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HOOl<'D~nUllEAu: Batavia, bij BRUINING& WIJT~ 
. '. . ' - . . _ ' i . 

Rottel"da'm, hij ~I. WIJT &,ZONEN . 

VOO:RWOORDEN, zicht aim ,den dagheeft 'gelegd,beging ' nogtans bijhetslui .. 
. . . ' : '" "', . . . ten vail de.llieuwe '~ con~racten' een 'gr()oteu, missiag. Hij: g!lf 

VOORKOMENDiil " tN ' lljl, 6EwoNE EDITIE VAN HET . toe dat de ,SuItanvali : Bimdjerm'asill , ook lia de ouderwer:.r 

Nieu w Batav:i~sch ' Handelsblatt 't:~· vnn~v~~ol~~o:!~/:~k~;es~~~~::~ge~~t~oiel~ed~~~: 
..... _.0;' .... -: _ bestaa)lde i[l ' houtwerken, tomvwerk, een :weinig was, enz. 

E· . e" n,O:e' ... ' meded:' e'.'e' ·\·. in.·ge.··.· nomt.r. e.nt : de v~ornaam. ' ste Daardoor ' .bleef hl;lt dtmkbeel:d ' bij' de Dajaksche bevolking 
~ . voortleyeu,dat ,die sultan eigenlijk 'hull wettige s(')uvereiIi 

. Dajakschehoofden in de Zuider- en was, tegenover wieil wirbij gevolg de ~ rot vim overweldigers 
, Ooster-afdeeling van Borneo. vervuldell. ' . , ' . . . .' 

. , Tegell dim afstand valide bedoelde landen werd evenwel 
I. ' lnleiding. bepaard, dat aan den l':uksbestierder te Bandj.el'masin ~eene 

Menigmaal hoorden wij Nederlan~ers ~nnexatie do~r an~e~ell 80m van f 12,000's jilti;i~als ' schadeloosstelling ZOll worde~l 
laken. lritusschen Je~rt ,().e geschledems van de \lltbreldm~ uitbetaald. De vorst~~;;vin Bandjermasin hleven overig~ns 
van ons gezag opde b.uitenbezitt.ingenniet aHeen dat WIJ weI is ,waar het, rechtbehouden ' om de hazil in de doessc:ms 
met dezelfde . zucht ' bezield zijn, · maar". dat wij · daal" zeer te doenheffen, ' maai' verbonden iich aan het N ededalldsche 
weinig doen om dege~nnexeerde volkeren datgene deEilac~- gouvernement ' eene jaarlijksche schatting van , 10bl'iljahteu 
~ig te doen wordenwat eenhechten band tu~schen versclnl- elk vall 2 karaat op tepreugen. ,;, ; , 

, ~nde' -volker en vlecht,: de welvaart van dle laudeu be- , Eerst . Qnd,erhet .: bes,tutu Val! .4ell ;}:~si~eI!L!!~llQ~csj~~! 
,JOr$l.r,r:l.ln efto ze j~{~~~,doel1- toonemen. Demee~i;e ;''Opail,irg~a:i'!ii{ge\l?~lf ;,eR '·ande7~te.'O.oeri .7er~aneri. " ;' ~ 
";hfii~~t.jzittirigeh , d:l€l' \VIr In (len loop van eene halve . Dehoofden vart 'gewestelij k 'bestilUr lIiIlleUW verworven 
eellw aan OIis gezag ;onderwierpenj ' zijnen blijven lastposte~. landen. behoordenzich, door reizen vall de grondgesteldheid, 
Wij wijzen ?t Palem~ari~FBenk()elen, de Lampongs, de,zl1l- de zedeli ,. e~gewoonten derbevolkiug';en van alwateeIi 
der- en Ooster-afdeelmg" va!l Borneo e~ Celebes. . Men zal beetllUl~4I;lr, dlent te, weten op de hoogte te stelleu. Demees~ 
evenwel niefbeweren daLdle landen met producbef kunnen ten vergenoegen zich inetraadpleging van de archieven of 
worden; Maar, men heef~ daar meestal deneenen dag afg~- beoordeelen < hetland en zijnptodllctief vermogeu_ van h¢t 
brokrn . wat men den · vongen opbouwde. . .. ' dek eens ' stoomers. Daa:rnaai' besliste men or het laud roor 

Wij bepalmi onsto~ :Bo~neo; .. Reeds in 1843ha:d de pe-vool'l1itga~g: "vatba!\ris .• De meeste opvolgers' v.anden h~er 
percultuur~ ,ddr ze~~re : UltbreldUlg verkregen.De ranken , Halewijrl:teBandjermas.i~ ,achtten het voldoel1de dekaa:rtell 
stonden Ultstekend mde ,Tanah Laut en deV~rstenlanden .. ' Van 4ew overf!t~/Henrlcl,' na t~gaan en de rapportenvare 

Koffie wOl·dt er: overal aangeplant , . hoezeer '~llet gere.ge~d; ,Mullere!! Horner: ' oonste , dOOrlezell. Zij kwamen niet ver": 
Wij vondentwintigjaren geleden veeLkoffie mhet SlOng. ·. del;dan Mar.tapoera, 'Marabahar{;eil Poelo Petak. '. ' 
sche en 'Pattysche; •....... . " " ' . . - Er zijnook geweest,die voor' devroegere sultans van Ban-

In 18441iet men.echter deze kultures wederlosen zag ermet ,djermasilJoi de Ratoe Kemala letteiilijk in het stor bogel\; 
meel' naar om. : , Menheett el' toen Benkoelen, P~lembangen al hrit mogelijkededen om deze personages welgevallig te 
eride Lamjlongs mede hegunstigd. Wah leveren dIe gewes- ' iijn. Het 8,preekti;'van zelf datm~nt,egenovereeu inlandscn 
ttmthans daaraanop? ' . . . ' . hof de .welvoegelijkheid en 'beleef4heidin acht hehoort te 
. De grootef6ut ligtmdeonbekendhel~ van hen, dIe het nemen'jmaa} gaat : men verder, ' da:~is datiu strijd met onze 

gezag .in han~en kreg~n" met lllnden volk. Totd~.t.Pem- waardi&,heid,~ cn , me~ 'slands b"el~n~; , . . . . ' 
!Jekel Kem~t: 1.n,, !8291~opstand .kw.alll , hadden ~lJ lU: ~e " Vaneen: en: an~er ;hooft mei(wrange vruchten geplukt. , 
Zuider- en , OO!iter~afdeelingivan:Borneostee~eene mmderbe- DeBllndj'erD:ta~insche opstandzou 'wellichtniet zijn uit" 
langrijke plaa~8 · · ~~umen, .. Toen de 0I!stand onderdl'ukt . geb~l'steh . ell in . g~en geval 'zooMnige .uitbreidiug hebben 
was,werd@. ~~j;qit~ngev?lgevan de meuwe contraeten, yer .' ' ~ '~ls,::lat~~, 'plaa:ts von~,hadderi ~ de hoofclenva,n: 
meestervan [~~:gehee.~, Z.Uldkusten . d~ daaraangrenzende gewe . .. , ~ ~'bestuur 'het 'Yolk beter' gekend en meer ' ,tact .ten: 
binnttllianden,·;tot} ~!!m , ae!a~erscheidm.!;{ tusschen den ~roo~ toon: .ge~:Phl~~l. -' : .:: ... ' . , 
ten ,"' Dajak: en de , Barito-i'lner eel!.orzlJds, de . Malawle en l\{en:; ;ha~:l (J,e hoof den en de .stammen der Dajakkers ,bee 
de GrOote\ Kapoeas,;riv:ier aan; de andere ,.:alsmede van de hoorenfc- releveciren ' ell hen;tegende Maleischehoofden 
0ostk:ust tot . Koety. , Door, de heerschappIJov;~r. dezela~- dieqen ;teheschermen~ . DanZO(lmen- hen nan OilS hebben 
den' en OD.zd v,esl;iging,ter, Westk~st voerden WIJ geza~.oyer verQoml~n. ~· War~iLde Dajak')che ,hoofdenmet ons op vrienil .. , 
lien~ gebied.· c>P: ' BOr~e~ ,,,an rU1m. 8,OOO~eogr.mlJle.il 'sch~ppelijlcen .en Ycl'tl'oliwelijlieTt ,Yoetgebleven,; door e,~rbie- ' 
dati door, degroote : llViere~ tot vcr mhet blllneniand .toe- digiiig .van -:de instellingen der, D~jak's, dalrwaren de M~· . 
gankl'ilijkwas . . ... ::.> ::- . ': ' ' • . : . : ' Ieiere ollinacntig:: geweesL Men', heeft "de ,Dajaksdaare~legen 
;. D' , tesil1cmkHalewllntq,~e m,;-vele ,opIlobten arootdoor~ ' v:oor hetbOofd ~ten enkll~n~; belansen' aan die ,der 



~Mhl~i~l~i!~~i~i~r;:,~:~!~~~}~::<Dil~~a~t¥~~h~i3~€~t~~~i~t~~;',~, ~~.;,~ .' .. ;{ .. ,~ , " .~ ... , ' : . ....... . " ... '. ." 
,t ". ,. ~~)~l , a·angeb()deIl, .• te!!~JJ; tperuel!.gPI!J~ . ~oer!1Jllttt1iStng:i ' . ; ,pe, ~nr'etlgh~ld op .. · ~~r~t;? lan ~al~lers , wDaJaks . en 
"Lint. eU ; anderen .. op4eng1·qnd . mpchten' blij~eri . zitteii; cGlimeezel1" " dle~r, ver vanzlJnmet · elka!-lller te harmoniee-
die' il1an;Ilen . wa~~n .ontwiK~~d g~I!?%" om , ;}lets~rievenq¥~;ren, .p.ta~~t het ,?E~ igemak~el\lli,:daar h~rschappij)~~ hlij~en 
dl!arv:an ~te begl'lJpen.Onql'l' den, resident GalIQl,Svolgd~~ ; voeren~ . ~:~'" , ,,_ ",' ,, : _ ',~-, 
'men een,'tijdlang ';eene beteii%/PQliti~~;'·;1\Ia'<lrd¥~¥iia werde~ i ,~en: onzer g,etrO~lfste ~9IldgenooteJ! " .is sederhj~r~&o;de 
de .. DajaKsche lioofden steed's. meer err:: ' meer :v.ahpnsve~: ; DaJak oS~~to-Om!t i hQ()~~va " 'kong, If'!f.tuW ~n ~l!tti.>AIs 

.w}jderd.. .", ,; . " ~r, ,,': , ":c: ';', .c'.~;,; .'~:: ~ bonc\~~no~t yan;~:fl!S}'t50Uv , ment, QQ.J!::: ~enoveCl>tamge-
';'>P~I?~j'~k,be~ireveri'weI6vei; het ulgerircen sonlmigezeer . ~~o:eD~ . !!eeft .zlJu' J1aam . eeralgeme,C'nebekendheidver-
goedemgellschappen. . ... ' . ' . . ". . . "'., "heben. . . . '. ' '. ' . ' .' . 

'.Ilijis gastvr~j, . zelfs tegello:v'e~zijndooclvljand.B<itrj)edt . .~1l1 ~'J,4 kwa~l ~(j.~to~QIJ:q,;svader te oveFlijdl;n.Hij tel
~ezezijll () WGllillg, dau . is h;ij j;e:r ,:veilig.ji' .... <.,; , ':. , '. ' ~{f;, ~«(,~,~lJils eer~~ J.:S ; Jllr~~:t} Ji.a~ cen jeugdjg en gnustig vooi'
..... De])iYj~k . heclltvoorts han debauden de vtiendsch!lp:. ; }tollleu, ~ ~,as slank, maar . ,st,erk . van~ gest~l. Hij weigerde 
Eeriven}l'ag ' zul hijin VOO1"" en tegemifjoed llalevell. . ShlW ,aanvaukel~Jk a1~' llOOfd.vlll1; Slkong opte tredtm en Iioddigde 
Iliell met'heil1een verbond,dail drinkenpartijeneen weinig de bevolkmg u~~ , e~nmeer ervaren aanvoerderte kiezen~ lii~ 
water, waarin en hIe . droppels vau . elkailder's bloydvermeIigd ' . tusschen had!.W:.~lchdqo,rll1~[Len ;s~hrauder~eia reeds een 
zij'~; < znlk . eene: veI:b.indtenisacht d,e Dajak . heilig. . Tevens naam v~~wor~en ' en de bevolking Wilde ".an geen ander hoofd 
wotdtterhennnenng aan.,zQo.dalllg verbondofJjakat een ;weten: . , chrl}Ver , dezes .. en , de toellmahgeposthouder van 
stukgeldof . ~~n . k9P'erenring in tweedeelengekapt ,wa!lr~, '~l·ab~h.~~, . • (l~ } A.mpoine;e:s ; P~ttJ:~ijl, . 'fer~en na~r~i.kon,g 
vanelke pal'tI} eeu ) leelbew11art. . . ' ., '.,.', ~ezgn.tlen. .. W:IJ . .wJ)OI~~en , bet , .dooMeest yan ,bet'· overleden 
; Het .,ware ; ~:mzeplicht. geweest een · volkie re1tveeren,dat hoofd. te . H~IDattan l}IJ e\l~;J!iJd!!n ,qoeto Ono . over onsiiaar 
van1828 tOt183'Ocip Java ' aanonze ~ijdegestrederi had; ]~an~JermaslD.te. vergezellen, waarbiJ 11ls hoofd vanSikong 
~og iu ' 1844 leef~el"i .' eenige; dezer oudei,trijd11lakkersaan ·eu Karauwerkend werd.::·., . ~ .. '.' ". '. . ..•. 
. ~;~ ~ :Bov~l}~Mentll~gei ·~enaan . de; ' G-root~ Dajak-l'i del', maar oDoordeu ?1Jlglt~g ~1fetv~l'stltndigezendelinge~w.~rd Soeto-
blJ ' heulsde henu.nermg-aan,dekamp onderdezelfde. vlag '. no ;,hunvrlenq: ;. IJ:;lJ besch~fmde,)~(lQzoQv,eel hlJ konhij 
gebleven.Wal'e het niet staatklmdig geweest dit. getrouwe lIet Ultbarsten valcden opstanil in 1859 en belette dat an
bondgenoots~hap te . blijven aaukweeken? De kort:iichtigheid deren het lot. van de meer orthodoxe zendelingen van Poelo
en . -:- hetmagniet vetzwegen worden'C de wijze waarQP Petak.onderlPugen.Da~rwerden zij vermoord . . 
'enkelenmeer ·hun eigen helangdan c1aLvanden lande be- . De.lllvioed derzelldelingenwas geknaktdoorllet om'er, 

. hattigdhehben, gavell aanleidih'g dat de Dajaksche hoofden s~~ndlge verbodaan de Dajaks om eenig stnk; met La-
oris . vijan:dig wel'd~n en . zij t.en ·laatste ·hun }~eilmeenden te tlJnsch,e .karakte:I:s .geschreven, aa.~:het hoofd vaugewestelijk 
mOlltemzoeken blJ de Malelschehoofden, dIe hen tot . den hes~uur te .zenden" . AlsonderwlJzers zouden anders dezen-
opataildhebben aangezet. . , . ' . ,<: . dehngen n~ets teducliterr:Ji:eJjbengehad. -De .vervreemdinO' 

$OII!IIlige;; Daj~kschehoofclenhad roenop gelijken v<lu depaJaks tQg~uo:eJ:.o*~ .. ;bestuur ,was ;:00,· groot gewo;' 
;,oetll ... e.tdied.e.r ... M .• a~~ie. rs d.iene~ '.te. b. e.handelen,ZQOaISmen d. en. door zulke h. an~eli. ng. e~~·~a .•. t •.. · .. S.H. e,to-On~ het eenUreJaw.··· 1ft 
m den allerlaatsten tlJd meer begmt te doen. was, dat nog openhJk Vool"z!J~egehechtheld aan li~ 
. Wat gebenrde? Wij zijn hjetenthlisiastmet het zen- landsche , go~vernement durf~ELiiitkomen; , . ' . 

aiilgswerk: . Maar.~ezendelinge~ op Bor~neo verdienen allen · .... Groote -: dlens~en be~ees' ';So~to"Orio . onstotbevredigi~:g 
lof.v:oothetgeen zlJalsonderwlJzers verrlcht hebbe~. Een . Van BandJermasm .. MIJ werd llltusschen ,.destijds bloat met 
groot :aantal jengdigeD~jaks,. z60ns van hoofden ,kwam . ellne bro.nzen me<laille bel~o~d, · terwijl den RadjavanPe!!at~ 
WL4ente Poelo-Petak 1eere1), Je~enen s?brijven, ookinen ~anyeel: hooger9ndersche1(ling te bellrtviel: ~_Het is w~r, 
met ons letterschrift: Zij' warener trots ophunne brieven, ~at Soeto-Ono Nederlandsch onderdaan en de RadjavaSal 
rapPOl'tenof vertoogen dien ten ge.volgeregelrecht: aan het IS. QQ~ de laatste, de zoon van Daeng Mokeraen was 
hpc>f4 . van ' gewestelijk . bestnnr te; kunnen richten .. ;r.onder .. ons reeds~ls cen knaap . van Sa 9jilreR bekend, ' .,. 
tusschenkolllst ' van ' den door hen ·gehaten . djaksa :en :pang. 0" ;.,Z~ooveel . lS zek~i', 'dat . SoetQ-.Ono onllingsbij debewegmO', 
hOeloe, die ', z~~a~sbloedz~ligers beschouwdeii;. . . . . door Wa~gkanglll 'lietleven .. geroepen; op nieuw beWijzen va~ 
.. OngeloofehJ~ ' IS . het felt, datmen den DaJ akverbood zlCh· . gehec.~theldheef~ . gegeven, i die men opeene meer beteekenell.
in '.' geschrifto metJ:-,atijnsehe karakters tothethoofdvan .. dewIJze .heeft willenbeloonen. Dedaghladen··hebben Diet 
gewestelijk .' be5tu~r til ;":~~~tl; ~P . grand .dat de ' djaksa · .en . l~n? , geled~:IJ. gemeld; dat Sqeto-Ono dOOI; onzeregcering be~ 
depanghoeloe IId1eschnJfwlJze met illilchtlg waren ?" Dezeg.iftlg.~ 'f~ld. m?tee.ngouden keteli en <ster. '. '" ' 
Maleiers genotendestijdsdegnnst van den sultan. , WIJ . zIJnllllllg , overtuigd,dat; had men aandat hoofd'de 

Doorzulke grovef6uten zijn de Dajaksvan onsvervteemd ·keu.ze gel~ten tnsschenzulk eell kostbaar geschenkwellicht 
en ' Quze vijallflen g~F.~r~en; .Nog bioedtBandjer11lasin ,uitcemgedmzende gUldenswaard,ende ¥ilitaire Willemsorde 
dy ~ 1V~ndeIl,die doo~', aenjongsten~?dog geslagen \verden. ' : danweId~ Neder1andsc~e Lceuw ,aa:IJ.een eeuvoudiglillt) 
Hetls.meer ·.dan .tIJd alhet mogehJke ·. aante wenden .OID ... S~~to.Onogeen ·. oogen?lik .geailr~eld~9U hebben 'en. ,aanhet 
di~ ·,' ~~ .. heIeri~'; ' }\I[en: raepedo'or een ·· i11gemeene amnestie .;bliJk.' va,11 moed, ', b,e~{lld en ,·· tl~OU,!.·' de v()orkeur . zou hebhell ' 
hC!o!d~n~n;;~en.rbe.~;Qlking. to~ ~ gris, ;teTltg'jAie .?oedhiu'~igJm :~egeven; , Maaral: .te ; ,:eirii~ , weten zij; : die )letgctag . .i)l;' 
geWllhg. vim aard ZlJIL; . BovenaltnakebnderwlJsde~e hedeu .lianden . li~?ben., e ·de IndlVldu~p; . ,v.an . de lllasSate . onderschei
tot: .' getrouwe ' bOlldgenooten '. van " 'heb ' · NederlaIidsqhgezag, I den .. · of . ZJJ .. nussen,. den ruoell : voqr . arideren .' Diet .. l.:achf 
O~derwijs js . daart?;eJiet • mees~, gesch~kte '?Ji. 'krac~tigste mid.: ·I· 'en;klem : . ~atg~lle ; ' ,~e . ,v!:agen; ;,wallrOp: zij ' aanspraakmoge~ 
tIeL <.l100T:-onderw1Jszullen WIJ ,~delll~br.eldll)g van, d.enIs_'l maKen. ~; Dlkw.IJlszlJn zlJook . onbekendi inetde taliI , deze';' 
IIlJ:it :,t!Jgen.gaailen . t~n . a~l!lu tijdi·ste!;ln , bij, ~enI)ajak. Vin~ellc. 'I. den, euh~t ka~aktel' J~n d!J:personen; waarmed.i: ti.J~mgaaii .:,· . 
i>:Geduren,de zeven,~len " JR!@nvel"keerc1en .W1J ;. met . ete · DIlJak - J)e ,g~l)..del}. .paJo!J.g ; mo.et ernch :cvenwel; niet toe 'bep,aleJ!; .,de,o, . 
s.ohe~o~fden • •.... WlJwe~schen . c(>n .... enillider olIltl'eIithen , oppervlakte . vande .llllandsche .. maatschappijte ,beroeren; . 

:.~f:i~t~~~:t~~l, .a:bj~.~~~;~t~ilb~'k~n~i~l~etl~~;~~ ~:;+~~~~li~:~ I:.~~htv~·~~fiC;~~ire;:~~e~~~:;'~~:%:e;r;J!o.~~i:;,;~~i-.' 
d~ ;: ·:.V,001·I!~aw.ste ...• .• D,.aJ~ks . . : '., .tI~t ::· kan : w:,enlcht ..•.. e~lllgc' l!ll.tlge,llilst.e .... gesh eng~eld. . Daal'blJeerbie~igeIllen,deilis@ling~J1:, ,.' 
~,~2~~~ .. v:a;1l " pn~e ; . e, Y!lr~~g ,}·eke,ns~~ap~!J .J~vlln. ,. , " . ':' , I .o,fde , ~dat I ,da~, .~~l!J~hlangzaplttl·~,~ild:door ,~v~r~~~ ..... . 



aHe: veraudcl'ingcn k!!n illvocrer;" die met de ziensIVijze van 
oilS ·bestuUl' st,l'Ooken. , ", 

Gewis had 'men Soeto-Ono oneindig grooter di~nst beIVe" 
zeJi, "als men 'hem, in plaats vall een sehitterclld siel'itlld, 
datgene had toegekend wat de eCl'zllcht vali elk krijgsman: 
opwekt en levendig' ,11Oudt. Nict ongepasf ware het mede 
geweest ecnige gelden besehikbaar te stellqllom de verblijf
plants van ' zQ,lk een gctl'Ollwbondgenoot tot eenecnvoudig 
en lIctvcrblijf in te , richten. . 

Soeto-Ono is ovcrigens hoog ·met ons bestuur in genomen. 
Wellicht zon hij gellegenzijn zijne huip te verlcencn om 
tlclwflickultunr op Bomeo nit tc \.n·eiden.. Reeds in 1844 
werdvecl paggerkoffie te Sihong, Patti en Kal'auw aange
plant, vooornamclijk in dehoogei:e streken, op de hellingen 
van den berg Lailgmoimch, die de waterseheiding vormt tns-' 
schell de Taballongen Patti-rivieren, alsmede hooger op in 
de ' valleicn tussehcn de oei'gell San w en Kinsaloe. Daar 
bestaat (11; gnnstigste gclcgenheid om de weivaart van land 
ell volk tebevonlel'en ell om aanlandbouw, handel , en 
$chccllvaart ontwikkcling te vcrschaiI'en, dom" aanmoediging 
Van de kotriekuHuur. Zoodocude ZOlr de Zuid- en Ooster-af-

, e1etiling van Borneo productief wordell. 

, III. 

Het machtigste Dajaksehe hoofd was wolcer Soerapatti, 
ill!! , Tomengoeng SoerapattiUekenil, hoord van de land
schappell Siollg en Moerong, aan het bovoilgcdeclte van de 
l3arito-rivicr. Hij is de afstpmmeling van eon geslaeht, 
waarllit sedert zeer lallgen , tijd hoofclen vall tic gelloemde 

, gewestcn gekozoll worden, toenzij nog steeds in naam tot 
het rijk Vlln Bantljermasin behoorden. 

1\ )()/l wij Soerapatti het eorst otltmoetten, itt 1843, was 
hij reeds COil man van 38 il. 'W jnren. Hij was klein vall 
gestaltc en hud goen zcer innemclld vool'korncn, elaar zjjn 
uJik 801mw rOlHhvnarue. HU woondo destijJ.s te Bahan, ann 
.. Ie JIlul'ito-rivicr. . 

. :;'SoLl)\'I!lltti kwnm in hot voorjanr van lS 'bl1 naar 13andjer
masin, met hout voor de ucntjng aldaar. Hij was vergezeld 
door een paar l.ijner zonen ell een gevolg van 500 personen, 
w.n rondcr ook Dajnk-l'aries en vrollwcn. Zijne zonen moe
t Oll well 11 a 13 jarell ond gewcost zijn. Zijn gevolg bo
slou(l uit fotseh gcbollwdccn welgemaukte lieclen. Onder 
lHlIl zagen wij voor het eerst Dlljllks, die zieh van de arn
}lullulIg bi:tlielldell. '1 e die .. gelcgell heid ontving hij van den 
residont Ondaatjc cenc acte Villi nnnstclling Oil een praohtigen 
ccte$nuol. Op het rositlentiohuis ' lcgdc hij den ee(l v.an 
troll w, ann (lllS gczag af. 'revens welden oncle twistcll bij
gdcgd tU8schcn het yolk vall Soeraputti en dat van Singa
Hndjn, hooM VIUl de !!tammen aan de groote Rencdon-Ka
jlllll'ivicr, en dell '1'oendal1, hoord van de bcvolking aan 
het , UovengeJccUe van de groote Dnjak-rivior. In vroe
gercjarclI hall bet voik VAn Socl'llpatti een 20tal clorpenaf
gcloopcn en ongevcllI' 500 koppen gesncld. Zijne lieden 
waren cehl er vCl'volgens door de vijanrligc Dajaksche stam
))1011 ill ecno hinderlllllg gclokt en van zjjnc bende, bijna 
2UIJO Illkll ~tcrk, kontlell ziehlllluwelijks 50 redden, (lie te 
)[ocl'Ong tcrugk()enlclI. })cZe oudl: veete werd Iln uit den 
weg gcrnimd. 

Sonraplltti wIIsill veleopzichten zijne stamgenooten VQOl'

lIit" lIij Illul r<l'!ds volc; ,gewoollten van de Muleiers aange
noillcn.Terwijl hij tc; l3llndjennlLsin vcrtoofde, vel'koeht hij 
;djllobltlllga.~, groote IIlll'deu potten, waaraan vecl waanle 
gCl~cchtwofllt; voor (lcnige dnl1.Hnde guldens aan lied en van 
d(lGroolo l)uJilk-rivi(w. Dc · opbl'eng~t gcbrllikte hij om zich 
(len 'j.OuII gcwercn en ellkcl(l kopercn Iilla'6 IIlln te sehaffen: 

0, Illdu twce<ic 'hdftvan l8 lJd· braehtcn wi] cen bezoekaan 
SoctllpaLtl to J3ahan. Villllicvel'leclo had (lit hoofd zich 
dvcn :gch"Vf'~lncJ\ door' Cell gW()t ' ullntnl Dajak-l'atics, ii>o
,lat zl.lIc'c bovclcn gcccrbiodigdwcnlen van de wutcrseh~idillg , 
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tllsscheIl dcJ3arito- ell Kapoeas-rivieren of van het gebergte 
Assae ' ten wesfen tot aan de Bahan in het NOOl'den, waaruit de 
~1akak){amofK1lctie-rivier ontspringt; voorts ten zniden tot 
het Kainintiil g~gebej'gte of de waterscheicling tllsschen de Ba
rito- en Groote ])ajak-rivieren en de kleine Kapoeas of Men
tangei-rivier; eindelijk door de stammen, die lager aan de 
Barito-rivier tot aan de ' monding van clen zijtak Teweh ge
vestigd waren. 

Volgens plllatselijke onderzoekingen voercle hij gezag over 
ohgeveer 25.000 zielen, Zoowei de Oots als de Paries 
vreesden h em. :Men kon zijne positie· gelijkstellen met 
die van elen radja of Arong van l~egattan of de hoofden in 
de Tanah-Boemboe. Had men hem als zoodalligmet vogezame 
onderseheiding behandeld, wellieht had hij zieh dan niet aan 
de Mahomedamm aangesJoten. 

De door , ons genoemde streken waren in dien tijd nog 
weinig bekenet Aileen de lllitenant-kolonel Henriei was in 
1836 tot Bahan, en dr. Muller en Horner in 1838 tot de 
Teweh, doorgedrongen. H ei strekt ons steeds totergernis, wan
near wij de cipnemingen van Hemiei met kleinacbting hooren 
bespreken, want onze reizell en waarnemingen schonken ons de 
overtlliging,dat zijne opnemingen verti"Ol1wen verdienen en 
zeer goed waten, als men de middelen in aanmerking neemt, 
waarover 11ij destijds kon besebikken. Henrici drong tot een 
weinig boveli 11aboat door. 

Soerapattiontving ons zeer gulhartig. Hij was in 1844 
nog niet tot den Islam overgegaan. Wei ontmoetten wij 
eenige hadjies van Martapoera bij hem, maar zij kwamen om 
handel te dl'ijven. Wij gavell aan Soerapattiollzell wensch 
te kenneneenmaal een to(lht door de binnenlanden naar 
Pontiaaak te doen om de onbeken(le strekell te onderzoeken, 
waar MUller den doocl had gevonden en tot '\Vaar latere 
reizigers .te vergeefs hadden willen doordringen. Soerapatti 
verklaarde ' ons te willen vergezellen, maar gaf in overweging 
den afloop van den rijstoogst ·af te waehten. Wij begaven 
ons naarde oevers van de JoHy-rivier, naar de watervallen 
van de Barito; voel'en de Bamban op, bezoehten Lahan en 
vertocfden een dag te Baboat. 

In J uni1845 keerden wij terng, vergezeld door den zen· 
deling 11uppe. Soerapatti kwam ons aan den rivieroever 
te gemoet en oraeht ons naar ziju llllis, dat met een zeven
tal andere Dajaksehe woningen binnen eene versterking ge- . 
legen was, bestaande nit paalwerk ter hoogte van 15 voeten, 
aan de zijden voorzien van kleine bastions. V 661' het huis 
klonk onsdegamelan tegen. 

De kampong telcle buiten deze benting nog 10 It 12 groote 
Imizen, die evenwel in de nabijheid. gelegen waren. Deze 
vestigillg seheen eerst twee of drie jaren vroeger te zijn 
aangelegd. :De Badtohad claar eene breedte van circa 
600 vucten enbij gemiddelden waterstand kon men met 
kleine stoomsehepen; Iliet meer dan 5 voetendiepgang heb
ben de, datpuntbereiken. Door den drukken omgang m.et 
Mahomedanen ' was ·le polygamie reeds in zwang gekomen 

V oor het lWis van Soerapatti stonden lange staken, met 
een 12 tal· cloodshoofden van verslagen vijanden. Het 
inris was geheelin Dajaksehen bOllwtrant opgetrokken, 12 
voeten ongevcerboven den grond. Dc inriehting was over
eenkomstig diec1er gewone woningen van andere Dajaks. 
De gehnwde leden vande familie had den elk eene afzon
derlijke kamer. , IIi een groot middenvertrek huisden de meis
jes en , in een aader ele' ongehuwcle leden van het manne
J U kgeslaeht. 

