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:,:N,iel1w Ba ta'viaasoh lIandelsblad'.· 
hem medeging. " De scherpe toon, t~g~n hem ten shit~ 
te . aange~lagell , w~,s. de ,,\io()dooper~a~,. ,erJ1stiger .,;hff! 
strUding 'en dUB triiQ. . d~ Mei"Engel vaar;~: "af., ', ... " . ,,' " 

Het . k,abi~let, g~\nterp~H~,erd \ ov~r.zij}lt;; ~ea()el,ingel)" 
, , , . , heert zlch III eeri~;' mqellgke posftle hevllnden .. , )fen 

,EEN MIKtST;ER VAN: 'OORLOG. handhaa(d,e llatuurfiJk de : e~!lm~al Epg~he;ye~l>l'ni~r. , l?:e 
:'" Sedert '.18:48 :c\oet zich ' illc, N~d~r1aI)(het vreemde voorstellen, om ineenzes,t'~ljaren3,~::; ~iJiben~ g~:l'd~n;: 
:'''~,schi,lnsel voo~ ,pat 4e ; c{)nse~va~ie:y e richting de , mi- aan , dev,estingen te be~t~dell .heett~ " het, -:w~r~.n ::re .. , 

" jiiS'ters valloorl()g steont~ ;,!lols zij, ;Ji¢tgeh~ele kabinet geerings-voorstellen; zijstonden of vieleh; nietm,etAen 
· " o.~erigensbl'strijdell. ; Het isniet't~: ontkenne~ ~at de minister. , •. '. . '. . •. " 

'· I~beralen ' en doctririairen tot . 1866J :al zeer welmg ge- Maarverder is . de houding van he..t ka,bip.et erbar'.. 
'~ii¢igdbeid betoonderi omtelkeil iire grooter sommen melijk geweest. De~ heer. E(ige.lva~rf)la.il; , toe'ILnlfm 

.' voor . debegrnoting van oorlog toe ;,~estaan. Van daar hem daarnaar vroeg, leger-organisatie ,bij , de ,wetgewei", 
:" eerigekriutsel ,eneen IO~,efie~ bied~n tus'schen de ver~ gerd. Overleg met den, ch~f van~et k~~in~~,die , vr(j~" 

, ':tegenwoordiging~ en der,~~eeI111g,q~~ ten, gevolg? ~e~ft ger wettelijke regeJi!lg van . l({!t,oJlder~~Fjtg~~i§g~t, 4~~" 
... ~· ,et.joor ;'s,JWMs '~ere,ii81~ontza~~hJk veel 'verzUlmd l~, schijnt niet te hebben pl~ats ' gehad, Q~" J!liIliSot~r · ~?p.·, 
:':':;'~'::OJls · .. :VJ!lk·'j(~'~nit!LbJltielru:~.,,g~we¢~.t •.. in ditopz~¢ht· eve:nwel .. '~ij p.e ,begrpptiug ;V,99~·. 1~.7&;.;D.i~1i:nr,ich,~ep, n.Mt:~ 
l~ vredestijd wiiden;'d:e ~Statenyan ' de oude .repubJiek een bijhem beiltaand pliln·7'van leger7o~ganisatie, 'zoD:-

'.ZO,o. mi~mQgelijk geld vO(jr~l"oepen en vestmgen ge- der dat qit aan d~ overigf leden v,aJj~~t kabinetb.e
\I~ti.AI8 de nood aanden, Ilian kwam, getroosttemen kend wa~. Wij lateh ' deqit\Tlucht Yltn,jden minister 
zi,ch daarenteg~n groote opoff'eringen; . In onzen tijd, vankololliengelden, toim '~hn pij de ;'inter.pen~tie va.D, 
waarinde voorbereidingtot , een oorlog zoo lang te den heer van Zuijlen daar .!3tond 'Ollt. de spits afte 

· , voi'enJ.>Iaatsheeft en de oorlo'gen zelve kort zij~, kan bijten, dat niet elk ministerdedetail~v,an elk hoofd
trien zi'cli evenwel . niet op het laatste oogenbhk ten stuk der begrooting nagaat. Maar elk minister maakt 
strijde rusten:. . '.' in den regel z~in budget iIi de. maa~dJulliop enz~ndt 

;_ be Nederlandershebben ,op enk~le uitzonderingen dat den collEga voor ':finantien in; die,. ,minister ,weet 
.'. nil-, dell mocd niet ronduit te zeggeu, dat . onl:l yolk te inhoofdtrekken wat men wit; het is; 'olldenkbaar · dat 
~ kl~in is om zich te verdedigen ,zoodatal de milioe- · de kwestie: kosten van het leger euwettelijkir,egelillg 

nenvQor oorlog weggeworpenzijn; in. dat systeein ni~t in den raad vanmillisters~ou',zijllaangeroerd. 
. z~jn aHeen een paarregimenten ge~~s d:armesnoodig om Zooveel is I10gtans zekerdat toen de, TweedeXamer 

'de " rust te handhavell. Maarer zLJnllltusschen velen; leger-o~g~nisa~,ie bij de wet <b,leef eis~4en,4~, he('}rEn
. die .zoo clenken, al zeggen zijhet niet en van daar de gelvaart tegenoveral zijneilmbtgen()oten stonden:2ijiie 

hi'lzwaren, die eenmillistet ' van oorlogop zijn weg begrooting moest wijzigell. , . . 
·'o~'tmoet: , .. . ...;.... . ... ". .',. Indien '. het ministerie's lands defeJ:lsie: n,iet .oj>deu 

'" ToeIihet tegenwoordige mi~listerie . optrad, verkeerqe voorgrond had gesteld, zou het beg~ijpe~ijlfzij~; .:dllt 
'nieii ' 6Dd,erQen indrBkvaiijl~njong~te,n ,I;>orlog. De men bij ' ~e aft.reding vanqen heeJ:139.,o,iIls , 4ene~r~ten 

. he¢tmhorbecke steldedev:er~eteringvan \'llands weef- den besten .in.het k~b~mit ' oima.Q1.1}lfa~~Ae~~~n.allt ,9f 
, lfaarheid ,opden voorgroud;;~ Pi'of; Huijssfemt.in de dieleus .I!iet ,veel beteekel1:d¢ Qfdat meriJ~~~~ ;~i~y~nleg~:n;. 
· .. Gida nret, bem i uen :wildat men; q-e' oOil$titu tiolieele heid omhet ze v ental weder v oltallig t,6':ipll<~~rioy.~r niets 

v;ljheden- in veiliglleid :~brel;g~.Het"·kabinetwas; niet ge'spl'okeri' heert. De heer_ van]:30sseverl~Jaa!devaIidt) 
g~lukkig. De hee~ , Boo~s tiad.' 'naar men verzekert, fonliatie vim het kabine't n,i¢tteweten' ,:, ¥aa:r ·hij',Wlls 
wegens ongesteldheld, , e.ve~, spoedlg : af als ~ij gekomen reeds lid ' van het kabinet. Jotmde heer Engelvaa~t op;;. 
was. Eeu aan ' velen ge,heel : ~nbekend officier, de he~r ctrad~ Illt'usschen .zal de;_h~etThorbeQlte" zi~hnietaI-

• E~g,el,~~rt,v,er~ving ,h~'9.! >~ ~~ :_~~~~~ 'i., vo?~al)n de<zaak I tijd ... buiten het debat klln#!1~J!~u~d~~i~~ : pOf;Ule~~feJ~ 
·~MllSSJinl , 'getoon9 ' lwe.lIpg~·: Y,I1~J~un'lg~ : clenJtqeeldell te lijkzijne " machtsprciikmi":n)ogen z~ri, :~!i14ij. ~n~tl¢ ' qp- · 

, .• ; ~,.,!~\·~~::~t"kPl~·:'ed';It~:~%e~::::· 1 ~~eeloektb~~:a~·~l~~=~~~;;~~i.'d~. 
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>~freili~· wirc~~nva~l'den. De taak is ni~t ligt. Ret is I 
zaak: dar het .kabinet het verloren terrem trachte Ie her- .. :' 
w'inDen. ·~Wie niet blind is ' \roor hetge\in in NederlaDd 
o~cralit ziet dUldelijk eli,t het derde ministerie 'l'hor

Irlg'ezo;rl,de·q · 
. . . .-

TVaal'de Redactem:! 

becke'Ii\et dendag meer prestige :.,verliest. Een man >,' Het is . jammer, ~dat ge bij het schrijveA vannw; hoofd'
van dooriich t, die den he~r Engel viHirt met voordeel )\rtikel van 'n. Vi' o~i1sqag over '~e archie~~n: ; ~n ludie uitslui-. 
kon 0,· ,pva.hien" zat wellichtnietgenegen ZI.·,J.·n zich aan J end zij t afgegaan 'op .de spro(}kjes, dic~,aaromtrentin deri 

~. llaatsten tijd in .NeLle,rlanci _~j.iD geclebi~eel'd~ geworden,eu 
een . zinkeri.d iwhip vast te klemme]). 'H l.l weet toe 1 <riiet eerstde moeite genDme~' hebt om,',~ll mek eigenoog'en 

. dat hetharden strijd zal kosten, zelfs indien een mi~ van den stand del' z"Ji:eu te overtnigen. Ge zouclt hiertoe 
" n'isterie ' aall het foer is datep de Staten -Gelferaal ove~'- ' geell gobruik hebben behoeven te maken van den ballboe

wicht uitoefent, de voorstellen er door te kri.i,gen,dle zen ladder, welken tot 'sMiriistel's el'gernis de afgetl'eden 
door sommicren voldoende geacht \Vorden om Nederc laJidvoogd verzuimde tebestijg'en, noeh ie worstelen hebben 
hind in verd~diO"baren staat ie stellen. De vraag blijft gehad " met de witte mieren, duizemlpooten .. en vleermuizell," 
nogt!ll1S alf:ijd oOver : zal men dat doe! berei,!zen. ~~J:aer 'die, volgens 's Ministers v<16rstelling , . zich meer met het 
de finantieele krachten te boven te gaan? Zelfs rlJst de archief bemoelmi clanllai'chivarissen of secretarissen." tie 

l\ ,f d f' I d l;oudt ontwaardhebben, dat, zoo het hier werkel~ik een van 
vraao-t :is het doel bereikbaar? men !If t eelter e d' " 1 d " d Ie pun tc n gelclt waaromtrent tweeerlei wa!!}' lei bestaat, 
lnatste vraa cr meestal niet olltkennend heantwaor. en. . de werkeliJke waarbeid ditffia al aan dcn kant vim de offi- . 

-Daarb\l komt dat. het volk liefst. zoo min" mogel\ik cieole . bericlitgev~l's ' is, en gezoudt jn, elk 'geva1 eenzeer 
voor oOI'logslasten bebalt. 1\1en heefL tot dus vel' aile bevrecligen:d , antwoorcl bekamel} hebbeo op llwe vraag: ",ie 
meerdere 11itgaven op Indie ge8ehol'e!L Het . tegen- in die archieven den weg \vect te vimlen en hoe het ge
\voordige bewind liet er zich toe dri.i ven eene llIkom - heel bewaard wordt? 
sten-beh:isting VOO1' . te stell en; ·maar ,het heefteen 8pel Persoonlijke ondervinding .· gecfL ruij bet .recht en maakt 
met de Indische overschotfen gedreven, dat de Hanne- bet mij tot plicht om ill de7,e zaak een wooi:d mede tc 
ming vaii ' eene door vele gehate beiasling vooreerst h0na spreken . Hedert uiij blj GOllV. beslllit van 11 J ulli 1$71 
~N o. 16 vcrgllllning verleencl is .in het oncl-koloniaal archief, 

tot de onmogel~lkheden doet behoorell. . ' bij de Algemeene Secretarie aan wezig, nasporingen te do en 
Gesteld dat men evenwel de leger- orgalmatJe en eenp, tel' voltooiing van den nrbeid, waarmede ik m~, blijkens het 

vl'stirJO'wet vaststelde. Is dan de kwestie opg elost? Bet medegedeelde op blad;~. 4, van mijn werkje over de 'Bata
voorb~eld van Belgie bew~ist het trgelldee1. Daat he.~ft viasche .Bank-Courant, reeds sedert een igen tijd bezig houri, 
men wetten gemaakt en het hudget van oorlo~ blIJft ben ik l'llimsch0ots iQ de gGlegeuheid g weest om m~j te 
eelle str~idvraaO'. Met of zander wettelijke regelmg zal overtuigen, dat de klacht noeger tegen de Regeering inge
ook in Neacrl~lld de kwestie aan de ode hlijveu. Dit bracht, clat zij den rijken schat van oude oorkoilden en be
zal te meer het geval zijJl, amdat nu en dan in tijden scheiden, die zich vool"lil teJ3atavia onder hare berusting 
van gevaar O'eJdvermorst is en men forten bouwde, bevindt, jammerlijk verwaarloosde, thans ten minste geen 

~ f d "zin hoegctlaamd meel' heeft. AI dalleliJk werd;k bij den 
.waal' zo }liet zi.J'n moeten, 0 waarvan e mllrell lllge-d aanvang van mijn onderzoek velTast door ·het 'aanwezig Zijll" 

. stort ziin eer er een kanon op geplant kon wor en. van eenezcel' bruikbare " invcntaris, . en nag nooit .heb ik 
De·heer · Buys moge nu de parlementaire meer- een bun del opgevraagd, die mij niet onmiddeliJk kon wor

dcrheid op den toestand van het buitenland en op kle- den voorgelegd. Ik durf .dan ook staande honden, Jat de 
rikale woelingen wijzen, het l'al hem niet gelukken het ambtenarcn, J.ie tegenwoordig met de bewaring van het 
. geknakte prestige van het ministerie 'rhorbecke te doen Ollu-archief belast , ziju, in hetgeen er nog van is overge
berleven. bleven, even gocd den weg weten te vinden als het geval 

W ie zal het opvolgen? Zit:daar eene vIaag, die l'eeds is illet de ambtenarenaan wier zOl'gen de schatten van 
sedert eenigen tijd hij velen opkomt. Nog heeft gee)} 's Rijks Archief tc '::, Rage zijn toevertronwd, nieHegenstaail
man in h'et Parlement !iet overwicht verov el'd, dat de de voor den ambtenaar hier het archief niets andel'S dan bij-

~aak is of zijn kan. . 
heer 'l'horbecke er vroegel' uitoefende, zoodat hij zich De materieele toes.tand van het oud-archief zal ongetwij,
zelfs tegen de oppositie van denouden st aatsm~n zal feld ieder meevaUen, die bij el'Varillg weet hoeveel ZOl'g en 
kunnell handhaven. Bet ministerie zal daarom wellicht inspanning het kast. om ~elfs een kieine boekverzameling 
nog eentijd zitien blijvell, omdat geen der andere te vrijwaren, tegen den invloed van het Inclisch klimaat 
fractien den moed heeft het bestuur te aanvaarden, en de Illdische insecten. Niet zelden ontmoet men bUlldels, 
zoolang de heer ThorLecke bJijken geeft niet VOill' meef dan twee eCLlwen ond, die uagenoeg gaaf en onge
goed het slaatstconeel te willen verlden. Stu-in- schonden zijn; van verwoestingen door witie ' mieren aange
den-weg g edurende een t~jd voor Indie's' hervorming, richt, vindt men a1 zeel' weinig sporen. Daal'entegcn l:teeft 

f lId I' de boekwurill menig blH1del aangetast; dock tegell dezen 
vervlllt h\l thans dezel (e ro voor . e op ossmg van vijand is metkalis or goed gevolg schier geen strijd te 
menig ander nailg ><tukill ' h'et ll1 oederland, terwijl het vocren, getlligeo. a. de bibliotheek ,v«n het Batuviaasch 
met den dag duidel~jker wordt dat hijmeer en meer Genootschap~ die steeds ,met de ltiterstezorg bewaakt wordt. 
ziJn roem:overleeft. v. L. Bet, is dus methet arcmef alhierIlietzoo erg gesteld, 

als men . opgrond van uwartikel en Vdn de stllkken van 

.... 1
1 D, "r ' . ~ ; C,' . L." W ijn ,I1lale~, in, den, l'I ediJ-;'la, ndsolten f:,pectator 
. van 30 September en 2;) November zon moeten veronder-

stellen. De vrees van ' DI'~ Wijnmalfin, clat het oude ar
.1 chief slech:,s,' loop en , zou tot 1808, :erwijlhet . tijdvak van 

1808-1810 geheel zou ontbl'eken, IS oak volkomell onge
J grond. WeI is het arehieLvan ' dien tijd nietvolledig meet; 
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,maar; heig~e'{{ ;~'; v.vand~ :'Jifchief~~~kken' van het :.EngeIsch:ref~l;e:ei¥. '· ~add~n , 1/ QP ()nz~" Seci.e~aI{J~ lliet meergevonden 
tllS!IChenbestulli':', hieI' , isovel'gebIev~n, VQrmt op, z~chzelf wera::' :,;:·, Co' ".) 

