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v 00 R \'V 00 RD EN , de hoogste autoriteit, zoo dikwijls beginselen van be
heer en tucht van gevangenissen ter sprake werden ge-

VOORKOl\1ENDE IN DE GEWONE EDI'fIE v: AN HET bracht. De voornaamste reden waarom nief op eens 

h H d 1 bl d meer werd ten uitvoer gelegd, was de kostbaarheid van 
N~l.~ Bata viaasc an e s 'a . de toen voorgestelde maatregelen; daarenboven beston-

den er andere moeilijkheden om trent de middelen tot 
GEVANGENISSEN EN STRAFSTELSEL, hervorming van bet gevangelliswezen in lndie, die met 

juistheid werden opgesomd in lord Auckland's resolutie 
V. omtrenthet verslag van het comite. Dientengevolge 

III bet Verslag van den moreelen en materieelen duurde het tot 1844, voordat de eel'ste groote stap in 
vooruitgang en den staat van Britsch-Indie /lover het de richting, door het comite van 1836 aangegeven,"werd 
jaar 1867-·68, den 19.J ali van het vorige jaar aan gedaan. 111 dat jaar werd een voorstel ingediend tot het 
'het Parlement ingediend, treffen w~i eene geschieile!zis benoemen van een inspecteur-generaal van de gevange
vall het ,qel)a11geniswezen aldaar aan, door de regeerI~g nissen voor de Noord-Westelijke provincien, dat, na 
venoemd "een hoogst helangrijk stuk over gevange1l1s- eenige weifeling van de zijde van het Indisch bestuur 
~en en de tucht in [ndie"; het is afkomstig van den en van !let hoC van directeuren der Oost-lndische Com
heer Howell, onder-secretaris van het lndisch bestuur, pagnie, wegens de kosten, eindelijk voor twee jaren bii 
W ij ontleenell daaraan het volgende. . wijze van proefneming werd goedgekeurd.· U 

' Deeerstepraktische maatregelen op eenigszins uitge- Bet doel vah deze benoeming was: "eene verbete-
breideschaal ' fothel;Vofilling vanhet gevangeniswezen ring in den gezondheidstoestand en de tucht in de gevan-' 
wer'den do~rLord Macaulay voorgesteld, die, kort na genissen, eelle vermindeling in den tijd van opsluiting en te 
'l,ijll optreden als lid van de commissie voor de In- geliJker tijd eene belangrijke vermindering van uitgaven, 
rl ische wetgeving, eene not.a opstelde (gedateerd 14 De~. te bewerken." In 1849 leverde de luitenant-gouverneur 
1835), waarill hij de aandacht van den raad van ludle v~nde N oord-W ~st.elijke provincien, door eene vergelij
vt'stigde op de tllcht in de gevangenissen en de moge- klllg met de statIstIeke opgaven van vroegere jaren, het 
I il kheid uiteenzette t.ot het aanllcmen van een systeem, overtuigencl bewijs dat dit doel volkomen was bereikt; dat 
c!'at in werkel~jkheid niet ~ehoef'~ achte! te staan bij de. gevangenen over het algemeen gezonder, beter ge
cIat, hetwelk in de Vereell1gde Staten 1Il werking is. hmsvest, gekleed en gevoed werden; dat de gevange.;. 
H~j gat" daarcllboven het denkbteld, t?t ~enoeming van I nistucht zeer verbe.terd en de uit,gaven verminderd waren. 
cell comite aan, met het doel om lllhchtlllgeu te vefza- Na eene proefnemmg van zes Jaren werd deze be trek
melen omtrellt den toestand del' destijds bestaande gevan- king in 1850 als blijvend bevestigd, Het aldus door 
gel11ssen, ell om een plan voor verbelerde tucht te ont- de Nool'd-W estelijkeprovincien gegeven voorbeeld vond 
werpen. H ~j beval inzonderheid aan, dat zlllk een co- spoedig navolging in Punjaub, Bengalen, Madras en 
mi(6 zon helast }Vordell met het uj tbrengen van, ver- Bombay; ook in de kleinere gou vernementen is op verschil
slngomtrent den staat van de gevangenls te Alli- lende Hiden eene gelijke regeling tot stand gebracht, 
lJore, in de onmic:del~ike. nabijheid van Calcut~a, en en er besl~at tege.nwoor~ig geene.enkele provincie (uitge
om 'l.ulke hervormmgen III ,te voeren, welke dIe ge- zonderd ~00rg1m Bfltsch-Indle, waar het plaatselijk 
vallo'enis tot model 'louden do en strekken voor 'andere bestuur met het voordeel geniet van het ad vies en de 
del'gelijke . inrich:tillgen in "verschillende streken van ondervindillg v~n een ambtenaar, wiens geheele tijd en 
I.ndie, :SirO. Metcalfe,detoenmalige gouverneur-gene- aand,acht nan de belangl'ijke onderwerpen van gevan
ralll, ".Iuister.degretig . 113at de , geopperde denkbeelden genisbeheer gewijd zUn. 
ell helloemdedientengevolge in l''836 eelle c?mmissie, De instelling van deze betrekkiugen werd belangrijk 
uiteen president en 13 leden bestaande,met aileen genoeg geachtom ,door lord Dalhousie in het over
samengestelduitmanllen. wier. deJl~beelden ge?ag zicht, :vaarin hij aI, de groote ~aatregelen van zijn 
h:id(\eJl ,in Encreland , maar, ook Ult eemge van de be- langdung hestuur nagmg, afzollderl\lk vermeld te worden 
h;'a;al11.ste~epr~~~ntantenval1 den bUl'gel.~ikendie~st in Het initia~iefvan den derden b~langrijken maatregei 
Indle In dIen tlJd. Hun verslag, werd III het begmvan tot hervormmg, van het gevangemswezen hadeveneens 
1~a8inge'diend en is sedert j)eschouwd geworaen als in de Noord-Westelijke provineien pluts. Tot 1860 

, ~ ,-. 



berustte het beheer va~ de ',districts-gevangenis'sen ' h\j .. 
den maaistraat. Maar r"en hevond dat deze ambtena- ' o .. 
ren door de uitbreiding van ad rninistl'atie zoo overla' 

trentwa;ren niet nieuw, daar z\jreeds afkomstig waren 
van . het' comite van 18:36. De eersle stap tot hare 
illvQ~rillg werd d~or sir George Clerk, dentoenrnaligen 
luitenall ,H~ouvenieur vall de Noord-Westelijkeproviilcjen, 
gedaan .. ' De · proef, die te Agra werd' genorneiJ,slaagde . 
volkomen, en de gevangenissen te Bareilly en Allahabad 
werden kart daarna ill centrale gevangenissen hersehapen. 
In 1 861 · welldde meri . zich met aanal-ang tot de Tndische 
regeering ' met 'een plan tot voltooing van een stelsel 
van ce\l·trale gevungenissen voor d\:l Noord -We~tel~jke 
provillCielJ, helgeen door de besturen van Oude en de 
centrale provincien lIagevolgd werd. Men deedin 'Plln
jaub, spoedig na zi.1ne allnexatie, voorstellen om soort
geL.Jke inrichtingen te scheppen. De eerste centrale ge
vangenis was te Lahore ill 1852 voltooid, op welk tijd. 
slip twee allderell weldra zouden afgebollwd z\jn. 

. III arJ a:dras ' is de 1I00d7.~kel\ikh eid van centrale ge
\fallgeni~sell ten. volle erkend,' en langv66r .. ~was 
het voor.stel gedaan om . vlJf zu'lke gebou~p te 
rich ten , waal'Vall men met twee een negin heeft. gem~akt. 

In l:k;rnhay sch\jnt voar 1864 niets in die richtillg 
gedaan te zijn. 

In 186!1 deelde de luiLell3ut-gouvernellr mede "dat 
in Benedell- Beng .den de vooTfwamsle gebreken, door 
het comite vo{)r gevangeni:>sen in 1836 aangewezen, 
nog beslonoen, hoe wei . ill l\\illde1'e mate", en dat, be
halve twee rnislukte pogingen OUl dwangarbeiders te 
Ii Ilis vesleh, geene pra ktische st~ppell in 't belang van 
clen bOll w van centrale gevan~el\lssel\ ' waren gedaan. 

d~ll waren met inenigvuldige b'ezighedEm . vooralle 
takkell van besluur, dat . heth Ull ()U JTlogel i.ik '. was .//om 
t,ijd tevinden tot het regelenv8nhet bell~el', de cco
Ilomie en tucht van de locale gev~llgetns, met de 
zorg en nauwgezetheid, welke de geldel~ike belan
genvan het gouvernement en het doel van de l:urger
hike ad mini:;tratie eischen,"Men vond rlaarom m · den 
civielen assistent-h eelknlldige een and ere, een veel ge
schiktcr agent. 'l'ot hiertoe was de ?iviele ,heelkun 
dige alleell belast met dell genee8kundlgen dJeustvan 
de plaatsel ~i ke gev311genis. Voortaan ZOLl hem het geheele 
lleheer op<redragen worden en men stond eene toelilge 
voor den :ermeel'llnden dierist en eeh e kl eiile aUlbtswo
ning toe. ne~e regr.ling werd bU wi,i 7.e van proefne
millO' door het Inrl seh bl'stuur in 1862 goedgek'eiJrd 
en tell slotle in lSfJ'i. \' 001' vele plaaL~c1ijke hesturen 
bekrachtigd. Hot bli.ikt clat ill elk van cle2.5 .ge
vangenissen, waal'Gver civiele heelkunrligen aailgesteld 
waren, eene merkbare verbe!ering in tucht en econo
mie gekornen was; de tolale jaarli.iksche lIitga ven 
hehben eene vermindel'ing van Oleel' clun 1 pond pel' 
c;evall "enc ollc1ergaan en er was eene zlJivers winst vall 
~neer ~lan 4·,:2.00 pond op de gev:Jngeni s- fabrikaten ver
kregcn, So()rtgel~ik e Illaal.regelen wcr(leil tlli vel'or
dend vOOJ' de a presidentsch~ppell Bellgal e!!",Ma 
dras ell Bomb;IY, ell behoorlijke toeIng-en goedgekeul'd 
voor den dicnst vall elke dist,ricts-gevallgenis Haar het 
gemi(ldelcle getal gevangencn, diedaarin opgesloten waren. VERKEERDE TOEPASSING VAN DE WET. 

De laaiste en nicllwste groote .maatregcl tot vlw-Toen het thans vigeerende ontwerpvan 'wettotvast~ ·/ 
hctering hestond. ill debelloeming VHn eell eorili~6 . in I stelljngX~11 hi'll, _turief van rechten opden in-,uit- en" 
I.SCH-. nncler presJ[l cntscha p. van ~.<dell gewezcll ()n~erk .. OJll~,g. , \ doo. l'voe. 1'11.1 1 H6 ... ;) werd vast~.este~?, we~d .door d. en .wet
SI1' John Lawrel1c(l. De vOl'irst ell(l1l van dlt com~te gever op de meest klaarbh.lkel~lke w~lze het bt'gmsel 
waren in het algcmet'n geb~seerd OJ> die vanh'eteollilt6 'vas,tgesteld, dat men pel' son en , die zich in de kolonien 
van ] 8:)G, ell werden opcnhuar gcmaakt om tot leiddl~aad wilden vestigen of die van eene plaats in onze bezit
te clicncn voor aile plaatseli.ike bestlll'en PIl adrnillistratien. tillgen, waar geelle invoerrechten werden geheveil, llaar 
Ookbclaofde de regeering vall llidie hare goedkeudllg Ie . eene andere vel'huisden, ' de mceste faciliteiten wilde 
geven aan de J)oorlige aallvr~gell van fondsen, om ' aile geven en niel aande betalinK van rechten onderwer
met 7.org ovetwogen voorslelJen tot meerdere verheteri ligen pen. De wet van 3 Jnli 1865 (Ind. Staatsblad 1865 
in de gevllIIgenissen bi,iti,)ds ten lIitvoer te heggen, waar de 110. HI)) spreektduidel\ik. 
tiJe!iolall~. hlijkhaar on~old~ende was. ~~ r war~1l echtert:-vee ;, III het ontwe~p vall wet, den 24 Sept. 1864 · b~i de 
beJangr\lke punten, waann het laatsfe eOllllt6 verschllde . IweedeKamer lilgediend, las men in art. 3 sub no. 4 
met oat. van ) 836; len eerste, dat geencclltrale gevan- het, volge\lde: .. 

gel~i~ (hestemd vonI' gev3ng.'!'nel.l,tot meer.dan cell J.· .. aal" op- \ . '~Behalv. e .. .. de .goedel'e,." b~i het tarief zelf van invoer
slult1ng veroordeeld) voor meer dan 1000 gevangenelizou rechten vI'\Jgesteld, worden daarvan bntheven: . 
gebouwd worden; tell tweede, dat de .~ninirnurn-rui mte, ; //,4oJ\lfsben()odighedel~ van reizigers, alsmede ge-

. ~~Jor elken gevangene heslemd, 7,0~ zlJn9 ?< 6 of 54 brUlkte :meubeleI~ en klune gescheukgoederell (regal en) , 
vlelkanle voetell 9 X 6 . X 12 of 648kubleke~.?~ten : doo?: he.lla rmgebrac1tt:' 

alletll geene tegenkanting bij 
men las in hetvnorloopig ver- '. 

. G eUOUWfJ1l. De inland'sehe hestlll'en, ,d,ie de-Britsche J)itvoorslel vond niet 
;~norargingen ,]jelen . Jli ets Hehter ,,'at , 'volgensdebe- . de ' Tweede Kamer, maar 
delld angsche opvatting van bet welord, Ojl ,ei:ngevavg~llisslag . deieopmerl{ilw: 
gelerK. I-Ietsehijilt alsof'z~j zich bepaal;d :bezw~ard I ".iiA!·!; 3, 40. J ~ eene afdeeling werd gevra~gd, of-
achtten omgeldvooreen " vernordeelde . Ult tegevell, imetll1 het alge-Pleen ten behoeve van hen die zich in , 
Van daar . dat .de verplichthlg. am in d~ behoefte" (lall \Jlldieg~an ve,~tlgell, huisraad of verhuisboedels nioes-<' 

, go~de gevangemssen te ~oorzlell geheelen aloph~t i ten ,wor(]~ll, vrt,1gesteld." . 
Bntsche .go.llvern.ementIledeLk~~,l)1; ; . het werk :ls 111: '. lJe . ]\hll~stera~ltwoordde daarop in de memorie van 

? 'lle , prov~IlCIen met . z~T1der rr]oel1~)kh ~de ~ l . tot~tand ge- ! beaJl~wo?rdJ~,g, , dle van een gewijzigd ' onhverp van wet ' 
bracht"dlc aanmerkeiJ.lk verz,,'aardwerd~rldci0rde ,aan- ! vergezflHIO'l1iO':: . " 

,Jpevti,lilig-en, vun , ll~t hierbo .v~n. verme!de~taat~ t;~ _ c9,rAite. :" '.4.r i} a,b 40~(nieuw 2, 40). Geheeleverhilisboedels en 
Wat 'cenftii'legevangehissen be~reft;' de' voorstellen' ~aar-pm- , gebruikf huisraaJ plegen in Indie Diet te~orden aan 



;; gebtac!lF. Ti:i '.~iden . regel . wordt,zelfs .. hijve;plaalsing I den directeur van finantien te wenden had, met eene 
:· QillIJ:~ll'-;~eded~ndseli.-h;d.i'tJ; de itibotldel , verkocllt. Het I verldanng olider aallbod van eecie. Deze raadpleegt dan 
:is ' v:ol,irQellde' walin'eel' l~j/slJf: ?ioot1iglteitell cB ;georuilcte denontvallger vall de ill- en uilgaande reehten ter' 
-~ meubeleitwo.rdfll y.rijgestdd. pe defillHie v.an tf'galen plaats, waar bet goed is illgeklaard. Wij olltvillgen 
: (.klell; () .ie.sc:ll~l\kgo~i:le!'ell) isweggelat,en, Ontstaat, bU twee · besehikkingen houdende "dat de ontvangerder 
de to~pa8si(ig . def wet, behoefte aallIl~dere ):egeling, in-en Uitvoerrechtell te Bat:tvia ter zake van de 1100-
die klill "cuitgaall val) den Gon vernenr-GeneraaL" . dige bevelell was voorzien." W ij waren bij eelste in

III de Eerste Kamer voudde bepaling geell tegen- za6e van zlIlk eelledisposilie ill eeht ouJ-[lIdisehen kan~ 
sland hoegenaamd; "sommige leden" zagen aIleen belW<lar seli:lrlJstijl niet veel wijzer. De beveien, /) tel' zake" 
ill de vrijsteHing vall regalell en vroegen: \vaar is de gegevel1, bleken echler ie zijn, dat de ontvallger geen 

· grells daarvan? . recht te hefl'en had, maar dat de recherche zich had 
Nu is opuierkeli.ik, dat dr Minister daaropanLwQol'dde: te vergewissen, of de voor OIlS aangebrachte goederen 
IIRegalen zullen s!echts dan vrij van reehten WOf- gebruilcte '1f1eubeleil warell. Dit laatste is in zekeren 

dell ' ingevoel'd, wu'lllleer £lie wordell aa?lg f~ bracht door lin ·· ongerijmd. Men kan tocu aan canape ' of stoelen 
· reizigera." Oiltst.ond misbruik, de G. G. kOIl er vol- nagaan of ze oud dal! wei nieuw zijn. Maar een lin
gells de wet tegell waken. De vel'plichtillg tot direeten Ilellkast, glaswerk ell lIIeer, draagt, mits de hllisvrouw 
aail voei' van lij /sbelloodigrlhe.ien en Itilisl'aa(l was dus ordeliJk is, geelle merkteekenen. Wat moet er ge
lIiet zoo slringellst.. beuren als men eelle maand voor Zijll vertrek eenige 

De . ~'(;1;L is ·· aldus aangellome", dat vrijgesteld wer- Ilieu \I'e stukken koeht of ten geschenke kreeg? Voorts 
den: '~~A1jl'shenoodigdhedell vall l'eizigers, alslTlede ge- haspelt Bleil meL de ~mbtellarell der recherche over een 
bruikte meuhelell en regalen, door I,enaangebracht." stel tafelgoed, dat gemerkt en gezoomd, dUB blijkbaar 

Wat dewetgcvel' wd, hehoeft geen cOlOmentaar. nietvool' vel'koop, maar voor huiselijk gebruik bestemd 
De . toellIllalige Minister vall KoloJliell had in wovene is. Van glaswel'k is het lliet te constateerell, of het 
gelijk, dat. Illen 'get'" verhuisbuedel" uiL Europa mede- al dan niet nieuw is. 
lIeem\.; wie hier hedden, v Iocr k leeden en kachels over- Veroorzaukt de bepaling del' wet derhalve last en 
hracht, zou er geell nut van hebbell. )\1 aal' el' zijn moeite aan particulieren en ambtenarell, zoov eel is zekel' 
tal vall v()orwerpeIJ, die IIlell hie!' veel duul'der moet dat men bij de hooge inkomende rechten aHhalls tot 
hela!en, ~1t:\I vcriiellt daart;lIbovclI alt~id op verkoop dusver de wet in mildell zin heeft toegepasL Ue woor
eu we~erillknop. J)ut mCII ill [lidie vClldutie houdt, den: "door hell aangl"bracht" zUn niet zoo letterlijk 

· als inch zich elders vl'sligt., is WadI'; gemis aan behool'- opgevat, dat men te geliJk met meubelen ell huisraad 
li,ike commuuicalie-middeleJl i:> UUlII vall de oOl'zaak; naal' aan den wal moest komen. W ij Boemen het echter oilge
male ll/,oorwrgen ell sl 0010 vau!, tocllcmen, zal men bij rij md, dat men onder aanbod van eecZe Ill()et vel'kiaren, 
vcrpluah;ing 1lI '~er rnedcvocren, t~nz~ !lien diep in 't dat ·men geelle andere dan gebruikte vool'werpen invoert 
billllcniand intrekl. en dat de ambtenaren dan nog gelast wordell dat te 

Dewelgever heel'" intutlschen deligeclI, die uit Europa ouderzoekell. Het een of het ander is volslagen over
mel zijllc gcbruikte meubelcn ell lijfsbelloodigdhedell bodig. Wat mee!' is, het onderzoek van de recherche 
overklmll1, ,ill, kleine regalen ovel bracht, ill het genot loopt thans lJiet, enkel over de vIaag: of men eenig recht 
vall yrUdom Villi inkomend rt~cllt willen slellen. Wi,) te betalen heeft? maar impliceert of waar is hetgeen 
hehbell gehruik gcmnukt vall hel voonecliL, dat de wet een pensooll, die zich iii ludie komt vestigen, onder 
toekellt en waren del'ilull'c ill de gt>legellheid tfl weten aanbod van eede certificeert. Beu nieuw stuk, ter elf,. 
hoe "(~t dnlltc)('gnut. De per mail aallgefnachle lijfs- der ure door de huisvrouw aangekocht, maakt den im
bClloodigdhcdcll wrl/·de" grif doorgelal.en en gecn be- porteur biJua tot een meineedige. Men o.nderzoeke der
zW~llr ollMuut. KOllit nllts pel' zeilschi p over, ook dan halve of vorclere geene verklal'illg vall dien aard. 
is er gee II heZW88)·. In elk geval moet het ook niet aan het goedvind.en, 

Velen zullen, even als wij, tegenwoordig per mail dat is de willekeur, van de admini$tratie at'ilangen den 
de reis cchterdoClI. Men zal er cvell wei niet lIall den- eell te weigeren wat men een audei' toestaat. 
kell, als men ·. z~ille huishouding overhrellgt, deze in haarFf.-ij vernemen titans £lat hetgeen andere1l met on8 
gehed per mail. mode te nemell. De kosten zijn daar- werdtoegestflan, titans geregelrl wordt geioeigcrd. 
voor \'eel tegroot, met het (Jog op "dell om yang van W ij noemen dit uiterst fiscaal en in strijd met de 
menig menbC! . b~iv.k i stel\, die hier goed te pas komen. hedoeling van de wet. . 
Menbreekt derhalve op ell schrp.pt zijn goed met eell In een tijd, waarill men kapitaal en vlijt nit Europa 
zeilschip, in . - . . schijn.baar wil lokken, om lndie's hulpbronnen teQn~- . 

. MiulrJiu konit meil in rpoeili.ikhedl~n. De wet spl'eekt wikkelen, komt het niet te pas bezwaren aan de o"'er-
van lijl'shenoodigdheden,gebl'uikte meubelen, en regalen, komst van Europeeanen in den weg te leggen. . 
"door/l;m(d'enizigeJ's) (Ja'llgebr(lcht."Wie per zt~ilschip Ous .. tarief is lIC)g zoo hoog, dat ~en alhcht e~ne · 
rnede-koirit, karl. allicht ailC8 met zich breIigen, Maar het nietonbelangrijke som te betalen beeft, als men zijne 
zeilscl.iip~wiiarin mel) hlllsl'aad laadt, iseel'st zeswekeli huishouding, voor zoover dat doelmatig is, overvoert. 
later PIl't vr'oegsti ll lndie.ls Iwt aldus aapgekomen Toch is dat natlll1rliJk als men zich op eene zee-
goed'~nede[Je l racht! .. .. : ' . plauts. denkt te vestigen. . . . 

Dezevraag, werd .bij, het toenemend .v~rvoervan~er-I W~j ziju. 'van meelling,. dat ?e. gunst, b~ de . ~et 
!Oneil per mall alra~ geopyerd. De I ndlsche;regt'ermg . verleencl, lIIeL door een.e lllterst 11 hbe~ale inttwpretatie-
1Ieeft ': v,erordeIid, da:t meil zich meteeil · 'ad:r~~ .tot krachteloos gemaakt mag worden ,ell hetgeen sede-tt 



i$:&5 ,tii,eiligee,n werd toegestal:!n, terelfderure, 11U het 
tarief ii( ': milden zin gewijzigd zal worden., niet!llag 
worden iugetrokkeri. . 

Men • . achte de zaak niet van gering belang. Over
tocht , ~a~~ en uitrusting voor lndie zijn du ur; de in rich
ting alhierkost geld. Elke som, in den eersten tijd 
bespaar&, is een druk te minder. Daarover kan iedereen 
spreken; , De eerste tijden in lndie wegen zwaar. 

,Wij , dringen met klem op het terugnemen van de 
illiberale interpretatie van de tariefwet aan. 

Maar wij vestigen tevens de aandacht op de bezwa
ren, die thans uit de redactie der wet,sbepaiillg rijzen, opdat. 
men bij de aanstaallde herziening terugkotne op het 
goede denkbeeld, in 1865 geopperd, om verhuisboedels 
vrijdom te verleenen. Dan vervallen aile bezwarell. 
De tegellwoordige bepaling voegt toch niet in eenvrij
zinnig tarief .en nog minder in eell stelsel, waardoor yes· 
tigillg van Europeeallen in ludie zou worden begullsHgd. 

v. L. 

konstrafien volgens artikel 53 en 57 van het politie-regle~ 
ment en .hgm de troostvolle wvordentoevoegde: "maai', 
mijilheer,waarom geeft u voorschot." . . ' . 

Wij waren het eens ,dat deAssistent-Re~ident voorde 
Politie den man, volgens die artikelen, ,,,elhad moeteri .. 
st1'afl'en ; maar tegen de beslissing van den P()litie-l'echtei is 
11iet veel te doen. ' De kwestie gold niet het 'voorschot, maar 
het verlaten van den dienst, zonJer tijelige opzegging, 
waarvan juist deze artikelen spreken. 

Het beginsel van de iVlaleische wet is: restitutie en indem
l1iteit, als de basis van het recht, en alzoo de krachtigste 
middele11 tel' voorkoming van bedrog. Het Europeesch be
ginsel daarentegen , althans zoaals (lit te Padang toegepast 
wordt, schijnt te wezen een medelijdend gevoel vool' den 
ongelukkigen debiteur, terwijl als een gevolg daarvall be
drog en oneerlijkheid worden aanmoedigu, waardoor belet 
wordt het beleggen van kapitaal in ondernemingen, vooral 
van ' landbonwen industrie. . 

Eene dergelijke toepassing del' wet is hoogst onrechtvaar
dig ~ de credi~enr worc~t gesh'aft door l~et verli~§.~n zijn 
kapitaal, terwIJl de cleblteur ongestoord m het ge~rdt 
gelaten van de vruchten van zijne oneerlijkheid. 

W k Het gebl'ek aan eene wet regclende hot nakomen del' '-(Pa1"ticuliel'e cOl"res'", ondentie van Sumatra's est ust.) ~ 
'.I.' contracten en ovel'eenkomsten betl'etfende den arbeid is een 

V. groot beletsel voor de vel'del'e ontwikkeling van den land-
Wa,arde Redactew'! bon w en de industrie alhicl' (1). Zoolang de al'beid niet in de 

Seclcrt mijn laatst schrijven is hier in den toestand van macht is van clen kapitalist ell hem bescherming tegen 
den handel geene verandering gekomen ; de stand van zaken bedrog verlcend wonlt, kan geen tak van nijverheid met 
blijft allertreurigst; omzcttingen hebben bijna niet plaats hoop oj) welslagen gedreven worden . Zooals de zaken thans 
cn het kOOpVCl'lllogen del' bevolking schijnt tot zeer enge staan, begint of houett de werlclllull naar welgevallell op 
grenzen te r.ijn terllggebracht. Men hoort nn en dan den met werken, neeml; aileen het ligtste werk op zich en legt 
wanhopigell uitroep: !/luaar zoo kan het toch niet Ian gel' blij- zijne taak neder of venvijdert r.ic11 , wann(ler zijne diensten 
ven; er zul toch cindelijk weleens eene verandering ten het meest vereischt worden. 
goedc iutreilen 1" Ja, maar wanneer? Onder ditregeerings- De artikelen 53 en 57 van het politie-reglement hebben 
systecm zekcr niet en alvorcns dam'in vel'andering is gebracht, daarin reeds gedeeltelijk voorzicn. Jammer, dat z'e uu niet 
t,ullen er . nog eenige jaran van misere moeten verloopen. behoorlijk worden uitgelegd. , 

In ccne . vcrgadcring del' crediteuren van de firma P. van . Doordien de kapitalist geene voldoende bescherming on-
Oostcrzce & Co. is besloten tot likwidaLie in del' minue over dervindt, .dlLrft het ' hier 11iemand wagen om werkvolk van 
tc guan; ' ann de crediteurcu, die nog niet vertegenwoor- elders, bijvoorbeeld Uhineezen, aan te voel'en, want wanneer 
digd waren, wordt een afdruk cler acte van likwidatie toe- zc hun dienst, woals het politiereglement bepaalt, slechts 
gezonden, met verzoek hunne adhesie claaraan te willen tijdig opzeggen, zijn ze vrij te doeil wat zij willen. Voor 
hechten. · . het voorschot kan men hun eene civiele aetie aaudoen; maar 

Dc natuur schijnt ook mQcle te wel'ken om den handel de kostell daarvan zijn lJelangrijk, + f 100, en verkrijgt 
bijna geheel tc cloen stilstaan. De mondi11g del' rivier is men dan na maanden geprocedeercl te hebben een vonnistot 
zoo verzaml, dat prauwen er slechts met de grootste moeite gijzeling van den clebiteur VOOl' eenige dagen, dan geeft dat 
in en uit kunnen komen. Het bestuur is daarop herhaalde niets (2). 
mlllonopmerkzaam gemaakt; het blijft dan ook zijne aan- E1' is hier veel gesproken over den gezondheiclstoestand cler 
dacht op deze zaak, vestigen en heeft reeds voorstellen ge- equipage aall boord van den Gonvernements-stoomer IJrIertog 
dalln; maRr daar hier geene fondsen beschikbaar zijn, kan Bemard:" Na hetgeen men daar van verneemt, moet men 
er terstond niets geschieden, dat een afdoend resultaat zou zich niet over ~ ongllnstige berichten verwoncleren. Het 
opleveren. grootste gedeelte del' inlandsche equipage komt toch reeds 

Nu de nood ochter zoo hoog gestegen is en ook bandjirs ziek aan boord; zoo zijn er onlangs weder 15 man van 
niet te hulp komen om het zand te verplaatsen, is einde- Batavia aangekomen, waarvan er 5 terstoncl naar het hos
!ijk een troep dwangarbeiders te werk gesteld om de ope- pitaal moesten gezonden worden en niet . aan boord konden 
ning te verbreeden. woiden opgenomen, De ziekten bestonden in won den aan 

' Een -miJner kennissen beklaagde zich dezer dagen bij mij, de beenen, hetgeen reeds te Batavia zichtbaar was. Waarom 
'dat hij,met , een inlander eene overeenkomst had gesloten, de Schont-bij-Nacht die lieden te Batavia niet eerst door een 
waarbijdeze zich verbonclen had een stilkje grond, voor de geneesheer goed laat inspecteeren, alvorens ze voor den dienst 
h61ft vande 'opbrengst, te bebouwel1, tegen eene vaste som aan to werven, schijnt onverklaal'baar. De schade, doordit 
in' eens ' en levensonderhoud gedurende den tijd, dat het verzui.m aan het Gouvernement berokkend, is belangrijk, 
procluct:tevelde staat. N adat de inlander eenig voorschot daar deze lieden tcrstollli een flink voorsehot krijgen, 
genotenhad en ook esnig werk had verrieht, verd ween hij en zoolang dat~ voorschot op het schip of in het hospitaal 
pfotselil').g, om eerst na eeni.gen tijd . tel'llg te keeren, .\Vaarna nog niet is afverdiend, kunllen zij niet worden ontslagen. 
bij weigerde weder aan het werk te gaall of ook het voor- 01 October. W. 

;sc}:lot eu< degenoten gelden tlHUg te gevell, hetwelk 11a- . 
',t~{y:rlijk ,, ~~rugge;r.aagd wel'd,?mdat ~l ziju wor~ t.e IdOl' (Ii Nie~ aileen oJ! SUtnltra, maar ook op J ava. 
W~il ,geg~~: do~rdlCn het onkrt~~d weder waS?pgegloel~. I (2j De loeslancl is in elk geval nog gunstigcr dan 01' Java, want 
:<, Hij k~~agd~. den~g,n aan bl} den he~F AssIs~ent-Reslde.nt daal' kent !DeD zclfs niet de verplichting om »tijdi!; te moeteu uI)zeg~en." 

V9(!i:cle <PohtlC, dIe beweerde dat hlJ den mlander lllet " (Rea.) 
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]t.lg:tizongen . StLlkken. 

P¢:ntianak, Boegineescbe nedrrzetting. 

. Aan hunne gebreken, van welke hlmne. hartstochtelijk:e 
gehechtheid aan het 8pe1, . alsook hun twistziek en wraakgie
rig, rilain: a1 te dikwij1s tot verwondingari en doodslag aan
leiding gevend karakter de meest in 't oogvallende zijn, pa
ren de Boegineezen echter ook ve1egoede eigenschappen. 