Rond clen " vlmrhaarcl, waarbij ziehnu de onderhoofden 
verzamelden,hil1gen 45 sehoongemaakte doodshoofden aan 
denzolder. Eeriige kussens dienden tot zitplarttsen voor de 
vrcemde oezoekenl; Soerapatti, in rijke Maleische kleedij, 
Ham tegenove~: ons plaats. Hij droeg een his met gouden 
scheele, naarzij'll oi eggell', een gesehenk van den sultan van 
Mal'tapoera. ,Zilycrt'n sil'ie-cloozen gingen rondo Het ver~ 
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::tt ek wasaan de wandenmet ~ gQrdijnen ~ehangen, teideelej ., .. ' ., ., '.. ' . . . . ... , 
' Vllnzijde, ten deelevan.' andere 'stollen :'.(,rvailrd~gd; ... ... .. . "' :Reedshehben wifgew,!g geIlllAl" vantoomengong Riie/H, 

Soenipatti liet ons koffie met 'su!ker en .ceniK gebak aa~-: een ~ ander. Dajakscli liOQfd: ·Hij: woOJide t.ege~over: de kam
biedcli. Onze roeiers (mtvingene~nigegroote 'mandenvol: PQng Lat<mtour'~ll ' weinig beriedeo de piondiD~van : de 
rijst; twee varkens en kipperi.WiJhadden voor het :h()()fd '·Tew.eh . . Hij wa~Nl~40 reeds een ()udm;l!l-,maar ;sto~ 
enkeIe ellengoud-galon en een we.inigr1od ~aken,vo~r , de zeer in aanzjen in dezestreken. Hij w~ mede hoofd van 
voorllaamste bewoners van dekampong eemgekrandJangs. ' hetdistrict Doesson. ·,: .' .. ' ...., . .. . ; ': 
tabak, eenige pikols zout ' en gezoliten ' zeevisch medege< . A~;iaPatt!l' eveneenseender hoofdeo,aan fieXeweh-rivier, 
bracht. Wij lieten de kinderen tot ons ,kom~ll~n deelden :had een ~mstig v()Ol,"komen.: HijwaS:()nszeerbehulpzaam, 
kleinigheden, als glaskoralen f enz. onder . hen, Ult, ~~tgeen toen wij de TewehQPvoeteij. ' ., ."' . ...., .. 
ten gevo)<Te had dat weldraeen aantalknape.n, mClSJes en In de .6eneden-Th:ie;;sonen Bcoompay vmdt men verder 
jori~e vroriwen~ns omrin~deit, o~. mede hundeel te krijgen. geene hoOfden van"'eeuige .beteeke~s . .. " . .;. . . 
De eerste dag gmg spofdlgvoorblJ·. . ... . Daareiitegen treft men Inv1ool.nJke mann~m blJde Poelo-

Soerapatti herinnerdezich met groote belangstelhng den . Petak, een zijtakvan de Barito; ruin. Tusschen dmeli tak 
hiitenant·kolonelHenrici. Hij sprak van degeschenken, en den ander is het groote]lii,Iito-deltaingesloten~ )len 
diehij hem gegeven had, en roemde zjjne gutheid. Hijgafvindt in deze streken eene hevolking van ongeveer20,OOO 
OilS zeergoed · de pnnten op tot waar hij gekomen. was,. zieten. Zij worden ' bestuurd door twee hooMen, die lioone 
zoodat wij een en ander konden nagaan en overeenkom- aanstelling als zoodanig te BaIidjermasin hadden verkregfm. 
stig de gec1ane mededeelingen bevonden. MllllCl·,. KOl'thals lJambongwas aan' deli linkeroever gevestigd, te Pe1ing
en Horner hadde~l .hem niet bezocht; zij waren n.:et verder . kay, lager aan dc ' Petak-rivier.. Bij ~s cen gegoed, maar 
dan tot de vestlgmg van tomengong Roepa ,blJ Latoen- ruW . man. ..' . . . .'. .: • . 
toer, gekomen. . . . . .'. .. . Het andere hoofd woonde te Pclingkouw, aanden rech-

Twce dagen later vertrok de zendelmg Hnppe. Wl,lble- teroever, Hij droeg lvroeger d¢ll naam vauDjiliaNegara, 
Yell, om met toerapatti ons reisplan te bespreken . Soe~~- maat ti>euhij ehristengewordenwas, namhijden naam 
patti zou ons cen eindweegs vel'gezelleneii verdel,"z,lJn. van, Nicoaemu8 a(iii. '.' '" . .. , . . 
sehoonbroeder Limanw. Alles iVel'dgeregeld. ,HethoofdHij is een zachtaardig;goedhartig euZei:rbescheiden 
vcrkIaalelc zeIf gaa'rue eens de hem nog onbekende sti'e- man. Hadden de opvolgers van deriresident Gallois dit 
ken te willen zien. Maar Lot onzebittere teleurstelling hoOfd hun steun verleend, dan zou het christendom door 
werd Ollze lang gekoesterde wensch verijdeld. De resident zijn voorbeeld veel aanbaJigeri verkrc':lgenheblJCn. Maar 
van :Balldjermasin vreesde voor ons leven enhadons een door de meerbesproken 'ondoelmatigehandelingenbond 
Malcisehen priester nagezonden, diehetverzoek . overbracht men de -handenaande onderwijzers-zendelingen eJidreef men 
om van de reis af tc zien en 80erapatti uit.noodigde ons de· Dajaks in de armen van de~ralei'.!che zeIideIingen -van 
niet te vergezellen noeh eengeleide te verschafl'en. 80era- Martapoera. Hierdoor weidhe~gezag van Nioodemus~er
patti zag met Iced wezenvande reis af. Qngeveer 18 maan- wijieverzwakt ,dat zij~ staID heni 'Ontrouw wetd, toen 
den later braehten wij OIlS plan ten mtvoer,maar volgden deopstanduitbarstte. Hij;eJr bleef steeds aan dezijdevan 

eenBijnc~~;~lld;~:~~· b~zoek ,d~t wij- Sper~patti laiter brachU;n, ~:~, b:!k:-am T~:~ S::rJ:e;1!7 h;tnnJ:rti=~.:! 
betuigde hij op nieuw zijn spijt, dat hij onsniet had Iqo- door het eiland. - ' Nicotleillus. vergeZeldehem meteeJl:ge~ 
gen vergezellen. . . '.' .... volg van een 40talmannen. '. " . 
. Toen ele moord op luitenant Hauseler te Marab~han ge- · .Hij is . nog steeds eender hoof den san de Kleine l},ijak-

pleegd werd, bewees Soerapatti ons goede dicnsten bij de rivier. . . 
vervolgillg van de schuldigen. Had ' men met nieer tact . Tot de hoof~enaaIi de Mentangie ~f Kleine Dajak, die 
tegenover hem gehalldeId, ' ongetwijfeld ware hlj een even vermelding verdienen, behoort voorts ' toemengong Karla, 
goed en getrouw bondgenoot gebleven als Socto-Ono. , te Kararigan, boven aan de IOeine Kapoeas-rivier, woon-

Zijn naam heeft voorts in den Banjermasingschen: opstand achtig, alsmedeverder .opwaarts toemengong 1betula, te 
cene tretlrige vermaardheid ve:t:krege~, daar zijne. liiidenhet Toinoroengi, dien inen echter ,'niet maet verwamm met het 
waren, die het stoomschip O1Z1'2t8t verraderiijk afgeloopen meer algemeeri bekeiide en rijkeDajaksche hoofd van ruen 
hcbben. . ' , . . . . . . . naam, aan de Boven-Kahaijan"riviergevestigd: ·· 

De civiele gezaghebber van M~l'abahan, die den tocht Zoowel Toenda als Kartahebbcneen uiterlijk, dat wOes'-
mededeed, had moeten wetendat het in strijdmetde zeden haiJ. eil. sluwheidteveuste kennengeeft. Deeerste was. 
van de Dajaks was, ' dat zij gewapend aan boord kwamen. tO~Jl wij . hem bezochten, een man van 35 ·: jaren, groot un 
Hij had daaruit dienen a! te leiden, dat de Dajaks ons lichlijlmsbouw en gespierd. Hij voert gezagover ongeveer 
lliet vertrollwden en tegen ons in het harnas gejaagd waren. 5,000 menschen. 

Bij ons staat nogtans vast, dat Soerapatti .het vel'rader-KartawOIdt gehooIzaa~d door stammen ,diebijna even 
lijke plan niet vooraf. beraamd heeft.'V eeleer zijn wij van talrijk zijn.Hij is klein el!tenger • . Wlj stelden zijn leef .. 
meening, dat toen een zijner zonenmet eeh groot gevolg tijdop 40 jaren:Hij bezateene actevan aanste1ling, door 
gewapend aan boordkw~m, zicQ. daaronder een ·of ander de.Iires~d¢nt 'HartInanuitgereikt. . .. .' . 
M'aleische dwceper b,evond; die amok begonte n;Iak~n:' en ·· j)eze:tw"e · hoofdenv~rkeerdenvOor~uren:d in vijandS(llW.lJ 
dat de Dajaks, in . het stellige . denkbeeld . verkeerende~at IiietSoetapattie, ioOdat . aa:Ohouderid. snclpartijendoolae 
ook zij nu vijandig behandeld .z9udenw()rden~ ,zijn VOOI'b~~ld onder hun bestuur staande stammen werden ,gehouden~ 
gevolgcl heqbcn en zich lieteumedeslepen. .... '. •... . . ' Te Karangan aankomende. , was de vadet van::Karta over-

Sedel't dien tijdis Soerapatti eenzwerve.t. E! is . niet I Jeden eJl zagen wj} daar :de:voorberilidingen tothetjij~~J1~ 
a<ln te clenken hem to vatten,tenzijve.rraa:d}nhet~p.~l feest · tJeffen~ Men· had :het voornemen twee1frijgsge.~an:ge.. 
komt. Werd eene algemeene ell Qnv()orwaardel1Jke. ilI1l:.n.t;l~tle Ilen ter eere .vau den overledene:af temaken. , Uet' gelUkte 
uit.gevaardigd, . dan zouden handel en v~rt~;ouw~n iII: die dQOr: oDs deze twee mannen tegen een)ospJ,'ijs vanj64·.zi!ver 
('e~ oorlog.felgeteisterde streken · h.erleven.~.,; ,:rha.ns Awlt · ell :'eeukrandjang ~~bakVrij . te-koopeli. /' Men .viiigen~e 
hfi zichulCt te onderwerpen .en rnet[he~ o()g op het~~en#chmet het 'afDll,\kenval!, tw~ " kllIl;!oqw:ejl; die: ~p:Wteed" 
weleens op Java en 0P. Bgrneo ' is~oot"g~vall~~Lkunn~Itjvij ·aliTq.ige ':~:wij~e werden' gedOOllj · daaf zij ' hetmenscli~~ffer 
zij,q wantrouwen hem meteuveLdwde(1; ·.:; v;Q, Yl!f.vingen. ·: . . '; '.' . 
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Dtl.twee bevrijde mannen behoorden tothet .volkvanwitte rijst, eieren e~kippen. 
Soerapatti. 0pwllarts ,a8,n de KapoeasontInoettenwijIatflf Toen anc8t.()thet ~v.ertrek ingereedheid gebraeM was. 
eene, ;s.troopendeR~l1de van Soerapatti'slieden;De vroege- kw.am het hoold opnieqw totonscn verzochf. ons hemoon 
reJtrijgsgevangenen tro:l):'en bloedveiwanten . onder , hen aI1n middel'aande 'handted~n, dathem ,' in de Iilogelijkheid 
en . "erzochten ons metdat yolk temogen terugkeeren. Wij zou stellen de , droeve noodzake1ijkheidte ' ontg<mn omzijn 
stewden hierin toe, onder voorwa,arde dat destroopersaf- nimiw huiste l!lopen. Hijverkeerdeblijkbaaronderden 
zag en· ' van hun voornemen om .de kotta Mehiat, te over~ indtuk., datwij de. IIlaansverdillsteringteweeg' gehl1JCht had
vaUyn. Wij hadden onderscheideneniannel1, totdll 'troep del1. Wij verzekerdenhemllathijeeIlbevredigend alltwoord 
behQ9rende, reeds een jaar te vorim te.B~hl!n ontmoet en z()uontvallgen, 'wodra zijIi zoollunsbehonden teKotta-baroe 
zijbej,egellden ons met veel ontzag,zoml,at wij er inslaag-zou hebben gebracht. 
den de overeenkomst tei:lluiten. 1teeds dennavolgendel1 morgen tell 9 ute Kwmnefiwij 

De ' luitenant-kblonel Uenriciwas de eerste Enropeeaan, da(lr aan. De zoon van hethoofd vrOeg ons terstond:welk: 
diedeze streken tot l\ieb.iat had onderzo(jht en opgenomen. l;Iliddel zijl'J vader ' lwn aanwendenom zijn huis t~behouden. 
Te Karangan en te Kotta-b~roe spraken wij met drie Da- Wij gavenhem het volgende voorschrift; 10. geenehulp 
jaks,die tot onze hukptroepen ill denJav~Ilschen oorlog.aan blanke mannen te weigeren, zelfa dan wanneer zij bui
hadden behoord' De gebeuitenissen van diedagen werden ten machte waren om hunne roeiers te bdoonen; 20. aBe 
do(}rhen met zulk een vuur inheriunering gebracht, dat : zien van het koppensnellen en geenc menschenhoofden onder 
wij daaruit op nieuw de gevolgtrekking meendente kunnen de palen del' nieuwe woningen in te graven ;en 30. gedu
afieiqen, dat zoo men deze lieden eneenige goedgezinde rende acht dagen cene pisangblad aan eike paal te binden 
hoofden onzerzijds de handen meer boven het hoofdhad ge- en dat dagelijkste veruieh,wen. De zoon verzekerdeons 
houden, eene geheele ornkeeringJen onzen gunste in deze dat zijn vaderdcze voorwaardenzou nakomen en wijogaven 
streken verwacht had mogen worden. hem daarentegen destellige verzekering, dat de maansver-

Va\! Karangan naar Kwattan teruggeketlrd, was het ons duisteringgeennadeeligeninvioed op het nieuwe hills zou 
onwogelijk roeiers te verkrijgen om van. daar verder teko- uitoefenen euda.t de Dajaks .het veiligkondenbewonen, ala 
men; Ret hoofd van d.e plaats was bezig met den bouw zij mijnevoorSchl'iftellopvolgden. Dejongemanwasuiterst 
vanl)ennieuw his. Reeds waren dehoofdpalen indenvoldaan enwijscheiddenals goede . vrienden. 
gr6nd geplaatst. Onder eike paal lag een menschenhoofd. lJeze Dajaks hadden tot dien tijd zooweinig Europoosche 
Aan de bevolking werd te dezer gelegenheid bij onze komst kleedingstukken gezien, dat zij ons de vraag richtten; van 
eengroot feest gegeven.. De mannenbedronken zichvoort- waar het kwamdat ons gelaat en onze banden wit, maar 
durend aan toeak en er heerschte grootevreugde. Reeds waren onze voeten zwart waren? Zij zagen onze laarzen voor t~n 
wij hierdoor een dag opgehouden enhaddeIi den tijd besterd deel van de hilld aan. 
aan hetbijwerkenvan journaal, . kaarten, enz. Terwij! wij 
de lengte, en breedte van de pla!lts poogden. te bepalen, v. 
zagen wij in den almanak, lIat dien avondeene totale ma,ans- De Groote Dajak-rivier ,of Kahaijan 100pt bijna cvenwij
verduisteringzOll invallen, die tegen 71f2 . ure daar zichtbaar dig met de M:entangei of Kleine Kapoeas-rivier. De bevol
zot.1, ,'\Vepen,. Daar.het ons onbekend was hoerang men ons king, langs deze rivier en hare zijtakkeu gevestigd, bedraagt 
~egenS; J~t feest hier zou ophouden, besloten wijvan het bijna 25.000zielen en is vrij woest. Twee hoofden voeren 
heerschende bijgeloof onderdezenatuurkinderen partij te er voornamelijk min of meer gezag. , . 
trekken om onze leis te vervolgen ... De Uajak is toch van Aantoemengong 8inga-Rmlja, te Boendoi aan de Be
m{lening, dat het eenkwaad voorteek~l1 is, als eeneinaalls- net:ten-Kahaij~n gevestigd, wasgelijktijdig met Soerapatti 
verduistering gedurende den bouw van een huis invalt; het te BalldjerIIl.asin , eeneeresabel nitgereikt. Hi} kwam te 
behoort dan geslecht en elders opgebouwd te worden. overlijden aan degevolgen van hetspringen van een dub-

Wij lieten het hoofd nogmaals uitnoodigen ons roeiers te bellQopsgeweer. Hij hadhet VUllrwapen overmatig geladen 
bezorgen. Ret antwoord luidde opnieuw, dat wij minstens en vuurde op een jachtpartij op wilde karbouwen gclijktij
eenpaar dagen dienden te wachten, tot dat het feest afge- dig de beide loopen af. Hijwerd opgevolgd doorzijnoud
loopen zon zijn. Daarop gaven wij hem te kennen,datals sten zoon, Radhen Birt[fa-Patti genaamd. 
hij' biJ zijne weigering volhardde, daarvan hetgllvolg ~ zou Singa-Radja was, toen wij hem ontmoetten ,ongeveer 48 
zijn dat hij het feest zou moeten staken, want dat eene jaren oud, sterk en gespierd en over bet geheele lichaam 
maansyerdnistering hem er toe .~ou noodzaken. De man getatoueerd. Rijhadiets woest inzijn uiterlijk en was 
sta.arde ons een oogenblik aarselend aan, maar ·' bleet vervol- gevreesd door de bevolking. Hij was cen rijk man en bezat 
gensbij zijne weigering. . vele kostbare potten, stofgoud, geweren en lilla's. 
'Des avonds zaten wij aan den oevereen strooitje te 1'00- Met Soerapatti leefde hij in vijanilschap 

ken (onze voorraad sigaren was sedert maanden uitgllPut), Singa-Radja noeh zijn , zoon Binga-Patti waren groote 
met telescoop en chronometer voor ons.Niet zonder ongeduld ,vl'ienden vandll zendelingen. die in , deze streken tot de 
keken wij meermalen op de wijzerplaat. Tegen half acht orthodox:erichtingbehoorden. 
ure . begon de eclips.. Zoodra de feestvierendendit OI,lt- Ret tweede ,voornamehoom, dat menaantrof, wanneer men 
waarden, verstomden de klanken vande muziek enbegon de Kahaijan-rivier acbtdagcn hooger oprocide, was tocmen
mengedlwht op de tawi);1c-tawak,(groote.koperen bekkens) gong l'Oendo,~l. flij wordt alshetvermogendsoohoofdbe
te slaan. Toen de schijt dermaan halfdoordeschad\lw "schonwden bezataan lJlart[fa'8kalnwletOeene:waarde van 
vandtlu aal'dbol beclekt was, naclerde het hoofd demoedig, bijIfa Il/2 tonnegouds; daarmenaanelke dierpotteneene 
b.eJ!trooide ons metgeele rijst envr,Qegop cexl:>j"edigl.lnt()onw~arde van! a-3000guldentoekent.Voorisbestondzijn 
hoevee.1 roeiers wij , nOQdighadden.Wij gavenhemui~erst. vermogen in · stofgoud, dat, inde ,zijtakken vander.ivier in 
k,almten antwoord, dat wij dankbaar waren vo()rh{l~.aall~ melligte wordtgevonden; ook grooterestukken goud zijn er 
b.od,rnaar er ons in geschikt hadden> 0rntpt na a,fioop vlln. niet zeldzaam.Wij zagen dateen zoon van het hoofd een 
hetfee~t hier te vertoeven. Toenbegollnen het hoofd der halsketen droeg, nit stukjes goud samengesteld. die van 2 
pl.llat~ en eenigeQu,del~e~en. onstesrneef~!\ ,!lll kalllBQug tot 3000 gtUden waarde hadden. Ook treft meu daar vrou
tilR<spoedigste te, willen. v.erlaten.Wij li~!eIl ,pJl.s.overhale~,. wen van, .rijke Dajaks aan,die tali-"weltnig8 . ofbuikbanden 
Wll;al'QR dll zoon, vanhet~QQtd, 'm~teent~entaLroeie!,~itl ou- ,,,austukJesgolld · droegen" wier.waamemedeeenigeduizende 
zepra~weu plaats.nam. ~en v09:r~llg ons . ruilD.schO()t,$ ;van,~ guld,ensb.edr~agt. 
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Toendallis geaeht en gevl'eesd.Hijis vangemiddekle aangebodell, die bij .OllZe komst ill het. hais reeds over .de 
lengte. magel', maar gespienl, woest in uiterlijk en kara~~ ter aardebeslelling vauden jO~lge~ lllan sp.ta~cn. 
ter. Daar hij zeer il1halig is, beschuldigtn:en ~em dat hlJ De roen..: \'an onze gcncesk:ru::dige k t:nlllS gmg oJlsn~ nog 
geen l1liddel ontzietom zlch van -de fortulllvan allderen I meer voorlllt en men raadpl~egae o~sallerwege ovc; zlek~e
meester te maken. Hii is cen liefhebb~r van s~.eltoehten en I gevallen. Onze zee.::elementall'e ke~ms s~hoot ?"CnWCl mCl.ug
van hetbre'ngen van mensehenoHers biJ feesteliJke geleg~n- maal tc kort en WIJ waren geen5z1115 hI) macute te vcl'n~h-
heden~ Tot 1844 had hij zieh slechts eenmaal te BalldJer- ten wat men van ons verlaugde. . . 
inasil1 : vel'tboli1d. . De resident Ondaatje bntving kem zeer TeKampong Singallal1g, waal' wij bij toem.cllgong IJtrtk
goed, gaf hem. ges~henken en reikte. ~em eene ,~cte van NoeJldofJlIg Ollzen intrck na~en, poogden de bliangs otpries
aanstellino' uit. De luit. koloncl HenJ'lCl bezocht mt hoofd; tel'S te vergeefs de verlosslllg van de oudstc docht.er , des 
zijne oprlem:ingen van dit gedeelLe -des lands Zijll evenw~ll l~uizes door hllUne gebeden te b~vorderen. Ten ,~indc raad 
hij ' eene :schipbreuk vedoren gegaan. Later hebben WIJ nep _de toen:en~ong ?nze bulP. ID en ~oczeer W1J veIhlaar
.en vervo]o-ens dr.Schroner Toendan een bezoek gebracht. den geenerlel oustetnsche kcUlllS te bezltten, bleef bet llOOfd 

Zijn~ v~rblijfplaats te Boekit Pohon Batoe ~eeft v~~l.over- b,ij zijn a~nzoek volliarclen. Zelfs de ver~aring d?t wij de 
eenkolllst met · een 1'oofnest nit den ouden tlJd. ZlJ IS op_ hJderes lllet zouden kttnnenhelpen als wlJ haar met moch~ 
eene rotsniassage~o~l wd, ongeveer 8 0 ~oeten hoven d~ op- :en on~er~oeken, hetg~en wit zeiden in de hO?P dat men ~~~. 
pervlakte van de HYler en aUeen door III de Tots gebCltelde ZOIl WelgcIen, baatte met. hoe~e raad was bIer duur. "IJ 
treden bereikbaar . . Het huis is zeer groot en met meer overwogen clat een lauw bad lllet zou schaden. Men legde 
zop" afo-ewerkt dan dat van toemengong Soerapatti. Daar de kraamVl'OIlW (laartoe in een kleine sampan. Ell zict, 
hij b vo~rtdurend oOl'log voercle ' met cli~ hoofd en me~ de to~ onze verbazillg cn v?l(loening :was (lit hulpmi(ldel 
Dajak.Paries is hij van de oevers van tie Jolly, eell ZlJtak volcloende om -de vCrlosslllg . gelukktg tc doen plaats 
van de Bal'ito-riviernaar herwaarts verhnisd. hebbell. Dc familie betoonde zich veriukt en wij moesten 

In deze. streken 'vindt men de sporen eener mecrdere nog een dag in de kampong VCl-toeven om een {eest bij te 
vl'oegerebesehaving dan men ~all vermoeden onder deze wonen, dat te dezer gelegenhei.~geyierd -:erd. ~e k~~
fnenschen · aim ' te trellen~De DaJak smelt aUe -soorten . van pongbewoners boden ons voorts <>0 pIkols mellwe WItte l'lJ"t, 
ijzererts in vrij ' degelijke ovens, bewerkt het ijzer llitstekend 9 0 kip pen . en 2 varkens ais belo??ing voor de YCrleel~_de 
tot wapensen gereedschappen, en toont veel aanleg om geneeskundlge hulp aan en bestrooluen ons met gcelc TlJst 
alledei sni:jwerk nit te voerel1. Naar het beeldhouwwerk en ki])penbloed. Wij konden deze geschenken niet merle
en de inseriptien op de sieenen, tot bonwvallcn behoord voeren, maar nooclig(len de geheele kampong tot eell- fecst
hebbencle, te oordeelen, moet de Boeddha-dienst hier ge- lllaal uit, dat wij dell daarop volgenden dag aanboden. Bij 
bioeid hebben. l-lij is echter door de overhecrsching van die gelegeuheid reikten wij eene Nederlandsche vlag aan het 
heideusche stammen en later door den Islam geheel uitge- hoofd uit, waarophij ons beloofdc ons, met andere hoofdcnj 
meid. na terngkomst uit debovenlanden, 11aar Bandjermasia 

YI. the dZdullen vergezelle11. Op kde verde!e reis in deze streek 
a en · wij nu llimmer gel)te aan rOClers en wi} bewogen ons 

\Vij komell thans tot eenige andere Dajaksche hoofdcn- vrij onder deze meer dan halfwilde lieden, zoodat wij -ge-. . 
aan de Mendawieof Kattingan-l'ivier gevestigd, die tevens onder ltlkkig in onze zending slaagden, die mede strek~ om hel:';. 
011S direct beheer staan. De Melldawie is rniu(ler belang- machtigste hoofd aan de K:attingan, SitlfJalattt, _voorts 
rijk uan ' (le Kahaijan en stort zich ten westen van laatst- Kojan, van de Selllimang-rivier, en Pa Kalta, van (Ie Sam· 
genoemde rivier in de Javazee. IJungs dell stroom en zijne ba-rivier, te bezoeken en tot eene reis naar Bamljel'masin 
z~ftakken woonclen in 1842 omstreeks 20,000 menschen. over te halen. - -
De oevers aan het midden van deze rivier zijn nogtans Eenige dagen later kwamen wij te Maija, (le woonplaats 
oubewoom1. Zooals overal elders betoomle de Dajak zieh van Singalaut. De huizen waren hier HUm, maar (Ie bcn
ook hiel' uiterst gastvrij, hoezeer niet te ontkennen valt dat ting vervallen. Een tal palen met menschenh.ooftlen vie! 
hoe hooger men de Kattingan-rivier opvaart, des te woester ons in het oog. In het huis van Sillgalant be\'onden zicb 
de bevolking blijkt te zijn. ruim 180 groote potten (tay(l}t/.) , wel van (le blanga's te 

Te Tewang-Litting was Dema1t[J ])jaJa gevestig(l, hetollderseheiden. 
eerste hoofd van eenige beteekenis, clat wij in dc,e streek 'Singalaut was een vrij lang en sterk gespienl man, om
aanl'rofi'en. Door druk verkeer met Maleiers was l'eisillst streeks 50 jaren ouel. Hij was zoo sterkgetatOlleerd, dat 
in : hem ' ontwaakt en hij ha(l zieh zelfs met eene handels- ziJne huidklem eer zwart dan bruin was. Dit hoord was 
prauw uaarSingapore begeven. Dit hoofcl was dien ten destijds nog een del' hartstochtelijkste koppensnellers ou(ler 
gevolge een vr.ij handelbaar mensch geworden. de Dajaks en aanhoudend in oorlog met Soerapatti en de 

W~j bdden hier eene ongezoehte gelegenheid om de ge- zwervende orang-Oots. Rij gaf een feest tel' onzer 
negenheid van de bevolking te winnen, waardoor wij later · eere, waarop wij aan hem en aan de andere hoofden van ' 
tot op de verste punten van dezerivier met gnlheicl wer- de streek eene vlag en kleine geschenkcn uitl'eiktcll. Yron· 
den ontval1gen, daar de roeiers van onze boot alom ver- wen en meisjes bejegenden ons tevcns zeer vricmlelijk, het~ 
teMen wat r~fwaarts ~e?ellnl was. In den avond van onze geep. het gevolg was van de verhalen det roeiel's omtrellt 
komst te lewang-httmg werd ons medegedeeld, dat een de -door ons verrichte wonderkuren. 
jeugdigc_D ajak bij het inzamelen va!l was uit eenhooge~ Intussehen bemerkte ikspoedig. dat Singalaut gcencrlei 
boom gevallen en vo?r. dood te ~UlS gebrachtwa,s. WIJ lleiging had om onsnaar Randjermasin te vergczcUcll, celie 
haddendool' de toedlClllng van kllla cllwormkrUl(l reeds I reis, waarmede eene -lllaandzOll vel'loopcn. Hij gafte 
dennaam van wonderdoktor onder de Dajaks verkregen. \ kennen,tlat de priesterszoudcll nag(Ulllof de vhieh.t der 
Mcnkwam. ook nu ~lllp vragen. Bij onderzoek bleek ons roofvogels,alsmedede illge\vaiidenvaneen ge.shichtval'ken, 
dat de DaJak g.~en heh~amsdeel gebroken had en het scheu I gunstige dan wel ongUllstige vOorteekellenzoudenopleveren~ 

. onsto~' dat hI} bloot m bewusteloozen toestand verkeerde, Ret varkenwas ons gllnstig, Maartoell welden twee al· 
d.a~r hlJ van tak t?t tak nedergestort wa.s~ ~ellea(lerla- langs opgemerkt,wier vltlcntaanhoudend en sterk tegen 
tITIP'· ha~ . het gelnkklge gev.oIg., dat de patIent 1ll,11et leven de reis waal'sehuwde. OIlS Neef niets over dan · te . beproe
t~~·,ng.k~erde~Tal -Nan . kleme. geschellken, waarondergeele ven deze vogels u'cl10r te schieten; wal11iCer~ zij weder :,vaii 
nJ~t llletontbrak, werden ons door de clankbareverwanten de linker-, naaI dCTC.chtel'Zijdevoorbij hethuis ,vlogcll.Sin-



galiuit 'gaf ons te kennen clat hij zich aan (leze voorteekens onbeperkte wijze plaats. Vro.uwen en kinderen schui
dacht ' te ondenverpen, waarop wij hem stontweg ten ant- ven allerwege m~er dan ooit. Het begrip van schande, 
wo<;ml gaven dat, die vogels niets beteekenden eu, W\j hun aan het schuiven verbonden, verdwijnt meer en meer. 
iueesterwaren. Wij grependaarop eell gctrokkell geweer De opium-pachter rijdt openlijk in de karos met een 
en gingen op de jacM. Menmompelcle, dat de aUang on- 'd 
kwetsb~la r was en dat wij onze verinetelheicl zouden boeten, res] ent, om de verpachting te honden. Het stelsel, dat 
daar ons vuurwapen zoo a'anstoncls zou springen, als wijop men nn voIgt, brengt , mede, dat de inlander steeds meer 
de vogels aaalegden. Een dezer luchtbewoners genaderd en meer gedemoraliseerd wordt. Zoo er een grond is om 
zijnde, was ik gelukkig genoeg hem te tre:ffen. Daar de aan te nemen, dat de veiligheid op Java vermindert, dan 
vederen in de iucht rondfla\lderden, kwam ook cletweede z~u dat, in ons oog, door het toenemend opium-verbruik 
allangaanvliegen ell hij deelde in het lot van z~in makker. Ultgewezen worden. En bij dat alles verminderen de 
De indruk was zoo diep, d~t. Singalaut terstond , zijn voordeelen, die de staat nit de opium-belasting trekt. 
bereidwilligheid te kennen gaf om ons te I'olgen. De Javahodebeschonwt het als een der eischen van 

Wij vertrokken daal'op naar. Sinamallg. Maar daar ge- eene liberale staatkunde, dat men elke heffing van deu 
kOIl1Cll , was het hoofd Ko}an reeds op weg gegaan om ons opium-verbruiker stake. Hetzelfde beweren beziO'en de 
op den tocht yan Siilgalaut naar zijne verblijfplaats te ge- D 

moet te komen. Dit"hoofu isvhlg en gespiel·d. Wij keer- comervatieven in Nederland ten opzichte van de jene-
den dell \ olgenden dag met" hem llaar Singalaut terug. 1'a- verbelasting. Bestaatdaarvoor grand? Schar zulke 
K alla was inmiddels van de oevers van de Samba-I'iyier ook heffingen af en gij zult bet heulsap goedkooper ORder 
danr verschenell. R et drietal behoort tot oyeroude Dajak- het bereik van den kleinen man brengen; dat zal het 
selle geslachten en zij zijn de afstammelingen van vroegere eenige effect zijn. Wenscht men dat? Maar de w~ize 
hoofden, , van hefting van soortgelijke belasting mag nimmer 

Onder qeze lieden rondzwervenJe, kwamen 011S telkens daarheen leiden, dat het misbroik aanmoediging vindt. 
([e Roodhnidell, door Cooper bcsehreven, voor den geest. W, at hetgouvernement evenwel in den Jaatsten ti.jd 

Eenige dagell later togen wij met een tiental Dajaksclle d h d 
1 

Oct ' ge aaneeft, ,lei t tot soortgelii k resultaat. . De wiize 
lOoteil 11aar Balld;ermasin, die zich daar vroeger llooit OJ OJ 

yertoond hadden . Zij kregen er eeno acte van aanstelling, van hefting der belasting drijft het verbruik op. 011-
alsmed~.geschenken eu legden den eed van tl'OUW aan ons der voorgeven dat er zeer vee 1 opium gesmokkeld werd, 
bestuur af. heeft men voor 1872 hepaald, dat de pachters verpJicht 
, Hiermede meenen 'vij eene scheLs te hebben gegeven van waren niet minder dan 68,988 katties tiha1l tegen den 

I de voornaamste Dajaksche hoofden in de Zuid- en Ooster- prijs van f 122 de katti Turksche en f 118 de katti 
afdeeling van Bomeo. Wellicht komen wij later op de boof- Bengaalsche opium te nemen. Om hem echter in 
den in de Wester-afdeeling te"rug, want wijbraehten zeveu- meerder verbruik vergoeding te doen vinden voor den 
tien jarenvan ons levell te midden v'ln deze natLlllrkinde- pachtschat en zulk eene hoeveelheid te nemen opium 
ren door. v. G. t h .. d d' ., egen oogen prlJs, wer ree s 1ll een vong Jaaf 

;,.:« ' • , de levering aangeboden van zooveel opium boven de 
DE OPIUM-KWESTIE, 

Door zaakkundigen is de ' opium-kwestie steeds als 
een ojien questi01l beschouwd. De een was van mee
nilig, dathet gouvernement moest trachten het verbruik 
tegen ' te g~lan en daarom door heffing van eene hooge 
belastillg en het in het leven roepen van belemmerin
gen .het mogelijke doeit om het heulsap buiten het 
bereik ,' van' den kleinen man te brengen. Arideren 
hebben wU weleens de stelling hooren verdedigen, dat 
men 'het opium-verbruik evenmin door bepalingen vim 
overheidswege kan tegengaan, als dat van jenever in 
Europa en dat , men alleen eene zware heffing van die 
volksondeugd diende te do en plaats hehbeD, omdat dit 
beter was dan ' nijverheid of handel door belastingen 
te drukken. ' . 

