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SPECIFICATIE VAN DE IN 1 9 0 6 OEDANK ONVOORZIENE OTQAVEN. 

SPBCIPICATIB der uitgaven verevend ten laste van art. 13:5 (onvoorziene uitgaven) der 
begrooting voor 190(5. 

In de kolonie. 
Passagekosten naar Amsterdam van D. van Bat-

tum (zonder middel van bestaan) f 
(Resolutie dd. 29 December 1905, n°. 14102.) 

Toelage aan M. Nassy, van 6 Februari tot 15 Mei 
1906, wegens het ter beschikking zijn van den Gou
verneur te Paramaribo, tot het voorbereiden van 
regelingen voor de invoering van locale bestureu 
met eigen geldmiddelen in de kolonie Suriname 

(Resolutie dd. 31 Januari 1906, n°. 1344.) 

Belooning aan den militairen apotheker J. L. 
Heyl, voor het op last van den geneeskundigen in
specteur scheikundig onderzoek van de organen van 
eene doode kat 

(Resolutie dd. 3 Februari 1906, n<>. 1702.) 

Premies betaald aan G. Lowe, voor het dooden 
van tijgers op de vestigingsplaats Nieuw-Waldeck 
in Nickerie 

(Resolutie dd. 20 Januari 1906, no. 874.) 

Passagekosten naar Amsterdam van J . C. A. van 
Beek en C. E. Kleberg Vcrberne (zonder middel 
van bestaan) 

(Resolutie dd. 23 Februari 1906, n°. 2471.) 

Betaalde passagekosten per koloniale vaartuigen 
voor de deelnemers aan den landbouwcursus, en 
andere uitgaven, in verband met den gedurende het 
jaar 1906 gehouden landbou.vcursus 

(Resolutie dd. 24 Februari 1906, no. 2497.) 

Vergoeding van de aan den gepensionneerden 
hoofdagent van politic C. Lemmers gedurende den 
tijd bij plaatsing in de districten niet betaalde, bij 
ministerieele beschikking van 20 November 1888, 
litt. B, n°. 45, toegekende toelage van f 5 's maands 

(Resolutie dd. 9 April 1906, n°. 4260.) 

Passagekosten naar Nederland van Joscph Schmidt 
(zonder middel van bestaan) 

(Resolutie dd. 7 April 1906, n<>. 4224.) 

Vergoeding voor de waarneming van de ambts-
verrichtingcn van den griffier bij het westelijk om
megaand gerecht 

153,00 

1650,00 

7,50 

40,00 

306,00 

923,04 

390.84 

153.00 

49.00 

Passagekosten naar Nederland van B. de Bruyn 
en J . BI. \V. Bruggel (zonder middel van bestaan) f 306,00 

(Resolutie dd. 4 Mei 1906, n«. 5247.) 
(Resolutie dd. 8 Mei 1906, u". 5405.) 

Als voren van B. Quist 153.00 
(Resolutie dd. 19 Mei 1906. n<>. 5820.)... 

Als voren van A. J. Boyl 153,00 

Uitgaven ten behoeve van de commissie om van 
advies te dienen over de vraag, in hoeverre wijziging 
van de verordening van 7 September 1882 (G. B. 
n°. 19). gewenscht is te achten voor de ontwikke
ling van het kleinbedrijf in de goudindustrie 170.00 

(Resolutie dd. 7 Juni 1905. n<>. 7079.) 
(Resolutie dd. 6 Juni 1906. n». 6417.) 

Koopsom, enz. van een stier, ten behoeve van 
de gouvernementsstalweide op de vestigingsplaats 
Nieuw-Waldeck » ' :. 352,773 

(Resolutie dd. 10 Februari 1906, n°. 1822.) 
(Resolutie dd. 6 Juni 1906, n°. 6401.) 

Als voren ten behoeve van de gouvernementsstal-
weide in Coronie 191,00 

(Resolutie dd. 15 October 1906, n°. 13852.) 

Passagekosten naar Curacao van C. Pearl. geboren 
Hassel (zonder middel van bestaan) 53,125 

Schadevergoeding aan den eigenaar van plantage 
,,La Liberté" voor een kalf, gedood door het om
vallen van een verrotte telephoonpaal 20,00 

(Resolutie dd. 4 Mei 1906, no. 5263.) 

Vergoeding aan E. Dranger & C°., voor het ver
loren gaan van 6 balen dholl. verzonden uit Deme-
rara, in de maand April 1906, niet het stoomschip 
Paramaribo 59,01 

(Resolutie dd. 27 Juli 1906. n<>. 9098.) 

Schadevergoeding aan den boschneger Adriaan. 
van de Mapanakreek. voor geleden schade door het 
zinken van zijn houtvlot in de Boven-C'ommewijne. 
ten gevolge van de door den gouverneinentsstoomer 
Cotttea in het water veroorzaakte deining 250,00 

(Resolutie dd. 23 Augustus 1906, n°. 10200.) 
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Schadevergoeding I M den poatcommandaot van 
Xickcrio. vuor een niet terecbi gekomen kist wijn, 
op 20 Januari 1906 per i.», Curaeao uil Paramaribo 
verzonden a u betn, all beheerder van de cantine 
a l d a a r f 

(Beaolutie dd. 28 Juli 1906, n». 90-13.,) 

Uitgaven ter opaporing van een H-tal van plantage 
„Wedërsorg ontvluchte Javanen 

(Beaolutie dd. 13 September 1906, n«. 10981.) 

