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Bekrachtiging van credieten door den Gouv.-Gen van Ned. Indie geopend boven de Indische begrooting voor 1873. 
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K O N I N K L I J K E BOODSCHAP, ingekomen in de 
zitting van den 3den Mei 1875. 

MIJNE II KEUEN'. 

Wg bieden U hiernevens ter overweging aan een ont
werp van wet tot bekrachtiging van crodieten door den 
Gouverneur-Genoraal vun Nederlandsen Indie geopend boven 
•de Indische begrooting voor het dienstjaar 1873. 

Do toelichtende memorie (en bijlagen), die het wets-ont-
werp vergezolt, bevat de grondon waarop het rust. 

En hiermede. Mijne Heeren! bevelen Wij U in Godes 
heilige bescherming. 

Het Loo, den '2den Moi 1875. 

W I L L E M . 
Aan 

de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

[1»6. 2 ] 

O N T W E R P VAN W E T tot bekrachtiging van cre
dieten door den Gouverneur-Genera al van Neder
landsen Indie geopend boven de Indische begrooting 
voor het dienstjaar 1873. 

W I J W I L L E M I I I , ENZ. 

Allen die dezo zullen zien of hooren lozen , salut! doen te 
woten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie boven het 
l lde hoofdstuk der begrooting van uitgavon van Neder
landsch Indie voor het dienstjaar 1873, vastgesteld bij do 
wet van 15 November 1872 (Staatsblad n°. 127) en ver
hoogd bij de wetten van 20 Mei 1873 (Staatsblad n°. 51) 
en 17 Junij 1873 (Staatsblad n°. 89), credieten heeft ge
opend, welke volgens artikel 31 der wet van 23 April 
18G4 (Staatsblad n°. 35) aan de bekrachtiging der wet 
moeten worden onderworpen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en 
met gemeen overleg dor Slaten-Generaal, hebben goedge
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze: 

Eenig artikel. 

Worden bekrachtigd de navermelde, door den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch Indie bij ordonnantien 
van 2 Jun i j , 1 Julij , 11 September, 14 , 1 8 , 2 2 , 29 en 
30 December 1874 (Indisch Staatsblad u°. 146, 173 , 216, 
282, 284, 287, 298, 299, 300, 3 0 1 , 303 en 304) boven 
het l lde hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Ne
derlandsch Indie voor het dienstjaar 1873 geopende cre
dieten , als : 

a. van acht duizend zes honderd een en zestig gulden 
(l'SGGl), tot aanvulling van onderafdeeling 3 , «Onderhoud 
van do tuinen en den inventaris der verblijven van den 
Gouverneur-Genoraal"; 

b. van vier duizend een honderd zes en vijftig gulden 
(f 4156) en veertig duizend zeven honderd twee en negentig I 
gulden (f 40 792) , tot aanvulling van ondoraf'deeliug 5 , 
ii Algemeene Secretarie en secretarie van den Raad van 
Nederlandsch Ind i e " ; 

c. van honderd zeventien duizend twee honderd gulden 
(f 117 200), tot MBvulling van onderafdeeling 14, » Ver
dere kosten van het regtswezen " ; 

d. van vijf honderd acht en tachtig duizend een honderd 
gulden (f 588 100), tot aanvulling van onderafdeeling 18 , 
» Gevangenen , kettinggangers en bannelingen " ; 

e. van zeveutien duizend zes honderd vier en veertig gulden 
( f17 641), tot nadoro aanvulling van onderafdeoling 2 3 , 
o In- en uitvoerregten *"; 

f. van negen duizend een honderd zes en tachtig gulden 
( f9186) , tot aanvulling van onderafdeeling 2 1 , « V e r 
ponding " ; 

g. van twee honderd vier duizend twee honderd dertien 
gulden ( f201213) , tot aanvulling van onderafdeoling 28 , 
i) Verlofs- on non-activiteitstractementen . wachtgelden , 
onderstanden , pensioenen en gagemouten " ; 

I . van vier duizend vier honderd acht en tachtig gulden 
(i 4488), tot aanvulling van onderafdeeling 3 0 , »Soldijen 
en toelagen aan eereteekenen verbonden " ; 

« van zeven en dertig duizend vijf honderd gulden 
(f 37 500), tot aanvulling van onderafdeeling 39, "Gewa
pende corpsen onder burgerlijk bes tuur" ; 

k. van elf duizend vijf honderd gulden (f 11500) , tot 
aanvulling van onderafdeeling 40 , » Uitroeijing van tijgers 
en krokodillen " ; 

/. van zeven en zestig duizend twee honderd twee en tachtig 
gulden ( f67 282), lot aanvulling van onderafdeeling 4 1 , 
» Andere plaatselijke uitgaven in het belang der openbare 
orde en veiligheid " ; 

m. van zes en twintig duizend gulden (f 26 000), tot 
aanvulling van onderafdeeling 42 , » Landbouw in het 
algemeen en veetoelt " ; 

n. van dertig duizend gulden (f 30 000), tot aanvulling 
van onderafdeeling 48 , « Specerijen " ; 

o. van honderd achttien duizend gulden (f 118 000), tot 
aanvulling van onderafdeeling 5 1 , » Boschwezen '"; 

p. van twaalf duizend gulden (f 12 000), tot aanvulling 
van onderafileeling 52, «Kosten der belasting op het bedrijf*; 

q. van honderd vijf en zestig duizend gulden (f 165 000), 
tot nanvulling van onderafdeeling 55 , «Transportkosten 
uit en naar Nederland en reis- en verblijfkosten in Ind ie" ; 

r. van acht en twintig duizend zes honderd gulden (f 28 600), 
tot aanvulling van onderafdeeling 69, » T i n " ; 

s. van drie en vijftig duizend gulden (f53 000), tot aan
vulling van onderafdeoling 74, » Personoel van den water
staat en do burgerlijke openbare werken" ; 

t. van twaalf duizend twee honderd gulden ( f12 200), 
tot aanvulling van onderafdeeling 78 a, «Havenwerken te 
Batavia"; 

u. van derti'i duizend gulden ( f30 000), tot aanvulling 
van onderafdeeling 8 1 , » Huishuur-indomnitoit en locaal-
huur" ; 

• v. van een en veertig duizend gulden ( f41000) , tot aan
vulling van onderafdeeling 85, «Spoorwegen"; 

w. van zeven en veertig duizend gulden (f 47 000), tot 
aanvulling van onderafdeeling 90 , «Tractementen , soldijen, 
toelagen, fourragegelden, bureau- en andere kosten van 
het wapen der infanterie"; 

x. van acht en tachtig duizend vijfhonderd gulden (f88 500), 
tot aanvulling van onderafdeeling 9 2 , «Tractementen, 
soldijen, toelagen, fourragegelden , bureau- en andere kosten 
van het pei soneel en materieel van het wapen dor art i l lerie"; 

ij. van zes en zestig dxdzcnd vijf honderd gulden (f 66 500), 
tot aanvulling van onderafdeeling 97 , «Hu i s - , bureau-en 
magazijnhuur en inhuur van gebouwen"; 

z. van zeventig duizend gulden (f70 000), tot nadere aan
vulling van onderafdeoling 101, «Levensmiddelen, brand
en lichtstoffen en fourrages " ; 

aa. van twee honderd negen en vijftig duizend gulden 
(f 259000), tot aanvulling van onderafdeeling 102, «Kleeding, 
équipement, velduitrusting, fournituron, harnachomont, 
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