Jal'en achtereim heeft het gouvernement in eerstbedoel
den zingehandeld en gepoogd het vel'bruik tegen te gaan, 
z~i, hetdlin ook dat men den goeden weg niet altHd 
insloeg,De minister van kolonien mr, P. Mijer beloofde 
bU de 'verdediging van de Indisclle begrooting voor 1866 
aal1 de Staten-Generaal meer; hijzou al zijne krachten 
inspannen om het verderfelijke gebroik tegen te werken, 
des ,. n~)ods met opofI'eringvan . de milioenen, die de 
schatkist uit denpacht- trok. Op jammerlijke wijze heeft 
de Gouverneur-Generaal Mij~r die belofte vervuld. 

. Onder zijn bestour is het opium~\erbroik toch op 
ont.zachl~jke wijze toegenomEm.De verboden kringen 
~ijn ingetrokken~ De velstrekking van opium heeft op 

; - . . ' . .- : , ' . . 

reeds verstrekte boeveelheid tegen f 22 en 18, als 
de pachter verkoos. Olllangs werd bepaald, dat men 
steeds het du"hhele aan zoogenaamde airam. kon verkr~lgen 
en dat als een pachter meer verlangde, aileen de goedkeu
ring van den directeur van finantien vereischt werd. 

Wat is nu gebeurd? De pacht, die in een vorig jaar 
onder zoodanig steJsel reeds minder .opblacht, is in 
onderscbeidene residentien totaal mislukt. Menheeft 
eene nieuwe verpachting aangekondigd en staat toe dat 
de pachter minder opium zal nemeD. Men bepaalt 
de verstrekking van tiball 
voor Samarang op 400 katt. '8 maands, in plaats van 500 

H Kadoe "180,, " " " " 200 
1/ Bagelen ,,110 1/ n 1/ " ,,130 
1/ Banjoemas, 75 1/ " " " ,,1 00 
II Soerakarta'~ 500" 1/ " " ,,700 
" Djokdja I.' 230" " " " II 325 
In die residentien aHeen zal men derhalve 460 kat

ties opium minder behoeveD te nemen en dien ten gevol
ge op 920 minder aan siram aanspraak kunnen maken. 

De pachters zijn toch lIiet in staat, ondanks de enor
me . hoeveelheid, die men tegen lager prijs aanbiedt, 
zoodat de middenprijs daardoor belangrijk daalt en 
even boven f 50 per kattie komt, zooveel te ~Iijtell, 
dat z~l er den pachtschat uit kunnen kloppen. Het be
wijs daarvan ligt , daaTin dat menige pachter achters~al
lig blijft in de betaling en men dlls zeer terecht deze 
lieden van de mededinging voor oon volgenden · pacht 



~it~lQot.. ,fi~Qpiump.apht~r~ .doe,n ,elkander tegenwoor- De bestaaIl(leregeHng is ingeengeyalhOodbUr. 4ig" evenWel . e,~~edQQd~lld~ . con¢gr.ren~ie 'aan' en ' de zllak . De hoeveelheid .tiban ensirt.m.diemen thaw:deir ~~_ 
wordt ,zooQDVoordeehg, . datll'Ie.n gee~ p~ehters meer ter opdringt, ,istegroote.il.de eenjarigeye~p'ehting 
,iridt 'behoort in elk gevaliIieene driejarige teworden, ver": 

En zoo noopt eenesamenspanning van eenige Cbi- anderd. Het opium-entrepot te . Soerabaija ,opent bo
neesehe kongsiesde Nederlsnd,sche regeering om haar vendien, naar veler meening, den weg tot schrom~ 
stelsel dattot<steeds toenemende uitbreidingvan hetver- lijke sluikerij: " , _ 
bruik leidt, te wijzigen; niet het besef van de verder- Maar palliatievenbaten niet. " Eerst dan wanneer wij 
felijkegevolgen, dievoorh.~t oog bloot liggen, hebben onsalleen zuBen voorsteHeJl de opium, dieverbroikt 
eene veranderingnoodza.kehJk daen aehten, maar de be- wordt, duur te makeIi, zonder op renige wijzeerzelC 
langellvan den fiscus.Zoostraft het kwaadziehzelf. toe mede te werkendat ~teeds grooter en grooter hoe
De pachter zit ;nu zoozeero~erkroptme~ gouveruements- veelheid aan den inlander goedkoop wordt aimgeboden, 
opium en Diet hetgee~ we~hcht nog blDnenges~()kkeJd is de belasting te vt'rdedigen. , Datzal betgeval~iju 
wordt, dat prijsverlagmg Jllet baat. o~ de bevolkmgover als men het pacbtstelsel loslaaten invoerrechtheft. 
te hal en zich in die m!.'te te verglftJgen. Densnlokkelaar treffe dan de vollegeslrengheidder 

Indien men de jammeren n~gaat, die het overmatig wet; boetenzijn steeds ontoereikend geweest om van 
gebruik van opium onvermijdelijk na zich sleept, dall smokkelhandel in dit artikel af te schrikken. 
moet men weltoegeven dat het door de regeering thans Het tegenwoordige stelsel,waardoor de pachterge
gevolgde stelsel land en volk tegronde richten. Het is drongen wordt meer en meer zijn debiet,uit te breiden, 
nogtans een gelukkig verschijnseJ, dat de bevolking zich Ieidt er toe om de bevolking van dezen' arcnipelten 
tot zekere hoe,veelheid biJ het verbruik bepaalt en dat aIle siotte geheel te verdierlijken, ' zonder de rnilioenenop 
jlo!ringen 'am het debiet , oit te breiden, niet zoo spoedig te leveren, die men ervan verwachtte. 
met dengewimsehten uitslag, bekroondwerden, dat de 
pachtersgoede zakenkonden makeD. Ons bestuur heert 
de markt ov.ervoerd door aallbieding van hoeveelheden; 
die men niet kon afzetten, gevoegd bij hetgeenmen ter ' 
sluik binnenbrengt om tot een lager middenprijs te 
geraken. De pachter hield in elk jaar eene belang
r~jke hoeveelheid over en zeUe die in den tijd, waarin 
hi} na expiratie van den pacht nog wettig opium mag 
verkoopen, tegen zoo ,Iage prijzen af, dat de affaire voor 
lang bedorven wordt. 

De regeering is dus thans 'weI genoodzaakt, ondanks 
de intrekking der verboden kringen, ttlt , aanbod ,van 
eene minderehoeveelheid over be gaan. De bevolking 
heeCt devergunningnog niet gretig aangenomen om 
elke kwantiteitvergif, hoe groot ook, te verorberen, 

'hoezeer de paehters het mogelijke hebben gedaan o,n 
het terrein vanhunne operatien uit tebreiden. Dit be
wijst mede, dat men door doelmatige bepalingenhet ver
bruik binnen zekere perken kan houdenen wellicht daar
binnen terngdringen. 

Naar onze overtuiging behoort de regeering aC te 
zien van hetgeknutsel en geknoei met het pachtsysteem. 
Zoolang omeieele bemoeiingenallnden verkoop Van opium 
verbondenzijn,zal het begrip geenwortel vatten, dat het 
schuiven als eene schande door ons wordt beschouwd. 
Men heffe een' invoerrecht en; een zwaar Jiatentrecht 
van elken kithouder, maar onthoude zich van elke ver
dere irimenging; Is het er nietom te doell, tot, elken 
prijs zekere som uit dat middel te halen, clan zal men 
daardoor in de gelegenheid zijn om op officieele wijze 
zijn afkeertegen hetmisbruik te doen ~en~en. " ' 

Men zal ons tegenvoeren,dat bij heffing van invtier
recht. veel zal binnengesmokkeld worden. Onsaptwoord 
is: wimneer werdniet ge~mokkeld? ' 

Wil. de regeering boven alles geld v~n den opium
verb.-uiker trek~e~ ,zonderzich ,om .degevolgen. te 
bekommeren ,dan kan het tegenwoordlge stelsel, min 
ofmeerg~wijzigd, behouden bIijven. Maar isheternst 
Qm ;het\'el.brqi~te ,beperken .~~< tegen ,tei iaan, (ian 
make men 1&1oh 108 ' van bet plaht.tellel. . 

v. L. 

DE NIEUWE GOUVERNEUR-GENERAAL. 
Tot hen die niet gewoon waren maehthebbenden' te 

vleien, behoorde voorzeker wijlen Lion. Toen in bet 
begin van 1861 de tijding uit Nederland kwam, dat 
de begrootingvan Kolonien inhet Ilajaar van" 1 860 
was v·erworpen endeheer Rochussen wasafgetreden, 
vernam men tevensdl.'-t de, heer mr. J. LOlidonde pOt- . 
teCeuille had afgewezen. Lion_ schreeC den 2~ Februa~ 
1861 daarover het volgende: , 

"Onder degelu1clcige midtielmatiglteilen, waarvan : wij 
verwacht hebben er eene te zien optreden,behoorde niee' 
de heerJ amci Louilon, dien men in Indie als een 
rechtschapen, kundigen vrijzinnig man heert leeren 
hoogachten, en die thans een-:-in ons hmdzeldzaam
blijk heeCt gegeven, dat de vastheid zijner , begillseleo . 
bestand is tegende verI ok king derijdelheid. Hijheeft 
weI gedaan - een optreden op staatkundig tooneel, hoe 
schitter~nd ook, waaraan , de verzakillgzijuer overtoiging 
het begl.n en devoorwaarde geweest zoude zijn, iszijIler 
onwaardlg. VOOI hem staat een schooner toekoIDst 
open dan 'die hij aan de hand van den Minili!ter.;Pre-
sident (van Hall) ware te gemoet gegaan.'" . 

Lion's, voorspelling is verwezenlijkt. De heer Loudon 
trad kort" daarna in een kahinetop, dat de liberale 
vlag sehijnbaar in top hadgeheseheu. , En toeu in den 
boezem van dat ministerie de leus varnomen- werd: Ji
beraal, ja, maar in Nederland, behoudendv()()rcIndie, 
bleef de heer Loudon zijne overtoiging getrouwell 
beha'alde de overwinning. " , . . , . 

Maalde. ministerieele zetel had Iiietgenoegaanlok
kelijksvoor hem om h~m" eenmaal bet , gezaginhan-
d¢u' hebbende, een enkel beginsel tedoen ver~aJcen, 
zoodat ,hij weigerde ' in het " volge~de, liberale' ltabin~t 
zittiJig te nemen, wegens dekwestie der vRststeUingv8n 
de Indische begrooting bij de· wet. - -
~ ," Wi} hadden . in, deze, dagen • gaarne . debenoem~ng\tan 
eon GouverneQl'.aeneraala~zieil, die' niet jaren"aell .. 



,~~~e~n. ,~ !;);'eeJl?~ was. gebleven _ ~an , ,deq, str_ijd ~v.er de • dreige~i?nVerzoenlijke haaL en duldelooze wr.o~ ~u!;.sc~ejj 
lj'~r.~~Qr~nng . yan lndIe, zoqd~t, ZlJn opt~eden op zlch zeU twee nallen hebben de plaats vall aloude nvahteIt Ill· 

jei( :t~e~(;1l1,>d~stij,ds wtlre geweest. _ - ~ - ,genomen" Frankrijk, zwaar bellroefd en ~og stu~ptrek
, ' iMa~r:w~jheb~e~ met ~englimlach de ~etuigiiigell I kende _dqOl' de geslagen wonden, wordt lIlwelldlg ,ver· 
v#nc t:evred¢IJheid Vim ~e conser~atieven _ .waargenQmen, scheurd door partijschap ; _ repubJiek en koningschap 
tp~,Il ~ij ' zil}h. ,bevredigd verklaarden over het optreden worstelen opeulijk eo in het geheilll om de heerschappij. 
v)1pd~nheer Loudon, als 's Konings vertegenwoordiger III plaats van _ met kalmte en beleid de rijke bronnen 
ixrAezegewesten. Die betuigingen .werden eukel uit- van la!1dbou~v en. nijverheid te ontwikkelen en ruimer 

- ge~9.lft " doqr " de vrees,dat cell man Vall J;Ileer gepronon- te doen. v lOClen ; . III ~l~ats van op zedelij k gebied, door 
cJ!el;:de ,riqhtillg , tot land voogd had kunnen worden ge- verbeterlllg ell Ultbreldlllg van het onderwijs, door aan· 
kQ,~pI). - ,- _ ' _ - , , moed!ging van nijverheirl, kUllst ell wetenschap, zich in· 

Wie, u_it lndie vertl'ekt en den u 'aam nalaatvan een wen dIg sterk en geducht te m'lken, is het aIleen Oil mid
IITep,hts,chapen; kundigen vrijzinnig man"; wie zich in , delen van weerwraak bedacht; verblind door harlstocht 
~e~,erlanddee,l kepnen als een ~an vanbeginselen en 'en daaraan voedselgevende, ziet het groote stoffelijke 

" ~erivijand _ van politieke immoraliteit, zalvoorzeker zijne en moreele belangen over het hoofd. W nft als immer, 
krachtell i,nspannell om zich als Gouverneur-Generaal verkoopt die .:latie, wier goede smaak en hoffelijkheid 
or'het 'vroeger ingenomen standpimt te band haven. • spreekwoordehJk waren geworden, heden onder bijtende 

, ' De heermr. J. Loudon behoeft Diets anders te wen- spot en geestelooze sclIerts, het Iijfgoed eene~ weerlooze 
s,chen,dandat, ' ~amieer hij op zijne beurt eenmaal af- vrouw, voor wiergemaal men zich bijna een kwarteeuw 
h;ee,dt, dezelfde herinneringCll hem volgen. in het stof boog, veilt ' daama bet speelgoed en de 
" M;Qge dat ,in het belangvan de schoone gewesten, leerboeken , ..,an een opgeschoten knaap, om morgen 
tha.ns alln zijue zorgen toevertiouwd, bewaa-rheid worden! de verbeurd verklaarde goederen aan de schatrijke Or-

v. L. leansen , terug ~egeven, die eveneens eenmaal zonder 
mededoogen verJaagd en met smaad overladen werden. 

- Nog menigen storm en hevige worsteling zal het O'ekort-
1871. wiekte en eens zoo geduchte Gallie moeten doo~staall, 

wil het ooit de groote en lliet genoeg te waardearen 
I-ietgaat me,t de jaren als metgekwo,nde hoofden: voo~deelen van eene geregelde en gevestigde regeerjng 

flloroiostmort, vivo lo roi I" Het eene jaar is nau- gemeten; 
, we1ij)l:s 'tot , zijne voorgangersverzameld of een nieuwe Duitschland, zich verhetl'ende op zijn militairen roem; 
ci~J~s sHjg,t ten troon. Die verwisselinggaat zoo snelgeto?id met de . lauweren in tal van- veldslagen met op
eit is zoo plots~ling, dat er schier geen deelhaar tijd- ofIenng van dUlzende menschenlevens behaald, zich ba. 

,sliP ovcXblijft, hetwelk die~ oV!l~gang _ kenmerkt. lIet dende ill d~ miliards" die het zich als oorloO'schattinO' 
- - 6'uil~ jain, dat zijn betrekkelijk }{ortstondig leven b¢,eft wis't te doen - uitbetalell, het oog strak en wa~trouwend 

doorloopene_n " bil cen grijsaard vergeleken wordt, is ~ericht op den wraakgierigen tegenstander en doodvijand, 
g()4~_cingen zijneplaats in te ruimen aan ellll llieu:we tracht het nationale denkbeeld van een eenig en krachtjlJ' 
4gra, . tlie ons ,.als()ene jong~, ~evallige, met frissc;he Duitschrijk te verwezelllijken, de onderlinO'e betrek~ 
kr~cb~en · toegl'lruste maagd afg()beeld wordt. kingen met de verschil1ellde deelen, die bet ::>keizerrijk 

Vqormeni_g individu is hl;lt ,eene behoeft(), als hij samenstellen, te regelen en door verhondell met andere 
~an den dr;enwel van . den pas ~n:tsloten jaarkringstaat, mogendheden zich van de' suprematie in Europa meester 
~ichlPet zijnegedachtEJn op de vleugelen der heri!1l!-e- te'l makeri. Maar het put zieh anderzijds door uit!Z'aven 
r~l)g achterwap,rts te bewegen en daarna, kan bet zijn, voor het leger nit. .' ::> . 
ee6bemoedigenden, vluehtigenb.1ik in de toekomst te , Geeft Engeland, grootsch nog altijd door zijne sta,ats
f!~~~n. , QOIt ,wijwen,scheneenoogenblik stil te st~an instellingen -en onmetelijke hulpbronnen, ons het boold 
bij ' Ae, gebe~r~e~issen val)het jaiu, dat inhet lllatelooseener waardige matrone, die hare beste juren gehad 
~lli,f!1 dEll ee~wen is ver~o.nken ,en onze , verwachtiJlge'ln heeft en ophoudt in de groote staatkulldige wereld den 
iuden jeugdigenl,retendent uit te sprllken. ' toon aan te geven, Ruslanddaarentegen gaat voort 