11:\ onder$cheideoe dagbladcn las men eenige dagen geleden Onder dezen bekleeden eerlijkheul en goede trouw bij het 
een SClll<ijveu van Pont'ianak 4 October, waarin o. a. wordt nakomen hunner verbindtenissen, zoomede groote. geene 
gewezell opeenen menschenhandel, die nog ill den tegen- moeite of arbeicl ontziende winzucht, eene voorname plaats. 
wool'digen t\jd tusschen genoemde plaats en sommige zoo- 't Was ten gevolge dier laatste hoedanigheden, dat de nieuwe 
genaamde onafhankelijke rijkjes op de kllst van Celebes zon vestiging, waarvan zoo even werd melcling gemaakt, we1dra 
wonlen ger:heven. in bloei toenam. Van den ondervonclen worden de voorspoed 

Hoewel nn dat bericht Yl'\i duidelijk aangeeft, dat de in. verspreidde zich het gerucht spoeclig naar Celebes. De ge
zender niet b~jzonder 0;0 de hoogte is van Pontianakscke volgen bleven niet uit; van jaar toe jaar kwamen nieuwe 
toestanclen, ·~ andel's toch zon hU Batoe L a1jang beschreven landverhuizers vandat eiland. Thans bestaat . de door 
hebben als de begraafplaats del' vorstelijke familie en weI Boegineezen in cultuur gebrachte strook gronds lungs het 
iil de. eerste plaats van den stichter van het Pontianaksche :mider-zeestranel eene oppervlukte van + 80 vierkante pa
rijk, Sjerief Abdoe-'l Raltman, wiens naam en dat weI 1'001'- len , terwijl zij is bevolkt door mim 10,000 zielen en 
namelijk door de landzaten nog steeds met eerbied genoemd bedekt met, nitgebreide klappertuinen, waarin het mmtal 
worclt, en Il aar wiens laatste rustplaats de inheemsche be- reeds vruchtdragende boom en stellig meer bedraagt dan 
volking veelvlllc1ig tel' beclevaart gaat, eene gewoonte, die cloor drie milioenen. 
de QQs~l.lgen uit andere cleelen van den archipel gevolgcl Rekent men nu net jaadijksch product van iederen boom 
wordt,· .. ~ is het om den verkeel'den inclr uk , die wellicht zoo laag mogelijk en dus op slechts 15 noten, dan komt 
cloor ell woorden fI :slaven en slavinnen" zou lmnnen worden men reeds tot eene jaarliJksche opbrengst van vijfentwintig mi
te'/weeg gebracht, misschien niet olll'aadZaalll hier me de te lioenen dezer laatsten, en men kan dus begrijpen hoeve~I 
deelou wat er van de zaak is. bedl'ijvigheid en vertier worclt te weeg gebracht door het 

Sehl'ijver 'dezes worclt claar toe ill staat gesteld door een onderhoud del' tuinen, het inzamelen del' vruehten, het 
herhaalti en vrij lang:.lLlrig verbl~jfiLl de Westel'-Afdeelingvan verwerken dezer laatsten tot olie en den handel in die 
Borneo, gedurcncle hetwelk hij z.ich beijverde bekend te 11'01'- vloeistof. 
den met de iolandsche hllishOlllling en ook de toestanel del' Herhaaldelijk .. was schrijver elezes gedurenc1e zijn verblij f 
zich in clie Resiclentie bevinrlencle Boegineezen zUne aandacht te Pontianak ill· de gelegenheid de nijvere streek, waarvan 
niet ont.giog. hier sprake is ,te bezoeken eil telkens was hij geti'ofIen 

'1; Is niet van weinige jal'ell hel'waarts, dat dagteekent de door de vele bewijzen van noeste vlijt en belangriJke wel
vestiging tel' IV estknst Vim Borneo van Boegineezen, clat nij- va art, die hij opmerkte. 
vere en llloedige volk, hct welk gedrevel~ door 7.ucht llaal' Behalve met talrijke door de l1atll1U' daargestelde stroom
avonl.ill'Cn ell ondernemclHlen handelsgeest, bijna overal in pjes, zag hij het terrein in alte l'ichtingen doorsneden met 
dell Ioclisehen arehipd koloniPll stiehtte. door menschenhanclen gegravene kaualen , waanloor en eene 
. Die vestiging vond haren oorsprong in dOll krijg, in 1699 goede afwatering en eene gerege1de · gemeensehap der tuinen 
gevoel'd door den vo)'si; vnn Sulcar/ana Ze .noe'd-din, tegen onderling, zoomede een gemakkelijk vervoer van het product 
zijn . leonheer den Sultan van Bantam, bijgestaan door de verkregen worclt. Voomi een clier kanaIen, beginnende aau 
O. I. Kompagoic. - Uit zijn ]'ijk verdrcven en zjjne toe~ cle Soengie Kakap en uitkomel1cle in de Soengie Oedang , 
villeht te Hrw{(je'l'IJlrt8Sing gczocht h&bbende, kwam hij van trok zijne opmerkzaamheid. Het bezit eenelengte van 10,000 
daal' tentg met eene kr~jgsmaeht, voor een groot deel samen- meters op eene breedte van 5 a 6 meters, bij eene diepte 
~e8teld nit Boeginee~che hU.Iptroepen, onder .~ekeren Oepoe I van 1 meter, en is · zeUs nog bij laag water, dan ecliter. 
J.Jaenp Aie1Uul1uoe. 1M hoofcl huwde, na blJ een geleden I aHeen voor sampans, bevaarbaar. Ret werd door ele bevol
nerlerlaag den vonit van Sn/;:adana van eene dreigende king van Soengie Kakrtp zonder eenige pressie ofhulp van 
krjjgsgevangellsehap gevrijwaard tc hebbell, nil terugkeel' te het bestunr en geheel cloor onclerlinge samenwerking ditar~ 
Kotta-Ri1Zg1:rt lllet dicns dochter, verwant 'aan het vorstelUk gesteld. Ret voorzict in de geelurencle langen tijcl door haar 
hnis van Nam.pawa en had b\j eenetweecle expeditie het gevoelde behoefte .aan eene rechtstreeksche vel'bindingsvaart 
geluk zijnen schoon vader op den troon van Sukadana te naar Kapoeas en dus ook naar Pontianak, . zonder dat 
hcrsteJJen. men gen60dzaakt is tot h6t afleggell van eenen grooten 

Eenigen tijd later vertI'ok Oepoe . Daeng Menamboe van. en soms gevaarlijken omweg, (1001' het makcn van het tra
'~'lilcad({nallaar MaJnpawa, wanr hij spoeclig tot hoog aan- j ject uit de moncling der boengie Aakap naar de monding 
zlell geraakte en. ele gl'onclvestel; werel van de eerste .Boegi- I der J(apoeas en het opvaren di~r riv~.er tot aan ~~n ingang 
neesehe volkpllLntlUg tel' Bomeo s Westkust, welker zlelental ' van het kanaal. Volgens de ZlenSWIJze van schl'lJver dezes 
eonmaHl op bet eijfel' 10,000 begroot werd. . worclt daarcloor een krachtig bewijs geleverd van hetgeen, 

Natuurlijkkreeg die nederzetting hare vertakkingen. Ook ook cloor eene inlandsche bevolking~ geheel overgelaten aan 
elders hi de \IV. A. van Bumeo vestigden zich Boegineezen eigen krachten, kan verricht worden, wanneer zij de zeker
ell:, omler Hll(lcren was hun aantal te PO?itianak reeds in heid heeft van bescherming, van een gcregelcl bestuur . en 
1819 zoo gW(it, dat eene onder hen bestaande gisting ern- daardoor van het bezit del' vrnehten van haren arbeid, 
stige bezorgdheid inboezemde. . zondaI' dat daarom gezegd bestullr teugevolge van eene al 

Dat aantal }lam echter nog toe, tUdens ele tussehen .1819 te vaderlijke zorg, door het geven van tal van vool'schrif
en' 1825. Cloor de Nedel'1anclers tegeli. de chinezen van Mon- ten en het l'eglementeren als het ware del' werkzaan.. 
tl'd;clo, sOIIls_ ook van il£andO?', gevoel'de oorlogen. Ook Mam- heclen, die eel' belemmert dan aanmoecligt. Meermalen vroeg 
J) ilwa was·toen meel'rrialeu het tooneeldes s~"ljjds en een hij . zich bij het zien, van becloelcl kanaal dan · ook af, of . 
,deel del" zichclaar bevillelende Boegineezen week llientenge- het zelfs in Nederland weI mogelijk zon zijn de bevolking 
volge nit, n,aar eene strook lands, gelegen langs het zeestrand van het een of ander district zoozeer te ovel'tuigen van het
tenzuidell van de llitwatel'ing der Pontianak-rivi'er, naar eene geen voor hare belangen noodig is, dat zij, zondereenig 
d!\!\l' cloorlieenvloeiencle heek, bekend puder den naam van kapitaal om te voorzien in clagloonen en andere behoeften, 
So~ngieKakap. . als een man de hand aande spade ·zon slaan om cen werk 



! ilJ~T;~fi~f~i~iJ~~~~~I[:'· S~:!f.~i~d~~~1~tf~i:~~;~f~~:~~; 
.' ~rlj,vigheid; tdkeJts ohtmoef:-menvaal't'uigen , .,.,peladen met' meldde waarhei([; dan was h~ het slachtofrer eener begoocheling. 
' noteIl 'dall wellari'ge ri~sen d€iier laatste}i: lllet een <geueelte ; Gelitkklg raadpleegdehij , aivorens aaULenemen 't geen door 
: d~r losgemaakte v~~~ls, ' oDderl~ngverboildfm met 1err stroolIl dat biad wenl medegedeelci,; zijn geheugen ell ;"ljne aautee-

iliial"deplaats ·l1tiilll.er besterillhing' dhJvencle. Langs de keningeri. Ziehier wat hij mar aanleiding iller gegevens 
.. bciin·den. telkensen 'wecier telkensHoeginee8cft¢,ook eilkele betrekkelU k den toestancl del' jaarlijks te Pmzti(tIlak arrivee-
· ll)al~D , Chineesche • woningen;allen oll).rlngd met hooge sta~ rende /;;oogineeien kan merledeelen. ' 
· j:i~ls,voorloopig opgesclwurd ,blijvende klappei's en van a1- Vel'scneidene hlUiner zijn c enigszins verlnogend, anderell 
st~inlfot af'stand u'rgewisseld wOl'dende door 'Weder ande~e vermaagscilallt aau bemidcielde Boegineezen te. POJltian(d~ . 
wpningen, binnenwelke mendruk bezig is met het bere~,' j Dat zij, die tot eell dier beide cateQ'orien behooreu, ver
derl . van olie. . Diebereiding heeft echter hoofdzakelijk momcle slaven zonden ziju, is natnu~li.ik ouzin.Weder 
plaats,aan de roonding <).er Soengie Kakap, waal' de bevol-: andenin hebben echter volstrekt geelle middelen 'Van bestann 
king del' daargelegene Chineesche kampong, ruim 300zielen enzij moeten het dus z~i:J, die door den schl'ijver van .het 
sterk,. zich uitsluitendmet dat werk bezig houdt. Over artikei in de Soerabaija (Joit1·a.nt bedoeld worden. Werke
het algemeen toch geschiedt het vel'vaardigen \'an olie, lijk werden de zoodanigen ~dan oak in den eersten t\il del' 
h,b~weJ de Boegineezen er zich niet gelled van onthOl(den, vestiging eener Boegineesche volkplanting te Seengte Adap 
cloor Chineezen. Deze werken goedkooper cn de eersten en zelfs nog. toeil de B,esici'ent Jrillel' in 1852/53 zich meel' 
kl~nnendns. hllIlnen tij.d betel' aan hetplanten, onclerhou- i~ 't lIijzonder meL die lled~rzetting ging .bemoei~nl'\.pancle
de.n det tumen, het mzamelen der vl'uchten en cultul'l.JS lmgen. In den . regel toch. hebben cle enllgranten;-rr~QTens 
bestedeu. . . ' . '. zijvan p(tre~ Pare, 1'uu;ud,joe of van waul' dan ook aan
. Toch is ook de door de Chineez(lll toegepaste bel'el- kOlllen, '1'001' hun vel'trek: eenig gelrl noodig, ten einde zich 
dingswijze nog zeer primitief, zoociut en aan wel'kkrach- vrij te maken van op die plaatsen aangegane verbindtenissen 

· ten , en aan mindere opbrengst aanzienlijke sommen moe- . en te voorzien in het noodige 1'001' de reis. Dam·toe geeft 
tOCH verloren gaan: ' Reeds in fide StMderslallclbollW t~lsschen de gezagvoerder eenige gelden , waarbij gevoegd worden de 
de keel'k:rin O'en" w.ordt gewezen op de voorLleelen, (he eene kosteu vall ovel'voer. 
bereiding v~n olie op groote schaal, met at de hulpmidde- . J3ij ~allkomst van vaartuig'ell met unmigranten zijn Tin de 
len del' nienwel'e wetenschap,te POriti(tnalc zou kLmnen op- eJgenaars van tuinen begeerig eell en ander bU wijzc van 
leveren. voorschot aan de nienw aangekomen nit te bet.alen. Zoo 

vVanneer men uagaat, dat de 100 stnks noten to Soengie ging het oak in den cloor schrij vel' dezes bedoelclen tijd en 
Ka/ca.jJ verkocht worden voor t' 2- it, f 2,50; clat het ver- weI oncler ellen verstande, clat de schnlclenaal's Vaal' door hen 
voer zoo uiterst ge)Ilakkel~k is; dat brandstof alom. voor genotene voorschotten ondetwol'pen waren aan alle bepalingen 
het kappen kan verkregell wordell; dat · bU eene machinale . van het · to en nog in volle Kracht bestaande pandelingschap. 
bereiding met gebruiklllaking nm llycirattlische pm'senBovendieu weHl het bezwarcllde van ltunnen toestalllt !log 
a1 niet, gel~k de Stzwler8 opgeeft., van ~ljf, clan toch meer dan v(mhtbbelcl ,-loor cle uestaaucle gewoonte om in pli:lats 
stelh·,· van zeven hoten' een.e Ned. kan ohe kart vel'kre- van de Boegil1eeschc reaal tel" waarde vau -+ SS cents in welke 
gen ~vorclen, en de gellliddeHle prijs van die maat zeHste de schuld was aangegam~, b~j aankolllst te Pontiana;..' te stellen 
J:>ontiunak kan geste1(l worden op 35 cents , clan is het aan de Poritianak:sclJC reaal air I 2- en den scllltldenaar I'uor 
geell twijfel onderhevig 0[' de Stu1'ler had volkomen gelijl;:; het op ,die wijze ,gestegenbedrag t eclebiteeren. - Ook met 
Nog in het afgeloopenjaar ~'endde . schrijver dews dan ook dat altes was eehterreeds toen de toestancl van de pandding 
pogingen aan tothet verkri]geri van het kapitaal, noodig tot het geworden Boegineezen lliet zoo bijzoncler slecht. I mmers be
oprichten van een met stoom en hydraulische per~ werkencln droeg Intnne schuld gemif1i.lelcl f 75 per lwofd en die som 
oliemolen in de nabijheid I'an l'ontiailak. Dw poglllgenwel'd door cle familiehocJfdau 7.00 voorzich z~lve, als 1'001' 

leeicn echter schipbrellk ophet georek aall ollde.rnernillgs- . de hl1nnen, . in vicr of vijf jal'Cll afgelost. Die anos3ing 
gecst, 't welk vooral in de ·laatste jaren' ll1 Indle zoo ge-' gescliiedcle opde volgende -wijze: 
weldig is toegenomen. Zelfs een later plan om de mins~ens De meester VOOl'zag gecinrende het eerste janr in aHe behoet'
een:milioen kilogi'anilllen kokosvezels, welke thans nutteloos . ten Vail depalldeliugen . . Ztj kregen rijst, kleeciing, woning, 

. naarzee drijven, te bewerkeri voor de F~ul'.markt, waar enz. Daal'voor waren zjjverplicut klappel's te planten. Ge
(liegronclstof tegen woordig tot het vervaal'Jigeu_ vall vloei'~ durenclehet tweede jaar kregen 7..ij echter aileen de bibiet, 
m~~ten ,en tapijtEm . 7:00 gezocht i~ en waarvoor een be- noodig tot het aanleggenvi\l1 niell\ve ttlinen en moesfen ol'e
trekkel-ijk zeel' gelillg kapitaal noodig zouzijn geweest, stuitte rigens cloor eigene caltuar in hun onclerhoud ~·oorzien. Van 
o:phetzelfcle bezwaar af'. . .' . '.' . dE: aangeplank boom en kwam n Ll de helft nan de l)ande
" tIs , lin in eenw,zoowelvarende stl'eek,zooveel toebren-. lingen en de weclerhelft 1\,:\-11 den meester, daftl; de TIMmle 
genCletot den . q-foei . van Po~tlanak en waar' enkele eige~ vanzooc1anige h(l!ft, -binn:en . 4 of 5 jal'en, meer beciroeg dan 

naa ... ,.I ..• : .. s .•. ' .•.••..•. · .•...... v ... an tUin.e.n." hUiZ ... , .. e ... n .•....•..... ge~oq \v. d., ...•.. h ... ebbeI .. l ..•..... t .. ot. ,.' e~ne .... \ .... I,T ..... a •. .• a~. ode I de •.•..... : ... , •.. aa)1ge
g

a . .. I .. I .. e .. .. schnM., .' .\.,varen de eel'sten nu dien .o.tijd van Yl:j:lJc, , :iOPO dollars,>, clat volgells ,c).en s,cp.TlJver III de/:)oe-hunne verbmdtellls ontheyen. 
?:d.Qaija,"Uoul'an4 llQgzOU best~i1ne(m:en vennoin(1.enslaven:., : Tege)iwoorclig is echter ,de toestand del' schtlldim gemaakt 

.n:aV.l.Le ....... l ..•..•...... ·.· De jaU{.~ijJq~ ..•...... '.".an . peleoe.8 ..•..•.• . 11angellrac5t word ...... e.nd~ 1 h.~.b.'.b ... en4El . e.migr~nte·n. no .. g· ~allll:erkelij.k betel' gC~njn.lCIl; Z\j 
BO,egtneezen, welker ·. getal bedrc;>eg:.· ."" '.,' ... '; . ';'.,. zlJw ,geen pancle,hngenmeer; lYe hoofden der gezmnen geven 
" :,' " .. . 'N(~J1nellV l'Qu\venJ 6r;g~hs lVIeisjes Toiaal: r aUl1 cde ' eigenau,- !! der tllinen: schriftelijke, soms no: arieele be
,,~-~, in 1866 ' J4929:, Z4.;, 18 220 :' l wijz~nvoorl1e~lJecll'ag, v~l:i:llet verschuldigde, 'L weik, nil de 

iil 186741'3 , 1;95 ' 7.7 ' '5073 5 .; waarde:, cler Boegiu welle rEliHll tot grondsiag wordt genomen 
.. ", ' ' in 1868 . 286 17053 .18 . ~27 ! voor 'de herleicling in Nederlil'nllsch Indisclte mua t, lliet bijzon-

' .. ~ . ,: : (3~in 1869zQu.cl,er twij fe~gl'ooter wasdan ilJ.l868,yei·~. : dergroot is. Dat clie herleicling werkelijk vol gens den op-
4i4~t!Ti~tochuUen' d~rwi\al'ts. ;)~'aar'ljeer\;:erit schl~ijw::rdezes; . gegel;en stgudaard plaats I,indt, "'OJ'dt overigens mauitiells 

; d~.t::,hjrhCt,. bedgEllcle, PJl,stel in- ;!il,eS. Ut~1e,zElnde~.9p hetlJluit llagegaan. Schlij vel' lleze$ ~ J;:reeg daarvall het bewijs tijllens 
, s'to.ll.d ~;:ee.ri . · grootg~'deel~e.'< val~""~ijnf<j.11us~eJl tezien verdwij~ , hetbij wonelleenir zitting vau dell lallclraal~, WalU-lll zoo-

". ~ ::Ji.~.:_:-. '- _' .- ~·::· " -' '.,. ~ --. ~-- '" • ..--.":, ' ," - , ,",. . 



<lanige ;hedeiil.iilgplaatshad ,'en zul~~ ' nietteg~I1staandeinli6deri door vacciiiatie zooveel mogelijk tegen verdere be
hd tePoittianakopgemaakte en Hide Boegt?teesclte t~aJ sme~ting gevnjwaard "erden. Poeloe Kevon is behalve .dlit 
;estelde -s-clluldbewijs een I'oudig was Jiielcling gemaakt van een gezond eilancl, voorzien van goed drinkwater en ruim
iealenzonde1' de bijvoeging vim het \ voorcl Boegineesc1u!. '! schOCltS, gylegenheid aanbiedende voor het opslaan van loodsen. 

De' aldl1s ' aaugegane sehniden, waal'l'oor in den Tegel 1 Is bet Iaatste gedaan :- en men kan er bijna zeker van 
.eilkel martllen, alleen in hoogst zeldzame gevallen vrouwen, ' Z~ill, want ook voor het geval, dat 't bestulU daartoe nict 
maar nooit minderjarigen aansprakeIijk ziJn, worden nu overging, zal de Boegineesche bevolking van Pontianak (Soen
op eeue vrij gemakkelijke. wijzo, dat wil zeggen door h.et • gie Kakap) zulks vel"rioht hebben,. -en werd te~ens gezorgd 
schoonniaken van het terrem, . het beplanten van dat terrem voor het toezenclen van levensmlddelen, dan lS het zeker 
met een- te -vOl:en overeengekomen aantal klapperboomen en veel clragelijker op clat eiland quarantaine te houden, dan 
het onderbollden dezer laatsten aangezuivercl. De bijeul- aan boord van een klein vaartuig op de onstuimige buiten
Lures, woals padie, pisang, aardvruchten; enz., zijn a~en te~ reede van Pontianak, zelfs met een gelleeskunclige aan boord; 
vool'deele vande , schuidenaars en Thet dezen VOOl'tlCll ZlJ NICLOU. 
in aUe benoodio'heden, zoowel eigen als die der hUl1l1en. 5 N ovemher 1870. 
Overigens wordt uallwiettencl gewaakt tegen knevelarij, 
Wij heffcn geene uelastingen . Aileen de Sllitan van Pon-
tlanak trekt , woals schrijverclezes meel'malen hOOl'de be- 't Roode Kruis. - Antwoord aan P. - Q. 
\I'oren, 10/0 van het product. Het bestllul' wordt gevoerd Zoo even de Jdvabode van gisteren opnemende, valt mijne 
door diell tuUan, eehter. in overieg met de N ederlandsche ge- aandacht op een ingeztJnden stuk, geteekelld P. - Q., han
,,:este9jke autoriteit.'t A..allstellen van .hoofden en .het be- delende ol'er het RoodeK1'uis. 
leid' .(lei· justitie en politiebevindL zlCh geheel m onze Het vaderlandseh gemoed van den schrij I'er, - immel's ook 
lianden, Door het gedurellde de twee laatste jaren aanleg- hij moet voorzeker gerangschikt worden onder !Ide ware 
gen van eenen 'negen palen langen weg tusschen }'ontiana1c I Nederlanders", wam'van hU gewag maakt, - voelt .zieh ge
en de 8oeng'ie Kalcap met de claarlangs gelegene aanplan- I streeld door de omstandige bulletins del' genoemde instel
tin?:en, is . hettoezicht vrij wat ge~akkelijke~' gemaakt: I ling eli: het lojfelijk aandeel, door Ned~:·la.ltd ~eno~~n jot 
' t Klandestlen houden van slal'en of oveltredmg del' blJ verzorgmg van gewonden. Toch kan hlJ z10h met Vl'lJwaren 
Staatsblad van 1859 No. 43 en later vastgestelde bepalill- • van enkele twijfelingen, Indachting aan het spreekwoord: 
o-en op het pandelingschap is dien ten gevolge volstrekt 011- : !leen gegeven paarcl ziet men niet in den bek" vraagt hij of wel
~lOge1i.ik. Tot het aanleggenvan bedoelclen weg moest een licht nie1. wat te veel gewicht wordt geheeht aan plichtple
geheel maag(lel\]k bosch worden opengekapt en een mOCl'as-gingen, clie den helal1g1oos aangeboden bijstalld niet kon
sig terrein opgehoogd, van bool11stronken gezuiverd en aan den ollthouden woiden. 
weerskantenvan afwaterings-kanalen voonion worden. Dit Liever zon hij zien, c1at in bnitenlandsehe bladen met 
geschicdde geheel en al door ' kettil1ggangers, die daannede , bijzoncleren lof van het werk cler Nederlanclsche afdeeling 
eenen zeernuttigen arueid verriehtten. ' vun het Roode Kruis werd melding gemaa.kt: . Tot nog toe 

Sehrij,'er dews meent, dat het vorenstaancle genoegzaam . meent hij eehter dat dit niet is geschied. Niets zal hem 
zalzijn, om aan to toonen datwel verte van te leiden tot eehter mingenamer zijn, dan zijue twijfelingen door een 
monschenhandel en , slavernij, ' het te Pontianak -aanvoeren sehittererid dementi wededegd te zien. Welnu, daartoe be
van Boegineesche emigraJiten naar Borneo:8 We8tlcu8t iute- staat de gelegenheid en wei door het volgencle artiKel, voor
gelldeel vrUen. al'bcid bevordert, den bloei en de welvaai-t komencle op bladz. 444 van: Tke Lancet, lIa journal of Bri
van Po?~tian(tkdoet toenemen en de emigrantell zelve bill- tish and Foreign Medicine, Physiology , Snrgery, Chemis
nen betrekkelijk korten tijdeene onafhan kelijke en goe- try, Criticism, Litteratu .. l'e and ~ ews", dd. London, Sa
(le toekolllst verzekert. 't Laatste worclt trouwens beves- turday, September 24, 1870 en dus afkoDlstig vaneen zeel' 
tigd door het antwoord, "t wdk hij bij zijne bezoeken te bevoegd beoonleelaar. Men leest daarin: 
Soeugie Aakap tellcens ontving, wallneer h\j vroeg llaar de II De lto8]Jitalen te Saarb?·ztck. Onze correspondent te Saar
reden, . die zoo vele Iieden bewoog Celebe8, niet mindel' bl'llck melclt ons, dat te dier plaatse op het oogenblik geene 
vl'llch tbaal' dan Borneo, te verlaten om zieh te Pontianrik - behoefte aangeneeskLmdigen ' bestaat; maar op den eersten 
te vestigen. Dat antwoord, door verschillellde personen van dag na clen slag lagen 5,000 gekwetste solclaten in aile rieh-
':Boegineeschen landaard en op verschillende tijdstippen ge- ' tingen verspleid. In de hospitalen begint tharis meer mde 
geven, luiclde omeranderlijk: ' "Onze vorsten op Celebes en regd te hem'schen dan in den beginne het geval was. 
voeren aanhoudende oorlogenen wij kleine lieden zijn de Echter wordt de organisatie, door de Nede1"land8clte genees
lijdende palltij. N ooh voor onze vron wen, noeh voor onze kin- kundigen in 't leven geroepen, hoog (lz-igkly) geroemd. Onze 
deren, noeh voor goederel1 bestaat in ons geboorteland de correspondent vel'klaart ,~t zij de beste van allen is. De 
ininstti zekerheid. De willekellr cler . machthebbenden is {'J.ollan,)e?·8 zijn voorgegaan met het zenden van heelkun
genoegolll ons chit alles te ontnemen. Daai·omkomep. cligen, zoomede ziekenverpleegsters en verplegers, allen 1'01-
wij Iiever· , hier, waal' wij dezekerheid hebben dat . hetgeenkomen yoor hunne taak bereKend, benevens benoodigdheden, 
wij verdienenen overleggen, bus eigendomzal 1:>lijven.:'" vleeseh ,enz.,ja zelfsbiefstuk nit Amsterdam. Hllnne 
'" Watvlltder . beheft het uitl:lrClcender pokken ondel:de methode van heelkundige behandeling is goed. De Be(qe?l 
laatstelijk-; aangekomen emigranten , en 'hmi ver.voer naar ' hebbel1 eene rij tijdelijk;e hospitalen opgerioht en zlllks 
Poeloe Kevon,daal;over is hetmoeilijk hier te :Bataviaeen met toepassingvan het Paviljoen-stelse1 ; de , gebouwen wer
ootdeel ' te .vellen. -:,Dat men' zich , in ':,het bel'iehtaan":4eden op goedkoope wijzesamengesteld uit ongeschaafc1e plan-
Soeraoaijq801teOou?:ant aan overdriJving schuldig 'maakt, i is 'keI{, . \vaartoe het hout kosteloos verstrekt werd. " 
~chter zeker. Deoffieieele Java-Courant .geefthet . ge~alDe prijs · van een tiental dier gebouwen is 600 thftiers. 
del' aallgekomenentoch slechts. op ,als :~edl"agende 500 ;,·til' Zij :. worden verliohtmet gas en bezitten eene goede lucht
stede vim 800 zielen. Pontianak bezit -ditmoet Diet verversehing, maal' weinig kubieke ruimte. De latrines zijn 
wordenve.rgeten- s.1echts een"enkel geneeskunciige . . R!!e-ds aan de buitenzijde en worden renkeloos gemaakt door het 
sedert l~llg; ont~l'eelft . de tw~ede. . Toch.l>leefhet bestdnr niet I drooge aarde-stelsel, terwijl de excrementen ~weemaal daags 
j~ ... . gebi:~~,e ,.h ..... ·.uXP . t;e, verleenen ..... ;._. immer~ bIiJ.'k. t uitde ,Java,~ ./ verwijderd.· worden:.. peverpleging ~suitmuntend .. ell.h.eeft 
.ColUant;dat alvorens het verti'ek naal' PQeloe KelwnJaileplaats door zllstersUlt de ·beste gestichten en eemge Jonge 
iich alJ.n" boord van den schoener in kwestiebevinden~e . Ho?landache dames. De manege , kazernes, oon grout school-



:g~~()~ii~;;:,MJ;:(~,rmpa~i1im_~n:, eeJ'i~ea1}~~Ieopen.?,al'ege b()~: 
t\\yen, ';ZlJJt, . l'i9vce,ndten .. ' gev,ulc1 ~et<beclden, terwIJl nogv,~le 
'Af;fipiere~ , .irr 'p~rticuliere .huize\lvfApleegd worden . Tot de 
'aIzendingv'Kn " ons bericl:..i; haddeil zich -geene geva)lenval1 
'etter~ooits, ,:iyphus of bq.ikloopVoorgedaan. In~(3n l~a-t 
. sten tijd1YQrcJen echter lijders aan de twee laatste KW!L
}e11 . tpt <t:.villtig of elertig ;perdag, uit het leger om M,e,ti 

·, aangebracht.;men verpleegt ze buitenhet gymnasium. De 
·vloeren elerhospitalenzijn allen bedekt met runuitde 
,looierijen. Alle patienten " gaangoeclvooruit. Secondaire 
verschijnselen komen weinig voor; zelfs in ele beste Lon
denschehospitit1en zijn zij menigvuldiger.Dellren eJi . ven~ 
sters staan geheel open; terwijl van Oondy's preparaat en 

. carbolzuur l'uim gebruik gemaakt wordt. Eene bnitenge
woori groote hcieveelhcidbezendingen van a1 wat 1100clig is 
tot celle goede genees- en heelkllndige behal1deling is 
van aUe zijden aangevoerd. De Nederland8che en Belgisclte 
hospitalen uitgezoml.erd, vindt nien echter nergens orele of 
stelsel. Er heerscht oak in zekeren zin de meening, dat 
mcn geene hulp van vreemdelillgen behoeft. . 

'Men v:ergist zich wanl1eer lUen meent, clat er voor El1-
gelschc heelklmdigen, het slagl'cld en den onmiddelijk daar 
opvolgcnden tijcl danrgelaten, bijzonder veel in het I'ak van 
heelkundete lIien valt. Ann twee jongelieden, van het GUy'8 
, hospitlllil ,gezonclen door het Prnisische gezantschap, was 
het ohdocnlij k bezigheid te viuclen. ' 

Eon hUlllier, een kunclig anatomist, moest zich vel'ge
nocgeb. met toezieu, Of8choon hij mcnige uuttige wenk gaf. 

Het Purijzer gips\·erband sehijnt zeer te voldoen. Spalken 
wordcn weinig aallgewclld." 

Schrijver dezes is van meening, dat hct vorcnstaanele 
gcnoegzaam lIal Zijll, niet allecll om 1). - Q. te overtuigel1, 
maar ook om dell lIuttigcn arbeid del' N ederlandsche Af
deelingvau het Roode .li:ntia in een helder licht te stellen. 
MOellt hij er in gcslaagd zijn tiit te eloen uitkomen, dan hoopt 
ltij dut de lor, N cderland in eetl competent buitelliandsch 
blnd tocgezwaaiti, moge strekkcn tot aanmoediging, ook 
voor Indie, om te blijven voortgaan op den ingeslagen goe-
~n~~ . 

Ih·rAvIA., 8 November 1870. N. ' 

E .a;1:a, V'" is. 
3 November 1870. 

To Anjer 1.ijn gepasseel'd de Britselte bark Albion, gezagv. 
Wilson, en I~et N eclerla ndselle schi p Be8tevaa?', gezag~. 
Rosier, naar Butuvia, ulslllcde het 1·'ransehe scllip Ne8lo?', 
gczugv. Richuud, met troepell van Bouruon naul' Saigon. 

Gis~er is. het stoomschip p'I'ail8en va~t de Putte ,geza.gv. 
' vun Emmenck, op vCl'zoek van den 13ntschen consul alh1e1' 
de in Gasparstraut gestrnnde Blur; Jacket tel' hllip gegaan'. 

. Znturdag; . 5 dezer, zalde lfibentia, inet den ondel'z@e
schen Kabel aan boord ,door Z. Exc. den Gouvei'neur"Ge
neraal eri verdere genoodigden bezocht worden. .' 

. Zondag; , 6 · dezer, zal .het scliipvari 9 ure des . mOl'gens 
VOOl' hetpubliek te bezichtigenzijn. 

.. Del1.o8I!wpoliet, hieraungekomen, heeft · de reis nit" N e
<l~rla~d' iri79 da!?en gedaan. Onder de linie heeft hij de 
Noack IJIgeprauld. . . . 

4 ,Novembei. 1870: 
.• Gi~teris ~eel1 begin gemaaktm;et hetleggen vanden te

lcgrllocfkabeFvan . het strand naal" ·het teleO'raafkalltoor . 
: .. :-"_ ___ _ .. :. • _ ~ :.~"' .:<~ .~ ". :":_ '. ,_.,b , 9 

])ooi de" fact()l'ij Aer l'led. Handel-Maatscl~appij zijnbij 
hare insehrijving 'bp gistei· voordenovervoervan prod uk
ten : naa\' Nederla~d ,opge\1omen de volgencle schepen: . 

WilleljtPooliJian . ... . f 74.47 naal' Rottei."dam. 
Neli,alellnia II 74 .47 II ' Amsterdam. 
Jannet/e . . ' il 75.90 II Rotterdam . 
Afina. /I 76.-" " 
Law'ens K08ter . 1/ 76 .99 " /I 

Ko&mopol·iet. /I 77.49 " Dorclrecltt. 
Jedo . 1/ 77.50 /I Rotterdam. 
R.idderkel'k . ' 1/ 79.- /I 1/ 

Mary en Hillegonda , 1/ 79.80 /I " 
Naar men vermeent, is Z. M. stoomschip SltIllatl'a be

stemd om de Hibemia .bij het leggen . van den onderzee
schen kabel naul' Singapore hulp te verleenen en daartoe 
vooruit naal' straat Stolte te vertl'ekken. 

5 November 1870. 

Heden middag arriveerde alhier het stoomschip .. .Gapitole, 
geza;;voerder Ravin, met . de Fransche mail. ., .. '. ~ . 

De Java Courant bevat een beslnit, inhoudellc1e de voor
waarden en bepalingen, waarop vetscheic1ene lanclsmidc1elen 
op Java en Madura over 1871 zullen worden verpacht. 

Na het bezoek, door Z. Exc. den Gouverneur-Generaal 
en vel'dere genooc1igden heden aan de Hibernia gebracht, 
zal heden namiddag een diner op het gouvernements-h8tel 
plaats hebben. 

lEer tel' stede beviudt zich sedert eenige dagen een Duitsch 
natlluronderzoeker met zijne echtgenoote, clie het voornemen 
koesteren eelle wetellschappelijke reis voor eigene rekening 
door onze kolonien in clezell Arehipel te eloen waal'aan zij 
eenige jaren denken te besteden. ' 

GEVEILDE VASTIGHEDEN. 
Zaturclag, den 5 November 1870. 

Voor Rekening van de Inlanders Awang, Kiaij, en 
Baba . Phatal'oedien. 

No. 1. Het perc eel gelegell op Tanna Pasiel', verp . No. 
8447, getaxeerd op / 600.-, zijnde: een stuk tuinland. 

2. Idem ~erp. N~. 1914, getaxeerd or / 800, zijnde; 
een stuk tmnland Kooper. Sech Abdnl Rachman Bin Ad
dnlla Bacljenet voor z~jne mindel' jarige kinderen Sech Ab
dulla Bin Abdul Rachmall Badjenet, en Noor Bintie Ab
dul RachmanBadjenet, voor / 1,230.-. De perceelen 
No. 1 en 2 werden gezamenlijk verkocht (in een koop.) 

3. Het perceel gelegen op Kampong Bnroe, terp. No. 
1919, getaxeerd op I 300, zijnde: een el'fbebonwd met 
een steenen llUis met pannen gedekt. ' 

en 4. Idem verp., No. 1918, getaxeerd op /300, zijnde: 
een erf, bebou wd me~ een steenen huis met pannen gedekt. 
Kooper Mochamad . Kamal', VOOl' / 281,-. De pereeelen 
No. 3 en 4 .werden gezamenlijk verkoeht (in een koop.) 

VOO1: Re.~ermg des boedels van wijlen den Heer Elisee 
Franc;Ols RIJckmans . 
~o.I . . Hetperceel gelegen op Razaar Baroe, (WelteVl'eden) 

verp. No~ 8693;. getaxeerd op / 27,000 zijncle: een erf, 
wa~~?p staan . dl'l~ ste8~len en met. pannen gedekte (afzon
dell1Jke) .Woonhulzen, wder voorZ1en van bijgebouwen op 
steenen pllaren,bamboezen beschotten ,en mede met pamien 
gedekt. Kooper A. J. van del' Voet, voor f 9,300. , 
. 2. ~dem verp~ No. ~810, getaxeerd op f 25, zijude: een. 

erf! z1Jnde een .lD:Oel;asslge grond. Kooper Oeij Hoaii Soeii 
voor f 6.70., ~ . iJ iJ' 



RET ROODE KRUIS~ .' .' \.,. Het v6rige 'jaarverslag 'sloot met eenaantal van veertieu. 
.. B· j· ···k· · · .. .'· . ...... [ .. j . . b'l·" a ' . ·.ol·Ok·t· b '1870 be · jongens en zeventien nieisjes onder .ultimo Juni 1869. 
'. ' . lJ ens opgavc In CC .cao·. a en van i) . 0 er · '. , - V' I . k' 1 t' k' d .. t 
.. . , ' ' d 0 t . t ' it f 29 t t . ·,27 468 391/ I '· e e aanzoe -en . om p aa smg van III eren zlJn. oege-

IlCpen . e n vangs en 0 ( ,en sene VOIen ,., ~ ' I staan ~eworJeu, waardool' de Iediae nUIDte nu wedel' aan-
Ben'evens f 702,80 aan nog op ' 0' Id' . 0 

h I' h'" I "evu IS. 
te a e.l1msc T1JVlBgen. tot 5 . In 18fi9 zijn 8 kinderen in het gesticht opgenomen . 