. llOg)~~ne ;vi'0 p1.litgebreicle , ~tl : ~~Qg~£. belangrij,ke v~~za~elinf " v.V~lIi~ht. k Lln~ ' gij vanh()tl.l 9.:vel~staande vooruw' blad, 
']}e , zooG'enalllllae IIProceeumgs" .maken ., als lk ml} nletv,S!- eelllg; gebrmk maken, , 
' gis,ee~nagelloeg vollediggeheel.uit. Geloof- mij inmidrlels hoogachtencl{ , 
,,' ,Met dat' al 'mag , ik op grond van het voorafgaancle vol, UEd. dw. dienaal', 
strekt" hiet 'beweren ,dat alles , zich inllde, volmaakste mele" ', N. P. VAN DEN BERG-. 

BATAVIA, 3 Februal'i1872. bevindt. Het oritbreektin deeerste plaaLs aan denoodige 
'l'llimte;' Hcl;;,:oude' archief is geboi·gen in !casten, waar op 
'QI1{e 'pilUlk cle.·bundels in twee, ,8oms in ddo geleder.o,n achter (Wij nelllen, bovenstaaurlenbi;lef in zijn geheel op, Wij 
'elkandei'geschaanl staan, hetgeen natllluhJk ten ge.vOlge heeft vel'ti·oll\veri. ' llat dithetbeste bewijs zal zijn, dut het ons 
. Jat {lIs meneenbnnclel nit het . achtel'ste gelId rnoette Dill de'ldrtttl'heid te eloeu is, 
voorscliijf1doen treden, ele daarvoor staal1(~e bundels ee~obt Met genoegen verneiUen wijtobh de mededeelil~gen van 
nioeton wOl'dcti, verwijderd, waardoor ze lUt den aard cler den geachten'briei'schrijYerj , die, oP: groml van 8:gene :er
~hak noodeloos' gehuvencl. worden, . l£enebetere loca;l~teit is varing, ee1-l gnn.-strger oardeel ov'erdelndische archieven velt 
mitsclielll'oor ,de behoorliJke bewaring van het aI'chlef cen claude heel' Wijnmalen 'enookwijop gezag van het door 
hoofclvereisc h:te~ In de aanstelling vun een speciaien kolo- den Minister ' in de EersteKamer gesprokene, hebb'ellge
nialen archival'is' ligt in zckertm zin de waal'bOl'g opgeslo- daan. . 
ten, c1at llfiil1 een gesehikt locaalvoor het plaatsen vanhet Wij nenien ten volle aIm, dat tegemooouZig zorg voor 

' archief >lat ·· wordenaangewczen, en dit is zeker eell vande het oud en nien IV archief, : VOOl" zoover dat tel' Algemeene 
i edcnelt waarom men rlenpost, op de bcgrooting gebracht Secl'etm'ieberust, wordt ge(li-~geil.Niet om' vanzucht tot 
vool' Iretilrehief, in Incliemet zeer veel genoegen geziel1 1oechthaberei · te doeIl blijk~h, maar om ons te verdedigen 
hecft, · 'IDlt zou het gevalniet geweest zijn -'-, zegt de tegenhet. verwijt, · dat wi} sJ.ei' :Regeering van een niet. t~ 
'miriister,"""". W/luneer men . d,tilr niet moe.st erkennen, dat ver verwijderdtijdvak ligtvaiirdigz(Htden ~ebben beschuldlgd 
~l' iets ,belroort-gedaau teuorden" clat er lets te verbeterenhetarehief te hebben lateh ' Ifverspl:eiden", zooals zij z~Ivc 
\'alt."'Volkomen juist; mits men wei in het oog honde'sehreef; veroorlovell WijOllS nogtans 'een paar opmerkingell. 
<tat de ingenomenheicl met dell zoo ioHeLijkell maatre~el. van De Reoeerinoo heeft zich immel'S in 1844 en 1854 niet bloot met 
den milli3ter zich voornamel~jk gromlt op het VOortutzleht, pOlitieke bedoelingen deze aantijging in het aangezi~h~ ge
dat de archiev(Oll einclelijk eens geregeIil en wetensch"ppe- worpen. Dergelijke onderstelling komt ons eenwermg 0 te 
Itj k wilen bcwerkt wordell;' he,tgeen llatLlurlijk van .ambte- sterk VOOl". ' IN aar zij van Ifdit misbruik" sprak, beschuldlg
naren die met andere tJezlghecteu overladen ZlJn, met lean de zij zich zelve toenvan schroomelijke verwaal'Ioozing van 
g evel'grlworden, V 001' de be~{)a1"infl alleen heeft men geen de bewaking del' archieven. .. 
afzonderl~iken ambt,enaar noodlg.. . 0 " De geaehte briefschl'ijver .weet ten andere zoo goed aIs WIJ, 
. Ik surak tot hiertoe aIleen van het algemeen archle{- blJ dat stnkken uit het lndisch archief in dien tijd op eene 

'dc ' Alg~meene Secrel.arie aanwf)zig, en behalve de beschei-a:uctie te 's Gravenhage vool' het Rijk zijnopgekocht. 
(fell , die no!! onder dcbewaring zij n van den l~aad van V oorts · voh~ocht ons iemaml etm jaar geleden hier tel' 
.luilt:itie ·en ~an den KerkeraacL. 'geloof ik lliet dat · elders plaatse een oordeel ·te willCIl geven over een bundel papieren 

' lH;gicts van de tijden del' Cornp<lgnie hel'komstig ~itl wor- van ouden datum, clie jaren geleden tot zekere nalatensc11ap 
denaaurrettofi'euo "Dc papieren, waarmede de zol\1ers vanbehoordhebben. Wij wan~n van ' meening, dat die PItP~Cl'en 
hIlt stnclhn:is te Batavia vroegergevnJ.dwaren, cnwaaraan cen verc1aeht voorkomen hadden eudat onderzoek ver61seht 
wI!rkelijk ,zooals de heel' deJonge het uitc1mkt, seorpioerwll, wenl, of het lliet wenschelijk was dat zij in het archief 
duir.cntlpooten en witte mieren een goed o~lthaal ~ol~den, be\v!lardweden. ' 
",ijn grootendee!s naar N e~lerland g?zonclen, In de 40 klsten Watbetreft hetgeen wij scbreven over den inhond va.ll 
wan ryan ook In . nw artlkel meiciIllg gemaakt wordt. Of de 45 kisten, tot het archief van den Raacl van J llStltle 
die he7.endil1g evcnwel zulk lIeen rjjke m.ijn voal' de kennis behoorcl hebbendc, die naal' Nederland vel'zouden zijn, wij 
van hetbestl1111' del' Compagnie en voor die del' inlandsche hebbell ons gebaseerd op hetgeen de heel' Wijnmalen uit 
zec1en en instellingen" bevatte ,als door u wordt mede- een der verslagell van den R~ksar9hivaris dezer dagel~, ill no. 
;~edeeld mean ik op groucl VUll het, Verslag van den Hijks- 39. van Jen Ned, Spectator van 30 September, afsc~reef en 
~l'chiva/is ' V'oor 18(jS ,vel eenigszins . in tWijfel temogen . <YeheeLal1dershlidt dan hetgeen over die~elfde stnkken ill 1868 
trekken, lk Ieesdaar dat beeloelde bezencling gl'ootend,eels ~erdmedegedeelcl, Het is onmogclijk clit PlUlt in Inelie nit 
hestond . nit · afrekenillgen,> van boedels ." registers van 'vrij- te 'ina'ken. . . 
verklaringen, enz" al hetw~lkge~oegd is bij het archief, . Eindelijk ZOll het ons aangenaam ziju, als bleek dat. ook 
dat te Amsterdam staat onder toezlCht ~,n een ambtenaar dea;rchieveu bij de depar~ementen van algemeenbestunr 
vanhet departement van, kolonion, en dat vooral is inge- hetzelfdcool'deel verdienclen,ch'it> de heel' v. do B. over 
rjelit tot hetgeven van inlichtingen over personen en boe- . het algemeen arehief . uitbrengten dat. hetgeen de Mi
aels in Indic. nisterheeft gezegtl daaropeveJlweinig to~passelij~ was, 
.' Wat Yoot degeschi.edenis van de Compagnie w:er.kelijk zOQ(lat :ook te>cliell opziehte ladelers; vleermmzen, dmz.end-

'van belang -i$; vindt menveree!i:lgd in het oudeArchieftel'pooteh .en witte mieten tot de o.!ficieuse onwaarheden. be
Al<remeene Secretarie, endat de vel'Zamellllg zeel' vel're:van 'hoor'en. ' 
yoilec1ig.is, (van de eerste Jwlft del' zeventienel? eell'v is-zoo 

~:~·().oed . . his ... i)"iets :m·cer te · vind.en) ~vij te ~~n 1l1et ·alJeen ·;·~~n · G:,"~'~' 
iOi'g;eloosheid, .vande Regeering in den Jijd, die pas a(}11tel' " .. 0 • 

ons ligt,warit reeds Valeniijn wijstel' op, datJ oatin~s . . ,M~~.V'l'aao-t ; of hetwerkelijk. ~ nhttig is meet" en meer l1U 
::(jamphnis ,;i ,ijn verhaal vail Batavi.a's Gl'Ondvestmw: lIals ,u.lt .. e~tis ', ambtel~aren van , cle/ ? lrreaUxover te plaatsen, bij het 
den ' 'grond':'.heeft opgebaggel'd . . mt de . olld~ sehntt;~n, ; ,d~e :: b~nnenlandsen .: bestuur e!\ ,omgekeerd 0 wa~l1€cr ~en 0 bV het 
'men toen nog , had, en ;litll1let,meer te vlllden ZlJUj P lllIUleulandsch bestuncmeL' rp.e~r., YOOI heI pl~atsll1g1l1aan
l;~~~:S : il,l;1~;F moe~te~l Go.llYel'l)'-ellr-Gen~~aal en Rade~ )1,:,:: I qle,r~in.gschi~llt tC ,komen~ . ~l~l,kc :· ~e~son~n blJall(~ere t.a,kkel~ 

>patJ:Hi ',sehtlJven(mlss1vey!\n 24N ovemhcr) :. lint eC;1 \jI101 ' l·v!1J;t. ,dl~nst 111 to , aC~~?n: , ' ~hall?:~ ~S, : 'tc1er. CCll'lmbte!laal 
"ran 2 r N o.vember 1631,waaraan de Zeventlenen zlCh .. ge- I op waehtgeld i batst.c1lJ k:. aSSlstenhe31clent ltl eene- bmtell~ . . . . . .... , . . . . . .. . 



r.~~· ' ·;- ~i4~~'~~t~*:·J~t-~t):aea~x:n~~e .~nSll:tie~., 
'.',,> .• , ,~. a!!de:re :l-lil!~p ' v~)l h,et ;~l!lukken . vande verp!lchtm~ _ 

~r'()el~~"):~'.~i~I'·b"rl''''' ; 1 !l!;'21,r~t.'7~"JZ~!.~IJ:":·1!;z:,:r:; 
be2:itti:rig~en - W1Jwensehendit duidelijk te maken. ' __ -- __ _ 

: Ili/:;l87,() :kon,->de pachter; behalve den tiban (de eerst . 
vastge~teldehoeveelheid)siram -verkrijgell~ - Deze,'\Vijiiging ' 
in ' de ,:pa~ht~oo~'waJlrden. ; lloemen: wij ,uitstekend~Daard()Qr 
f;"uikt :.j'lilen . tpcht:,deilflm6k~elhaJid:el,want ' geen' smokk:elaai 
kan 'a.~ opiu4:t ' gi"edkoop:er a:a'ri ' d~n -handelleverendan: het 
gonvefl1em:ent de~a-:,' · · Dqor ;ve'r&tiekkirigvan -siram' kan ,men 
teveull'<totFdebtl'nisva'ii net verhi:'uik gerakell. :, .. , 
M~n~ ~al:' o!Ist~~enweipen': d.e 'smokkelltandel'is nietbelet, 

want :er' geschielfen> telkeiisaanhalingen val,1clandestijm, in~ ., 
VOOl' gevoerdeopii.lm;'t ~en ~~ vergeet echterdat. deaiLngehaalde -

de - opium", tha'nsin:',~ aen regel ~~Mkqmstig is van pachters ,odie' 
,.' ........ .. .. bij:" clat departement nagilaL ' Maar hoeveelheden opilimnahandere<pachtdistricten:doeIJ - ver--

: die,Ay<>or 'het~p/~~ges(lhiktis, : ~a.l ilaarom de vgeren~ ; tei-wijl ~ -ae verkooperli,ltijd "vobrdeelvindt dOor'cde 
pe't~~on zijn. J;ijj , eeneDaIlaer~n takyandi~rist." .. . ........ .. bei'eiaiIlg,~l . stelthijae.n, pr.ijs,- evtm- Iaag tals deregeerin~ . 