. ~~~opa" nog gruwende van de vreeselgke gebeurte- qmdo~ronderwijs,beschermillg van konsten en weten
n)ssen, die op maatschaBpelijk en poli~iek gebied hebb,en . schappen, aanmoediging _ van hmdbouw, veeteelt en nij
pl~ats gegrepen, is tot rust gekomen. _ De krijgers z~jn verheid, lana en yolk te ontwikkelen en te beschaven, 
:ga-",r}~nne~a.l\rdste~en ter\lgg~ionden; de ktuitdaDlp en mengt zieh slechts nn en dan, als het bet oogen
i~ ,pp,g , e,;~l'o.kken, d,e , pIet blo~4 do()rwe,e~t~a.kkers,zijn ,bIik vooi- iijn ~olitiek gunstig Rebt, in bllitenlandscbe 
qpg~d'~()qgp, · ,aU~r~ege ' wOl'den , handenaa.nhet , w~rk aangelegtlllhe~en. -
ge~1,a,g~)l _om _ de ,droeyigesporen vanden reuzenstrijd " Zag Italie, door bet oude Rome tot boofdstad te 
~~ : Aq~n ' vef4}Vij:1},en. ' , ~,en keizerrijk ging door politieke verheH'eu ' "en ' den . Paus als wereldlijk vorst van ' den 
tpi~~13g~Jl en zeden bederf ten onder; een ander keizer- troon te stooten, zijn wenseben -bevredigd om een 
rfJJ;t., . Jra(lht~g : do()r et:nheid _ yan zjn ,en wiI, vet,rees, vereenigd koningrijk te vormen, waar ' vrijbeid en orde 
rp.et c~PQ~ envel'~chting opdepuillPopen van zijn vrc;>e- kunnen zetelen; kreeg bet door de natuur zoo rijk 
.g~r~9 .in~destander uederziende. Maar -daarom is _het bedeelde; " maar door de luiheid -en ' verdeeldheid zijner 
~~~~c~}~~nog ' )liet Ptl1der te nge,me~; h~t evenwicbt bewoners, door priesterdwang en wanbestour verwaarloosde 
!an: , ~etoude EuroPa" is verbro~eI1; een~,oestana van ~panje ~eri ~oning ,die rust en welvaart in de pll1ats 
~~9PHliJ~~ell~!l '~Wtle ,rijIt,eIl ~~~L~t~~, ~4~!1 y~_edepe. ~an ' bUl'gel'twlsten ~ ~ stellen; Oostenrijk wordt 
.:: .. ..... :: .. : 



dliarentegen nog _ .steeds heroerd door (edenllisme -(lll ! man voor zijn . tijd en arbeid thans hij dekoffie-cultuur 
d .ericalisrnc, verdeeld door de rivaliteit van de talr~ike eene billijk~, althans gelijke belooning onh-augt als zijn 
heterogenebestailddeelen, diedit keizerrijkuitmaken landgenoot _ HI - de overige deelen van Java, dat hij onder 
en, ondanks herhaalde verwisseling van ministers, luide geregelder en beter bestuur, door het in het Jeven roepen 
oJ> au tonomie blij yen aandringen, - van -meerdere assistent· residentien, 17ebracht is, Mocbt de 

Heeft eindelijk Nederland, weI het kleinste onder de agrarische wetgeen stor tot onv~rdeelde tevredenheid 
mogendheden, maar voor ons zeker niet de minst be- geven - en adeinde de eerste nitvoering, neergelegd in 
langrijke staat, waarop w\j, welkeook onze grieven mogen eene ordonnancie op den huur en verhnur van aron
zijn en hoeveel goeds wij aan deze gewesten toekennen, d~~) ~ .weinig -liberalen geest, wij vertrouwen dat door 
met dien onweerstaanbaren trek naar on~en -geboorte~ w.lJ z1gmg vanhet koninklijk besluit eu door de po
grond, met belangstelling het oog gericht houden ...:...: gmgen en onverdroten ijver van de uitstekende mall
heeft Nederland zich op staatkundig gebied krachtig nen, aan wier handen het ontwerpen der verschillende 
geuit, aan z\ine ontwikkeling en zelfstandigheid metordonnancien is opgedragen, bepalingen in het levell 
onverdroten inspanl1ing gearbeid? HeeftNederland.,-- worden geroepen, die den eigendom van den inlander 
door den oorlog , die ook een oogenblik dat land in verzekereJ.l! aan den landbouw en ondernemingsgeest 
gevaar bracht, gespaard - aile partijschap laten varen, een .krachtJgen stoot geven en het kapitaal naar dezen 
godsdienstige, kleingeestige veten op zijde geschoven, archlpel zuBen doen vloeien. 
de stoffelijke welvaart zijner bewoners verbeterd en Een on~erzeesche kabel bracht onsin gemeenscbap 
zijil moreelen invioed zien stijgen? Heeft het recht met de beldehalfronden der aarde en stelt ons in 
laten wedervaren aan zijne overzeesche bezittingen, aan staat, geisoleerd als wij jarenlang waren, in (len kortst 
Java niet het minst, zijn politiek van winstbejag en mogelijken tijd elk oogenblik vau den dag van de 
inhaligheid vaarwel gezegd, en door eene milde staat- groote wereldgebeurtellissen kennis te nemen, Een di
kunde onder milioenen inlanders be~chaviug -en voor- rectestoomvaart, tusschen Nederland ell ludie in het 
uitgang verspreid? Is er een einde gekomen aan die le~en geroepcn, geeft aanvankelijk stoC tot tevreden
al te groote en noodlottige inmenging van regeerings- held en belooft, bij verstandige en doelmalige leiding, 
wege in het beheer dezer landen, waardoor zooveel onhei) goede vruchteu af te werpen. Klonk het getluit van 
gesticht en zoovelebelemmeringen op denweg van de eerste locomotief, die ons langs Batavia's schoone 
vooruitgang worden opgeworpen? Helaas, ons antwoord dreven voert, als een bekend geluid ail1wenaam in de 
moet in alleoprechtheid ontkennend luiden. Nog im- ooren, wij verb~iden met ongeduld het tijdstip, waarop 
mer verdeeld door partijen, die zich met allerlei honte al de belemmermgen voor eene spoediO'e voltooiinO' van 
kleuren tooien en onder allerlei leuzen te voorschijnd~ lijn zuBen nit den weg geroimd zijn en dit ~neUe 
treden, die godsdienst en kerkgenootschap tot voertnig ~ndd~l - van .vervoer ons op gemakkelijke wijze ~aar het 
gebruiken om aan staatkundige aspiratien en ambitien hefelyke BUltenzorg brimgen zal. .> - ' 
te voidoen, bleven daar belangrijke wetten opafdoenillg Aan de scheiding van administratieve en recbtelijke 
wachten, word t de tijd in's lands vergaderzaal door machtkw

1 
~rd een begin van uitvoering gegeven, op zolk 

h01le woorden en eindelooze debatten verspild, in stede eene . eme ~chaal ev.enwel, dat nitgebreider toepassing 
van nuttige en bl~ivende verbeteringen in het levente vandlt ~eglnsel drmgend aanbeveling verdient. De 
roepen, waarvan dat land en deze gewesten de meest nieuwe sUlkerregeling. die in de laatste daO'en van dit 
heilzamevruchten zouden kunnen plukken. - jaar afgekondigd werd, zal reeds no ten decle een einde 

Zal de strijd tusschen kapitaal en arbeid (hetzij men maken aan dim drukkenden last, waaronder de dessa
dien met den naam van het roode spooksel van het bewoner gebukt ging en genoodzaakt werd soiker te 
communisme bestempelt of _ Intemationale noemt), die planten, en te gelijk blijken voor den fabriekant O'oede 
in andere landen gevoerd wordt en ook in hetmoe- resultaten op te leveren, _ 0 -

derland even het hoofd begint op te stekeJl, in de Nieuwe bepalingen op hetgevangeniswezen werden, ze
bestaallde orde van zaken langs minnelijken of bloe':' ~er met ,de bc:ste bedoeling, ontworpen; maar de toepas. 
digenweg eene omkeering brengen en de maatschappij SlDg en u1ltvoermg ,zuBen gebrekkig blijven, zoo gehoowen, 
op hare grond vesten do en dreunen? Wie waagt hetde personee en toezlCht geene verbetering ondergaan of een 
oplossing van dit groote, onze negentiende eeuwken- ander, doelmatiger, met het Britsch Indische overeen
merkende vraagstuk, zij het ook in - de naaste toe- komende, stelsel ingevoerd wordt. 
komst, te geven? Ziedaar lichtpunten, die wij niet voorbij mogen zien, 

Indie, Neerland's stiefkind, heeft ook dit jaar geen maar wier glans eenigszins verduisterd wordt door het 
l'eden gehad om in aIle opzichten de milde hand van toel1emende g~Dlis van veiligheid in deze gewesfen, door 
't moederland te zegenen; toch mogen -weniet al te eelle gebrekklge rechtspleging voor den inlander, door 
sterk weeklagenen erkennen dankbaar; zij het oak een onvoldoend aantal inrichtingen voor onderwijs, waar
niet geheel voldaan, het goededat Java ten deel vie!. door wij den _Javaan tot betere menschen moeten 

In de eerste plaats verdient voorzeker vermelding de ar- traehten te vormen. 
kondiging van de besluiten, waarbij aan den . exceptio- Toch doen zich aan den horizont nog eenige heldere 
neelen toestand der Preanger-regentschappeileen einde ~tippen voor, die OilS. bemoedigen om bet volgende jaar 
werd gemaakt, Brak al een oogenblik _ aalr, dat wij In de hoopop beter III te galm en ODS de verwacltting
vrecsden dien toestand bestendigd le ziendoor minis~doen koesteren, dat het stelsel van exploitatie meer en 
terieele onoprechtheid en politiek goochelspel, dubhe} meer nitgediendbeeCt. 
aangenaam is het ta kunnen getuigen dat dePreanger: ;rnd~ -~QJe, p1~t! ,,~jlen wij op het voorstel om. 



t~~ptdenaanleg van spoorwegeu9P Java, waarbij he~ 
opperbestuur vooropzette datde Qverschotten van Indi
sche . dieusten . niet steeds door hetmoederland mogen 
verzwolgen worden, IP-aar ook voor een deel althans 
moeten dienen am de materieele ontwikkeling van lndie 
te .. bevorderen. 

Een nienw tarief op den in- en uitvoer, hoewel niet 
ge~eel aan oilze wcnschen voldoellde, zal iil 1872 tot 
wet'. verheven worden en ruimt althans weder eenige be
lem:meringell voor ' den handel uit dim ,vet)'; het zal, in 

• . 0 
vere,emglllg met andere vrijgevige maatregelen (waarondel' 
w;j uiet het minst een haven voor deze plaats en ver
beU~ringvandie te Samarang en elders tellen) er toe 
bijdragen . am leven en vertier aan den kwtinenden en 
sHiimel'enden halldelsgeest temg te geven. 

En llaast dat alles een nieuwe land voogd, die zich niet 
door mystificatie van het beheer over deze gewesten 
heeft meester gemaakt, wien zeker niet als minste hoe~ 

, da:iiigheden goede trouw, eerlijkheid en oprechtheid toe
gekend worden, geen vreemdeling in dezen archipel en 
als administrateur gUllstig aangeschreven. Diel1 lal1dvoogd 
moge net gegeven zijl1 krachtig mede te werken om het 
spoorwegnet tot stand te brengen, dat een gedeelte van 
Java moet overdekken en alom bedrU vigheid, weI vaart 
en ontwikkeling in het leven zal roepen. Moge de 
llaam van Loudon en die vall Van Bosse in de naaste 
toekomst verbollden worden aan eell schitterend tijdvak 
v;:m ongekenden bloei en luister, dat zich voor ludie 
kan opellen. 

z. 

1.1 

taping baoek, pantjang tangkeh en vanOll. Proevcn, door 
de . twee reeds genoemcle onclernemers genomen met zaacl 
voor kooltabak g(jlukten slcchts ten deele, wellieht ten ge
volge van min goedc behandeling. De ollde~·ncilli.ng van 
de firma van Overzee en Co. gaf zieh eehter veel moeite 
en getroostte zich menige opoftering ten behoeve vau het 
zeer onzekere welslagen van hare pogingen; zij belastte zien 
met het kosteloos nitreiken van koolzaad aan (le bevolking 
en het opkoopen van hetprodukt. Ook kwam het onder
hond van de zaaibeddingen en aanplantingen, ten gevolge 
van de onvoldoe11(le zorg van (len inlander, voor hare retening. 

De oogst, . die in 1865 ongeveer 20,000 'it, in 1866 
ongeveer 30,000 'it beliep, wenl voor 1867 op ruim 100,000 
1i: geraamd, doeh bedroeg hoogstens 43,000 1i:, terwijl men 
in de volgende jaren dat cijfer niet kon overschrijden. De 
kwaliteit van het prochlkt was eehter zeer goed en kan on
der cene goode en doelmatige leiding nog betel' worden. 
In Holland behaalde onze tabak re(lelijke prijzen en no~ 
teerde tussehen I 0,40 en / 0,85 hot pond. Ware de pro
duktie vool'llitgegaan als die van 1865 tot 1867, voorzeker 
zou de Sumatra-tabaksmarkt ~enige beteekeilis in den han
del hebben verkregen. Maar er ontstoncl stilstand en dat 
is gelijk aan achternitgang. De lust om voor (Ie Europee
sehe onderneming te werken, nam met den dag zichtbaar 
af; de bevolking werd lui, zei men. Maar wat was het ge
val? In den aanvang was de teelt van kooltabak bij de 
inlandsehe bevolking gewil(t, · zelfs zeer gewil(1. Dit was 
niet omdat de prijs er van hooger is dan die (leI' inlaucl
sehe soorten, want het vel'schil ttlsschen heiden is gering, 
ja, die der inlandsehe soorten wordt zelf"s berekend iets hoo
gel' te zijn. Maar de kooltabak kon groen cifgelevercl wor
den en de planter dus na vedoop van 4 it 5 maanden Zijll 
loon ontvangen, terwijl de teelt van tabak yoor binuen
landseh verbruik eerst na 6 it 8 maallden verkoopbaar pro-

Brieven van Sumatra. dllkt oplevert. Vele inlanders hegonnen aan vankelijk dan 
ook gretig kooltabak aan 'te planten; maar zij moesten 

Kultuw.'Y'acb1tgelege1dteden tel' Westlczu1t vart Sumatra. :weldra de onl:lervindiilg opdoen, dat deze tabak bnitell ver-
pe kassia-kultuur wordt hier weinig behartigd. Dat pro_honding veel meer zorg en tijd vordert dan de inlanc1sche 

ihlkt , wordt niet geteelcl, maar als bosehprodllkt door de soorten. Daarbij kwam clat de weersgesteldheid dikwijls on
bevolking van tijd tot tijd ingezameld. Aileen ill de Danon- gllnstig was en menig planter de telellrstelling moest 011-

disti:ikten en voor een deel ook in Sari-Lawas worden enkele dervinden van zijn oogst te zien mislukkell, waardoor velen 
ger(3gelcle a~nplantingell van zeer beperkten omvang aange- den moed verloren, hnnne ttlinen vCl'waarloosc1en en der
troffell. De voorlief(le voor koflie, welke alles wat ambte- hal\'e ook cle teelt van kooltabak opgaven. Bijna geen in
naar heet bezielt, verdrijft den inlander van het veld, waar lander was te bewegen om voor de tweede of derde maal 
dekassia hem eenig uitzieht op voordeel belooft. een tuin aan te .leggen; de ondernemer moest telkens naar 

Ook de tabaks-knltuurwordt niet voldoencle aangemoe- andere planters uitzien, waardoor veel zaad en veel tijd 
digd, zoo niet tegengewerkt. En toeh zijn er in de Pa- nutteloos verloren gingen. Maar genoeg over tabak voor 
dangsche-Bovenlanclen, alsmede in Mandheling en in de haden. 
rijkeZuidelijke Afdeeling in overvloed grondenvoorhanden, Na cle padie is de klapperteelt voor den .wIaleier van 
die' voor de tabaks-kultuur uitnemend geschiktzijn. Of-Sllmatra's Westkust de meest geliefkoosde tak vall land
schoon 'de bevolking niet ongenegen is tot het veniehten bouw. Langs de kusten, in het algemeell ill warme stre
van den arbeid ten behoeve van deze kultuur, bleef ze ken, tiert de klapperboom het best. De klapper worclt dan 
evenwel van zeer ondergeschikt belang en de produktiebe- ook in uitgestrekte aUllplantigen aangetrofien. V ooral te 
llede:n de behoefte van het binnenlandseh verbrl1ik, terwijl Padang en omstreken en in het Priamansehe is dat het 
de : kwaliteit tim gevolge van de gebrekkige bereiding sleehts geval. Aijer-Bangies en Rau, e1c ' Zui(lelijke Afdeeling, de 
midclelmatigbleef. . Tanah Lima . Poeloeh, Tanah Datal' enz. leverell eveneeus 

' lii cle Lima Poeloe, eene afdeeling van de Padangsehe uitgestrekte klappertuinen met eene overrijke prochlktie op, 
Bovenlanden', vond men eertijds twee tabaks-ondel'llemitigen. terwijl de uitvoer van de Batoe-eilallden na 186.9 zelfs niet 
De eerste behoorde aan wijlen den heer Hissink, de andere, kan berekend wordClL 

. onder opzieht. van den heel' Walraven ,aan de firma P. van Noeh het bestl1ur, noeh de inlancler waakt in eellig op-
Overzee en Co. alhier. Beiden hadden zich tendoel gesteld zieht voor de klappel'tuinen; de wilde varkens, eekhoorn
tab:ak te teeleIi en te bereiden voor de El1ropeesche m!),rkt; . tjes en inseeten hebben de meest mogelijke vrijheid om te 
beiden zijn ohdergegaan, naenorme sommen aan hnnne zaak vel'llielell; de prodnktie is tach rijk gelloeg. 
ten offer te hebben gebraeht. Later, wanneer ik deze inci- De Maleier verdeelt de klappers in onderseheiclene soor
dentenbreeder ter sprake zal bl'engen, hoop ik u te kunnen ten. De vool'llaamsten Zijll: Gacling, Idjoe, Poejoe, Pogey, 
mededeelenwelke vel'schillende oorzaken hiertoe aanleiding Djantongan, Doesoerr, Ratoes, enz. Die van de Batoe- en 

. he~heri ' gegeven • . Voor d~tmaal slechtseen w.oord d~arover. Mentawei-eilandell, 'bekend onder de soort Pogey's, ziju 
'Voor de tabak tot blllueniandsoh verbrlllkbezlgt men vooral tot het bereiden van olie het meest gewild. 
hier~:zaad. van 'inheemsche soorten, voorname1ijk tambako ka- Wat de bereiding van klapper-olii betreft, deze is .hier 

',. 



zeer gebrekkig. De noot wordt gerasp.t, vervolgens uitge
pcrst en de olie gekookt. Ook laat men weleens de olic 
uitcLruipen door de aanwellding van walmte. Een onder
ncmcndChinees tc P<,dang, Gho Hanw genaamd, heeft 
Vaal' eenige jaren naar ccne door schrijver dczes gemaakte 
tcckening eene rasp-, pers- en verwarmings-machine laten 
aanmaken, om daal'mede zoo mogelijk tc voorzieu in · eene 
behoeftc, die sedel't tal van jaren euuog dagelij k s sterk 
wOl'dt gevoeld. H et werktuig kostte . den ondel'llemer 
handen vol geld, maar hij ,rel'd l~ter in het gebruik be
mueilijkt ,~allt het was een 10erktuig en tel' ,Vestknst, 
waal' zoovele werktuigen aanwezig zijn die dagelijks JIsJileer" 
behoeven ,duldt men dergelijke zaken niet. 

De pcperkultunrheeft sedert lang opgehouden te besta:an. 
AUeen Atsjin levert HOg duizencle pikols voor de Europee
sene mal kt; maar wat c1aal'van op - Sumatra ter markt komt, 
is in den regel het overschot. 

In het Gouvernement van Sumatra's Westkust vindt 
men hier en claar ook nog eenige her- en clerwaarts ver
spreide ranken, maar Claar zij' niet verzorgd wOl~den, - de 
peperkultulIl' is bij de bevolking lang niet gewild, - komt 
claarvan zelden iets terecht. 

PADANG, 17 Dec. 1871. 

GOUVERNEMENTS.BESLUITEN., BENOEMINGEN, 
ENZ. 

IN NAAM DES KONINGS! 
DE GOUVERNEUR·GENERAAL VAN NEDERL~NDSCH-IND1E 

Den Raad van Nederlandsc!t·l1tdie ge!toord; 
Allert, die deze zlillen zten 0/ !toOl·en lezen, Salut! 

doet te 10eten: 
Dat Bij, het noodzakel\ik achtende, a~tiker 7 der bij de ordon

nancic van 18 November 1871 (Staatsblad no. 180) vastgestelde 
voorwzarden, waarop bel regt tot den verkoop van opium in bet 
klein or Java en Madlln~ voor 187'2 wordt verpacht, wat betreft 
de residentien Samarang, Soeraka rta, Djokdjokarla, Kadoe, Sagelen 
en Bavjoemas, in volgendervoege te wijzigen: 

Letteode op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het reglement 
or het beleid dec Regering van Nederlaodsch·I lldie; . 

Hceft goedgevonden en verstaan: 
I. Te bep~len als voIgt: 
Bet regt tot den verkoop van opium in het klein gedurende 

1872 in de residenlien Samurc.ng, Soerakarta, Djokojokarla Kadoe, 
Bagelen en Banjoemls wordt op cen door den Direkteur van Finan· 
cien nuder te bepalen dag op nieuw verpaebt op den voet der boo 
vengenoemde voorwaarden, beboudens dat de in arlikel 7 dier voor
waarden genoemde hoeveelheden ruwe opium (tiban) voor de on. 
dervolgende perceelen worden teruggebragt op de daarnevens ver· 
melde, als: 

rereeelen. Hoeveelhcden opium in kaUi's 
's maands. 's jaars. 

Samarang. 400 4800 
Kadoe. 180 2160 
Bagelen. llO 1320 
Ba~joeinas· 75 900 
Soerakarta. 500 6000 
D,iokdjokarh. 230 2760 

II. Deze ordonnancie lreedt in werking met den dag der lIil.· 
gift.e van het Staalsblad, wa;lrin ztj is gcpiaatst. 

En opdat nir malld hiervan Ollw{lendheid vriorwende, tal deze 
in het staatsblad van Nederlandwh·ludic geplaatst en, VOOl' zoo
vcel noodig, in de Iolandsehe ell Chinesche talcn aangeplakt 
worden •. 

Gelast en bevecltvGort.s, dat.alle hooge cn hge kolle/!ien en 
ambtenaren, ollicicrcu en just.ieieren, ieder' voor zooveel hem Hlln
gaat. aan de stipte nalevil 'g dezer de haud zullen bouden,zonder 
ooglu;king of al llzion des peraoons. 

Gedaan te Buitenzorg, den 21sten December 187l. 
. P. MIJER. 

(Staatsblad no. 210.) 

De Algemeetle Sekremris, 
V AN HARENCAltSPEL. 

12 

EXTRAKTEN .it kel Regialer r:er Btl'lUJa ~/l" da GoarJeruar· 
GelUJraal 174" NederlalUlJell-ltuJie 

BurTENZORG, den 20sten December IS7l, (No. 18). 
(Staatsblad no. 209.) 

Gelezen, eoz.; 
De Raad van Nederlandsch.lodie geboorJ; 
Is goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 

0. dat de laatste alinea van art. 66 "an het al~meen ' regle
ment van admioistratie voor de landmagt in Nederlaodacb-
Iodie (Staatsblad 1831, no. 56), luidende: . 

II Ret maximum der korfing op de soldy zal zijn "00l Eoaropea· 
flnen, en daarmede gelijkstaanden, een "jerde, en "00l inlanders, 
Neen vyfde van bunne soldY." 

zal worden gelezen, als voIgt: 
"Het maximum der korting zal zijn,voor Ellropeaoeo en Am

Ilboinezen, een vierde. en voor Afrikanen en Inlanders, eeo 'i'ijfde 
Ifvan bunne soldY." . 
0. dataan gemeld artikel 66 .wordt toegevoegd de volgeode 

alinea. 
II Deze korting wordt gest.aakt. gedurende den tijd. dat de he • 

• trokken militair is gestraft met provoost of cacho'!' 
Afschrift., enz. 

Ter ordonnaneie van den Gouverneur·Generaal .: 
J)e Alflemeette SekretarU, 

V AN HARENCAltSPEL. 

Civiel Departement. 
Verletnd: 

Een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte fan den twee
den kommies op het assisten~rcsidentie kslotoor te Benkoolcn 
H. F. van Dam en AlIn den leerEng·telegra6st C. Gephart. 

Goedgekeurd: 
dat door ile1t konSill !Ian Groot-Brittannie te BatarJia 

lveill Maclean 
Is Bencemd: 

Tot vice·konsul van Groot-Brittannie teSamarang \V. Th. Fia&er. 
Departement van Oorlog. _ 

Ontslagen: 
Op venoek, eervol, nit's lands dienst, wegens volbtagten diBnst

tijd. de militaire aoibteriaar der . derde klasse up non-akti
viteit G. Adelerhof, laatst tijdelijlc adjllnkt·boetbouder bij 
's rijks magaztJn van geneesmiddelen te Batavia. 

Op verzoek, eervol. uit 's l!lnds dienst. wegens volbragt.en dienst
tijd, mef behoud van regt op pensioon. de e:xpeditenr by de 
direktie der genie (militair ambtenaar der denle klasSe) A. 
L. Douchij. 

Belast: 
Met de waarileming der bcitrekking van expeditenr by de IVde 

afdeeling van bet departement van Oodog in Nederlandsch
Inille, de militair ambtenaar der derde klasse op nonaktiYi
,teit J. P. Schreudef'll. laatst bebeerder der etambOekea bij 
ge)loemd departement. onlangs van verlof oi' Nederland Ie
rnggekeerd. 

Departement der Karine. 
verleend: 

Een tweejarig verlof naar Nederland.wegeos ziekte. .1Wi den 
cersten machinist bY de gouvcimementa marine J. M. Bulteliog. 

. Iugetrokken. 
De det&chering van den luitenant ter zee der eersle lel"sse J. J 

de Rart. by het marioe-etablissement Ie Oarust, .ordilDde 
bij eenol cnloheven van de vwere .ervulling der belrettiDg 
van eqllipagemeester aldaar. 

Tijdelijk gedetacheerd: . 
Bij bet marine-etablissement Ie Oaruat. tea einde de heLrelliag 

van equipageroeester bij bet etablissemea' Ie .ervulleo. de 
luitenant ter zee der eerste klasse bij de Kooinldijke No
derlandscbe marine D. M. G. de SWart. 

Bij de Go~" MariruJ • 
Henoemd: 

Tot cersten macbini1!t. de tweede machinist J. J. M. Behrena. 
Tot lweeden machinist. de macbioi-,\.leerliog der eeRle klaiiae. 

A. Ran.ijk. ' 
(J4IHde CollrfllU, II December 18'11.) 



IN NAAM DES KONINGS! 
DE , GOUVERNimR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 

Den Raad, van ' Nederlandach-IndiB' gehoord; 
"' AlZeit, die ikie ziillefi zien of hoorenlezenj Salut! 

dod te weten: 
Dat fl.y, b 'et ouodtakelijklichtende, de bij de ordoonancie vali 

18 Novembrf 1871 (Staa18blad tio. 180) vastgestelde voorwaarden, 
waarop , het regt tot den verkoop van opium in, bet klein op Java 
en ' Miidura voor 1872 wordt gerpacbt, wat btlfreft de residel1'tie 
Madioen en Rembang, te wij'zigiln; " , ', ' 

Lettende op de albltele'n 20. 29. 31 en' 33 van bet reglement 
op bet hilliM der Regel'iog vaIT N ederlandscb. Indie ; 

lIeeftg,eedglivonden eo verslaan: 
I. , Te liepaleoj als voigt: , , ' 
Het regt tot den verkoop van opium in het klein gedurende 

1872 in de residentien Madioen eri Rembang wordt op een door 
den Direkteur Vail Fina.npien nader te bepalendag op nieuw ver
paeht op den voet der bovengenoemde voorwaardeo, behillidens 
het navolgende: , ' 

De verpacbting voor de bovlingeooemde geWesten heeIt plaats 
eerst voor elk gewest in zijn geheel eo daarna: 

a. voor Madioen in vij£ pereeelen. a18: 
I regentsebap MadiOlin; 
2 afdeeling Magetan; 
3 ii Ngawi; 
4/1 Ponorogo; 
5 fI Patjitao; 

h. voor Rembang iri vier peleeelen, als: 
1 afdeeliog Rembang; 
2 " Toeban; 
3 II Bddjo-Negoro; 
4 /I Blora. 

Wtirdt by de tweede wijze van opveiling een hooger bod ver
kregen dan bij de eerste wijze. dllt worden de onder a en h bier~ 
voren genoemde pereeelen da~rvoor afgestaan. 

I'ldien geen hooger bod wordt gedaatl. blijven de eerste bieder en 
zijne burgen v!>or de gewe~telij!tgebouden \'erpachting verbooden. 

Aan de pachters wordttoegest81D bet hierooder geooemd aan
tal verkoopplaalsen ; ,z,ij zij~ verpligt de daarneven vermelde hoe
veelbeden fliwe op*iri (titian) tegen de in artikel 6 der meer

, geooemde °vb-orwliiirlHll'.i vastgestelde prijzen uit 's lands voorraad 
te ontvangen. als: 

. 1. Bij een gewestelijke verpachting. 
Ailntlil Hoev~lhede~ opium 

ver koop- lD kaths: Perceelen. 
plaalseo. '8 maands. 'sjaars. 

• Residentie Madioen. 40 p25 ~30Q 
" Rembang. , 20 336 4032 

2. By eenperceelsgewijze verpachting. 
' Aantill Hoeve.elhede~ opium 

verkoop- m kattl!l: Perceeleo; 
plaatsen. '8 maands. 's jaars. 

. ~ , • {R,e,igeO, ~,SchilP Mad, ,ioeh, • 7 145 ]740 -= il Afdeehng Magetan.7 70 840 
:9~ " Ngawi.. 8 95 1140 
~~ " Po~?rogo. 9 120 144.0 
~ , iI , PatJlt&n. 9 95 1140 

"", ~{Afdeelilig R, e,m, bang" . , 4 63 756 
:'Sl..c " Toebao.. 6 105 1260 
~ ~ fl. Bodjonegoro. 5 105 1260 

I=G " fI Blora... 5 63 756 
,II. , De~6 ordonriancie tret:dt in werking inet den dag der 

U11.!!lfte vi\n het Staatsiliad. wa;uin zij is geplaatst. 
En opdilt niemand hiervan onweMildheiil v90rwenrre. zal deze 

in h'et staaistilad van Nedtitlatidseh-Indie geplaatst en. vbor zoo;. 
veel noodig, in de Inlaodsche en Chinesche ,talen aailgepJaU \fordeo. 
. Gelasten bllveeJt vDorts. datalle hooge en lage kolJegicll en 

atnbteiJarerl,officieren en justiciereii. ieder voor zoov.l hem nD
gaat, van de stipte naleving dezer, de hand bullen hodden. zon
der opgJuikirig of aanzien des IlerSoolui. 

Gedaan te Batavia, deh2l)s~en :pecember 1871. 
P; M.IJER. 

, , 

E x: T R A K T uit Tlet Reguter der Beal1tUen. rlalu/a Goner· 
llellr·Generaal Mit Netkrlo.1Uhci-INiie. 

BATAVIA, ' den 24:sten December 1871, (No.6.) 

(Staatsblad no. 211). 

Gelezen, eoz.: 
De' Raad van Nederlandsch.lndie geboord; 
Is goedgevonden en verstaan: 
Eerstelijk: Eoz. 
Ten tweede: Te bepaleo: 

a. met wijzigiog in zoo verre van bet besluit van 17 Maart 
1863, no. 11 (Staatsblad no. 31). dat de 81raodbaUerijeo te 
Padang niet meer zullen worden gerekeod onder de per
manente versterkingen van den Sden rang en mitsdien zul
len wegvallen nit den b~j dat besluit vastgestelden staat Vall 

rangscbikking der op Java en Me,dura en op de Bnitenbe
zittingeo gebezigd wordende permanente versterkingen; 

h. enz.; 
c. dat de blokbuizen te Padang voortaan onder geene klasse 

van versterkiogen meer zullen worden gerangschikt en mits
dieD de thana ingevolge het bealuit van 13 April 1853. no. 12 
(Stilatsblad no. 26) in verband tot het besluit van 17 Maart 
]863, no. II (Staatsblad nO. 31) om die positie bestaande 

' verboden kringen worden opgeheven. 
Ten derde: EM. 
Afschrift.enz. 

Ter ordonnancie van den Gouverneur-Generaal: 
De Algeiitee1l.e SekretaTi.8, 

V AN IiARENCARSPEL. 

CivielDepa:rtement. 
Ontslagen: 

Op verzoek. eervol, nit 'slands dienst, DIet behoad van regt 
op , pensioen. de assistent-resident der Lima poeloe KoUa's 
(Sumatra's Westkust), L.B. van Polanen Petel. 

Uit hifun8 belrekkillgen: , 
de assistent-resident voor de komptllbiliteit"te S&m~. als 

zoodanig superiotendent van het vendukaD~r aldaar. L.C. 
l.A.de Vogel; 

de yendllDleester til Samarang J. Sinook" 
de sekretarisen boekhouder by het vendukantoor te Samarang 

J,' M.G. Brondgeest; 
de kassier by het venddDlitoor te Samarang J. H. Donkel. en 
de eerste klerk bij hetvendukalitoor te Samarang W.A. Doeve. 

Benoemd: 
Tot tweeden kommies op het assistent-residentiekantoor te Ben

koolen. de ambtenaar op non-aktiviteit O.K.van der Meer 
Mohr. laatstelijk kommies-boekhouder op het residentie-kan
toor te Palembang. 

Ingetrokken : 
De nn den partikillieren geneesheer J .de Clercq Zubli verleen

de toelatiilg tot nitoefe,""g der genees- en heeikondige 
praktijk ter hoofdplaats Buiteozorg. 

.P.lagtigiog Verleend: 
Tot de nitreiking aan den partikulieren geneesheer J. de Clercb 

Zubli van eene akte van toelatiug tot nitoefeniog der ge
nees-, beel- en verlosknndige praktijk in de afdeetiog Ban
dong (Preanger-Regenbchappen.) 

])001 den Direkterlr "an OtulerfDiJ8, Eerediaut eM NijrJerAeitl 
, Is benoemd: 

Tot zontverkooppakhaismeester te &igi (Kediri). de ambtenaar 
op wachtgeld S. G .Popje, laalstelijk opsiener bij de komj
knltunr. 

Departem_t van Oorlog. 
Verleend: 

Een Lw6l)jarig verlof naar Nederland. wegens liekte. aan den 
tweeden luitenant der infanterie J.E.J.den Berger, 

Benoemd: 
By ik JliUtaire GeneukNJUJige diaul. 

Tot militairen apot.beker der derde klasse, de partikuliere apothe
ker W.de Lange. 

, (Staat,!\blad no. 2l~.) 
JJe A.liJemecfte~etiu:u, 

VAN , HA1tENC.A.BSPEL. 
Vergaild: 

• Tot ultimo ]o'ebruarij 1872 ia lijIi &egeDwoonlig gamizoeD Ie 



, > ~~an~i~r~sin~ . (Znider~ll~ o ooste;.afdeelingvaa Borneo) te 
>lll~v,,~i.l,)&n}!e~~~daarna ~a.~r Neuerland tarug te keeren, a~n 

deneersten lmtenantder .lDfanlene van het Nederlandsch le
' ;,ger · B;~:F:v3nViijmen, vernlits de ".ijf jaren, gedurende 

welke hij b~i de landmacht in Nederlandsch-Indie is gedeta
cheerd, bereids opden 16den Oktober 1871 zijn verstrekeu. 

ambt.enaren, officieren en justicieren. iedervoor zooveelbem aau
gaat, alm . de stipte naleving dazer de hand :&ulien hondeD, ZGIl

der oogluiking ofaanzien des perSl.lQns. 

Gedaan t.e Batavia, den 28sten Derember ISH. 
P. JIIJER. 

De A Iglfiilecne Sekrelad8, 
\'3.::\ HAKENCAJiSREL. Door den KOIiZmandallt Valt ket Leger en Chef van ket De- I 

jJa1·tement van Om'log in Nedel'Za1ld8clt-Illdie Zij1t: I (Staatsblad UO. 216.) 
Overgepl~ 'ltst: 

l1zfmzterie. I IN NAAAI DES KONINGS! 
Bij het 5de batailIon, de 2de luitenant P. A. d' ArlillacL Brill. van 

de garnizoens-kompagnie van Bantam. 
DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCII-INDIE, 

Den Raad van NerIerlalldaclt-lilrIie gehoord; 
AZZetz, die deze ZlllleJl zien of lworeJz lezell. SaIut! Bij bet 7de bataillon, de Isle luilenarit A. Bosch, van het sub, 

sistenten.kader leSam'arallg. 
Bij bet 10debataillon;de2de luitenant B. W. de Nlis, van het /loet te llJete1t: 

'9de bataillon. . I Dat Bij, het wenschel!jk achtende, artikel 4 der ordonnancie 
Bij het Hde bataillon. de kapiteinH. ]\f •. Tersteege, de lst~ 1m· van 12 Februarij 1865 (Staatsblad no. 16) te herzien; 

tenant F. H. de Vogel en de 2de Imtenanl K. H. Ropke. Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het regiemeut 
Bij het 12de bataillon. de Isle luitenant K. H. A. Baack van op het beleid der Reuering van Nederlandscb-Indie; 

der Goes en de 2de luitenant J .. H. Derks, allen van het Heeft goedgevonde~ en verstelln: 
10debataillon, . I, Te bepalen, als voIgt: 

Bij bet subsistenten-kader te Batavia, de Isle \uitenant R. H" Op de hoofdplaals Pekalongan wordt een afzonderlijk. vendn-
Clarkson, 'van het I1debataillou. departement opgericht, op betwelk de instrnktievoor de vendu-

Artillerie: kantoren te Samarang en Soerabaija (Staatsblad 1822 no. 29) 
Bij betmateriee1, de Iste luitenant J. J. K. de Mouliu, inslruk· met de daarin gebracbte of nader te brengen wyzigingen van 

teur bijde militaire school te Meester.Carnelis. toepassing is. 
Bij betpersoneel, dekapitein.J. H.Wagener; van het materiee!. II. De ordonnancie ireedt in werking met primo Januari 1872. 
Als , instrukteur bU de militaire school te Meester·Comelis, de Ell opdat niemand hiecvan onwetendbeid voorwende. zal deze 

1steluitenant W, F. schenck, met bepa1in::r. dat hij als zoo- in het staatsblad van Nederlandsch-Indie geplaatst en, voor zoo
danig by ziju wapen zal worden gevuerd 1/ It la suite." veel noodig, in de Iulandsche, en Chinesche talen aangeplakt 

worden. 
Departelllent derMarine. Gelast en beveelt voorts, dat aIle hooge en lage kollegiiin en 

Belast: ambtenaren, ofllcieren en jnsticieren. ieder voor zooveel hem aan-
Mel; de waarneming der betrekkingvan tweeden machinist bij de gaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen honden, t.OJl

~ouvernements marine, de macbinist der derde klasse bij de der oogluiking of aanzien des pnsoons. 
Koninklijke Nederlandscbe marine C. Wagner. Gedaari te Batavia, den 28sten Dec.ember 1871. 

(Javasclte C01!1'ant, 27 December 1871.) P. l\IIJER. 

DE 

IN NAA1VI DES KONINGS! 

GOUVERNEUIt-GENER-AAL VAN· NEDERLANDSCll-INDIE , 

Den Raad van Nedei'land8ck-lndie geho,;ml, 

Allen, die deze zltlle1t zielZ of ltoorell lezen,· SaInt! 
doet te 7ceten: 

IJe Algeiileelle 8ekretaris, 
VAN HXRENCARSPllL. 

(Staatsblad no. 218.) 

DE 

IN NAA1VI DES KONINGS! 
GOUVER~"UR-GEXERAA.L VAN NEDERLA.1\TJ)SCII-IXDIE, 

DenRaad vau NederlaJulsclt-I1Ulie gehoord; 
Allen, die deze zulle1t zielb of lworelt lezen, SaIut! 

doet te 'lCetelt: 

Dat Hij, het noodzakelijk acbtende, om tot aanvullillg der na 
te noemen onderafdeeliilgen van de IIde afdecling van het IIde 
hoofdstuk derbegrooting van ujt~aven voor het jaar 1870, kre-
dieten te openen boven de be~rooting; Da.t Bij, het noodzakelijk achtende. om tot aanv-ulling del 

LeUende op de artikelen 21, 29, 31 en 33 van het reglement natenoemen onder-afdeeling van de lIlde afdeding van het lIdt: 
op het beleid der Regering van Ncderlandsch·lndie, en op arli- hoofdstnk der begrooting van uitgaven voor hetjaar 1870 kredieten 
kel31 der' wetvan23 April 1864 IIndisch staalsblad no. 106] te openen boven de begrooting; 

Heeft goedgevonden en . verstaan: ., Lettende oj> de artikelen 21. 29, 31 en 33 van bet reglement 
Onder· nadere' bekrach\,iging . derwet, . boven bet c~ifer van het op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indie. en Oil 

Ude. boofdstuk der begrooting van Ncderlandsch-Indie, voor het artikel .31 der wet van 23 April 18640 (Indisch staat.sblad no. 106); 
diensljaar 1870,gewijgigdbijrle Kor;hiklijke beslnitenvan 4J nng Heert goedgevonden en verstaan: 
en 27 Julij 1870, nos; 31en2 (Indiscb staat-Mal nos. 116 en Onder nadere bekrachtiging der wet. boven het cijfer van bet 
145) eningllVolge de 'wet vanS April 1871 (Indisch staatsblad Ude hoofdstuk der begrooting van Nederlandsch·lndie voor hEL 
no. 98),ennog te wijzigen in verband met de ordonnancien van dienstjaar 1870, ~ewijl.igd bij de Koninklijke besluiten van 4, 

21M!)i1870,6 January 7 Maart, LApril,l Mei, 2 Augustus; Juni en 27 Jnli 1870, nos. 31 en 2 (Indiseh staatsbilld bOs. 116 
28 September, la, 16 en 2,2 November. en 5 December 1871, en 145) en ingevolge de wet vall 3 April 1871 (Indisch staats
(St~a,tsbladnos.51. 3, 26, 41, 58, 107. 135, 171, 177 18ien blad no. 98), en nog te wijl.igen in' verband met de ordoauancicn 
191,te (lpen,en: . .. , . .. " van 21 liei 1870. 6 Januari, '1 Maart. '1 April. 1 llei, 2 Au-

'a. ee .. n . .. krediet van .. f. 71.7.5.° . • [c.e.· .. u. -.. e.n-.. ze .. v ... e.n .. t .. ig dUJ.·zend zeven bonderd I gustus, 28 September, 13. 1. 6 .en 22 N .. ovember. 5 en. 28 Decem-
vijftig gulden], tot nadere aanvulling van de 13de ouder-af- ber 1871 (Staatsblwl nos. 51. 3. 26. 41, 58, 107. 135.171.171, 
deeling [verdere Kosten vanhet regtswezen]; 184, 191 en 216), te openen : 