• Fr IS :edert outvaugen Nog aan drie kindel'en ' is de opnaIDe toegestaan, die 
N ovem bel 1870. echter tot n u. toe nietaangekomen z~jn. 

Van BATAVIA: .. 
Wegens vroegere inschrijvingen . f 481,- eehter tot nu toe nietaangekomen zijn. 
Vanhet Etat-Mnjor en de equi- . 

page van Zr. . Ms. Stoornsclup 
Willel7t . 

Idem idem van Zr. Ms. transport
$ehip ' Java. 

Idem iclem van Zr. Als. 1~'regat 
Pj'in:j Ale,1:ander del' Neder
landen 

Vnndebemannil1g van den GOllvtS. 
stoomer J( aJioeas , 

II . 

1/ 

1/ 

II 

Van den Gezaghebber en de opva
re!lllen van den Ned. Ind. stoomer 
Mi~i8tel' van Staat ilocaU8sen. 1/ 

Van de twee illianclsche kornpa
gnien van het 12 Bat.. . . 1/ 

Van den Hoofd-Ingenieur van het 
mijnwezen, Van Diest, gift . 1/ 

Van Mr. van del' Schalk, gift . I; 

Van de heeren Tiedeman en van 
Kerchclll, namens een hunne1' 
principa len . " 

Van de onller-oHic. en minderen 
vall. het 12 bahilon. 

Van N. N., sjlleLrinst. 
Van KRAWANG. 

Van de bewoners van Parakall
troes. . 

Vall TJIANDJOER: 
Vall den heel' A. Holle, en van 

eenige opgezetcllcn zijner oneler
neming to Tjirohani, benevcns 
van hct clistriktshoofcl Raden 
Nattn de Laga en van eenige 
uncleren 

Ven TAGAL: 
Van de kommissie aldaur, de op

brcngst van eeu gC8chenk vall 
Nlevl'Onw J. J. vun :Brillk geb, 
Gehne, dat op haul' vel'zoek 
verlootis 

Van SOERAB.\YA: 

1/ 

/I 

" 

/I 

1/ 

256,88 

57,50 

217,40 

23,50 

47,50 

8,83 

32,50 
25,-

25,-

20,-
:3,-

160,-

011,65 

187,80 

Door later ontyangene opgaven kan thans nog vermeld 
;'voreIen, dat onder de ill het vorig verslag reeds verant
wOO1'de Som YC.n j 872.03 als donatien, .ioor den heel' G. 
D. W. te Niet op verschillende plaatsen in Nederland ge
kollekteerd, ookbegrepen de giften in 1868 door den heer 
Wolbers te Utrecht b~jeen verzameld, te weten: 

aan jaarlijksche kontributien f 121.50; 
1/ giften ill eellS 1/ 283.75; 

door D-; .. Felix, busje van eene jongelieden-vereelliging 
bij dtJ lI !:teer Fokke f 3.75; 

door idem van N. N. 1/ 5.-; 
kollektr. b~i de \'ooi'dracht van den heel' to 

Niet, IIp 22 Februari 1868 

Af on k0SV'1l van drukken en vel'spreiden 
van circulaire3, enz. 

Rest 

nan delt lH ,el' te Niet uitgekeerd; 

1/ 11.10. 

f 425.10. 

1/ 105.10. 

f 320.-; 

terwijl hi(~rblj HOg wordt aangeteekend dat, na het af-

I 
sluiten del' kusJ'ekening over het jongste verloopen boekjaar, 
insgelijks (loOt' tussehenkomst van den heel' Wolbers, zijn 
ontvangen d(j jaarlijksehe kontributien over 1869 van ver
schillende gevers te ' Utrecht,. tCIL bedraga van f 39.41, 
waarvan de verantwoordillg eerst ill het volge.d jaar kan 
gedaan worden. 

Met betrekking tot de geldelijke uitkomsten erkent de 
Direktie met daukbaarheid de vele ollliersteuning, die haar 
wedel' in het vedoopen [jaar moeht ten deel vaUen en die 
haar in staat stelde hare moeilijke taak voort te zetten. 

Door veler belangstelling en ijver ondersteund, moeht l,let 
plan van eel1lge dames, om nogmaals ten voordeele van 
dit gestieht eene Bazar te houden, -:-- hoevele moeilijkheden 
aan de nitvoering ook verbonden zijn - wedel' gelukken. 

Van vele weldoeners werden gesehenken vool' de Bazar 
ontvangen, waaronder vermelding verdienen de aanzienlijke 
bijdragen uit vele plaatsen van dezen arehipel en vooral 
van ingezetenen van Batavia; di'ie kisten met goederen en 
boeken \ an MevrollW de Douairiere van Rogendorp namens Van de plaatselijke kommissie, cene 

nadere kollekte /I 2,000,-_. het Dames Comite te 's Rage; eene fraaije vel'zameling hand
werken enz. van Pasoeroean's in2:ezetenen, waarbij gevoegd 

/I 3;585,66 ~ 
'- was J 210.in geld, welke de tentoonst8lling dazer goederen 

. 'l'e' zamen . (31 ,054,151
/ 2 heeft opgebracht; voorts nog Palembangsch lakwerk en an-

Benevens aan nag op te halen inschrijvingen f 271,8~: dere voortbrengselen van Indisehe nijverheid. 
One1e1' de vroegere opgaven zlJn ook begrepell de blJdra-De opening der Bazar had, na eenige vertraging en uit

gen van den Direktel1l', van Heeren Doeenteu ' en anderen stel, op den 21sten M.aart jl. plaats en werd op den eersten 
. van het Gymnasium Willem III, waarvoor alsllog bij deze avond door een vrij aanzienlijk publiek opgeluisterd. . 
opimlijk dank gezegel worclt. . IDe prac~t,ige en ~eer .groote verzameling van voorwerpen 

De Pellnillgmee8ter, I van allerler ' aaI'd, m 1000 nommers verdeeld, had wellicht 
F; J. P. STORM VAN's GRA.VESANDE. ! op een tali'ijker uezoek reeht gehad gedurende de volgende 

1 dagen,waarop de Bazar geopend bleef; maar het bedrag 
BA'l'AVIA, 5 November 1870. i det verkochte goederen in aanmerking genomen, mag van 

=~ " "~,,,=~,,==I groote belaiigstelling getuigd worden. 
. ' . .. . I Van ue : onverkoehte goederell w:ni terstond lla afloop 

. 7 Noven}ber 187Q. ! del' Bazar door welwillende bemoeienis van het Dailies-
Uitllet viertiende verslag del' Ch~istelijke Ambachtsehool!eomite, e:ne 10teI'ij zonder nieten georganiseerd, bestaande 

alMer deeleri wij het volgende mede: . '\lit 785 nommeIs, die alras geplaatst zijn geworden tegeu 



, ~e:':~~n\ttlt'is'M~ t~t:JfJ~~m~i~te~elj~:flti.k~~J:r:r~; \ ~~~e:n o;u~:t ~tile~ l~ft :\~;;~:~k:\;\~~~ts d~r~oe~:e~: 
afge~o(jpen. ,,'. , . , " .' ': del" 111 te palmen, enz. De Hibernia is op het dek 375 

, ." , De ':"'oporellgst ivan 'vtlrkochte gpecteren ell:'der: g'c40uden Ellg. voeten lang en hceft in ' t geheel 415 voeten lengte. 
'verlotitig l16eft gezame111ijk bc(hagen f3016.40en( Zijn nog' Vervolgens begaf de IjilillJon.r; zich, nn de tocht Haal' 

bovenSlien, tel' gelegenheicl ~er -Bazar, aan l!Uiteng~wone uij- Tandjong Priok opgegeverr \\'ed, met het gezelschap naar 
dl'agcllolltvangenfi23, uitm,!Lkendeeen totaal vall f 3;2;)9,40. Z. l\f. trallsportschip Java, waal' men door he~ ctat-major 
, Ger~ik zulks reeds, bijadvertentie in dedaguladen, door zeer heuseh en gustl'l'ij wenL ontvangell ; ten slotte werelop 

-de Dames van het.' Comite voor de .Bazar, is 'gedaan, betuigt de Tfiliwong eell behonden en gelnkkige reis den officieren 
ook de Direktie ie dezer plants IWj'eil oprecbten dank aan I \'an de Java toegedronken. Men bezocht daarna het eilan
aHe b'ekende en onbekeutle vr iendcn, die tot I) etvel'krijgen denParmerend en Onrnst, watll' (le werf 1n oogenschollW 
'eencrzoo gunstige uitkolllstwelwillelld hebbculliedegewerkt: wenl genolllell en keerde to en terllg. . 
wantzonder deze bllitcngewolle bijclragen zouden .de mid- Bij den tochtje in de "bafli werd menig warm woorel ge
delen niet tocJeikend z.ijl1 geweest om in al de uitg\\ven vau spl'Oken, De handel van Batavia lweft dan ook redell om 
,het 'afgcloopen jaa:i' tc voorzien. i zich te verhellgen in eene tclegr::dische verl>incling met Sin-

Dc hierachter gel'Df:gde nominatieve staltt van onti'lJ.ngcne gapore, eene andere groote haridelsplaats, Jllaar tevel1S de 
konhibnLien en (lonaticn t"Ollt (Hill, dat nan verschillende hernieuwele schakel Olll .Java en Sllluatra opgenomen te zien 
giften is ont.v:lIlgeli een ge'l.alllcnlijk ut'drag van / ll,063,54, in het net van kauels, dat lIe aarde moer en meer omgordt, 
waarv:m nit Nederhllld eene SOlO Vall / 1556.8:\ als;' want <iit geeft gelegcnheid om spoeeligtnet , Britsch-Indie, 
f 1190.35 door de kommissie tc Amsterdam, I 2650 door China, Em'opa, daal'door met Amcrika, en naal' wijhopen 
tllsschen kOll1st vani\1rj IlfvrOll It' K ocken tc . Utrecht, en / 340 een jaar Jater met Allstralic in' telegrafisehe gemeellschap te 
VRn Rottfwdam. komen. Stoorn en electriciteit zijn ,de vurige mot@fs, die 

Vit de l;ij (lit v,erslag overgelcgde kasrekening blijkt dat, . tot vomuit.gang zullen dwingen, ondanks jarenlano-e fiallw
met inbegl'ip van het, saldo dcsvorigen jam.·s ad / 674.84, ! heid en Droogstoppeligheid. De prijs del' telegra~men zal 
het toLna I del' ontvangsleuhecft bedra"ell / 11,063.54 en ! gaandeweg verminderen; ' dat leert de onc1ervinding. 
dat del' Ilitgavcu j \)812.37, zoodat hd saiLlo op 30 .J lmi Moge claal'om zegell rIlstenop het heclen middag 1'001' goed 
18 '70 bedraa~t f 1!J26,Ol. Van dit ~aldo llloet echter al aangevangell werk en de kabel spoeclig Singapore en Batavia 
dadelijk wordell Ldaald de restitlltie I'an de vroeger geleen- tot elkancler doen spreken. . 
de f 1000, voo[' ele geelallc reparatien aan de gebollwen, en ~_"~'_~. 
moet wij(krs i It den loop van dit jaar ill '3 lands kas W01'
den ge . .,Wl't de zevcuc.lc termijn I'an al10ssing ad l 500 op 
het eU'ti,jtis gClloten l'elltcloos voorschot Villl.f 10,000. ' 1>00[' 
deze Leitle uetalingen zal heL CI'engeLloemd saWo grooten
decls vcr: lolltlclI woreL())l ell uit de Dircktie alzoo denwe,nsch, 
dllt c;enil muer algell1(jclIc lieftladigheid haal' in staat moge 
stcllcn llt;L C! f: lIll1<lal aallgcvangcn \1'!Jrk - de Chl'istelijke 
opleidiTlg van hllipbehoevende en I'erwllailoosde kind'ercll-
bchoorlijk voort to zetten. 

1) J'\ovember 1870. 

Gisterllvond. ontstond Lrand ill clen kallipong in Gang 
Glenteng, 0]1 NIolenvliet. Eell p,laJ' hlliwil raaktell ill lJrund 
en rcc{Ls bcgonncll de inlandet·s (lo lVijk to nemen. Een 
twectUl heeren 81lcldcll (;ehCer toc Cll vc~ o)'(ientlell de eerstc 
mnatre~gelcll. Ondcl'scheidcllc brauelsl)llitfJll \cwamen spocclig 
lIan; cen duarv[ln gar slechts. !Jell II'cillig; water, want door 
lu:t olnhakkcn van cClligc Loomeu wist IlJCll den bralld to 
~~. , 

9 November 1870. 

De J (wasclte-Oolwant l>el'at het. versla~Ji~ver de werkzaam
!tcdcn VitI\. den geograJischen dIenst, gedluende het Me 
kwartaal fS70. 

w 
De Directen1' van Billnenlanclsch uestulll' maakt bekend); 

daL de vleI'de gOlll'erliernellts-suikel'veiling ,in steele van vp 
Wocnsdag 30 November zal plaats hebben op Donderclag 
1 December 1870. 

ItA,Ai) 'VAN JUSTITm 'riG BATAVIA. 

EERS'l'E K.uum. 
Zitt,ng van den llden l!'eb'Ua7'1j 1870. 

Voorzitter Mr. F. F. L. U. Last. 

VElt:!.E'l'. - ~J.xPLOI'r TF.R G)tH'l'IE. - RECHTER-KOMlVIISSA

RIS. - VEftSCHENEN EN NOG NIE'l' VERSCHENEN HUUR
PENNINGEN. - PREl<'ERENTIE. ~ 'KOSTEN. 

Nuclat 'de: lLibern-ia, meLelen onlI~rwl!schen kal;el aan I~ lte , ~ ~doe~tde, w{~nnee. het e,r,ploit van verzet te.r;en e';1z 
boord, Zaturdag door de huogste anLoritcitc:n, Zonclagdoor dool. den 1 eeMe! -ko.! m28~~ll!"ts opgellla.akte mn.r;l'e.r;eling .in Ben 
tal van partielllierCll was bezocht, zoodat de l'jilillJon'fj en j~dheten bo~del t l' grzjjte betee!cend wordt en i8 het In,its-' 
(Ie J'jitUI'Uilt onoph9Uclel\jk afc en aanvoeren, had een aan- , d'ten ~nnood,tf) nat(! !Jaan ~n llOeVe7' dat ,exploit, al of niet 
'tiil hnnciiiIimm vim ,Batavia besloten gister denvnalJstegaalJ; aan dzen l'echter~kolll-lItt8Sa1'ZS moet gei'ieltt zijn? J A. 

d:e verLegeIlwoordigel's van de, pcJS aillier waren gelloodigd 18 de verhuul'~e ' van e.en tokoge/.)()1tw p?:eje1'f:!1tt op de op
~im tocht ~ iJlcde tCdOC1L Men Ladzic1 v()orges~eld datde brBng8t v.an ' e zzch daann bevlndende meubelen en tot. o'fjoe
nanhcchlillg vall den kabel te Tamljullg Priok>reeds gistel' d~Ten, met a.Ueen. wat betreJt de reeds 1)r!rvallen huu1'j1en

e:o. nic.t .. , l?ede.'t zou p . .lfl,at!> hcbb .. ~lI, zo()als het I.:e. vali.s •.. Men mngen, maal' ook dte, welkeltij 1)OlqB'lZ8 contract 1to'fj tevo?'-
. . ' dB'l~en keejt? J A. . 
h~d <lan' ele Hibernia een eind in l;eeg(JI'()lgcl ·~ii,de. 'vel'k- ~ 

'~iiamhedcJll van het uitvierilU van den ka lielzoo goed·,mo-, l'fo~t de~iopp08ant z-ijne vo~·(~erin.r; oillJlreferent t'erklari1t'fj 
'g¢Ujkgadegeslagell. Hetwas VOOI' .velen e('ne te~etirstelling van Z1J1W k08ten t'oor het 0pp08zlze-pl'OCe8 ontze'fjd worden? .fa. 
-g~stcr morgen bij;iankomstaan dca 'Eoom. te,vernemen, De /i'It'" CIt,;",,,,, ,,.,, I)eel""tall, opposanLe, ad". en prule Jllr. 
'(lilt d~aanvang vallhetkabellt;ggen tothedenis' Vt:rsc4oven. ./.. v~/{ d." [Juesd.: IJ '1" , 
_ , MelllJ~;:ocht llogtans de Hiberni,a, WaUl' itlles voor de d "I' I Ca. 
, ,'. t -- 1 t k d' '1 ' t 1" . h" 'L " "-- ' " e • ',e, "~"1 r \e ll,ltaVla, 4'1 geopl'ose.rde, adv. €II p,'vk. Mr. groo sele nu , le .lc scripte venle ten 4eeft.,gereed, gc- (,,' . ",ull/lim"n, 

marikt wer'cl: ' M:en:lieziehtigdedcn kabf(l (aim h,~pancl.elnde 
.. ,. ' .. .. ~. , -: . _ . . -. _ .. ,- ~~ - ' . ,.' . - ',' - - '., ", ~.~-, ~' -



H00G-GEREGTSHOF VAN:NEDERLANDSCH~INDIE: RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA. 

cEl::RSTEKAMER. ,Ii;KRSTE RHIER. ,. 
ApPEL. '(_ Zitt·infl van \/en21sten Septem.ber 1870. 

:titting van den !sten September 1870. Voorzitter Mr. W. Tadema, Vice-President. 
. .. VooriitterMr. '\iV. Rappard. , VC>QGDIJ IN N EDERM .. NnSCH-INDIE.- IN NEDERLAJI.'D WOON-

H UUltOYE REENI<OMSi': _ VOltDEIUNG TO'!' ON'l'BINDING. _I ACHTIGE VOOGD. - VERLA.TEN EN OPENGEVALLEN YOO~'; 
!. MEI!E-E]GENDOM. _ ONDEELBAltE YERBINDTENIS, YOlt- .DIJ. ~ PRAEMATURITEIT YAN YERZOEK TOT BENOEJlfING. 
" . D}~itING 'l'OT ON'l':iJiNlJJNG VAN HET HUUR CON'l'ltAC'l'DOOR VAN EEN VOOGD. 

DE MEDE-EIGRNAli.EN. - ON'l'VANKEu.nmEIJ). - NIET- Kan een 'Ooofldlj ilezegd lIJorden verlate,. en ope1Z.r;evallen 
RICHTIGE BE'fALlNG. - ONTVANGS'l' VAN DEN UUU HPRI'JS. zijn, wanneer dOO1' den in Nederlandsck-Indi ii o'vfl'ledene de 
-- NIE'!' ON'!'VANKELIJKHElD. lanflstlevende del' o/tders, -Mj testament, als voogd benoemd i8 
Is d~ v01'dering tot olltbinding van een lwur-cont?'act, door een persoon, die zic1t niet in Nederlandsclt-Imiiif bevindt, dock 

een del' mede-eif/e1Zw'ert en mede-ver/uturders illgestelcl tegen met de?'lo00?l 'i,t Nedel' land gevestigd is? NEEN. 
den ltIl1t?"del', ont-vankeUjlc 'ilUlien de ande?'e mede-eigenam' en 
fJerl(1wrder doO?' den eisc1te?· inltet ,qedinq i,y gel'oepen, ten RECHTBANK 'VAN ONJ:GANG IN DE lste AFDEELING. , 
einde zoodanige canclusie te nemen als hij zal vel'meenen te 
belworen, en dezezic1t in lste lnstantie qerefereerdkeejt 
aan het" oordeel des · re. Mel'S , en in appel in de vordering 

Zdt;ng te jJialang van den 308ten Juli 1870. 

VOOl'zitter Mr. J. J. Schneiter. 
hee/t· t~e.r;estemd? J A. . . V EltHUUR VAN SA WAH'S AA.N PERSONEN EENER NABUltIGE 

18 de verkuU?·del' a18nog gel'ecMigd ontbindinf/ van lwt 
lntll?'crmtraet te v?"a{len op grond van niet ?"icldige betaling, 
wamleel' dit tU88chen, p(J,rNjen is oVe?'er:ng,'·!comen en hljuJe
gens de lort1/jJl·ae.\'tatievan dfn lt1tlll'de?' dezen, wel is UJaa?', 
,in mOl'/(. gf1stdd nee/l , JOCN. lat!!r, even1lJel nog '0001' de dag
vaorrli ll[1 tot ollthindil1~q, den rersc!ucldif/den hnurpnjs ontvan
flen ell da.arloor ku;itant-ie a/ ge.1' v' n heeft? N BEN .. 

J. R. UuUf'I"hll1l1}! i 'ds, qq . "pp"!I",,', oliv. en pro k. lVIr: C. S. 
JIll It hit'ss"-". . 

COl!tl'H 

d"11 chiuees lIuun Aft,Ie, ge'intirucel'l] f!, "dv. cit pl'ole MI'. F. II. 
(J/!TI';fzen , 

en 
O~!I fI ,/,' 'l,'i;""9 . :,:~ 'ill'in it erd c . milo. ell pl'ole "lr . .l. E. lIcnny. 

HOOG-G ImgCHTSH OJ!' Y :\ N N EDJm~.J,-INDIE. 

gERS'f]~ KAlII}]]t, 

E)mS'l'E INS'i'AN'fIE. 

Zitting van den 8,yten fJe.ptembel' 187 0. 
V lIoJ:zitter: Mr. W. lia ppurd. 

VOlll)t:1l1NG TOT Sel{AJ>~:V}]HGOJ<jprNG. - OWl'VANI<BLIJKHElD. 
- HnONllOI.ONfl l~N A.SSAGONS. - KK'I'RALOON YOOIt HE'!' 
YF.)t7"HIRI,t)N J<:N VFmVOI<:JmN DAAltVA}I. - LOON VOOR HB'r 
SNJJDla, V;\N slJliolRltlFJ'J'. 

D.ESSA. - ON'l'S'l'ENTBNIS V AN BELA.NG EN EIGEN VQOR
, DEE}" - VRIJSPRA.AK . . ,~ 

VONNIS 

gewezen door de rechtbank van omgang in de 4de afdeeling 
op Java, zittillg houdentle . te Malang, residentie Pasoeroeau, 
in de zaak van ' den beklaagde Wirokerto, ond naar aanzieil 
35 jaren, geboren in de des sa Patooksarie, woonachtig in 
de dessa Rangsl'ie, beide dessa's behoorende tot het district 
Sengoro (regentschap Malang, residentie Pasoeroean), van 
beroep geschorste petingg'i; 

De Rechtbank : 
Gelet op het bevelsehrift van den resident van Pasoeroean . 

dd. 29 Apl'il 1870, waarb\i met vernietiging van een von
nis van dell Iandraad te Malang dd. 26 October 18611, de 
zaak van den beklaltgde Wirokerto, beschuIdigd van kneve
Iarij en bij dat vonnis schuldig verklaard aan landsdievetij, 
wordt verwezen naar deri bevoegde~ rechter, zijnde de recht
bank van omgaIlg ; 

Gezien fIe p:rocesstukken; 
Gehoord de voorlezing del' acte van beschllldiging door 

den djaksa opgemaakt, waarbij den beklaagde wordt ten 
Iaste gelegd zich te hebben SChLdclig gemaHkt aan het feit 
als petinggi 10/30 aandeelen van de sawah van Bangsrie 
1'001' f 166.- tot eigen voordeelwederrechtelijk verhuurd 

bt de vorderi71[J tot 8chadevCI'[Joedilt(J u:egens tf)(atprestatie te hebben aan persou
c

' '\ van de des sa vVorioayoe in de oogst
zo"der dat daa.1'iJij Levens de ontbinding del' gesloten overeen- jaren ' 1867/1868 'ell 18t.1/1869; · 
ROil/1St [Jev1'{/{lgd iv ontvanlcelij/c? JA. Gehoord den beklaagde in zijn ontkenning van het hem 

Ran de contractant, wellce overee71[Jekomen is, dat hij, wan- ten Iaste geIegde; f , 

nepl' hlj den hulp van de ref/eering im'oept '0001' het s1Z1jden Gehoorddegetuigen; ~~' 
van. het ta vd(! staand suike1'1'iet, als loon aan de daartoe . Overwegende, : (lilt uit de verklarin ~~n del' getuigen Pa 
[/ebezi(fde be1)olking een cent .per b08 van 25 keele rietstok- Kardin, 'Pa Siilah, Pa Kamisah en Ko ) edjo en beklaagdes 
ken . mod betalm, als'fI.Og sokadeverfloed-inflvragen van z·ijne eigene opgaven ' blijkt, dat de beklaagde als petinggi der 
iJl.erlecontraddrtt (de nf/eering) op (frond, dat deze '0001' llet dessa Bangsrie na de sawah-verdeeling in 1867 voor den 
vel' za,melc,1/. en aanvoeren de?' &1'ondolo?Zs Inassagorts een loon pildie-aanplant 1'001' den oogst vall 1868 vijf aalldeelen van: 
get.,;fic8taande , rlZet de heNt va~~ ; k et sitijloon keel t gevol'derd; de sa\lTah van Bangsrie, welke' waren toebedeeld geworden 
:fin dat lzein geene lj088en ran 25 lteele l'ietstokken geleverd aan twee sedert 'overledenen endrie uit dedessa verhciisde 
eijn ,:: ll'(tnneer die oossen duor .flein 011 : vange1Z . eft. betaalrl zljn . personen voar f ·16.60 per ' aandeel heeftverhuurd aalim.en~ 
en ket[Jevorcienl ext?:aloon '0001' ' helverzanielen en vervoerm schen vanWonoayoe, terwiJI bij . de sawah-ve1:decling,Qnder 
del~1;ro?tdol01l.Y en (t/i8agons dOOT .hem. betaalrlis .aan de be~ . de dessa-bewonel's van Bangsrie in 1868 plaats vindimde, 
volki?tfJ?NBEN. .' . . voorden padie-aitnplant in 1869 te oogsten, 10/30 aandee~ 

Laq . het verzame,Zen en ven?oere,.i van b1'ondo'lons gekeel . len van diezelMe sawahgroTIclen aan Pa Kal'idiu, PaSagi
IJlti~e1t de in castt l'lissc,hen J7(J,1'f-ijenaangeganeoveree-.komst nah ennog a,cht andere pel'sonen vim vVonoayoe werden 
tot den: aanlJlant va.n- 8uikerr£et, "en -de bereidi?£i; ' en leverin[l verhl1urd voot dienzelfdellhuutprijs van I 16:60' per ,a:ini:--
vrt.nsuiker? .TA. c • •• •• •• • (leel, in het geheelJ 166.- of {160:-, zooals beklaagde 

(J.P. 'r, Ro,ye, ci .s~iter, adv. en pl-ok.Mr. O.S . . 111atlhiesen, . opgeeft; _ " f: 
.•....... ~ '. '. Contru .•.. ... ": . ": Ovenvegende , ; dat deze laatste verllQur blijkensdl} v~;. 
' de Regeeritlg vnnNeder1.-lndie, ills v~FtegenwOor4 i¢cnde denlande. klal'ingen van Djasetl'o, Pa Kamissa en Komedjo aanleidiilfi-
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gaf tot · eene door de twee laatstgenoemden en den sedert 
overledene Singotroeno tegen beklaagde ingediende klacht, 
omdat beklaagde, of schoon grondenaan vreemden verhu
reride,aan Pa Kamissa, Singotroeno en Komedjo, sawah
grond o'ewei~erd dan weI hun die wedel' afgenomen had; 

Over~egende, dat de beklaagde heeft beweerd, dat hiJ 
tot die weigering van sawah aan de genoemde perwnen 
overging, omdat ~ij, alsnog geen hui8 in de dessa bezit
tencle, geen waal'borgen voor het betalen del' Jandrente aan
boden en hij tot dien verimUl' overgillg, omdat hij andel'S 
O'een kans zag de landrente bedragende in 1867 f 450-
~n in 1868 f 500.- te betalen eli hij geenerJei voordeel 
bij die transactie beoogde of genoot, terwiji die ook ni.et 
strekte om telkens van het vorige jaar achterstallige land
rente aan te zlliveren noeh bij ~\ille arrestatie en schorsing 
eeniu-e Ianclrente cloor hem verschuldigcl en onbetaaid was, 
gelijk in de aete van besehulcligi~lg wordt beweerd; 

Ovcrwegende, dat deze verklanng van den beklaagde del' 
rcchtbank is gebleken aannemelijk en waarachtig te zijn, 
daar: 

10. uit de piagem van de dessa Bangsrie over het jaar 
1867 bl\jkt: 

dnt de lamhente over 1867, bedragende f 450.- was 
betaald in October 1867 en die van 1868 is bej;~tal(l van 
19 c\ugustus tot en met 30 .Tannari 1869, van welke luat
ste betalingen beklaagde bewecrt, dat zij antericnr ··waren 
aan de tegcn hcm ingedicndc aanklacht, 't welle bevestigd 
wordt door het onderling verband van de opgavc van l'a 
Sirnh, dat beb!aagde kOlt na de vastemaand (eiucligende 5 
Jalluari 1870) is aangeklaagd, de opgaven van den toenma
ligen (listrictschl'ijver van Sengol'O, den getnige Djogo di 
Werio, clat beklaagde tel'stond nil, die aanklaeht gesehorst 
is, de aantcekening nan het hoofd del' acte van beschuldi
ging yoorkomende, dat beklaagcle eerst den 30sten Maart 
is g(wangen gCllomcll cn de aanteekening ,'an den resident 
van }'asoeroean op dc voornoemde piugem van 18()7 gesteld, 
ten lllijkc, dat beklaagde op 80 Niaart is antslagcn, zooais 
daar I'ermehl stnat IIwegeIls mi~bl'uik van lalldrente-gelden"; 

20. uit de opgavou van beklaagde, in verband met die 
del' getuigclI 1>a K [lriclin, ]>a Birah, Pa Sagimah en Djogo 
ill W crio, is gebleken, dnt de beklaagde althans tot (lien 
vcrllllnr van sawah in 1868 niet is ovcrgegaan, dan na 
kennisgavc nnn en gocdkclll'in;; van den nn overleden vve-

I dono; 

te keuren, maar niet onder het bereik der strafwet vaUende 
feit; 

Gehoord de slotsom van het gevoelen . van den djaksa, 
hOlldende: dat beklaagdes schuld aan het hem ten laste ge
legde feit bewezen zijnde, hij nit (lien hoofde behool't schul
dig verklaard en uit dien hoofde veroordeeld te worden, tot 
de straf vall . drie jaren dwangal'beid buiten den ketting ter 
plaatse op het eiland Java door den Gouverneur-Generaal 
te bepalen; 

Ingenomen het aclvies van den pnnghoeloe; 
Gelet op de artikelen 284, 303, 309, 382 en 417 van 

het reglement op de uitoefening van de polieie, de burgcr
lijke reehtspleging en de strafvordering onder de inlanders 
enz.; en op het algemeen hier te laude vigerende strafrecht ; 

R.echtdoende : 
Verklaart niet bewezen de schuld van den beklaagde Wi

rokerto, oud nanr aanzien 35 jaren, geboren in de dessa 
Patook sarie, woonachtig in de dessa Bangsrie, beide dessa's 
behoorencle tot het district Sengol'o, regentschap Malang , 
residentie Pasoel'Oean, van beroep geschol'ste petinggi, aan 
het hem ten laste gelegde feit; •• 

Spreekt hem daal'van vrij met bepaling, dat hij in hech
tenis zal blijven tot deze zaak in revisie zal zijn afgedaan; 

Verstaat dat de kosten van het geding znllen komen ten 
laste van den lande. 

Aldus enz. 
In dit vonDis werd berust bij arrest van het Hoog-Ge

l'echtshof ( . . . kamer) dd. 21 September jl. 
-... ~<-=-

Djolcdjolcada. -.In het regentschap Nau!rgoelall telde men op 
ultImo Augustus JI. ](j7 poklijders, welk cijrer lU Sept.eulber sieeg 
tot] 75, wanrvan 24 over\edell en 81 berstelden. 

In· de overige regelltsehappen telde men in September 382 
poklijders, waarollder .1 :~6 van de vorige maalld, Vall eerstge
meld getal bezweken 19 en herstelden ~]57. 

Up ultimo Sept.ember bel'onden zich alzoo ill de [!·eheele re-
sidell tie Djokdjokarlu !log 276 Jloklijders. ~ 

Lal1lJlO1lgsc1te distriicten. (8ellt.CltJ her). - De weersgesteldheid 
kenmerkte zlCh, zoowel Ie 'l'elok-Betong als in de bil1lJelllanden, 
dOQf aUllhoudende regells. 

De vochtigheid vel~oorzaakte verscheidene o·cvallen van buik
ziekt.e ell koort.s, die eehler geen kwaadaardig karakter hadden. 

De zlekte ouder het vee ill de afdeeling Samangka was nage
Doeg verdwenen. 

pe bevolking was ovel'lll bez,ig met den voorbereidenden ar
beld voor den padl-aanpblllt op ladangs. Deze werkzaamheden 
werdell eehl.er zeer helerIlInerddoor de ontijdig vallende regells, 
zoodut men hIer ell daar hegan te twijfelen aan de mogelijkheid, 
Oll! groote lad:tugs aall te leggen. 

De t.weede g~wassell stollden over het algemeen gunstig. 
Ook de pepertuJlJen 111 de afdeellllgee Telok-Betong ell Se

kampong: had den een gUlIstlg aallZJell en gaven hoop op een· 
voordeellgen oogst . 

De h.andel was in de afdeeling Sekampollg levendigl'r dan in 
de vorlge maalld; doch verkeerde daarent.ep:en in de afdeetillg 
Toelang-Buwang HI meer achterlijken toestand, hetgecn werd \oe
gesehrevell aan de enorme dallllg def pl'ijzen van sommige pro
dukten ie Ba,tavl!l, waardaor bl'lallgr~jke vcrliezen werden f!eleclen. 

In de ovenge afdeeliu[!· bleef de handelsbeweging staiionair. 
Het zontdebiet bedf' eg: ~ 
in de afdeeling Telok-13etoIlg 111/2 kojang: 

30. de landrente voor Ballgsrie vCl'sehulc1igd over 1868 1 

bedroeg f 500.- of over de 80 aandeelen, waal'in de sa-! 
wah van die tlessa verdecld werd oIlgeveCI' f' 16.6fi, zoodat! 
beklaagde die som, of zelfs iets minder eischende als hnur
prijs VOO1' ieder aandeel, aan llenschen van W onoayoe ver
huurd, gecn voordeel uit die handeling genoot en niet Ol1-

aannemelijk is zijne bewering, dat de menschen van 13ang
arie desnicttemiJl genocg sawall overhielden, terwiji nit (le 
verklaring van den getnige Fa Karnissoblijkt, dut de be
klaagde niet, zooals in de actc van besehuldiging schijnt 
ten laste gelegd te worden, tot dien verhul1r ovel'ging, na
dat het gC'heele bedl'ug del' landrenteneds door hem was 
gei'nd van de b(,woners zijner dessa, claa l' deze ook slechts 
l16.60 per anndcel aan landl'Clltebetaaltlen; 

Ovel'wegende, dat daal' den beklaagde aileen ten Iaste is. 
gelegd cene ollwettige vool'deelshalve geclane Vel'hllring van I 
gl'onden van Hallgsrie (aan personenvan vVotloayoe), llU 

niet blijkt, dat de beklaagde eenige oIJwe!tig voorueel dual'
door heeft b.!oogd of genoten en eVClnmin, dat beklaagde 
tijdens zijne ul'l'estatie reeds gelllde IUllcil'ente had zoek ge
maakt,welk laatstc f'eit hemtl'onwens niet bij cleade v~n 
beschuldiging is ten laste gelegd dan als bewijsmidclel van 
zijne kwade troL1W bij dien verlmul'. van sDwah-gl'olHlen van 
Bangsl'ie, de b,:klaagde beh?()l't vrijgesprokcn te worden van 
(lit in de gegeven omstandlghedenfldministl'utief wellieht af 

"" " Sekampong.. 1 
"" "'l'oela.ng,,Bawallg. 17" 
II " Sepoeti . . . . 60 pikols. 
'l'e Telok-Betong kwamen aan 5 europeesch en 40 illialldseh 

gelUlgde vaartUigell. terwijl van daar vertrokken 5 vaarttiigell vall 
de cel'stbedoelde en 33 van de laatstgelloernde kategorie . 

