ :::i:"~!:~ ~ I:::,~;:I'. i~;~: J ;;:.: ;~; ::: I. ::: 

. 18iif~~.J i •• ·~. I" .,.1 ' 21\; 51 '9,.'1 iM.3 4' 81;;,8' O~g. NO 
!,~j 759 ) 5c 15 6~~ ij;'.:i I 29 ' . 0,1 7'" t 8~' .;'i) 

': ,~,o:~~~?m r 7_5 ,9 : '~ ~' _ 75?)=~(t:~;~t~ ;$ , ) · ,~~~ .. ·t: . : 7~~:~~ :r;87~ .4 ?~ ' ONO . 

2
2
:,,' :.':,: ~,da· :.:,:.~,f1ID .... ~':7r55!9~.' ~.,:,;.:!:.·l~.:,.~ ~.-,~ 7

7
;5

0w 
~.65·:.)7 ~7',:.\,':,' >:~1,~2·~S2;?;.; ·.- 4~'. 1' i~,'~.::.;· :,'.' ':'23, :.,?f,)3'" , ; ~~~.:8~ <>o • • ·12~ · ' 1' .' "~L' ~ W tN' . ~ ~y . p _ _. ,_. <A~u,~ . ' ' . <T ~~" #} I W· , 

N ··· 

ZtW ' 

ZWtZ 

1..5 

0.0 

. 0.0 

2.0 ~ : 

9.3 
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so :EI::mE pt. -lB ,E :a.. X 0 ~ T :m N". 

Straa.t Bunda doorg-ezeHd. 
-~ 

NA.lIEN DEll. SCHJ:PEN GEZA.GYOEltDER DATUM 1fUll ;, DA.TUM I VL,AG VAN 
I 

.!LOYSe." • 
' ; de Roe\'cr 
.IFlen. ,lr . 
, van Loon. 
· Rumijn 
· Joues . 
, Roilier 
• Lockyer· 
· Coxiton 
.·Schuchard 
. Iffadge. . 
· Rollier 
· Swart, . 
· Morrison. 
. Irolk . 

Ham .• 
Behotcgnij 

• Knight . 
. T"ylor. , 
• Tyson. . 
, Leighton 
. Ritchie 
· B~rn.tt 

I ' 
,,·Macao .•........ 17' September ... "I,cauao. 
· Batan •....... ;.22 Octeber ....•• Amsterdam. 
· " ........ 22 " .... " Falmouth . 
. ISama;:allg ....... 17 " ...... lorder. 
., !latana .• , ...... 19 • . .•... Rotterdam . 
• !Shanghay .. . .... '117 Sept~mber ...• !Londen. 
,Liverpool ..... " 7 Jnlij ......... Satavia. 
./Batavia ....•• " 24 ~ctober .....• IMelbol:rne. 
· s.algO~ .......... 22 ... eptember •.. 'IMaufltlUso 
'IBatana .......•. 21 October .. •. Rotterdam . 
· Whampoa ...... 29 September .... New-York. 
'Isaigllll. .•.... . 8 II ••••• ~',Mal1ritius. 
• Batavia.. . •.. ;. 24 Octooe1' •....• 'Rotterdam, 
'jSh.nghay ..... " 22 September . . New-York . 
• Hongkong ...... 18 " ..•... Port Elizabeth. 
· Bat.,ia. •. . .. .. 24 October, ••... Amsterdam. 
· Saigon.. ....... . 3~ July ....• , ... Bordeanx • 

I
Manilla ....•.... ,0 September .•.• New-York . 

· Batana ........ 2B October •....• Rotterdam. 
.IJapan ........... ? September .... '.ew-York. 
'jsmgapore .. ,., .• la October ...... Ln·erpool . 
· " . .. ..... 14 " •...•• Boston. 
• Foochow •... , ..• 31 September .•.. Londen. 
· JJonrlcn... . . . . . •.• • . . . ./Batavia. 

Aa:ll.g.1I:o •• n a.hepei to Batavia. 