. sWiri . (le.'halidei1 ~ dlm hi_ deneersten ~tijd verk:eexden zill '. Me.n~,kan~llee!l:- door ~verstreklting van siram totdekenms 

·,~l*~;~~tm;~t~1~~~S::; M·"I!~a;:~.~25:~;,~:~:~~ · 
"t~Wi:(;:l)llgeven ' .. ;~I;~e~" om ' d~r ~'Wi.ne :' vaD-< deperso.nen ,ent~n """~"'A~W v~nh6£g~eh aa~ opiriiiinog indatgewest, on verkocht 
g~~qJg~ .v~n ;.yogr:~ptaa~ Jlf ,griii~~. <De ~Iilh,£e1!are~;,zullen '. '. 'lS.'. " ,. . . ' . 
daii 'alleen , het .algemeen belangmetlilifde "dienen; wanneermen daar~an niet de hand heeft gehouden, is de 
zij v:etzekerd . zljildat' hunnever~iensten,ijver en plichtsbe- oorzaak, datde gl>ede2;ijde van dell maatregel niet bereikt . 
traehting erkendworden. ' ' . . ,0 ...•. . ·werd.'; en A~ Reg,eering blj'de verpachting vool'1872groot 

" 0. 'nadeel :heeft 'geleden. Had menop ulto: September 1870 
in alie pachtdistri~ten vl(n Java : restant!!tatendoen op.maken 
vandefivooi'raad' 'opium biJde pachters,-danzonde ver-

OPIUM. gelijking met de plaatsgehadhebbendeverstrekking denmaat-
,.>y, ' . ', " sta:flie'bben gegeveri'om na tegaan' hoe>grOot'de consumtiezou 

, l{e9piu~p~~Ji~ ,i~ \nq~n laatsten .tij~tee,lyuldigb¢spr9, kunnen.: zij~ gedm;endehetlaatstekwartaal van 1870.J)~ '. 
kel}V.i; f!-et toe~!lmehvan d~ hoevelilheden van'regeenng8wege restanten van" de, jrerstr ek:tehoeveelheid aftrekkenJe;verkrijgt 
verstrekt, b.enevensde dalingin deopbrengst van, hetmiddelmen 't()ch . eenvrijIHJ.uwlteurigoverzicht vail het verbrnikovel' 
nloesten dilartQeleiqen.lVtet, vet paziIighebbcl1velen gtlzien, negen.~ rii\Uinden. ' DieIl,sv:6Igens isbetniet moeilijk te bepa-
4at,~'i~~ op!um~~~ipa<cli:ti~geli . voo(i,18l2' .. zoo dnglin'stig .)'oor len lio'eveel · siranrgeduiende' het · laatste .. kwartaal ' verstrekt . 
Jerila.ude ,zijn,:Mgelo'<?l?en,terwijLjuist de in 1870 enX871moetworden; 'om: :' geene 'gr()otehoeveelheid. meer ' inhanden 

'ingesl~ge,n .weg~:~re ' ge~eg(lnlj!lid. op¢nt ,Qmto'L . deckennis van van den oriden pachter {elaten: . . 
ae :'~()nsunitie t'e .: g;el'a.k:eneJ;l zood()eudevoor' volgeu,dejaren :Ue' hoogst belangrijke toeneming in de aanvraag schijnt 

; stiiuiliteit,in ' de ; zJiak tebrengen> Thansraa<lpleegt :men nogtaIis niet verdergecopti'oleerd te-zijn. ·, -
di~i1tengev()lgede resicientenoverwijzigingen, inhetRet cijfer deraaIlvragen steeg in 1870 tot 1466llz kisten 

. ste~seLaan , tebrengen. ... .... .. " , ' .. '..- ' -, . ' OpiuID; ,van beide ' soarten te sam en. . 
> ·>Meil · llceft ·· M" . 9pii:un:pachtso~s . scherp · vero()rdeeld, . als , WoIgens :het Sta-atsolddwatendepachters . over gehef 1· 
on~~9,elijk.Diemeening ijeel,tmwijniet. " De l:mlasting op Java ,gehou,denaan tiban gedurende 1870 tenemen 517,56 
op~\i'lll drtiktQ:pe,eriartikeLvan~eelde. Opium' is evenzeer kisten -vanbeide· s()orten . ' Bovendien werden aan siramver
liLx.e: voofden.::; chille~s en_ den .inlandenils . . 'of kocht ,1,i31 kisten. De geoeele levering door het GmLver
fijri'!,\ 1tijn)Vijne~> De bel~Btingdr~kt . niet.0pnemerit'~ over 187.0bedroegderhalve 1,548,56kisten~ Ein-
:ni.aar . OP _het i iidividti,dat opium , s!\huiveriwil. delijk' werd nog '~e Samarang ' en Sperabaij'a 'zekeie, onsnifit 
op'::wee1de ,is d¢::hest¢, heffing • .. )\/[en, kan . ' . beketidei ,hoeveelh~ld vl!uSingapore en Nededand 'aangebiacht; 

Jlelett,()ll ;~at j8 g~bleken; weln Ii, , is ' da n Eeini; defgelijle". buitensporige toeriem' n g van denverkoop .. 
,de .:ppin,lll ' niet .; l!.ll~ell- .het 'midde.1om. :het . had · de" aail.liachtH 'an de ·Regcen,pg dienen te trekken. Men 
peren~ 'hiaardolel1illijkV 'j ' . co ' ·· ha'd ';d<{ ooizaketF', daarvanni'C1eten ·, ()nderzoeken'; · Een van 

·~ ;~~Yth::::t.i~}i>"~f~~;~~' #:r~.~n~p:~.· hl~:;~~~~j~!~~;i?~~~ ... !ij:e. : ~r •• ~lr ~:vaoJ~ln;f. ·::f ' ~l~C~!:r,°!t~% ~~~ .. n~:. v::bb:~!~ 
' T#,,~~ ~as :v:qg).'~elC~t:' g!l~I1 ; l;Ilan·:;':: ;dlp ,:;on~e,d~liJ~~elcl.";;~Ii de over: ' Jn- 121k:, ge~~rhad o:men':m()e~eu ove~wegel!. o~ men ;e"i'· 
li!1u.d , wilde wetken.,' Welnu, ook hij voerde,datze.lfde sy~teem iets ·· t~gen;'~ kon 'Jlqeu; ',~Was -.'d¢<()oil:Sumtle ,bovendien ' eens, 
'in;~~~~ijn ~oePwas te , g~raken to~ de Kennis van de w'erke-klaps;~'gestegent(W ;het'peil~er:verstrektehoevE)eIheid; hoe
liJh >rcppis~mti~:' O:p::,Java. .: . . .... " " ,' .. . ~' ' '.:veel ')was <ef ' dap.: vroeger <nietg~sm6k~eld? :Hestond i}r 
E )*,~ :.gr~Q~eI~ut~B:p. d,enla~~stell tij4 is ':eefi ,:~rzlliiti ge- ': daareiit~geIi ruiI#~1' vo~~i'aad;>bijde' pac}!teJ;s dan zijverge

,~ee~~~ ;'d:at;.:beg1!ari:· . w~rd ; ' J}~t .. is':;v'oor; 'detoeJCo~~t te · v¢r~ ' : lijkenaei:- ·wijze ~Ji;oliden .· verkooperi : dan" was de ' tuelegdui, 