Paaaagekosten naai Nederland van lf. P. Lam-
bacfa (tonder middel van bestaan) 

Toegekende premies aan Sowhodurree n°. 929/f 
en v7oogaowidjago n°. 66/S, tegen afstand hunner
zijds van liet recht op vrijen terugvoer 

(Resolutie dd. 27 Februari 1906. nP. 2634.) 
(Resolutie dd. 28 Februari 1906. nO. 2680.) 

Passagekosten naar Nederland van Reina .). Lub-
ben. weduwe van J. C. van Grafhorst, G. B. van 
Grafhorst. \V. G. van Grafhorst en H. F. van Graf
horst 

(Resolutie dd. 4 October 1906. n°. 13526.) 

Vergoeding aan Wong-A-Wa, voor het verloren 
gaan van een blik olie aan boord van hot s.s. Curafao, 
op 2 Februari 1906 

(Resolutie dd. 6 April 1906, n». 4140.) 

Huur van een lokaal voor de brand wacht gedu
rende drie maanden 

(Resolutie dd. 6 Augustus 1906, n«. 9461.) 

Passagekosten naar Nederland van E. Polderman 
(zonder middel van bestaan) 

Premie voor het dooden van een tijger te Coronie 
(Resolutie dd. 3 October 1906, n°. 13488.) 

Uitgaven in verband met het doen van cenige 
astronomische plaatsbepalingen in Suriname dooi
den luitenant ter zee 2de klasse P. A. van Rees 
en den adelborst 1ste klasse F. C. Kruys, ten be
hoeve van de uitgifte van domeingrond 

(Resolutie dd. 3 November 1906, n°. 14484.) 

Belooning aan den secretaris, toegevoegd aan de 
commissie voor de vraag, of verandering van de 
administratie der gouvernomentsbedrijven wensche-
lijk is 

(Resolutie dd. 26 Februari 1906, n°. 2553.) 
(Resolutie dd. 17 Maart 1906. n°. 3386.) 

Vergoeding aan J . E. Slcngard, te Nickerie, we
gens beschadigen van cenige stoelen op 17 Septem
ber 1906 verzonden per een dor koloniale vaartuigen 

Premie aan Pateed 625 G uit de koloniale ka-. 

welke immigrant vóór de oprichting van het linuii-
gratiefondi ii aangevoerd f 

Romuneratie aan L Jonker, wegeni verrichte 
2.50 werkzaamheden in het 4de kwartaal 1905 en in 

1906. te Nieuw-Aiii-tenlani, ten behoeve van het 
Gouvernement 

19.75 

150,00 

200,00 

519,00 

3,00 

60,00 

153,00 

5.00 

967.00' 

300,00 

10.00 

Vermoedelijk nog uit te geven. 

ïgo.oo 

150,00 

687,39' 

Totaal f 8678,84 

ln Nederland. 
Reis- en verblijfkosten van den gepensionneerden 

West-Indisehen ambtenaar D. .T. M. van Restoren, 
wegens het houden van besprekingen in verband met 
de voorbereidingen tot de invoering van cene Comp
tabiliteitswet f 5,96 

Passagekosten naar Suriname, per s.s. Prins Wil
lem lil, van den behoeftige Friedrich Hamen 104,00 

Als voren per s.s. triits Frederik Hendrik, van 
den behoeftige W. K. Baal 104,00 

Vracht per spoor en assurantiekosten van een 
vaatje versleten zilveren pasmunt, en het lichten 
van een inkomend paspoort voor dat vaatje specie 3,63 

Premie van assurantie, poliskosten en andere on
kosten, in verband met de verzending van een vat 
kwartjes on dubbeltjes per s.s. Prins Wilhm V 
naar Suriname 73,73 

Toelage en reis- en verblijfkosten, over September 
t/m. December, aan J. C. M. 8. Conradi, postdirec
teur te Paramaribo en directeur der koloniale post-
spaarbank van Suriname, met verlof, te werk ge
steld om zich op de hoogte te stellen van de aan 
zijne betrekking verbonden werkzaamheden 297,75r' 

Honorarium van N. J . Singels, directeur van de 
gemeentelijke electrische centrale te 's Oravenhage, 
voor het opmaken van een ontwerp voor electrische 
verlichting van Paramaribo 1000,00 

Toelage en reis- en verblijfkosten, van af 16 Sep
tember tot en met ultimo December 1906, aan C. 
van Wachcin. lste-machinist bii de koloniale vaar
tuigen in Suriname, belast niet het verzamelen van 
gegevens omtrent samenstelling en behandeling van 
"én het varen met motorbooten 247.15 

Kosten van het zetwerk voor het drukken van een 
extract uit het advies van den Gouverneur van 
Suriname, nopens het rapport van de Surinaamsche 
commissie over de oprichting van eene centrale 
suikerfabriek in Suriname 30.06 

Totaal f 1866,185 