Il.lTUIl "fLAil NAMEN DE), 1I01lJ:l'Blf &liZA8VOElLDliiJ. DATUM 

October ... !lOiBnuelsch ...... 'sChip .. . . IGrauite City. • Ellis. , • Kurraebee. I. 
w • .297,. oM •........ 8toomh .. Djambi . . . Croes . . Kr. Java-Zee •. 

• . " ... . " lJanka . "pengler . Munto" " 
.- :l<'ranBch ....... ooriogst. D'A •• as. . • Desany. .8iI.gapore. 
'-IIEngelsclL ....• Behip .... Arahia . • . Lutch . • Bombay . 
. _ Necl crlandseh.." H. M. W. • . Bruijns. . Soeraba;j •. 
. -\f'ranseh •...•.• bark .... Chateau~riand . Hollier. . Liverpool . 
. 30·" I. Ccrsika.. • Charron . Samarang . 
• _ Nederlandseh .. sehip .... 'fernate. : . • . Cars . . . Soerabaija. 

" ._ " /bark .... M~"la lib.abeth. . v. d." Gevel • llangl;ok • 
• -/NoOr\V • . . •• . • ." /IIOhneShl!1JU" • Kjai • • • Samar.tUg. 

" . .31 Nederl.ndsch .. SCll:p .. . . A: M .. J']. . • , Kannegieter . Cheribon . 
November. 1,Engelsell. .... 'Istoomb .. ,Hlhe,"1'" . . Landen. .' 28 July. 

" .-IFr.nath ..... " 1"cLIp .... Aldeba,"n . . • Laurent .' Bangkok. . 
'-IAmerikaansclL'I' neugal. . Burger. 'ISingapore . . 
• 2,Fransch ...... ,. oorleg .. 'I·d' As"as . 'ID.saux .. kult v. snmat .. 

· _IN ..... ~lSC_h_iP_'_' _ .. ,.;,O_liv_i_e_r_-::::-___ -:-.-:-__ -:::c..""·,:.I.:..· _. ______ = '1 
Vertr~kke~ Soh.pen van BataviL 

October .. , .27INederlandach •• I.chip .... iHenriette Adriana 
H • • -I" "I'",ooril Brabant. 
II • • - Engelsch. . . . . . II Somerstt.. .. 
.. .25 Fransch ....... stoomb .. Capitole. . . . 

• ~9 Engelsc]l ... : .. sebil'" .. 1~OUDt)' of Lancaster 
.• 0 Z. M ......... tool!lb"ICt1ra~ao. . . . 

" • .- Fransch ....... oorlog 5t.D'Assas .., . • , • • • • 
, ' . ,- Nederlandsch, . sch;p: ••. !Baron van Pallandt ,'an Rozendaal . 

November. 1 En"elsch. .. . . . N GraUlte City. • . • • • • . 
" • ,- " ....." IGlencoe......,. 
" .._ It •••••• schoenel' Mary. . . . .. • . . • . 
" • • 2 Frallsch •.• , .. schip ..• ESperl\llce. ..... 
, • ._ Deel1sch ....... bark .... S. S. Pontopped •. n. . . . • 

J 

• Schuchard 
• Rovers. 
· Hecks. 
· Ravin. 
· Taylor 
, Bowie,' 
• Desanx 
• Dietz. 
· Ellis. 
· Stewa,;! 
, Miles. 
. !BOjer T 
, ~</i.stn.~ 

: ................ 

A..liNTEl{ 

Dummler & Co. 

Maclaine Watson &; Co . 

G. Suermolldt & Co . 
Mac!aine Watson I< Co. 
G. Suel'mondt I\< Co. 

IMaelaine, Watson &. Co. 
E. Moormann &; Co. 

Purvis & Co. 

· !l<eiierland. 
Cherihon. 
Soerabaija 

· E\ingapofe • 
'1 N ellerland . 
· Naurd. 

: ICh .. e. '~ibon. 
'.".1' 

'ITaga!. • ,Australie. 
·IHavana . 
· Ameri~a. 

. . Aangekomen Schepen. . IliDgO. -::- 22 id. EDg. schip Samarang, gezagv. Wm. King, van 
, T SoerabsIJa. 