;le~1!1~~~;~~~i~~tt~:'!~J~g::~ t:~f~£i!,'id:~i~1:f~f:~rt~i~:~ 
; Jlitig.';>Io~; , bQf,~p.~;:~,e:, va~tg~stel<le!~h!J:e*:~'elli~i~~,(tm'!-R-} 1~egeIl ' . noodig. ' te> zijn .tg.edur~n~e ,.b:~t laat*kwartf\a~~ Dl~" alle~, 
~~~~~Jt]:~F';~~~a,¥~f~t:nfbtprk~, "ira~}y~r~~ekfing ~g'e~",~~agen 'sc~ijn:t'>aa~~e ',r~anaach:tte,:; zijn?lltgaall ell toch ' ziJn de 



or toe' mfJflTop.nIelltteIll,oIn 
4)iiIlUu~r8 aan ··.te ono.erwerpen,wanttoen verbon~ 

141kisterr· tihanmeer da~ , hunnevoorgangers 
'. te ' nemen/ t~rwijl>,'detotale aan .hen ·· geleverdelioeveelheid J:l,t:g~I'nIllg 
opi~ , weder. zeer .belangtijk klom; . '.> .' . 
' ; . Ailntibanwerden'toch ,in 18 7l:aan·· dev:erschillende pachters 

" vers£~ekttQ5~ , Ids£eri' ; .. aahsiraII[1}3 8 6ld~ten;: tota,a12, 044,62 
-~ ki8~*\fQpillhr ' of396~ 0'6· . kisten i me8'l'd«:~; .• 'in ,1tetlaa?' '187 
""',Hieionder ". isevenmitfde teSoeraha:ija ' of Siamarang 

re.ct . rut . Singapore ' en Nederland ' aangebrachte' hoeveelheid 
begr6pen~ . ' ~ . . 
..... ·O.P·'llieuw .werdhetopmaken; van 
Qiede 'gelegenheidzl)uden geopend hebbenoJIl ' . . verbruik 
nate . giulns en te ' b~pali)n hoeveelmenwerkeliJk inhet laatste 
kwartaic.nog ;ovel'.1871 .noodigkonhebben. · 
. Dlilitdoor zou yoor.k()mell zijn, datdepaclit!Jom voOl' 1872 

zoo ;' be!aJtgrijk zougedaald zijn. c . •... • .. ' ; .... . 

Geen>chinees ' is. toch· onverstalldig ' genoeg oroeen hoogen 
pacIltscniltaan te hieden,illsliij kanwetendat' de vroe
gerepacbfel' ,. eelie · 'grootehoeveelheid .. in··.reeerve heeft, die 
~ij i~I!* :l<!e:n.larkt:" zal· ~fi .1lloetb~engeJ;l.. ... . .. .. ' 
. X ~6Ile: :,her\1erpachting kanbpvendien"slagen, '. als· menden , ' 
tijd\~.nauw neemt,dati geenenieu'we (lombinatien kunneRstelse'f . 
ontstaan. . ' 

Had men door o 'pneming van de restanten in de maand 
6,epteIilber jl., den , voorraad; die op heteindedesjaars over~ 
bleef,heperkt, dan' zan een 'nieuwe pachter niet'genoodzaakt 
zijngeweestduizende kattiesopium, IIleestal geprepareerd, 
oV'er, tenemen,waarophij . dus door uitdrooging· terstond 
verJieszalmoetenlijden.. . . ". ' ,: ' 
: WiJ': zllUen: eenvoorbeeld gevenvan de\oedrachtder 

zaken. > " . 
Depach~ervanhetperceelBatavia h.eeft, naarmenzegt, 

e~n .V:0Qrraatlvanollgeveer 'S,500katties, overgehouden,ge
lijkstll~~de " met deb.oeV'e~lheid :,tib8n,diehijtot Juli 1872 
teQP~vangenhadi daar.··liet '.' gou vernement ,vQor Batavia. 670 
.kattiesopitim·,. perm,aand ··verstreltt; 

Hetverschil"vandenu aangenomen .. verpachting methet 

. -- ~ 

M ijn1J.eerde . Redalcteur , 
Metgenoegenlas ik de lllededeelil1gen van den heel' N. 

. van den Berg overdezorg, dietegenw()ordig vOor het 
oud ennieuwAl'chiet tel' Algenreel1e Secretatiegedragen 
wordt. V eeL is daai-van vtoegeren later ·te loorgegaan en 
indat opzich,thehtgijrechtgehadvroegerebesturente 
ll'Lken. .., •.• ....., . .' .... ' :. '1 ' 

9ij. . . vraagt ' aan.het slotvall:J.Jw .antw~td ' aall·den heer 
v. '.' d. B.: hoe ishet met het ' archiefvan dedepartementen 
gesteld? . . . . . .. ' 

Vergun mijer.n,ogeenevraag .biL.te .voegen: ,wat iser 
en welke isdetQtistandvanil~archievenhnBa.tavia~oud 
en nieuw, diezi<ihter l;esidfmtiek8.rrtoornloeten beVinden 
en die in veleopzlchten' vanz()o ; ()ver\Vegllridh~Iang zijn 
voor de kennis vari den toestand van geh.eellndie? 

Gelief aan dezevraageen plaatsje in ter.uillen. 

BATAVIA ,6 Febr. 1872. 
., 

. vorigejaal'isaantibano.ver genael Jayaevenwel'.niet. zeer 
groat. Yoor1871wasdiev61'strekking bepaaldop 658 kisten. 
In 1872.zullen depachtel's nemen618kisten; of40kisten 
minder,hetgeen nogtanseene opbrengsf van·Honnen gouds 
verte'genwoordigt.DeStaatverliest echter· hetmeest op 
nugeboden . pachtschat. . AHeen ··.doo:ropneIllingyan 
voorraad,.dien· menaan opium (tiban·en J!iram) in de 
Septeinbera . . ~ s.zalovel'houden,zaFmen · eeIJ.euieuwe ilis ik ill . uw blad : v~ngisterhet ,i~-
lillS, .van den pachts'chat beletten en tot d.ekennisvanhet N. f;van Aen,8.erg,d,i.enende 
werklij~verbruikgeraken. Gescb.iedt ~ deopneming van (?!),.die in<lenJaa~stentijd 
de restanten .nauwkeurig, dan /lchten 'wij ;eeneherhaling .in . .. en Ncderlanli gede~iteerd 
vanhet geb~urJeonmogelijk,mitsmen de verpachtingen zijn en waaro.p ge . hij hetschrijvenvanuwhoofda.rti~el 
tij,di~' 4Q~kI~laats . ~eb.p?~i ;.dit /is.te,vensyaIlgrQPf,belaIlg .OIll ran ~oensdllg n." zo:n~er de mgeite te n~meJ;l. u }n,~t aigen 
de t~!>.lln~VJ3r~tl'ekk1J:igdl1detoe~qmstte. ,kl1nne.n, b~palen.. te o:v:ert.uig~n, ,'·uit.sluit~p.a zOJ:!.d,t ~ijn .. afgegaan. pe 
. . ~ijc ' z()ugen even.we1:·· de ·v,erst'l'ek kil1g van tipan' in gpen . v. d. B. ~e~_e~rt; , dat de !daqh,t,,' vroeg~!,' ~ange1.teven, 

gaval, t~l',uimwill~nnell1yn. . lI4~nle.ve.r.e.stee~ssi~llmtegen 4,at < de, rijke sch~t;,~~~ oorkgU(}~n:,ep. .b,E)s,c~ri~~1:! " ' pe 'zich 
nil!tigen ' prijs, 'met dien . verstandll · datli~t· •• (l().uxerl1.ementer .. v90ral ·.teBata,r~~ ~l>evih:ctt,.j~IJJ.lll.Ilr.l:ijK :v,erW'~~!1()()~~)worden, . 
geen,es,c~adebij lij4e . .. · .Brengt,menlln~sinrek~ri~ng,dan .'j···thans . ten Diinste/!$een . .JinMeu~a4tn.4:~.m.e~~'J1~.e[t.:';ren 
Ievert; tlle~thansjlel1gedeelte . van deopil1ll1 aa,nQ.e;pach~el'8 · .. bewijze bero\,\pt hiJzi~;hop den.g()~d,~i1~oe!3ta;n~;v:a,lljlet . 
.. "tef~eFf/i,e8. ';. ~ .' . ' . ." ". ... . ~. " ,. ;~ud;Koloriiaal· al'~~i~f,bijde Algew.ee.n~ :;~~#l'~!an~;ai(ri~ezig, 

... ' :Dr., ; sir,~lpverstre1rking, . iszeel', oQrdeelkundig j · m:ndat men , envo.ert · ver~er •••. aa,¥'~.4athJj ~niet '~«M.0of~:, dat.,, ~ b,e.~a;4ye .. ~e 
d~araool', ' smokkel~al1del~egengaat . en; procei3sen. voor~omt'1:Jeschelden, dienog ~ondel' ~e L'1!~WaI'lug; ~lJlI'!aD.,~iJ,~nR!lad 
dieg~ell~rte.L ~voor4e&opleveren.. . .. Ma,a.rdeStaatIpoet ... ~en ~ van . J listitie · e,uYI:l~ · den. :Kerker~tJ;{eWel'~;'p,Qgie~s; .vande 
artik~l~ JiatgeeusziIl s levensbeh()i)fte is,,ingeeh ge\;al tegentijden)ler Co:tiiJlag!lie.z~l 'W01.:der(~getto:lf~n.> •.... •...... '.. , 
lag~J.:;,H)riJs,leierent d~u ~de s~o~k,elaar ;h~t~ar<lan.bi~Jien. " pe .1 .':' Ret: · doet)nij , ~.!~tia;; "he%iidi~:" i1l~§i~., tti\m.tI~~tlli '~1:J:ell~!Jle~. 

, sJI,l?k¥&l~'r : .t~~aal t. to.?h ;g~~n In~8rnen4 , r~~h.t,: rn<larI,l;loetv()or '. ' ·.<2V· een ' der\ ;~~Jd~~,!jJjY~~ ' ·ee)'Y',~?~e ;.gp~Jtlrp~~tl~t~cjp.a,~~lll- , 
:: ~:e., .g!,?qtii" rtSlpoverg()e!-hllg, vfagell~ Der!i~h:e}?~Jl.Oeft d,e Re- J z~nte :.Bata~~~ · ~b!l~~~ll ~l~lI:. , ll1 '~~n~g~ ;.~l1I1'/:.b<h'J')htl:llc~n i 

':C< _; _" ." . - _-:'.'- ,_ : ___ .--- __ _ --c , -- · - -.-.,_ ' - , • . ',',;" - - - • ~,-- -- . _ . ___ ~ , :_ - - - - - - . - , .- - - , .- --- • 
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:'~~~¥i:!~~~tlid~'i hud~rwetsche~'il:6hief~kasteh, iri ; ee~l ' paarkist~ri;- ·.'.'.:m;il.lstsO·Ig.l.ea·.·ael.e ... h.>,:.e ...... ,._ .•. -.. Z .. · ...... a .. , .. ' ~ .. : .. ·.k.· ...... ·.·· .•.. ' .in>sci:.I .. l.;j'rt·- )J:ehartige4j;·' ~M.~_. ~e'aa.n:'.;co~~:: 
' ... ,.·.;_!eS:.,·.~U;;.k·:·.·.Ok~.~.'.Pe'.'.I···l- ,a ... ' .. · .. '.-.e.·.· ... U.'W·. ::a:.:V.'.·a<.l.rOo:~.nrd_:'.:eO .• · .. rP .. •.. _g_ ..•. · ... ee··.-.· •. :rsta.Pz.·.· •• ::I:.~'ln·.-d .• ,'.·.· ..•.. ede ... ··a.~.l.:get ·ene·.· .. ki. e.·e·.-.t~. · vg.',·u~a~.ie·.D. g .. V· .. ea· ·:nholleeVt.eellahaeti.s:d,·t· .. ·:.· ' . . . ' .. ' .. : ':;::> ,. . "H"- ':De commiisie;1velke ~6ots(eMntbtyQ()rj{i5rn.ingvan ·:ove·r-
:', d'~r ';ieventieMe ';e~uw en : waarml:n noga1tijd ~i/scorpioeJien, stroollingell dierit te -doen, heefteei'gistei:~av6ndhare eei"Ste . 
" di:d!lendplioteh en "Witte iriiEiren"eengoed orithaai ovinden; ;zitting gehonden. '.<--~;~, .. 
·:b~hal'veaat ma~d(;ors en oppassers niet zelden nitdieii ' 'l'e Sainarang is door partieulieren cene som van -r800 
"vdprfaad voorziert in hunn'e behoef~e aan sehl'ijf- of pa:kpa-aangewend 'om in ete eeJ'steen dringendste beh(Jeftim ~ te ' 
-pier:" t Is waar ;" ook die 'stukkellbestaanvoor een groot voorzien van de EUl'opeeanen, die bijde ovel'strooming had,:den 
~f~~ylte}~it ., ~'ek~~in ~en, registers van. de vl'oeg~re bank j' gele~en, daargelaten " hetgeeil "van , bestmtrswe¥e is &,e'daan. 

~ va!i' ·Je.emng,· 1.lwen-tanssej}; . :ertz·,-; maar (lit neemt met weg, ·. Fllel' ter -steele kwamen bi] den heel" re~ldellt ·een· -tal 
'4atc'~ilJlijnidedinironder bevihde!1bescheideli' vail niet on-I' aal'lvl'agen Bm ' 1ll11p in,I'an' dezgdedel< Etlropeesche en 

· bela~lgl'ijken aaI'a, zooals aI -de ingekomel1ebrieven vi.m's daarmede gelijkgestelde bevolking. Een tiental' heeren'heb- ;~ 
Oompagnie's kantorel1 in ,EengaZen gecluren:de het laatst del' benbereiclvaal'dig, op verzoek van denreside'nt, de taa]c 
ievllntiellde, de ,gelieele 18e: .en de eerste twintig jai'en op zichglll10men om de aanvragen,zoonoodig in' loco, 
dezereen\V,- wiei'inhoud; vooral met het oog op hetgeente onde:-z06k6D, :enkwijtenzieh met ijver vandienlet zecr 

. iif ·· bevatten ouitrent de vel'houding -del' tocn in BengaZelt gemakkelijketaak; . . .. . c • • • .' ••• ' 

· gevestigde Enropeeanen van versehillenden laudaard, zoe' 011- ' In de JavasclteOt. worden geregeld meteorologische \vaar- ~ 
derljng als tot cleiniandschevorsten,en omtrellt de door de nemingea medegedeeld. Inhet no.- van, den6dezel' komt 
Engelschellihde tweede. helft del' Yool'gaancle eeuw gevoer- cieze aanteekeningvoOl': " . '. '.... . ... _ . '. 
(Le ' oorlogen;;;:- maar ook wegens ra.pp0l'ien;bi·ieven, beslui~ In de maand J anual'i van _dit jaar ,is, te Batavia ,903uiui 

-- ten, e,nz .. ya~i l)qendel.s, .J(Ots8ens en llaffle,v; weI waard is regen gevallen, terwijl iil dezclfde maand in de laatstc iLCb.t 
onderzocht te WOl:drn: .' . . .' . I jal'en gevaUen is: . . . .' -
-;:Ben ikwel ondelTieht,~ail bevindt zieh ook ill deee)'ste! " in 1864 · 512min . 
'.:Gl}llv. ei'n ... em .. : ents~pakhuizen . een . al'ehief :ils \~aal'v~n. ik.' zoo II II ~8 6.5 626 . 
· 'evenmeldmg maaktc. Ik wenseh op een en anuer de alO11- . 1/ .1.866 215 

(18eht to vestigen, nn de mide arehievcn tcrsprake zijn ge-I' il 1867 525 
bracht. . II 1868 258 

Ik voeg hiel'bij, dat mij betl'ekkelijkde archieven in de f/ 1869 301 
t10eede Gouvcl'l1ements-pakhuizen verhaaid werd, clat eenigeja- ' f/ 1870 238 
l'en gel eden daal'VUll eeDige kisten lIijn weggeuaalcl en mede f/ 1871 -595 

.uaar N edcrlandverzonden zij n. lId ollderzoek rwH.l' het- -
geell men van belimg achtte, werd echter :~estHakt, vaadat . . gemiddeld 409mru 
aUes llagegaan was. IT an claar wellicbt , dat :woveel dat In N ecleriaucl valt gcrnicldeld pel' jaal~ 650nim regen. . .... 
weI verdieut met wrg tc worden bewaal'd, op bedoelden HetzeIfde Hummer van hetoffieieele blael bey/it een 
zoider ovcl'gebleven is. koninklijk besluit, wa:ubijcle Raden van . JustiUe . be-

Gcloof mij, . em;. last worden 'Uiet . de keimisnimlingvan miselr0'vcllj tel: ge-

ALGEMEEl~OV.ERZrCHT. 

tt. legenheid yan faillissement, van kennelijk o~1Verlllogell of 
N. surseance v;an betalingc100r vl'eemde Oosteriingen ,begaan. 

. Over den staat, waal'in zich deal'chieven alhier bevinden, 
is in on8 blad eenebelangwekkendepoleilliek : gevoercT. 
. H~t regentschap Boelo'Boelo, aM. Oosterdistrietm -van 

hetgouvel'uement van ' Celebes en onderho-origheelen, .is in 
De moesson is in de laatste dagcn eenigszins tot bedaren Oost- enWest-Boelo-Boelo gesplitst en het l'egentsehap 

gekomen. vVel valt er nog meer regen dan OllS na de rllilUte Barihgan bij Oost"Boelo-Roelo ingecleeld. 
van water, die wij genoLcn hebb;on; aange\laam hn z\jn, ' Bij de inschi'ijving voor gOllvernement.s-wissels ; die dim _o 
inaal' de watcl'stand in de l'iviercl1 welde hier mind"r reden tot 5 . dezel' plaats , had, was- een ' half milioen aungeboden en " 
bekommel'ing op. Intussehen b.OOft llIen nog sl;eeds van is VOM f 569,557 ad 100 al02V2Pct. -ingeschrcvell . . De 
111inof meer belangrijkc civerstl'OOillil~gen liinnen " s hurls en koel's WIIS op .· 1011/4. pet. gelimiteerdendus· wercl slechts 

' (ie Comlllunicatietelanrle bevindt zichin t,i'i;ul'igen toestanrl. f 68,487 geglmd . 
. '.' Bij besluit van 30 J anuiwi jL werd eene eommissic voor De gouvernements-suikerfabl'iekenTjomaL etiBandjarrlliwa . 
Datal'ia benoemd- en de dirertenr derR. O;VV.uitgen,)odigd zijn tegenden 7 Nlaart a .' s. tenverkoopaangeboden; , Zij 
VOOI' Samarangeene ,voordl'achttot samenstelling van eehe zullenafzonderlijk en aan" den soliellilten insehrijver wor
commissie te doen, teneinde de mieldelen te beramen om den gegund. 
-in den vcrvolge ' de hei'naling val1ovel'sttoomingeni zooals Den 5denlseene: hoeveelheid van 7 82 7,45 ;pikolsBiHi-