. De 1lI~ ell Ulhocl' veriegenwoordigden in dit gewes1. (met 
tlllZOlldeIlng van de afdeeling IV. Marga's) eene waarde ,',m 
rcopekt.JvellJk I 95980,50 en I 39097,50. 

Aan illkomellde en lIitgaande regten werd outvangen eell be
drag van I 1,88. 

De voarnaamste artikelen van uitvoer waren damar, kapas, 
peper koffij en bindrotting. 
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De gemiddelde marktprijzen 
Rijst. . ; . . . . 
Klapper-olie. 
Katjango\ ie . 
Zou!. ~ 
Koffij 
Z\\art e pep!:r 
Gomebsliek. 
Witte damar 
Was. 
Knpas 
Kapoelaga ot'- gardamong 

waren, als ' voIgt: 
per pika; van 6.- tat / 

per pikol 
8.-

22.-
20.-

6.50 
18.-

/I 

/I 

/I 

/I 

/I 

/I 

/I 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" " 15.
/I 80.
" 12.
" 120.
" 8.
" 140.-

Polemhol/.f! (September). - De weersges1.eldheid kenmerkte 
zich door reg-clrnat.ige afwisseling van regen en droogle. 

'fer hoofdl)laats Palembang was de gezundheidstoeflt.and be
\,redigend. Er waren nog slechts 22 pokl\iders, waarl'a~ 2 her
steldel1 en 2 ol'erleden; - de overigen waren op ulumo der 
UlR311d lJog ziek. 

In de ol'erige afdeelingen \Vas die ziekte nagenoeg geweken, 
met lIitzolldering vall Oeloe-Djambi, alwaar zij op nieuw uitbrak 
en vele offers eischle. 

Tel' JloofdplHats Djambi werden ]6 persollen aungetaot, waar
\'ao :3' overledell en 1 hel'stelde. 

In sOllllllige doesoens in de Moesi-Oeloe opellbaarde zich eene 
ziekte, die Ole\, koliek gepuurd ging, en meestul doodclijk aflJep. 

111 de Jta\1'as heersehlen koortsen en bui~iekten, waaraan 
mcni(!cell bezweek. 

Dc IIfl\verkiJl!! del' ladallg3 lIan! nveral een nanvang, doch het 
regclIu('ht.ige wed el' helet,te op sommige plaatsen het brallden 
vI\n hd omgckaplc hout.. . . . 

Dc bcri(!tell omll'clIt, de aUlJplanlingcn cler overJge voedmgs
middclcll wurcli over het algel1lcen gUllsl ig. 

Dit de AIIlIJllt-La)vang werden naal' 'l'ebing-'l'iuggi uitgevoerd 
11] piknls koilij. 

De kutl)ell-aallplanlillgen st.onden fi,u[Jstig en beloofden cen 
goedcll oo!!,st. .. 

III de Ampat-Luwung ~tl)lIden de kwa-planljeS goeel. 
ARn inkomcnde en uilg-aallde reg-tell wet'li te M(Jearll-Kompeh, 

gCc!lIrelide AIl(!W.tIlS jl. gt'IH:v()n, j fJ55.l0; ell te Palemballg ge
gecl tlrcnde Septcn lbel' jl. aall illkornelade / ;H4G.G6, cn aun lIlt-
gaalldc regt e~1 )' SO,!lO.. . . 

Dc ill- f)ll 1111 voel' verl.egellwoord Igen cene waarde vun/174303.90 
Cil / H ·mSlS. 

Hct zouldebict heliep 114 kojangs en 14 l4/ 82 pikols. 
Dc rij'fprij ~cn bedroegen per pikol: . 

J ,(c FoorL. 2dc soort 3de soort. 
ler h()(lrdpln:d~ PIIII:lllhallg )' u.-)' 5.- f 4.-
in de 1\ Il1pat-LawHllg . /I 9. -" 7.50 /I 

1/ M(Je~i-O,'I()c. . . /I 5.50 /1 4.- /I 3.-
/I Itedjang en Lcbong /I 8.50 /I 8.- N 7.50 
/I Ha\\,fl~ . . /I 8.50 /I 6.50 /I 5.-
1/ Ij{)mutl\n!!-O(~loe. /I 5.- /I 'b.50 /I 4.-
II I...cllIalaui-llir . 4.75 /I 4.25 /I 3.75 

/I /I Pllselnflh-landen. /I 5.50 /I 5.- n 4.50 
/I /I Kikim . /I 5.- /I 4.50 /I 4.-
/I /I Moesi-llir /I 6.50 /I 5.30 /I . 2.60 

In de Kikirn maRk ten de tijgers het zeer onveilig. Van No
,'emher 1869 lot a October jl. werdeu aldaar door die dieren 17 
menschell vcrscheurd. 

We.vtcl'-(t/ileelil'!J va1/, Borlleo, (September). - De adsistent
re~jclelJt, van Sintang en de hem vcrgezeld bebbende kontroleur 
keerdell legclI het eilide del' rnaul1d terug "an den door bem 
gedaliClIl togt naar de Katoellgou- en de Blitang-rivier in het 
belalig' del' sc:ilikking van eenige hangende zakcn tusschen de 
dajah(;lie s1.nrllJ'JI()U aldaar. 

Dc Moalallg-" waren spoedig tot eene verzoening over te ba
ICli. en hOllwel e1il, blJ de Taboens eenige moeile kost.le, werden 
It.och (10k dtzell daart.oe bewogeo. De Hoegans echter, of schoon 
bliivenrle volhfJ\'d cll in hnnnell eisch om vergoediug te onlvaogen 
vall de Moalungs, hlm'en even halstarrig ' weigeren dell Moalangs 
wederkecrig I.e I'crgoeden, wat deze \'erloren hadden, 

N ogt aus werrl overp,engekomen het. geschil verder te Sintang 
door dell Panembahan te doen beslechten, en om voorloopig 
aile vtjaudelijkheden ie staken, 

De gezondbeidstoestaud was in dit gewest over het algemeen 
vrij gunstig. . . 

Cholera-gevallen c1eden zich onder de Kajan-dajaks niet meer 
voor. In die st.reken en langs de :Me iawi heerschten evenwel 
koort5en, terwijl bi) de Katoengou en Moalang-dajak vele ge
vall en van oog,tiekle voorkwameu. 

Ouder de Boegalls zoudeileen 40t31 personen aan de pokken 
bezweken Zijll. 

Den 27sten September kwam ier reede Pontiailak aan de 
schoener 1'at.ahool Madjil van Pare-Pare (Celebes), medebrengeucle 
500 boegl11ezen, waaronder de pokziekte was uit.gebroken. 

Een tiental huuner was op de reis, die 14 dagcll duurde, 
overleden. 

Om besmetling Ie voorkolllell. werd die sehoener llaar Poeloe
Kebon gedirigeerd, en de cornmunikutie met den wal verboden: 
terwijl cen vaccinateur llaar bomd gezonden werd, 0111 de lIog 
niet aangelastell te vaccineren. 

Ret wedel' kenmerkte ziclt door droogte Op verscheidedene 
plaatsell had lJIen dan ook gelegenheid om het omgekapt houd_ 
op de ladangs te brauden. . 

Vermits ill het Sintangsclie het v~~r den aanplant. van padl 
gunstlge tijdstip reeds yoorhij was, verwachlte men weiuig voor
dtel vall de ladal1!!s. 

Vooral langs de~Kapoeas moesten de ladangs tengevolge van 
den hoogen waterstaud geheel verlalell worden en onbenut blU
ven liggen. 

In de Balang-Loepar-streken heerschle lIiet aIleen bepaald 
gebrek Ran rijst, \'001' het dagerijksc h gebruik. maar zelfs aan 
zaadpadi; ook claar werden weillig ladangs aangelegd. Langs de 
Bovell-Kapoeas steeg de prijs van de pikol rijst tot / 10. 

Ret zoutdebiet bedroeg: 

te Ponl.iallak . 
" Soekadanu. 
" Sambas. 
" Sillgkawang 

• II Mampawa. 
" 'raj.an . 

KOijango. 
16 
7 

13 
3 
5 
5 

Aan kOllsumtieregten op tabak werd ontvangen: 

Pikols. 
2;)/'~ 
26 
151/~ 
11 
3lj~ 

191/ 2 

te Pont;anak . / 64.75; 
en " Sambas. " 234,,87a. 

Handel en scheepvaart waren niet levendig. 

Aan ankeragegelden wel'd ontvallgen: 
te Pontianak. I 177,:375; 

1/ ::3ingkawang II 4!3,-
1/ Sambas 1/ 164,50 

Het aantal vaarilligen, - zoo europcesch als inlandsch getuig
de - gedllrende September op de versclllilende kustpiaalsell 111 

dit gewest aangekoll1en ell vall daar vert.rokken, bedroeg res
pektivelUk 102 en l '13, melende 1251 en \JS9 lasten. 

De in- en uitvoer verlegenwoordigden eene waarde van j 1563;)7 
ell f 194670. 

De pikol rijst koslte: 
te POlltiallak van f 7.- tot f 8.-
1/ 1101ltrado 1/ 1/ 8.- " ',1 9.~ 
1/ Sambas. /I 1/ 7.- II II 9.-
" Sin lang. II 0.- 1/ II 7--

Zltiiler- en Ooster-o/deelillg van Borl/eo. - Volgens de laatst e 
berigten van Bandjerrnasiu, del. 19 October j I., was de gezond
lteidstoestand aldaar bevred:gend. 

Handel en scbeepvaart waren minder levendig. 

De prijzen van r(jst en padi claalden ten gevolge van de groo-
te aallvoeren van Java. (Jav, Ct,) 

Bata·via. GeJnrende de mannd September j\. lI'en! op Java en 
Madura ootvaogen: 

f 463,280.59 
308,220.84 

Niettegellstaande die belofte moeien. eehter de 'l'aboen-dajab , 
na dien tijdnog een aanslag hebben gepleegd op een Moalang, i 
dien het ecbter gelukte I.e ontkomen. 

aaD invuerregten . 
» lIilvuerreglen. 
» pakhuishuul'. 
» konsumtier· gten op tabak 

te zamen 

» 12,035.06 
2,230.23 

f 785,766.72 
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i· " ;Hrerv[l~. ,werd lel\ugoelaald: 
aan invoerregt:en. . 

. . . . uitvoerr~gten ". 
f 690.22 
» 4399.30 

» 5,089.52 

Tedier plaatse wetd gedorende Augustus en Septemler jL ingevoerd 
voor! 25075.-en j 14085.- en llitgevoerd van f 32849.- ell 
f 26689. - 'De invoer bestond voornameliik nit sarongs, srhifseu, ver
schillellileprodukten,'geweren, buskl'uid en dranken; en de nilvoer oit 
was,karbou~,eu-Jlthlen en lJOornen, sandelhout, sebilpad,chitsen en 
zilveren mUllt. 

rest r 
f)aaronder js nugoegrepell aan tiktive reg ten op 

uitgevoerde gOllvernements prouuktelJ » 

z(,orlat de' werkelijke ontvaugst heeft bedragen • f 
Glidllrende de 8 vurige maanden bedrocg die Ol!:gst" 

Op de Sulol'·eiJanden werd in Jlllij til Augustus jJ. ingevoen1 vuur 
f 1396.- en ui!gevuerd voor f 7987.- De invoer bestond voorusme· 
lijk nit gadinf:s,i"oor, lijnwaden en Boetonsche kleedjes, en de ullvoer 

546,829.83 Ilit was, karbouwen·hoornel1, vogelnestjes, schildpadden, tripang en 
3,429,48797 klapperolie. 
--, .. ~'" In Mei, Junij en Julij ,il werd in Belue (MiJdeo·l'imfJr) ingevoerd 

780,677.20 

233,847.37 

1e zanlf'1I 
Gcdurellde de 9 eerste mounden van ] 870 

"iuder dangedureode dat t\jov"k in 1868. 
me~r .» » 1869. 

...,- Gcdurcrrde de lllaand Allgnst.us jl. is 

f 3,976,317.80 voor /,21985.- en van daar uitge,oerJ vuur f 2lJ;J80 - Deartikelen 
is Olltvangen: van ill- en uitvoer waren dezelfde als de hierv(Hen gelluemde 

f' 222,954.895 I Paarden werden in massa uitgevocrd. Vall 8avoe naar Manritius 
190,468.24. ! 117 stuks, van Rot!inaar Java 81 eu vun de hoofdplaats Kuepang 32] 

op de bezittiogen buiten naar Java, 33 naarMauritius en 2 naar Port-Durwin LAustralie]. 
Java en :Madnrn ontvangen: 

aan invorrreg1cIl 
uitvoerregl.en 
pakhuisnnnr 

» konsumlieregtell op labak 

Ie zarncD 
Uictvan is tdllgbctaald: 

nan i,\'Vocrregten. f 

f 22,159.765 

35,79968 
)) 1 76,89 

-,!.......-,~~~~~= 
f 59,292.985 

56.89 
[,1944 57633 • uih'oerreglcll 

~ooda t clc wl'rlle! ijke ontl-angst !\cdurcllde Aug:<Aj,'~~'~~T""t ~~~"""""-"=---~ 
bedr~gell f 58,716655 

Heilllrende de 7 vorigc maHndell' bedroeg die ont
vang. t . f 427,775,50' 

~_;"'_~~~IIPII::!O:.II".x~~ 

I.e zamen 
Gdnfcnde de 8 eerste muanrlen vnn 1870 is 

j 486,192.16. 
onto 

\'uu~eu; 

mill;t,rdnn g~dnrelldc dat lijdvuk in 1868 f 61,04(j,59 
weer ¥ " .] 86\J » 13,021 42. 

- 01' dtO 29,1<'11 Okt01er jl. zijn alhier voor gouvernernenls I'cke· 
niDg in het ol'ellbaar .erlcocht J 25000 pilwls slliker, welke gemidlleld 
l. 1l),9a~/5 per I'ikol Ilebbcn opgebrngt. 

:l'imor. - AUIl bcrigtell, luopcnde van .2(; Augustus tot en met nltimo 
Seplfmber jl., \l'o!'flt het volgcndc (Illiecud: ' 

Dc residel!t. die met Zr, ]\1s, stotlllSchip C\jcloop geclnrende dat 
tljd.verloull de eil:mden Savoe, Soemban en .J:'lores b"~o,,ht, yond 0]1 
Snvvc de bevolkiog lIug zeer verslagell oudel' den indruk tier groute 

.alern", door Il" .edtrt uugcuueg gewekeu puldcen-!'pidernie veroorzAHkt. 
Velei .. lander', waarollder eell ·j,Otal vun de ccraten des lands, v"r

~()cJlh'lI .drn Inel den! esidellt lIIedegekulilell hllipprediker ])0118elllUI' om 
geolo('l'l lc wordell, ann welk vcrlullf'en ten opzigte vuu hell, die bli.iken 
gilVi:IIVUIi die I,lf'glil;h~ideen jllist begrip te hcbben, gel'ecdeli.lk werd 
v"lolaon. 

01' ::iOlubah kW811l het bergvulk nog steeds uaal' !Jet strand uf, om 
clour dell kontrolcur ingeellt Ie W (If(l ell , 

J)'l(lrde zeIC6:,r(ike gevolgell, die de bevdldllg aldaar in den laatslell 
tUd. HIll die klll,ijtbcwerkili!;: nwgt I)IIJenilltlen, was het· Vfrll'llllWen ill 
h"r ,'"ruptsl,h I"'blunr til de invlu",] clllarvslI up <lut eilun<l zeer \.oege· 
}lOUH.'U. 

He kulonisatie van Savoenc~eu op Soemlmh IJreirlde zich steeds nit 
:.\liudntbet zitlc!;t •. l dil:r ncderzcllill~ell reeds tot 2"O() geklomrnell was 
me{;~t UIUlllleu waarvull twee als hOl)fden werden aungesteld, 

In Iletlan(l.rhlll' lolndeh (zniJkust van Flores) WRren h'J dat opzigt 
de ·ti.estanden lI,intf~r gUllslig. . ;, 

Danrbl •• cn ' fit: onderlinge vcten tllsschell de kolonisten, ofsi!hoon ve
lrllflun" elkl.nder v"rwalltziju, steeds voortdnren, hefgeen vaak aanlei· 
Ilill/( gar totruofloglcll vall de zijde der bergbewuuers, die S(lIns door 

·, ee1I. 'dcitwi61l'ude partljen nlsbuurlillgen teu stl'ijde gebezigd weruen 
(agcl! .Ilunne cigcn IandgcnQotcll 

.Dc residcnt.trachtte oan dezen betrellrensw8Hnligco toestnnd een einde 
te m'aken door een radja of regent ov~r deze kolonisleD aan Ie stellen, 
door wien 'iijonder toezigten bedl'l'Hng znllell worden gehonden. 

Aanga!\n~e •. beteilaodSavoe kau JlOg, als een hcwijs van de toene
ri;Jirg.,v~D .. ,, (jI! .zeujn~Jocd 01" en !Jet doodringenonzer begrippeo tot 
ho.ofdell ~npevolkil!g, op .lwt feit gewezen worden, Jat, terwijl norger 

. Ji'ct nfmnkenvan,' \moge'nailtllrleSW; ngi's (lo(1v(ufinrs of buoze geesten) 
als; r.cn :verdiensfelijk- werk beschonwd werd, onlangs dour den radjn 
1(an ' Sp,ba5. ",ersonen . a~nhet ellropesch bestnurwerden nitgeleverd, 
oind!\Lzijzich aan liet doodslaan van zulk een swangi hadden schuldig 
g~!na:ak!-.. '; ; , ..... ' ~. .... 
',l,)e, w'e~[sgesteldheld was wdlt gewest bevredigbnd; er vielen vnn tijd 

tot;:flj ( xerKOelendKregelJ's. 
',~m~ :P,ad i: oogst liepgoedaf. 

. ,'.~· I>e :re6de; van . Koeparigwerd behalve door de gewone mailbooten nog 
;.~ezol1hji";do()r 4, soh.epeD. . .. .. 

Noar laatstgemelde plaats werden mede 'llitgevoerd 14 karbollwen 
De pikol rijst kostte ter hoofdjllaais Koepang f 7 
Er "erd nil weder veel djagong tel' lIlarkt gebragt. Jav. Ct.) 

Batavia. ~ In den morgen van den 5den dezer wercl door Zijne 
Excelielltie dell Gouv!~rneur-G3neraal, vergezeld door eet: aaillal 
daartoe uitgenoudigden, ~ waaronder de Vice-President (In de 
leden van den Raad van !\ederlandsch-1ndie en de kornmand:mten 
del' land- enzeemagt., - een bezoek gehragt. aan hODI'd van het 
alhierter reede liggend Engeiseh schroefstoornsehip Hibernia, 
dat den kabel vogr de telegrafische verbinding tnsschen Batavia 
en Singapora ttl hier heeft ov€rgebragt. 

- Zijue ExcellcuUe de GOllveruenr-Generaal is heden vourmid
dug met. gevolg van hier naar Bnitellzorg vertrokken. 

Bantam. - Den 24sten del' vorige maalld wenl eene praallw. 
snmpall, gevoerd door c1joeraganMassidin, op hare reis van La
bocall (l~ieringien)lIaar Batavia, tel' hougte van 'l'allcijoug rl~iiball
dang. door fellcn wind ell hoogen golfslag op het strand gedre
veil en geheel verbrlj;;eld. 

'l'wee chinesche klnderen kwamell daarbij om het leven. De 
overige opvarellden kwamcn beholldell aan wal. 

De lading-. bestaande lIit. handelsgoederen, ging gehecl verloren. 
Katloe. -' III het dislrikt Kadoe verhief zich ill dell vooravolld 

van dell :,l8ten Oclober j I. eeue Z\Vare Willcll,oos, die ill de dessa 
Delok l:l llllizen e.,. in de dessa Pelroklasiln 1 !tnis olllverwierp 
en waardoor vele btLtllboestruikcli ell vruchtboomen ont.worleld 
werden, 

Bij het inslorten vall een del' hui:oen werd cen perwoll door 
het dak verpletterd en 2 alldercllerlJstig verwolld. 

JJien(jdo,IAlIgnstus), ~ Ultgezonderd enkele gevallell yan 
lworts. in de' stranclnegorijen vall l(enla ell Likopang en in de 
dist.riktcn Ratahan ell Passall, was de guzouclheidstoest.and uver 
het algemeen gunsl ig. 

De weersgesteidheicl was afwisse!end. . 
Op enkelestralld plna tsen heel'scli Ie aanhoudend droog10j' in de 

hilllle:rlanden vielendagelUks rtIl1lLler of Ineel' hevige regellbu\jen, 
die nil en clan verge<leld gillgell vall eleclrisclie verschijl!selen. 

De padi-ougst was, lOet uilz()uderiug vande afdeeiIllg '1'on
dano, in dlt. gewes!' beeindigd; ell had over he! algell1eenaall 
de verwachtingell bean tw oord. 

De bevolkillg werkte \jverig voort aan de niel.\'ve tlliuen, be
stemel voorde padi- en miloc·knltunr. 

H.oewel het verbrandell der ollgekapte booms tam men hier en 
daar doot' de regens werd \'(~rtrnagd, waren sonrrnige I nillen loch 
reegs met miloebeplant. . 

Voor het onderholld del' kof1:ij·tuillCII, rlieoverhel algeme.en 
een gunstig aallziell lwrlden, werd !,oed gezol·gd. . . 

Mim ver)Nachtte lJoglhalls geen bijzonder voordeeligen oogst. 
In de distrikten Kakaskassan ell Tambolll'i werdell kweek

heddingenaangelegd, ten behoeve del' gouvernclllelll;l kof1:ij-1 !lillen 
De toestalld del' overige kull11res, behah'e die del' kakilo-kul

tnur,bleefgungstig. 
Te . Metiado en ' te Kema kWRmen aan 35 en er "crirokkell 

vandaar 32schepen en vaartuigen, waarmede re~pektivel\jk "001' 

eell6waarde vallI 75981.- en / 17446.50 werd in- rn lliige-
voerd. . . 

Tel' hoofdplaats Menarlo "arieerde de prijst yan de rijst. van 
f 4.25 . tot 1 5-'- per piko], en die van de miloe van f 3.50 
tot 1 ,4:50 de lOUD. stnks. 

-'Volgens eel1i"ien loop del' maalldSepternber jl. h\j.het 
gewesielijk ' bcsiqur I· c ('komen bencht van den radja van Tagoe
landang (Sangir-eiJ!\dcn) had er in den avond van den 27sten 
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A ugustU$ j I. eem~ h~vig'e uitbal'stiug VRn den op. het eiland 
Roewauof ; Doeangge1eg 'n v~ur~ e~K 'p \ aWf ahad. .. 
; De lava; die : DU ;fict afze llde'u vlit(,',. t ':~:iiclJ.tnog voortdu
rend stro(!lnendewas. en de' inmi>ss" uitgeworJlen steeuen ell 

· .. lIsch hadden riaai' gissing ruim 2JOUO OU,feell junge klapper
boomen.; en 200 ·aatiplalltingel{van visang.~fJatl.atlers- en andere 
prod uk ten vervoerd; .. 1et'lvij 140 wOllingell btldol v en ofolllv erge
worpen werden en 200 varkens en 25U geiLel~ ouokwamell. 

De bevolking van,remeld eiland kOli HOg bij tijds de vlucht 
11emen naar het nabu.rig eilalld Taguelalldaug, waal'dool' verlies 
van menschenl.evensvuorkomeJl wei'll. 
. III den voormidqag :van dell 28sten /\.nglistlls werden lIog ge
durende ·3 ul'im massa's steenen en ilridel' uit dell vnlkaall op
-gewol'pen, waatduor eene zware duisternJs veroorzaakl. \Verd. 

(}ol'o ntato, (J"nlij). -In deze afdeellJlg vertoolldell zieh hler en 
daar gevallell van koorts en buik-en oogll,iekt,e; terwijl lllell te 
Lllew~ko bij Bwool en te 'l'ollJini elikelc gevallen van pokkeu 
WaarllUtll. 

Het weder blfef regen<lchlig. 
Op de sawahs had de padi een guustig , aanzicl1 . . 
Met dell oogst van het reeds tot rijpheid gekolllell gewas op 

die soort veld en werd voorlgegaan. 
De ,oogst der padi op drooge velden, ladangs, liep geheel teu 

ciildf\. 
De miloe-aanplanlingeu in devlakte verkregen door den over

vioedigeil regen ceu , minder gUllstigaauzien. 
De kollij-. kapas-, tabak- en andere aauplantingen verkeerdell. 

ill goedell staat 
III ,J lllij werd in's landspakhuizen te Gorontalo geleverd eeue 

hoeveclheid vall 42n/u; pikol kollij. 
Te GOl'Olllalo kWallleu !lan 11 en er vertrokken vau cl aar 9 

va:ll't.uigclJ. w<larmede respektivelijk werd iu- en uitgevoerd voor 
cene waarde vall J (j~10.50 en f 5794.75. . 

'1'e diel' plUalse varieerde de prijs vall de rijst Van J 5.- tet 
J 7.-. ell dill vall de llIi10e van J ~.- tot J 4.- per pikol. 

[II tiell vroegeu morgeu vall 12 Julij werd ter hoofdplaats 
UOl'UltLalo cene llOrizontaie aardbc,illg lVuargenomen ill de rigting 
vall O. Ilalll' W. 

V E n. S LAG over de werkz!lamheden del' Geograpltiscke Dienst 
gedurende het 2de kwarl aa[ 1870. 
A. Stel're!cu1Ulige Jjlaat~lJdPutingen. 

Dc \lit Europa vcrwachte I,ydllleters werden op het eiud vau 
de IUliand Augustus tlllllgebracht, wegells de LijdsolllstitndigL;;den 
klin llogl.alls gecil oorlogschip voor sterrekundlge plaaLsbepalillgen 
ill dell lndischen archipel aangewezeu worden. 

B. 1'1-ian.9tltatien. 
Eersl.e tiehie. 

Na het. vcrlrek va·n dell ingcllicur van Aspere)], voor hel'stel 
vall gezolltlh!~id lJ aar ~ederJlIlid. bragt. de assist.eut vall I ssel
IIllulcll de ll'lltllglliatie VIIU Proboliugo ten eiucie, zette hij dell 
sigll!laibollll' ill Eeioeki voort, ell begot! dell3igllaalbouw in Ea
IIjoew<lllgi, tcrw\jl de assisiellt. l!'loqj eeuige hoekell lIlaL in ·de 
resideuticu SoerabaU<l en S!lOHHlllIg, welker metiug vroeger door 
omstaudighedcn was uitgest.eld. . 

rl'weede spktie. 
De Illel.illgen, waarvan iu het. laat.sl e rapport sprake is, wcrden 

vool'igezet, vOl'derdell cehter ,vegens aallhoudelle ollgunstige lucht 
zcer sleeht. zoodat bUY. de melillgen op dell Sa woe cell verblijf 
\'an ~~5 dagell op elieu top u60dig maakten. 

Voorls werden dc t.ot .Illl toe verkregene gegevens omtreut 
eell VoIJ!" de basislllelillg geschikt terreili zamengevoegd. 

Daar de ol1l~iandighedell · v·oorde aan den assi.teut Soeters 
opgedl:agene hermetillgen evenzeer uiterst ongunstig bleven, werd 
hij voorloopig naar BataviaopgeroepHn. . 

lfet hetbewp.r~en en drukken der waarnemingen werd gere
gela,"oortgegaall ~, . 

" Re~tant ';eri mutatiestaat van Tin op h~t eiland 
, BaJika, over het Sde kwartaal 1870. 

'. !_-''--~",,".,; .... ::: .. :o_-",--.;;,,:.·.·~_.'_·'' 

I - !II Geclurende het 3de f .. 
Restant :, kwartaa1 1870 !i Restant 

op [I Ii op 
ultim~, il .. i . ~ Ii nltimo 

NAMEN 

DER 

DISTRIKT]l;N. 
J lllllJ il BIJge- i Afgescheepti! Septemb. 
1870; Ii komen' i naar Java. II 1870. 

------.---------~-----I I[ I I I II ! 
Muntok . ; \ I' 15115J i! --,--I - !- :! 151:59 
Djeboes. .. 348139 1 28085 (1) 2599 76 1 116248 
Blinjoe . . . ~ 10577 16 145848 (2Y 362097,1 841467 
Soengei-Liat. . ~ 793330 2055 06~ - I-ii 998836 
Merawallg. ' I 'p,', 452307 , 27351(3)467340: 12318 

Pangk.~Pinang 'J'S i 7~18 24 ,, 2309 4.1 (4) 384063:1 628702 
SoengCl-Slan . ~ \.607557

1

' 3107 (5) 2160 26[ 44.4638 
Koba. . . . 43 835611 48671 - I-II 87628 

Toboali . ·· ·l ~~53! 03 i i 472;07! ___ -=-I=i, ~~~!10 
.) 4614896 6921 'd 16895:02:; 36175 :06 

Aallmerkingen : 

(1) Naar Batavia, per SO.ootdin,! (,t)N~ar Samarang per Is~andda; 
(2) »Soerab3 1ja» Nool'ban i (5) » Soerabaija » Talf. 
(3) .» Samarang» Iskanllria; (Jav. Court .) 

Sal1la1'ang, 31 October. Die/staZ. Gisteren nacht werd 
in een Toko aan een kodja behoorende ingebroken; voor 
ongeveer / 1000. - werd aan goud-galon, kettingen, enz. 
gesloten. (Loc.) 

SalJiarang,3 November. De Westmousson schijnt uu 
voor ~ goed te beginnen: althans gisteren te ollgeveel' 12 
nre, toen een bui inviel, zonken 2 zoogenaamde open prau
wen (bantlllg) met volle hiding, terwijl eell dito plauw, 
mede beladen, op het strand werd geworpen. ..... . 

Sainarang, 2 November. Naar wij vernemen is het von~ 
nis, vi'oeger door den mad alhier geslagen in zake den 
Heel' .N. gewezen contractant met het gOllveruelnent VOOl' 
den prodlwten-afvoel', door het hoog gerechtshof bekl'ach
tigcl.-

Aanstaanden Zondag zullen tel' gelegenheid van de opening 
van .den nieuwen weg Poerwod\; die-Goendih, festiviteiten 
plaats vinden, o. a. naar wij verntmen Tijger ramp ok, dito 
met 1\ el'bo, gevecht tusschen wilde zwijnen en h()nden, 'enz. 
Liefhebbers van illiandsche feesten kunnen wij een nitstapje 
per spoor aanraden, omdat z00iets, voor de Samarangsche 
gellleente althans, weinig voorkomt. (Loc.) .., 

OokWillem I zal medewerken om het uitstekende doel 
tebereiken, door het Roode Kl'uis be\" <Jgd: den 3en Novem
ber a. · s. 'smorgens om 8'· ;:ur worat' daar door de veree
nigde ; aiuziekcol'psen een matinee musicale gegeven, en ~bij 
diegelegenheid wordt in gesloten bussell een collecte geh()u
den voor de Fransche en Duitsche gewonden. ~ De)lOofd-il\geuie.Hr voorzag hetpersonee\ der liiarigulatie van 

eelle volJedlge IIlstrukt!tl, te ~ vol~en bij de breedtebepalillgenvoor 
de graadmel,lllg door :Clrcum merldlaans-bo?gtell vau) ,terren; als-

.. mcde ~all eene handleldmgyoor debepal111g der ouregelmatig-De .Regeerlng heeft een goede daad verricht: de over
hedender InIkromc.t~r-sch;:oeyen elleelle voorde toepassingecner bevolking der gevangenis te Samarang in aanmerking ne-
method:e; de bre~dl!! : met denhorJzonlale~n 'clrkel . te bepalen. me~de ; . hee£fzij . het kolossale Suikerpakhuis tegellQVer _ het 

-.. , C.ffIa.!J1Ujtisch,een jJieteorl.ogische· wam·nemiilgen, .. . d · k t' bl"f 1 
D 1 I I d Haven epartement aangewezen voor toe oms 1ge vel' lJ p aats e waal'llcmlugen : van.~ eversc III en e:' me~eorologische instru-. ...(}'. 

lTIenten en van· de varlatlell van de c1ecllllatle der magneetilaald y:~n 3~0 veIOordeelden, en daarblJ het ~o?dioe per~olleel m 

\.rv.e ... . rde .. l ... l.~.~ gel'egeldvoor.tg .... ezet: , ,Ook., a .. bsolu ... te. b.epalin~e. 1l ·van ·de I lli.e .. n. st .; ge.s~el.d.: .:. De. Samal'an~sche autol'ltm. tell verdienen. :lof 
IllCll/la~le . en vall de mLensltelt van- het. a:ardmagoetISmus, wer- VOOl· . het mdienen del' noodige voorstellen, <I.e ,Regeenng 
dellgedaan, ..•.. .i. .... ., voor ' haal' beslissillg. . . . ~ (Lo.c;) . 



882 

;'Prauwn,uur; Hellen werd teSamarang :een overeenkomst 
~ i\*Iigegaan VOOl' de levering vanprauwen. ,ten b~hoeve~an 
:'h'etDepartement van Ooriog , .30/ 3 45 per kOJang. Een 
bijzonder g!lilstige voorwaarde zeker. 

Het zi'll weI aardig zijn, dim eens na te gaan, hoeveel 
produkten . nog steeds op de oude wijzezullen · worden Vfn·

voerd als het spooi· geheel tot Djokdja en tot Willem I ligt. 
Hoe kunt ge tc;ieh naief zijn om te verwaehten, dat het 

bestaur kommunikatie wegcn naal" de spoonveghaltes zaI 
aanleggen in een land, waar men bl'uggen in d~n bestann
den zoogenaamd militairen of grooten weg -als luxe en over
daacl seh~jnt te beschollwen? Heti)eldenfeit vall 't leggeD. 
der ijzeren brug bijKlatten sehijnt genoeg tezijn voor een 
menschcu" of altam r·ljkbestierde1"s- leven en schijnt weI alle 
kruchten . te hebbell uitgepnt; - de overige (honten) brnggen 
geraken meer en meer in verval, zonder dnt daaraan iets 
noemenswaardigs gedaan wordt. Men zegt dat er geen geld 
is om sp0kers te koopen, om de planken vast te spi-ikeren ! 

',' _' Waardeel·ing VU1J ambtmart;n . Twaalf maanden gele~en 
vroeg de weduwe van een \'erdienstelijk ambtenaar voor zlch 
z~lvell en haar kinderen haal' l'eehtmatig deel van het pen
sioen- en weezenfo~ds, waarvoor haal' eehtgenoot jal'en aeh
tereen had gecontribueerd. Tot heden is haar elkc penning 
onthouden! Sehaamt men zich niet meer? 
' Wij komen op tlie onbetamelijkheid terug. 

Uit Amoa1"awa hebben wij het bericht ontvangen, dat 
de matinee mllsicale ten voorcleele van 'het Roode Kruis 
ultstekend afgeloopen is. De Luit. Ligtenberg kweet zich 
op zeer vel;dienstel~;ke wijze van zijn funclien als Dil'ecteur, 
or werd voortrefl~k gespeelcl. Hoeveel voor het Roode 
Kruis geofl'erd wenL, wordt latermeegedeeld. (Lac.) 

Saillarallg, 31 Oktober. Gister avond werd cloor de ge
zamenlijke offieieren vm~ aUe wapens van het garnizoen te 
Samarang aan den onlangs gepensioneerden plaatselij ken 
kommandant, den overste C. J. Riesz, als een bewijs van 
hoogaehting en vriensehap bij fakkellicht eene serenade ge
bracht, en ' tevens een album aangeboden, waarin hUlme 
portretten waren geplaatst. (SaJn. at.) 