Samarang, 2p Oct. Ned. bark Constance, g~zagv. Schl'oot van I 
Soerabaija; Ned: bark Cornelis, gezagv. Boer, VSD .. Amsterdam:. I I P~sDerDean, 21. Oct. E~g. sch~p Beatrice! gezagv. )'Iinbl.'D.Ui?k., van 

_ 25 October. ,Ned. Gaffel schoeDer :Mergo~ A\Joe, gez, DJodlronQ, C'ler>h~n. - 21. ld. Nedell. hark . CunstantIa, gezagv. ValentelD, van 
van Indramaijoe. - 26 ·id. Eng. bark Kassa. gez. La Gros, van 'l'a- Bezoekl6. - 21 l~. Nader!. ba.rk Anna .l.\Ia~garetha, gezagl'. VOD Mnnc
~al. .~ .. ~ . . . . .. ~ ~ ....~. . I ken, JaD P~obohngo. --: 22 ~d. Eng. SCblP. Samarang, gezagv. King. 

Pe!e.alot<gan, · 24·;Oct. Ned. Isaacde Costa,gezagv. Dircksen. van I van ~oerabalJa. - 25 ld. Nederl. bark Nleolaas Witsen. gezagv •. do 
Soera~aij8. . ~.. .. . ,. . . . .... . ... .~.. .~.~ .~., .. ' I Groot, van Samarang. . . . •.•••. ~ . 
.• P~lIaZ.180ctgber. Eng. s()hip ~ River 13ouyoo, gezagv. Hillman, , ~ ~ Vertrokken SOiiepen. 
,anJ>a~geroean .. ·::.·I'· ~ .. . ~. ' . . ... . . ~ ..... . 'I' Samaran 26 Oct ED br'k D' .' d . H S' 
~ p~.toitoe41i ;: :18 : bctober: 20iil.Ned. tichipBato gezagy. Kramer, ~ II,·..·: g: I .• lamo~ , gezagv. agen, uaarm_. 

p,' 'liT ·,. ·.·.,·.. :·· . .... . ' ... .. . I gapore; Eng. SChip Nagasaki. gezag... MIller naar Pa.oero~an; Nf.1Qr,,_ 
ran ,fQ,.,oIIl{g() .. " .,_ , :<~' .... . i > <> . i bark Holmestrand, gezagv., Kj.:r, naar Batavia· FraDsche bark Corsica 
-:""'.2I cOcto~er; '< ' I!lI!~:.s:chil)13eatl'ice,gez;MinhiDnick> vl1"Gheri~ i ~ez8gV. Charron, Daar Nederlauti: . ' '.' . .~ . • 

!1!1 •• :~ 21 ill~ .:Ned.::bilrk: 90llstantili" gez. Valeiltieii; 1',anIJfJzoekie.-":' ! Soera6aija, 22 Ociober.~· Amer. bark Clara. gez. Nickell, nur BOlton. 
:lid.·: Ned., bark - A!lnll1vf,lIrgaret~.a, .ege~ ; y.¥ullcheD.van.·J'lobo.-! Soeral1l2ija, 23 October. Ned. bark Drie Gezusters, gez_ Fischer. 
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nait N~d~ti~nd' via Tjilatjap. ::i,' ~t id.' · Ned. "schip Henriette J,laria, ' Van Snnderland per Eng. IIchip .St. H.ieDI", goz. Wiekmall, 
gez. , ~Jebbe8, naar Nederland via Be2:oekie. . agt. Busieh schroder en Co. 
J ~:.... , 25 - :.o.~t~ . :N"eded. brikAs~r8a. ge2:agv.l\'0orders; naiirBoiton :710 ton steenkolen, Order. 
Vja · TagaJ.;;,.;,;~.ng; , .8chip ;:Coulityof ·Ayr,g8iagv.~flie . '8 KiriIiinr;~ 'uaar 
Nedeiland:.vI8'CP!lsoeroean, ' . : ' . ' ', : . Van Nederland per Ned. Bcbip »Jannetje", gez. de Wi!ligen, 
. 727 . ()~tqber. Eng, schip Andromeda, gez.Dakers, nllar China. agL lI1ternlltionale. 
27 fd.Eog. · schip Blakwaald, gez ~ ,Simpson,naarNaderL vill Sarna· 680 tOD ateenkolen,. Order. 