b, cen kredmt van j 279508.- [twee honderd negen-en-zeventig I a. ,eenkrediet van f 4,455 [vier dui&end vier bonderd"ijf-en. 
dnidendvgf bonderdachtgulden,] totaanvnlling van de 16de I vijftiggulden). tot aanvuHing van de 20ste onder-afdeeling 
onder-afdeeling [gevangenen; ket.ungangers en banneliugen) j [Het departement]: 
beidenbehoorende totafdeelinglIa.[DepartementvanJustitie] l b. een kreruet vanf 10,930 [tien dui&end negen honderd del-

vangemeld ,hoofdstuk. . ... lig gulden], tot oadere Ilsnvutling der 21ste onder-afdeeling 
Enc opdatniemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze [Algemeene kassen.]; 

inhet staatsblad, van . Nederlandscb-Indie ~eplaatst en, voorzoo- c. eenkrediet van f 394.115 [drie hondem vier-en-negentig 
ve.elpoodig,. in de. Indische. enGtiineschetalen aan .. geplakt worden. I duisend cen Imn!lefdvijftien gulden). totnadcre IWivulliog 

Gelast' enbeveelt voorts,dat aUebooge en lagekollegitin en , vlln de 23ste o •• der-aIdeeling [Verpachte DliddeleB]; 



lt~ .";C e';'il ' kredie~ vanT8i890 {aclit' duizend 'acht honderd negim- ',, 70, ' eim krediet van I 26500,- (zes-~n-twintig duizend vijf honderd 
" .; " tig: .g\lldimktotniidere': aanvnlling, van de 23ste onder-, ' , gulden), ter aanvu /ling van de 43ste onder-afdeeling (Lan-

afdeeling [In-en, uitvoerregten]; ", '" , ", del ijke inkomsten en andere grondlasten); 
e. .ee"~ kr~diet van 17~610 Lzevendnizend zes honderd tien 80.een krediet van f 9150.- (negen duizend een honderd en 

glilde'n}, ,tot aanvtilling van de 24ste onder·afdeeling [Ver-vijJtiggulden), ter aarivulling van de 445te onder-afdeeling 
poodiog eo kadaster]; , " ' " (Topographisch-statistische opname); 

I.elln krediet van 1500 [vijf honderd gulden], tot aanvu\ling 90. cen krediet van f 2000 (twee duizend gulden), ter &anvnl-
vaode 26ste onder-afdeeling [Kleiri-zegel]; liug van de 4\hte onder-a fdeeling (Kina); , 

g, een krediet vao f 5,882 [v\jfduizend acht honderd twee-en- 100. een krediet van f 22,470 (twee-en.twintig duizend vier han-
tachtig gulden], tot aanvulling ' va~ de 30ste onder-afdeeling derd zeventig gulden), ter Mnvulliog van de 51ste onder-
[Soldijen en toelagen M 'O eereteekenen verbonden]; afdeeling (aoutwezen); , 

, Rlleri behoorende tot afdeeling III [Departement van l!'iulln- no een krediet van / 8000 ('lcht dui~end gul d~Jl J, ter aanvul
cieil] van geineld hoofdstuk. ' ling van de 56ste onder-afdeeling [Kosten d~r belastiog op 

'En opdat niemand biervan onwetendheid voorwende, zal deze bet bedrijf]; 
in' het staatsbladvao Nederlandscb-lnrlie geplaatst eo, voor zoo- 120. een kredillt van 1200 [twee honderd gulden]. ter aaovnl-
veel noodig, in de Inlandsche eo Chiuesche talen aaogeplakt ling van de 56;te onder-afdeeling [Pakketvaart]; 
worden. allen behoorende tot afdeeling IV [lJepartement van Binnen-

Gelast en bevoelt voorts, dat allehooge en 18ge kollegieo en amb- landsch bestunr] van gemeld hQofdstuk. 
tenaren. officieren en justicieren, iedervoor zooveel hem aangaat. En opdat niemand biervan onwetendbeid voorwende. zal deze. 
aan de stipte naleving dezer de hand zullen bouden, zonder oog- in bet staatsblad van Nederlandsch-Indie geplaatst en VOOr 
luiking of aanzien des persoons. iooveel noodig,in de Inlandsche en Cbinesche talen aange-

, Gedaan te Batavia den 28sten December 1871. plakt wordeo. 
, 'p MIJER Gelast en beveelt. voorts, dat aile hooge en lage kollegien en 

.' j. ambtenaren, officieren en justicieren, ieder voor zooveel hem 
De Algemeene Sek?'etm'is, aangaat,aan 'destipt,e naleving dezer de band zullen bou-

V AN HARENCARSPEJ,. den, zonder oogluiking of aanzien des persoons. 
(Staatsblad no. 217.) Gedaan te Batavia, den 29sten December 1871. 

IN NAAM DES KONINGS! 

DE GOUVEltNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE, (Staatsblad 110. 222). 

P. MIJER. 
IJe Algemeene Sekretaris, 

VAN HARENCARSPEL. 

Den Raad van NedC'l'landsclt-lndie gehoo~d; IN NAAM DES KONINGS! 

Allen, die deze zullen zien of kom'en lezen, SaInt! DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLA.NDSCH-nnnE, 
doet te2oetm: Den Raad van Nederlatulsch-Indie gehoord; 

Dat. Hii, bet noodzakelijk achteode, de ordonnancie van G AlleJz, die deze z2tllelZ tim of kooren [ezelZ, SaIut! 
Januari : 1871 (Staatsblad no. 3) te herzien, en, ook in verband ' doet te 10ete1t,' 
daarmede, tot aal'IVulling. der , Bf\ te noemen ou'der·afdeeliugen D t flij, het weuschelijk achtende de uitoefening der funktien 
van de IVde afdeeling van het IIde hoofdstuk der begrooting n notarls te P erwakart. [Krawang]. t ... , d .;...... h '" 1870 k t' t t b d va 0.. me wyZlglng- van ear. 

,. van U1f:gav."u voor et Jaaf ,re Ie en e openen oven e donuancie van 12 Fe?ruarij 1865 [Staatsb!ad no. 16] op te dra-
he",rootlDg, , . ' , gen aan den sekretans van het gewest Krawaog' 

Lett.ende. OJ! de .arhke~en 21, 29, 31 en 33 van .. het regle~ent Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 va~ het reglemeDt 
?p bet heleld der Reger,lOg van Ne~erlaudsch-Indle, en op ar.tlke! op het beleid der Regering van Nederlandscb-Iodie; 
,:n der wet van 23 Apnl 1864 (In~lsch staatsblad no. 106), Heert goedgevondeo en verslalu: 

Heert goedgevonden en verstaan. ' . Met wijzigiog in zoo verre van art. I van de ordonnancie van 
. 1. Io. te trek ken § V der bovengenoemde ordonnancle van 12 Februarij 1865 [St!,cJsblad no. 16] te bepalen, dat te Poer

() Januan 1871 (Staat.sblad no., ~). ', ' .. wakarta [Krawang] bet notariaat verbonden is aan het ambt vall 
II. Onder nadere bekrachtlg~Dg der wet, boven het clJ~er van sekretaris aldaar en dat iu de betrekking van vendumeester voor

het l~e h.oordstllk der b~wootlD~ van Ne?erl~ndsch.ID?le voor zien wordt op de wijze, voorgeschreven bij de instroktie voor de 
het. dl~DstJaar 1870, geWIJZlgd, ~~l de KOD1n~l\lke beslUlten van 1 vendukalltoren i~ NederIandsch-Indie, d, ie te Batavia, Samarang 
4, Jum cn 27 JU~I 1870 nos. 31 en 2 (~ndlsc~ st.aatsbillcl nos. en Soerabaija OIlgezonderd, gearresteerd bij art. 1 der resolutie 
llG en 145) en IOgevolge de .. ,wet v~n 3 AprIl 1871 (Indlsch vall 25 Junij 1822 no. 9 [Staatsblad no. 29]. 
sl!lat,~blad no, 98), e.n nog te wIJ~lge!1 ID verband met ,de ordon.- En opd!!t niemand hiervao onwetendheid voorwende; zal deze 
nanClen van 21 Mel I870, 6 ~anuarJ, 7 Maalt, ,7 Apnl, 1 Mel, in bet staatsblad van Neder!andsch-Indie geplaatst en, voor zoo-
2 Augustus, 28 September, .] 3, ,16 en 2.2, November, 5 en 28 vee I noodig, ill de Iulandsche en Chinesche talen aangeplakt 
December 1871 en §.I d~zer ordonnanCie (Staatsblad uos, 51, worden. 
3, 26, ' 41, 58, 107, 135, 171. 177, 1840, 191, 216 ell 217.) te Gelast en bevtelt vo(][ls. dat aIle hooae en lage kollegieo ell 
openen: ambtenaren. officieren en justicieren, iede~ voor zooveel hem aao. 
lo. ' een krediet va~ j 9813 (negen duizend acbt honderd der- gvat, aan de st.ipte naleving dezer de hand zullen houden, zon-

tie'nglllden), ter ' Ranvulling- van de 348te ooder-afdeeling de~ oogluikiog of 8'lnzien des persoons. 
(Europeesch gewe8~el~ik bestnur); 

2!),eeu krediet van f208.926 (t.wee honderd acbt dnizend. ne-, Gedaan te Batavia, den 27sten December 1871. 
gell honderd zes-en-twiutig gulden) ter aanvulliog van de P. MIJER. 
35sle onder-afdeeliog '{Iillandsch bestuurJ; " , , De Algeiileene 8ekretaris, 

;~i); een krediet vaol 15.000 [vijftien duizend gl1ldeu] ter aan- VAN HARENCARSPEL. 
:vulling van de 36ste onder-afdeeling [Vorsten, grouten, ge- (Staatsblad no. 214.) 
'zanten, staatsgevangenen en dergelijkcn]; 

41); een krediet van f 58.912.-:-'(acht-en-vijftig duizend negen 
houderd en twaalf guldiln}, ter aanvnlling , van de 39ste on-
der-afdeeling (Gewapeude korpsen onder burgerlijk bestuur); DE 

50; 'een ', krediet ,' van ,. / 6000.-- (zes ' dnizen~ gulden), ter Ran
' vulling vande 4Iste cinder-afdeeling (Andere plaatselijke 
uit,gavenin het belanp:der open bare orde enveiligheid); 

IN NAAM DES KONINGS! 
GOUvERNEuR-GENERAAL VAN N EDERLANDSCH-INDIE, 

Den Raad van Neder!rmdsclt-Indie gehoord; 

69; cen krediet van f 1500 [een duizend vljf honderd gulden), 
-< ,ter ' aanvulling ' van de 42ste , ouder~afdeeliDg ' (LandboQw fn 

het algemeen ell ' veeteelt); . 

Alle1l, die aeze zullen zien of hoorett lezetl, Salut! 
doet te lcetm; 

Dat flij, de grenzen van de reede van 1:jeroeljoep [Biliioo] 
wenschende te bepaJen: . 



, , :L;ttende opdearl1kelen o20, ~9; ,. 31 ' en ,33 ,van het ieglemen!; 
JQP. ll:et beleidder~egeringvan Nederlillldsch-Indie;' " 

Hileft ,goedgevonilen cenverstaan: • ' 
,Te bel'alen, als , ycolgt: , ' . . .. 

, De ,grenzell van , de reede .an 1JeroelJoep zyn begrepen bin-
nen de vol!rende peilingen: 
, De berg Tabalo'Doord-oost 1/4 noord. 
, De vlaggestok tlan 'het fort op den roo~en heuvel, 008t. 

En opdat niemandhiervan on~eten~beldv(lorwende, zal deze 
in bet staatsblad van Nederlaudsch-Indle geplaatst en, voor zoo
veel noodig, in de Inlandsche eu Cbinesche talen aangeplakt 
worden. ' ' , 

Gelast en bevee\:t voorts, dat aile hooge eolage ,kollegien en 
ambtenaren, ofliciereD, en justicieren, ieder voor ~ooveel bem aan
gaat, aan de stipte naleving dezer de band zullen bonden, zon
' der oogluiking of aanzien des pe~soons. 

, Gedaan te Batavia, den 29sten December 1871. 

(Staatsblad no. 221.) 

P. MUER. 
~e J1lge.meene S'kr~taria, 

Y AN HAliE,NCARSPEL. 

EXTRAKTEN uit ketRegiBter der BeaZu/ten van den Gou
verneul'-Generaal van Nederlandack-Indie. 

BATAVIA, den 27stenDecember, 1871, (No. 38). 
(Staatsbladnp, 215.) , 

h.~td.e>\Jetrekking VansU~!-~eIlt C)ver KeBoemd k~ , 
tQor is opgedrllgen aan den s,ek~farjaderr~,ide!ltje. , 

Ten zevende: Eoz. 
Afsehrift. enz. 

Ter ordonnancie van den GOllvemeur-Generaal: 
De ,Algemeene Sekretaris, 

V ANHARENCARSl'EL. 

Bijbesluit van den GQuverneur:Generaalv!1n Nederlandseh-In
die van ~7 Dec,ember 1871, ,0'0.17. isaan den heer .K.RHolle 
te WtasI,ada ' (re&identjeP,r.e!1liger~Regentsebappel\), als eeoe er
kenning vini desedert vele jaren doorbem ~Iangloo~aao den 
lande bewezen outtige en gewi~tige dieosten. zoowel ' ln bet ai
gemeen be.laog van land eovolk, ,alsspeClaal in het belaog va!l 
bet iol.aodsch onderwijs, verleend de titel vao: Advisenr-hooora1r ,:' 
voor inlandsche zaken". 

Civiel Departement. 
Verlee.nd: 

Ee~ tweejarig vef/of DaRt Nederland.wegeos ziekte. aau den post
' bouderte §Qe.k,apan!, (Wester-afdeeliog van Borneo)K. M . 

Swart. ' . 
, , ' , , ~ntslagen: 

Uit z;jrul ,get~~il}g, d,,~kretaris der resideotie Pekalon2&o, te
' vensfilrigereiid riotaii8envendomellll~r ~Idaar, L. W. O. 

Monod de Froideville. ' , 

Gele~e~ .• ,en,z:.; Benoemd: 
Is goedge.v,ood,cll ~u ; verst;a~o: Tot resident van Menlldo, ,de"boofllambtlllllW' up non-aktiviteit 
Eerstelijk: 'Met' wiizigiog in zoover ,vI\O ~~t ~~e~lllit vall 17 P. van d~r' Cr~b; la&tstelij~ resident van Amhoina. 

Maart 1863, no. 11 [Stsatsblad no. 31] te bepaleo, dai'befblok- ,Tot, -Veodumeeater .te :Poerwakaria ,(Krawang), C. I. Watson, se-
bnis te MadiQ6n , ,n~e,tmee~ z/,I" ,,"ordep , gerek.~d onder de )ler- ; kre.tari8 ,\'''~ d!1\t ~}VeJl.t. 
maoente versterkirigenvanden 4deri rang eo mitsdien zal weg- ' '1'0\ , tweeqen kOqlmies bij de afd~eling ,policie d,er stad en 9Oor-

, v9:Uen!1i~'qel1l:1ij ,4,l\.t ! besl!ljt ' vl.t~tge!i.t.e!de_na~AtNlIn :r~n~~bik- ' . &teden op betreSidentie-kaotoorte BatavIa, deambtenaar 
king de,rop 'Je.va ,~ , '~4Ilrll :/!DQP ' !1eB\lite!l~e~i~Hpgen gebe· i op wacbtgeld J. Kieffer, laatstelijk kommies op het residen-
zigd, w.otqendll ,perWl'~te':!lrll~e,rk~Il~' : tie-kantoor te Probolingo. , 

Ten tweede Eliz.Tot boekhouder bij 's lands, algemeene pakbnizen te ~Samaranl!' .. 
Afscbrift, enz. ' de eerate klerk by gemelde pakbuizen W. F. H. von Haack. 

Tel' ordonnancie van den Gouverneur-Generaal: DOQ1' den ' Direkteur van Binnenlanrlsck Beatttur . zijn tie , 
' De Algemeetle Sekretaris, f)olgende lJe$ckikkingen genomen. c 

VAN HANRENCARSPEL. 

(Staatsblad no 219.) 
--- Afdeeling, poaterijen. 

ordonnancie van den Gouverrieur-Generaal : 
. 1)e Aluemeene Sekretaria, 

===V=A..;;N HARENCARSPEL. 

BATAVIA,den 28sten December 1871, (No. 10.). 
St~~bJad nC! • . 219 ~) . 

Berioemd: 
Tot,.postkommies, chef van het pOstkantoor te Klatten(reside~

tie Soerakarta), H. P. Bolt, ,thana postkQmmies, chef van bet 
postkantoor te Banjoewaugi. 

Departement ' van Oorlog. , 
:Ontillllgen: 

Uit 's lands dienst, de klerk by c:ie militaire admiuistratie E. M. 
Siebel. 

Ol1ergepIaatst : 
Ala tweede luitenant~kwartiermeester, de tWeed,e luiten8nt der 

infanterieC.Il.lmmink. ' , 

Departement der _arine. 
Door den Kommandant :rler Zeemagt en OM/11an Me De

partement de,' Marine in Neilerlamck-Iudie: 
Zijn overgeplaatst: , 

Gelezen, enz.; Aan boord Zr. Ms. £regat Prio'S Alexauder dar Nederlanden. de 
n"" Raad'anNederiandsch~Indie gehoord; luitenant~ter-zee ee:ste ' k~se ' D~M. G. de Swart, van de 
10 goedgeyond~!1: ,en '!ierstaan : ,Al1)Sterdam, deofficier ,vaogezondheid derdo k1asse Y. Bak-
Eer~tll~ijk:Enz,. ' , ker, van Zr.~s , stoomscihip , Cl1ra~ao. 
Ten ·~ella~;: , O,.iifter ;nadere ;goedkeuring des Konings te bepalen: <Aan ,boord :Zr. MiI.korvet , 1~rin8eaAmeli&, de officier van 'ge- , 

, a. dat by bet veDdu-kantoor te Pe\taIQl!gan "worden ' in .dienstzondbeideerate :klasse P.J .. van 'Wageniogen. van Zr. Ms. 
gesteld: . . , ,' , " , korvet van S""ijk. , 
een super-intendent op eeJletoelage .van· . • / 60.o.. __ 's jaars Aan JlOoHlZr .Ms.kolvet<vanSpeijk.de, officier van gezondheid 
een vendnmeestet: ,tevenskassier en hoek- tW.eede klasse B.Leon.vanZr .Ms.stoomsehip den Briet 

~~der op. . ; . .~ ' ~ " " . /I 480.0..,-" Aan boord Zr.Ms. stoomachip Marnix. als eersteofficier. de 
een ;venduscbr,ijverop • • • . . ~ ,90.0..- H lnitenant-ter-zee eersteklasse W.¥aIl Oorschot van zr.MB. 
een afslilger op • ~ • . • . • • ;'720.- ,, ~. atoomschip Ardjoeno, en de adel~ra' eetste klasse J. C. 

, minderpersoDeeL enscbrijfbeboeften. ." 480.- II KikkertSchofborgh,van Zr.Ms.stooJIIschip Amsterdam. 

• .: " "tezamen.. ./7500.-
'. (.IYeD cluJ&elld 'Vf honderd BllldeD) t.jaarli , . .. 

~n bc>ord .Zt.Ms.stoomachip ,Cnra9'1o. al~ eerste officier. de lui
, ,tenant,w-z" " eerate k_, R • .1.qn Broekhnn-n-taa Zr. 

Ma.ltooiDaohip JIarAiI" ,,' ' , " ", . .:..~ 



Aan bC)ord Zr .Ms.stoomschip~ deIlBriel,' als kommandant, d~ lui 
" · · tenii.nt~ter"zee eerste klasse ' Jhr . C. C.van der Wijck, en :!le 

llliteiijllil':ter~zee tweede k lasse C. J. de Vriese. van Zr. M-s. 
stoomschip 'Curi,:"o, de omeier van gezmldheid tweede klas
se J ',-Keiizer, van Zr. ~h. stoomschip Coehoorn. 

Aan booi-d" Zr. Mii. stoomsehip Amsterdam, als eerste omeier, . de 
Imtenaiit.ter-zee eerste . klasse C.de . Klapper. van Zr.Ms •. 
fregatPrins Alexander der Nederlandeo. de luitenant~ter-zee 
tweede klasse W .C.P.E.de Klopper, van Zr. Ms.stoomsehlp 
Suinatra. , ,_ 

Aan booril :Zr.Ms. stoom-scuip Sumatra, de adelborst eerste I 
" klas;e.: W.H. van Braam, van Zr. Ms.stoomsehijl Cural,!'lo. 

'- Aan boord' ·Zr. Ms. stoomschip' SUlinrnne, de adelborst. eerste klasse 
L . .J. K. A. Jeekel, vilD' Zr. Ms. sloomschip! .1dmiraal iJau 

'. . KinsbiJrge7l. . ' , . . 
Aao boord Zr. Ms. stoomselllpOnrust,de IUltenant-ter·zee tweede 

klasse J. Sehou'w San troost, van Zr. Ms. korvet Piitl3e3 
.1melia 

Is Illgetrokken: 
.. De overplaatsillg aan board Zr. Ms, stoomschip Suriname van 

dellliJitenanl.· ter-zee tweede k lasse D. L. M. E. Kens. van 
Zr; Ms. stoomschip .1rdjoenQ. 

.'-"? Is Vergunuing Verleend: 
Din I.e repatrieren, . we~ens ziekte, aan den officier van gezondheid 

e(lrsj;e klasse P , J. van Wageoinge, en den offieier van ge
zondheid derde klasse J. Messemaker. 

DE 

(JavaacTte Oourant, 29 December 1871.) 

IN NAAMDES KONINGS! 
GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 

Den Raad van Nede1"landaclt-Ittdiif gehoonl; 
Allett, diedeze zuUen zien of ltOQ1'e?t leZe?t, Salut! 

doet te weten: 
Dat Hij, bet wenschelijk _ach lende, de artikelen 15 en 43 van 

betreglemeot op_ bet lager onderwijs !;oar Eoropeanen en met 
dezeugelijkgesteliien in Ncderlandsch-Iodie (Staalsblad 1868, 
no. 81),- te wijzig.en; 

Lettelldedp dlf artikelen 20. 29, 31 en 33 van het reglement 
op het heleidder B.egeriog van Nederlandsch·Indie; 

Heeft;:g~edgevo~d.eu en versta~n:. . 
Krachtens' magtlglDg des KonlDgs de luerboven vermelde arh-

kelen zoodlini~ te wijzigeo, dat ze luiden, als voigt: . 

pt, l!~n de IItipte ~ deztK" cW -i,aja ,IIiIea , Maaea __ 
der oOghiilliug -of' aaliziml-~ penOODiL '.' - '..-~ . .. .,,--., . 

Gedhan . te~ Bata.:tia, 'deD -!~~ "~~' l'8n_ 
.. - _ ._~. :. T '. 

p_ }WEll. 
De . .AlgetUt!!U &ltretana, 

V Ali fu:aB~CA.1t81'EL. · 
(Staatsblad no. U4). 

DE 

IN NAill DES :g:ONINGSr 
OOUVERNEUR-GENERAAL VAN N.EDnLABDSCH-INDrE~ 

Den Raad van -Nederltmdiclt-Indie gehoord; 

Allen, die t1eze zullen zietz of leoorenleza Salnt! 
:. s '. 

aoette flJetea: 
Dat Hij, op het land Bloeboer willende invoeten delandrente. 
Lettende op de artikelen 21, 29, 31 en 33 van hel reglemeat 

op bet beleid der Regeering van Nederlandsch-liadie' 
Heeft goedgevonden en verstaan: . ". 
Art .. 1. Onder nadere ' goedkeQring des Konings, te ~ 

dat met den Isten Januan 1872 ophet aan -het GooverJieiDent 
van Nederlandsch-Indie toebeboorend land Bloeboer fresideittie 
Batavia] zal wo!deo .overg~ tot het heJfen der~JaadreDre, 
volgens het beglDSeI van . mdlVldo6leo, aanslag~ter venabging 
van aile laste~, verschuldigd krachtena .depoblikatie , ftIl 28 
~ebruari 1836 [Staatsblad no. 19]. de heelllnruensteB iilleen 
Ultgt'zonderd. 

Art. 2. Deze ordonnancie treedt in werkin.. op 1 Jantiati 
un • 
_ En opdat niemand hiervan onwetendheiu vriorwende, zal deze 
lR bet Sta~lsbl~ . van Nederl~dsch-Indie gepla~tst en, voorzoo. 
veel noodlg. In , de Inl!l1ldsehe en Chinoosche ~en aangeplakt 
wor!lcn. . .. _ ._ ,- - .' 

Gelast ~n ~~eelt VOOt!Bo~~8JIe '~hooge en lage ,kollegien en 
ambtenaren, ' offi.cleren en)usttclereu; leder ·voor zooveet heuiaaa
gaat. aan de stlpte nalevlog dezer de hand zuUen howleD, zouder 
oogluikiog of e!lnzieu des persoons. 

Gedaan te Baiaria. den 30sten December 1871. 

P. MIJER. 
lJe AlgeiJU!t!lte 8eltretaTU • • 

VAN H.A.RENCARSPEL. 
(Staatsblad no. 225). 

IN NAAM DES KONINGSI 

1\rt. 15 . . Wanneer bet gelal leerlingeo' op een scilo()i op den 
duurOleer dan 25 bedraagt, wordt de hoofd-onderwijzer bijge
sta.andoor · ecnhrilp-onderwijzer; meer dan 60 door twae bulp
onderwijiers; meel" dan 100 door drie hulp-onderwijzers, terwijl 
bij verdere tOllUame op elke 50 leerlingen meer, een ilulp-ondi:r-

,wUzer meerwordt aallgesteltL . DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCn-INDIBa 
Naac mateALbescliikbaar zijn, kunnen kweekelingen wordell D Raad Neiler . 

aangesleld, voor bet geval dat hulp.onderwtzers ontbrekeo. en van ltmthclr.-Intlii gehoord; . 
Art. 43. De iuspektenrs zorgen voorLdllrend bekend te blijven Allen, die t1eze zulleM zien of /wQrea k~ SaInt! . 

met den toestand -\'an bet onderwijs in hun ressort; zij bezQeken doet. -Ie fDelea: 
ailif scholen in huo ressort eenmaal 's jaars. met uitzondering 
van de scholen ()R hunne standplaatsen, weike zij zoo dikwyls Dat Hij, ~~t ~oodza~elijk achtende. bel hepJantea Yan dijbn 
bezoeken,alsde belangeo van bet onderwljs dit medebrengen, onvoorwaardeluk te verbieden; , 

. en beho'lidens hnnlle verpligting, om met voorkennis van den di~ Letteude op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van bei reglaaeat 
rekteur, belast met -de zaken van het onderwijs, ook andere scho- op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indie-
len, waarvoor dit lloodig wordt geacht, voor eeo tweede nmal te Heeft goedgevonden en verataan; . • 
bezoeken. Onder de besebadigin.,r>en van waterwerken. bedoeld in artibl 
. Zij> houden . van datscboo!bezoek naanwkeurige aanteekeniog; 6 v!n de "Keur ~D- het beschadigen van 'slaads waterwer.; 

zQrgen;dat ,deverordeningen op het lager onderwijs stipt nage- ken. °llgenomen 10 St~~blad 185:1.. no. 9~ wordt ~ 
kOlJlen~or4en; verstrekkell aan den ·direkteur, belast met de het bepJanten :ran de ~en. talwls en, bermea der dlkea. 
'zakenVan 'het onderwys,-aile inliehtingen, die hij verlaogt, enge- . Ell opdat nlemand hunan onwetan~ -v~u.l dese 
~en .. 'hem ~.eoois_ v. f!.o al ,'\Vat hun bij het schoolbezoe~ be~~~grjjks m hel; sta.atsb~a(l van Ned. erlandsch-~gaplaatat . eD,·" YOCir · &oo
IS . voorgek()men, doen aan -dezen de voorsteHen, dIe zy In- lJe~veel ooodig. III de laludscbe en ~ talen augepIakt 
belangvahliet onderwijs achten; behartigen de belal\gen der .00- worden. , ... . ',. ~- _ '. 
derwijzers en verleenen hun de noodige bulp en metlewerklDg, Gelast en be~eelt v~ ~~talle~ooge en )age, kollegi8a en . 
engedragen .2ichoverigens llaar de bevelell,welke bun door den ambtenaren, o1ll~leren en JDSti~.ieder voor aooqel_ ...... 
direktetiJ'~ . lie last met de zaken van het onderwijs, worden gege- gaat. aan. ~e shpte D~VlI1g deserH ' band aollen ~ _~ 

. veri; '. der OoglUlklDg of _ten des 'per800Moi ' ' .... .• . ... 

f · .' En opd~t,. niemand '. Iiiervan onwetendheid _ voorwende; ealdue Gedaan te Batavia, den. SOsten December 1871. 
in bet staatSblad 'Va.n ' N-ederla~dsch.lndi6geplaatst en. voor zoo. p. MIJER.' . 
~e:;de~?~~j~. ,In ,d!l Inlauds~be -, eu_ Chill6sChe talen aangeplakt De .A,1g~ .~ 

Gel~t' e~beveflit' voorts, daf alle- hoOge _en Jage kol1egienen (Staatsblad nQ. 816). VANJIAll£l~~1"n. _ 
ambtenaren,ofiiclerlln en juaticioren. ieder ,oor a009ee1 hem 1Wl- ........ ------__ :. ___ ..:._ 



!!,r •..... ~~~!!~'~Ijf~~£~~ti~'E:1 "~~'~:I}"~Jtb.~~_.::~?i:::',~~~,fJi~t~1~~' 
" ';" , , ['liZ"" l '-; ':;ii :] . :J.'fi'd·,,'V1ib"; liVi o'f7/oo;Fenq,ezenSahlt! December 1871, no. 8 (l5Laatsbladno.~13) ,e!l,opgen9Ul~,n In 
. . • •. !,a en, 'U~efke~e> zU lZ '.. I ." " de JlIvasche. couralit~ vhi! 2TDeceml>eql .. go.l03;s4a}t~u 

.. ' . ..' ',' '. ,. doet }e1I)eten; " , .', gevo1ge ceil'er ' lliisstelling- . verkeerdelijlt,o:denlSden Okt901lJ" JU .. 
Da~ ~;Il9"we:nschelIde.: delee:thte!u\U tevul1eo, dle\Jestaat, door plaata van "den 15den November." ' : '., 

dieD 'd\ls,~la~islijs], j.v.a!;tgesteld , bij' art.. 3 . ~l)n qe resol\lhev~n den . . . 
Gouvcrnelir :Oe'neraal in fad e van 7 M!!'ar~ :)822 .. no •.• 8 .(::i1aats- CivielDeparlentep.t. 
blad' no . . ll) nimm,er uitdrukke~ijk ,v'~ n c:" tO(lp~sslHg .lsverklaard Vei'leend: .. ..:... " . . ~.' ... . . C 

voor de ambtellliren_ d iellstdQend~ bij het hoog-mliitalr.geregtshof Een tweej arig . ver10f naarNederla,iJd, .Wegens ziekte,aIt~' :.den 
van Ned~rlandscfi· lnd i<;; ' · , '. eerst.en kommies bij 's lilnaskas.teSamarangR C,J. HelJman,-
·' tel:,lcpdll, copilea;rU,. 20.2~,c 3). ,Il,n3Wvll·t1het reglemeotopliet '. Ontslagen: " . '. . . ' ' .' ' 
beJlM' ~·ei'. Regie. ring .ViIn .. N e. {.ler ... landsch~ludre; 0 ' k e vol \lit'slands dienst met behond vanreeht , .. . d 'I . .p venoe, er .' , . , . . . .' '1; ". I 'J' . ...., 

Heeft g oedgevon cil en ve rs.'if' lm : . . ",' op pensioen, dezoutverkoop.p~klll.iismeester.te ' . aga .' ~ ~~ 
De .. ·.·5a.·.1<1 ... f. isl. i.J· .st" . v,as.t,gest,e ld ' .blJ ,ar~., 31711n d!} resolutlc _ va!l den W 'll ' . ',. 1\'1 1822 Il (l5t I '. I emseo. ' . .... . , ' : " 

Goiiv.er'll'ii&t~Gelleraal in rade vall'1 •• aart . .; no. ,af> 8- Op verzoek, earvol, uit 's lands dienst, d{: klerk bijde~QfficieI: van 
bladn'J / U), is ook I:oep?sselijk op d'e gritIiers. su bstJl,llul-gnf. justitie bij den raad van justitie teBanda(AUl~Oli)a) J; Len.,. 
fie'rs' en d .. eorw'a.ar.ders blihet lloog ·mi!itaire.geregtsho( van N e- '. . " nissen. . .... . . 
detjanihich~Indie. ' '. " . . .. . ' ' 0 ' verwek, eervol,uit 's lands dienst, de 1eerling-telegrafist, P-
. En <opd"t nieUl~~dbNierdvan onwctteruda. held v?ortw:ndc;zal deze p , W. Pohlman. . ... . . 

iu . het slaa\.s1>\ad, van e erlandsc l~ n legep,aa ,5 ell. voor zoo- Eervol, uit '8 lands dienst, .met behoudv:im; recht .op pensioliD, 
veel noo,dig, in de In1audsche enGbillesche tal en aangeplakt w~rdeu. de a!nbt.enaar op '.nou-akti'viteit A .J. J,Hanseli; lail;tst,elyk, 
. Gelasten beveelt vooris,dat, a.lIeuooge en Ia~e Kolleglcn en algemeene pakhtlismeest.erte Sa riJatang • ' ,'" . .. 

am'btenateu,ofIiCierellflU j usticieren. ieder VOl>rzooveel hemaan- Eer~ol, uit 's lands dienst , de~ewezel;1 klerk, bij denpakliUls-
gaat; :1;9.D, ~e , stipte n~levlOgdezerdehand zuileu houdell; zon- , meester te Iildramaijoe G:.a.~ van4erGreugte'n: . , 
def ooglUlkmg of aanZiell des :persoon8~ .• • .' Uit 's lands dienst,de geweze.nzouherkoop.pakliuisineester te 

..... ', : .·Oedaante Batavia, dell 29stell DecemJ:>er 1871. Tji'legou [B!llltaml J. R i A. 'Swerisen. 
'. P. MIJER. ' ,.' :Ben6emd: . , 

J)e AlfJemeene ::'eJcl'eta?'is, 1"001' net jaal~ 1872. 

(8 
·t bi d 223 ) VAN HAltE.NCAltSPEL. Tot leden der konmlissie, ingeste!d hijart. :49 der bepalingen 

. taas a no. " op het belieec ~~n 's- bndsgeldmiddelen (Staatsblad ,1831, 
1 ...... """ ........ ---...... no. 71). A. Rutering ell J . R P. Osten, aftredende leden 

IN NAAM DES ' KO~INOS! dier Kommissie. 
DE , GOU-VERNBUlt-(;ENE]L~ALVAN . NEDERLA.NDSCn-INDIE l 

Dell Raad van Nedel'landick-l?ldze gellOol'd ' .
.Allen, die 4eze zl~llen ziml of lWQren lezmt, SaInt! 

... doet te wetclt: . 

Dat Hij, krachtens daart.oc verkre~;ln mngtiging des Koniugs 
wjl!end,e~oorzien in de gerel-\eldea:fdoening dcr militaire straI· 
zaken in de twccde .mi\ itai re ardeelingo 'op Java; . '. 

L etlende op bet ' Konink l\jkhrsh)il van 15 November 1862, 
110 . 72 :ClnL Slaatsbhid 1863,00. 29), zoom ede op de arl.ikelen 
20;29. 31en33 va ll !Jet reglement ,op het beleid der R egering 
van N edct1audsch. Ind ie; . 

Hlleft .goedgevouden en verstallll': 
Te hepal'ln': ... .' , . , 

10. in de Lweede 'milttaire ardeeiiug op J ava worden, behalve te 
Sama.rang,ook I.e Willern I kr\jgsraden gebouden. 
, De .komUlalld~rellde oflicier .. vlln 'heL garnizoen dierp!aats 
isbelas't' met de bijeeuroepillg ell , beeediging de~, 1edeh van 
dekrijgsradell; ' ". ' . . .' ' 

20. de betrekking vau audilflir,Qlilitairbij. den krijgsraadteWil. 
1em! wordt opgedragena &n een regterl\jken ambteriaar op 

.eenebezoldiging van.! 600 (zes houdet d guldeil}'$ maands; 
30. bij denkrijgsraad te W jlletn ,I worden behandel~ allemili

taire' s!.rafzakeu der 2utl mililaireafdee1ing . op Java, met 
uitzondering van die, welke vilorKOIneu in het · garuizoen der 
hQofdplaats $amarang. . . . . . .. . ,.' .. .. . 

DezilordoDuatlcie lreedt in werkfngop den tienden Januari 
1800· •. twee-en-zevcnt!g. '. . ' .. 

. ' , En: ·tJpriat ' ,niemaiJd' hiervauonwet t' nc\beid voorwende, zaI deze 
.' inhet Slaatsblad van N cdcrlatld,sch·l,u,]jc geplaatstell, . voor too

veeLIi'oddig, ' in d6"~Iil1aiJ, d8ch'ei eDChiuesche . talen . aangeplakl 
.. wordeD~ ,;;, , ·:,· , ,;~ · '·;·. · ;':: ;'.:' '. '. . .. ' , 

G~las~ ,:en: hevteltvo.orts: dat 1I11e hooge:en lage kollegieri en amb~ 
tenaren. ofIicieren en jnsticieren, iedcr voorzooveelhilm,aangaat, 

: aiiu.'de : sf;ipte ' iia1edngdeiier de liilndzulle,n bt)uden,zollder oog-
Juiking ' bfaanziendespersoons. ' " , 

-' 'Gid~~n :.~-~ ... :Bata~via - ~ ".dei~ -, 3 Oste~-:' D~~e~ber "1"87 i" . . ' 
: p.;: MlJER: ~' . 

JJe L1lgenzeene Sek1'eta1;i8" 
VAN , HA.:R:ENCA.RSltEL • . ' 

'ful, referendar is bij het departement van fiuancien, deho(lfdkom;; 
mies mr. F. van . O!deu. . ~ . - _ . . ".:,' ' -.... 

Tot omgllanden recht~r in de eerste afdeeling; u:ir~ J.J. C.Gllijm~n~ 
laatstelijk taadsh'eer in het' bOOIHterechts-hofvanNedeiilltidscll. 
Indie, onlangs vali verlofuit Nedp.dandteruggekeeril. 

Tot kontroleur der' eerste klasse by lietbinnenlandsclt, bestnur 
in de residentie Palembang, de kOlft~<ileur 'ile[ tweede klsSlie 
bij het binneulandsch bestuur iu: datgewest .J., H~ Deibert : 

Tot koutroleurs det tweede klasse bij de landelyke ,iriko!Dst~nen 
kullures op Java en Madura, de. aUlhteiiarent~r bes<ihik~ 
king mr, J. T.UI, J, N.BurgerhoudteuW.W$,v~1l Wa~i!ig. 

Tot kontroleur der t.weede klasse oij hetbinnenlandschbes~ulir 
in de residelltiePaIeirrballg, de ' kolltro1eur. der derde Hasse 
bij het binnenlalldsch beslnur indat gewestR. W. Tadema. 

Tot k.outroleur der derde klasse by hetbilinenlandscb bestuurin 
de resideutie . Palembang, ,de ambtenaar terbe~cbikking : bij 
bet binnell1andsch bestuur indat gewestJ: .Boers. ' .• ' 

Tot konlroleur der derdil kIasse' by. het.' biilllenra:nd8cb' liestun~in 
de resident.ie · Zuider- en . Ooster·afdeeling" van . Borneo"de' 
ambtenaar ter beschikking by het binnenlandscIi -bestunr in 
dat gewest.M. C, Dannenborgh. . ' ., ' .' . 

Totambtellaar ler bescbikkillg bij het ' biiln.en1an'dschhestiltir in 
de residelltie Palembang, de d~rde kom:miesby het depar;, 
ttmentvan financienJ. W;Palin • . '" .': .' 

Tot ambtenaar terbeschlkkil!gbij bet bi~nenlQndscli ' be.stiln~' iQ • . 
de residentie Zllider· en Oosfer-afd.vail '·Bonieo; S, G. lii~tvllla_ 

Tot opzigter der tweede khi.sse by ·. den' w'ateistaa~: ~~ ~.s .laliils 
. ' burgerlijke .openbai e werken, ' dea$btenaar ~ QI)wach.tgiild' W:; 

Keijser, laa tstelijk die beh-t;.kking bekleedhebbende. '· ' ,-" 

Bij ele teJe!J1'fijt~cke' elieiz~tin; N;/lerla1ulsclt~I~di:e .. ," , . 
Tut anj UIl kt:ing¢nieOl's, . detelegrafisten • dec' eerste ,kJasse P:M; 

'I.'lmmer en M:.p.~ Raket.. ~ O, ' ; ,,' .', 
Tot f eIegraf:slen . dereerst.eklasse, ,detet~ra!istell , der ' t.w~e. , 

k hssa R.F, R~Knaap, A. N.. Kolmus;;r .J .da~ui:k.-" R~lt 
vau Sornsell de Koste, J_Keilman , en F. , W. Harbord. 

Bij ele pl{r,atselijke sclwolkol1l1ili,s8ieteBoiarna; 
/ '. Ontslllgen: . ' . .' . ., . ' .' , " 

, Opverzoek, eerv?l! als lid. jhr~ ' W.a: . . I'~ H. 'van;Rade.rs.: o~- ' 
d~r dankbetuIgmg , voor de9oor .hem ala ,zoc:id.l@g: baw~¢il ~, 
dienaten. . . . '. " . .. .... , .' '.. -' .. . ' 
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'l.'~tli(n~, mr. U /J.";lIJlher>NpodtF gr.lffJlJf bijdel1"raad 'vaA jus:. . f3';:D~Ciilib&-:'iMi~"; 
. AiJi!l'uldaaJ" ;',: " "f" :i:.' ~ . ." . " 'Naarwij verilemeITt ,r~o~[t ' M\l;1~~;j:~:a~~t}5;l't~~r.~(it~ 

,of', ,'" . "',Goedgekenrd -': ,,"" . ' GCl1eraa~ hedenbift~livettl';kva!l B;riiJeJfilir.gon .'. ;rtige 
It!i//; ,it6dr d~1t. ,1Ji1"ekt'eui· , varr Bittttelllalul8pAbediilir wijze. uitgeleide gedaan, ' ter\vijfopvcisc~JiIerrat ' e1kil 

: gedu1"eri~e.de < niaanr] 'Jiovel}tber 187Jnij"'-ie ! vail den we:~, naar:dezepIaatsafteleggen; eeY6lJog,m zijn 
....•.....•..... l((,~aelijk{iitko)n8ten, en kuZtMe8. · opget'idit ell de inlanclScne IDl121eFiidlz':.l l10elliloote£ 
' 0. '. > , ..• •. . , " .. ' ... Ill . GeplaaJst; Aa!l de.grens van:Batavia~al' ZjjIleExe: v,;or(lenopgewacllt 

Mlldigeu, de herpenoemde Kontioieur ,cler tweede klasse H. J. en. OIitva:ngml doordeilresmeiit,"'delJ.as3;steJit~iesirlCIl.t'deiei 
Oostin". .. . .... ;.' '.. ...•.• .« .. plautsen cen escadl'on ,kuyallel'ie, datals .eerewacht het rij-. 
... " . . ' ......•... .. ' Zijh.<j~ergeplaatst: . . . .... ..... . . tu,i,g • ~~n. den .1andxoogLl . z~rl~c()l"teer~l\cAaH . he~hotelop . 

Vaii 'Hata)'ja. na(\!' Pilkalo"ugall , .'. Q"t(!{Qntroleurdtt eersle Ida sse G. I RIJSW.IJ~ 'hadclen zlC~"d{)· ~altel1 · ya;\lJl([~e en all(l~rJ.;hooge 
W:C';van ZijU d'e Jo!i'g: . . . autontmten verzamela omZ.E. wetkDffi te heeten." . 

Yan <Pfjkalongan"'ua'HBatflvi'\ de kontrolt'ur der eerste kbsse 
l'.\Ji,.vlln Berck'eL . . • De Jav. Oow':bevat eeribesluit,waarhijdehlj..ordon:: 

Van 'B~Mlen niac ' de .1'reanger·Regelitschappen, de henoemde nancievan 18 Nov.lt vastgtlstelde.v()()ntaan1en, :\v<!~joPlte~ 
.. koulroleur d'erlweedeklasseA.M. IVlpeHlls. lecht tot den verkoop van opiumili Ket klein VOOl" qe re~ 

Van Pascieroeall llaaTBezoeki,W,r.,G~Voslllaer. sidentien Samarang, Soerakarta, Djok(ljokarta, Kadoe, .Bage-
Departement vanOorlog. lIen en 13anjoemas - wordt verpadlt, gewijzlgd w,jrden on 

, .. ' .. ' Verguud:. eene o~ een door den. directelll" van finantierr nader te be-
Oin crl:st III 'dem\landMaat;t 1872ge,9ruikte makcnvan !let I palen aag herverpachtltl~ wordt" vQol'geschl'cven. 

hem, by hethesluitvan 2'7 Julg l.a71, no. 15,'vuleend Deregeerillg schijnt no noodzakeIijkheid te hebben luge
vhlofu:arNederiiuJd,aflnden.eerslcll luitenaut cler illLm- zien. Oill, wil zij ook eencliel'verpacht,inglliet aRliinislukkiilg 
t'erle A. C. W. 'r:Kortum, .. ' .. . , . blootstell!;ll', de bij devorigeordollllancie genoell1clehoeveel-

. Olltslagell : heden ruwe opium (tihan) VOOl" debotcngenoemtle tcsiden-
Eervol,uit's landsdienst"d¢ geschorstc k!erk bij de mililaire Itienop een lager eijIer,terllg.te brengeri. . 

administraticI'.E.Simons. . .~~ . 
De Jav. Oour. bevateene:naclerc()pgn.af \'andell uitslag 

Door dert KOl1lmanawzt vanket Leger etl Gke J van net 
lJepartement van OOl'login' Nederlantl8clt-ludie zijn: 

Gep1aatst: 

Infantefie. 
Bij het3de bataillon,de tweedeluitenant H.A .de Wit; 
Bij het4,de bataillon,de Iwtjcdeluitenant.· W. ~oissevain; 
HijDtt7debatainiiri,de hvcede Il.Iit.enaut W. H. Smits; 

I 
va. I~ .... in 1871 geh?mlen U.i .. t .. b.)e.s~e .. d .. ingen v.'uu .... UitV ... ~.~:i~g. of 1. e
venng van matenalen, ten behoeve van twe~mliltalre wer-
ken. Beide uitbestedingen lJzi8lu/dell. . ~ .:- . 

I . Op bekomen last, wOl:Jtdoor (len Algemeeneu' Sekl"etari:! 
tel' kenllis van belanghebbellden gebracht chit de Tlll'ksche 
Regeering - ter tege:noetkOlning in de kost.eudert\anit.aire 
dienst. in tle Roode-Zee - in' het' laatst del" maand ' Septem-

allen.(julallgsu itNededanuaaligekoroenals bestemd 
dediensthiei tela!,de. . 

'loar . bel' jl. de onverwijlde invoering heeft l)evolen vali cell hoofd
geld. van 10 (tien) piasters, te helIen van alie ' beclevaarl
gangers naar NIekka en omliggemleheilige plaat~en. Eli hEt '6debataillon, als adjudunt, de eCIste lnitenant J .G. 

Jaosen,vaIihetkofps~ . 
Eij Ilt'tgarnizoens;'l)lltailloll , van. Celebes en onderhoori~hedell 

dekapit.ein jIH.fl.Bowier, onfangs van veriof nit Neder
land terngg!lkbetd • . 

Overgeplaatst : 

De.wijze van henng (lez0r belasting is aoorde Turk:sche 
Rxgeering in dierYQegegeregeld, d:atdithoofdgehl vande 
gezagvoerders derschepen, aanhoordwaarvan zich zooda
nige bedevaartgangers enreitigers Jevinclen, geliid zal worden 
eudeze gezagvoerders voorde behoorlijke voldoeuillgdaar-

, . . Injant(11'ie~ .. vanaanspmkelijk worden gesreid,zooda.t ieder' kapiteiu aI-
Bij bet, ~dll batallIo,n,de eers'c t.l!tetla~lt C.J.Stolp, van bet vorens een bedevaartgange:r aallbomd to nemen, zich door 

gafOlzoeus'lla1aJ!,oflder ,Moluksche t'l.anden. '. hell1 de bedoelde 10 piasters iil1 moeteil ' Uoen 11it,betillen. 
HijheL12de balalilon;deeerste lU1Jenant, Ji'.W.HJ.M.Hus- . ' ... '.. . .... "'. • ............ . 

Jinx, van betganiizoens~batailloD der Wes(er-afdeeling van I Heden morgen werct',op It:;'~~eClltieplein tege'llover de 