Saiilarang, 4 November. Dc westmousson zet zich zoo 
aUerliefelijkst in, dat wij vernemen niet beter te kunnen 
doen, dan een vaste rnhriek te openen, getiteld: 

Ongevallen ter reede. 
Beter dan aHe nrgumentcn en redeneringen, zal eene 

blootc opsomming der feitell den lezer in de gelegenheid 
stellen cen j uist oonIcel te vellen over dell treluigen toe
stand waarin onze · reede verkecrt: 

Bchalve de reeds opgenqemde verliezen, werd nog gistel' 
morgen 1 open prauw met volle lnding tegen het hoofd 
van het· nieuwe kanaal geslagen. De totaal bedorven la

. ding (koffij) ligt langs de kadc verspreid. 
Verder werd heden morgen nog eene prauw l"faij01zg op 

den dijk geworpell, en een nantal andere prauwen zit langs 
de kU::lt op het strand, (le een meer, de auder minder in 
gevaarliJke positie. 

])e blauwe vlag heeft den geheelen dug gewllaicl. 
- Het berieht, dat het feest der opening van den weg 

Goendih-Poerwodadie op a. s. ~ondag zon bepaald zijn, is 
onjuist. Men heert die fecstelijkheid thans vastgesteld op 
DlDgsdag, 15 dezer. (Sam. at.) 

Uit de rOJ'8tenlanden sehrijft men ons: Bij het ont
vangen del' nieuw~ tarieven VOOl' het vervoer langs den spoor
weg. hadden wij gehoopt, eene belangl'ijke reduktie in de 
vrachtprijzen te zien tot stand gebracbt. · Gij begrijpt onze 
teleurstelling, toen wij ontwaarden dat de prijzen preeies 
gelijk die van het in November 1869 gepublieeerde tarief 
geblevell zijn, en sleehts aangevuld werden met de opgave 
aer vraehten van en naar die plaatsell waarheen men voor-

(fJam. Ct.) 

]lJe1'eteekenen uittereiken op eene minaehtende wijze, zoo
als onlangs hier plaats had meteenige gepasporteerde mi
litairen, die daarvoor op het politie bureau werden geroe
pen, alsof zij zieh te verantwoorden hadden omtrent de 
eene of andere overtreding, zulks ligt voorzeker nief.in de 
bedoeling dier · instelling. Dit begreep dan oak de kom
mandant der Djajang Secars alhier, die heden morgen voor 
het front zijner onderhebhende l"uiters het eereteeken, in
gesteld hij koninklijk besluit dd. 19 Febr. 1869 No. 13, 
uitreikte aan den inI. brigadier Wongsowidjojo voor het 
deelnemen aan de krijgsbedrijven op Bali 1848-1849. 

(8oer. Ct.) 

Heden zijn berichten van Makasser aangekomen. Wij (mt
leenen aan het aldaar verschijllende lfTeekblrul het volgencle. 

Onder de ingezonden ~tnkken leest men: 
Waarde Redactem·.' 

Beleefd neem ik de vrijheid UwEd. te verzoektm om het 
onderstaancle wei in het blad oneler nWe redactie een plaatsje 
te willen inruimen. 

Bij Alg. Order No. 91 van dit jaar wordt bepaald, dat 
bij art. II del' wet van 1 Mei 1854 betreftimde het munt
wezen in N. 1. (Sta~tsblad No. 62) is bepaald, dat niemand 
verplicht is zilver pasmunt tot een hooger beclrag dan flO 
of koperen pasmunt tot cen hooger bedrag dan / 2. in be
taling aan te nemen. 

100pig toch niet vervoeren kan. . 
. : Ook in de klassifikatie badden wij liberale wijzigingen 
verwacht, maar daarvan vinden wij evenmin een jota. Er 

Met het oog 0)) de groote hoeveelheden zil veren en ko
peren pasmunt, tot nu toe steeds in's lanciskassen aanwezig, 
heeft het opperbestllll.l" voorgeschreven elat die pasmnnt met 
inachtneming van even vermelde bepaling, zoo veel moge
lijk tot het doen van hetalingen moet worden henut, mits
dien worden de raden van administratie en de administra
teurs van garnizoenen uitgenoodig·d, om, bij ontvangst del' 
gelden voorkOinende op de door de gewestelijke Onder
Intendanten VO~)l· fondsen tel' goeder rekening afgegeven 
mandaten steeds zooveel mogelijk - in verband met de be
sehikbare bergrnirnte en de te verricbten hetalingen
zilveren en koperen pasmllUt nit de's Iandskassen in ont
vangsf te namen, en wanneer de aariwezige pasmunt is uit
gegeven wedel' zil\reren standpenniilgen (stukken van 21j2' 
1, ell 1/2 gulden) of bankpapier bij de plaatselijke lands
kassen tegen pasrnunt in te wisselen . 

Deze inwisseling gesehiedt a pari. 
.. was zelfs geen staat van klassifikatie oij. Is die wellicht 

vergeten, en zijnprodukteri Boms thans in eene andere Jan 
d. Ie. klasse gerangschikt? Dat zou eerie aangename sur-
prise wezen! .. 

Ais de wegen in redelijk goeden staatzijn, dan kanIIl:en 
van Djokdja, Klatten, Boyolalie, etc., stellig goedkooper met 
de oude vervoerIiliddelenafvoeren, dan per spoor, vraag 

'.het m.aar eens aan •••••• 

Hcttschijnt dat bovenstaande alg. order hier niet goed is 
begrepeii, of ik begrijp de eerste alinea dier order niet goed. 

Want . hoe is bet anders mogelijk dat men op een som 
van + f 100 f 60 koper bekomt. 

leder weetdat men hier ter plaatse voor een gulden 5 
of 6 cen.ten agio kan krijgen, welke eenten door den tach 
reeds karig bezoldigden onderofficier of soldaatzeer goed 
kunnen gebruikt worden. 



Heeft men nuzooveelkoperen pasmunt in 'slandskas 
dat.<d\lvgotraad nlOet w.ordenopgeruimd, dan zoude het 
rn.ijllein.ziells niet ell} biUijkzij n dat deambteIldren en ofli
eieren ook" liun .ded vandit kOflerkregen, en niet dat de 
winaere militair hier, ' tnaar\vederde pe1'soon was, die dat 
moest' upmaken. 

Bovendien ills nub. v,b. een militair een zegel wil 
koopen of eenige andere betalingen aan 's lands kantol'en 
moet doen, dan is hij verplicht eerst zijn koper tegen een 
zeker agio in te wisselen '; immel'S op 's lands kantol'en wordt 
geen kopel' ontv,mgen: ell dit is toeh zeker een rare manier 
van handelen iemmid zijn traetement in koperen munt te 
geven" en te vorderen dllt h~i ill zUver zal betaleh, 

Mocht U WeLEcl. dit met rnij eens zijn, dan hoop ik 
aat u weI zult willen voldoell aan mijn inhoofden dezes 
geiaan verzoek:. 

Intussehen blijf ik hoogachtelld. 
(Makass. Handelsbl.) Eett V?"iend van billijlclteid. 

Makassar, 15 October. DOllderdag jl. kwamen op onze 
roede de Elisabetlt if Jacoba en Hollandia beide op den
zelfden dag van Amsterdam vertrokken, hebbende 120 dagen 
l'eis. .Beide sehepen hadden elkander op de reis niet gezien. 

(Mak. Hbl.) 

Hedell is het stoornschip Pice· President P1'in8, gezagv. 
Liulleruull, van Padang aUllgekomen. 

De bladen deelen het volgende mede. 

Padan[J, 19 Oktober. Met aalldrang vestigen wij de aan
dacht op den tegenwoordigen, de in- en uitvaart belemme
l'cnucll tl)cstanu del' Padang-riviel', die door eenigszins groote 
prauweu niet meer te bevaren is. 

Dc ril'iel'7.elf heeft nog water genoeg, doch de aan de 
monding zic1l vCl'hetl'enclc bank, waarop in gunstige omstan
digheden slechts 4 Ii. 6 Rijnl. voet watet'staat, en waarin 
zicll eertijds cene gleuf VRn 7 a. 8 Rnl. vt. diepte beyond, 
is tltaus door aauslibbing bijna onovel'komelijk en geett tel
kens aanleiding tot onaangename vertl'agingen in de vaart 
ell -tot kostllllJ'e avel'ijcn Mn de aan den grond l'akende 
vuartlligeu. 

De l'adallg-rivier, a,m welks reehteroever de plaats onzer 
iuwouing is gelegen, is ons ccuig komrllllllikatiemiddel met 
de roode. Het warD dllS tc wenschen daL de Gouverneur 
vnll S. W. K., die reeds blijken Iteeft gegevcn in onzen 
buud(!l bclulI15 te stdlen, een midtlcl wist uittevinden om, 
ook ZOUUCI' uutol'isatie van wege de Hooge Itegeering, door 
ceue spoedige en dagetijks VOOl'ttezettcn uitbaggering voor
loopig in het bestaande inkouveuiettt te kllllnen voorzien. 

Pada1lfh 2IJ October. Heden morgen omstreeks 3 ure 
ont,tond hier brand in de woning van den Luitenant del' 
Chineezen Urn Thoe. Het geheele achterhuis werd spoedig 
door de vlammen verteer(l, doch goederen van waal'de gingen 
daarbij uiet veriOl'en. - ( UlJt. Ct.) 

Men schrijft ons van 'l'ullah-Batoe dd. 16 de;,;er, dat daal' 
en in den omtrek ' op den llden de;,;er, des middags ten 
12 ul'e, hevige aanbchuddingen zijn waargenomen. De 
richting en de beweging blevenonvermeld. 

Omtl'ent de sedert eenige maanden onder de lnl. beToI
king tel' Westkust heerschende kinderziekte ontvingeri , wij 
tot ons genoegen: geruststellende tijdingen. De ziekte heemt 
zichtbaar met den dug af en nieuwe gevallen doen zicb.,nog 
maar zeldzaam vOOl'. Doeh mindel' gunstig is het met de 
koorts gesteld ;naar men ons schrijft, is deze op sommige 
plaatsen in eene epidemie ontaard. 

Wij zijn in staat gesteld belanghebbenden ttl informeeren, 
dat reeds a. s. Maandag een begin zal worden gemaaktmet 
het uitdiepell en verbreeden del' gleuf in de zaudbankaan 
de montling del' Padang-l'i vier. 

Voorloopig hoopt het Gouvernement him'door de onmid
delijke beletselen voor de vaart weg te nemen, terwijllater, 
wanneel' de aangevraagde fondsen zullen zijn toegestaan, 
door eene uitbaggering op groote sehaal dit belallgrijke 
werk zal worden beeindigd. 

Door eene de;,;er dagen gehoudene vergadering van hier' 
aanwezige (~ll vau elders vertegenwoordigde krediteuren van 
het handt,bhnls P. van Overzee &; Co. is bevonden dat deze 
firma, tengevolge van opvolgende verliezen en ongunstige 
omstandig1ledcn, niet bij machteis 01J? aan hare geldelijke 
verplich t,i 1I gell ten volle te voldoen, en werd het, zander 
evenwel dn l'echten van afwezige belanghebbenden uitteslui
ten, in llllU gemeenschappelijk belang wenschelijk geacht 
geen gereehterlijk faillissement voor dat huis uittelokken. 
Bereids "Un de beginselen vastgesteld, waarnaar de likwi
datie en de evclltLteel zieh opwerpellde geschillen zullen wor
den belwwldd en bee:ndlgd. 

Heden is de betrekkelijke akte van kompromis voorden 
notaris a lhie)' I'crleden. 

De OilS aangebrachte klachten omtrent de meedel'e uitbe
taling in koper van de aan 's lands kas alhier aangebodene 
bovenlanusche wissels zijn wij verplicht in hare strekking 
tegen dell algemeenen ontvanger alhier te bestrijden. Die 
ambtenaar heeft daartoe den last van Zijll meerdere ontvan
gen. Ell de oOl'sprong uaal'van, bedl'iegen wij ons niet, zal 
wei te Batavia te :.IOeken zijn, WiJ kunnen ons alleenniet 
verklaren, dat een hooM van gewestelijk bestuur, als de 
heel' N etscher, die door zijn eigen schrijven zooveel aan: het 
opcnbaarheidswezen ten algemeene nutte heeft medegewerkt, 
de ambtelijke geheimhoudingsverplichting zoo eng zouop· 
vatten, dat mededeelingen als van bovenstaanden aard, die 
door de uitvoering van zelf tot de kennis van ingezetenen 
van aUerlei rang en stand komen en door het niet voor~ 
af-bekend-zijn in hare wijzigings- of afwijkings bepalingen 
vaak tot verkeerde inurukken aanleiding geven, nietmet 
e(mige toelicltting in het tel' plaatse bestaand openbaar~ver
keersmiddel kunnen worden geplaatst. 

"De Merapi - de werkzaamste del' vulkanen op Suma
tra - is aan het wel'k," zeide in het voorgaand no. een 
berichtgever van dit blad. Die uitdl'ukking is mindel' jlust, 
dunktmij; want de NIerapi is slechts een zeer onderge
schikt deel del' vUUl'werking, is de weg, het middeL dus, 
waarlangs het onderaardsche VUUl' zich een doortocht baant, 
Voor mUne lezers inN ederiand zij hier opgemel'kt, datwij 

Aan een part. schl'ijven van Padang-Pancljang dd. 19 de- onderwel'pelijk spl'eken over den NIel'api, een berg in het 
iel' ontleen,en wij o. a.het navolgende: - IIVeel nieuws centraal gedeelte van het oude rijk van Menangkaho,. op 
valtvan deze plaats niet tevertellen. Gisteren middag I 0 0 20' 'f,. breedte en 1000 28' O. lengte, op de grenzen 
heeft het hiel'schrikkel1jk geregend enop de ontvangst vall Tanah-Datal', Agam, Batipoeen IV Kotta's gelegen. 
van al dnt water in uwePadang-vlakte moogt gij u gerust De hoogste top van dezen berg, door mij in Februari 1866 
vool'bel'eiden. De regen bedaarde tegen den avond, doch bestegen, heet Poetiehbongso({, en ligt 9309 Rijni. voeten 
werdopgevolgd door een zwaren aschregen, . waarvan ik als boven de oppervlakte del' zee. De kruin van dcn )ferapi 
monster u hierbij een weinigje (\vat ik in den brief heb op- bestaat uit een uitgebreid dol' krat~rveld, waarin driekra
gevangen)insluit. De MerapiQiszekel'aan 't werl!:en." tel'S liggell, als de Foetiehbongsoe. de l'oetihtenga 'en. de 

, '- ' 
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Fimtl:4toewa, w~~~:vall ,sle(lllts -· eeit: nog' werkend~; iseneene 
.. () ....... go .... heeft .vlm J.2.00. i:aijnL : y:t. N a deuftbal'stillgen 
v n : 'denMera-pi' in de. jilten 1807 , 1822, ' 1 833, 18;14, 
1845 eil1861peeft hiJzjeh bepaald' tot heteenvondiger 
uitw!Jrpen . van a~eh en rook, zooals oak Dlt \veder het ge-
val is geweest. '. . .... 

De IJ sfabriek van . den heel' R. Goldie is nog nief in de 
gelegenheid ijs · te filbl'ieeel'en ,sehoongeheelPadang JUet 
ee,n langell ha.ls Iiaar dat verkoelend nrtikel verlangt. Men 
hoopt eehier chi( de zieh un en dan steeds vOoi'gecLaan h eb
betide beletseIen spoedig znllen uit dell weg geruimd z.iju, 
en . uat men voor billijke prij zen clagelijks een goede dosis 
zal kimnen maehtig worden . 

Rijeen (ier oflieiercn van het wapell- derArtillerie is 
dezerdagen cen brutale diefstal gepleegd. Hetis te hopen 
dat de in het B. H. bladtel' sprake gebrachte akti viteit 
van uen assistent-resident vooi' de Polieie te P~dang de da
ders met "eenigen spoec!" zal .weten maclttig te worden. 
De 1ll00J'denaars' vanden onder-ofIieier Janseil 'wijzen m. i. 
daarLoe geredelijk den weg. P. 

-~-

. Padang, 22 Oktoher. V un ' Pad~llg-Sidempoeail deelt men 
ons eenige niellwtjes mede, die wij met de meest mogelijke 
reserve en dltS zonder vooi· lle wRarheid der medegedeelde 
feiten jntestaan ,onder. de tot een betrekkelijk onderzoek 
hevoegde aandacht wensc1Hm te brengen; 

"Amice! Jk geloof te hanclelen in het balang cener door 
de hooge l'egeering van Ned.~Indie gewenschte gezags-uit
oefening, wanneer ik u deelgenoot lDaak van hetgeen een 
mijner sohats mi'j 0111angs van Padang-Sillempoean sehreef. 
Degeloofwaarcligheid van mijn bl'iefschrijvcl' is boven elken 
twijf(,l verheven, maar aal1geziell aIle mensehen zijn ell 
dwalingen nog aHoos een integl'eerenci deel der mensehelijk
heid uitmaken, zoo meen ik toch eenrg voorbehoud bij 
hetgeen ik u schijf te moeten inachtnemen. 

sehe ' hevol\ing,opspringen ell eene gestrenge belitraffing 
van' het vlligaire verzet eischer. .iult; maar wees billijk en 
stel ell de vl'aag, of het verzet van' het Fransehe vulglls in 
1789 niet vall denzelfJell oorsprong was. Eell v.erzet te
gen . de overheid. is altijJ. strafltaar; dat is zeer jllist; maar 
bijhet toepassen del' straf moeten ook worden ill het oog 
gehOllden de omstandighedim, die er toe hebhell geleid. 

II Het hoofd van Ut:stUlll' te P. S. moet, naar men mij 
meldt, I'oor eene gestl'enge bestraffingzijl1gestemd geweest; 
want de Chineezen werden geeorrigeercl met vier dagen ge~ 
vangenis en drie hunuer met sluiting in het blok. 

IIDe Cliineezen zOllden un het plan hebben om gezamen
lijk P. S. te verlaten en zielt eene andere neuerzetting te 
zoeken, waal' zij, naar ImntJ.e zienswijze,zieh betel' en vrijer 
kunllen bewegen." 

- V 001' de vierde in 
Koflij-veiling waren 0p 
dangol1tvangen: 

Rpvenlandsehe 
Malldheling 
Ankola. 
A ij er ~ Ban gies 
Pain an . 

2e Soort 

(fium. Ct.) 

Kollie 

" 
" 
Ii 

/I 

dit jaar te houdene Gouvernements 
heden is '5 lands pakhuizen te Pa-

J>ikols K atties. 
11256 89. 

666 .. 48. 
288 83. 
379 39. 
70 72. 
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GOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ . . 

IN NAAM D.BJS KONINGS! 

DE . GOUV.E EtNEUR-GENE EtAA L VAN .. NEPER.LANPSCH."INDIE., 

DeilRaad van NeJel'landsclt-Indie gehoord; 
Allen, die deze zullen zien oj !tool'en leze~, Salut r 

doet teweten: 

. "lk decl u dus mede wat er gaande of niet gaande is, 
niet twijfelende of de heel' N etscher, die door zijn langdu
rig bestuur' over door tall'ijke Chincczen-verzamelingen be
volktc gewesten op de j lliste hoogte ecner tel' zake dienellde 
waal'doering kan zijn, zal zfehde moeite getroos1 en om langs 
administrative wegen het ware del' zaak te weten t e krijgen. 

"Paaang Si(leu'Ipoean nn telt ouder zijne inwoners 28 Oat Ilij willi:llue uvel'gaau to ot hot vastdtcllell der vO;J rwaurdoD en 

h I 
llel'al iugeu, waarup dc lu"rullder \'ulgende landsllliddelen op Java . en 

U incezen, die zieh lOofdzakelijk met den kleinhanelel oceu- Madura over 18,7 I zulleu wunlcuverpacht; . . 
peeren en aan deze plaats als hct warc nag een sehijll van Letleude up tie ulllk lell 20, 29, ill eu ;l:3 van bet Reglement up 
handelsvertier geven,. Ret hoofd van het civiel -bcst.uur al- het bclcid JerHegcl'illg vall NederlauJsch-Iudie; 

• daar; 6f eerie andere autoriteit, zoude bevolen ilebb61~, dat 0 • , Heeflgu.edgevullueu ell vel slaan , . 
nUe. Chineezen een dag in de week' deelmoeten nemen aan ! 1 Ie bel)"nl"lI,. als vlolgtd, I I 'jd I J' 1\" d 
h 

.. ' h . h l' , . . .... ,. . c ODUel"~ gen e alluSlll1 e ell up .va ell ~a lira worden 
• et vel11e ten van · ,e~rec wnsten ellz.. Bet Is.mlJ~nbekel1d voor be: . . Jaul' 18'll vea-paeht up de voorwaarden,afgekondigd 

· 1~ hoever of deChmeesehe .bevolkl~~ \'~rpheht IS heel'e- , bij de staalsblatleu, achter elk dier ruidueleD biel'1l8 genoerud, 
dlenstel1 te eloen; aIleen weet Ik dat Ult hwr op " de hoofd- Illet ,Ioepasslug . vourL! "all he,t· reglelUeDt vour de verp~ebting 
plaatsPadang niet het geval is; maar ik moet opmel'kel1 dat het VII.'" luuJ. mlll .leltll up Javaeh .111 a,l lira. gearresteerd bij pu' 

' niet aanO'aat eenegeheele bevolking zooals die van P. S. bhkalle van Jell 16:1"" (?ktuber. 18 53 (Staatsblad No. 86, 
d 2 

. hI:> 1'd . . hId ' '. .'. .. ' .. zouals het 18 gCWIJzlg<1 llU be;l<nt van dell 27st"n Augustus 
a .8. 001' en, ee~ g~ ee en . ag Itlt . haar dage!lJks doen 1857, No. ;$0 \tltalt.blad Nu. 77) ell byde ordulluancie V8n 

" te pl'essentel' vernehtmg .van heerecilensten. ;Handel en ' ~;l. Cklub"r 1'862 (Siaal.lllad No. 123), al., 
· uij~erheid staa~ . ~ierdOol' g(!.d\l~·ende een gcheelell dag stil, ' .«. d~pacbL ~an h~t slaglell v'IIl. I'I~[~d.vee~n bn~els(StIlatsblade.u) 849 

· hu. lZ. $Jl ... .... en to.ko s .worden gesloten, · e.n zeUs het ve;lv.o.er van I Nu:. 52, 1 ... 8 .... :.' . ~: 1~51 ~ .. ' o. 62.' al Idee . ~ : . 18;)6. No_ 68, al'llke) .4 .; 
· 's lands :pl'odukten",moet. worden o-estaakt. ',:,,;/- . 1863 . Nv .. Ja.l, lti64 No. 144 ell l86;) No .. 121); 
· .. , 1')' "' Uh· "'" d . .. -. ". . . . . . ': -: .""'.,' !J. de l'acht,vau het s la~teu vauvarkeus(St.atslllad I 864N u. 14:3 . 
'. l, .e · llleezen '~911 el~ den"Adslstellt-Resldent ·,.t~rplaatse c. depacht vau dell Ja,·a.cueu· cuChineseheu tabak io de residelltie~ 
verzor.ht, hebben om' rodlegelqen temogenuetalenr dochdeze 1 - Jhn til ill, Hatllv ia ell Krawallg (Slaatsblatlen 1849, No. 52 · Ia. D 
am1:Jtenaar moet tot het toestuan van dnt verzciek: oeen tel'- I ell J 856 no, 68 anikel 2; . . ' 

-- menl,ebbenkUl1n·eri vi~den, w.aamp de Cllineezeli','''zieh be- ! d. de I~,acht der ~verva.lI'tell "Ii . tulbl'uggeil (Staatsbl~~11 1849. No. 52. 

'; l'oep·e .. . n. de. oIrde o.· .. nmoge.l.iJ·klteid.' van. 1IUulle. zaken " te een .. en-I la. 1<;; ~ 86 ~, No . 146 ell arllkel II derorJoDDonclc vau. 12 Novem-_. . .. :... . .". . ., .. ... ,,, .. . • . bel' 'H!67 (Staalsblad Nu. 148); 
: mal~ te verlaten,nogma~ls een, \'~nwe~ zouden" hebbenm- : t!. del'u!:ht del' Krawaugsche busschcu, die aan bet GUlivernClllent 

::gedlend; ,strekkenrle : om· mt elk" lltllsgezlil een ofmeerhoof-J lueuehuul'eu ··Staalsbrild 1849 Nu. 5~. la. H); 
den Ilfwisselend te .. bestemmcn 'yoor:,denarbeidaan de. we- f depoelll derv"gdUt'stklippell (Slaat.bl.d 1849 No_ 52, la. I); 

gen,- _C1i · toen ook· di~ 'werd van de huud gewezen, hebben I g. de l,a.cht del' p~l- en ~upho: of ChiDesebe doLbelspdcn voor Bata~ia, 
zij eenparig ge'weigerd dienst ,te o doen. . . I Samanmg el1 ~ocrabalJa (SluatsLlad 1849 No. 52,. la. Ken .arhkel 
. Ik' k 'A' d - .. - .' . . Ill : der ol'l.lOnnallc.lev8n 1'2. November 1867StaatsbladNo •. 148); 
, ". Ie en er op, > mICe, at glJ, .met 11 we democratlsche n. de pacht van het spelen van waijang in de residentie Batavia (Staats-
begrlppen van or4~ en tucht on!1er eenc z. g. halt-barbaar- blad ' 18409 No. 52, lao L en 1862 No. 126, artikel 2); . 
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~;~~ft~~~ ;~~9h~qtoZ~;<)~~ ~:: C:~i~~~j~~illde .• ~esi,d!,~tie .B:tavia. ' ::(Sr~tsbli(t"no J6"t) Batavia, den 3den November 1870, (No.3.) 

d'\!\/ JiJcbt .alf .d~ ,hela:5~fn.g;op : ~ftl,enJn,~en, . beroe~~n:liand!er.lD~eQ , . G~·leielldel~issive: .all den Mirtlster mil KoLDieII, van 25 Al1gllsb;; 
c.l!':,:~ed.rijven.onde.r;:;de 1~lfnds~ee 'ennl,~td~z~~cl\Jk,l{estel:le uat1el\ J870:LAAAz,nQ.l Ojl 170; 
\,:(l'ti!i!ichtigin ~ heVlhstrrHder 8ta~1 c.o ·voofsleden !au ~slavJa(Staat.s- , ... IS .goedge'oDd~iJ . eil verstaall: 

·· bladeii -1849 No . . :fj2 ; la; 'r; 1856 · No. 68,arl. 3en 1861 No. 102, " Eerstelijk: Eo;~. ; :: ' .' '. 
art::~) , met handfravillg~ v"or.· li.et · j~ilr8.71van hetbepa.lde bU ' T~n twecde: K"achtCIlS matiging des Kunings te bepalen dat; 
art .' 4 vau het besl uit .van den .20slenAlIgnstlls 1868N.8) (Staats- a. met aanvnilillg van artikel 5 van het reglement vonI' ue. korJlsen 
blild .• No. 100) en .. de .'onl\,nnanciiJ van :o ' Novemb~r 18.63 \Slaatsblad pradjoerits op . • Tava (Staal.sblad 184!J,no. 29). aan .. elken p~a-
No. ' 151; . . ...... ' , '. I U djoerit, bij engagement en reeogagementvoor dell IUU van "let' 

t. depacht van de [jjjizend:eilaudj,il.: (Staatsbladeu 1849 No. 52, •. jaren, zal worden ullbeta.aldeen handgd<l vaof 6 (zes gulden): 
e.ilS59 No. 34"ar[ 2); .... _'" .' . . : ...• ' . ' . 0, metwijzigiu·g . van ( e alioea van bet bij Staat..blad 1858, no., 

,,,,, oe: plichtvan bet. ;nj~~luitend'CO!lt tot .. lierk~l'll ~an- a·r~k; rum, .tJue 108,gewijz'igd artikeI 7 vaD vorenbedoeld re.gle,Dcot,.de ver-
.o·,iiile andere in ··' Nederiaudscli ' IlIdle . gestookte sterke drRnken slreJ{kiog V'ao " kleeding ' aim de pradjoerits iodeo: vHvolge. z~l 
(S t~Ws~laden Istil No,52, la. :8; 185'4 No. n, nd. 4 en 1865 plaats hebbeu, zooala 011 den dit beslnit gehechten staat 18 

No. 148) .. . .. aangegeven; . . 
It Oe verpachting geschiedt uoor het hoofd van gewe.steluk bestuur C. IDBt.wijzigiitg van art. 10 va!1 IDeeI' genoemd reglement en met 

ler hoofdl'laats van het betrokkeu gewest. .' intrekking vlln de naar aallieiding van Staats!'la,1 18')8, no t08, 
Ue dugeu iltrverpacbtiug' : lVo.rd~eiJ. vastgesteld en bcken.] ge- loegekendc j'ndculDiteit voor·. distinktieve teekenen, de sol.lijen 

msskt dool' dell direkleur v8u ··.FlIJanClen. . . . van de ondel'otliciel'en en mailschappen der pradjoerit& voorlaan 
·EIl opdat niem8uu hierV'an ollweteiiilheid. voorwende, zal dezH ID ~et znllcn bedrageD : . 

st.nlsbled van Nedcrlandsch·lntl.e geplaatst ell, voor zoo veel. noo,I'g, voor een sergeant f 10- (lien gnlden l 's maands. 
in .Ie Iolaudsche en Chincsche lalen nangel'lakt wortlen ..." kurllor8a! 8- .acht gulden) 

Gelast ·· en bevceltvourts, dnt aile hooge en lage kbllegleu en amb- tambuer 7 _ (zeven gulJen) 
leDsrcn, otliciereo ell jusiicieren, ieder. ,.Y1l9fwo \'eei ,hem aallg~a~,aan pradjoerit . 6-- (zos gulden) 
d.e· s ip/e ' nnl~vilJg uezer de halldzulhfn 'liontlt,", Wilder .00glUlklDg of Afn:hrift, enz. 
aanzicn ,les l'erso~us . ·· 

GellaRn te Batavia dell 2ueu N,vvemher 
P. MJJEH. 

_1Sloalsbla,1 110. 1 59J. 

De AlgelJue'lcSekrr tai-is, 
V AN HARENCARSPEL. 

1870. 

EXT R A K T I<; N uit het register der bl'Jluiten VI'" den Gouva"eur
Genuflal va.. NetJerl,,,,dsch -I "die, 

BATAVIA, den 2deu November 1870, (No. 1;). 
(Slantsblau no. I (II ) 

Ge'ezen de midsive vau den :Minister van Kolonirn,van I B AUgllstllS 
1870 LA. AAZ, no. 8111 38; 

Is goedgevondclI en : vcrstaan: . . 
Krachlcns magtiging des KODl~.g~ ; met W\IZ~~lDg In zoo ~.er ~an de 

furmatie, .a:stgestelol bij het b~slll1t VAn 16 .:ruhJ 1860 110. if>, (Staats
blad · no., (7), met ingang van 10. Junll~rl.1., 1871, de volgende ppsten 
vvor traktcmenten van inlauusch personee , IJlJ het haven,lepartement te 
8amarnng te verhuol!en 611 te brengen ophet daaracbler gcstelJbe. 
drag ,als: .. 

cen inl. schrijver VBn f 15 op f 25 (vijf-en·1IVint.ig gnltlen) 's maands; 
» boots man " " 35 • » 36 (zes·en .dertig gulden) » 

mOlldoor " » 16 " »20 (twintig gulden) 
t,wee » djoeroe-

moedis » .» 12 " » IS (achltien glllJen) 
zeslien " mntrozen • i> 10 " » 15 (vijfticn gnlden) 
drie • vlaggelie· 

den »» ru " " 15 (vijftien gnlden) 
dria ., oppassers " » !J " " 15 "vijftien gilltlell) 

Afscbrirt,. enz. 

» 
» 

Tel' oruollnullcie vall dell ' GOllverneuf.Geueraal: 
f)" Afgemeetil! &lcr la,·is ,. 

V AN HARENCARSPEL. _=-_no ___ 
BATAVIA, den aden November 1870, (No.2); 

Stanlsblad no. 102.) ' 

Gelezen de missive van den Minisler .van Kolonieu, vnn 25 An
'"S1"8 187.0 U. AAz., . no.11/1171; 
, Is go.';,lgevon<ien enverstaall: ' , 

Kr,,'ch'eils ITIagliginI!C _ de. Koning,;_rnctll"'JZlg.Il;1:.'O zoo :ver~e van 
" b.j nrtikel 1 van hetbfl.;lnit \'au 2" .August"s JB.J,,~ .no., 1,1 [Staats
,lad 184\) ' 0'0. 29J vaslgesleldefurmat.ld v()or 'de pr·adJller!,s. 01' ,Java, 
,et detlicbell1en t Ie . K ocl o ~ 4.r(ljo l, Bagelen ) t e . vermeerderen mel: 

2· inlandsche korporanlsen . 
J I ., manschii·ppei •. 
~Ilalz()'ole brengen q.J):~- .. 
I enr.;pesche scrgell.n t-: ij.slrnkli",l', 
1 inlillldich sergeRnt, ::':' . 
4 korporaals; .. 
( :,' " lamboer ·pn 
;,1) ' • monscha·lillen .. 
itrsclrrift, ellZ . 

.:". 

:,.:. ... : 

orJ,)f.nilDciri · ~ati:· uen G;jllvern:~lIr~Generaal: 

;-Dt~f~;t:::~·ftt::~'~is, 
";-••• 1 

Ten ordonnancic \ an deH Gonvernenr· Generaal:: 
D,. Algcmeene oSekreta1'is, 

VAN HARENCARSPEL. 
S T A AT, aantuoilende het aan de inlanilsche onder-officieren en 

maa ' schappeu bij ' de detacbemen!en pradjoerits fe ver
strekken klein equipement. -- -~~-~~~- 1- oD ==v=;;;-;~~~-~~ 

Benaming. 

.,-,---------
Boeseroenen 

Haarkammen 

Hoofddoeken, zwartc 

Knoopen, stelleD 

K wartiermnls . 

Pantelons, blaauwe 

'run iq Iles 

Werk\)roeken 

Was- en smeerdoos 'vilD 
. blik . 

Zakboekjes met perka' 
, men ten oU.fslag . . 

I
' :j 

~ 
\:: 

f'i1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

» 

1 

» 

" C 
-0 '" .... 
E·~ o 

» 

» 

» 

» 

." 

I 

Aanmerki"gen. 

\
. Wordt slechts 

eens 
( uHgereikt. 

I 
. De verslrekking van voren,!aa~de vernieuwing heeft plaats op .len 

IsfenJnlij ,an ill k jaar. 
Elk. ditacliemcnt ' {ira:djuerits heneden de 25 mim ontvangt jaarlijks, 

niede ·. oi> vool'lI1clJeli' datulD,t,,'ee ' kleer- en Iwee scboenborstels, ter
w.ijl '88nde detacbeinenlen die tI~ze. sterkte overschrijden da~renboven 
Dog. twee. schoenl?o"stels meer warden verslrekt. ::" 

.' 'r:Voortskunneri aan " aile zwakken eo reconvalescenleu twec flanellen 
'btiikbaoden wotden > ve,rstrekt, wanneer het dragen dannan, door ,len 
ee'tst-aiiirwezendeo oHlCier van gezoudheid of plaatselijken' civielen ge
nees~eer,. tot 'bo~ne)j'er5telliog nondig wordt geacht. 

Iieh~ort bijart. 2 ,§. h van het ' besillit van den GODverneur-Generaal 
van . Nederlnndseh-Indie; van 3 Novern_ber 1'170, no. 3 ' (Sti.atsblad no. 
163); ' . 

~lij ' bekend: 
. De 4lgemeene 8ekretaris, 

V/l.~ HARl!~WA~PEL. 
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)iViel Departemen~.'.· 
OnHlagen: '.".: ... 

E~rvol ; · nit ·· 's rand~dicnst, de vetiduschiijver hij bet vendnkantoor te 
. ' P~erwakarta \Krawangl J.D. van del'Vliet. 