ran;;/ealOnglUl; 24 Oct. Ned. Bur!;emeesler van Middelburg, gezagv. Van Engeland per Eug .. schip .• Countij of Stirling", gu. 
lioek, naar-Cheribon. _ 27 id. Ned. Caroline, gezagv. Tholen, naar .l. DalgHlIo, ~gt. Maclame Watson en Co. 
Batavia. . ' 295 call. manufact Pitcairn Syrne en Co . 4 coil. manufact 2 kn. 

Tagll.l,24 October. Eng bark . Kas'sa, gez. le .. Gros, nau ·SaIDRrang. I ijzer, 20 \'n. bier, Gumpl'icht en Strauss. 172 kn. kn. ~ijn, G. 
_ 27 id~ ·Ned.schip A.. M.:E);, ' gez. Kann.egieter, naarNederland. Suel'mondt en Co. 225 colI. manufact, 63 bundels ijzer. H2 man-
...-27id, .,N'ed. schip Maria Elisdbeth,gez. 'Bongert naar Soi:rabaija. den .aardewerk, 100 vn. bier, 800 ton steenkolen, A.genten. 82 

Probolillgo, 25 Oct. Ned. schip Jnlia, gezagv. van Loon, naar colI. manufact, 18 kn. 'garens 140 vn. verf, 20 kn. koper, 67 kr. 
Boston. . . aardewelk, Hunter Houghton en Co. 42 kn. koper, 12 coli. ma-

Tjilatjap, 25 October. Samuel, gez. v. d. Yalk, Daar Sumanap nufaet, Borneo Camp. Limited ... 264 coil. manufact, 17 VD. verf, 
via Batavia. Lorrain en Co. 2 kn. garen!, 10 vn. bier, van Sloaten, Morgan 

Pti80tl'Oean, 18 October. Eng. 8chip Pride of England, gezagv. 
Th. T~ylor, . naar Nederland. -:-20 id. Ned :schip Holtna, ge2:. V!ln 
Leeuwen, naarN ederland '. via Samar&og. 
. . ra80er0.:1~K"2i Oct.: '. NederL. bar~ ' Den Eishont, gezagv; Teppema, 
Ballr Ned~~r~25 'ld: Nederl. liukJacob Roggeveen, gezagv. Vos 
rail Marken, ti;iar Nederland. 

Terreede liggende schep&D.. 
Paloerot!(I'I" Ne.d.· scliip· Bato,'·ge2:.Kramer;Ned. bark Anna Mar.

,aretha; Ned. bark Constantia, gez·. Valentien; Eng. icbip' Samarang, 
lez;· King; Eng. schip Beatrice, gez. Minhinnick. . 

Invoer. 
Yan Singapore per 8toomb .• Capitolo", gez.Ravin, agt. 

W. SlIermondt. en Co. . 
. kn, koopwaren, Agenteo. 1 'kn . diversen, G. G. Batten. 1 kn. 
manuracturen, J. F. van Leeuwe'n en Co. 1 Im.goudgeld, 1 do. 
hoeden, E. Pecoult. 1 kn. capsilles, 1 do. mcdecijnao, ·L. Platon 
en ' Co. Iko. modewaren, Kind. lk!J. medicijnen, 'Brnining ell 
Wijt. 1 kn. monsters, Reiss eil 00. 2 kn. bandmachine;· G.Belle. 
1 kn. manu ~actnreu Niederel'eii Co. 1 kn~ kuopwal'eli, Engelhard 
ep Co. 1. kn. kooVvl'Sreo, .J. Durandel 80· Co. J 3 kn. n'lanufa'lto· 
ren, Martin Dyce ' eu Co. 2 ,kD. modewareD, Pandel en Stiehaui. 
8 , kD.VI'iju,van Voorthuijzen. ' .23 kn. koopwaren, Madain Watson 
en Co . lkD. sigaren, A. }<'l'liser. 1 ko. cbinesche goediiren. G. 
G. Batten. 17 kn . manuracturen, Pitcairn Syme eu Co. 4 kll. 
kramerijell, Lim l'atallw. 4 kn . boeh!l B!l' n:cssen, Said Hendie·. 
8 kn. lengkeng, Lie Lee. 1 ku . kOOpWal'iHl Order. lkn. manu
factur~n,¥och Said . 4 k.n. leng~eng, 1 do ~ pauhie, 2 do. angkak. 
15 piC. vlsch, Lauw ChlOk. 2:> ko. was,Sech Badawie. 4 kn. 
medicijnen. Hu Wolong. 4 kn. manufacturen" J. Purvis en Co. 