pJ~ats hadden, te voorkornen en om met spocd uaaromtl'eht ton-tin, gemidcleldtegen f 87,88 per pikol, vel'koeht. _ 
rapport tlit te brel1gen. . . De BOlIt. 'Ct. verneemt da:t cleresidenten op J avauitgenoo-
J :Wijwillen de- hoop koesteren, (lat die commissie geluk- ' digcl zijn huime denkbeelden ruede .te deelert over de dl'fevol- ~. 

· kiger; zalziju 'danrlie, welk~een half jffargeleden werd - gende Yl'liagpunten: '..' , 
... sf\p:Jengesteld om met den ' meest :ino!lelijlcen ' 8)Joed vool'stellel1 '. lQ. - V iil'deeling van hetopium-gebied in slechts dl'iepei~ 
::.1e ,'d6~nt(j~Y~rBeteringv:aIi ,den'gfjzol\dhei_dstoestandv:aneeelen ; eei'f;~·~v,oQrWest., ~eenvoorMidden :eneen voot0o~t. 
,'J;aya;;s vo'Oi·rtiu:imste' steden': '. De' Bataviasche' coinmissie ' be~ Java. . ' . .. ' ' .. 
' st{)n~,e:veil :, ~llS:'a:ie .... voqr. andere plaatseil,\litambtenareil . ' 20.· C ·Y erpachtil.1g voor dentijdvandi'ie achtel'eenioIgeride 
.' ena'iiderepersonen, die met werkzaam,h~d\inoy'erladen zijil. j aren, instede 'der tot nog .;toegevolgclejaal'lijkschevetpaeh- ( 
"' ZlY ;Yl'oegderhii:ll'eeene ' geringe ' soniaan; -ten eiude iich tingen. :·"i·'.. »:,' . 

voorhet doe~ vansommigelokale opnemiirgen tijdelijkte '. 3. Gecnvel'pachtingell,maar 'een zeerhoog iuvoer-of 
':'hiteu '->assisteefeil: : ":rot ntrto~ '·is verder- '.v~\i~ele zaakn~~ts: debietreelil> illet overigeils ,oribeI'el'ktena~Iivom\ .... ' . 
:' ieXI)Drnen; JMeri ' u·igtdaf ~ e.eIi sh:ij(L o))weterischappelijk . ]J:en inzenderiil ons 'blitd geeR een lIlic1del aanom :dc : 

-'g~J~i~a ~,tot voor\velldsel 'sti,ekt om gcim ' penhing -toe ~' te fOl'iten va'D. .het hc<;iaande' stelsel, dal li\j 'inpririeip~ ;het .: 
§·t(t!hi"Het isinclit opzicht dus al\vedel'het oude: beste aent1weg 113 nc'l~len, . 'I 

" ...... ~ 



•• ;~JJ~:~~T~:\'kij~~rili~~~~~!}~~!~:t . . t:;~~~~t~~t:I'1~{fl~~r~(p1tr:' 
'De persqqrl .... van . Varktivi§ser ' heeft . voor den RaRd .. 'yan '. Eenol, nit 's lr.ndsd[~nst, ~egensiiekt~imet b~~ondvafire:9ht 

J u'stitie alhiet terecjlt gestaati wegens den mOOl'd en diefqtal op per-sloen,de hcofdkoml!:liesbij\!e,n aigemeenen ontvll~g~r, 
'" op X.d. ',BXn;~ht , gei)le~gd, · ,BetO. lYt , heeft de doodshaf te 8ata~ia, bel'asJ [net ,de ~pere,(1ptie van '8· landfmid~el~ri; 

geeischt. Vir het getuigenverhoor is niets nieuws gebleken. S.M. Canter Visscher. ..' 
De ' verdedigervan den ,beklaagde', hem toec;evoegd ,ml'. Th. Bello,emd: 

. A. RUi.is ,h:eeftbetoogcl dat h et wettclijk bewijs :van de t en 
lnste> , geleg~lh Wisdl'ij Vell . ten eenen,malc , c;m tbl'ak ell . ,tot .· vrij
>;praakgeeqndndeerd; ,De uitspraak is ,hepaald op 9 dezer. 

De heel' So J. Gramberg, als schl'\i vel' oak in NorlerIanu 
bekend , ua zijne komst in ' hi die . tot secretaris yan de l'esl

~ den tie Timor benoemd ,is ' (lezer' ' dagen uit die . betrekking . 
ontslagen. 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
.. BNZ. . 

EX TR A K T ttit net RefJ~~ter !tel' Be;lttiten van deu Gou

vernett?'- Generaa.lvan N edm'land8clt- I ndie. 

BUITENZORG, den lsten Februari 1872. (No. 18). 

(Staatsbl~dno.20). 
Nader j.(3lez~n, enz.; 
De Rand van Nederlandsoh.lodie gehoord; 
hgoerlJt,evoDden en verstaan: 
E'~rstelijk: Met wijziging, in ' wover van nile vroeger ter zake 

geoaakte rt!;elin~co, le bepalen datin de afdeeJing ODster·dis~ 
trikten [col\vernemeot Celebes en ondcrhoorig-heden]: . 
(I. bet regentschap Boelo·Bodo wordt gesplitgt in twec regerit

schappell. dierle na[nen; Oost Boelo· Boelo en 'Vest Boelo-
Boelo zullen dragen. . , .. 

b. , het regenhcbllp Baringan als ZOOdBOig wordt. opgebe- · 
ven en jo~edeeld bij het, regentschap Oost Boelo.Boelo;' . 

c. het dislrikt Kompllng.geeuklaveerd liggende in het gebied 
van het rtl!entschap Manimpahooi, doob tot dusver, belloo
rende tot· Boelo· Boelo, daarvan wordtllfgescheiden en inge
deeld bijecrstgenoemd regenlsohap; 

d. deregentscbr.ppen Oost Boel()-Boelo, Tondoug en Lamatti wor
den gesteld :onder het reohtstreeksch bestuur van den ass is
tent· resident. ell 

e. de oud6r./lfcieelin~ Bik~l'oe zal zijn zamengestelrl uit de re{rent
sohappen West Boelo·Boelo, Manimpahooi en Manipi eu Toe
roengao. 

'l'en tweede: Met iotrekkiog der bij de Staatsbladen 1862, 
no. 76, 1863. no. 87a en 1868. no. 77, vastgesteJde bezoldigin
gen voorde regentcn van Boelo·Boeio en Barillgan [afdeelin~ 
OOBt.er·distrikten, gouveroement Celebes en onderhoorighedenJ, 
bedragen'de reSiJekiivelijk f 130,-'en /50.-, of te zaman /180 . .;..;. 
[een honderd tachtig guldenJ's maands, envoor den soelewa
taogvan BOlilo-Boelo, bedragende f 35.- [vijf.en-dertig gulden] 
's maands. te bepalen: .. . . . ' 
a. rlat ,het ' bcstuur over OostBoelo-Boelo zal worden gevoerd 

door eeu regeot,bezoldigd met /100-. Leen hooderd gul
deo] 's masnds, en bijgestnan door eensoolcwntang. bezoldigd 
met I 35>-"· [vijf·en.dertig gulden] 's maands; . .. . 

b. dat 'hetbtstuur over West Boelo~Boel<i zal worden gevoerd, 
door eenrcgent, bezoldigd met f 80.- [tuchtig guIdon] 
's maande. 

Ten derde: Eoz • 
. Afschrift, ' enz. 

'fer 
' . 

ord~nnancie van den Gouverlleur.~eneraal ' 

De Aluemeene· Sekreta1'is, 
VAN IIAR;iNcARsPEL: ' 

Civiel DeparteD;1ent. 

.. 
'l'ot a8~jstcnt·resi~le[lt vao. Liogga (resJdentie Riouw e!l .onder~o~~ 

righeden), de kontroleur deleerste klnsse btj bet ~ioilM
lspdsch bEstuur in de residentie AintlQi[jajhr.L.F.GoI~mao. 

Tot refereudaris Nfhet depflttement VIIO financien; de hoof~kom" 
mirsE. Mckern: PhzU. . . . " . 

Tot hoofd!{ommie~ hW denalgemeeI1eii' oi1tvanger teBatliviB! ' l):e/ 
last met de peroeptie van . 'slands middelen, de am bte'ilaar 
or ' wachtgeld H.J.P. Peeters, laatstelijk assistent·resid.elit . 
vao Tebin/!-Tinggi (PI11einhaug) . . " " 

Tot no.taris te Rembllng, tevens veodu,meest.er aldaar, de notarie 
tevens vendu·meester te Poerw.oredjo' (Bagelen) ' W:P . . vail 
den .Hellvell, :,. , ""' ..... '. ,... . , co- '.' , 

Tot notiris te Peka:Iongan, de uotaristevens veriMnieestflf te Be-
zoeki. M. J . S'cilissaert:. . ' 

" §ij' dein-&n',uitvoe1·1·ec!tten. ' 
Tot ndminislratem (nr hoekhciudervan hetent,repOtteSoera!)~i.j!l' 

de adjunkt.boekl:touderliij den ,6IitvaIigerte' Batavia -M. 
J .Swaab. . 

Tot adjuukt-boekbouder 'b\i de~ · ontva~ge~t·e ' Batavin. de ambte
nanr op wachtge1d G.E. ;R.WiIle'ms, laatstelijk kommies bij 
den kontroleur te Batf>via. 

'I'ot tweedeu' kommies hijdeD ' ontvange~ te Soerahaija, deamb,te~ 
Mar bestcmd om dien. olltvauger in het beheer van bet en
trel ,Ot bij te staan J.H.Herman. 

Tot kommi€s ,administ.rateur bti het olltrapot te ' Soeraba\ia; de 
ambteoaar op \Vachtgeld: A.C.Kuhr, laatstel\jk kommiesop 
bet bureau vanden assisteut·resident derzuidelijkeafdeeling 
van Padang [Sumatra's WestkustJ. 

Tot kommifJs-visitatcur bij de kontrole en reoherche teSoerabaija, 
J. C. Pheiferkoru, thans :iild,ie betrekkiog te Batavia werk-
zaam. .,.c 

Tot ko~mies.viBit.atcur bij de: kontr8le . e'n recherche teBatavia 
de onderkommies der eersteklassoaldaarL';LReintjens. 

Tot kOlllmies·ontvanger, tevensfnngerend haveom~esi~rteRem
bang. de ouder·kommies der eerate klassete 'BataviaJ.C.Th. 
vall Banoiseth. 

Tot ooderkommies der cerst.e klasse b\j de kontrole en recherohe, 
te Soerabaija, de ouderkommicsder ' tweede klasse aldaat A. 
A.H~lIings. 

Tot ondcrkomniiez~n der cerste klassebij de. kontroleenreoher
ehe , te Batavillt, de onderkommjezeri der tweede klasse' te Sa
mar!lng,L. B'. van Spre9v ~.n J.B.Middelk\lop,eti de kom~ 
mies-ontvanger, tevcns fungereud hilvcumeester te Pamakas
Ban (~hdura), H; A. Verduijn Lune!. 

GoeJgekeurd: 

Dat door den Landraad te Bttitenzoru(Batavia) 
. :ts'.benoe~c,l :: ... , 

Tot buiteilgewoon subsf.ihunt.griffier b\i dierecht,b~nk,;buitenbe
zwar.r van den laridikP .J'. van :Berckel,korithneurder:eer''-: 
ate klasse bij' ddandeliikilinkomsteilenkultl!re~. . 

' (Java8ch,eCour01in;2Februari ·1872.). 

IN" NAAM'J)j]Js;' i(ONtNGS'( " 
~ .. " ... 

GOUVE-RN~VR .. G:mNEJ:tA:AL_ v ~N: ··'··~EDFtii~A·~:ds9iI~INI)rE , 
,. Den'· RaadvanNeriel·lctjuI8i/h~Iizdieg~h~~raV ·: . .. ~ . 

Allen, die deze· ;ul?en :.zienpth,oQren. ,leiit'n ,Sa.lut. ( •.. 
h ' , . ... doet te~etii,,> >" '. .::, '~. , .. . ... . 

aan ~~~ , paRd~ :~ij'he~eko~it~1ijt~~~!8~:~~~fl;!e~~g:A~~~~:~~~~~§~i ' 
Ve1'leEm!l: 

." .. '--' ". 

Een tweejarigverlof naa.r Nederhind. wegene ziekte, 
; -.': 



ilo/ 10~ <huliBclh. ataat.ablt.d 1872, no. 2Il.nit(\i'ukkeIUkbniten 
• king te atellen heit1Medelid vanartlkeIS' der*BepaHngpli, 
hOudendeloep .. ,eIUk ·· ,ed:la~bJg cj.8~ !, de Edropeacbe wetgevlDg 
Op de met de iuianaaobe gelijkgeetelde bevolking [vreemde oos~ 
wlinpDJ". ""ieateld b\iartikel I 'I\n de ordoonanoie van 8 
DeQ8mber 1865 [Staaatablad DO. 79]: 

Letteode op de artikeleo 20. 29. 81 en 33 van . bet reglement 
op bet beleid der Rogeeriag ,an Nederlandsch·lndie; 

. a.ct goedge,ooden en ,eratOn: 
. Bet '"eede lid van artikel 8 der gemelde {J Bepaliogen" ia 
,ernllu~ 

&1 opda~ ruoRWld biervan ollwetendheid voorwende, zal deze 
m llet S\aatablad van Nederlandach·lndie geplaatst eu.,oor zoo· 
,..1 aoodig. in de Inlandscbe eo Cbineesobe taleD aangeplakt 
"ordea. 

GeIaet eo benelt ,oortl, dat alle booge en lage kollegieo eo 
uabteDaren, ofBcieren en juaticiereo, ieder voor z00geel hemaan· 
pal, IIIl de Btipte olie,iog dezer de hand zulleo bouden, zonder 
ooghlikiog of aanzien dell peraooOtl. ' 

Gedaan to Buitenzorg, den 'den Februari 1872. 

(StaaiabJad DO. II). 

LOUDON. 
De .4Zuemeene~ek1'etari8, 

V AN HUENOARSUL. 

Civiel Departoment. 
Verleend: 

P.ea ~"eejarig verlof nllAr Europa, wegeo8 ziekte, uo den iose
DieOf dar eerate Idwe bij den waterstsat en 'a lands bur
rerluke opeabare werken Cb. W. Eekhont en aao den direk
feur YlD de Ifotlvernemeata ambacbtacbool te Soerabaia A. 
R. BiaobopGreveliok . ',; 

Eta , .. jarig verlof naar Nederland. wegenslJiekte, aan den boofd-
0DderwUcet' ' IlAD de openbare aerate lagere school te Djok
djokart& H. F. J. Camaoer en &an den tweeden kommiea 
bIJ hat departement van fillallcien D. E. Homme. 

, Ontalagen: 

Op vehOek, eer,ol, uit zune betrekking, wegena ziekte.onder 
toekenDing van wacbtgeld, de ingeoieurder derde , klasse bij , 
den wateretaat en 'slanda bllrgerlijke open bare werken B. 

" W,. deRoQa, . . ' 
Ui~ Stine betre~li:ing. de aekre~ria der residentie Timor J. S. 

G. Gramberg. 
Benoemd: 

Totaekretaria der reaidentie Timor, teveos kaabouder en vendu
muater aldur. de ambteoaar op non-alttiviteit F. J. E. 
.Neumann. ~8tatel\ik pakboiameester te Amboinl. , ' :, ., 

Tot referendari.eli bij bet departemen,tvan bionenlalldscb beetuur, 
de hoofd~ci#liniezen by dat departemeot E. Bosch, S. van 

. ,Qiueljr. en .t.W. F. J.Meinsma. ' " ,' 
Tot kommies op bet a8siatent-residentie . butoor te SampID~(re

sideotie Madura), de Imbtenaar op .noo-akti,jteit H. W.Z. 
Sikman. laatsteiijk kommies op het residentie kantoor te Pa
ma~~u.J~;:{M.a4:ura)".):". :.,- .,,~ ~ <'-'\ . "~:. ~:':"', ;,,)'.;) ';,~ ·. ·.;i \ " " ,~ 

Tot hulpprediker bij de protllstantach~ gljllleeute te Bontbain [gou
vernemeot Celebes en ooderboorigbeden). de holpprediker blj 
de protestanta9he gemeentete: Benk~elenF • Kyftenbelt. . 

Tot Ichout te Welteyreden [Batav~a], ' metbehoud vanden.vroe
get bem.toegekenden .titel van hoofdschout,J.B.008teweeg_ 

. ' .. liel, tbaoa me.tde waarnemiog dier· betrekkiog. belaet. 

Bijden 1Da.ter'taf! (;%'ff..a~i:l,- , l~rqr;li{k~ oPJ1Z~are werken: 
'. Tot ingenieur dereerste klasse, de ingenieu.r der tW,eede klasle 

;A: .. ]j', •. Goudriaan'·dL ,;,.;." c: ,],. , .,." . . ':<,l.'"" .J..... ·., .c .. , ·· 

Tot ingenieur, . ~llrj" tweede klasse,de 'irigenieur derderdeklasse 
J fA.,d!! Gelde~, .' _ . . ' . . ... . ' .. 

Tot · iilgenieur& ;·der -derdekla8se; .deaspirant;iligenieurs A. D: J • 
Groenemeijer e:nJ. vau. ;v.elzen. , , '.. ' .. ' ' 

Tot aspi~ant-ingiinitiur, A,. van"der. BijH; ' laate~l~ik di~ betrekki.i:lg 
,'!~r!u,l~. ·· he~~eD,de. onlang8van verlofult Nederland ·· terQg~ 
',.Ji;eori:l. .. .. '" ',' . . '. 

. - ~ . Departemi~t ;V:anOOi'lbg . ' 
V'lrt~,end: 

Een tweejarig ,erlof Ollaf Ned~riabd,wegeU!Sziekte. , aan · de~ . 
eeraten JuiteD&ntE. S. Tielemano.aan denhveedeJuitimailt 
G. W. A. Vlasblom; b'liid\lDv&n betwlip-en. 4.erinfall,tei'i:e; 
en aa(l deo officier van geziin~heid der derdeklasseA.Canne-

, gieter. .· . . ... 
Een twepjarig vetJofuaar Nederland. aanden .eersten luitenaut- . 

kwartiermeester der militaire administratie M~· · L!lfoutllilie , 
Do07' den Kommandant van It'et Leger e/e Ohef vau ltet 