Benoemd: 
Tot hoofdonderwijzers: 

ann de . open bare i~gere schoo .Ie Poerworedjo 'BAgden , de hoofd· 
anclerwijzeraau de apenhare lagere school te Modjokerta (Soeraba\ir) 
D.S. de Jang, en. . 

aBn. ~e,. ap~DbDre Iagere school te Madjokerfo . (Soeraba\ia), de eersle 
. btl panderYl'\lzer ann de opeD bare eerste lagere school Ie Snera karfa 

J.Valk .. 
Tot kOUllllies ophet residentie-bureall til Rembang de kummics-boek

houder voor het sekestr~Bt bij de wecsllamer te Batavia, C. W. 
van Barthold. . . 

- Tot kommica·boekhouder voor het sekestrimt bi!. 'de weeskamer (e Ba
tavia, de amhteDoar op non-aktiviteit F. Wiggers van Kercbem, 
lsKtstelijk kommies 0)1 het bureau van uc,i assistent-resi<lent Ie 
Bsogkallan (Madura ' . 

Tot derden kommies op bet rcsideDtie-kanl.oo r te Muntok IBanka, de 
klerk op het bureau vall dell gouvernellr van Sumatra's W'estkust 
J. H. A. Dommers. 

Tot oriderschoot bij de palicie te Soeraba\ill , de opziener bij het brie 
venvoer Ie Tjimangies (Batavia) J. C. Brugmiln. 

Bij de Militaire .Jdministratie. 
Bevorderd: 

Tot cersten lnitenant kwartiermeester, de aspirant-intendant W. B. Filet. 

Overgepl3atst: 
Ais tweeden , lnitenant-kwartiermeester, de 2de luitenant del' infanterie 

J. W. Evers. 

Departement der Marine. 
Benoemd: 

Tot tweeden machinist bij de dienst der gOflvern ements marine, de ap 
verzoek antslagen machinist der derde klasse bij de Koninklijke 
N ederlandsche marine W. F. Ie Rutte; tbans met de waarneming 
dier betrekkiog belast. 

(Javaayche Courant, den 4 November 1870.) 

IN N AAM: DES KONIGS! 
DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 

, Den Raad van Nederland8clt-Indie gehoord; 
Allen, die deze Zlillen zien of 1woren Zezen, Salut! 

doet te . weten : 
Dat Hij, willende avergaan tot Iiet vaststellen der vaorwaarden, !"aar

op bet rcgt tot verkoop van opium in bet klein op Java en Madura 
voor 187l wardt verpacht; 

Dom' de ./ Direkleur rler BU1'!Jerlijke Openoal·e Werleen. Lettende op de verordeningen, venat in de Staatsbladen van 1808 
no. 131. 1861 no. 97, 1862 no. 122, 1863 no. 127, 1864 no . h8 
en 1870 no. 154, alsmede ap de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het 

('I'imor) van den opzig- Re!!,lement op bet beleid der Regaring van Nederlaudscb-Indiif; 

Bij de Burucrlijke Ope,jbal'e If'erken. 

1s Ingetrokken : 
De averplsRteing van Samarang naar Koe!Jaug 

tel' der tweede klasse P. E . Allsterman. 

Van P~tti (.T.pam) 
Dikkere. 

Z\in OvergeplRlltst: 
nRRr Rembang, de iogenienr dH derde klasse D. 

Van 1\\udiOtD naar Koepang (Timor), de op'ligter del' twerde klasse J, 
]1' . Lammerding : 

Van B81ei-8e189a uaor Fort de Kock (Sumatra's W~stknsf), de opzigter 
der derde klnsse P. J. Dumoulin .ir. . 

Van 1ttnntok naar PongkRl.Pillang \Banka), de opzigter del' derde klasse 
A. E i8ses. 

Heeft gaedgevondeu en verstaan : 
Art. 1. Het re!!'t tot. den verkooJl vun opium 01' Java en Madnra 

wordt over het jaar 1871 verpacht pn argestaan op den voet. van bet 
reglcment voar de apiulD-pacht op Java en Madura [Staatsblad 1869 
no. 81] en voart.s 01' den voet van het regl rment voor de verpaebting 
van's lanus mirldelen op Java en Mauura, argekondigd bij publikatie 
van den 16den Of<tober 18,,3 [Staatsbind no. 86J, beholldens de bij 
latere verordeningen daaramtrent g-emaakte wijzi!!,ingen. 

Art. 2. De verpachting beeft plaats voo r de ondervulgende gewesten, 
met uitzandering van die gedeeltell derzelve, waar de invoer, de ver .. 
kaop en het hezit vau (lpillm zijn verbaden, als: 

"1111 Samaralll! nanr Mndio{'lI, de oJ>zigfer der derde klnsse J . K. Bas. a. voor Banfam, Batavia, Ki'awon g, 'l',,!!;ol, Pekalongau, Samarang, 
"ao du hvofdpillftb Chtll'i uon naQr Tjia,"i$ (Clrerihun), de up~iKtcr dOl' , Kadoc. Hagelen , Balljoemas, 80"I'8k81'18, Dokdjokal'la, Kediri, Ja-

clerdc kllmc 1'. de Schryver. . para, Rembang, Pasoeroeon, Probulingo, Bczoeki, en Banjoewaogi, 
Bij de AjdeelillU 'J'deuraajie. elk in een perceel; 

ZOn Renoem.!: b. voor .Cherihon, in twee perc~elen, als; 
10 . regentschap Cheriboo; 

Tot telegtafillen der derile kloase: 20. ardeeling Indramaijae; 
P. B. Smilh, thaos' bcla&l IDet ue w~hl'uelllill g dier belrekkiug; de c. voor M3dioeu, ill· v\if perceelen, als: 
leerling-telegrafisten J. H Bloem, E. O. J . Kiiuig, W C W. \'aD 10. regentschap Madiaen; 

Bergen, en C. L. Gillns. laatstelijk telegrafiist del' dCl'de klasse. 20. nfdeeling Mag~ttaD; 
met btpuliQ~. i1at bij wordt werkzum gesteld bij het telegraof- 30. Ngawi, 
kalltoor Ie 8amarang. 40. l) PODorogo; 

de leerling-telegrafisten H. W 'fijdeman, A. de Graaff, IJ. van 50. Pat,iitan; 
Nuocn, H. Ueuvers, C. E. H. Wollweber cn dc gewezcD tele· d. voor Soeraba\ja. ill vier perceelen, als: 
grafi.teu dtr derde klsssc lVl. Wruck ell C. C. W. Wl"llci<, met 10. regentscbap Soerabai,ia; 
bepaliog, dot de beHe IllatstgenoemdeD zullen worden wtl'kzaam 20. Sidha-Ardjo; 
gestcld hij bet telegraar-kantoor te Weltevreden. 30. Madjokerto; 

Tot leerIiDg .telegrafistim, J. C. 8evre, C. Gephart, J . A. }l'lohl', K. 40. I'egentscbappen Grisee, Lamongan en Sidaijoe; 
.1; '. A. van Berg, J . 'l'h. Warnare, J. ' H. Blessin/!, C. K nitert, e. voor Madura, in drie perceelen, als: 
J.C. M. E. Beck, G.E. A. Cordromp eD H. E . Hoff. met be- 10. regentschap Pamakassan; 
paling, dat zij worden Wel'kZROm gesteld respeklivelijk b\j het tele· 20. afdaelingeD Madllra en Sampang; 
graaf.kantoor te Magelang, Cheriholl; Soer~k8rta, Wl·!tcvredeD 30. afdeeling Sllmanap. 
SamaraDg, Tagal, Soerabaija, Sam Hang, Rembang en 8alatiga.' Art. 3 ~ 'Aan den pacbfer van bet pacbtperceel Batavia word! toe-

ZUn Belast: gekend bet lIitsluitend regt tot iovoer en verkoup in de Lampangs van 
Met de waarntrniu~ derbetrekking VAn telegi'afi ~ 1. Iler derde idasse P. opium, hem lIit 'slands voarraad verstrekt voor de beboefte vanzijne 

, Swildeus. C. E. A Dllcbateau, 'l'h. U . . Gerlh van Wuken P. C. pacbt. 
H i van Bostraeten, . thans hela.t met de was'·,,erning der hetrek. Art. 4 . De verpachting wordt gebandeo door de .boofdell van ge-
king . van leeding. telegrafist,en }l'. D. Schreijller, laatstelijk tele- westeltik besfuor: 
grafist der. derde klassc, metbepaliog. ual , l,ij w'mlt werkzaHlII a. voor de resideDtie Banfam, te Batavin; 
ges,teld bij bet, lelegraaf-kuntoorte Soerabnija.: b.voor de r esiden tien Soerakorta, Djokdjokarta, Kadoe, Bagelen en 

_ . ::. ',;. Is OvergepJaatst: Banjoenras,te Samarang; 
Van bet · telegraaf-kalltoor te Weltevredenour d:it .fe Bat oeradja P c. voor elc andere gewesteD, op hunne haofdplaatsen. 

lembsog), de tclegrafist uer derde klnsse G. W; Anglls . ( a - . De clagen der verpachting worden door den direkteur ' van fiuan-
'. . . ' ciiin bCJiaald en . bekend gemaakL 

.. '.' Is WerkzaamG.stcid: . Art. ·5 '.' E lk perceel wordt afzonderlijk opgeveild; ten avervloede 
hettelegraf-klillf uoi· te Soerubaija, d" ·beD·oe"id;· telegratist del' t", ce- wardt, echf er verklaard, dat door gegauigden !laaf meer dal! eel! per-
de .klssse R . 1" . . R. Knnal" . " ." . ceel kan worden gedongen. 

Departement .vanOorlog. Voor de residentien Madiaen, Saerabaija en Mauura worden de per-

l ceelen, waarin die gewesten bij artikel 2 van deze ardnnnancie verdeeld 
.yerle~Dd: 

:\<Jen . tweejarig verluf , naar .N edcrlilll;l, aan den kapitcin 
.. A • . P. :Soetens. 

. . zijn, eerst perceelsgewijze en daarua vereenigd opgeveild en afgestaan 
der IlIrulltetie I aanhem, die het hoogste bod doet boven de som, die bij afzonderlijke 

veilinf:; voor ile verschillende porceelen te zamen is geboden. 



Indien , ergaen ' hopger bod, ~ordtg6do.~n,, ' bJ~ven de eerate bieders ," Art. "11 : ,' Voor 'de opium, b'ij het einde van den pachttermijo o~er-
enhnn,nc)orgen 1;oot ; de afzonderlijkeper~eeleD yerbondeD. gehoudeD, welKe; y~jgeDs betuepaalde bij artikel 18 van bet r eglemeot 

Voar' bet geval.voorhet "perceeLBanjoe,!vaDgi ter hoofdplaats vim dat ' 'voal' de, aIJiu!Dpachtop Java en Madura door de af~etreden paebtefs 
gewest geeD voldofnd bod" mogt wordenverkregen, wordt het ' 6p nieuw' aan den lande , "oet worden terllggeleverd, wordt aan hem helaa!d, voor 
te Bezoelii" door den I'csident Vdll Beioeki opgeveild; eerst afzondetlijk de r,uwe: vijf'en-twintig gulden de katti 'l'orksche eo vijrtieo gnlden 
en daarlla inet" Bezoekiin een perceel vereenigd, op den voet, bij de de katti Bengaalsche, en YOUr de tjandoe: twee eneen halve gulden de 
voorgaande alinea's omsehreven, thail, mits dezelve van goede 110edanigheid ziJ. 

Art. 6. De verplichting geschiedt bij opellbare veiling en opbod, ,Bij bevindillg v ' n minder goede hoedanigheid, worden de bovenge-
en al8 , hoogste bieder wordt beschouwd uegene, die aaDlleemt maande- noemde l!rij zen naar evenredigheid vermin'dcrd; oubruik' are opium wordt 
lijks, 'boven en behalve het kostende vau de io artikel 7 bepaalde hoe- vemi t tigd, eell en ander in voege als bij boveng'enoemd artikel 18 is 
veelheden ruwe opillril legen den prijs van een honderd v\jf-en-twintig bepa ld, ' , 
glliden de katti Turkscbe, eo eeuhonderd vij Ftieu g ulden de kati Art. 12_ De ruwe opium, welke door het Gouv~rnement aan de 
Bengaalsche, den JIOOgstell pachtsc hat te bi,laleu . , ,pachters wordt vi'l'strekt moet "an goede hoedaliiglleid zijn, 

Art. 7. Aan de pachters wordt toegestaan het hieronder g;moe,';daari~ ' G eetle b zwareo Ointrent de hoedaoigheid' ''''orden aangenomell, bc
tal verkooJlplaatscD; zij zijnverpligt daarneven vermclde hoeveclhedenhoudens het hepaalde bij ue .rlike1eli 18 en 25 van het regierneDt voor 
ruwe opillm (tibaoJ legeo de in het voorg'sande artikel vast.gestelde de opiumpacht 01' Java en Madura, met betrekkillg tot de overgeDo-
~ nit 'alunds v~_~~~_~v~_~~,____ men eu uaugehaalde opium , -, 

Art, 13_ De betaling van het kostentle der bij art, 7 bepaahle hoc
veelheid opiuni eu del' verschllldigde pachtpe oningen moet maandel\iks 
plaats hebLeu \'001' of op den 20sten del' maand, vulgende op die, over 
welke de betuliog loopt, 01' slraffe del' boctp-, vastgesteld hij arlikel 13 
vao het reglementvoor de verpachtiog van's lauds midde'eil op Java 
en Madllra , [Staatsblau 1853 no. 86J, 

PER C E E JJ E N, 
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Batavia , 
Krllwnng 
Uhr r ibon 
IlluramaiJoe. 
'fugal. 
Pekalollgnu 
Samarallg 
Kadue' 
Bagelerr , 
Balljoemas 
Soerllkarta 
lljoku IIkorta 
l\1adioeo. 
~b!(eU!lD 
Nl:!uwi 
Ponurogo 
Paljilao . 
Kediri 
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lternbang 
S(rerabaija 
Sidho-Ardjo 
Modjokerlo , 
Gris~ce, IJomongan en Siduijoe. 
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Madura eu Sam pang, 
Slllllllnap 
Ptl80erOtaD 
Problliingo 
Bezoeki . 
Baujoewangi 
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H oeveelheden opium in 
kalt"s. 
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's maauds, 's jaars. 

---------------
25 300 

525 6300 
20 240 
65 ' 660 
30 X60 

130 1560 
130 1560 
430 &160 
200 2400 
130 1560 
75 9(J0 

700 8400 
325 3900 
145 1740 
70 840 
1)5 1I,J,(J 

]2(J 1440 
!J5 1I40 

525 6300 
250 3000 
400 48 ' ,0 
160 19Z0 
175 2100 
IS5 2220 
SO 960 
10 120 
75 900 
20 240 

175 2100 
70 840 
60 720 

3l/2 42 
-_.--- ----

TOTAAL . 714 5488l/, 65862 

Art 14 , Aan de pachters wordt toegelHten bnone regten, voor zao
veel lDogelijk" oak nit Ie oefenen op de eilao :ell, gelegen binnen het 
terriloriaal gebieu vall elk pereeel, welke st"andel de veiling worden 
bekend gemaakt en , 0pgenumen in hel proces-verbaal van verpachting 
en wij~ers bijde akte vau afstand, 

Art. 1 a. Deze ordoulluncie lI'eeli t in werlling 01' den dag del' nit
gifte vall bet ::ita tsblad, waarin zij is ~cplaatst. 

En opdat niemaud hiervall ollweteuuheid voorweDde, zal deze in het 
staatsblad vaD NeJerlaudsch ·lnd ie gepl , als l en, voor zoo veel ' lloodig , 
in de Iulalldsche eo Chiuescbe taleo aangeplukt "'orden. 

Gelast cn beveelt VOOI'LS, unt aile .haoge eo lage kollegien eu ambte
nareD, olticiereD eu justicieren, iedel' VOllr zooveel hem aangaat, aan 
de stipt.e naleving dewr de hallu zullen hOlltlen, zouder o'gluiking of 
aanzien <les peI'SOOIlS, 

Gedaan to Batavia, den 2den November 1870. 
p, MIJER, 

lStaatsblnu 110 , 160) 

De Algemep.ne Selcretaris, 
V AN HARENCARSPEL_ 

EXT R A K TEN uit het ,·egis!!!}' de}' besiuilen van d,m Gou/JerneJlr
Generaa! VI'" Nede}'/andsch .fndie, 

v. 

b, 

a. 

BATAV[A, den 4dell November 1870, (Nu. 5,) 
(Stantsbla<i no. 164.) 

Gelezeu de ruissives: 
vun den Miuister van Kolonien, van 12 Angnstus 1869, La, AAz. 
No 1/1107; 
eo~ .; 

De Rand vau N ederlandsch-Indie gehouru; 
Is goedgevonden en verstaun: 

Eel'stelij k: '1'c bepal.Il' 
dat voo. den in de 5ue en 10de ruul iek van de tabel I en in de 
5dc rubriek, 'ullder de Nos. 40 en 3 1, der advies- en aecusatie
b l"ieven, vastgest e1d bij het model M. een eu onder hehoortode bij 
het, reglement, houdeude bepalillgen van urde en hllishondelijkell ' 
aard, welke met gemeell ovtrleg tmseh.o de .I<'ransche ell Neder
landsche postadminisJ.nitien zijn vastgeslcld , tel' uitvoering van de 
cODventie vao 22 Jalluarij 1868 (anikel 2 vau het besluit van 6 Fe
bruarij 1869 No. 25 (Staatsblad No. 18) geslelden prijs van 10 Art. 8. Het staat den hoogsten bieder vriJ ta bepalen hoeveel hij 

van de bij artikel 7 vastgestelde hoeveelheden opium m'aandelijks in 
Turksche en BeDgaalsche wenscht te ontva,ngeu, o. 

Hij moet zich e~hte~ dienoangaande verk arCIl staande de verpachting, 
van welke verklarmg 1D' het proces-verbaal melding wordt gemaakt, 

centimes, voorlaan moet worden gelezen 60 centimes; 
cnz, 
Ten 'l'weede: Enz. 

/ 

Art,. 9. De pac~ters ziju g honden de opium t.e ontvangen Lij 'slands 
pakhulzcn te BataVIa, Samnrang en Soerabaija, beboudens dat de pnch-
ters voor die residentieo, waar, de pacht iri mecr dan een peroeel wordt 
afgestaRIl, de opium maandelijkl op -de, hoofdplaats der residentie kun-
ncn bekomen. - .. ' ,. 

. . lJe I achters van uepdrceeren in de re8id~ntieMadnra zijndaarvan , 

Afscbrift enz , 
Tel' urdonnallcic VAn uen ·Gouverneur-Gcnrrnal : 

])e ,1lgem'!t!"e ,\ek,·eta,·is, 
V AN lL-I.RENCARSPRL. 

BATAVIA, den 6den N,(oveti'ibcr 1870, (No. I7.~ 
[Staat$blat! no. I G6]. 

mtgesloten ; , ~ii ontvangen de opium ,bij 's :land~: pakhuizen teSoernbaija, Gelezeo"em;:; 
Art , 10, l ndicn de , pachter roeer ,opi uin :"por ,het gebrnik gednrende' I IS gciedgevondcn eu verstlwn: 

h,et loopcnde jaar in,zljn perce~l lD.Ogt :behoevcn dan de hee~eelheid, ~r in t oe te stemmen, dat tot het afJoeu del' zaken; hedoeM b\i 
welke hV vulgens" arhkel ? verphgt ,ls ' tenemen, wordt hem die ,ver- artlkel ' 108 van net reglemeot op de re~terl\lke organisatie eo het 
strekt I,egen dadellJke betahngvan vijf'en :twirttig gulden dekaftiTtlrk- belied del' jnstitie in Nederlandsch-Indie, door den resident van Bantam 
sche 'en v~n vijftien gulden de kattiBeogaalsche. mede zittiog worde gehouden te Anjer. . 

Zulke verstrekkingen wardensiram genoemd. :; ':, Extrakt enz_ 
,Geen .siram wordt verstrekt,bijaldieu de ' l'achter , achterstallig is in ' 

de .. betahn& van de door hem oJ? ' te brengen pachtpenningen of den 
prusder hban. 

Ter ordonnancic van ueo Gonveroeut-Generaal: 
De :Jlgi!lneen.e ' Sekretaris, 
V AN HARENCARSPEL. 
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:;"'<'Bij artikell v3nhetbeslllitvQli' d'enGollvernenr·Generaal van 
1N;elerlandscb.lndie, ~~ri 4 November 1'870" DI). 4, is aaJlgeteekend, 

, 'ddt c;deingenieur der~etste klasse bijden waters\aat en's lands bnr
:. gerl,\jkeopenbare werken A. Th. Sorillon , door dim resident vanKodoe, 
,,:''W'egi:ps vertrek, eerv,ol , i.s unlheven .van de "erdere waaroemwg der 
' 'fnniitien van gouvernem'ents landmeler c,li rooimeeder aldaar, . - tel:' 
~ .\vijl , ' bijarlikel , 2 van dnt besloit isgoed !!e~{enr? , dnt door d.'etl r~sl 
"dent" IIlet de ,,'aarnen!iiikvan gezegue' fuuktlen IS helast" .de mgenJellr 
'der ''tweede klasse b\jd,en walerstaaten 's lands burgerhJke oIJenbare 
werken aldaar A. 1<' . Griudriaan. 

' Civiel Departement. 
Verleend; 

en ,lI;ugeland deel genomen badden aan den oorIog In ji~u
ropa, zoodra die uitgebarsten waE. Reuter's telegram, dat 
Turkije , en Griekenland, - de klepth en dezieke man; 
een verbcind hebben gesloten, is boogst waarschijnlijk van 
niet beter aUooi. 

,' ]Jen, l\\eejarig verlof, n'nar Nederl.nu, \\' egens zieklc, 
,resident \'an Lingga II 11. van !.ier. 

Terwijl men zich in Europa uitpnt om groote menscben~ 
massa's te 'dooden en steden te vernielen, wOl'dt hier een 
werk ' des vredes verricht. E ergister is de H-ibern-ia met het 
leggen van den onderzeeschen telegraafkabel begonnen. Het 
schip en de toestellen zijn door Z. Exc. den Gouverneur
Generaal, vele autOriteitel1, een tal halldelaren en anGeren 
bezocht. Z. M . stoomschip Sumatra is voorafgegaaU , oin 
hulp te verleenen. 

nan uen assistent- lJe Javasclte Ct. van den 8sten bevat de voorwaarden 

Ootheven; 
'Op ~ erzoek,eervol, wegens ,.iekte, de arnbtenaar 1'h . C. Ebeling, V3D 

de hem upgedragen , fuukl iclJ vnn derden ' komm ies. bij de alge
, meene rekenkamer , voor de examinalie CIl likwidalle der veraot· 
woordiogstukken en het afsluiten, der begroolilJ!!, loopeude iJver 
lIet lijdvak voorafgannde aan den isten Jantlorij 1867 . ' 

'" BcnoelDd; 
I'rut "nssistent'l'esidcot van Priaman ,SlImalm's Westkns!.). Levens vendu · 

' meester aldnar, de assisteDt·resiilent. van Aijer· Baogies en Hall 
A. J!'. I,, ' tveld . ' 

.Tot assistent· resident vnn A ijer.Bangies en 1t"'1 (Sumat.ra's W c,lkust), 
, tevens vendll meeslcr aldan I' , de assi stellt·resiuent van Priamnn J. 

'Cramer. 

Departement van Oorlog. 

·tot verpachting van het recht tot verkoop van opium op 
Java en Madura yoor 1871. Pacht€r is hij, die den hoog
sten pachtschat aanbiedt eu maanclelijks de voor elke re- , 
sidentie bepaalde hoeveelheid opium lleemt, tegen ecn prijs 
van f 125 de katti Turksche en /115 de kat.ti Bengaalschc. 
Het aantal verkoopplaatsen zal 714 zijn; er moeten 5,4:881/,2 
katties per maand of in't geheel,65;862 katties opium genolllen 
worden. Maar het oude tiban- en siram-stelseL is op nieu'w 

. toegepast, want de pachter, ' die meer opium aanvl'aagt, ver
krijgt die ad I 25 de katti Levantsche en f 15 .de katti 
Bengaalsche. 

Ook is een Kon. besluit van 28 Augustlls jl. afgekon
digd, houdende' wijziging in de organisatie van het Liepar-

Verleend; tement van oorlog alhier en opdracht van het kommando 
.i'~cn t wcrJan)r vtrlof nnar Nederland, aall den milita ircn aputheker der de eerste militaire afdeeling op Java aan een kolonel elcr 

twwle klasse G. B . Beer. infanterie,waarmede dc fOl'matie vandat wapen wordt vel'" 
Olllsiagell ; meerderd. 

Op vfr~oek, een'ol, nit Zr. M •. rnililaire dienst, de eersle luiteuant 
der arlillerie op non·aid.iviteit jhr. 1<'. J. 1'. van der Wijck, met Men. verneemt niets van Banjermasill. Dat de resident 
vcrgnnning. om de aan dicn rang verbonden uniform te blijven Tiedtke ,ua het door hem gehouden gedrag, niet in hwc-

. J agell. tie kan blijven, staat vast. 
Op V('r~oek, eervol , nil Zr . Ms . mililnire dieost,.wegens Jigeh.a~elijke Maandagochtend den 7den dezer werd ,bij Zijne Excel-

vlIgtschikthei.l . Hlet behumi van rc~t op pellSIOtU, de kaplleJD del' d 
iU 'anterie M.:g .I!'. L. von Schollrolh. , lentie en Gouverneur G enel'ual toegclaten eene kommissie, 

,," DuoI' den l(ommlmrJant van het Le'lpr t:n Ghef V;11I het 
van ,Oul:log ,in Nedel'ZIl n.tisch'[Ildie zij" 

Geplaulst; 
lnfanttrie. 

bestaande uit den voorzitter j een lid en den sckretaris del' , DepaTtcment ' 
Bataviaschekamer van koophandel en nijverheid, beneveus 
den president en twee leden del' direktie van deHanclels~ ' 
veJeeniging alhier. . 

lJij ' hd tiue bataillull, de kapi teiu J . ·W . E. Schadee \'an der Doee, 
.. olllnngs van verlof nit Nederland lernggekeerd, 

Deze kommissie was belast Zijn6l' Excellentie aan te 
bieden een adres van den Bataviaschen handel, strekkende 
om \'-cl'betering te verkrijgen ' van de vooral bij faillissementen Overgeploalsl ; 

Infanterie. 
Bij bet J2de bataillulI, de 2uc luitullunt H J. Juuhl', 

balaillon. 

van bet 2ue zoo noodlottige rechtsverhol1ding tllsschen den europee8cnen 

" Hij het garnizoens · batailloll der Zuider· en Ooster.afdeeling van Borneo, 
de kapitein I) J" Hiifeli, van h.t fide balnilJoo. 

handelaar-8cltuldeischer en den oosbrsclien handelaar-scflul
dena a?" , ontstaande (lit het houden door vreemde oosterlin
gen van hunne handelsboeken in hunne eigene talen en de 
bijna algeheele strafl'eloosheid, die tetlgevolge van de on ver- ' 
staanbaarheid dier talen vaor el1ropeeanen, aan bedriegelijke 
pl'RKtijken van vreemdc oosterlingell verzekerd is. 

Gesl eld op lIon-ukl ivilcil: 
, llii/itaire ,,1dminish·atie. 

])e kapiteill' kwart,iermeester S. J . vall Coel'ordell; 
Geneeslcundi!Je Dienst. 

De officier van gezuudheid del' Isle klasse E. vall Hengel; 
Tn/arderie. 

])c kapit.eill A. C- ' H. Ahll; , 
allen cJIII~ngs I' un veri or \lir, Nederland lerngf!ekeerd , 
zulks Ie rekeJlell vun af !i t' ll ;,dell Novcmber jl. 

Hrrlelcl ill Aklivileil: 

Ais middelen van verbetering werden in het aches aan-
gewezen: . 

10. het opleggen del' verplichting aan vreemde oosterlin
en gen, met name aan de chinezeen, om hllime handelsboeken 

te houden in eene del' meest gewonewestersche talen, dan 
weI in het maleisch met latJjnsche karaktel's. 

, " (Jeneei lcttlidi,qe lJieil8! 
" Dc officicr van gezondheid der :3cle klassc 

C. F. :Erdbrink. 

20 . . het ontnemen del' kuratele in f" i llite 'boelels aan 
OJ! nOIl-aklivileit. de weeskamers en de opdracht daarvan aankliratorcn, over

(Javadsclte COltral1t ~ den 8 November 1870.) 

ALGEMEEN OVERZICHT. 

e!mkomstig de in Nederland vigercnde bepalingen. 
30. het ontnemen aan de- landra(lenVall de krimillele 

rechtspraakover vremmle oosterlingen, voor woveI' betftift 
misdrijven bij gelegellheid van faillissementcn begaan en llet 
opdragen dam'van aan de raden van jnstitie. 

" Uoezeer wij hier geen eflecten bems en dus geene halts- De. Gouvernelll'-Generaal deelue in subs tan tie aan de 
si ,;8 en bai8,siers in eli en zinhebben, ontbreekt het 'Ielden kommissie mede: ' 
'aim:' omnstbarende : geruchten. , :Zoo is nu wedel' een tele- dat Hij met levendige belangstelling van het acIres, waaf
gra:in verspreid, d~,t, Rusland plannell tegen Turkije smeedt. , van bij voorba:lt een paar afdrukken ' twee dagell te voren 
' H el is, o. i. een ,btoertje van d~en cana1'd, die eelligen tij(l waren aangeboden, kennis had genomen: . 

:': ge eden in de Petiang-Gazette te lezen was, dat Rusland dat ook Hem t!,. geschetste tOfstand onhoudbaar VOOf-
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1cwa~; dater peric.1J,luJn in tlloru, sche~1l aanwezig te zijn 
en ~Jjne Exeellen!i~ - het voorl!emen had, zoo mogelijk het 
behaqdcld -oudei·werp . af te scheiden vall eemi voorgenomene
l)lIi,Cl':" algemeene he~zicningdet -burgerlijke en handelswet
gevi~g voor vreemdeoosterlingen, waartoe reeds yoorstellen 
wai'en gedaan _; 

~at intusschen het, adres en de daiu'in aangewezene mid-

delen tot verbetering, het onderwerp wuden uitmaken _ van 
ae 'bijzondere aandacht del' regeering. _ _-

De gevolgen van het verzuim, aat wedel' een jaarlang 
gepleegd is om iets aan de werken tot voltooiing vall de 
reede van Sama'rang te doen, eloen zicb gevoelen. Ret 
mindel' gunstige wedel', dat wij in de vorige week hadd en, 
he eft daar wedel' slagtofiers geeischt. 

>IStraat Snnda doorgezeild. 
~'''''::;''*:=- '=_8_-='';'=~~~ _: __ . __ = ._ .. ========'============""' .... =-="';"=-======;======...,===-=00== ........ == .... 

IJATU M ¥LAG 
./ 

~.nlf:N DlcR ~CHEH]N VAN DATUM NAAR 

---------- ----- ----------------'----~------'----------'--------------'-------

- I I :-!oremuel' ~ i ;lfcderla,, __ .11_ llesteva~r_ . RossieI' . . Amsterdam .. _ ... 24 July ... _ .. _ . . Batan •. 
· - 11!!ngeIsCh ... :. Alhion. . . . Wilsen • . Mauritius ...... ,. . • . . . 
· - lt~rans(:h .... . , -, N~stor. .. . .. . Tachand . . Borbun... . . . .. . 7 !.ug·ustus ... . . S~gon • 
. ~ " ... .. Notre Dame de Bon-Poot . . Tr~al. . ~aig.n ...•..... _ 11 October _ . . .. _ Mauritius . 

. . . . . -. Anna et Marie • . Coindet . - . Singapore ... . ... 12 
· ... ..• Emile. . . . Gu\jot. • . Saigon ...... .... 4 ~eptemuer ..• . Nantes . 
. - r:ngeisch.: .... ~Iice_ Graham • \~organ . . Foochow ....•... 19 Augu stus ... . Londen. 
· . .. . -.. [yeoon , • • Boyd . .- . Singapore •.•.. " 12 October .... . 
· 4 Franseh ..... . ~t Loui.. • . A.ndeuaer. . Liverpool ..... " 7 Julij ......... Order. 
·- IEngelSCh ..... ;1.COl'ii"lga .. ~ . ' . • 'Vatson Singapore .... .. '115 September .... Londen . 
. - " . . ... .- . Wild Wave. ; • Fischer • • Foochow ..•..... g October .... .. Adelaid e . 

: . 3 ·:;ederlandsch. - II. W. ~L - . - • llrujins . .11Iat.aI'ia ....•.... ~ Novemuer ... . ~Ulsterdam. 
· (, Engelscil .. . . .. IMadura. . - '111. riuton • 'IBordeaux ... . ,,1. Jul\) ... .. .. .. • mgllpore. 
· - .. . . . ... Illack Pnnee • • ;lfyh • • .. ~up"n"" ..... . '130 September . ... New·York. 
· - City. of Auerdeen . ,Cloreh. . • Sh ang hay .. . . . . .. 1 October ...... Louden. 
· Lezzie Fredale . ./Wilding • . " ........ 30 Septemuer ... Newy. 
· 6

1
' " ...... Mary. .._ • M.jes. • . Batavia ........ 30 Octouer ...... Fxemantie. 

· - Nederland.ch . • 8toomboot :Batllvia . ..Biering' • . Soer_bajja ....... 27 ...... Batavi •. 
· 71 • Maria Elizab<th. .Iv. d . Gevel -. Bangkok. .... .. 6 ..... Melbourne 
· -I'Engelsc.h ...... Arauy MHld. . 'IPotter . . . Shanghay .. -... . . :;0 September ..• 'ILonden . 
• - u ...... Cloras V{estern . lluchaoer. . " ...... . . 2:J. II • ... • • " 

. - " . .. . ' IAir . '. - . . 'jGovet.. Foocliow . .... . _ ... 9 Cctober ...... .. Adelaide • 

. - • . . .. . : Galiue. . . .- . Wood . . .13 ... .. . jMelbourne. 

Aangekom.en Schepen te Batavia. 
-=======-~==========~====~_J======~-==-__ -=~-= ______ =-

_:~~~~ __ IB';NA~i.~.M_. __ F._'N __ U_l_"_R __ S_C_I_H_;P_E_"N_' __ -'.-_ G_E_Z_A_G_Y_O_F_;_R_D_E_R_..,..._Y_A_N __ -,I'--.I_lA_T_V_M_-i-___ -A-G-E-N-T-E-N----
-~.- - "--'~" -- ' 

I 
No\'ember. 3 1<ederlandach . . b"rk .... lIa.mstede · Geerling · P.lembaug .1. .. IDummler &. Co. - ! schip ... ~osmopoliet. 

· 4 Noal'h III . 
· bark .... BestevRer. 
· - gngelich ..... . , Al biou . " 

. . . . . . schip .... Coun ty of N a.m. 

· Dieuske. 
· Hoefman 
· Rosier. 
· Wilson. 
· Bain 

.1'agal. . ]5 Aug. J. F. van. Leeuwen & Co. 
· Brouwershav. 12 " 
· Tagal .24 In!ij Maclaine W~tson at Co. 

Hunter, Houghton &. Co. 
Madaine , Watson &. Co • · Oombay. . 

Otlolier . 3'1 . . Baltimore. · de Wiln · Soerabaija. ~9 Oct. 
No\'emuer .. 5 F·l'''nsch ....... ,toomb .. C"pitole . · Ravin. • Singapore. w. Suermondt Wzn. 

Hurt Myrtle & Co. 
J. Daendels lit lo. 

· - Engel8ch .. , .• schip .... Njiasa~ . 
- " Albert Yietor, 

: - Fransch ::: : ::' brik .... . St. Louis 
· - I';ngel.ch .....• chip .... Pride of Englaud 
.. ~ 'Iederlandsch.. Dordrecht 11 
. - F;ngelsch . • , . .•.. . ~choener Harriet. 