Yan Fiankrijk per Ned. Behip "Lonise", gez. Slijboom agt. 
. . ' . G. Snerll!oudt en Co. . 

eli Co. 10 kn , manufact, Internationale. 74 coil. roaollfact, Burt 
Myrtle. en Co. 35 coil. mflllllfact, ~'laintz en Co. 75 coll. manu
fact 20 md. aardewerk, Martin Dyce en Co. 19 kn. m&nuCact, 
Order. en verder lading voor Soerabaija • 

Van Nederlanc per Ned. schip »Jedo", gez. Schmidt, 
agt. Busing Schroder en Co. 

151 coil. proyisien, 1000 ton steenkolen, Order. 
Van Pada.ng per Ned. schip»Siri!ls", gez. Willemse 

egt. J. }'. van Leeuwen en Co. . .... ',,"." ' 
200. pic. koffij, Agenten. 355,34 pic. rotting, Dummlet imCo. 133,48 

pIC. sagomeel,15 kn. wijn, 636,64 pic. rotting, 400 do. koffij, 
Order. 

Yall Engeland per Ned. schip '» Noord Brahant", ge2:. Rovers, 
agt. J. Daendels en Co. . 

2200 ton steenkolen, Order. 
Van Nederland per Ned. !.chip .Bali", gez. van Rossem, 

agt. Busing Schroder en Co. 
1000 ton steenkolen, Gasfabriek. 10 kn. groentcu, 5 do. wijn 2 do. 

bier, 1 do. spiegels, Agenten. ' 
Van Nederland per Ned. schip .Erasmus", gez. Hnlshoff, 

agt. J. F. van Leeuwen en Co. 
800 ton steenkolen, Order. 20 hammen, 10 rookvleesch, 10 sancijs 

de bologne, 20 Vll. geslacht, 15 do. spek, 20 do. vleesch, Gezag
voerde.r. 

Van New Castle per Ned . sehip . Ottoliua", gez. Ouwehand, 
agt. lHaclaine Watson en Co. 

700 ton steenkolen, Agenten. 1025 too steenkolen, Gouvernement. 

Van Singapore per 8toomb. "Koniniga der Nederlanden", gez. 
Kaijzer, agt. N. 1. S .. Maatschappij . 

2 kn. blanketsel, Ljm Tou.w. 4 kn. koopwaren, Reiss en Co'. 2 
kn. maoufact, N~ederer en Co. 3 pak . so oon, Tan Chiogoan. 
$ 168000 Chartered Hank. 9 kr. vitich, Tan Wah. 7 vn. vi·sch~ 
kuiten, HO:lgGoan Soen. 23 krd. viich, Lie Ak . 10 kn. koper, 
van Beeck Reinecke en Co . 8 kn . m~nufact, Pitcairn S yme en 
Co. 1 ko. manu fact, van Siooten, Morgan en Co. 1 hn. stuk
goederen, Makarie!ll. 9 colI. medicijnen, Ordrr. I kil.hand
sCh0611en en dooken, J. Sarkies . 6 bu. safJioer, l\iartherus. 

Uitvoer. 