Borneo.. ..... .. . . . I . t vr't 'J 'd ·· · ·f ~ d 1 1 'dd 1 Bijhet16de bataillon, de~erste luitenantjhr.J.P. Blo\js "an geyangems e ,elene' en ·e .st:racLes . ?O( s W?l" ill! .. ~ .• 

Treslong..vanhct,; ~atnlzoerls.biitai! lonvallPalemtiiilrg. van een kogel aim d~illlllal1Cls,ch!:nsolda;t~ .Ng.~lli~anvol'" 
By hd. garnlzoens-batall1onvan Palcmbaag,detwttue iuitc;;allt I trokken. De geexecmeerde. han zleh aan fCltehJke lllsubor

J:;B.H.A . van d(Wl~6sscbe.vaH ' liel Illtebatailion. __ - zUnde 'l dinatie schultlig gemaaktdoor (len sergeant-majoM zijner 

~;\taiiJ~~~~derdW~~t:;~:afii~r~lill(i~~llt~~;~~ob~n~~~ rg~~~~~~en s· ~e~ Pa~lliteJ~~inl~ev!fe~~n,81~~I~~~~Ie;ij !~o!t~::t:k~~~!~:' 
Bd degarnizoens' kompagnievRlllhnthm; detweede JuitcnRnt te dooden~' ~ .• ~. 

>R.L.KeHetmal)jj;vanhet12\leliahi!io!l.< I .' .. '. ',~-=,""", .. , 

('!ava8cke ()oiwarl6, 2: Janllari 1872.) I 26 December 1871 

........... ------..... -----...... -'--...... -..--.... _,..,"-, --.......... ----'-........... ..-- I'. Naar men verneemt ,z,ijnal,le regelingenteruitvoeliug 
. . Ba1;a;v:ta; vancleniell we wetgeving OpdHgOll vernc!lltmts-suikerkuitllur 

,,,. . . ... " .'. , 2 Z-:oe~elllber 1873. tot stand gebracht,zoodat,dedMractell mettle fabriekan~ 

" ,N~i~r .loopt' .hetg~ruch~ .• 4atde he,~rl:. A. Qaspm'sz, teu ,gesloten kunn7!}, wo~. '. ., 

r~sldl~llt : .y. ,~~ :T .•.... l ..... m .. o ...•. r. ;.: .•... < .•. l.·.n .. ".'. d .... y ...... ll~.t.o ... e.fe ..•.. ·.l.l .. ingzij .... n. C .. f .. ·· functi.· en zon .· •.. : •. i-I .. ·· ~d. · .. ell siond alhier de.1r.oOl·lll .. ali(Te ........ p .. ost .... c. OID .. '.~. ··.i.Il.· .• s.·.·te.· .. Poe. .1'-. 
gescl()rllt'zlJn. :,:,":·:~. . . ..... ' •..•.•....•.••.•. "" ., I wakarta .. Klerkx VOOI" ·tlenRaaa:~a:n:Justitie.terecht}be-
])~heer ffil'.iP: .• , ~1:ijcr,had ; ;::vm~k~lij~· het .vo?rnemen I sch~lldig(~ van ve~;~fst~r~n1i v<n~ge~re~.:11.:e~ acbtc~~lOnde~ 

om per Franschcma11 te.vertrekken« e. reeds over de kml- ivan, schnftmcn, L~~, .~z.., n~ .)et~"Ak!ll", t.>O\ e~trou .• ~ .. l,als 
. zed~~ ~tliltten ,, (l;)e·ll · spl'C~Cn, ;llla~,r iSfll~a:i''\vij 'vel'llcmeh i l)}~~l?,Van vals?llhen .,]n~aut11ent~eke.g€"dlnftmL .... under
. 4aary~;r .terugg~);;o:m.ellell<.znlv"J1 hier"va~~FQhij ~lMjk meL! s"el:~l~l~~~. ~~~;H~~ll .• z~n, i l~~ _,~~;:J~~a~ i?~~agvaarrl ,Als 
dy~~~naba!l'a n<\;.tl' Siri,gapQi'!3. yer,h'ekkell. '. . .. ' 1 yeIJ\!d'<otl.,~ .• L 1· "llr, rN. _"",,,\'.tlJ; ,stPeu\"~k .. ,.;, , 



Ct. erkentniet te I g~z~n~~ii. .. Reeds nu dus profiteeren de lijdenden van het 
~':.,~tlP'WP'P',·rt .. zoudenhebben: liler bIJeengebrachte. · ., " 

.. vei'voer daarvan - Ook ih de bovenbuur~n zalhet Comllk zlJne kollecte 
hoeveelheid opkomendoen en <te uitkomstzal, hopen wij, evenbevredigend 

nen . ills . bij behoM zijn als in de stild. , . , 
' VauCivitas werd ook nog f 10.- ontvang~i1 vO?r de 

ou,.~n'·'" vol,dat als meil ons no. wederopbOlnving van het gesticht vau den H. VlDccntlUS . 
. :. , maar onvermijdelijke ge- . . ' . . . . " 

•• :" ,.L ..• ·. ·_· n· , .... . wij Behr.e. ven, doet kO-) . H~(len morgen IS dc e~ped!tlOn.aue .. macht ~aar Snmatra " 
'U<;"~'J~U , :~~u in den mond legt. l;Vij OostKust met het stoomschipG. G.ll:f1jer van hier vertrokken. 

reeds hooren betoo- I . . . • d h P . d 
. N aar wij van goedeThand verneme~, IS e eer . van ~r 

over deze kwestie te Crab, voormalig resident vall Anibollla, benoel,lld tot reSl
zij~, ·maar brengen dent van Menado. 

men in 'vroeger tijd De Jav. ~oul'. bevat eeu besillit, wijzigende debij de 
geschreven, te doen Ol'donilancic van · 18 Nov. It. (staatsbl. no. 180) vastgestelde 

"gevoigtrekkingen voorwaarden, waarop het recM tot den verkoopvan opium 
;tlecl()llllulg .van een ander VOOl' te in het klein in (le residentien Mailioen en Rentbang wordt 

T'91" ; ':l~:I.l . ljztt~rel'W d' A llemalzds. " verpacht. 
'.>' .. . . , 2.7 December 1781. . 

.. '~ E\~d~ricchtend:. h¢~it, .ziiri~.;.ixc. 'de · legerkommandant de 
tweekompagl\ien.:(lste en~di)5anhet 9de bataillon infa11-
te;rie, iii. · .o()gen8chpww . g~ii~~~~. Behle kom pagnienzij n , 

·g~lijk ~w·ij .. reeds v:rQe,g~rdIle49.~~~lden, aangewezen op .om mor~ 
:gen ' ~a~t Riouw .WC}Vqfqeif:Q:Y~rgevoerd ten einde van daal' 
naarS umatra '$ OostKllst :op :teru\ken. 
.. .. ' ........ ; -.-' -~-

... HetJ.'ijdsckl'iftvtin lletliuli~che Landbouzo~Genoot8cltap, 
No.l:(; ·en a b~va.t ,den.ayo!g~ride stukkell: . 
. Wrijving van denklJe,eldeii ;geeft licht. De Agrarische 

Wet •. , Door A. J · .. , ,,all!Ier··:Voort; -Middel om het totaal 
~erbrari.d6n del' 'tabilkSdrooglOQdsen te voorkomen en daar
dQQl:brandschade ' t6; v6l;jIiln4~ren.Door C. A. M.van 
V~et:; 'Overzichtva* deIl ;"IndiscltenLandbouw voorhet 
jial'lS69~ Doorv:L.;- Zill~elbel'eiding. Door E.; Chioor
kiUkllls ,middel tegendetlip,sen.;: l)oo~ ' P .;, Het conscrveren 
van · za,qell. Door.~ .;HetJud. Landpouw-Cougres. Door 
~e:aQ4.~) , 'ruin bripw,t ; ~nopI:t~p'hp 

..... . .. .... .. . ., .'. 28 December 1871 . . 
. De ·b.eer Officie~v:an;rl,stitie te Samarang heeft de In

.di~Qlle :pers dezefMgeIl~'~e~L1Velnig doorgehaald, haar meer
waardjJ~~eid . aanbev6lcIi 'en de }Juits.chepers als een voor-
beeldvo.orgehouden. .. . 

.. ' 'o/ij:;iullen gaarll~~eJ~ped~eigenschappen van de Dllit-
.. sc4ep(}rs ... erkenuen. '· ... .... ........ . ' 

. ,Maa'r"kent deheel'OfiiCi~r\l'all Justitie!Ie Dllitsche pers? 
.• :Wijbfltwijfeleu datJo.nd#~!l4.et door hem gesprokene. Wie 
. de ~:rtik~len eubri!\ven ju: :Ae best geredigeerde Duitsche 
. hl!ldl)u;vooral iri.;ile :Xolni8'CluJZeitung, gelezenheeft, we
keu;.Mhtereen gepubliceei(ttoellersprake was van den af

·sta,iIdyan hetgi.oOtherWgdOJ!i.:Luxemburg aan Frankrijk, 
zafzich to~hherin~e.ren •. op"velk eene wijze deleden van 
onsvorstelijk hui&;'Qoldnhu.il: ~privaat leven, daarin besproken 
werderr;;' Daaruit · konm~iiwelleereJl hoe men 1tiet moet 
schiijv~~· . over . c~n; iegeerl'lud ~: vorst, maar niet dat de Duit-

i;~i~f~~~:~1:::f:~:i::n~,.tl; 
: T.1iomasF':~· }f~n N. N. ' . . II 20, 

In de Jav. Cour. · komt VOOl' de ordonnancie, waarbij WOf
den " vastgesteld de voorschriften . regekllde de overeenk~msten 
tnsschen het gouvernement en de eigenaars vansmkerfa-
~~®. ' 

BijdeJav. Com'. is gevoegd: . . . 
a. Een staat, aanwijzende den invoer del' voornaamste 

katoenen- en wolleu manufactllren, vel'vaardigd in landen, 
bewesten de Kaq,p de Goede Hoop ,teBatavia, Samal'ang 
eli Soetabaija in· de mlland Nl)vember 1371. . 

b . . Een staat, aantoonellde resiJentie's gewijze de ge
raamdc, reeds ontvangcne en vCl'moedelijk nog te ont\'a ngen 
GOllverneI!Jents producten uit de oogsten van 1870 en 1871 
- dehoeveeiheden pro(hwtell, welke, ingevolge de bestaande 
kontracteri, tel' beschikking van de fabriekanten zijn ver
bleven ell vermoedelijk Zl1llen verblijven, zoomede den stand 
van het gewas, met betrekking tot den oogst. • 

Gepraaid door het Ned. Schip OOl'ueli8Wernard E;btard, 
J(aphi. K. J.- Swart: .. . . . . . 

Op ,den 15 October, het Noorddultsche SChlP Mozart, 
komende van Bassm, op 48045' N. Br. 90 38' L. W . 

Den 7 November,het engelsche schip, Souvenir, komende 
van Bnhia, bestemd naaT. Falmouth, op 50 38' Z. Br. 2tJ° 16 
L.W. . 
. Dim l4 November, het Engelsche Schip Adelaide Mm'y, 
komendeva.n Pisco, bestemd 11aa1' Liverpool, 75dagen 
teis, op 230 59' Z. Rr. 27° 39 L. W . 

29 December 1871 . 
Heden heeft de Raatl van J ustitie uitsp1'aak gedaan in 

vijf onteigeningsproeessen wegens den aanle~ vail den sp~or
weO' 13atavia-Buitenzorg. Deze perceelen, lD de afdeelmg 
Me~ster-(joruelis gelegen, belloorden aan verschillende eige
naren, die in de kosten zijn veroordeeld. Men weet, dat 
dit aneen . dan geschiedt, wanneer de eischer een voldoend bod 
heeft gedaan en de rechter de toe te wijzen schadeloosstel-
ling, daar benedcn ~paalt. . . . . 
. . Opk is rapport mtgebraeht door de tweede commlSSlevan 
deskundigen, in het proces ter zake van het land lUe1lteng 
benoemd ,daarde R. v.J. he~ eerste rapport niet _ vol
doellde gemotiveerd achtte. De taxatie van deskundigenis 
thans beneden .die van de eerstbenoemde commissie. 

. '. .. . :.: fl eeil kind.. 11 1. H~deil is alhier hef stoomschlp bitl8 Hemlrile, van de 
, .' .::Kl~ijn: •.. " Civitas II 10. Maatsehappij IINededautr', a31,gekomen.Den 19 Novem-

f O'p :,kerstdag,!tl~g:~do():rj~h;et::.fJpmite nallr Ispaban getele- berjtvanbTieuwe Diep ujtgezeild, IS de r~is tlci'l!alve bin-
giafe~r~j dat mep:~'It)!~,~e:l;::!!f.t:t /4000 kon~ t!'ekk~ll, waat- nen' ~O daO'eil volbracht. . 
opA6oi ~ deJ11b~~'CA~}l~g~~t~' ~!;(lle dankbetulgmg lS- terug;. i .. . . ... ;. t> 

.:.;~~ ---::'-; .. :~. :\>.;. < .... ;;~.:.:. - ---. " .: ...... '-
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Hed.eil heeft in de Handelitere(migingalhier plaats ge
had< 4~ "eilin gvan .. 15,O.OOpi~ols . . Gquver1lemen ts-koffie en 
van ·.75,000 pi"ols Gouvernements-suiker, als: 

' . .. Sriiker. 
tQOOOpikols Cherijjongernidd; 
t5000 . IfPasoel'oean II 

40000 1/ Soel'apaija /I 

lOOOO " P,roboHngo /I 

f 15,663/ 4, 

" 15,57. 
I! 15,791/ 16, 

I! 15,801/ 2, 

75000pik61s gemiddeldf 15,737/ 15 
22500pik()ls No. 20 j 15,414/ 9, 

31500 1/ I! 19 I! 15,521f7, 
7000 I! 1/ 18 If 15,799/ w 
3000 II I! 17 1'- 16,031/ 3, 

100(J 1/ " 16 1/ 1.6,55. 
4500 . II ' " 15 1/ 16,7?1/s· 
3566 I! If 14 If 17,055/ 7, 

500 ' I! " 13 I! 16,95. 
1500 I! I! 12 1/ 17,10. 

------
Koffie. 

200 pikolsPreanger-Regents; gemidd. I 44,75. 
4800 "Cheribon... /I /I 40,6721/ 24, 

10000 /I Pasoer()ean. ,,/I 39,471/ 5, 

Totaal 15000 pikols /I 

30 December 1871. 

In' de Jwo. (Jour. komeli .. voor onde~heidene ordonnan
cien,waarbij wordtgoopeJid boven het eijfer def begrOo-
ting vanN .. I., voorhet '(fienstjaar 1870, . 

a. eenerediet van! 351.258 tot aanvulling van eemge 
afdeelingen ,hehoorende . tothetdepartement. yan J ustitie; 

b. een crediet van f 432.382 tot aanvuiling van afdee
lingen, . behoorende tot hetdepartement· van. Finaneien; . 

c. een erediet van f 3680'171 tot aanvlllling van verse~
lende afdeelingen, behooreride tot het departement van Em

'nenlamIsch bestuur. 

Bijordonnanci~n, voorkomende in de Jav. C.ur. ,isbe
paalu: 10. dat met primo Januari 1872 op de hoofdplaats 
van Pekaloflgan een afzonderlijk vendu-departement zal wor
den opgericht; 20. dat te Poerwakarta (res. Krawang) ~e 
functien van notaris opgedragen worden aan den. sekretans 
van dat gewest .. 

V oor de noodlijdende Christenen in Perzie ontvingen 
de ·Heeren 

Van Hnlstijn, 

Claessen, 

Th,omas, 

Ader, 

van Ds. K. 

van den heel' Kleine 

van J. A. 

. van J. te Soerabaija 
van Delden, 

van den Heel' lVIr. d'Abo 
van N. N. te Djocjo 

f 5 

/I 10 

/I 100 

fI 10 

" 200 

" 10. 

2 Januari 1872. 
ZOndag morgen ten 81/2 ure kwam Z. M. stoomschip 

Soerrtbaya, kommandant jhr. de Stuers, ter reede, aan boord 
Mendeeitonslllede, dathet sloomschip Prins Henih-ik, hebbende Z. Exc. den Gouvemeur-Generaal en famite, waar

zooalstnen weet op Zondag 19 November jl. uit Nieuwe- bij het voorgeschreven sahlUt van 21 schoten werd 'gelost, 
diepvertrGkken, VriJdag24 Novemb!Jr de Straat van Gi- de schepen ter ree gevlagd waren en de manschappen in 
braItar,Dingsdag 28 November de Sti'aat van Messill'l het want paradeenlen. Kort daama begaf zich de eommis
pass'eerde enop · Zondag2dezerte.Port Said aankwam. sie, bij art. 3 van het programma van ontvangst aange-
Op Woensdag6 dezer kwamhetschlp te Suez aan, pas- wezim, aan boord, ten einde Z. Exc. te begroeten. -
seerde , den 12denBab-el-Mandeb en is den40stendag Gister morgen had deontscheping en de ontvangst aan 
llahetvertrek.alhier binnengestoomd. De reis is dus zeer den Boom, insgelijks opd,e voorgeschrevene wijze pJaats, 
gelukkig geweest en desnelheid Jaat niets te wenschen waarna de stoet zich nallr het hOtel op Rijswijk in bewe
over. ging stelde .. Inmiddels hadd'en zich daar de civiele en mi" 

OJ1da:rrks hJ')tgro?te aantalpassagiel's heerschte onderhenlitaire autoriteiten,de consuls, enz. verzameld. 
debesteharmonieenwasdereis zeer aangenaam. Dege- Bij de aankomst van dennieuw benoemden Gouverneur
zagvoer~er, kapitein' Hendriks,dievroeger ook op den Le- Generaal', die op de bepaaIde wijze ontvangen werd, sprak 
vantvo~r, iseenhupsch ' 1l\an en deed wat hij vermocht Z. Exc. deheer l\fijer hem toe en wenschte hem nogmaals 
om het den passagiers aangimaam te maken. geluk metzijne aankomst .. Hij zeide dat hij, hem het bestuur 

Toch valt ookwederveel op dit vaartuig kverbeteren. overgevende, van meellingwas dat een man, die onder's Ko
WasdevoediIiggoeden voldoende,men heeft ook van de nings oog reeds verschillendebelangrijke betrekkingen had 
ruimtce qp dit sch,ipgetracht z?o".eeLpart~.te trckkeiJ., dat- . bekleed, ,met gerustheid het. best:rrur over deze gewesten, die 
het ' overvuld . werdt ... Debedlemng en blJgevolg orde en hem niet vreemd waren, kon aanvaarden,hoe moeilijk die taak 
net~eid_ eischell . vel'betering . . Zelfs . dengezagvoerdel'kon wezenmoge. In de nieuwere geschiedenis van Ne..'ierland 
ditni'etontgaan.Het;schijnt uiterstm?cilijk een goed was toch geen voorbeeld aan te wijzen, dat debenoeming van 
bedienemli personeelvoor .. zulke sch<)pen III ons land te' een staatsman tot zoo hooO'e betrekli:ing, met meer algemeene 
yinclCll' ,terwijI niert :' elm , a!l!3Jlt d~ com1!:t~bilit~ van eene' sympathiewas ontvangen."Hij koesterde den wensch dathet 
Belgrschc , stoombootondern~mmg deadmllllstratie heen op- bestuur vaJ;l den heel' Loudon tot welzijn van deze schoone 
geal'a~~n. .. "'. ..• . .... . . . ..... gewesten zou strekken, gfll\teund door hooger zegen en ~e 
Met~et oogop.de iervarmg, .. dwIIlenIlleer eumeerzal medewerking .van het opperbestuur, alsmede van allen m 

op'dQ~n,eu bijdel!' wellsch .vaIi "hethestuur del' l\faatscb.appij N ederlandsch-Indie. . . 
in N'ederland,- ell ::i1!Indie0I.li ' dez~pakketvaartaan aIle De heermr. J .. LoudonantwoorJde met eene betuiging 
eisCheJlte dQenbeantwoorden, 'vertrouwen'wij dat de noodige van dank. Hij gevoelde al de verantwoordelijkheid, dieop 
verhetlll'ijigen<niet -zulllllJ. uitblijven; ' hem rustte, die door den Koning geroepen werd om deze 

. . ... . . •.. • ... . '. .... ... . . . .. . '. .. .... .. .. schoone gewesten te ... besturen. Zijn streven zon zijn de 
Het·dis~onto v\i;nhandelspapierbij h~tHo.~fdbu~eau en I ac~~~ng, ~er nog dan de ge~egenheid va~ allen, m~ zoo m~

;de" at{¢nischappen' opJavaisophedellmet 1/2 ~qt. vel"- .. gcl~K b~lde ~e verw:erve~blJ .. de vel'Vullmg van zlJn~. ZwlU~ 
h<,log9:1~aardourde standaard isg~worden ,51/ 2 pCt. I taak. V oor wover dat m z.lJn vermogen was, zou hiJ traeR 



;~ __ ·_~ :_T'_-.: - ">:>,:~:: ,.,,' ,', ""', ' . 
:t(JIL te;:; 1irbeiden~~nde bevordering van de ' ,velvaart van 
Xildie:{~ii~{fiiardoOi<"o()k ~ van Nederland. '.' ". . '. . 
g,:l>'~iltrt~" wetd~na~yerschilleIide autoriteitim -aan Z. Exc. 
'v.131)rgKsfelu; > -_ . . ~ 
. -Op ' het -middagnurhad vcrvolgens op het paleis te Wel

levreden. de overgave van het bestuur, in eelle zitting van den 
:Raad. van' Indie pla.~ts. De heer mr.~ 1). l\iijerheeft daarbij 
'iIl e~ne : uitgebi"eidc . redevoering een overziyht van zijnbe-
stuurgegeven. .' .. 

De auq,ientie , die tegen half een ureaanJlCt paleis was 
, ~angekoiidigd, maai" eerst ten twee ' me plaats had, was 
~talrij ~ :beloch t. 

Ii!i\'~qi --

.,,, H ciderl: roorgen om . 7 nUl' verliet de afgetreden gonv."gen. 
cP.MijM met familie deze gewesten. H~i werd tot aan den 
Grootell . ·Boom uitgeleicle geclaan door Z, .Exc. den gonv. 
gener. LOudon en diens echtgenoote. . Op de plaats del' 
inschel)ing ' haddellzich een aantal ambtenaren, autoriteiten 
en eenige belangstellende vrienden verzameld om hnnlaatste 
groet <ian de vertrel;;kenden te brellgen. Eenige dames en 
heeren vergezeldende famille Mijer tot aan boord van ·Zr. 
M.s. stoomschip fJoerabaija, dat de repatrieerenden naar Sin
gaporeQvCl'brengt,van waar verder de reis per mail naar 
ElU·Op~ well'dt voortgezet. 

Een buitengewooll nommer van de J av. Conr.; gisteren 
nitgegeven, kOlldigt het konink. besillit af, 'waarbiJ de heel' 
Mr. James London benoemd worclt tot GOllverneur-Gene
raal van N. 1. en biwat de voigende ' 

PROKLAMATIE, 

NadeJllaal het Zr. Ms. den Koning behaagd heeftt!}be
noemen tet Gouvernenr-Generaal van If ederlal1dsch-Indie den 
heerMr. J. Loudoll,blijkells het onder dagteekening van 4 
September 1871 onder . nnmmer 118 in het Staatsblad van 
Nederlandsch-Inclie, afgekondigd Koninklijk besluit van 4 lVlei 
187Lno~ l~; 

En aangezlen door den heel' Mr. J. LOllclon voornoemd 
iil de vergadering vanden · Raad van Nederlandsch-Indie 
vanhederi zijn overgelegd de tot die benoeming betrekke
lijkeopeiJe brievendes Konings, waarvan hierboven afkon
digingis gedaan , zoomede het hewijs; dat door Hem op den 
28sten September 1871 in handen des Konings is afgelegd 
de eed,vastgesteldbij art 5 del' Wet van 2 September 1854 
(Iiidischstaatsblad' van 1855 no. 2); 

Zoo is het bestuUl" over Nederlandsch-Indie door . mij he-
clennedergelegd inhanden vanden heer Mr. J. Loudon, 

~aie fuitsdien van staude af aan getreden is in de llitoefe
riingAe( waardigheid van Gouverneni'-Genel:aal van Neder
landscli~Indie en Opperbevelhebber van Zr.Ms.lalld- en zee-
machtbeoosten de Kaapde Goede Hoop. . 

En wordt · daarvan - bij deze openlijkeaan kondiging 'gedaan, 
am te ~trekkell tot llaricht van ane departementen, antori
teiten,kallegien, civiele en militaii'eambtenaren en ingeze
ten en zonder ondetscheid. 

Enopdat nieman:d hiei-van onwetendheicl .voorwende, zal 
deze : alom in Nederlandseh-Inclie in de Neclerlandsche, In~ 
dische :eriChiueesche talen op de gebrnikelijke wijze worden 
openbaar gemaakt en aangeplakt. 

Ge~even te Bata~'ici, den lsten ' J anuari 1872. 

. J)e GOllverIl.eur-Generaal van Nederlandsch-Indie; 

P. MtJER. 
])e AZgemeel~e Sekreta?·is, 

V AN HARENCARSPEL. 

, Onclenoij f;cfs-Vereenigillfj. · J/Onderli,ng Hulpbetoon" ul-
timo December 1871, Batig Saldo f 21018,34. . 

Onder het . afdrukken . dezes verne:~en' wijdat Ziltuniag 
ochtend de hoopen, die Donderda~ de,n 28sten naar Riouw 
vcrtrokkenzijn, aldaar in d,en besten ",elstand waren aan
gekomen. 

3 Januari 1872. 
Wij waren van meening, ditt dc Ja'1)(tsc1ie COltl"a1tt een 

regeeriugs"orgaau is,- niet bestemd om de individueele ge
voelens vaueen redacteur te verkondigeu. 

Intllsschell is het volgende oordeel, in het nummer van 
gister over .den vorigen GOllverneur-Geueraal uitgebracht, 
daarin te lezen: 

. II Dr. heilwenseheri van aUe aanwezigen *ergezeldeu den 
afgetreden landvoogd, die gedurende eenelange reeks van 
jaren, onder vaak moeijelijke omstamligheden, steeds onver
deeld zijne beste la:aehten heeft gewijd aan de bevordering 
van het welzijn dezer gewesten." 

Bij het in den regel. zoo weinig beteekenende van.het 
officieele blad, als men de besilliten en . benoemingen nit
zondert, neemt men, met verwondming kennis van dergelijke 
ontboezeming iu een regeeringsblad. 

lJe LOCOinotie/ van 27 December jl. komt temg op een 
paaT regels, die dezer dagen in de J avabode te lezen waren, 
waarin gezegd werd dat aan. de beide Bataviasche Haudels
bladen eene redevoering ter . publicatie was aangeboden,den 
8 November jl. te Am;;terdam door den heel Opperdoes 
Alewijil, nit Hoom, in de vergadeting del' deelhebbers yan 
de N. H. M. uitgesproken. . 

De wijze, waarop · die mededeeling geschiedde, deed ons, 
even als de LOColJt6tie!, . zeggen: lu\ardig is andel'S." Wij 
hebben toch te vergeefs naar het Attisch zout in dIe regels 
gezoeht en het niet del' moeite waardgeacht uaarop verder 
acht te slann. . 

Ouze Samarangsche confrater is overigens nie~eheeljuist 
illgelieht. 

De .gemachtigde van den heer 0; A. alhier ' heeft ons de 
bedoelcle verhandeling niet ter · plaatsing aangeboden en wij 
belioefden dns niets te weigeren. Onze indruk is geweest, 
dat· de Jewahode de gelieele kwasi-aardigheid verzonnen 
had, waaraan men kop Doeh s~aart kon vinden, maar die 
overigens op nieuw het bewijs levert van de wijze, waarop 
de beer Buske.i Huet zijne taak opvat om aIleen voor een 
IIbeschaafd" publiek te schrijven, de Indische maatschappij 
te lIoutzwitvelen" en de roeping van ' de pers . in Indie te 
veredelen, waartoede heer Hasselman hem had nitverkoren. 

, Gister-middag ontvingen wij, door tle welwiIlendheid van 
den heerS. van Hulstijn, mededeeling van den telegram 
van den gezagvoerder van het stooriischip G. G .• H·ijel", be
treffende de aankomst der expeditie naar Sumatra's Oost~ 
knst te Rionw. -

De reis is uiterst voorspoediggew~est,want in dezemous
son is de stroom sterk tegen in. Straat Bauka en moot daar
tegen opge\verkt worden. Het stoomschip heeft nogtans 
een afstand van circa 500 Engelsche mijlen in 49 uren tijds 
afgelegd, hoezeel'het . naar Singapore zou gaan om daar in 
het dok schoongemaaktteworden. · 

De Ja.vascke Courant van gister l:!evat llogeeneordon
nantie van ~en Gouverneur-Generaal, wruirbij de landrente, 
volgens het beginsel van individueelen ' aanslag op hetland 
Bloeboel' met 1 JaDllari 1872 wordt ingevocrd, ter vervan
ging van aIle lasten, versehuldigd ·krachtens · de 'publicatic 
van 28 }'ebrmni IBM (Staatsblad no. 1 ~.) de lieerediensten 
aIleen uitgezonderJ. 



23, 

v}~l~~i~~~e.~~~odr.ij.d~Ji~e ;9htisteneri '~iil . P,~r~ie . werd oilt-

;,;bij , d.enl{¢er ~a$per van den Heel' M.J; , .' ( 25. 
" . /1 :i, >ilThomas II " "A. 'L ; Tietzll 25. 
' ... "" ~'il ,'Ader/'vanM. T. . II 5. 

1'en,pehoeveY:ail.' :l1et . .Djati-Gestic}J.t zijn -gccltti'ende de 
ma.aridDecetI!her· ontvangen .de volgeude bijdragt<I\: 

YanGhtirilion. : - . . .' f 164. 
: -:" " Stun.ati"a'~ , '\Vestkllst " 132. ~) 5. 

',- li "'S'6tC;' :":f ·.. .. " 180. 
il :'B~ge~en .. • . " 100. 
"Menado " 53.150. 

,,· //Banjermasin. ' . ' . ' . ' . ' . .." 166.62. 
" 'W~t.Mu.*j<.gezel~chap Orpheus te WilleniI. /I 194.50. 

. ;" Ds; 'Ruleinan V6get, tli verse Oolleetel1 ,,2 [1. [) 4. 
<· /"N. N~ c ; " 100. 
"N:N; " 10.35. 
. il den' cheerNeijudOtfr te Toeban. If 10. 
" " II-Y; d.Straaten te Pekalongal1 ." 2.50. 

Voori:Y§~ kerst£eest ·. van -de hem·enA .. r. W. 
vaIl. Delilen,A. van Hulstijn enPloos 
van ,All1stel . . . . " 150. 

: G~dnrel1dede maRnd Okto~r jL is op ele bezittingen 
buiten Java en Madltfa ontvangen: 
aaninvoerrecllt . .. . f 38,530.38 

" uitvoerteeht. " 37 ,4l 0 . .1,8 
" pakhuishunr. " 2,369.72 
" konsqmLiel'echt op tabak. ,,1,645.60 

Hiervan is terugbetaald: 
aan invoen-eent . 

1/ uitvoerrecht. . 

tc zamen. I 

f 
" 

te zamen . f 
zooclat de werkelijke ontVill1gst heeft bedngen f 
hetgecn met de ontvaugst del' \:l yorige 
maauden groat · 1/ 

79,95588 

9,60 
259,06 

268,66 
79,687.22 

681,732.27 

te zamen nitmaakt. f 761,419.49 
Dit totaal hedraagt: 
(124,573.96 roeer dan in de eersts 10 maanden van 1869 en 
/l135,832~34 meef 1/ "1/ " 1/ " " 1870~ 

Aangekomen en Vertrokken Personen • 

Tezamen • 11475.96. . Jan Singapore, met .het stooms. Oapitole, o·ez. Manna
nno, de heerenBoutrnij en cchtg., Albarda, N~ring, Bogel 
en echtg., fam. en guuvernante, Prtjee, echtg. en 2 kinderell, 
Motmall, Sllel'mondt en echtg., van del' "Ymfr, Kolf, van 
V oorst tot V oorst, Mellor, Lonain, Blaikiston, van Ameijden 
van Dnijn. 

" De . Notulen Vall de Algemeene en .Bestlllusvergaderingen 
vali het i'ataviaaseh Genootschap .van KLlllsten en Weten
schappeu; J etilIX 18.71, ilOs. 2 en _ 3 zijn verschenen, be
vattende de llotlll~ndei." bestnursvergaderingen van 25 April, 
27 Jnni en 1 Augnstusjl. '. . 

Daaruit hlijkt .0. it.; dat de Direktie bij rekwest van 1 
Mei jL aali Z.M. den Koning . het opperbeschermheerschap 
van het.~,GenootschapallngebodeiJ. heeft, welk.verzoek door de 
regeel"ing:n~af Neder:l~ll(l is doorgezolldell" 

Tot eerelidis benoemd' .hetgewoon lid de heel' J.G. F. 
Riedel e~l tot correspOlideerende leden de heeren Max Muller, 

,professor te :l:lxford,elidr; A. Petermann teGotha. 
" ·· yel;(leivilldt~en ,daarin eeJi naderVerslaO" del' werkZaalll-. ..;.. . _ . . . b 

hiidenqphetDieng-pIateauen opgaven van de geschen-
: ke~ vu\~ de JCeJ;en mr~ van rler Ohijs en Gramberg, in de 
resldelltle .. 'bmo!'. vel:zameld, aismedevan de doubletten, in 

·het:Ethnolbgiscli . Museum ;aanwezig. '. 
. 'l?ok is verschenen ' de3eafievering van deel I der 7e 
' sene (deel XX) vanhet Tijdsehrift voor ' Indische Taal
'Iand-el\ ,volk,euk.unde; , door het genootscha p uitgegeven wor: 
del}de . . De volgendehijdragen komen daarinvoor: 

. Niel1webijanigentotdekennis van de Mohammedaansehe 
tijdl'ekeriing . in 'den inilischen archipel, door A.B. Cohen 

. Stuart ; ',Het Saliskrit opeenensteeri, afkomstig nit Pram~ 
ballan,doorIL ,Kern; Snippers, door K.F. Holle, (ver
volg van Mel XX,afl. Z bIz. 165); en Geschiedenis van 
hetvorstCllhuis .van Madoera, uit het Javaarisch vertaald 
dO()l'_ Dr. W .Palll1er .vanden Broek. . , 

4 Januari 1872. 
,.Naar , mml, V-erneemt,heeft de kolonel RappaI'd, die adju
dal'Wvallderi ' afgetreden GOl1vernellr-Generaal ge.weest is, 
zij1i: perisioenvel·l.ochk 

. ~, ~- - - : 

... ~ . 

Van Singapore, met het 5tooms. SoeJ'aoa'ija, gez. (ie Stllers~ 
Z .. E. de GOllV. GeneI'. Loudon en fam., Majoor de Ro

chemont, ~apt. art. Kuijtenbrouwer, en 'venler gevolg. 
N aar Smgapore, met het 5tooms. Soeraoaij(~; (fez. de 

Stuers, deheer P. Mijer en tamille. b 

Van Nederland, met het ~ed. schip Pice AdiJziraal May, 
gez .. Annokkee, de heeren Wmters, Ecutg. en 3 Kinderen, 
Sehhmer, Prevoost, Mevr. Westerman en Kind, Mevr. Mar
chan, 3 Kinderenvan den hem' Joosten.· ' 

Van Nederland,. met het Ned. ~chip '8 GravenTta!1e, gez: 
Alberts, kapt. BOWler, Echtg., Lmts. Smits en Boissevain 
de heerm~ Gaaij man s, Echtg. en 2 Ki.nderen, Keus, Mispel~ 
bloni BelJer, Coenen en Echtg., jufvr. Turner en _125 Mi
litainin. 

Van Singapore, Riouw en Muntok, met htt stooms~ 
K01Zi1Z!1in Dap/tia; de heer L'oenraad en fam., Mej. Coeu
raad, en bannelingen. . 

Van N edeiland, met het Ned. schip Camelis Wernard 
Edual'd, gez.Swart, de heeren de Wit, echtg. en 5 kin
deren, Hagen, echtg. en 2 kinderen Vermeulen en echtO" 
de Wit, Cats Baron de Raadt, de 'vries, Leroux, Swart: 
Folmer , De~ker,. J acometti, Greveling en Boachi, mevr. 
Scheltema, Ju:fvr. de Ia Couture, Stort, Sloot, Harmstra, 
Leroux, en Goris. 

Vail Nieuwe Diep, met .het Ned. stooms. PriM Hen
drik! . ge~. Hendriks, Majoor Diepenbroek, echtg. dochter, 
4 l"lnderen en . baboe, de heeren Riesz met, 3 dames en 1 
heer; Jager echtg. 1 . kind, gouvernante en bahoe Tack 
James, . echtg. 3 kinderen, Damme, van FreijbUl"g: echtg: 
en.5 kinderen, en ba~oe, van ,.Ge~n, Everard, echtg.kind 

. :Voal ' ae'::Perzishhe ~ Ch~i~t{men 
{eh: . ~Jl~ej".v~t - .. . 

enbilboe, Sto~, BenthelID Redmngms, Halewijn en echtg., 
werd oRtvangen, bij den Lange, Corn.~lissen, von Bultzingslowen, Hoogvelt, Dijon 

Barends, HUlJser en echtg, Baud, Harting en echtg.,Smets, 
Peelen, Collards, . van Rossem, Versteeg, Termijtelen, van 
Swieten, Gans, Pino, du Croo, Jnnius, K.raijenhoff, Rnd, 
Eck, Phitzinger, v. : d. Poel, Wichers, Oosterzee, Pleckiitan, 
()roes, Tonibrinck, echtg. en 2 kinderen,Vreedenbn,rg, Klaas, -~ ~G·.·/~. ·.·~.~·.T J·.· -"' ~'·' ;· . ..... . :: . .... 

::E} , ~s"119~<V~.fi ~. vrO\l~er~ ;'~ijdragen 
. .; ~ .. !. • • ; ; .. :' -:" •. ~-~.,. 

.' 
.' 

·Il~ 
' " I ; 
:,, '5.: 
115 • 

m kas • .' ,,~~OQ. 

'

sen,. van Kappen, echt.g. • 2 kinderen, en bediende, . Mijer
SiJbouts, Rit$ema, ~~ Ameijde~ ~~ ~iD. van Swieten • 



~;~!"~~~; ~~~~~ Rl~~!if~1 
" , "", ',,' ~~bal)<oer:Mevr. Enthoveri .. Pol~k;Jtifvf;~:'Wil1iuk l\:et" 

'j~!h ,,;¥eet~(en:' Hi:ilewijn, Pino, <:WiJnnobel' en' jQhg~ntj~; 
M;';vr;', van ' Swieten, Mevr. van Drielim M "Mhnnick en 
kii1dj!i;" 3 :Qfficie~en, 6 ond. officiereneri: 125,' fuilitail·en. :" ,,' 
J;'N iar 'Jrmitok, Riouw , en Singapore ~ ihe:t' hetc~stooms. 
f} ;'; (J.; .il:(ijel', de heeren Tay , .vOIl:{iaer en'>bedj.eilde, «ttl 
¥~tl§:'ri: P;~ri§ ,, ; Demmenie, Verbefjk" -" T,4iemej Ramel, de 
!~j,s,,;:~§alfgej.1: Schneider, Riesz ;J;:aeg~r',jhi.:Yitt(4erWJjck:, 
~~1i'r~p.:s , <meyr. Halkema en 3kiml'ercn, -Gilbert; en Z. 
M;.,:' ttQepeil. >:, '" - -

"~aa:rSingap()re, met het stooms. Capitole, gez. Manna. 
ri1l0;}deheeterr Schmilau, en Echtg., ,:{{:leei>m;g, Lewis,_ Dr-I 
G-ra.tilma, ' Pl.lkoen, Lelienstein eit Rubin. 

: i_;"~· -

Tl"OUW-, geboorte. en Doodberichten. 
Gehuwd: 

Nov; 28 )V;.Ji'. Kohler met M.H>F;' : N-eijendodr;::Ngladj~~. 
_1130 J., M. Pynacker Hordijk- _ m~tF. , Q. Wieseman, 

,Il 

:Pj(i~djokarta. -," - , 
1," ~A; : ,de Visch Eij bergen ¥et J .' ]' .• T.Eijzen~ 
dooren, Batavia. -.':., ' ." ,. '~" • 
E:~.Poublon met demolider zijner ~kinderen, 
DJocJa. '. 

Dec • .. IP.SJ,lermondt metM. A.Descelles, Badja. 
N ' 6 D. W. Mouthaan met J.M.C. Kwinten, Granie, 

Ambarawa. '. '.. , 
II, . 7 : L.LQ~enstam met M.S.vau NOOl"den, Soerabaija. 

8 W.~~ van Hoogenhuijzen lIIet L.C.E.Wermuth; II 

,l?amarang. . .. .. ' '" , 
II :lI.S. van der Linde inet' J, _,:Noltlm,Solo. 
1/ 13C. G. vim Shedrecht DIet W;P. 'Scholte';Modjo .. 

, kerto. .-
i ii , 17:W:A., Berghuis van Woortman met ir. J. Pierard 

.... ' }lad-ang. ,' : ' ...• •. '.- - ." 
II.. .18 "k:', :A, Groenewald met -L : .:M:. Elfott; ,:sktavia: . .. ·· ..... 

' II , ~ ;G, R; F. Still met E.M.A:Mlunigei"9d~;' Batiiviil; 
1(20]}:Asbeck Brusse met - W.: vanGrdQtv~ld:t;Baihia, 
II. ' .2.1E. YVesterkamp 'met S.EilJ)racht, Meestet~CorIielis. 
" 22 E~ ~. Bletterman met L. Schonberg' Mitlter, 

Chei"lbon. . . ..' 
Il : 2'S8.-KPetrus met M. Gasper, Batav-ia. 
1!;kv}!,I\.Leeuwen met M., Lin~rd, ; ~.o~rali~ija.-
if, H,:;C. Soeters met Do W; M MriunickBatavia: 
/I ,- ·Cbs. )Knoud · met C. C:'- Akkenaar · •. Bata~a . 
I, ,,2425jarige . Echtvereenigiilg 'van 'J. J<.Qverdljkme! 
,; , ;1; F ; Kulmus, Batavia; , . .... . 

" ., 26 ,2~jarig.e EchtvereenigitJg VilA -;r. A.: Hoofdst~eder 
. met ,0. F. S. van den < Bo~gaart, Batavia. , 

II 27H. Meyll met H. M.Fului;' Batavia .. ' .... .. 
'II , 2.8 ,H. RO. van Cattenbuick -metr.~· A: J. 'Facnotti' 

. ' Soefiibaija. ... . ,' .. ' . . ' 
II~ 30 ~L;:- .Jacobs. met D. S. Scheel · BatavIa.-

J.i,i- ~j~~~£i:~:~;_~cl~;Iif=~:t 

Dk: ',·: 2 Gi~-!,w. Vark'e'riSser, ViliUant [Zj. ' Magelang. 
;~ ;) "3 .M;; . lJ; S;.C.1)homen 130nssard [Z], Samarang. 

II ' '~ J.<G.vi,iridtll ;Lmde, van der Scheift [D], Sama
-rang. 

if ~ :A. D. Poe!~ Wittenrood [I)]. Fort de Kook. 
II ~W~ -Cretier, Peltzer [D],Padang. 
" ' 4 ' K~ . 'J. Timmerman [D], Samarang. 
1/ ,' 5 1\LK l\:ocipman,Polack [ZJ; Soerabajja~-
II - J.W. -A. de Bruine, Canter Visscher [Z], Padang. 
II 6 'Q:WasSinek. va'!l Schmidt [OJ, Batavia. 

,II ,, 7 ~L}I,', SI>.anjaard.l'rUllerbach [Z], Tjilatjap. 
II ' 9J:W. SIIlit, de Brossel Asse, [ZJ, Sam:arang. 
" -'-. Auria Wilhelmina Haightoll, Pasoeroean. 
Ii , 11 Nolthenius, Kroesen [DJ, Batavia. , 
1112 W. H.de Groot, Hoeksema [Z], Batavia. 
1/ ~ Y. W .te,n:BooIil, de Cock [D], Padaug. 
II 13 1.- E. Begemann, Prins [D], Ratavia . . 
" - E. M. C. C: Kloos, Kobo.ld [ZJ.Batavia~ 
1/ - J. Kflillk, W aijfoort [DJ,Soerabaija~ ',,: 
ii ' 14M. Jl Kuiper [D]; Soerabaija. ' 
!l 15 C. G~ Ouwerling, Hagenstein [Z], Soera~aija. 

. .11 17 C,M: de'Bloeme, de Bordes [ZJ, Batavia. 
" ---H.Preijel·, vah' Bronckhollrst [OJ, Samararig. 
,, '" --- p. ' van der Hart, Reck [OJ, Pasoeroean. 
i( 18 A;J30ers, dnCloux [Z], Batavia. 
,,_ - A,P. :Beckker, [D], Batavia. 

, II ' ~ W.C.vlln ' Zijl de Jongi Dessauvagie, [ZJ. Pa· 
lIIalailg, {Tagal]. 

II 19 M.. T. Burnaby Lautier, Roedt [OJ, Batavia. 
" 20 IdaJ. Plate,Arntzenius [Z], Batavia. 
" 22 D. J., A. Kessler, Koenen [D1, Soeraba~a. 

. " --:-K. T. de Jong, de Jong [ZJ, Wonosobo. 
" 23vimLith,Weijergang [DJ, Soerabaija. 

'. 1/ 25L; C. M. Rijnen, van den Boscb [DJ, Batavia. 
II . - - V. L. C. den ' Berger, Desperollx [OJ, Ba,tavia. 
II , 2S ' K ' van Erp;van Swieten [Z]. Batavia. 
" . 29 F. ~L Nickersoi:t[DJ, Batavia. 

. II .-.J.M. J., Dekker, MijCl' [ZJ, Batavia . 
" '. - M. C. de la Rauibelje, Merghart [Z], Batavia. 

. - Overleden: 

15 F.,:E: Derks [28j]. _ Ternate. 
II -L. :C. J.de Neve, Loder,Soerabaija. 

' " 19 S.M. va-n Berg, Jellesma, Banda. 
" 24 J. W. Arkenbout Schokker, Simpang. 
I{ 26 G. Daniel[23j en 10mJ, Bandjllrmassin. 
II 30 J.H!l.gemanJez. [54j], Pasoeroea~l. 

Deq. 1 B. Frederfk: [4j en 9 m J, Batavia. 
" . 4T; w,. Godin [51 j], :Bezoekie. 
" -Kindjesvan H.Koster, Samarang: 
II ,. . 7 J._ K D.}3u.ckmann [23 j], ·· Dandong. 
" 8C. J. Joanlles [39 j en7 m]. Willem 1. 
II . . 9 ' Adele Pauline [41 jJ, Batavia. . 
" 10 W.Broers, Bijlaarsdom [531/2j1, Soerabaija. 
N 12C .. , Loos [35 jJ. Batavia. 
" .. -,- R. J; J~ Laseur [3 j],Batavil,l . 
H. 14J?avid Soekias [70 jJ, Japara. 

.11 : 1 tSClj.neidei;K~ib, Soerabaija, 
1I. - ,J;<Jo Rodenberg [41 jJ, Soerabaija. 
11 . - '.(ja-roline Lewis [19 j], Batavia. 
ill8 ,Kindje yail Cb. J. de Ficqtielmondt, Batavia . . 
II . 19P,,',F, . Oechsman-[33 n, Soerabaija; .· 

.,Nof: ~;2 _0/. ¥-~· van Leeuwen, Pidceltnaii . []}j,B~IldjermasiIl. 
_ ~ ": ,. ~3P~Aussems, Grauw [PJ, Fort, de ~ Kock.·:- '~ : 

, '. i/20Kfudjes van It. P. de Groot, :Batavia. 

"i: .. 24Z;n4~rhoek Kern [D], }:fjilatjap. :,> .' , " , 
_, 1~. 28 .~,T::.Alexander [Z],?ada:i:Jg. : ,';' . , 

J;;.; ) ~O , ;~,; ~ ~, .'N'. Ingeuluijff , ;van '_,Bt6nckh,orilt; [Z] ;: S~ 

~(~ ~;~~ VlDnis,W~~l.%~~:.,' 

II ,22J .. JJJockx [55 j], Soerabaija.. ' 
Jl27A:~T .. W. Bogaardt[49jJ, Batavia, 
II 29IGndjevan , Ch. Loonen [7 m], Batavia. 

'29 M: ; C. Henriette [6 j], Batavia. - . 



.. ~ 
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·jijIJS~COlI.R,AN-1\ der· 'NEV.-IND. · EFFECTEN .te.~Bata:via op 30. Deoomoor1871. 
~: ~:.;F; . .... . . ....... " ., · ri~ats.~aji.raar~:~rl ~~~TORT. II ' RESERVE-FON~S~ i .d:J~~.1 NO~RING·I A~NMERKIN~~N. '. 
?~v~~clif13ank: .•... :~; .• 1f.6;Qoo;OOO •.. 500 Volgefclllrneerd • . f ~0058,32 op III. M~. 71 71 'v',} I 142} Argedaao en til p~cii: 
Ne(t~lndischeHandelsbank, .6,OOO,OOO" 250 . ld. I ~ 20447,56 II· Db;70 31" I 70 Eokelestnks.afgedailli~ 
Rlltt'erdarns·chelJan.k ; , . .. !'7,67.l,500,) 250 . 50"10 I Nibil ' 2p. a./ ......•. .. ..• GeeneafdOemOgen. 
Neit.IDd:,Escomt>to Maa.~;j ,}J,OOO,OOO" 1000 Volgefol1rneerd., f 24774 p. m. 2} 0;. 7: pari Gevraaglt ..... . 

.IliA •• ~Vlll\r~;-MaatsdhapPIJ : ' " 321,000 '; 10001 . ld, i, Nihil , Nihil •....•..••.. , GeeDe afdoeningen. 
B{l~lI:vIaascbl'~an,!enveer'~ I " 400,000 • . 800, ld. il 143271,68 p. m. 11 0/. 20 pCt" 160 pCt. Afgedaa~. ' c' 

o .. ' .'. " TJD!I111veer .'. " 1' " 300,00.0 ." 100:0./ . ld. I, . Nibil Nibil 90 » Te plaatseo, moeielij~, 
,I tot Doteering ver~ 

.' II ~rijgbaar • . • 
SadJ~rarigscb Prainvimveer .. II 300,000 ,i 10001 ld. II f 2502,67 p. m. 7/8 '· /0' .... ; •.......... , .... Gll!Jne afdoeoingen . . 

:Obst-Ind.Z.-enBr.-As.M .• 3,000,000. 50.00 20 % If 12000 of 2%' 3t(l 70 pCt. To pJaatsen. 
'Nie'Dw Sahl.Ptauwen\;eer,» 800,000 Ii lOOP . ld. II .:!!' • • • • • • . • pari Te plaatsen. 