Lawson . 
· Muer . 
.. A.r.doard 
· Taylor. 
· Rotgnns 

Ball.rLl . 

Liverpool . 
":amal'ang. 
Panaroekan. 
,;ocos Eiland 

Vertrokken Sehepen van BataviL 

~-laintz & Co . 
~;. ten Brille!.: & Co . 
I'an ~llooten, Morgan &. Co. 

"'.:..-::L-~~-:c-;~ .. -,;;l""' ...... """_"''''''."' __ ''' ... '''''''=.~c~ __ ''''''''=.===== .... """"""==="""= .... ===="'F=="' .......... """ ............. ===""""""=-"':"=-="'=""'''''''"'''''''''==== 
VL!G. NAMEN DER SCHEPEN GEZAG VOERDER NAAR ·IBENAM., 

-_ .. ------- .-.------'-.------~--.......,..-------.!-~----'-----

NOI·ewber. 31~~derlandselt . • biik; ... !Sil-iuS . . . .[van Helten -. '. IIlldramaiioe. 
" . -.-/ " .bark ... -. L .. oui,e. ' . ,. • - . Sbjbooill _. . • Chel'ibon • 
.. - •• - N" Maria Eli,abeth. . v. d. Gel·.I. • Australie. 
" . - '1 Bngelsch . ..... schip... County of Sterling. Dalgarno . ·18oembay • • 

. -IJi'ran.ch ...... -. bark . . :. Aldebaran • • • . Laurent • Clteriuon. 
· - '" . . . . _, .• Perlgny... . ' . Duboi. . • Bangkok. 

-_ . 4 El1~el8Clr .... .• chip •.• , buuia- . ' • . _ . Lutch . • • CheriiJon . 
. _~ Nederland.e.h. . H. M. W. - . Bruijns . • oXederland • 
• - Noorw ........ _ . Holmeshaud. . Kjai ._ • • • Australie . 
. - Nederland.ch.. A. M - E. . . Kannegeter. • Nederland. 

Laurenskoster . Zweede ~ . Passarocaug • 
• - }<~J)geli1ch. •..•. Chantielt'er • . Taylor. . . ~ingapOI:e, 

_ • .....: Nederlandsch .. >. W-illem Poolman. , - . Peeters ; • Passaroeang • 
· 6/Z. M ... .. . .... ilioomb .. Surualra. • . • Dro .. kers. • Noord. 
'. 7 Amerilaausch . . 'Ch. ip ••. Ileogal . • .... .. - . . Burgers . • ragal. 

_ . - Engelsch .. .... . __ -__ " County of NaIDl. . !lain. • SoeJ:"dbaijo,. _ 
-:. 8 • . . ... 8toomb_. Hibernia. • • . -. • Welch. . "ourd. -
.; 9/xederlandSCh. _~ar~... Haamstede. Geerling . • :'>iederland. 
• - .• sclup ..•. Ternat.. • - . Cars • 
· - • - . _ IKeunemerhind '" . Groote. : • ~oerabaija. 

. -
_. 

Aangekomen S-chepen. Eng. schill Nations Rope, gez. Bhilf. van 
, Soerab.a;ija, 

BatBvia. _,- ~ 
28 October"/ Noorw, -brik Peggy, gezag". Moller, van . - - -

28 Oct. N~d •• chip NehaYennia, Gaafi', v. New-Castle, 

- Soerabaija, & i Octo ber . 
Batavia. . 

Soerabaija, 31 Octo~er. 

. -

Ned: achip Jannelje, gez~ de Willigen, 
· S~era!J~ija, 
DCI~er; 

van Batavia. 
- a November. Ned. bark Samaua. gez. Bnijset,vG TagaJ.. 
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. " Sqmat;titlg, 29bct.ober. l'{ed. barkGr~ndwet, gez. ~amminga, van 
(}beribon,. " ' . '. :, , .,' ". " 

, ~'iwfa"ang, 3,1 Octo,ber. N ,eu. ba r.:k', MeDtor, gez.d/JGreeve; van 
eberihou, •. ~ 3t it!. Ailier . . schil' G~~ol'ge Peabo9Y, gez. Bllisly, van 
Batavia • . ....;.. ·1 Nov. N~d.bark CatlJarinaMaria, gez. Riecks, ,van 
'Rotterdam . ':"'- ,!':. id.Ff~DS. b~rk j<;reJeric Gustave, .gez. ArtigolJe, 
van ' Ballgkok. 

Samaranf/; 31 ,October. Eng. scliip Blackwan, gezagv. Simlison, 
van Soerabaija. 

fasoeroean, 25 Oct. Ned. brik Aquarius, ,gezagv. Altmann, van Sa
m.rang; ~ 25 itl. Eng. scbip Cou~ty ' of Ayr. geiagv. Mac's KiDDing, 
van Soerabaija. 

PaS()el·o.e«n, 29 October. Frans. s:chip L'Asie Mineure, gez. Gousd(t, 
van Soer'sbaija. - 30 ' hI. EUJ!:. scbip Nagasaki, gezagv. :Milltr, van 
Samarang. - 31 id. Ned. scbip Schiedam, gezagv. Houtkooper, van 
Soerabaija . 

Chel'ibon, 24 October. Cornelia Mathilda, gezagv. Goedvolk, van 
Batavia. - 27 id, Burgermeester van MiJdelburg, gez. Hoek, van 
PekaloDgan. - '28 id: KUD. del' Nederlanden, gezagv,. Kaijser, van 
Batavia. -. 28 id. Gysbertus Hermallus, gez. Niedfeld, van Batavia. 

(;hcl'ibon, 2 November . Noord l:hab ud; gez. Ruvers, vau Batavia. 
- 3 id . Granite City, gez. Ellis, van Batavia. - 4 id . ,Baroll van 
PallaDd van Roozendaal, gez. Dietz, vall .Batav,ia. - 4 id. Minister 
van Staat Rochu8sen, gez. Buijs, vall Batavia. 

Makas3ar, 13 October. Ned. brik]<~lisabeth & Jacoba, gez. Bak
ker, nn Amsterdam; Ne.1. bark Hblluudia,gez. Nieuwenhuij8, vau 
AlJlsterdam. 

VertrokkenSchepen, 
Soerabaija, 29 Oct. Russ. bark .Constantin, Danielson, naar Ne

derland via Cheribon. - 29 id. Ned'. L' Amitie, 'Paulus, naar Macas
ser. 

l:ioerahaija, 31 October. Ned. schip Schiedam, gez. Houtkooper, 
UaBI" N ederlaud via Pasoeroean. 

Silmarang, 3 November. Russ. schil' Gl"ifveberg, gez. Bjornstrom, 
naar Nederland. 

l'a.roeroean, 27 Oct. Eng. bark IJoung, gezag>. Heath nnar St. Fran
cisco. 

l'alotl'oelln, 29 October. Ned. &chip Bdo, gezagv. Kramer, naal' 
Nederland. 

Posoeroeart, 29 October. Ned. schill Bnto, gezagv. Kramer, Daar 
Ntd~rland. - 1 Nov. Ntd. bark Johanna &. Willem, gezagv. Janbell 
Daar Nederland. 

Probldipgo, 28 Ot't. Ned. schip Alblasserwaard, gezagv. Jacobs, naar 
Tagal. 

PrubolinJo, 28 October. Ned. schip Nieuwland, ge~agv. Roen 
naar Nederland. 

Uheribon, 28 October. Generaul de Sleurs, gez. V icisma, naar 
Nederland via PBsoeroean. - 28 id. Mentor, gez. de Greeve, naar 
Ntiderlaud via SUluarang. 

_ 22 October. Eng. barkscbip Knigt of Snquwdoun, gez. Richard" 
BOU, uaar Ntw-York 

l.:hel-ibun 1 Nov. Holland's '1'rouw, gez. de Vos, naar Nederland.-
3 id. CUfn;liu, gez. de lioer, lluar Nederland via l'asueroean. - 4 id. 
Mill. V. St. Rochussen, gez . Buijil, 1Iaar Soerabaija. 

Ter 'reede liggende schepen. 

Gheriboll 31 October, Nederl. 'scLepen Holland's Trou\v, Kosmo
poliet II, Cornelia, Cornelia Matbilda, .~urgermeestel" van Middelburg, ' 
Ned. Ind. bark JoesserlD, Engelsch Bcbll' liellherdas Ambardas. 

Paloeroean, 211 October. Ned. ' bark Anna Margaretha, gezagv. 
Munchen; Ned. bark Nicolaas Wit$en, gez. de Groot; Ned. bark Jo
hanua , en WillerD gez . Jansen; Ned. ' bark Coustantia, gez. , VaientieD; 

:Ned. brik Aquarius, ' 'gez.Altmaun ; Eug. scbip B~a(rice, ge . Min
hinnick; Eng. schip County of Ayr, ge,z. Mac's Kilnming; Eng. schip 
Samaraug, gez. Killg. 

GheribOlt, 1) November. ,Koemopolid II, Cornelia, Cornelia Ma
thilda, Burgermeester van Mi~delbu:r!;(;: N oord Brabnnd, Grallite City, 
GijsberLlls Hern;an,us,Baron van PaIl,aud van ,Rooz,eudaal. ' 

. .... • 

Aangekomen en Vertr,okken Personen. 

., Van Singapore, de heel' Mul~s. 

Naar M.untok, Riouwen Singapore, de heeren, van del' 
O:Plas, Judd. :a.evening; Oxlade:1'.Baul.ler, Schoen en Z. M. 
~r.<),llpen ,, ~1l ba~ne~p.gen: ' 

MARKT.BERICHT. 
. P'!rla1lf!, 19 Oktober 1870. 

Onsberichtkan voor. ditm'lal' zeer k~rt zijn, d&aret St:
dert ons laatst van 4 dezer bijna D.iets is omgegaaneu pl'ij
zen alzoo ' meel'endeels aIs nomilJaal knnncn ' worden ,', be
schouwd. Van de aanvoereitpel' . IlSiriu8" werd zeei;weinig 
verkocht, even zoo van die per- II .Maw·ten van R0881l1n"; welke 
den 8 dezer alhier arriveerde ;het groQtste gedeelte ·v:.an die 
beida nog a1 bela11grijke aanvoeren zalalzoo moeten worde:n 
opgeslagen . . De hier steede heerschende stagnlltiehoudton-' 
zen handel grootendeels ineenim kwijnencleu toestand, die 
wij hoopen d~t . eene spoedige verbetering mag ondergaan. 

Ook . wat betreft de uitv()el'-artikelen valt weinig , bijzori
ders te vermelden. .De aanvoeren ·van.-de meeste artikele"n 
zijn zeer gering, en wat betreft de prijzen refereren wij aan 
ons bericht van den 4 dezel'. 

Burgerlijkestand van Batavia, 

Van aen 23sten tot 31sten October 1870 . . 

Geboorten. 
J. A. Weijhenke, ,geb. Vervloet, Z. 
M. J. Schwertzel, geb. Stoltz, Z. 
K. van der Maas, geh. Kronstadt, Z. 
E. F.J.Chim, geb. Lucas, Z. 
G. J. W. C. ,van del' Meulen, geb. Loman, D. 
E. van Minos, geb. Sintgo, D. 
J. A. . Grosman, ge b. Richards, Z: 
c. M. Cox, geb. Bathurst, D. 
M. Demetrius, geb. Simeon, D. 
C. J. W eijchardt, geb. Muller, D. 
J. F. D. Spier, geb. Geluk, Z. 
J. R. Staverman, geb. Osten, Z. 

J. R. Carels, j., 9 m. 
M. Breckman, m. 2, m. 
C. A. van Zijp, 8 j. 

Overleden. 

F. H. Winger, jm., 18 j. 
H. F. 'l'eunisse, 43 j. 
H. K Egede Saabije-Ieeftijd onbekend. 

Gehuwd. 

C. C. Hillebrandt met E.P. BarCllds. 

3 Pel'souen. 
Overleden in het HospitaaL 

Verkorte balans del' 1avasche Bank, 

Op den 2den November 1870, des avonds, opgemaakt 
krachtens art. 18 van het Octrooi en Reglement (::::.taatsblad 
1870 , ,No. 34), _ en illgevolge besluit van den Gou verneur
Genel'aal, dd. 15 Mei 1870, No. 12. 
Discouto re- : Kapitaal. /6,000,000.00 

rekening I 8,824,418.70 ' Bankbillet-
Beleening- ten in om-

l'eke~i'ng II 822,323,(}0 loop .. II 25,147,977.50 
Hypotheek. Bank assig-

. rekening.1I 1;392,833.34 natien in 
Speckin de !.flmloop. " . 1,398; 714.95 

kassen .. 1/ 22,841;640.62 1 R6kening-
Muntrilate- courant 

l'iaal .. 1/ 232,377.38 saldo's. 112,066,389.55 
Gebon:wen Diverse re-

en ihven- i kenin- ' 
tai-is ' ... : 1/ 471,308~90 .. 1\1 . , gen. . If 387,516.68 

Di verse l'e- " " 

keningen, '_ Il 415,696.74 f 
d , 351000,.~98~Q81 185,OOO,598.6~ 



H· 'e' t d'er'd'e punt. ,dlit niet de iandrud. ma!l ..... d~· faJA i ' vleesch 'extract 1 do. deorkrokken, 1 00. koopnren, 8 do. krame
- . . .,..,. . . rijen. ' 4.S ' vo. bot-er, 4 coli. papier, 1)0 1m. bes8eogeneYer,50 do, 

. van Justitia in crimineele zake:n_. ten dezerechispreke' I .· likeur.18' do. koek, 1 sigareo, 84 VD. spek, 25 md; pijpen, 3 pak. 

: .Ilea~l:!~ ~~'t de ' hooC.di. l;houav~;l Jhet '~are~ betreri, h~tll ' ~~;:~w:~k; b~Ddp;~ s::ild~~ij:~~;'6 \!.\~:dle~!~ :IO:~~D?~r de:. 
. , . ,-. gaiaulerien, 6 do. banket, 15 VD_ rnl~ens, 30 rookoleesch, 22 YD • . 

hlijft pns eenraadsel,dufioovelegeachte mannen er ~icli I sa·,ii:ij.S~D, 22 do, worst, 20 do. anjoviscb,9 do. hariDg, 6 do. ton· 
mede konden vereenigen:. :De gemakkelijkheid omeen i gen, 130ps. bammen, 90md. s/ "ater, Gezagvoerder. )0 kn ma-

'·.ad· .·r··es " eel·\'-.m· a . . at' .. . door '. e.-.e,' Jl ,:",. C.· .. o .. ' !.leg.ie. Ol.ltwoTIJen, . ··gea.p·-II nuract, ' 59 do. iv'~n, lulernatioDlile. 25 kn. naaimachines geb. SIl
tor ins Veder eo . Co. I kn. gereeuschappen, 13 coil. gastoestellen, 

plli)eerd fe krijgen , ' is ,rogt!.!os",hekend. ~ Dat het ver- .l kit, glRswerk,' gas maatschappij. 48 ko, mannfact, Maintz en Co, , 
zo~k, in hetadres ver'''at', "eohler , verre v·ime~nal-, . 9 ko. maulfact,E. M.porm3nn en Co. 2 kn. wijo, Purvis en Co. 

. ..' 1 k . . d .. , 80 vn. Spllkel's; 3 ku, kfamerijen, 3 uo. mannfact, 5 do. lncifers, 
gcmeelle . wenBch- i.s, h e.e " OilS. '01' <~vertUigell ' e WI.}'-I · Pa!I •. !cleu ·Slieh"us . l:J coil. papier, 4 kn. kaarten, 30 do. vermonth, 
te ~Il dit lloof)ie ons .Ofl7.e ZlenSwl,lZe tegellover dIe I 20 uo.c(jguac,Eugeibart en Co. 1 kn. scbilderdoek, 1 billard, 
vlili de onderfeekenuren van heta'dres Ie stellell. Dat'! . Olie;lag~ren Co. 3 ·kn.lecsboeken, enkaarten, II kn. papier, 1 

Ilet .InJisch. h, estllur' overj. ge.n~de.n. c<:1euitenwensch ZOIJ ! do. diV<!rsco, 3 do. kO"l'waren, H. M. villi DorJ>. J.2kIi. cbam-
~ IJagDe, 50kn. wijil, 20 Iud. s/water, 1 vclueipede3, 7 lin. provisieu, 

bevredigell, is '. uiet te "erwa~htetl, a'l belo,oft mr. P. vall GellJcren. 16 kn. wijn, 1 do. SIJeelgotid, Schrentelkamp. 50 
M~ler, ill . d~ o.O'f'.i1<leomciee!e laa!, dat hij een en keld. gouever, Cavadino. lH91J ko. zee!" 25 bu. mannfact,5 kn. 

. . ' . D' . I wij:;, 2 ' do. provisicn, Maclaine Watson enC!> • . 200 kll. bier, 20 
8liderflin ovenveging" 1.al · riemen. . Ie overwegJIIg za duo 11ro~isieD, 118 aukers groeutell, Jaussen en 'Ian WYc\>. ]3 kn. 
althalls zijn . tijck 'tel duren. v.L. hthHlJgset papier, a U\I wasduek, 1 do. gordijngoed, 52 do.cbam

pagne, 10 serviezen, 3 vn,porcelein; lim .. beelden, van Vleuten 
eil CUll. · IOO vii. boter, B. vao Leeuwen ·en ' Co. "S ' kll wijn, van 
Heeck 'iteilleckc en Cu. 1 1m. doeken, 64 col1.manofact; 7 kn • 
kramerijeu, JOO VIl. boteI'. 6 ' kn. eetwaren;2 dO; 'p2Jlier, 16 vn. 
ijzerdraad, a ];:u. spijkers, Z do. Dlouewarcn, 10 d9. garens, 1 do. 
bo';.den; I -do. lJlikwel k,8 do. spieg.:lIJes, 3 do. ieep, ' 3 ' do. diver
seu, ]{ds$. en Co. au ku. maDulUct, Niederer en Co. 100 vn . bo
ter, 10 kn. kazen, 2 do. I"der, van &ienAbeelen en Co. 9 ijzeren 
slee'l'ere;20 rails, 1 kll. h()uten, AgeDtrn. 1 bn. smeerleder, 1 kn. 
IiUIl!!IJ, 1 do. ke~tingl!o, Lanuberg en ZOOD. 10i) vn. boter, J. 1'. 
van L,,';u\\eD eu Co. 2 kU .... yD, W. Wascb. 150 vn. boter, 100 
ku . chump.goe, Hi <10. papier, G. Suermondt eo Co. 21 ku. lam
IJen, HuUlei' Huughto!l ell Co. 60 kn. wyo.. 500 kelder genever, 
50 bn. maunfact; E ten ilriuck eD Co. 10 VII. 14 kn. ijzerdraad, 
:liuk, <lrougcrUeu ~1l upulhekersbenoodigdheden, Ratbknmp eo Co. 
1 ku. Iioelieu, E. C. J. Konig. ' 2 kn. leesboeken, a do. lalidkilar
ten, 4 do :' popiel', schrijfen ' teekeobeh,4 kn. sprelkaarten, 2 vn. iDkt, 

- :at:~1:aV:l.8. . 
. '. ' . .. , . 10 November 1870. 

VAN DEHIBEltN~A. 
~ene vl'iendeiijke handsteIt oiis in staat bericht te geven 

van de vorderingen bij het leggen van den onderzeeschen 
kabel lHlar Singapore. . 

Iroen8dag middag. Alles gaat ,\-e1; 88 mijlen van den 
kabel zijn ' uitgcviel'd. 

lJol1de-rdag-midaag, 202 mijlen gelegd; alles wel. 

Ve,rtrokken j?ersonen,. 
Naar Singapore, de heercn Hill, Osgoor en<eehtgenoot. 

Invoer. 

'. 1 kn: le~tlu, 1 do. leesll.Bcbioe, l ' uo. albums, G. Kulff en Co 6lJO keld. 
gflievel', 'Winsscr, de L?llge." en · Co. 3 coli. inkt, 1 kn.lnk, 1 do. 
kl -i kktu, .I ' branukast; 7 kll. kramerijeo, a lucifers, 6 vD. draadna
gds, 1 kll., 'Iljllr, 8 do~p"liier, 2 (liano's, 1 kn. diversen, 23 kn. 
wUil, 'j UO. iI~tl'u,I du. gl'ueuteo, I wagen; ' 1 kiL ' tlnllilD, 8" coll.~ 

\'an Engeland per Fransch 'schiJl "ChRteanbriand", gez. Roilier, chelllicalieu, G . . G. B.tteD. 80UO uzel'eo sleepers, 733-4 do. lasch 
. agt. Murliu Dyce &: Vo. slnkkeu;36 : kli. · ciippieces, Ia·74 rails, 200bunde!sstattgen, 12 

57 coil. mannfactnren. 42 bladen k~per, 34 coll.-ij.:erwerk, 40 bun.d. cot!, bUllt~u; 'l'r~III·,~ay MaatscbaJlpij. 2 kD; modewareu, ' ·0 0 iIlon en 
·at. ai" G k.ttiug,·!i, 43 vn. sJlijkers, 50aukers, 10 bund. ~~erurRad, GuboriJ; ' 7 kll.Wijll, Itoelland." 2 kn. wyo, CrommeIie1t, 3. kn. 
73 }lilkk. cn'UI~r., '181 coli. Juod,50 ·ku. bladko(l~r; 247 !<rd. aar- ' goildgdiJ, Java it:!.k. 20 VII '. spicic; 28 kll·. Op itlm : 26dt1. stlinlwpTkGuu-
dewerk, 3257 coli. ~zer, Agelllen. '10 bD~ Ul!lllUfuctureD, lI'Iaiutz v;;j-ueui~ut< 2 cull~ kooplVarell,8 pak. tou,v, 25kn: bier; Order~ 

ell Co . . 6i! coli. m ullfacloren ,BurtMyJ!le eu Vo. 1 brau'ukast, · ·v nn Sing.apore per Sloomboot i>Minis.ter Fransen viliidePotte", 
CharI-red Bauk. 13 kn. kramerijen, bco Wehry en' Co. 1 ·kn. gez. van .Ellllllerick, agt~ •. , •• 
mouewareu, S do. maoufactmcll, 1 do: kraUlt1 udl, 5 .cu'II. aardewerk, . Van Sillgapure voor Batavia.'. . 
Pandel ell Stich·nIlS. · 2100 kll. zerp,G,illlprichell Sira\lss. 31 '.ku'$ 25:>00. 10 kn. ong. kaWeli, Pilcairn Sym'e- en Co. 132!>n. m~DII. 

'manufactureo, Horueo COU>(lllgny · Liillilt~d. '7000 kIl. ie!,;;, 80 cyll. ' (aclllleD, . IO bn. - gaFeus, Jhrt' Myrlle' en Co: '22 kisljes 'specie, 
'nUllillfacturell, l'itcairn"SymeeD ·Co. 24' c·oll. lJzerwerk, 40 . k'n. pe- j 8MoO Maciairie' "Varson en Co. ' l' ks. sig'aren; Batenbui'g en Co . 

. perruuut; 4. du: blikwer k, 40 do. <lu;,ijzer,J 2 do: i"ljfls en VOl' ken , J 5 bn. drills, J. l'eet en Co. 7 kn. kvmmBn, l ' do .. visc~, Ho 
' Habre .eo Kiuder. 4 kll. me~'sell'- Rt.iss eo Co. 5' bu.filtreer do.ek, Goa-n' Liick. 37 coli. visch, l'an Tjin Goan. 5 kn, uliidicijneu. 
AlililU en (';0. 100. kD. bier, 4du.ij7~rlVerk, 21ki-: aal'uewerk,Skn. I Lo . GuaDChooll , 1 ks.meuicijneD, Chie·..Aum. 1 ks. medicinen, 
'ml.nllfacIIl.I'en, " ;Huuler ,HU,t.,ghton en .. co. 10. kettillgeil; ~;. Muor- 'j Hung .JJ-uan Vboon. 48 kraudja'!gs visch,, 10 .zakkeu :laad, Ipakje 

. mano' en . Co. .. . . .vermicelli, ·Kim Eng Seng. 7 . kIaodjangs ,vi8c!l, 4 vn. lIischkuiten, 
. ' . "'En vertlerelading"voor SOCflibaija. . " Lie LC.e. 80 kraudjangs. visch, Lim Caa Suon. 1 ks. madra" 
~Van~ederlnnii 'I;Cr: 'Ntd. :"schip :»Mfua", gez. van Druggen, 'I.. cbitsen, Said Aloewi~. E!jdroos. 2 kn. manufactureIi, 30 ps. leder, 

· l\gl.P.!lIullder,,;eu , Co. . 2 . ·,zakken . zaad, Said .. muchamad Alliadat:· 2 kn . . koopwaren, Lim 
6 kn. maDu(nct, 2do. krainer\jen" 2 ' hueden, H. A. Bnhlm.an en Co.. . 1'o~\V • . 9 ,bu. ga,.eDs, S.itl Abd. Basaiallla. 2 kD. koopwaren, Said 

3 kn. aardewer·k, 2 .do. ~l'e~lg"td, ·l do . . kleedercD, 2 do. suikerwerk, ·· Abu. Kadier H iudie.6 kD. 'diversen, 12 kraDdjallgs v'fnchten, J. 
1 d". revulvers, .1 do .. sabels, Ido. .. ktllllleJ'ij~n, 9 do. gomsc!&uenell, ' lIarapit.. 215 lro.ssen lonw, 2 .kn. koupwaren, 102 coll. ·koopwaren. 
W. Loonen en Go • . 20 ijzeren stf.lven, Spourweg MaatScbap'iJ(k15 33. . ku ., kooJlwaren, I kistje specie, f WOQ, 1 do. diversen, Order. 
ps. ruukvlcescb, do .. 130 hamrnen, IB..-.. YD •. worst, 5 do.s~ucijsseu" ..' ,'. Van Siug' l'0rl! voor P"dang. 
IS ku. w.ijn, . 2 110 .. divemn" !J(); keld; .g'enever;3.3.. kD • . gesT~chl, J. 2 kn i . to~ak~i~.tjes, ] 4 . VS. ko.opWllren, . lks. rlt«e'zijde, '2 do. goud
.J,. Vaeuuels ell Co.. 9 kn. sp.,elgoe.d.- 3 .coJI, nzijn,2kn. leder, ... , :drAAd •. 5 : p'ukkeuk,operwerk; 10 kIl. 'crmiceUi, ,Older. 
100" vil. fJleel, llkn. pruvisir.n" c15 vD·."'ziuk, 10 du" "vergirt, :o ' kD~" ·· Va.n .Siugapore voor Cheribon. 
manufact, I du .. lainpen,60bosscil ,stllal, . 4ku. ipatfume~jen, 25, .. ·· .,'. '. .' . 

. do.g·las .w~rk, .. ~uJlrtl eo Kinde~ .. c, 5; ko;" hiUlI!.eu, ,3d(); ;1!Ui'··'cu pteet" I " ~.'· kD.di~~rse\l,; Order . 
. werk,. .. l do .. \Izerl'ierk, 1 do"glaswerk,4 Vlt. verJ,25 ,.md. s/w8ler, · . Van Sinp;apore . . voor Sainarang. .' 

Ibn~c~\lem/ge~"ic"I,.II~U'r, ~., ...• ;;'~letl'jn,c~ . en .Cn: ... 2. kn ... . I~~ .. er, 1..7 .... .. CO .. I.I ... ; , 'I' 6 kn': sigaren, 5 do, medicijDt'D,2' do; ztjde, ]96 do.: koopwaren, '182 
"'''gellmake.rs beno(idlgdhc~t'n, ,]6 .cIJIL. boUlwerk; !l dU., lJzll1:, G.II:01l. coil. ,·k"op\varen, .;2 kn. was, 1>3 pakken visch, 277 cull. visch en 

. deuil. '''1. .. lUi. · Tij,.ieu',' Kruisb.o.oni. '. 6 .,v.n. boter/ Jac"nih:ti'.'" -25 ' kn.e' . ',. zaad,Order. . .. ",.. . 
,.\'·VIl: 2' d_~ .. kljuOlJ;Il . F: -'1:hiep; .il6 . ?Il!L. ~etwllrt!l' SI.l\laat, cl!itpllij. Van Singapore voor Macassar. 

HI kn. biller, Gea webrY-. en Cwo :.' 6 ,kD·. macaruni, eli ve,rmicdii, ', 1 kislje Bouvereigns, 9kn.kuopwaren. Order; 
.L. 'Plit'on' enCil.l(jOO'· keld~ genevei-:i SS kD. kD."'ijD,~i:yQsten·: . ...' V:an Singap!lfe YO!lr Soerabaija; ... .. . .0, 

Vinju. 4. coli. diversen, L kn .. lle_s~~llp, 6 ' do. provisien, 4 'do:5 pakkeu was, 7ltn. medici.jneu, 2 «10. ligateD,~!l do. kommou; JS 



.t!~; pariiphries; : 98 ·do. y:nllf',"ctk. Ipakje':rtl;QIIs!ersi. 4.kn. kooJlw.ac 
tll~, , ·Or~~r. ..•• ..•.. . ..••. . ..... . ... . .... ,. ·· .. · . c>, 
39.~ . kn., imanurl!cf,llren,15 b.n,mannfactnren,PilcairivSJrfri6 en Co. 

,.; ~'i VafSju~p~re jierEng, ;~chip nMarii",gez~ Mileti·~gt. 
, . ... .. ..' ..• vanSluute'l, <Mur!(all en Co. . 

Opic., rijst, 14zakk.peper, 478 colI. diverSeD, brstemd voor AilS' 
. IrlHie. .:," . .. .' . ....•. . 

Va'il' Nederland per Neil.fchipnJason",gez. Rusman, 
agt.ReYlIstoll Villjl!.· 

O' J:'gllenpapier, I , ko.boeken, 3 do.ie.Jer, 'papier, voorwerpen, hl.an.co 

H. :M'. 159 keld. lijnolie, 100 vubier,? .kll. kl'llmerijen, En
g~lhard en Co. 861m, wijn, I kII. lletschen, 15 \'0. bier,S2 
culL verfwBren, '7- 'Kri ,"garen9, 6 vn. \jzerllraad, 1 kn. ean-de 

colog.1I1, 7. vn. eefser¥ielen, 5 kn. lImpen, 4 cdl. .tHal, 1 kn klee· 
del'<'O, 400 VII. \ioler.4 kn, b1ikwerk, I lm!tlaswerk, gel:!. SlIt(JrillS 
Veuer CII rl': 35 cull. IH'ovisien, va~Gelderen. ] 2 kn pr{)yisien. 
van Nienwenhoven. 7 kll·. maonfad.Oruer. 2009 .ail. 430 bossen 
laschl'laten. " 17 ka. ,bouten,' N.L &ptjui'weg· l\faatschappij. 6 vo. 
boler,;r till. P .. ij~ . I kn. diver;e, vall del' )Jusseo. 1 kn kleede· 
reno de Buer: IOotbn sleerIPu4 kn. dranibanken. 1 kn. damborden, 
2 kn. messen,400 vn spek. 27 kn ; ,diverseD, 20 vn. 'Ilecie, Gou· 
veroement. 2.0 bu. zakkt'II, Dumi(ile.r eu, Co 

Van Boston op,l'r A.m. schiJl. -Franklin". ~ei. Dieuw 
1214 tonnenijs, )000 ku,. pelrvleum, 566'vn; h~rst, 4, kn ' cjnkt, 

Vao Nederland per Ned ' Sdlip nBaNov.n p~nandt vanRoosendll.8l", 
gez .. Dietz,agt. G. Sllermondt .en Co. _ . 

1800 ton steenkolell, Ageuten. 1 kn. besch[Ii~, J9hu:Pryce , en Co. 

Uitvoer. 
Naar Nederland via 'ragal en Soera.~-"Ua per Eng. schip »G1encol", 

";. .. gez. Stewart,agt. Bnsillg ScblolJlr en Co. 
400 ton steenki)len, nan boord geb'leven' ' vali; ·New-Castle. 60 pi<:. 

rotting, .~genlen. ' 

N aar Nederland via Soerab,lIijapcl' ~Eng.sdlip~Col)nlyof Sdrl~'" 
gez. Dalgarll~. agt., ,Ahcla'ne Watson & .cu. ., 

• gedrrikt¢psell kapto6rbeb, G.Kolffen Co· . 25bn.· mallllfact. l\J~. 
~lltine 'Yilt.ou· ell ' Co. 7 putt.n zeep, '25v'lI: wurst, 6 do. buler, 
9000 keld.genevc.r,50 kn. tt,eelJUd, i ko. gewichten, 200 zakk. 
haarda8ch, 8 kn. diversen, 1 do. schilcJerijen,.5 do. klJOpwaren, Ido. 
zitverIVeri;'.agenten 1 do. kramerijen,W. J.{)onen ,erieo. 5 kn. wijn, 
~.'r. Schill.. 12kll.gnrens, Ido. ,lueken, 10.vlla~ijn,3kn.kramerijeu. 
';14', do.e~t.VI·are!l, ao cull. manufact, 23 kn . .ijzerwerk, "'. kram"rtien • 
1 kn. pOlluoden, 1 do. brillen, 1 do. inkt; 6 du llotili"bo~kjs, Reiss 
$ Co . .. Ilj , .kn. cognac,Jaossen en van Wijck. 17 \n. ziuk. 
12, ku . . haan,.100 vn boter. Lalldberg en Zuou . . 50 ku kuper. 
Martin Dvce en Co. 100 kn wiju, L: Plat on en Go. I kn 
lederwerk:L dll pleetwerk, 5 do. k'ramel;ijt>n, vanden Abeeleo eu 
Ct? 14 kn .chelllicalien, druoller\:en, dOlJzeo, boeken en ioslrllm. 
RatbkamlJ & Co. 35 bn. twist, 19\n. was, Illternationale.64 ku. 
manufllc!, Nieder~r en: Co. 3 kn.diverseo, 1 do. par ulIltirien, 7 duo 
lamJleo, 1 do. Wo116n$10f, G.G. Hat.ten. 2 kn. co!C"ae, 3 do. lampell • 
. Zdo. 1II0dewaruo, geb, Snloriug Veder en Cu. 33 ku . maIlllfact, 
'J. }'.Y811 Leeuweo en Co. 5 coIl. gasto~8IeUeu, !(ftsfabl'iek 1 N N ... . 
kn. koperwerk,GirslIdeal1. 3 ko levemmiddelcn, 10 du. plJrlwijn, aar ederlandviaCheribon, Samarao~" Padangpf'r Ned. Ichip. 