; kn. cQgnac,1l6 ,.do. wijn,J. Gruijter. 2 kn. eouseroes Maint2: 
eli Co. 21 1m. 10 vn . wijn, 'van Vltialen .enCo. I50 kn. cognac. 
Engelhard ,an Co. 2 ko . 8ehotogr. benordigdlieden' W.J~Olland. 
600kri.brandewiju, 140 ka. eetivaren, 150 lin. 10 vn.wijo, 4 kn. 
gedr.vruch~~n, 2 do. likeuren; Gulllprieh en Strauss . . 2 kn. piaoos, Nanr Nederland per Ned. schip "Znid·Holland gez. Swart. 
100 do .. wyo, 100 do. vermouthj.:"10 bn.kirken, 50 kn. likeur, L. agt. G. Suermondt en Co. 
Pl~ton en ,C()~ 46 kn. 30 vn wUn, lOOkn: ·cogftBC,. E . 1\foormsnn te Cheribon geladeo. 
ell Co. 1?1vo. 426 ku. wijn, 193 :ku.provisien,105 ko.sla olie, 8001,21 pic. suiker, N. R. 1\1:. 
3 vn. :azlJn,LOO kn . vruchten, ·,ovwatlir, ·8 fardeelen vonnicelli te Passaroeun geladen . 
tI;·fardee[ell : m!lC'iron;' 6 bo.kurkeri,IOO. vn.meel, la' kn.maun~ 15530 pic. koffij, N. H. M. 
~?~" ~ ;:kn. ' p'arfumerieil, 9 ko : i-podewareu, I vat. l~mpe'p;ll vat, .. ' '. . Alhier geladen. 
po9J()elem, ,,).4~}on ;8IeeI\kolenj~; .Suermciildt en Co .. 187ku. 2/2 150 pic.sapauhout, 200 do. rotting, 700 do. tin, 2000 do. koffij. 37 
v,ni wijn/ 4o ~ .kn,vruc1\teu, opw!<tcr, lko. velocipedes, N. Giraudeau. coIL kinabasteo, .94 do. specerijen. N. R. M. 4, VR. brood. alhier 
5~,' coILa'!land~len~ ', 4. :1>11. ye9~.icelli enmacaroni, 0' bn.<papier, 1 overgescheept van de Noach II. 
kjJ.divel'se; , 3 ';dii V. zuren, Ldo. ·coofiiuren, "ldo. vormii'n; 10 do. Naar China via Koetie per li'ran,~h schiV .,Jules Dafnwie", gez 

~~Fi~~:J~:9~ ' 1f';.~~1:;:huc~!~n~i~ovto,: . \:iu~' •. ~i!;'~~~ · ~~.r:rige5~~ · l f 2500Q <8an spec!:ijC;-o :!~. s~ijk~~:i7o:!~eijz~~: 1 kn. div~rsen, I 
00.. 12li)l ...... lJn, W. E. ICroezen ., 200 lin. wyu, R8I3seo Co. pak. brillen, 4 kn. mauiila plaoteu, Landberg en Zoon. 10 kn. 
~Q:· kn, · cogDacf Jacam·etti. 100kn;c9gnae,J,¥. van Leeuwen. eli I wijo; aan boord gebleven lauio'g van Australie. 
DO: •. 50Q 'kn. cognac, 100 do. v~rmQRth', 6eoll. Vl'llehten;Hahre I Naar Nederland per ~~d. schip "Staatsl'3ati van E .. ijck", ge:&. 
II}}KioQer.,14 .vn. wijnl k~ ;<~rulirrteD, :'p' water,GarrancenIe Ham, agt. 'B. vau Leeuwen eo Co. 
~pt'(. ~ ' k v~t.wijn,Wi l!dsor, \ )hJcn ,w:ijn, : il90genstraste£, 1 1m ~ .ilhiergeladeu. 

'};~~~~::~i~~~~l~¥;~tZ:;~:~k" . :~~: ~~\;g~::';~ ?:::~::~,.'. "i~ ....... ". 
[0 YD. ,liilr8t. Bo06 ~o. petroleu~~',;302 to';l 'stecnkoleD~ Ag~ii~en, . i 4002,35 pic. soiker, 6090 dQ. koffij. 30 do. fl·ttillg, N 1I . M. 
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.... A8.»geltomen · Feraonen . . 
VimSingapbre · en · Ri6~w, . de heeren Osgover en echt

genoot,Richards ettechtgenoot, Hill ~ Fisher, Mevr. Rappa. 