~~~:~e:dei;~:;t:~ls:i~ l : ~;~~g:~~~: ~ggg ~g: 111 ;2250g~~~~OOol.op!~jn~71 3~~g:: ~~~: _ G{~:aa:l~~tsen ' wordeu: 
2e'~LinJ;z;~erlBr,-A. M.,!. ' 2,250,000» 5000 10. ii" 100000 p. m •. 4~i' . id. 23pCt. 145» .' hiK'gergeboodeil. 
Neaer.laD.d.-.S ••. ,. C.'.h .. . e .... .. J> ... IOYd .. , •.. . !'1 4,0.0.:. 0,000 " 5000.'

j 
10,, ! NIh .I ., Nihil • .-.......... _Gt!eneafdoeni~geo. 

,Jav:;Zee".,en-:Br.-Ass.l\iaat. "3,000,000,, 5000 10" II j 3000 of 1 0/0 4 pct. 70 », Afgedaan. 
: kot;Zee-en-Br.~A8s. Maat: ,,3,000,000» 5000 10" : " 24000 11 8" . 4 ~Ct. 65» Id. 
2~ ;koLZekenBr.CAss; M. " 3,0.00,009" 5000 10" III "3000,, 1. 4 pet. 65» ld. 
Z , -~ en B.-A. M Oosterling ~ • 2,405,00q» 5000 ~o" I "6000,, 2}" 5 pCt. 65» ld. 
Aziatische :Z .. "en B.-A. M. . ', ' :1 

S.~m; Z;~ell: B.-Ass, .MIi~ts'i »2.000.0001» 5000 .10 iii I J 40000 of 20 If/If 
.', . .' ' (in liq.J' liI2,000,000» 5000 10 II Nibil 

~~:'-V, erZ'Maat. Mer,curlDs'l ",2,000,0°°1» 5000 TO II r " 20000 "10 ' 

Braildwa!lrb.-M. N:-lildie .1i" 500,000') 500 10" , " 20000 ,,40 ,, ' 
Braiiil.-AS. s.' M .. ' InSUJindd.ill". I,.OOO,OOOI» 5000 10" I Nihil 

" " ' ,, Oostboek .. II 500;000» 1000 10· , Nihil 
N.- ind. Lev. en Lijfl';:Mij. i u 500,0001» 400 40" I, f 53201,07 r. m. 27 u / 0 

N.,lnd. Stoomvt:-lIfaa~sch.!'E 263.0l0i» 240 75. Ii --
'. . onmtgeg~ven'il~3~.98°1 . '. '1'1 

,Totaal.. ,£l300;0001 I 
J,\I~~ S~ooffisleep.~Maa:tsf,h ~ I'lt 200,00,0» 1 000\ VoIgetollrneerd. I 
Biit>Tramw'.-Maat~c,hai>pij·i" 800,000i» 1000

1 
ld. . i, 

;..-.: 

Nihil 

· 25' pet' ":" i20 . pet: Aaogeboden. '. 
15 pCt. 110 A 115 Afgedaao,totlaagsteno

teerio g te plaatsen. 
15 pCt. 135 Gevraagd. ~ ; . , 

• •••.•.••••••.••••••• Geene afdoeningen. 
..................... » » 

7!- 125 Te plaatseo. seauors. 
6 pet. 95 A 100 Zonder afdoeniugeD. 

2 pet. • ..•.•.•.••.. Zonder afdoeningen. 
· ...•.. 'I 3 ITot noteeriog gevraagd. 

C. VRIESENDORP. } 
A . . J. ,DE BORDES. , Makelaors . . , 

, . .~ .'. . . ., Soembaija nailr Singapore, om van daar per mail naar 
ALGEMEEN OVERZICHT. Europa terilgte keeren. 

Geen nieuwsgoed nieuws, is in ~en regel eene waarheid, De Gouverneur-Generaal heeft zich fiaar Bllitenzorg be-. 
wa,nneerhetbetrekkingen of vrienden van verre betreft; geven. De leer Mijer heeft terecht gezegd, dat Z. Exc.'s . 
Ditmaalgeldt die, regel niet Heteinde(les jaars en het optreden sympathie' verwekt heeft; L!lat ons de hoop koes
begin van den nieuwen tijdkring kenmerkten zich door on- teren, dat voor lndie een beter tijdkring geopend is, of:' 
derscheidene min -of meer belangrijk~ gebeurten~ssen. . schoon -wij onsjniet aan overdrevene verwachtJ-ngen overgevcn •. 

H~t feit, dat in de jaarboeken van de kolomale geschie- De expeditie . naar Sumatra's Oostkust vertrok den 28 
d'enis, naar wij van harte wenschen, eene plaats van hooge December' jl. van hier en werd door het ·stoomschip G. G. 

<beteekeniszal innemen, isdeaanvaarding van het bestuur Mijel', van de N'. I. St. M., binnen 49 men naar Riouw. 
'doqr den heer ,nil'~ J. Loudon. Den 29 ',Deeeniber ~erd I overgevoerd. · , . . . . . ~ , 

. Z~ Exe:. verwachp, .:maar eerst o'p . den laatste?- dag desJ~ars .' Vaar zijn aftreden heeftde .vorige G .. Go op de begr~ 
kWliDl de Soerabava met den nleuwen Gouverneur-.Gen~laal tlllg van 1870 nog onderscheldene kredteten geopend, als: 

:. eJi familie Vall, Singapore hier ter reede. ' Op NwuWJaar- tot een bedrag van f 351,258 tot aanvulling van afdee
daghad : de onts<;Jheping pla!l:t~. Op het Paleis ' te Rijswijk lingen vanhet departement van J ustitie, /432,382 voor het . 
begroette de aftreqendelandvqogd. zijn opJolger, die onderdepartement van Finantien en van f 368,471 voor het bin ... 