Departemene van 001'1oU in Nederland8ck-Indiezijn.-
Overgej>laatst : 

Infanterie. , 
Bij het 4de batailloD, de eers,te luitenant A. H. Bpaan, . van het 

garnizoena-batlillon der 2de militaire afdel,l\Jog op Javs . .. 
Bij bet garnizoens:bataillon der2de militaire.afdeelillltop Jav8. 

de eerate iuitenant A. B08Cb •. v8obet ;7de · batailloD, 
Departement der Marine. ,. 

Be~oemd; . 

Tot t'weeden machlnis'trbij dego~veriiimi~hts 'marioe,deop verzoek 
e~rvol. ont.ll1ogon JAllc,"oi,at der ~\'P,ee!ie ;~ll106s.e ;!JijqeJ(oninklijke 
Nederlandsche marioe J.j. Breeman, thans met de waar· 
neming dier betrekking belaet. .... . 

Door den Pice-Adlniraal, .AJJudant deaKoninga in buiten
geJlJone dienst, Kommandant del' Zeemackt en Olte! van ket 

Departement der Marine in Nederlandaclt-Indie. 
Bij de Gouvernements Marine. 

Bevorderd: 
Tot maobinist-leerling der eerate kiasae, de macbinist.leerling der 

tweede klssse O. Stolk. 
Benoemd: 

Tot machinillt-leerling der ' tweede klasse A. J. A. van der Meo leo 
en J. ,an Swieteo. . • 

2 Febl'\wri 1872. 
Nadat gisteren het getuigenv61'hool' in zakeVarkevissel' 

ten einde WRS gebracht, ving de zitting vanden Raad van 
~ ustiti/il heden aan met het pleidooi van ~en vel'dediger, 
Mr. Th. A. Ruijs,den, beschuldig~e ambts1}.alve tQegevoegd~ 
De heer ~l' . RUij8 begonzijne pleitrede methet eenege· 
luk\dge omstandigheid te )lOemell dat de ouderfl van den 
bekla!\gde niet. mC61;. )eefdeu; .dic , achtl'nswaardigelieden 
zouden het toch . niet overleefd , hebbcn hun ZOOll claar te 
zien zitten,beschuldigd van moord.en dieMal. Het gewicht 
van de zaak bracht ~ede dat de, taak van de verdeJiging 
zwaar ,was. Maar hiJ . nqemde ze gemakkelijkwaar idle 
wettelijk bewijs van schuldo!i,tbrajc;, Hij d!}ed :uitkomen dat aIm 
de verklaringen .va,n Sl\l!lir~h; ' deh]li8houdst6r\ ~geell waar,de 
kongehecht wor,dep-. oUlMt :r;U~; v:r0l).W,lllet wieJlij innau.l\;e 
relatie leefde ,' , vroege!-, . yer~tQoten ·en. U!lderh!ln!1 wedel' aan
genomen, bezield was met eene ijv'erzucht, waardooi'inlapd
ache vrouwen zich in den regel vooral ken.$erken. Die 
vrouw was bij zijne tehuiskomst in denochtend. uaden . 
gepJeegden, wO()rd, tQ~n~ij,;~o6r4-eq(\thij d,()Qreenehaat oil· 
bek~nde oorz~~k __ .rerw:~nd.w~~; , <?n.$FOelig voor zijnesmart ge. 
bleven en had ~em .~eenen~6le, ORJettendheidbetoondofhulpe 
yerlee.nd om" zlJ:n' llJ?entc ·Y~rzac~ten .. Eenandere getuige,de 
Jeugdlge San.o~m, w16llsgetUlgeDl,s ,plelter gewraakt ·wilde heb· 
b~.n,Qmdat hij d~n v~rei§£~t~J\J~,~~tjj~.IlR~~ ,-piet bereikt had,had 
bUde voorlooplge mstructie :: ver~la!,!ngeil 'ajgelegd, waaraan 
g~ell waarde mocht toegeketld-Avorden, omdat · hijgedui'cride 
ee1h"gehe,elen • ,llac~t . in,.' v~r:hoPl1. ; gel!01!lell ,; gei·ek~nd~ woest .. ' 
worden m elm toestandvlln afmatting en · onder pressie' te 
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Naar Padang, Benkoelen en TelC1k~Betong~6r stoomb; IIG:. G. 
Mijer",gez. Lind(Jman, agt.Ned. Ind; St. M:aatschapPlJ. 
vn get. kembongs. I.i()"l Hoa. - 3 V? e.ament, Craw~ord qq. 

eenige gouvernements goederen. 2 I. n ,1am.s, 4 v.n bIer, -vy. 
H. "Hall en co. 3 call manufacturen, SaId Sene. 45 plk. 
rijst, 5 zakken meel, 20 kn. petroleum. 4vn. b~ter,2 k.n. 
grocnten en vruchten, 1 ps. kopcrwerk. I,nuw AS~le. 66 p~k. I 
rijst 1 kt.. manufa~t.uren, 1 do. ee~wa rel1' 1 do. IDlsoa. 1 plk. 
suiker, Han Hokdloen. 2 vn. bier, 2 kn. cogn~c, pO do.. 
petroleum,. 15 keld ... genever, 13 Vii . bater, 250 Ii! sUlker, i I 
kt. beschUlI, 1, kll. Wljn, Oen !tseng. I 

co. 5 kn en ' 6co!1 manufacturen, 2 krd kajoepoeti olie, i 
kt iJetroleum, Said Albadat •. . 2 kn sigaren, 24 vn arak, 400 
kn zeep, -15 pik suiker, 3 kn besehuit, 1 kt garen, 1 do kra
merijen, 2 kn bli'kken doosjes, I kt tabak. Lim Hoa. 5 kn 
paijongs, 2 do garen, 2do bewbuit, 2 do glaswerk, I kt kra
merijen, 12 pik suik\lf, 8 do viscb, 8 do gadoeng', 500 ps sta
len pannea, 2 vn zink, 1 krd kammen, Jo Eng Pioe. 
kt diversen, 1 do. ledige kist, Secn Bad!l,wic. I kt gouddraad 
en manufacturen, 1 kt lucifer~, I do. medewaren en kramerijen. 
4 krd kajoepoeti olie, I pak indigo, 2 kn manufacturen en 
krumerijen 1 kt vitrioal, I pak wasdoek, 10 kn blik, Hoesien 
Aboebllkar 108 coil. di.versen, J. Daendels en co. 1 kt koop
waren, Gumpricn en Strauss. Voor fJenkoblcn. 

1 kt. diversen, 1 do. drenken, :1 do. t.hee, 1 vat boter:- i kt. 3 
wiju, John Pryce ell co. 1 kt. manufacturen en gareD, Ko 
l'jlln. 1,50 pik. uijen, 1 do. aardappelen, Abdul Moe~ad.1O,85 
pik. suiker, 9,45 do. aerdappelen, 3 kn. kroepoeks, 3 vn. en 
2 pik . viach, 2 do. uijen, I ~t lampen, 12 zakk,en ~eel, 4 

kn sigaren, 2 do manufacturen, Niederer en co. 4 kn ma
nufacturen, C. Bahre en G. Kinder. 

Naar Singapore per stoomb. nCapitole", get. Mannarino, 
agt. W. Suermondt Wzn. 

I; n p::troleuRl, 1 kt calicots, 9 pde staal, 1 kt vern:',lCeI~l, 1 do 
vuurw6l'k. 1 do provisien, 1 do _vcrrW~rell'l 2 krd .I~Jnolle, 8 }~,n 
thee, 2 do castorolie , 1 kt stoelcn, 1 do Kr~nwr\1C il, 3 ~n SP\]
kers, 2 kn nladtra, 8 pik rIl el!>, 5 do staal, 5 ktl cbitsen,l vat 
~a!8k, Gho Boellh~ll. 45 ps loggers. 1 kt golloks, P. Land· 
!Jerg en Z,lon. 1 kt DlOIl5t.f.[S Agc~t ,ell. 5 kit kr ::' lllcrijen, 
2 VII bater. Jo }tin !! Pille, I kt; prOVISlfln, 3 kt) ~erm()ul II, 1 
U r. ijn. I.im V.rielclI!\, (j kll p(ltrolollm. 2 do porcelel~ en 
gh swerk, 7 . kn plOvisicn t! 1l dr~_nkej), 44 kold ~~f:e\' er, 2 ko 
p;odsien. '" nG dr/Hikoll, -1 do \VlJn, 2 do kramerlJen, do La,~,ge 
1m co. 1 kt manul'acltHI'U. 2 kn koperwBIk. 1 kt krarneqjer.:, 
2JO pik rlJ5t. 2 VII spijkere, 1 pak ramegaren, 1 kt manufllc
turUl, Ah1ul l\lotrnd. f>4 Jlik rlist., 4. do aarduppelen, 8 vn 
WiECb, 5 ku tijtren. Hadjie Aldol Kaum. 

Voor P"dsi;g. 
5 krd !Jtl/den; Abdul :Mocrad. 2 kn mon.t.ers, A~e nt,ell. 59 zak. 

ken mecl. ~2 pl.kktn z~kken 2 do stl'OogarcII, PU,fvis en co. 1 
Itt llIKIHlfact uren, SfCIt Bsso !amu. 2 kn ssrOIl!!,S, NIederer en co, 
3 kq /1I~ nll C<. ctllrell, C Babre en U, Kinder. 500 plk rijst., Ma
elainE', W;.lson en co, I!(j vn arak. 2 steil en flewij!'ten, f' i,m Boa. 
eenig6 {::oilvfrncnlPllls gnedeccn. 1 kr. msnu~~ct' ll~e\1, So. ld Ayd
Tltt S, 6 kn en ::1\)8 krll t,.b~ k, 15 kit krslflenJen, 3 VB groenten, 
2 p&Hcll'Vapier. 1 () fJik 'lisch, Agenle~I. , 7 kn,lnlllJufact,IJ,reu en 
trQDlpali , Said Scl.ap. 4 kll Htoelen, Llm ~oa. 1 kt zeII~oek, 
P . Landberg en ZOO". 35 keld, genl'ver. H,oYf,sL ~n VWJu. 1 
kt scbr.cneo, Cho Bnellhll,J. 17 VII \jzerwerk, Mart.Ill, Dyce en 
co. 1 kl. IJillnuf"clllrell. ~ai(l Segur. 1 kt lederwerk, Gir~udeau. 
:l kn eignren, 1 vat slaal, Geo. W chry en co, 1 kt tUlgcn, I 
rol ijzerwerk, Van den Abt'eled ell co. 11 krd uijen, 2 do. 
vrm:hien, 'L (10., 1 kt: en 7'\) iJik visch. 1 krd de!l~de(jg, 3 'In 
!\al~k , 2 kt. sigarel>, 2 kn hcschuit, 12 at.aven ijzf\r. 3 Jlakken 
olldkoper, 16 \'II spijkllrs, 2 dot. st!boppen , 5 kn bilk, 2. !'ol
lrn toow. 1 kt krnmel ijen, 2 rakken dlverseo, 1 kt proVlSlllO. 

1 kt thee, 1 paard, 5 vn beter. 3 ku wijn, 2 do., bier, 1 Itt 
eUlimpagnt', 5 k n geuever, 5 do. pet.roieilm, 3 pk rlist, J. C,'aw
rord qq, 1 huks · met toebch •• 4 kn drank en, 1 kt kleederen, 
1 do. katrollen en glaswerk, Van Vleuten en Cox, .. 4 kn Sl
ropen, }'.Goring en co. 1 kt garen, 1 do. kramer\]on, IOkn 
wijn, Engelbard en co 20 doz. schoppell, Dlemont , 1 ~ pak 
ledige nakken, Van Slool.en, Morgul\ en co. 6 coli. en i) kn 
mbnufactureu, J .}'. van Leeuwen en co. 5 kr; thee, 1 kt me
dicijllOll, 1 do.garen, Gbo Landjian. 37 t!oll. dtukkerij benoo· 
digdheden, H. M. van Dorp en co, .1 kt lederwerk, 8 kn 
provisieh en drankcn, 1 pak en 1 kt Blgaren, 9 ~n drallken, 
I md s/ watcr, 1 kt provisicn, 3 kn wijn en 81~aren. 1 kt 
cbamp1lgne, 6 kn dranken, 2 keld. genever, 2 kn glaswerk, 1 
kt krllmer\jen, 7 kn drallken en glaswerk, de Laol'e en co. 
2 kn geldl.rommeIs en ~hitse~, ~ . kt schoenen e~. slo~e n, 5 vn 
t.rassie, Said Abdul Kadler Bmdle. 2 ku kramerlJen,;) .pakken 
blikwerk, 1 krd kajnepoeti olit', 1 pak leder, 1 vat diversen, 
Machdoem. 3 kil l\jowaden, 1 kt zJjde. 172 krd tabak, Over. 
gescheept van de Vice· President Prius, komeode van. Silmarang 
en Soerabaija. 1 kt bam men, 10 kn.kaas, 4 do. ~Iropen. 11 
krd en 1 kt nardewerk, 3 kn kramer!jen, 66 dobler, 22 do. 
wijn 2 vn diversen 2 kn bescbuit, 60 do. petroleum, 4 do. 
siga:eo, 1 kt p~tit pois, I do. glaswerk" Ka 'l'jan. 
kt en. 1 (krd provisien, Tjio 'l'enggoan. 2 kn slgaren, 2 do 

diversen, 3 do dranken. 3 do champagne, .10 do p(ltroleum. I 
kt laDik.QUOIl8. 1 do kleinigheden, 1 do tuigen, John 1'ryoe en 

6 vn spijkers. 1 kt mit-en, ~jia Boen Cboen. 45 pik noten, 
6 do foelie, 3 do gettapertja, 2 do kapoelaga. 2 kn manufac
t.uren, Houghton en co. 6 kn mannfaci.llren. Pitcairn, Sydle 
en co, 24 pik uijeu; 44 do niela, 50 do katjacg, 7 do zwam, 
Kwee Lim. 45 pik indigo, 13 do nijen, Aug Biauw. 10/00 
st,roozakken, 2 pik stroogaren, Purvis en co. 2 kn mannfac
turen, Said Hinuie , 2 kn idem, Burt .Myrtle en co. 175 
pik nielR, 78 do katjaull' 5 krandj. dengdeng, 15 pik kapoe
I"ga, 3 kn hacden, 'l'an Tjengolln. 72 pik nie!a, 1 kt boeden, 
Lie Ak, 85 pik aardfl.ppelen, 7 do medicijnen, 18 do uUen, 
Lie Lee. 11 pik gambier, Lim Engseng. 2 kn manufactn
ren, Maclaine, Watson en co. 53 coil idem, Maintz en co. 

Nanr Soerabaija en Grissee pel' Ned. Ind.scbip "Badoel Joesoer", 
gez. Said Asegaf, agt. W. Wasch. 

L ading voor Soerabaija. 
50 kn petroleum, Niederer en co. 

Lading voor Grissee. ( 
100 stellen . ijzerpotten. 89 zakken rijst, ;l"OOOps steenen, Nie

derer en co. 2 bn garens, I kar, Coulster. 1 kt kramerijen 
C? sarong~, Sec~ ~akarim. < . 

Naar Soerabaija. per Ned. stoomb. "Prins . Hendrik", gez. 
Hendriks, agt. J. Daendels en eo. 

1909 coil koopmanschappen. Aan boord gebleven lading van Ne
derland. 

L!ldin~ voor Passoeroean. 
4 bn zakken, Busing ~cnroder en co. 

IJading voor Nederland . 
15,190 A. pd. tabak, G. Suermondt en co. 

ll.M. 
1500 pik tin, N. 

Naar Cheribon per N. 1. schip "Bata\'ia", gez. Lim Kwan 
Han. agt. W. Wasch. 

32 pik arak. I kt schoenen en zijde, 1 do speelgoed, 2 dozen 
hoeden, 1 trommel zijde. 1. kt kaarteu, 2 coli kramerijen, 21 
pakken offerpapier, 25 pik peper, 1 kt wieronk,61 paren schoe
nen, 1 zak gedr vruchten, 20 do uUeu, 1 ijzeren pan, Coul
ster, 1 kaat, 1 kt borden, 1 krd stolpen, 1 do koperwerk, 
1 Iedikant. 1 bruidskisl;, Burt, Myrt.le eu co. 8 kn vermouth, 
25 keld genever, C. Bahre en G. Kindp,r. 3 kn diversen, 1 
vat azijn, F. Goring en co. I kart 29 pik peper, van 008-
terzee qq. 3700 ps vellingen, J. Gruijler. 

Be_vallen van een' ZOON,' S. M. 

BATAVIA, 5 FebruariJ 1872. 

JlTijt, - HaaxJtlan. 

(2325) 

:v oor elk artikt:! in dit DUlDmer voorkolDcnde. eu Diet door andere 
geteekend, stelt zich voorde . wet als schrijver bekend 

J, C. VAN HER. 

Snelpersdruk, :BRlJINING & WIlT, - Batavi" 



van flO, als zoudeadressant~ich hebbens?huldiggemaa~t De aandeelhoilders <ontvl:ngendus ais dividend121/ 4 pCt. 
aan 'zoon en la8ter in een ptehZzek dagolaa,Jegens dengnf- over 15 maanden of 9% pet. over een jaar. . 
fier van genoemdenRa;>d H. o. joo.~ten; .. . (SOM·. Hbl.) 

dat adressant het hiet waagt de hooge aandachtvan Uwe , - _________________ ~ __ _ 
Excellentie te vermoeien met de 8ckulaofon8ckuld van den i M ktb 'ht S--
adressant maar zich voor Uwe voeten vleit met de bedei . ar . erIC van amarang. 
om grati~;. . . I INVOER-AR?,IKELEN. De voo:!aad van.ruwe: en witte 

dat adressant zich verplicLt acht Uwe Excellentw met de goederen ond~rgmg eenezerr be~angnJke verlll~ndenng, da,!lt 
hOOc oiu gratie te naderen, wijIadressanthezwaard is met gedurende rUlm ®ne ~aana de gemeen~chep ~et de re~~e 
fen aantal kroost en eene in arruoede gezonkene gade; ,tengevolge van het bUltengewoon on~tUlmlge w.eder geneel 

dat de armoede waal'in udrcssallts echtg~noote en kroost afgebroken was, en er dus geene meuweaanvoeren kon-
vcrkceren, aUe beschrijving tc hoven gaat,en zeker de deer- d,en. plaats hebben. Van 1.5 .en 16. Cambrics, % ruwe 
nis vau Uwe ExceHentie zoude treifen; ~ahcots en % gebleekte ~hlftlOgs geraakten de voorraden 

.E6n schamel dak, cell weinig drooge rijst en een dronk III de eerste hand geheel Ultgeput,~och dllar gedureude ~e 
water is het leveneonderhoud van adl'essant.s gezin, en ook laatst? dagen het w~der aanmel'kellJk kalmer gewordeu 1.S, 

daarin moot adressant nog vOol'zien, zoo als U we Excellen- zal Ult d~ ter ree.de h9:gende aanvoeren onze markt spoedlg 