42.J.27ko. tin, Bo~~eo Compagny ·Limited. c 

n md. . bitte~,24 vn, boter, 6 bamrueo,20 )'.9 ruokvleesch 1 kn. "Luuise"" gez ~Iijb()om, agt. J,' Da_ndels &. Co. 
. d 2 k Auu buorugebleven vaoFrauk"rijk. 
Ivorst, ;1. O. rolpens,15 rud. aardappelen, gezagvoerdcr. ·U. 145 Ion steenkoleu. 
btl.keD, .20 do. cOl(nuc 150 VD. boter, 2 kn. kramerijen, Engelhard Yoor Cberibpn. 
:ell' Co. 1 kn .Iederwerk, 1 do. blikwerk, 1 do ij'l.erwerk, 3<10 ,>. .. . 25 pic; r(llling, Purvis en Co. .. 
kramcrijen, 8 d". glaswerk. 1 do. wasuoek, 25vn. spijkers, 1 ku. .', . 
. zi\dels, 1 do. zadelmaker.werk, en leckenbeh, 4. ko. eetwan:o,9 do. Naar AIl~traFe per Nuorweegscbe : 8chi{» Holmestrand", .gez. Kjo~r, 
1Il0dewareD, 5 90. lampen, 3 leder, 1 du.zeep, 1 do.kleedenn, . agt. Ma-claineWatsoD & (;0.- . 
L do.sigaren, Gllmprich en Slr&[188 44 ku. wijn, Juhn Pryce 'fe Samarao~ gda<len. 
<,u Co. 16 kn.rnanufact, 1 du schrijfbeh, 20. do. Wijri, 7 do. 8253 .. 93 pic. slliker, 10:J do. rotting, 8 con,· suikerriet,slengen, Mac 
.messell,11. VD. ijzul'werk, van Beeck Heineekeen Co. 111 kll. Neill en Co., ' " ' 
ro!lDnCact, Maiutz en Cu. 40. Itll. manllfact, . Hilsing Schro.Jer, en . . . ... . ~<\lbier'gela:d~lI • 
. Co. 3 coil ijzerwel'k. 12 dommekrnchtell, g"b. Reeriuck ell Co. 56 pic. peperill/2 · do. Coelie, 7"/10 do. nQlen,:Maclaine Watsoi!"en Co. 
III vnziDk, 2 cull. passers en koperwerk. 50 'n. spiikers,ll'lhre Naar Nederland "iaCberibon eD I nt}l'amaij6i, Jl~r Ned. schip • Sirius" , 
:e.,/- Kind.e.r. 1 kn .. gel'eedschal'pen, Olslugeren 00. 10 ~II ,chte· gcz. Willernse ,agt:J. F:.VRO L';eil\\en en Co. 
'deD, Z: .E.. den·G. G. 25ku upillm.21l. vD.specie. GOllverile· .. . 
;nimt; JOO. haltirilen,lO p8.rookvleesch, 10~o,a;rIJ!:ij§: dllbologue., . . . ;. 0 .t· ' . VIi.or Nederla?d. . ... 
13 kn., immerijen, eu koeken, 4 kn. g1a.w,erk,2U!lo. \VU n; 5.\200 .I11C

• rotttng " ~O do.~ome. , Agenlen .. 41i3plC. kallie, van Beeck 
do. meub·uls. 2 do. gazendeksels 1 do. gebak, Idu. iinllen 1 4u . l~elUeck~ e~ Co. 50 pIC koffie~ GlJlnprlch en Slr811&8·263.98 pic. 
4Ipreijen, 1 do kraDlerij~. 1, do: do. bOIJIloirs, 1 do., kindeI'8Cl·.iel tID, Mallllz.,eu 00. . . . . ... . . , ' '. ' .. . ' .: . -: 
2 do: Ilriotonieres. 1,40. ijzerdrnad, van V l,elll~n en C"x. 1 . bn. I N aar SiDl$aw,re IlI!r 6100mb» Baron Sloet v·A.Beele", gez. Schipper. 
:dekens,4 kll.kI'mperij,e, I; do . . zudelweJ'k.l 8peelg~ed, 1 do traan,. . . . . . .agt •. N, ·J. S. Maalschappij. . .. " . . 
L do. mallufact. I do. schoenen, avn .l!Jlek, 2do t'lDg,26do. 36 pIC. 1)1618, _<\ng Puat. ;1 kil. w.ijn; Agenten. lkn. sarongs,Sech 
geslacht,20 hammen, 1 kn. k"perfl'ijkenE. : ten Briuck en Co.' Busalama: 44 pic. ·ni~l~: Tao Tjengoan. lkn: kains, SeehNaum, 
1 kn . . koopwarcu, Heiliger. 1 kn kralllerijen, Winsser, de Laogll 1 ~ pic ... lood, Gal! IIo9k •. I ~1/2 pic 'niela, , 60 ,do, aanlappeJen. 
en Co. 1. ko •. ,zadelmall<'rswl.rk, HapI'll. a ku. pompen, 102 LI8;LaIJ.. i>2·kn, .millluJacbiren;van Beeck Rdneckil; 7kn,ma-

;ljiereD~ pij)Jen, I, kraHn, 4kll. bl'ausI,ltitcll, 5 do. waterc\usets, ~u~a~tlileD'! ' 111lll!erHlJllghtoo en: Co: !) Iel(gers arak; 2kn. vogel-
Spooi'weg 'M8at~chapi)y.; . 7000 ko. zeell; Pitcairn Syirie en Co. "ne~'Jes, 3 jJallk . . visc~lijin, 2 ·k,n. vogeln~sljes,.' 350 pic~ , kollie'l!an~ 
5 ' coll.kooJlwaren, Ortler... l,b~u,;d,gebI~y,!n .van Soerabaga. 377; pjc.,_k~fti,4 kll,djversen; 52 

Van Nederland per)>l·ed. snbip.Mr. Jacohvan JJenoep gez. I,,~c. ,no~e,n~ 1~6 do. foelie, 31~ku: ka\i~e!l0~iie·, o\ie;l\ilnbi.!ord ' ge-
van den Sprenkel, agt. H. VUll Leeuwen en 00. . ,b.!'v;e!l v~~. ~e .Mu\~'kkes •. , 10 12. pIC. :bell~pl,n, . 304}o · ~9; n~te~) 

.. .. ' "'. ,!1))8, ~o: >mol!{o ~ .7: 12, do . • :gepal'el'Clia " 60 . ps. hIlIUeJl',3/4:. pie, 
!5 .• bn,lJIannfact, Mac1ame Wahon en Co. 7 kn.malllirac., 2 do, 1 ~chdi'ad schalell,overgescheept v.all de M. v.S: R~chq8Sen;" .' ;·'[ 

·halldenglnswerk, Iko •. · ·.knoopen •. II.A. B.hlman en ()0.2POj . ... . 
; :--fl~niinen~, JOO -vn bo~_er; 4 --~D: kramerijen,u]O do ,11Ianllfact, 11 YO. - '! , ; . 

· aardewer.k, GeoWehryen Co . 25 kn, manufact, 35 do. vermullih/, 14aJ:~tprijzente J5J;1.er,i~~n: 
.jQOvo:>boler;>vJln Beeck Reioecke en Co .69 kn ,eel \Vllreo, Rijst ; Ie soort een k.9ijaog van30Pi#)s. 

·J~ompri"h ,lln '&Jran8s. 2 coll . mannfuct;Paodel en Sli.ehalJs.. 50 lJo , 2e' soort ' . dll'; ' 
kil.wijli. · 5~ ' b1l88en lijoolie, 100 vo boter, 30 kn . bier, 2(;bn. J)u;3e soort do. 
QijlDitfa~t,J{ ]i".: va.uLeenw~n en 0". 13kn. maiwfacl,Nieilerer Klallp~rillieJ pikol 
i¥·90 ;'o~()., V:J! " hgefnagelsDummler en Co. 15~n .. · kraII1!tl'ijlllt, Kaljangolie 1 
1kn.: liltinuf!'()t,-:;'do. zeep ,12do'i!igaren, 200 .vn .SPijk\!1s, I)jarak"He 1 . 
W.Lotiilifit !iln "'Cp::' 25 ko .d .. ills,150v~. boler, IntematillJlale. Kadjang .matlen, groote soort. • 
15: vo Fbilter}:::~'''jJns~en amande\~n, Versteeg; .. 66' k.n .vr~\,i~ien. , Do~ ,. kleiJle suort,uiet te verkrijgep; 
Q!'vadino i!U .qp'.Wkn .>kaas: J. Daendels coCo. 'IOO~n.1 Rgttangwitfesoort. · 
boter,lO coIl : man,lIfaet, E. Mrormau en 00.100vn. boter'l Boengkiellpikol,. 

'25 hammen, 34 ·kn ;' manufact, Ueissen Co. 50 bainmen, G Stroo3akkende" 100l!tuks .' 

.. 

.' .' ". -' 

/210-; 
' . ,,' :f80..:c..) 

. .:165-"-• 
35 ...... ;·. 

•. 25"-t' 
35-. 

• ',11 25.iI. SO,. 

» 9t a !OJ: 
2,50. 

17A18. 
Stiermondf euCo. : J6 .bn,zakken; 95 coli. mantifact, Busing . . . .. . . . .... . 
$ ... o.hro'"e.r . en Co ..... 47.,kb. :.lDaII .. · ufac,t .•... l\1aiotz e .. o Co.4.kn •. )'la.l'i31·'11 V' . . . ·.I.k··.·· ..... ·t.··L. I· · .. • .' d·.·t ....•... . . "' ... .. ' .. :l.. ...... " .. ' ·•. • .• ·.' ·.·.·.t· .1. " .c"·:>.·. ·d· 
lQ",,·· J ·'b· .. ". b· · .· C 5"· L ···E t . B" · k' C .an e .ar Ille'Jn 1 . nnmme.v~"'''1J!~n .. e. en Dle. ·auvr an tre 

•..... ~ .. .... 00 .•.. .. ler, . ... "' .... l> ..... . n ... ' .. ' .. g ... ",. *'. -......... '........... v .•. n. ' .. JlarlD.~... .. . en.. .llnc.... ell . .. 0.. t . k. d , .. t·.· ... · ... I .. t .. ·.· .. h . . . .... d· .... . ' ....., I·· ·. '.~ .. ' ........... '." ... c 1.. .. . ... ' .• :. k .. b' t "'18 ' 1n ; .. .•.. ~.... 2' 102 k ," '1·" d .. . ge ee ell , : 8.e .. . ZIC vltol'. tI wet a 8' ,c~ .... ,er:·''''AeD'''' . 
uQ . O. It er, ., > :l, ,g~uen$, , .vn.. . n. ''\In, ... II. CIlP- Y', . .. -: . ' :, ",,'J ' . C • AN Ll1illl 

$.:;;~, ... ~~. Jl~~' ••.. p.;a.p~e~t 'i:. ;g;J:. :~er~O~150.":.~n.u.r,~:~el:ogok:~.~a;t:~~ .. I· : ."c~ : ....... , , ..... . 
1$5 lq9kaz~~r 35 :,kn. ~iJDi Age*n. J94 .. koll. manufact, N. .Snelpe:radru1t. - BJ:I,Ummea. 'ltlJT. ~:aatan8.. 
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;: ::~Vij zijH ill slaa,t gr",tclda8il '·oilzjl lezers . IIrt nares. in. ee!L woQrd d(jorane'~1 · .. ~t.e . ineir ae 'Chiilee1.en, ir: 
B1'ede Ie .' dfelcII, oat, door , ~e'ie, c('tiFr.,i ~.sie uit de Ka~1 aiiIJl'lIkillgkomen,gt'eollstat ~~!o,;. ~\' as de wetgevin~fop 
mer ' vall Koi,\,halldeI PII . de lIaIY.Lel ~~;sncieteitalhier ""I het failit!trecht derhalve· ,e~)lz0l?- goe(l ffiidnel om er 
Exc. , dell Gouverneuf,Gellcraal j \ h d :3Iliigehod~JJ, met bovenopte ' komell, deCllillfe.s: is ,oiitpgeltzeglUk slim' 
ht't a:lItwoord van dell . l.alli~v'ongd .. : ]:n~uh::>limlie vraagt 'geilOrg (j in dat, . lJiet .. olJg~hr~jkt~,· te ; I~I~n,en' er zon ·· 
cJe , hamiel, oat . onze welge\illg .' iil ~tiover\'e g~wijzigrl j f5H~ I:e ' sptakezijn van eell . ongiIJlst'igeiltoe'stan'd van 
,,'Didt. dat de vrct'mde oo~t erliJ,tg 'vrrplicht ·7.ij zijlle den vrtfeiildeuoostefling . . ~ lJet' t~gehdt'er van hf'fgeifu 
boeken iIi eelieWeslet8Che, laaloL~l'lin hetl\Jaleisch wij zien, .i.ou ~j'ch hebhellJno~feJJ mHrOotm "endeach
me.t Illtij".8che katl.kl~rS}e · houd~iL ' aat curat(lren in teruiigahg . 1',ad 'bU uit$luii'ili~r'lietEu;ropeescneJement 
phiats . Villi d'e Wle",klnners '~pi reoeiy ell dat 'de c~imi-nlol!ie:n tretlcn. ' · . . . . . ..• - . .... . " .. ' 
ileele iechi8praak . ill casvail ' flliHi8~em,e~l~ bij de l'llde\1 . · Ue(jhil' t'esche ·Jijnwaadhandelaar ga8'tzeJdem2~ 
Villi justitie worde overgelll'lIchL ' . .- .....• .' .. ' . upbd~~ak failriet~ Hij is ie ve.el'koopman in zUri fiait 

'N ij hehbrn dat , anrl sg~lez~lieii ,Jterl~7en, wailt Ilt~t Oln , d.l>~tte doen, en z!9h ,aal) .al· de .. iiliaa'lJgeinniri geVoF
is . olHlerleekend door. eental grachl,e handeh.fhma's.ge.n ·vaiieenflliUissementploo~·· le !itt.etten; }le'l'g~at 
Wi.i. .. 1Il'hhende ·. retroalla .,ilag~g~~li, \\'alit . de .?aak is),iet: ',('illlliet l()ul~r vuorziSh:[ 'gertoegeil\; etirstJisilit ' te ·· 
voiitrektlliet ' llieuw, fl'l " w~l.r .' Zijli · tot de ovetluigillgov.er ~~~ ~verbolldell.Vo()rz~t-et" i\j ll ;~t' uibifJ~riilgell. 
gekollieJl, dat iJ,dit'JI · wij het, al il)et de adresS3ntelll'{'IIS evenri!si,n· ~urnl,a; maarde' Behtv'a~fdlglJ'eilf' e"Over~ 
warellge~el'~t, .. de illhiiudvalll)e( :,t:a(igenoden adrell , woeil, ; ,,;satv8iLmellspree~t:~ is; ,volgtirs hi'vOegJe rnan" 
eene argui'nellliitie: en oeclali j il tfeil ~\j~~at, die ill st;,at \Ieii ! .br ogst'. o.v~r·dre:v~tI~ · ~at: :de; CI.1',eesehlf looJlm'hl', 
zoudelJ ~Ull (illS vall meelliilg'; te ' doellvernudrrel!. · \Vt even ; als overal elders, ilJi:i:S'cliien let~z()ehte l'ed~ 
slaail ook , g"fns1.ills Illleen ; ,\anl.t'er.~fi.i di t ,adre.s he: den:" als .. hij tijllval ziet ),aderen ,': Iell . eTlHlelt1 deil 
6tr~idell ;wlj kUlJIlen ons()p",it),el~endcolilp!'ttlX,ie ' be- . e~rsten . i\ ju meLvroliW eil -killdereu ': te leven. wieiill 
oordeeillai;s 'in ellbuitell deIIJlltlidelberociprn>. ' . · bhbht kenntm? Datzijl\'iikwade· .'praCtil ketl;" wU ge· 

Het' k waaci ,"Hawver J!!f:ll 'kla~g't;'> dagte'e~l'~t Iliet ven'. ~'a't toe;daaiover word.t menig Ci!inees veroor
vaneen ai:httll~ jarrn, zQoals' heiadH;s; zegt~.II}ia(va)I ' .df.eld·; geclIszins wegtlUsslechle blleklulQd1ng; ciaar" 
veel Jallger .1 ijd. . De .. faj[liss(;.me.tlte.lJ, ': onder dllCliiilee- voc)r ~ttJrdth~ ' hijnQ liouit gelltra(t. . Zi)omendlls V1lrd~r . 
zen; Ilrtn'~ ii, stet'ds j,!aai;"~l t (j iC:: Er ~' \lg;eelj' , t ijrl',tpenwil gaun dan de wetreed~r;i!i I~rnr4eJ'''{helioort Hten. 
de halldlJ .met zek~rekaln,le: ft i.kele EU1CllieeschIl hui- ,de groil~;slagell .· valC hetJ liH.li~t!eCht' ~m"er . ~e · w'el'~ 
zen en mef'rdere Chh,e~~che lij1Iw{j~flh~1idl:l(/:'ln; want oli . P!;,II. ; ~.z,~?ilLS , .~at :bUl"!le ~~8~!tiltiJde i ha)l~ej~f~lYelide j:ia
he)~ komt ,het hoo.rd"lI:kel, I.! k":htrd~i';;;; ~~g~ .. ~prilJgr,Jl . Wilt .. , tiell .· i~ Va~t:gf:!sleld ; ' WiJJI:e.Il~·~W ; et~;~llo. : en ' . dll'i ':wel
geeil gezolloe lrandeld~r'~ef:~9q:::ftitJ~l/eerdeiIl~!l ~ valt; ee1:i\j " l'i} EUful'a tegeJ1; 'hoor'~'ii: d~cla\ll'tieren., "uiar: meIh 
'wel aatl,' dari 7.a1 slaall . bl~j~el,t·;:~:~!r~te~el,~n: lraildel Hoe.t, :· ,,~e~(; g~~I,i; · .. ~)ef~ ,<!r ltl~~er'~gjo~lagen; d~~~oot ;iDi;:lIc! . 
Maar lIet kwaad ntt'mtoll~! l!ll:~lt:t.qeJ".lk ' toeer:rhet,l8' : pla~t8', te: 8teHelf. . .; .:' .. . . ,', 

~r)~fe~ 1~:~;er c,~~,~~::S.t~K.·:J~;~~~~:»i~~~~J~~!.rl;ewSf:n.·~~::,~mo~ilt~ie;.filfi~t C~~,::~sd;; .. ' !lij;ltd:l1~·~~dd~jt~. ·~t!:r:;::Q~: 
a¢coord met zijlie¢j·edlJ"~til'en· ,. 'li'~eft:·gel!)Q~eJ,,geenb~)e-otriz~lk eell HIS, zoo gen.elgd tot "eigelllijke,::Q~iltbiijf 
dehifst~nd ' deed ,9f lI~et 'gtfiliHe.e.r;cJi;':i ~: ;;· #lle' ui'~Olj~tfti!lg .keil",:· zoo.veel kredlet:, verleeild? . Alt{'; de , Eu.ioptHriJ~~,· 
mag. heeten. ~.~erell~~;1.t:tl::: .Z,UJ! \ ~t'Ha'(ld~gebJeven~ '],och .han'del"op den voorgrond s,telt ,dllt hi}met eene~~eede . 
. hooTl'l~ . ~e 'dagehj~~ Y")11Ii~lpve : ~~8'g'mv'all'; di(:n lia.rd . . haild tedoell ' heefl" die uit eene bende~chelrri~il be-

,I)igt' 'Oe" scht·Hf, a:nl .: 'de. > ':~/~hll.lr~lo()sh'ejd;" · ,,:aarmede 'staai', ' nan heeft hij het zichzelven ' te \vijlen ' tlat. .. de 
. JJl~n, . f~Hljet· kaHg~pH? , l\:lo'etn:ie'i{·a.ii ll. I;hediiC'geli.lke raillissementen zoozeer;,10.enemell .. '; ' . . . '.' 
lii~clijketl" . deuke.)i:' die ~ aiigi~J i:i )t:s .~r ill toepallsi IIg Yai) die onclersteilLrg gaat;":,eli:. se.d~r't twil,tig'ijareno. 
1,ouden ·worden g~br!lpJlt, z()6:d:~'t ;~rw,til'kel~iklll)ericu- evenweJ )I'iet uit;het ~tt'gendeel ; i~;i wallr, wlmt 'de grei'l:: 
lum in Ill0Ja" j~. ,wil ' ihfn ~ n:i'etoridervinden dat dezeilvlill het krediet z~ll1 veeleer l ever , uilgezet . . ' .. 
Chinersche tweede .1.llt)Hl~ieh· 11)e~feu meer tenkosle . De·' K · v. K. ·onl.K.ellt ;·'dat ·'l}jf q.e'~ regelis.Maar 
van den .' f.:ur()pe~sc)Jfm hrip6.tfeii~t;~ i.rfl.lkt P' 'Is·. d~ O.ll- w~)ke 'is: 'det<>e~laHd?~j Wi1 !ev~ri" iit:~ene=maat8chappij~ 
gezonde . loe~t~J.td . v~m , djt-lr a~rd::, ,~ d~t1;lj . dPord.e tus- die }19ga1tijdis de ;~caserIlead',*iuistratiV'e,'~ ",aarvall 
scheilk~'Ps~;;vang~ ' R~gee, i\ig' verli<ilpeji . moet worden? een ;· ~c!~rijve~}n de~ llevlle(le8 ;'1~1Ix.AI(f/~!le#een (J8al' 
'En . J~~J.~, Wen }~t~Q~1 d<jor de,· ~l;ii)g~g.e,\I$l1l middelen jai.en :·'g~l~dtm8prak. Er ) s ; hl,er eh< ~Mr iefsgedaan 
:M~!i~~'~f', :. . .... ~... c;; ~:. ' ~;,:.~;:/ :';~ ' . .. .' .. qlIl: ,d~n ; ~rllk y~n .de hev~lkilj~: t:~. ver~'~inderen en om 
, ,7:1!.i~t~p.: lJet ee~~;r"a.a.r!fei4 ~ i~ ,, '4!it::'II~{ r~i~lietrecht den 'hare ' ~1h,aaW ~te doelltoen~ni~~" :\~1a~!'nog alt ijd . 'f~h~ 
,~~~ .~r, jJi , deJ~,<.t!ger~ tQ~~?~f'1~,i:dV:~1jllel~ .tiediteureil .tell · ",ij ~ op :de'groo.le :hem)fl!}iiig¢.!li dif Javll en Sumatra 
. ~f¥M.j,~J,~" it! < 9 '~9t~ ' ~~ .~l:{:.:~~~ ;N~~~~~,de·,Yhllieellc1Ie · uit . de' soortvan d .. 1ren~tatiCl.!fajr~lI'slalip~moeten wekken, 

, .~.,;;~.;~. CJ.I.a,,~ .... ,~ .... ;: ........... ?~. /~. J ... , .......... :'.jl ..•. : ..... ,~, ' .. ~ ... :.. , ." ·e.:, .. ' laJi~e.< ~,: ~~. f .te !.e.:, .•. t.' .. p ..... o .... g. e. l.lde.r.. waarin,' , ee,uweld. a .• 1. ,g .. . \t'a ... l .. l. be ... •. ,.~. t.:~;\\~'·?,~ieSeh"O. ".o.n. e l",'nd.e,.'.' ~.(jm. , .. ·.~.·· 
, ~IJ}L;;:KewQ~~q,~. ~y,~lF .!' :~l.~,Ju~~~ " ~I}; el!!J.\~~lell op pelde;·. De massa, de ID1lfP,e,mm i }evt:u; nog altlJd ' Ylm 

~~~~r~~~s)Ve:~t¥~~~t!,~~~r'~.:~, tO~N:~1.fg ·~~;·J.ll~~#l~~even · ·d.e. hand ' ~Il,ard~ tan~. ' k(~·;,~f "~nik~!~ ~o()rder~g~ 
~~~I~1!!st:.lg · . ~s, '.' l.'~J~.~~()iq~ll}~~ !lt~'; ~~Ir ~.f~l~, ;,~[th~t getalllifg. or ·.~.~ nOQdJge. f1Js~ t~~ ::,I~V~,!1:S,Oll.~t:rlio~~plallte8d~. 
~J~~ogen(le Qbme~~9~~ " 118n~elar~n~:~1J' li)~J.lleer..enW 8afzlJl\ . de ' sport}n ~yank.r,~c.4t~ge lmpulsu~,dQor, ~el) 

. ~ .: '~"~" .. : .,- ' --" ._-, .. , -,~:. - . ~·.""'r.J .... ,", . : ., . ". • , , _ .~: r-' - .~.' .,,~",", • 



' .etli~;ht Wel!t~n!lchbe~til~r;';: g~g~ven ? ;'W ~iu~ iijnde ver~genoeg kent, ,ge,oDni~tzbu worden wegel1s doortijn 
,b~terdecommunicl\tie~nliddel,e!I,waaraande 'dringendste ' boekhouderbegane'-¥eI'zuiillen. is tocb watkras. , 
behoefte ,hest8B.t. door malll)envan,alle richtillgen als Op ditargumelJt antwoorden wij met het adres: ~'Wje 

;levensvoonvaa~rdevanvoonjiigatlg er~eild ,? 1)e in)and~ 1e veel be\\'ijst, bewijst niets," , , ' ~\, 
schem!latschappij is in, geimen . dee)earine~ gewordenj Il et ad res verJangt verder met zekere pathos I/gelij'~,~, 
tal van feiten leerenhet tegendeel. .'Mdar haar koop- heid" van allen voor de wet. Eil nu hoLiden wU vori' 
vermogen ,is,' en b)~ift:beper kt;:aa,ll kapitaal vorming ?ell~t dilt zuolang de Griek, de Rus, de Deen, de Arrnellier, 
~ij nieten ~ij prqfiJeert, ook n,i,eL vande fi,uctuatIen 111 die zich in oilze kolullien kOl0t vestigen, tiietvet'{!!jc"h~ 
demarkt, om :biJJl,lge yrUze,n vooHaa~ :op ~e doell, \Vordtom illeelle meer bekende taal buek tehoua.en; 
WeI Zijl) de loonen, gestegen, ,vooralook; ten " ge~ol~e de ollgelijklieid ' ial blij~enhe~taan ,maar ten nade~~ 
van het herstel van ons rt;!u.litweztm, 'dat de dint wet~ van dell Ctihlees. , . ' - \1:". 
tel'ijk door de. cent deed vervangell ;ma~r w'ij hebb~n ~II nuzoudell we in dit land vall ahliormaliteitell tiit 
IlOg onlangs dell toestand ill het biullenhuid in , ~,~~ ~rgul?ent ter i\jde lateIl ,als de overtuiging bijvel¢tj 
npzicht . hlootgelrgrl ell nailgetoond, dat ' de epell~lge lIIe,tva:!tslC)(Jd, dat hetilllngeprezeli micidel iets bate!,! 
wij~e vandootvoe,i'iIw vall bet nieu~e mUHtwez~ugr()ote ko". Is da:thet gcval? ,WijOlltkimi.iell ., dat ten stel': 
n~deel~n·te ~;e~g/ pi;l)gt. ' : ". . ~' .. . , ..... jigsle; Ais ' men uitgaat van, de oiulersteiling, dat de 

Aileen de Joenemjng vat,l de bevollcll,lg ell degenllge Uhinees geneigd ' is tot '~ergedijk riiislll'uik" in zake van 
.mate ' vimmeHdere\velvaalt, die zijgeuiel, wettlgde Jaillis~emellt, dwillg hem' dal,l vrij met ons beken.de ka,: 
meer aanvoeren 'uitl:ir'eidiligvan h,etkrediet" aali de .ra~ters boek te houden; ~'ijri ' boek zul . \\'el ill orde~ln. 
tweede. 'h~J\C,l. , verkelld. .- M aar. ' 3~de[tJ~nge j:Heu, is daL , Ofzou bU 'in dat npiiC!I( Illinder kn,w ,,,eien(lalhl:e 
kredietoverspiu~tien. , ,!1ij , deherilaarae,()?rh)~ell .i,n,,~~;- I : ~in~e~ier in ' ~uropai . 'Zdp.~llis hetdaar,u;,ngelijkV~Q~ 
rtJpa :. en.-- .... A .. '.men ka ; .'.'.bI'l clke ha.IJ ... delscnsl;~" heel.t ,.l~~lli. q:U.I.~us ... e,' ... hand., CI1.'lgen t. e., str. ~H~I~: \y IJ, hEH:zeg-M., .. ell: w.tlt g~ 
onze li,iIHvadell!)1arkt telkens. 0\ eryoel'd. , ~oodra eClIlg~ eciller. . vClder .' gaall, dan moeten de grolld~lagen val~ 
oproilhing plaats \teeft, zeggen desk~Jlidigell,. komt.e~r ~,l_l:cl ,ol\f.e ~ ,etg~v~llgva~1 kO\ll:!h~ndel vaHeil:, , .. ,.' ,: ': 
einciigmeeqer m,al'kt dan Je pLJlatsellls, lJilL l~:"ooJdar, 0p l . ,l\lell wd 111 ludlf s~e~ds: a.lles vap_ ell door de regee~ 
jaarge~aan.' "EdliU! zal. lIIellnieL kU'i)lIell olllkellllen,ars l Hllg' gedaan hebben. . .H~f', ,lidres ellidF;t ,lIIet de v~r:" 
.~,et,Qe °himd ill; eigen boezem steekt; , d,at h~~ overdreven ' klaripg, ~dat ., ilidieHlli~(' ,Sl)(~edig en k~acht.d~dig tU!!" 
kt~d!et., aanChillcczcn ,veriee}ld, ja, ,i." :zek.cre l~tclell" he;t<>p- . sc~en •. ~clde \~'Oi'dt;>¥c~[);II\~I!<A,~ grQot$ie ,Qnheiiel! de~1 
dqngell van glo(Jte hoeveelheden IJJtlwa9cn, OUi zlch vooy ha~Jd71~land Ie, wa?jt~<;I,I; ; &t~iln,. . Js 'd .. t , znnder over
verHlwel.I I,t~ ~ekkml, de hqol'dqol'zaak I'all 4en tegen w()Oldi: drij <lIIg waar, . ~all jS :,rhe,t o.n:3· 9ilhegri5jielUk, wan ueer 
g('~., OJ)g\!~9f1q.en (()~stal'~ i~~ , . Me,'. h~,eft zich bijv.,.oP diel wiJ de; halldte!;keIIWg~11 . H\n ,' zi)o~ele geilchlc firllia~~ 
wijze bU .de ctlorm,e,fiuc::tua,liI1I1 . v,an dc kat()plI ,pt:ijz~l~ tiJdens .1 o~lder .. dlt .,adres' z,i~lI,r,?, ~~ \de: }!an~,el ' ;arwa?ht ~otd<lt de 
etrIl8 .den ,Amenkaansc.hen oqr.lpg wJlI~!}, de~.~en. ,Oat el!\q,clooze oVerweg;1I1g11\ ,, ~II . ,o:veq)elllzlllgen van dell hee/: 
l,cw,~ , e~pjg~ jaretll~nggpedga~p .; maur ,l.wt eil.ide druagt ~711 • ~llJer h,e\ re~I~Nd,e!~ zp;Jl.ell :,'~:aiihrengen~ A Is . die li~,ha~ 
la,$~~lh l~e ,~~e,~,de.<Jl~.II~~?TIql.';stv;alJ~I! q~ zul~ ee~,1 OV~1'81'aIt ".1~1I e.IJ~[~na s t,(!81I .. e~II~()U~I,g tot dell vreemden ooster~ 
lien toestalla en bij .. ' altUddur~tlde . o~,ervo'~l'!~ng ~an ,de ' hlJg ; zeci~e[i: : "g~e~t:-'~!.MJt\ , ZOi.lcler .het b~wijs "datg~i QP 
mar~t. . p f; eerste!!tllPQeho{J:flle : te zljn,ze.H het .k'redlet Ae, door OilS verlaJ,gd,e , .~: ,~) ,Z:Cf. boekhoudt.,' daIlls de zaak 
ill~e : k.rj'mpen ' .en sommigen hehben , ~it ~ ~el'k~lijk . ge- :voor denl~atavjas~.li~'L , h,~A,d~Igezo·nd, ' " ' . ' , 
?aa,~:,~~ii, ... ~,eteIl:, zeer goed d,at he~ it}igp,elmo~il~ k " 'o/laa~ Olize vv~rt~i$I~i~ i -.rS,~. dat, !!lon: i~ts: verla'~~t 
III ' R'~ ,; ~'i>epas,~~lIg],s.' maar ,dat IS h~t eentge ;redmlddel dat: d()el.l~?s en , ee1te. : !P:.~;LJ ,~~4aadv~~1 wdl?keurtfl?en:
om e,en gezondell ,nandel te verkrl,1gen. ,Wl\ men op . o~eL den ~reernden Qps~e!JIiHr \IOU , z!.In. En erbestil~ll 
den ; OUdell weg , ~o()rtgaall, dan zij nde gevolgen 01l-11Iog'. g~lloe~ . sporen, v,all~A~:::~~h[oo~nelij:ke ~villekeur.;vau 
olye~r.i~ll;\laar'i :pe,: Ghillees, e~lImoal . acl,lteruitgegaan, I vroeg.er, waaraan w~j},li~ ,~~"~~ed~ t~geil(jv.er heu S()!I;~~'dig 
O'eraakt toch meer en meer a:m het knot'len. I. !naak.cn, . . "" " "I, . . ' , '-, '" 

b.;:\tV a~: i mfnQpander/¢ Wijz6, poogt te v'erkrijgen, is I 1n de t\\;ce?eplaai ~. ;:y,;~,r,!:~ti~~n:~Hr~ssantell, daf\aa'l\ , 

e,~e~~~~:~l:iWt~ti:atl~;O~rb:!:~f~,-: Oo~tel;1 i 11 gZ~i.i!l~'·. l;o:~ke{ll .ri~: .'. ~~'~~: l~~~!i;~1( ~~r4ef: ;'~~1~~fl~~t~:ure~~ ijal~u~'f;:lfa~l; 
.~!l .. ; deWe~t.msch!l , t~.II;II , ho~de ., Of]1~. h~L JV1al;t;I;scll rn~tJaa\sten ,zIJI~ o.ln ; t.e : <iI!\~~lP:\~i' !)il~; IHi~~,c;'en ~ijdaarvall 
olJz,e¥aHlk~~r8. 'J l1s; qat all~n·"mo$p,lj~kp'Jl1, : el: z\p'ld~~vernemell, dat , de ,.~,'ee.s~llqI~r.s du,!r Z~lll en,veel. telang-
4~~J'tge in, stallt ,mo,etell geiekeH~wo~den, ff\f\a/geen~~ ,.zaa,m , werk~fi: : i\[~;1r_ \VU;Jly~b~n jh ~I~t~v~;'}nt!!~gm~al 
ZH1S .allen. ,.: " " ' , ,, :.' ':, ....':, .• ' ,. .. , l e~,n,I~,n,gge~}chLVan ~~gyme,r ,,~,~ienden8n?e~r4~J~tl~~ 

·; · , J~e ~" , v. ,K. [ afKum~lI.teerk, ectlteraldl,l~: , de tolke~I ' 1 tt'll , ge/', tc.il ,?I~ 111J. ,tot ' ~~t'ltpt!il~t;ll ¥\~i,lIellboe~el 
YQ.pr · de C.h ,il!ee~(!lle" :taalkullne,~de ", ~(,-~¥ell irerlalen, ! lJeliue'mU ,\-\;eru, mef tal v31i"' kreOileuten, · 'D~. ''!lAn,! 'di!l 

,~~~il!~dy;~~,~a.al1E~~~: .. ~i::!~d;~ ;g~s~:~GI,~;:· i;~l;dego~~: l :~J~~ ijtetE~i:~~~~: kt:l~k!~n~r;;J~~f>: ~a\ Im~t~~~t~~~d~{:e~~~ ' 
boekin . 't MaleiscJI, wal,lt '.: ~.llll 1,lU dat .. zel(lllet. doe~l, linerS kornen; . ~l n,ude,.baI~~;'Jlr !l~'~~e; zij 't bijgestR~~ 
q~Il '. ~ijn -'Ide kip del en des J~,llds daar, . om .. hem daai'lll d?or handelar;e.li, I~iet v~e~i,~lK',9(i\ 'hietof ()D;gevee~' ~)Jil 
¢e~i~ :. JwI,p'ende ~ haiidte, hit':d~Il''' · W ij~ijn . el'ktllleliJk !lIlet te doell krJjgen hij fa~1J~~§~~lt~ii~~~Ji.~~t\~~W~FHg 
y,,06r,:de goede , i,~rgenval~ 'qe ,¥, v. JC · \!o!Jr ' de dik-I.0verhlijft? .'En zu!lf!i : aiih '~~Tl~ ':za~~n ii'C11' niet-"op!ell
\fierc, : .~:uiskeude: kil1de~en , de,sJaI~ps ... l\1a~r .. a.at zij . ZOO." I~La p~lell P .Wij -\'reezeIl~aaf ar:te;:~~'r ,dat lneIl :~ich: ,e~i,(~~ 
¥~~l; Ory,ineesch • veI'st~l~Il' ~II Z\llke .ultll~lllende. .boe~ho.u-l , l.llusle,V~\lde~e\'Qlg~!l e~ne~;~lgt:~'~e!~veT~lld~.l:illg m~~, 
'de-r~ :\",¥J.Jn, nat een, Chmee.s, {he het M alelschmet ; verbetermg In dezen ]8 noglan!'l llOogSt ' w!'msCherlJk~" 

. . ~ "" . ""- . . -


	887
	888
	889
	890
	891
	892
	893
	894
	895
	896
	897
	898
	899
	900
	901
	902
	903
	904
	905
	906
	907
	908
	909
	910
	911
	912
	913
	914