Burgerlijke stand van Batavia. 
Van den Hlden tot 22sten October 1870. 

Geboren. 
C. Croes, geb. Bochem, Z. 
M. L.Hatumeria, geb. Fortig, Z. 
S. A . . E. van Erp ,geb. van Swieten, Z. 
L. Heij nneman ;geb. Racine, D. 

. . .. . Overled ... n. 
J. T. Th. GOl'S, j., 3 m. 
J. C. M. A. G.van Vleuten, m., 9 m. 
J. l>arncarrere, 53 jaar. 

Gehuwd. 
G. Geesdorp met A. S. Ritter. 

OverIr.den in hat Hospitaal. 
6 PenoJien. 

HANDELS-BE1UCRTEN. 
Samaranf/, 29 Oktober 1870. 

INVOER AR'I'IKELEN. De noteeringen Vlln nagel'.oeg 
alIe ruwe en witte si.apels ondergillgen wedel' eene verdcre 
verJaging; voortdurende regens wefll'houden de koopers in 
de binnenlandcn om benedcll te komcn, z60dat afdoeningen 
uiterst bepel'kt blijven; wegeus het vergevorderde l;aisoen is 

Bij besluit van den 26sten. October187~ (!'!o ... 2M, ia 
doorZ. Exc; den Gouverneur~G(llletaiil · lliet mtrei:<kmg vall 
alie daarmede strijdige bepalingell en yoorschriften, val\tge
steld een nicuw"yoorschrift inbe:pDsel regelende denwerk
kring, de veractwol'rdelijkheid en de a:tnspra~elijkhfid van.: 
10. de presiderlten ell ledeIl van en kwartIermeesters blJ 

raden van administratie; 
20. de administrdeu.rs van garnizoenen en detachementen. 

zich ~;iir.1l1twvol'dende rechtstreeks aml den. gewestelijken 
onderintendaut; . 

30. de administrateul'S van garnizoenen en tlet<i.chementen, 
uitmakende een ollderdeel \'an ell .zich ver&lltwoordende 
rechtstreeks . aan een raad van administl;atie. 

Een bjjvoegs~l van de Jav(]'scli.e Ct. bent cen staat van 
den in voel' del' VOOrllRlimste katoenuu en wollen manu:fac" 
turen, vervaul'digrl in lanuen bewesten de Kaap de Goede 

! Hoop, te TIatavia, Samarang en Soerabaija in de maand 
Augustus 1810. . 

De directeur van Onde~ij;;Eel'ecliellilt el~~erheid 
heeft bekend gemaakt, dat na eene vp dell 24r;ten S~ptem
ber jl. door den directcur vurr hat gymnasium Willem III 
gehouden publickc uitbesteding van IJ)fm'otlai~' en l!l'.dere ar
tikelen, VOOl' ·die inrichting be'1()oii.~g·d , Gillsdrfe vt.ll in de 
Javasche coman); van 6 Septcillb.1l' jl.; no. 71 en volgimdc 
nummers, aan ae minste inschrijvcj's z~jn toegewezcll: 

Perceel 1 tot een bcG.J'ag van l 5,508-; 
/I 2" 1/ 1/ /I " GS8,80; 
/I 3" /II/ If !I 4'/2,90 en 
" '.1, II II /I !I It 2,422-. 

er vOori60pig weinig vooruitzicht op verbetel'ing. Vooral Men declt OllS van vriendelijlwzijde het volgende mede; 
Cambrics . zijn bijna geheel verlatcn en zelf tot noteering La corvette fmuc;aise Ie Das8as, commandee par mI'. 
zeer moeielijk tc plaat~en. Ie chef de division, capitaine 0.'3 vai~5,;au /ide Saux", qui 