tic uit de hierbij in allen eerbied aangebodene relJlU's der weder rUlm voorZ16n zlJn. 
lIan hen ovel'gemaakte postwisseltjes, de waarheid daarvan KOFFIE. De laatste oogst is op eenige kleine partij-
zoude gclieven to overtuigen j tjes na geheel verseheept jer bestaat veel kooplust op Ie-

ExceJlentie! geen huisvader ~an het. noodlot meer hebben vering, doch planters zijn zoo hoog in hllnne eischen, dat 
vervolgd dan den adressant, en het 15 dan ook dat weer- geene afdoeningen tot stand kunnen komen. 
barstig noodlot dat .hem grillig oppassant maakt en . . " SUIKER. Ook hiervan is weinig meer disponibel ide 
naar den afgrond eloopt; . waarde van No. 14 en lager zonder. verdere bepaling van 

Adrcssant waagt hct niet langer Uwe Excellenties hoogenomtners is 117,- pet No. 14. Op leveringhadden ver
aandacht te vermoeioll met den lijdensbeker door hem tot koopen plaats op de basis vanj 16,-, terwijl uitgezochte 
op den hodel~ toe geledig,l, en dien~engevolge nadert hij nommers tot j 16,25 gezocht worden. 
Uwe ExcellentlC met de bede om gratl(~. 

lledenen "anrom adressant zich Nor de voeten van Uwe INDIGO. De hevige regens Zijll oorzaak, dat de aan-
Excellentie is vleijellde met de bede hem wei gratit~ te willen voeren niet zoo mim zijn, als gewoonlijk in dit saizoen. 
verleencn van den nog door hem te onderganen straftijd. Prima soorten blijven zeer gezocht en worden daarvoor hooge 

't Welk doende enz. prijzen besteed. Als een bewijs, hoe hoog planters soms 
(W. G.) G. F. F,·itz. in hunne eischen zijn I kunnen wij vermelden, dat een 

SOERABAlA, 21 Januari 1871. hunner aan verschepjng voor eigen rekening de voorkeur 

:,oeraJaija I 27 Jan. Winst- ell verlies- l'ekening del' 
Brand assurantie maatschappij "de Oosthoek," en overzicht 
over het eerstc boekj$ar van 1 September 1870 tot ulti-
mo December 1871. . 

gaf boven het aanenien eener offerte van j 5,20! 

Geboekte premie na aftrek van reassurantie. 
waarvan gerescrveerdi en overgebrachtop 
het tweede boekjaar all premie veor 100-

pende risico's . 

VRACHTEN. Ofschoon de onbevrachte scheepsruimte 
op Java ruim voldoende is voor het nog te verschepen pro
dukt, gaf de omstandigheid, dat de meeste schepen· nog 
niet disponibel zijn tot bet dadehjk innemen van lading 

f 19499.96 aanleiding tot eene kleine verhooging, zoodat het laatst 

3417.75 

f 16082.21 
Intrelt rekening staat te voren . ,,5586,05 

f 21668.26 
Commissie rekening, staat te voren, wegene aan 

andere Maatscbappijen bezorgde premien. 1/ 1036.81 

Onkost rekening, waaronder ele kosten van 
oprichting der Maatschappij en f 1250.-

f 22705.07 

honorarium aan kommissarissen. If 8260.92 

waarvan: ! 14444.15 
71/ s pCt. rente's jaal's, ov;er het gestorte ka-

pitaal f 50000.- aanaandeelhouders over 
15 maanden. luid. art. 14. 1/ 4687.50 

l 
50 pCt. op Rttservefonds luid. art. 14 stel. /I 

9756.65 
5006.65 

25 pUt. voor den directeur luiel. art. 14. 
f 4750.~ 
1/ 2375.-

Blijft te verdeelen onder aandeelllOuders luid. 
art. 14 nog ·P/4.pCt. vanhet kapitaal . I 2375.-

/ 72,50 voor Sllikerbesteed werd. Tabak werd aangeno
men tot f 55,- en kapok tot f 95,-. 

----..... ----------~------------
Aangekomen en Vertrokken Personen. 

Van Singapore, met het stooms. rice P?'e8. P?'-t1Z8, de 
heeren ShaUl', Buijn en van del' Leeuw. 

N aar Singapore, met het stooms. Newa, de heeren 
Abraas, Th. Slaitl:lr, Stelling, Nielsen en Tobias en echtg. 

O.aEl.GA-LXJST.EN. 
Uitvoer. 

Naar Singapore per Fransch stoomb. nNeva", gez. Mannarino, 
agt. W. Suermondt Wzn. 

11 kn manufacturen. Martin, Dyce en co. 7500 pB stoozakken, 
1 pik stroogaren, Purvis en co. 1698 N. pd. indigo, G. 
Suetmondt en co. 1 kt kramerijen, 36 vo spijkers, Lim Tauw. 
100 A. pd. indigo, J. Peet en>co. 11500 aan specie, N. 
H·M. 2 keld geoever, Reis8 en co. 95 coli manllfacturen, 
78 do koopwaren, 2 pakken diversen. 8 knboeken.1 kten 
1 doos hoeden, 2 knbandschaenen, 2 do sigaren, 1 kt schoe
nen, 1 do piano, 1 do horologien, 1 do kleedeien, 1 do in
strumenten, 3 kn laarzen, 51du thee, 265 Ir,dgambier, 1 kt 
medietjnen, 2 zakken zaden, 45kn opium, Aau boord geble-
ven lading van Singapot,e. ... .. . .. 

Naar Nedluland viii Qheribon per Ned. schip "Wilhelmina en 
Elise", gez. Priebel; agt.lnt. Crad.en H.V.Rott. 

a8apik 8uiker, 438 dor\jst;lnt. Credo en ~.V . Rotterdall). 
50 pik rotting. Busing, Schroder en co. 5/8 vn boter, 4/2 
daspek, Range Ihnen en co. 
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J.n,uijL •.. 8~Fran.!Ch .. : ~~ •• St.o. om.b ,Alc,xaudre L'a,;elley. 
",''-11'' ..• . . • 1I!iRI18S: •.. . ;.;;;; Oorlog stOOlUS;. Oaydawack • 

:F~riiari • ' .. sl, ~ed~t. landi'ch. 'i.no,. '.: .. .. . . . ' . . . · • . ' . - ~.Dg, lach . . • ' . •. Uungaren . • . • , . 
. .. .. . '. ' ,- AlIleriwDsch .. Calumet. . . . . . • 

, " . '. ' .- I:ngclscb : ' .- •• Wild W81'8. .- • . • , 
: ... . • . - N"ederlandecb •. Ca~oliua. • . . . • . 

• ' . .--INederlanelgCh .. , Jacob .. Helen:.. . • . . 
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· Macao ........... 20 .Tanuar;,:, ••. fIavljjla, 
• Sing"por ... , " .'" 22 . " . , ... " Kaap ,de goede Hoop. 
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, Swan lU rier ... " 14 Januari ... .... . 
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Houghton &: Co. 
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P. L"ndber~ &. Zoon. 
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t~brullti ... 2 I Sederl~Jld'Uh .. lbrik .... ~Imaci'l&ri'; •. , 

--~--~-----I·--~:--- .. '- ··..,··-:- .. ' ... ,---- - -" ------------- ---
, Raiet Abdtd R?cl!tIlan · Aseguf . • Grissee . 

" , 3,Fun. ch ..••.• '18toomb .. Nc\a, , •. 
• .4:SCllerlsnd.ch . .• chip •. , Culifrirnia . ' • 

_ "',IEnKel8eb .... .. hurk .... ~ rari" B1.i 6"lJclh , 
• " f.r . MI. ,. , . ,. !8toomB, , ~oera bajJi\ . , 

. M armariuo • . ·~jllgj),pOl'c. 
]Jl'inum . . Probolingo. 

eill'ert . . ... . . COCGS EilauU . 
Lt, tel' we Ie . 1;1. do Stue]'s , . Onrust. 

----.,_. -.-.-.-----------.. -------~-----.-.--.. - --.-~~ .-----.----:-~--:-:~----.----.. ---.------------.--.--
O...o..RGJ3 ... :T-Il::JS'1"'~EJN. Agcul,en . . 17 cill~. h' .. gage. H~unem3n. 3 k'A , ij '" erwetk, Pan

Uitvoer. 
Nur SalJiarllli~ CHI S()eraiJllijR pfor IlI.OO!IlUOol,i(ouilJgin Sophia, 

gez. dc Wildc,ligl .. Ned. I'Hi. Sloornl'. l\lh~lijoh~ F Pij. 

V()or Sam().r ~tJg . 

l ' ' Vilt scbbren, 1 .Ii!. Il',eSSt\ll , ) do. 1lI0deWhrlJll, l ' do, hoeden. 

de-I ell 8r,j(;h"u ~, (lMti!," !ilJlIvflrnemeuis 'goedct·p, u. 50 ka. da
mar,4 pH. ter.p;~, Lim TH.uw. 1 kl;. t!lba!;., 3 kilo prol'issien. 
W. H. Hall en co. ~t ku. Ilarongs, 13 pakken gOllddraad, 
K9.!I 'J'ekldn. :5 pik. Dud koper, 1 kt. manllfacturen tn tt'Dmpa 
S eoh 13agawia. 1 kt.. sp:\e\goed. 5 ktl. man,d'actllren, 1 kt. 
kramerijen, 1 do. modeware,n. Pociss en co. a kn. roaullfaclu
reno Ml>jl~l, z ell co. 4 kll. l1Ianufac!;ureu, .S;iid Aydroes. 2 
kll .· nHlll ulacturen, C. Babre en G. Kinder. 2 kn . en 25 bu . 
manufactllien, Geo. Wenry eu co. 10 kn. opiu t'i , lhdjie ACla . 
4·vn. bo\,er. 1 kt. wijn, 1 vat bier, Agent.tln. " 

· 5 ~n. zink. 1 pak wn~dock, Pa:ti d~l euSt,ialia us , aO pak. peper, 
KoTangkiel. 2rollen platen. G, Kollien co, . 1 kt.. kOf)(lr, 
Enthoven .en co, 4 .kn. zeep. Van Bct'k. R eineke en co. 1 
kl .. lampelJ. 1 do.silbel, V611 Vleut.en ell Cox. ' 1 kt,. zadelbeh" 
1 do. krarnerijeo, 'Gumpricll ' en Strauss. 25 kil. wijn'- 1 k1. N:1-a r Muntok, Riouw ell Sing~pore per stooml>. ~G()Uv .• GeD'-

·,modeattikelen. Geb. Snlorius, Veder en co. 4 kilo hammen, Myer", gez. Linneman. tJ.?,t. N, 1. St.. M,,~\sohappij. 
· Geo. , Wvhry en · co, 20 pik. dllO'lllr, S tell Makariem. 1 baal . Voor Muntok. 

'. ginghaus, Maintz coco. II kll. champague; Ikt. naa!dcn, lkt, kleederen en billS, Tau Dj iemwtij. 
Tholluis en co. ' 93 co! I. bag~De. W. 'Bil!:. 2. k D, roztincn, 2 Vooe ltiOll w. 
c:lo~aUlandeJeo. 1 ,kt.kreutt:ll, Janssen . en van < Wijk.. 21, kn. 4 ka wyo, L. P!atoo. eenige gouvewements gocderen . 
. maoufactureil, L.BohL . 40 zakken"darnal', 6 kn , garen, 6 do, . ' Voor Singapore. .' 
~rain.erijllo, Lim Tauw • . ee~ig~ . gouveruemenls ' goederen. 48 100 pik niela, 65 doaardappelen; 12 do !I\ieu. 3 pakken lamp

.- call. manuf!ictureni YabS()en'~ -',' 460011. mailufactu.ren, Tan '- pitten. Lie .Lee. 80 pik uijeo. KIm Engseug'. 8 pik kapoe-
.. Hoat. 1 kt. pa8sagie.rsgoed. ); ~ Villloilel~ efl"ei{:: 2ko. di- ···. Iaga. Sao. 10 bn manufacturen, Martin. Dyc\!' t;'n co. 2 vii. 
' verSel!, Agenteu d~rM.M. , 6 ,~: kil. -- "ins, Gtlsper : eo 'co; , bier. 10 kn wijn, 25keld geuever, 4 . vu vJeescl!. Agenten. 

',' , .voor Soeriibaya. . 10 ku ma:;.ufaci urcu. L orrain eo Cll. 

I " kteetservies. Van Vlenteri ' e~ 'Cox-" . lQ ko> sig'.!r.eo, Mainlz Naar Samarang per N edel. schip Ariana Petronella, gez. de 
en , co. L inkt. ;10kn;. eognae;·I:I<'. va,i Leel\w,en ell. co. Bier.l, agt. E: Moormano en co. 

, !{ ,kii ;,:diverseo. q~o;Wehry e.qen. ' 4 VD; ineer •. l3.~Sipg.ScL-fo.I383 coil. konpwareu, A'in board gebleven rim M[\C ~lO. 
,:~:~ai"r,'ten co. ~l pal{ J!I!(eDj~e~li},foeiiawa: :5'-vri':b:ier.l pak >Naar Neder\aud \ jet Inrlram!l\joe per Eog. schip Amaudi ut·, gez. 
"~-1Cian'eo~ ' Vail Sl'oiifen; '- ~lorg/J.(i"·ei:ic'o.l a-: k'o." uleel,3 do. j!'arrlj,,', agt. -'Maclaine, W Iii SOil ell co. 
':,:~jc~tieven. 'l'homa'S'cn J :o. ,'3 \{kh'. IiHiuufacture'fJ.G:urriprieh en : ::'b~ v(m Nededand, 
:: SCriiq'ss. 1 kt. ma.Dufa.ctureni " ~iedi-jrefenco; x',: 2co'll. ,bagage,I 400pik . rottiog, 1 ~jU l:l~. rlist, Maelaine, WI;tson en CJ. 

: .. .; . ,~ 
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Stoomva_~rtinaa;tscha;~Rij g,l;lwend en zijzij.n behande\d, 2100- ' 

',als, wij _ datYerineldhebb~n. ___ - _ _ __ ' 
; "De geiagvoerders ' derstoomsc,hepeu_hehooren zich aan de 
dienstreglementen te _- honden, even als heeren agenten. Men 

.heeftzich dei'halve-tot de hoofddirectie te wenden; die al
leen bevoegd is indezell te beslissen, wanneer men te 
Samarang gen.oodzaakt is geweest naar Soerabaija door te 
stoomeli euhet volle passage, geld heeft betaald. Onge
t,vijfeidzullenailepassagiersgelijkelijkbehandcld worden, 
zoodra de hoofddirectie -vallhunne -reclame kenllis krijgt. 

'1£ene geestigheid.. die zichoplostin het uetichten van 
bet verspreiden van lIschroomelij ke Oil waarhecten" VCl'sterkt 
Oil S overigells op nieuw -inhet VOOl'nemen am meL het 
Boer. IIandel:iblacl niet to polcmiseeren. Tot staving van 
hetgccn - wij geschreven haddon , achtten wij ons eehter 
vcrplicht dit op het papier teln·engen. ' 

. Bij de J{w. Calif. is gevoegcl eene opgaaf van den nitslag 
det geh'oudene aanbestedin'genvoor de levering van diverse 
levcnsmiddelen, brand- en lichtstoifcn, cnz., tell behoeve van 
het Dcpartetnent -van Oorlog tot Sllttlatm's Westknst, onder
hO'orighedcn on Benkoelen, gedlll'Cllde cell janr (1 87 2), dan 
w~l geulll'cnde driejaren (1872, I8n en 1874). . 

Gepl'aaide Schepen 

gcdllrcnde lLe reis van Amsterdam naal' Bahwia , met het 

Dal'kschip dlc(joltc kapiteiu J. G. Woeliler.s: 
~chc{'lJ3namtjl jJ rec tl lc LCllgtc Nalic Kornclllic J ~estenJll liotrccl 

van naar thgcn l'eis. 
M.u"ja AlloWua 

" 10017' N, 2i:to aa' W. "':cd bmstcnlalll Javu. 32 
(;uJalluo .. . . ]30 ,j.~' '6 . 3Iu17,1V. J·;ng. 1,011(1011 lVellill~l.oll :ll 
Abrul.:u" .... . . . ~Uo '.7 ' Z, 28e 11 ' W. Zw, L VC1'1' 001 Chitta~oll 47 
Oucllec " . ..... allo OJ' Z, 710 6S ' 0, .l!; J1~. ~hicltls SllHughuc 67 
l'u.uliua COHalnncc 

~13l' 1l0rC J~o QO' Z, 1'1'053 1 0. Ned, AlUl:iterdalll Sa-tUiu'aug &7 . 
Uit Krawang wCl;d op gistel'en 1 :Jj'eul'llari, pel' telegl;am 

bel'iel,t, dat de dijkul'Cllken zijn hel'~telcl, en dat, tengevolge 
van lien s}Joetiigcn . ntloop Van het water, het pacliegewas 
wei llig heeft gel(,den. 

Ucdurendc de ovel'straoming is aall de noodliJdolldell van 
bestlLUrswcge rijst verstrekt. _ 

lllijkens . cen mode op gistel'en olltvallgen telegram van 
lJati is de watersnoocl, welke in de residelltie J apam tien 
dagen lang !teeft gecllllll'd, thans als geeindigd to beschou
wen. Op sommige 'l)laatsen hoeH het wator tot 7' voet 
hoog ill tie hllize ' l gestaan. ' 

Ook in clat gewest is van bestu ul'swege aall de 1l00dlU
denclell hulp VCl'strekt. 

wonnen, terwijl het cijf,er ,del' plan,ten in geregelde tuinon, 
met 95133 vcrrneerderde. 

Alsnu zijn aanwezig: 
137 6240 Caltsaja's en Hasskarliana's; 

1727 5~ Sllccirubra'sen Caloptera's; 
300611 Offieinalis (val'ietates); 

64847 Lancifolia's; 
en 1050 Micrantha's, totaal 1,915,502. 

Waarvan zich in den vollen gl'Ond bevindC11: 