' •. nieer daarop antWoo~a..de: dat zijn streven . zou zijn aller .nenlaIidseh bestuur. 
:a,chting, meernogd!1-!lge!1eg~i:theidte verw~i'.ven. Denzelf- De herverpachting van het middel der opium in zes re-. 
~ den morgenlegde :.IP-r~ P. 1'lijer hetbestlll1! in eeneverg~-:sidentien is afgeloopen. De Sam. Ct. becijfert dat de op
d~~ihgvanden' Raad.vall In~ie ned~r en .weld daar~~j eelie ,brerigst over 1872 daar f 1,122,300 mindel' zal zijn dan 

: ieer "'nitvoerige 'rede,houdende een.'Qverzlcht .vail zlJnbe- in het:~orige jaar. · Voor de residentien M;adioen enRem
.. ..• iSturn-;. -waarinhet':betoog ~gevlochteri",as date hetgeen. hijals bang is insgelijks . eene herv~rpachting uitgeschreven;.U6 
'7 #fti~terc bGIo6fa; ;'-'had, ver~ezen~ijkt , :,was ': geworden; Eenoverige . kleme . iniddelenvoMen et:hter iIi eerStgeineld gewes\ 
', e#~il-nli',I):irU~r ,.,van . de Iav~scke(Jo,~rant'i:hi~l(i tevens . ~e ;een<pachter, ev~n als elders • . ' . . 
pi69111n),a~ieiIi~ 'ie:arbij~eze ~ebeill:teriis ~eralg~me~nekeIlllls ' De J avasche Bank heeft hei disconto van handelspapier 

". werd , g~braeh~. , J\en.glly()lgeyal!: de mtvgengheld. vande ' . den ' 30 Dee. van 5 op ' 51/ 2 pet. -gebracht. : 
rede~ · d.Qordei.i aftiedep.d:enJan~vQogdgehouden, had de . " Den29 I;ee .. had aIhier ' deverkoop plaatsvan 15.000 

, • al(qieritie~die , tegen >h-alf, een~ ui e aangekqnru.gdwas,eer~t l pikols gau verneinents-koffie, . diegemiddeld f 39,92 S IISp. p.' 
~: t~gen: t-w~eure)~la~ts. ." . . . ." , . \ .• e~"van 7}:OO~~ J,>ikols gouvernements--sniker; die gemiddeld 
'. -pe ~eer 'lIiI1Jer:, verlr?k 'd~n ;voI~~ndeJ1;"'morgen met · q,~ f 1.5~ 7? " /i5 ~ Ji. p. opbrachten; , .. ' 
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'~li~~~~iliPY'!.I!A.ItM~~~:~:,1i=:.~a 
bo~wigewij7;e: ~b~pa~d:, aar)le_;- ge,puo:allide . proa.uc~~ vaI.l den :~~: DI.l ;Tavap(he '. D,t.be,v'at eerie ordODnantI~ waarby de land
:aa,ii:Pli!,it.tov~t ;',4~ij .~i!l!l1~,~~_:~()_~ .· en;clllet . l~ lO, 4~, J(lien der -~~e,nJI.l, ~,' volge~s - ~e(beginsel van individueelen aanslag, met, 

~~I",*~if;l!',~i~itt:~;! ~J,,&~;}id:~ti:::?~~:il~~ ~ 
ae/;W:fgestteKtll:eiaj~>wJl!ll'O,Y~t i-~~t ~~~el'nemll~,~ _ afsE~ll~t do~u:~ Ji~ef,t '~l~breJ!i!ng}pra.ats ::vim _ het getalhtilponderwiJzers, naar 
ial1?\~ufi: r~pl!t~dgV~~~Wa;~t ~ ::~ei~~~ertd~ -ciJns ;:pet · V~, '-m-~t~ . 'vIm -:~~&; ~ant"l ~ ~eerlingen op elke school, terwijl de 
:\tan' : d,~~ geh~el' ;Wij~ ,:xultulU'woi:4t}'2'5 pet houwglworderil. _ -b;i1l1fuctiev69i< d{l;,inspecteurs wordt uitgebreid. -
D'~ co,i(trkcti!!1~~l;t,,/> ~!el'OY!lre~~kolllll,tgeexp~~er~ is,zulleJ:l;,< peItaad-;van Justitfe t.e Samarang heeft, op ~e aanklac~t 
ziig '-'weken , :oQaep-~Plj4: :h:epb~n, · .nadathunde IlIe).l,!eov:~~;;; -,v,alli den, lOi:Iah V'a:r(DJatt~-Ngateh,wegenll een III verschil,. 
eeb.kq~stis' :,~~ftg~poa:~ll.~if :~eigering 'Y~i'dt '9ver187,2' J~~4e ;blade~ : voo!~~me1J.d stuk, den' redactelU" , de~. Sela~npret , 
lioirqpdei1:;::'l?pd~li'~voe~do~r~_e~,?rkten h~t, ko~trakt Illet J 'rfelajoe . ver?ord~el~ tot l 25 b.?ete, eell schrlJver III de ' 
18mt ,uitbesteea~- :PJIdernemers,W1erl,tontrak,t la~erafioopt,J;oeoJ}1,otieroverdie. zaak tot gehJke boete _eneen,e maand 
'~ll.illl.!l~ -biIiIi~R :.~~~zelfd~" tijd : ,tQ~d:e; nie1J:w.e , vQqrrilardell':~¢v~~ugenissti'aJ, !!ll denreclactelU" van de SamJL?'anjJac!te (Jt. : 
toetreden.WiiF lll¢t tgetre!lq:~-, ;'li~eftlate.rdaartoe" geeJHlto~' llQO }J'()eteeu"3 maanden gevangenisstraf. De officier 
gpieg~liii{lid. ';j)~;;, -f~pri~k~~,~,e*:, , :k~D,rieIl deI.J: ,gron~, . waai?~, ~Il~<Justitie:, ~~ ,)SilIIiara1:1g heeft bij de ,d@batten , de Indische 
defiioriek . sti[tr:in: efgl)l,lg.0:'li ~V¢:~¥t:ijgen, tot : e~JIe ultgestre}tt{ ;p¢i;S '. meer . Wliatdig'lieidaanbevolenen haar,deDnitsche pers 
heid ;v~hl0.Q9\lWS' tllgell;- eep ', p'rijs " t~nspoedigstc,:doorIle~18' mQdel vQot!J,o;tidende; aangeraden beter zabn van perso
ho6J-Q:en:: varig¢west~lijkJitlllt~q(te bepalen~ '· -: .'. ·· iren aLte s'c~eia~h~ , :Q.e Iiidische pers heett hare gebrekeJi; 
;', Attlie.rcil"cul&e-i:!t :eenadr!lS :vap adhaf!sie~Ji M~ Wetsont- · ;'Ml:zllllen ,,);lat :Qietontkeimen.. Maar . hare taak is zeer ' 
;!e!:-t\()p:d(:lrir.~a:~~e,g:;;~v}l::h' .. ~P~~tw~g.~~" ~P Jav~. ': ;~ . < ' . ,'~: Nig~Aaardig ,~!~n ,_ d~ar_Oln:>~s de les, n~ .ontvang~~, zeer ~"C on- . 

D,e.n ' 2l) · ·· Dec; .kwaln 'a~h\er , hetstoomscl1.1p PnnsHe1Z~- pas . . In . andere 'lanllenbestaan pohtleke partlJen en- IS het 
dr~lc,: vanNieuwediep , deri 19 Nov; vllrtrokken; ter reede~: _derhalve mogelijk soms begil,lselen ~e besprekeri zonder par
Dei·eis.is uiter~fyo,orsp()e~igge'Wllesten binnen40 .dag.en cs6,nen te treifen. -- Maar in kolonien raaktbijnaelke kwes-- . 
vo-lbracht. Wat:-c'sjloed :betreft;:_:bellcnt.wqorden de, sclIepen. J ie, -die merraanNel't,elk misbruik,dat aanhet licht gesteld 
V:ill,:: de maatsdliappij'Neaedandvolkomen 3i!,n; deverwach~! wm:dt, elketekoftkoming een of lIleer personen. Wordt 
ti~g : ;: Een ·· hViif9iHal . pa!l~~l5i:er~ , heeft ill' ons .~lad . eenlle~dersderhal ve • 'de . hedoelde onderscheiding niet altijd in 
dankbetuiging dO,(lIl ' OpneirieJI-- aan, q,en gezagvoerder,de~i'ach{genomen,hicr iszij zoc:> goed als 6nn1ogelijk. 
-lieer,: J.Heudriki3"wegens ·,#jn.¢ ; go~de . zorgen, waaroY(lf ,- •.• BijgouYetnementS-hesluit is Padangirit. , de reeks der 
le~ereenvolgaall __ 'i~~ ' ..• Hoewelzij' de Hollanasche .onderne- ,versterkingengesdhraptell ' zij Il de verbodan krin"'en aldaar 
ming' 'nog riieillolkomengelijk-kunnim stellen metimdereopgeheven._:"; . ~ 
maildiefisten ~ll- -eeiiige> verbeteri~gen doelmatig, . jadtirigend ;:' Te Pada:ngzalj . naar men wil, een tweoo.e dagblad wor
~oQdig achtefi,-; pevelen, zij .:de ~s,chepen det: Maatsc,happij.<len opgericht. . 
ze'~fil-all.Re:eds"' j~ - eeJ;laantaL, hutten voor de te];ugri-lis ·:' DeheerJ:>~vap; der ,Crab, Qud-resident van Amboiua, is 

bet~~Ok~ider .:~ t~":'b~~~le~d~~~~ -ihApril 18'72 z~l;f~ so~~:·qenoeriid tot .l'esident· van Menado. -

rakili:t,a;~ eent~iI,t;lp/:).1Lw_';'CQngr~s ;7"'"'het~erste>vandlen aard .., ... ' .. ... ~ . .:_.' . . . 
i~~ J~die •. , _.:~~~?~q(fIi: \Vor~e~ :>,' Hetcongr,~s ' zal . gesplits~ : ,:,:C>;' . q~;~9"4-LIJS~,~ ~. 
zlJn -Ill .. ........ V ... I.J ... f •.... : .•... _. sectren; , .•.... e ....... e .. n .....•... e ... : ...•.. -.YOOral

g 
.. e .•. m ...•.. een .. eIl . l~n,~b ... o ......... ~ ..... w ...... ' e .. nl ·· N.a.'lr ......... Ne. de-rlilUd -p.e.r., ..•. N ...... ed. erl. schlp II RosalIe ,gez" NIlson, ve_eteelt, eeuev()ot~ulturesop lagereJanden(sUlkl!r,~ndigo, · , a~t,C. hahra eu ';i. Klllder. 

,tabaK;:; : ehz.) ;. eerie ,voor kllltures'~ op- hoogere laIiden ,(koffie, : :...... ... - . . :.,., . ,,/ t e Sam~raug lZeiade~: ' 
,t~ee-; ' cacao" ki~~;'-en~.), .'. eene, v,oi)r niituunyete~s~~appeu jn! 7~~l,7:u:~fh:id!::jJ ~Gel~~~'l:~e~oCo. ~352 ps koeholden, fiOO 
:verb.a~d . tot JaD;<lbollw, . ~n .eene · voor volksh.Ulsh~udkul!'d~, I ,~_" . . ~ .. _:: ' alhier .gelilden. , . 
statI~ti~kj .ia,np,--: ~n:' volkenkuIl~e :, eula~dbouw-:w;etgev~~g.~ '200 ';pik rottiftg; ,701eggers arak! 74p!k korkems, 422 k~ tin, 
Hilt plan IS eerlang een programma bethcbt te iIoen ZIen, ; lOO ' do z\Vtpeper, 4500 ps Quff61hulden, 835 do koehUldel'. 
inhpildende. devrag!!n ofonderwerpeI\,welke-,belanghllbbenden , . '< 2*4pik ' li:~p()ek~2125 do . rlist, . 23 do tjaM-djawa, 55,1& ' 
in- - debijeenkomsten, ;van hetcongreszoudell" weIischen be,; .. : bUldhoorri8;O . .. ~abre",en G . . Kinder. 169'; ps buffelhniden. 
hatideld ,te zieh.: :, Te~l-eindlldaartoetegeraketi, jsdoor bi-V _: 28~o ko~h~ide~; ;E.tenBrinck. en Co. 139' pik. zwt peper. 
stuurd.ersaan '. allen ill lndie, • welkll . 1andboliw~ondlimemin~,' , ... ; .. 7;A.li! . v:smHe,2 ',hoeden Gum,PrIch. en .. Strauss. 341. col k~
:geli/ ildjv6nL<of::'~id,~!lI:,b.ij( ;Werkz'iiam - ziju, eell!'i ch-;~u1ll'jregll~: ',;:J1.9.e,k,E.~9.~r,?,~n,ne~G~ . . 332 pIk ryst, ~92 do sUlker, Bu
" ' lit '<-Y "h -'''(l ''h 1 · I- ht ., . tnd 1 .: fh --L I!l.lI,g,Schrode~eu ,Oo. 42160 A. ~ thee, Ned. Handelsbank. 

~~~;!(~~ltrj~~.~\1~~:i~~~~"il:~~:2~ flk;i~1i [:~c~1.~~l~~~6~:?t:.::·~1 .~. 
p,n,q,,~rY9,-orzltte.r,.c:l¥!~ .- g . . yon :;: §cltnu~t aut ,~~tel1~t!lah. t~~~ ';:i; iI~milr; 4!l;.'ao ~getapertlll, 291 do ti;omcnpal, 2 ko diverseu.ll,91 

ct~~II~~~i~~iijf~tii~jl!~.~~~~~r£~w.~~~ 
bel~nglp()s ,.a.:ll.p:::, }i1,Y~~i';'!~Jl,d~:;f~9,~~~~I},,:J}uttig~:,;,en, :;g~W!-~htlg~~-'n'l·~.,!~d~t;~~.t~-\"g~,r~tJa •. 3" do. k~ffiJ, 15 kn confitu~en, .. ~pIk rgst. 

It.'!'.'I'~»I.l~~~tr~~~ 
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so :El: ::m :m p .. - EI El. :J2I. I 0 ~ T ' ::EJ ]Sf. 

Straat Sunda doorg'ezeild~ 
• 0 

DATUM ·1 VLAG ' NAMEN. DER .8CHEPEN 

Decemb;r.19!No·Jrd Daitseh. Les Mona • 
.• ..20 Spaansch ...... Josefina. • 
. ' • .• -INoord Duitsch. A. E • . Vidal 
,. .22 N ederlandsch ... I'elronella • • • 
" ~ - Engelscb... ... Argonau t. • . • 

• ".'- Nederl"n~sch ... Vice Adn:iraal Ma;j 
e_ - ' : ~25 ~ ••••• ~ P.adang Packet ~ .. • 
• , . II •••• '. sJ Gravenhage • • • • • • '. • - Engelsch .•.. ;'. Ocean Belle. • . • • • • 

• 26 ~ ederlondsch ... . Sophia Koningin der N ederlanden 
.- Amerikansch . . Sterling • • • 

• 

u .. 
" .. 
" 

• ll8 Engelsch ...... Allam Sedzevich. 
• 19 NOord Duitsch. Agnes. • 
• 22 Zwee.dsch ...... ~~ liid3. • 
.29 Engelsch ... ; .. Sea Giell. 
.31 " ....... Glenaros. 
,,..;. Fransch ...... ; Siilga. • • • • 
• .:.... Engelach ...... '. Stoomb. Edinburgh. 

• • • •.•••. Harriet. 
Januari ... ·1 • • ..... Miako • 

. " •• 2 Duitsch ••.•••• Patdtt. • 
'" . • • '- Engelsch.... ... Wallace • 

' . 

'. 
. . '. 

GEZAGVOERDER 

.IUlrich • • 
'lcalZOda • 
• Angelbeek 
• Leicher • 
• Haka. • 
• Annokkee 
• Mondt • • 
• Alberts • 
• Jarvis 
• Klein .• 
• Horbugh • 
• Hamon -. 
• Hirdes • 
• Anderson. 
• Marschall 
· Hicks • 
• Fl~OUX • 
• Cato. • 
• Ballard • 

Anderson. 
• Lutjens 
• Adams 

DAT01l 

.INewcastIe ....... 8 Au"aoustus ..... 'Order. 
'lzebU ........... 4 December •• .. ISpanje. 
• Li.erpool........ 6 Septembcr ••••. Bata~i3. 
• Rotterdam....... 8 • • ••••• ;Samarang. 
• New-York ••••••• 6. •. r r 0 :Order. 
• Holland ......... , •• • • .1. . • • ; • 
.jNelv.caa.le ...... 

1
31 Aogus ,ns . 'jBa, ,vi •• 

• R')tt }rQ!'"'ll.. • • • • • ...... " 
• Falmouth. _ • , .119 8e}ltember •••• ISln5 ~~ore. 
.JRotterdam •••••. . 11 tl •••••• !Hong~ong .. 
. ·Baltimore. • . .. . l6 October .••• "IOrder. 
'1'8. hanghae ••••••• ,. 8 ])eeember .... . i\'ew-York. 
.,Amoy ........... 6 • .. .. ... 1 .. 
.j.I:!ougkon:; ....... 12 " . . .. .. ,HO",bur g • 
• - . • ..... _ . \1.7 • • ••••• AU'9trali ~ . 
• C.rdiff ........... i12 September .... Singa~ore. 
'IMaca~ .......... 17 December •••• Havana. 
• Bata~ll ....... . . Sl .. • ...... Londen. 
• w ....... 30' . .. ..•. Cocos EiI~llden. 

Sh'!lgbae ..... 17 ...... New-York • 
• Carditf .••••••.••. 27 September .... Order. 
• Singapore ........ 28 December ...• I Londen. 

-
.. . . 

Aangekom.en Schepen te Batavia. 

, DATUM VLAG NAMEN DER SCHEPEN 

December .li2 N ederlaudsch .• schip .... Cornelia. 
" .24" •••••• -bark •••. Batavia _. .. .-
" .25 N ederlandsch .• bark ..•• Persian Packet • 

" 
u 

.. 
" 
" 

• - Engelsch ..... . s\ooms •• Hijbernia, 
• - II - ••••• schlp ., . Argonaut. • • 
• - Engelsch ...•. 'Ieto~mb . . Edinburgh • '. 
• 27 Frau8ch ....... ·scb.p .•. Alphonse &; ~ehe • 
• 28 Nederlandsch .. Bchip .... Vice Admiraal May 
.- Engelsch .•• . •• stoomb .. Investigator. 
.26 N ederlandsch .• brik ...• Almachiarie. 
• - " ...... Bchip .... 's Gravenhage 
• 27 Enge!sch . . .. • • Falcon . 
.- Soord.Duitsch: brik .•• Juno. . • . • :. 
.-,Siam .......... hark .... Kim Soa"). H an. • • • 
• - Nederlandach •• Bchip .... Cornelia Wernard Edu"rd. 
• 30 !'rRnsch ....... stoomb .. Capitole. • . ' . • , 
• 81 Zr. Ms ........ tooms. iSoerab •. ~a • 

" • .- Nederlandsch .. bark .•. • Eiland BaDk~ • 
JfDuari .•• 2 ........ schip .... Kanagawa • 

'-'Isiam ..•..•.•• waukang Ban ray. • 
• S Engel.ch . •••.•. bark .••• Amadin.. • 

Vertro:tk en 

GEZAGVOERDER VA.N DATUM I AGENTEJ.'f 

.lde Boer • •• . Cherlbon. D Dec. • J. F • .• an Leellwen &. Co. 
• Lim Kwan Han. . PekeJ".· •. 10 " • 
• Scheel. • Cbp.l;bon 8". 
• Welsch. • HaDjoewa~~ie 20 " • 
• Baka • • N.w-IJoak 6 Sept . 
• Cato. • Passoeroeang 21 Dec ... 

; ; Klipsch. • 'IBordeau". 5 Sept: • 
• Annokkee. • Ams.terd3m. 6 September J. F; Veil Leeuwen &. Co • 
• Moody. • • • . . BanJoewang:. [7 Dec. . 
· A.bdul Rachman Asegaf. Bangkok. 11 • . ~ 
,Uberts • • Nederland. 30 Sept. . . J. F. vau L O"ii'\';, il &. .... 0 . 

Sha!man • • Buen. Ayres. 20 Octo!.er •• C. B.!.re, & G . Kinder . 
.IZebotb~en • • Bangkok. • 15 Dec. • j. Daeudels lit Co, 
,1IJb loa. • • IS".. =' 

• Swart. • : Rotter,hm .\11 Octohe. Macl.'"e, Watson & Co . 
• MarmarhlO . . • • Singapore. 28 Dec. • W. Suermondt Wzn • 
• Lt. t/z. Ie kl. de Stuers" 26.. - . 
• ["m A~jie. • Mnnlak • 29 • • Conl.' er. 
• Cars~ • ;' • • ~hel;bon. ,. • • • Maclaine Watst.a 31 Co. 
• Go S,e Klat •• ~.= . . 13 Dec .••••• 
• Farrow. • • • Singapore. 22 " • i. Soermondt &; Co. 

Schepen van Batavi~ 

DAl'UM VLAG NAllEN DEB SCHEl'EN GEZAGVOEADD NUB 

D~cember .2~:Nederlandsch. 'IBChiP ••• :Baoo. • 
" , .-.Engelsch ...... bark .. " iAlrna. • 

. ., • ;23 FranBch .... .... stoomb .. Capitole. • • • • 
• • • 24jNederiaudsch .. /schip ... ,'cornelia Gips. • • 
" .26,Engelsoh ...... Ischoen .. El,za Blancbe • • • 
" .-IYoord Duitsch.,bark .... iB~ami. '. • '. • • 
" .26;l.r. Me ........ 8tOOIDS. 'IVlee· Adm ... al Koupman 
• .28\·FfdUBCh .... . . ,1" !Neva. ~ .•• 

.29 Eugelach .•. . . . ,,' ·Hsbernia... 
• ;;-I\e<l.erlaud8~h •• lbark ... . Au~tralia _:acke\ .' 

, • . ~ry. " ." ., s.c\np •••• Jakob Rooaeveen 
" • .- Rugelach ..•••. Ischoen .• Harriet • 
" • .31 " • . . " 6000mb .. Edinbnrgh 

· ~ 

.' 

" • 0 2 Zr. lll ....... . atooms .. Soerabalj& • • • 

I 
• Soerabaija. 
• . Austrdlie • 
• ! Singapore • 

·IKramer 
• ·Finly. 
• Marmaiino • 

• Soer-.. baija. • Esmsnu qq • 
• Henfrey. • • .. ; Australie .. 

·1~Soerabaija. 
.Onrust. 

• J urf;:ensen • • • • 
• Lt. ter zee Van Troijen 
• Drlljon • • • • 
• Welch. • • $ • • • ' . .. • 'Ivan den Steen. • • • • • 
• Rolff. • • • 
• Ballard • • • 
• Cato. • .. • • • • • • • 

• Melier • • • • • • • • 
• Lt. ter zee Ie ill. jhr. de S tllers 

• Soerabaija. 
• Cocos Elhmd. 
• ~Dde,. 
• Soerabto]a. 
• oerstellende om de li/O. 

H • . - Frausch ...... \bark •• . • Rance •• 
lanuari .... 1 GOUV. ernement •• atoomer. Java • .' 

. " • • 3 Engehoh ..... ,\sChip ... County of Stirlin,. 

·IBoUllier. • • • • • • • 

• • • ·IDalgarno. • • • • • • • 

:Il::r:::: 
• KOUBttllende OlD de Noord. 
• erabalJa. 

· OA:a.G-.A.-L::J:JSTE~. 
Uitvoer. 

NaarNederland via CheJibon per Nederl. 5cbq, ,Jason~',gez. 
. , " Ru.smali, agt. : Reynsten Vinjll. '. .... . 

, . Voor Cheri bon . 
3 kn ~peelg~e~. Langelib~rg. · 2 knkramerijBD,2 vn ba!ing, 1 

Itt tafellakllns, 3k(l sQJkergoed, Idoos boedeD. 1 do rokkeD. 
12 lin baS. I ktspikkelaas, l mdwijn. RlIsmsD. 

~ Voor Nederland. _ 
nO 'pik rotting. 108,66 dogettapertjll. 20 do foelie.4~donoteD. 

100 d.()"tin, 681 do koJlie,N.H.M. 262,60piksuiker,Reynet 
en Vioju. 
Naar Samal'ang per Amerik. Ilcbip .Yokohama", gel. Paul. 

~ .' . agt. Dmnmler en ' co • 

250 vn harst,35.98 kn petroleum, 6 vn meel, 200 ps riemBll, 
Aan · boord gebleven Jading van Amerika • • 

NaarNederland via Passoeroean per Nederl. scbip .Maassluill, 
gez.KuchJer. agt. E. Moormailn en co. 

Voor Nederland. . . 
219pik; rotting. i196 do 8Qiker~ 175,84. do kapoek, 61 do cn-



bebell,125 do damar, G. Suermondt :"n co.' 1412piksui
ker, Int. Credo en H. V. Rotterdain. 700 pik tin, N,.ll. 
M . . 4 ' ku spiegels, 18 ps kazen, Aan boprd gebleven, van 

I SD~edl/.nd"," ", . 

Naar 8amarang en Nederland per Nederl. ' scbip "Sind bad"; 
········- ' .. ~ gez~Kooij,agt.Maclaiiie-, 'Wat8oiieri- Co. ' 

1 kn groenten~' 4 k~.champagne, 7 ~li).t melli, 6: kil pro.vi8je~ 
151m sigaren, Aan .boord gebleveo . ladingvan Singapore. 4509. 
sclluitjes tiD, A!iD boord geblevenlading van ' Banka. 

. .• ladine; voor SsmaYango. . 
81 vn gu8'bo; Maclaine, Watson en Co: 100 vn teer, Geb. Su

tori us, Veder en Co. 
. la!Iinir voor Nederland. 

1 vat spek, 1 do vleesch, Range. Ihnen en Co. l' vat spek, Ba~ . 
. ten burg en Co. ' 

Naar Amerika per Eng. schip"Aztecs", gez. Varey, 
agt. Busing Schroder en Co. 

te Samarang geladeh. 
129 pik rottiug. 5040,72 do koffij. Dorrepaal en Co. 3196 pik 

kffij, E' 'Mootmann.· en Co, . . 
, Ubier geladen. 

81 pik roelie, 274 do noten. 295 do damar, Busing Schroder en Co. 

El..EST.A..N'T S 'TAAT. 
Onder ultimo November 1871 aanwezige goederen in het 

Entrepot te Batavia. 

BENAMING H O. EVE E L H E 1 D 

J DEll 

I. 

.; .; .; ! Ii .. ,,; t 
Q OE DJ,; REN. 0) :; .. 

~ :::t " I! .. ~ ~ "0 "" ~ Ql ..>4 
:<I ~ ? )l I.: 0 ~ 

---..:. 

Az\lo .... , ............................... , ................... . 
Boter ....... ........ ...... ...... 1052.;., .................. .. 
Bier (HoU.).......... ...... ~43 46 ...................... .. 
Cognac.. . . . . . .. . . . •. ...... 3428 27 .. , •.•• ;.... ...... .. .. . 
»iversen (Regal en) ... ' ................. ,........... 17 ..... . 
Q9tDllier .••••••••••• , ••••••• " .,. •••••• 406 .•••.•.••••••.•.• ,;. 
GIBBwerk.. .. .. .. . . ... ...... . 23 ..... , ...... ...... ...... . .... . 
Genel'cr............. ...... ...... 10 ...... 16885 .......... .. 
Gew.6ren -en pistolen .• ,..... ;8~ ••••••••••••••.••• 0' ~ ••••• 0 ••• 

Gutens (Adr.Boode).. 1013 V5 .................... , ........ . 
idem (Oranjc)..... ..57 ... ;.. ...... .; ........... ~ ....... .. 
idem (Groene);.,.... 203 ... , ............................... . 
iilem(Ongebleektc) .. 1004, ••• .'.. ....... • ..... . . " .... .... ... ..... . 
Idem (Saui)......... ...... 57 ............................ .. 

Hoeden.............. ...... 1 ..... . ...... : ...... ' ........ : 
3ap. goederen....... .•.•.. 43 ..... ' ....................... . 
Kruid............... ...... 2 98 ....................... . 
Xalmen (Spermacetie), ...... 400.... .. ............ , ....... .. 
Xramerijen.......... ...... 76 ............................. . 
Kataen gebl. en angebl. 1427 4386 ............................ .. 
idem Gedrukte...... ...... 4274 ... , ......................... .. 

Lijn.olie ................. ' 500 .......... '" ................. .. 
1.'l<.euren ........... , ...... 6a ......................... , ..... ' 
Leder en Leiierwerk.. ...... 2 ............................. .. 
Lampen............. ....... .44 ........... ~ .. , ................ . 
Ifedicljnon .......... , ...... 28 ............................. , 
Ifeel. .............. , ....... "," 4.28 ........... , ...... ,.... 100 
Ifodewaren ........... :... .. 8f .................... , ........ . 
Opium.............. ...... 27 ............ ; .. ' ......... ;. ; ..... : 
Provisien.. .. .. .. .... ...... 408 . 43 ' . ' 
Pstfumerien .......... ,.... 82 ...... :::::: ::.:::: :::::: :::::: 
Petroleum........... ...... 840 ...... · .......... : .......... .... : 
Siropen ........... .- ••• " .1" " ' ••••••••.•••.•• ~ •••••••• , ••••••• _' ."'-'" 
Sarsaparilla ........... ~ .. '.' ...... ' ...................... ,' .; ." , 
Sigaren ·(M».nUia) .... :. ....... 18 .................. ,' ............. . 
Seltzarwater . .... . ...... ...... ............ 83 • ; .. ". , ...... '.' ... ' 
Schrtjfbehoeften ...... "u.. 63 ......... , ............... , .••• :." 
Tatwe •••••••••••••••••••••••••••••••..• ,o •••••••••••••• ". ·496 
Touwwerk., .................................. ' .. , ..... 10.2 Pakk., . . 
Vlee~ch, en Spek.,.. •• ...... ...... 130 .. ; .................... . 
Vrnchten(Ingalegile) .•• '.. ...14 ... • ................ ; ..... i •••• 
Verfwaren .... .. .. ... ,..... 23 • .. ... ...... ...... • .. .... ; ... 
Vermouth............ ....... 48 ........................ : .. : :; 
Wollen goederen...... ,240 77 " .......... ; ........... ,; ..... .. 
Wijn (Roode) ............ " ,' 600 13.,~, .......... : ......... . 
idem (R»1}n)......... ...... 84. ......... : ......... : ... , ..... . 
Idem (Port).;.; '. ; .... ""'" 429 .... , ... , ........... c ....... ; ... ' .. . 

ide:n (Madera)........ ...... IS7 ...... '''~'''''''' ......... ; .. 
idem (Champagne) .~ .... :.. . H; ...... ;; .• ' ... ; .......... : ••. : ' .. . 
IJzerwerk.,.: ....... '........ .' .2.8 7 ., .... ,.~ ...... ' ...... ; .•.. ; 
Zeildoek., ....... ; ..•• a3 14.,...... ... ; .; •• : .•. ; ... ' . : .... 

~~~e~o~~;~~:~:, ::::: •••• , ,~ ;. "i2i:::::: ::::::::,:::: ::::: .. ::: ::: 

Uitvoer. 
Naai'N:ederll~nd, per Nedell. sebiptlBosk van Holland", 

gez. VOilCk, agt. J. F. van Leeuwen en Co. 
, teStierabaija geladen. . 

319.33 pik rottihg,921eggers ili'ak. 221,45 pik gettapertja; 452 
ps buiden~ 12 kn.katjoepoeti" 01i,.1 kt diversen, J. F. van 
Leeuwen en Co. 33 leggers arak,Kuneman. 98 pik Iqllke7 
rna; 17S:9ps koebuiden. 639 do .buft'etbuiden,39~ do be~ten" 
huiden, E. ten Brinck en Co. 597 psblliden,Boesscb en Co. 
.246,86 pik buiden, Koning en C{). 2000 pik s~iker. 40,06 dil 
lang-epeper,. 89,16 ~o .noten en foeli •. 500,39 kurkema. 3361 ps 
hiliden, Bultzinglowen en Co •. 32 piknoten en foelie, Boetholtz. 
'. . ' '., te Pekalongall : geladen. 

2 krand. suiker, V oor' .scbeepsgebruik. 
te . PassaroeaD~geladen • 

1000.63' pik suiker. 51 leggers aralt, D. C. van der Hart en Co. 
10Iegge.rsar~k, : A.brllssen Co. 

. . te . Cheri bon geladen. 
1000' piksuiker. 10 leg'gers arak,Geb; Schallig ~Il Co. 6 v:n 

vleesch, 6 do b'oter, 3 .do worst .2 do eawteIi, Gezagvoe~der-. 
alhier geladen; 

4vn brood, a.Babre enG. Kinder • . 5 col passagiers goede;'; 
ren, . A. Bikker. 284 leggersarak, G. Sue!mondt eu Co. 
5865 pik rijst, . 253 leggers arak, 97 pik rotting. 87 do damar. 
J.F. ,.,an Leeuwen, en 00'. 39 ps buft'elhniden, Maintz en 
Co~ 2' mud 'grirt, 4 vn vleescb, 4 Dlud boonen, 2 vn meel, 
1 VAt provisien, J. A. Pesch. . 
Naar Nederland per Nederl. schip "Louise", gez. Bonjer, 

. agt. J. Daendels en Co. 
2 kn ' .••.. , 3 kazen. Aan boord gebleven lading van Nederland._ 

Voor Nederland (lading vanSoerabaija.) 
2500 pik koffij, 150 do rotting, N.H.J\~. 

te Probolingo ! geladen . 
10003,27 pik Burker, 1420 do koffij, N. H. M • 

. alhillr .geladen. 
500 pik till, N .H.M. 3 vn vleesch. 7 ke'ldjenever, Bateriburg 

en Co. 

D .. e ". onderg. eteekenden .. .. pa ... ssag.iers van. he.'.t 
. ; S. S, "Prins Hendl'ik", betuigen, bij de-

. . ze hunnen dank aan. den Gel'lagvoerder 
van dien · bodem, den Heer J. HENDRIKS, voor zijne 
goede zorgen en voor de vele' pogingen door hem aange
wend om hun de volbrachtereis van HOLLAND naar 
INDIE zoe aangenaam mogelijk telIlaken~. ..' . . . 

f[oewel zijfJ.eze Hollandsche Onderneming op deze reis. 
nog nietgfllijk ' kunnen stellen met andere reeds lang be
staande Maildiensten, zoo kunnen zij toch tot hun ge
noegen verklaren, dat wanneerde Stoomvaart Maatschappij 
"Nederland", aan -het algemeen y'erlangen gevolg geeft,.om 
eenige doelmatige en zelfs dringendvereischteverb~teringen · 
te doen uitvoeren, zoowel · rakende de inrigting van het 
Schip als. de Passagiers, dieIist, enz., dezeMaat~chappij 
voor .. het . vervoer van Passagierstusschen . N ederlancl en 
Indie, zeer zal zijn aan te bevelen: . 

DAMME. JaGER. 
RIESZ. COLLARD. 
HUIJSER. JUNIUS. 
TACK. PEELEN. 
TERSTEEG. CORNELISSEN. 
VAN DER MADE~ KRAIJENHOFFVAN DE 
GANS.· . . .... . LEUR. 

VAN ROSSEM. DIJ ON BARENDS. 
KETJEt .. t; VON BULZINGSL6WEN. 
WICHERS.BRUINING. 
STOK, . 

BATAVIA. 30 December 1877. ' (2082) 

:, VOIl': elk '· Bl'tikeliuditnummer voorko!Ilende. en niet door andere 
geteekend"steit zich ·voorde· wetals scbrijverbekend •. , 

, " . ..I·.,J. C. VANII1!lR .. 

; , Snelpersdruk. - ,BRuINIlfG' &·WI;J1~. G Bats via; 
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