SUIKER. . Op de basis van / 141/ 4 No. 14 blijft voort- s'etait portee an s€conrs dn navir<l fnm<;,.i~ Olivier, charge 
durend kOOI)lust bestaan; in af~a?hting der aanstnllnde Gou- de coolies, C1;t l'eV<l:mc cette n tlj ~ en l'ade, r'ji'l:~ heurellsement 
vernements 'veiling gallt even weI 'weinig oni. l'eus:i!i ct . l'amenant ce navirc ii, It>. renw:'quc pour S6 ravi-

K OF]!'IE. Tot de notecringen wellig, dach met glringe tailler ici. 

afdoeningen; de onvel'koch;e hoeveelheid
1 

is niet groot en Ondcrwijzel's-Yel'cenig:-g';~rlillg IIulpbetool1." Ul" 
Planters over h¢t algcmccn ll.ooger gestem(. 

timo Octob":,, 1870. Saldo in h3 I' J.n95,3S 5. 
INDIGO. De wCl'kzaamhcden op de fabl'iekcn ",euerom _~,_"_ 

her vat zijnde, kwamen reed;; eenige pnrtijeu ter markt, die Ret Roodr· Kn'is. 
nemers vonden tot f 11,315· r. De rnime bijdragen van ol1dcIscheidelle h.l1ten tocgevloeid 

VRACH'l'E'N. Door de tactorij del' N. H. M. te Ba- . en waarvc)al' den geyel'~ h~ dcze ,mdGl'm'l~} clank wordt 
tavia werde~, ' bij inschrijving lIP. (len 3den cle;~el' de vo.lgende II gszcg~, atf;1(~6~ ~et I:·.?b:'j,,~,~ch . Comit~ .. i~ll st!Lat, <,.~n ~et 
schepen opg6nomen:, . hoofu-C~.mlte te s Grt:ven:U~ige, door lilluclel nm pan WIS-

Gijs~E:rtus . H.e rJllallU~ naar Amsterdam f 72,4. 3. I sels op zicht te reJ~l"t~eer~ll: 
Baltlmore 1/ f/ II 73,60. den l3den Oh0oer Hl70. j 10,000 
Cornelia · 1/ Rotterdam ,,72,40. 1/ 19 il 1/ 1/ . f/ 4,000 
Isaac de Casta 1/ II. 1/ 73,80. I /I :;"1 " II 1/ II . 5,000 
Hendrika 1/ ,I " 73,80. I /I 2 II November II if 6,000 
Corneli.a Mathilda "Schiedam /I 73,75. ____ _ 

De volgende inschrijving zal worden gehonden op 3 No-I Te zamen f 25,000. 
vembei: ·e. k. . ,~, _._~'= __ "= 

llier werp de IICaprera" opgenomen a. / 70,- voor sui- Het Bataviaasclt COijiiti! van 
kcren koffienanr:Rotterdam. (Hand.- Vereen. Sal/b.) Het RO()lte . Ki'uis , 

I 
J. F. R. S. VAN D~JN BOSSCHE, 

Pn.n·de;d . 

. 1 A .. J. ''',T. VA~ DELD"El'T , 
' I . ·Selcretaris. lE:l-a.t~i.~i ~ . ! , 

.' · I BA'l'AvlA , .p.en 2deu November 1870. 
" · 2 November 1870. i .,.,--'-, .. __ . ___ ~~ __ --~---,....-. ______ ~-_. 

Inde 'heden gehouden verg~~ering . van~ancleelhebbcrs in.IVau e~k .rtik~! in d it oummef ",",rk';1l1Cnde. en' niet do,'r . ~!ldt"reQ 
de :.Indischj) · Waar. borgm. aatschappij is, te. r. vervang.iug . . V::\ll ,i · getetk eou , .tel! · ?'it' ll v. ',,-. de wet als .cilTijver : b8k~lIu 

, . LC. VAN. LlER. ' ~im ' .hc.!if, ~r. ' ·,§-:· .. 'I' . .ff. Heni.lij, die naar ' Ell!Opaisver-j ______ . ___ -,-__ 
trok,ke.n :; to~t comll.lis·sans benoemdde hecr:ilil'. J. E.Hennij,!Snelpersdmk. _ JiRUINI1iG , " ,WIlT: ~-' Rata~i8. 
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