1009641 Calisaja's en Hasskitl'liana's; 

16489 3 Sllccirllbra's en Caloptera's; 
188214 Officinalis (varietates); 
16213 Lancifolia's; 

en _ 1050 IVIicrantha's, totaal 1,380,01l planten . • 
N~g kunnen binnen weinige weken, rllirn 100,000 plan

ten 1Il den vollen grand worden gebracht, zijnde daarvoor 
terrein en -knilen gereed . 

. Produkt werdniet verzonden; in voorraad liggen l'Uirn 1000 
kIlogralllmen . De oogst van 187,1 heeft ongeveer 7600 
kilo's bedragen. . 

De teeit van Kamille wed vaal' het eerst in 1868 be
proefd en sedert, wndel' bijzondere kosten, op kleine schaal 
voortgezet. Uuim 50 kilo's bioemen van uitmnnteride hoe
d~nigh~id kunllen thans voldoende bewijzen, dat de Ka
mIlle hler goed tieren wil. 

Aande heeren de Sturler en Dennisson in Bniteuzorg 
zijn 2000, aan den heel' Haase in Sarna rang 140 kinaplan
ten afgestaan. 
_ Voor Lands rekenillg werJen 788 plantell verzonden uaar 
Pasoeroean, Kedili, Kadoe, Rembang, Banjoemas, Lam
pbngsehe distrikten en Sumatra's Westkust. 

Kisten staan wedel' gereed Vaal' Menado, Madioen, Pa
soeroean en Samaran~:-. De partikuliere aanvragen nemen 
gestadig toe. Zaden worden voortdurencl, heincle en vel', 
in massa verzonden . 

V 001' den aanmaak van pak- en plantenkisten zijn reeds 
IDeer dan 3000 planken in . voorraad gekapt, nit de ten 
behoeve van kinaplantsoen gevelde wOlldboomen. 

De uitgaven ten dienste del' kinakultuur, daaronder be
grepen Kosten van transport van prodnkt en planten, heb
ben over het gesloten c1ienstjaar l 45106,17.- beclragen. 

(,Tav~ C0161'.) 

Stadsgeneesheeren. . Een dame nabij het spoorweg-station 
woonachtig, had het ongeluk behoeftig te zijn en ziek te. 
worden . Haar dochtertje insgelijks. Toen de zieke zag dat 
de ziekte van haal' doehtertje bedenkelijk werd, ontbood zij de 
hulp van den Isten stadsgeneesheer. Deze weigercle te komen. 
Daarap liet de wanhopende moeder nogmaals denzelfden 
doctor beleefdelijk ontbieclen, met de kennisgave dat haar 
dochtertje op sterven lag. En wat werd er ten antwoord 
gegeven? 

JItlad'iofJlt • . .op den lst~1l Dece~bel' 11. des avonds ten Wij geven hier het antwoord woordelijk terng: Zeg aan 
f3lj2 lIul' en m -clen :llacht van -den 2den diel' maand te 11/2 uw mevrouw, dat zij veel te veel schulden heeft en mij dllS 
uu), Zljll te .Patjitanligte scho~ken van Ml'dbeving gevoeld. lliet kan betalen; laat ze een aucler doctor zoeken. 

1)e beweging, die 2 a 1) sekondell aallhield, was vertikaal Dat noemt men mensclilievendheid toegepast door iemand 
en plantte zichvoort naal' het ,zuid-westen. ' II die het lijden van zijn naaste moet verzaehten . Dat de WOOl'-

(Jav. COUl'.) den van den doctor hem ernst waren, kon nit het feit WOl'-
.... , . den afgeleid, dat hij dienzelfden dag een bezoek bracht naast 

BER1CHT nopens de Kin{t~kultltZl:?~ op Java, over het de waning van de zieke en hulpbehoevende moedeI', zonder 
vierde ' hVartaal 1871. haal' op te zoeken. 

De Iste stadsgeneesheer schijnt vergeten. te zijn dat het 
De taatste lUaa-nelen v~nhetJaar, hebben~ich door veel Gouvernement hem maandelijks betaaIt, juist om hen te helpen 

regenonderseheiclen . . Belemmercle dez~ nn · .en dan het flink die in eene omstandigheid vel'keei'en als de clame van wie 
doorzetten van den -velclal'beicL, VOQl' de plantsoenen was wij sprake~l. 1/ Een certificaat van onverillogen ?" Ons clunkt 
daarentegell d~ weersg;esteldheid niet (mgllllstig. dat het beste certificaat van behoeftigheid in de wool'den 

])ool'- "vi'ijeat beicl!lIs zijll lS Bi 0 dagdiensten geprestct'rd, van den doctor loijll vervat, clat hij eli; zoo ,iets kait verze-
makellcle inhet_ go~cel,over 1871, 67.065. · , ..keren ook overtuigd iiloet zijn van de armoccle van wlk een 

1)001' · louden-, en ' stiikke,nwei'(IOtl 168632 .plHuten aangc- I patient, 



lao 
, ' :M"eO:~c~lievendheid. Voord:¢ inlanders die door den ban
djirgefcdell hebben, isongcveer t 800 hijeengebracht, welke 

. scm ' ,dour den Assistent-Resident met spoed en overleg is, 
itangewcnd. 
. . ' ~{cet bijclragenworden niet ' noodig geacht. 

(Lac.) 

30. Geen verpaohtingen, ma.ar een zeer hoag invoer-of 
debiet reoht met overigens onbeperktenaanvoer~, 

Wij hopen spoedig op deze zaak terug tekomeil. ' Reeds 
nu stippen wij eohter aan, dat het eenige' middel om de 
thans zoo gruwelijk toenemende demoralisatie vande beVO'I~ 
king tegen te gaan gelegen is in een aanhoudend,oprecM 
en l:loelmatig streven om de konsumtie-prijs der am:fioen 

SaltttfT(1.Ilg, 27.1anuari. Militaria. Nual'men OilS nit goe-,',:'W'eder zeer hoog te maken. ' " ' 
lie hronucn verzokert, i snlhiel' bijhet dctentihnis gedeta- ' Thans is en blijft zij in Midden- en Oost-J ava goedkoop en 
dlccrd, gcworJelleen karlitein , del' allroinistrntie, om nan de het gebruik door de bevolking, het misbruik liever,heefteene 
j t)}lgelui die in die kweeksehool wonlon opgclm(l het klecl'-en ongekende hoogtebereikt, die vreeselijk in hare gevolgen is. 
lwhoemnnken to leerCll. De kl1ll(;;C door dcnkwartierooeester Uitdien hoofde verdienen de beide eel'ste denkbeelden, 
,-.}Or dncxtra uel~(}J.lillg vanl 14.- per <lag aan de gede- welke ook de gevolgen voor de sohatkist mogen zijn, warme 
till<:C(ik ll omlerwezen besraat hierin om met de nanimaohine aanbeveling. Wij blijven eehter op. sluiting van het entre
i.e km,lwlI omgililn. Dat heet ecn proef nemen. Wij ZOIl- pot te Soerabaija aandringen. Die maatregel moet Jadelijk 
rif:n!.r,:; gdtl vo,)r denkapitein uesteed, blliten en behalve goede gevolgen hebben en kan reeds thans worden toegepast. 
t.ijll "'t&t ~QJnri5, zeer gevoeglllijk kllnnen stiplileeren als IIgeld Ook verlieze men het noodzakelijke van tijdige verpaoh
\'''tlUl1r&en: ' ~;r zijn dl~!luieftemill anderen die znlk een ,ting, ' bij de amfioen-regelingen niet uit het oog. Door late 
wnatfcgd :lllugemerkt ",jJlcllzien als bewijs hoe zuillig de verpaohtingen wordt aUereerst de schatkist benadeeld, maar 
miHicwlWlI in de Oos! worden bcstced. (Lac.) ook de bevolking in hare wezenlijke belangen gekrenkt. 

l'5chm;spvaart. Als eell welsprekcnd staaltje van de tegen
·wQ(ml~ge t)Dgenallkbllltrheid [lor Noonl-kust van Java VOOl' 

stbel'cn •. hn bier mccgctlceldworden, dat cen Hollandsch 
l\Cchi p, up rl~ Imitemecllc van Cberibon geankcrd, negentien 
,{ii!ii;.ll l1I)(Jdig had om de b:nllen-l'cede te bereikcn, die op 
ll11geV(;e r ode mijlt:n nfs/;ulId'i lag! (Lac.) 

~·"!"Wrttti!J. 29 Jim. Hoc ,,,eillig begrip de ollbeschaafde 
itlial! ~kr , r:5gelllij k )log van 7.fJuclijkheid en de bcdooliug van 
.. tra!nm hc~fi.·- het jp "'liar, w at (leden w.ij om het cerste 
ttl . "I:: \','ikkekn, het iwecde aUlIscbouwelijk' en begl'ijpelijk 
.. !nl,ktlt! "- bJcek OllS de:"cr aagen toen ecne bij ons in 
iliell.t ~;;j llfl,~ lllor.der, wier cellige zoon, een Ran Komende 
jougcII die wegens 111cdeplicbtigbeid a.'lll diefstnl tot 3 malln
cLflfl lhfllngarbeid (krakal) Ilchecn \'crOOl'dcelcl til zijn, in al
len ernst met de vraug to vl)Orschijll Imam, of haar kind 
niet kon worden losgekocht. dan wilde zij di t doen. 

'Ie Hensch kook hed rcrlVoudcni op, toen haar v8rteld 
WI!fd, dllt z'ulks Jliet ging; tl rlt 01' die wijze de riJke onge

!Otrll,fl elke wet ol'llrtreden kOIl, ell dat het don staat niet 
ow geld. wI:! (JIll verbetering van dcn misdadiger was te 
doen. 

N u, ' L begri l' VI\Il dit laatste vooral kosttc haar moe'ite; 
dilL kOIl i;C dan toeh nooit hebben gedaeht. 

En 't is waar; wanneer mennagaut hoe een jongen, reeds 
blijkhaar met de noodigll kwatle neigingen behebt, door een 
onufgebrokengedwongenomgang van drie maanden met het 
grootste geboefte, cllie g<>ede opwelling vall zijn nog zoo 
vatbaargemoed langzaam maRl' zcker moet zien ve1'stikken; 
hoe hij door die , drie maanden struf reddcloos aan de on
dCllg!lwordtovergelevel'd, dan. ijst men b~j de gedachte aan 
den berg van sehuld, ulleen door ons strafstelsel in deze 
kolonierecds op ons hoafd gestapeld ;ee1'st dan beseH men, 
hoc Inide ,hie)' aUes om eene radikale verandering in onze 
politiek l'oept! (Sam COU1'.) 

' Opium-zaken. Uit goedebron vernemen wij, dat, de 
regeering ' zich de opium-zaak ernstigaantrekt. AIle l'esi
dentcl1 zijn uitgenoodigd( v66rApril.e.k. hunne denkbeel
dCII mede te deelen omtrenthetalof niet wenschelijke 
dczer3 punten. 

10. Verdeeling van hetopium-gebied in slechts drie per
ceelen; l%nvoo1" vVest-, cen voor Midden-en,' Cell voor Oost-
Java, ' , 
, 20.yel'pachting voorden tijd valldrio achtereenvolgende 

jareniii~tede del' tot nog toe g ,evolgde jaarlijksehe veJ'pach-
tingen. '" . '. 

Verblijfkosten. Reeds sedert meer dan veertien dagen 
bevinden zich hier tel' plaatse eenige officieren, waaronder 
een paal' gehuwden en met kindel'en gezegendeni die vruoh
teloos op eene gelegenheid wachten om naar Makassar of 
de Molukkos te vertrekken. 

Van gouvernementswege wordt aan die landsdienaren, 
gehuwd of ongehuwd, sleehts f 5 verblijfgeld te goed ge
daan. Men kan zich begrijpen dat vooralde gehuwden 
daal'op niet weinig toeleggen. In de logemeriten betaalt 
men tegenwoordig j 6 per persoon, en getrouwde officieren 
die doortrekken, moeten meestal weI in een logement te
rcoht komen. 

Het zou waarlijk niet onbillijk zijn, indien met het oog 
op bovenetaande, het tadef van verblijfkostenietwat gewij
zigd werd. 

De direkte boot van Singap0l'edie reeds /¥ster nacht 
we~d gewacht en waarmede die Heeren nu zouden mede
gaan, is heden nog niet aan. Hun verblijf is derhalve al
wedel' verlengd. 

Op die wijze is cene overplaatsing voorzeker een rulne. 
(Sam. Cour,) 

Soerabai:Ja, 26 Januari. Men schl'ijftons van Probolingo: 
Dezer dagen verkocht een' der Heeren Suikerfabrikanten 

alhier, al zijne in dit jaar te verwachtenSuiker voor 11S1/2 
de pikol; terwijl hij die, eenigen tijd geleden, voor de Suiker
regeling·met een bod van f 151 / 2 zoude losgelaten hebben. -

Soerab1'ija, 30 Jan. P1'in8 Hencl1·ik. Het fraaie stoom
schip van dien naam heeft gister middag voor het eerst tel' 
reedevan Pasoeroean het anker laten vaHen. Naar wij ver
nemen, zal door den kommandant van dien bodemmorgen 
of over morgen een dejeuner aangeboden worden. aan de 
notabelen te dier plaatse dat ongetwijfeld in aUe opziohten 
prachtig zal zijn. (Sour. Cour.) 

In het Soe1'. Handelsblad komt het onderstaande ver
zoekschrift voor; de in Indie verschijnende' bladenworden 
door den schriJvel' verzoeht dit stuk OV8r te nemen. 

.Aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal 
over Nederlandsck-Indie. 

Geeft met den' meest verschuldigden eerbied,te kennen 
Gera1'duB F1'edrik Fritz, zaakwaarnemer wonende te Padang 
thans in hechtenis te Soerabaija; 

dat adressant bij vonnis van den Raad val} J ustitie te 
PaaanfJdato 19 Januari a. p. is veroordeeld geweesttot 
gevangenisstraf voo~ d~n tije\. yan een· iaa'/'.' en eene geldboete 
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hebben verkeerd. De verdediger~gerde 'Ilandat devolledi~e 
bekentenis aan Varkevisser was afgedwongen,toen hij in een 
licharp.elijken en geestelijken toestand van apathie verkeerde en 
dat'die bekentenis, atgelegdin handen van schout Ooster-

, wegh~l, in rechten ~~n ~ul en geener waarde waren, o~
dat ldie persoon, hoe IJvengambtenaar o?k,geeubevoegdhetd 
had .. om verhooren af te nemen of getmgen . te ondervragen: 
dat Zijnwerkkrin~zic~ aHeen behoorde tebepa1en tot het 
opsporen . van mlsdadlgers, gestolen. goederen, enz. De 
beschuldigde. was daarenboven in de gevangenis IIgemarteld" 
door : de ,talrijke bezoeken van den geneesheerHoogenstra
ten ,die "wetenschappelijke verhandelingen hield om Varke
visS~r aan het verstand tcbningen dat de wond aan diens 
hand bij . eene worstelingdoor een scherp wapen moest 
zijn ' veroorzaakt; dat ook .: die getuige geheel onbev?egd 
pogingen in het werk had . gesteld om eene bekentems !e 
ontlokken, niettegenstaande de geneesheer van Hengel, dle 
dellverwonde evene'ens onderzocht had, als arts voor de 
gevangenen was' aangewezen. . ' 

i'Hetswedersprak, volgens pleiter, het beweren van den 
beschuldigde, . dat die wond bij het baden in de kali was 
veroorzaakt door een glasscherf of een ander scherp werk
tilig dallr gelllll'ende geruimen tijd op die plaats aan den 
babnnur herstellingen waren verricht en er dns gemak
kelijk een of ~nder instrn~ent. of snijdend voorwerp, waarin 
Varkevisser zlJn hand mlsschlen geslagen had, daar kon 
aehtergebleven zijn. , 

Pleiter stelde vereler in het licht dat de verschillende 
getuigen elkander in hunne verklaringen tegenspraken; hij 
trachtte het bewijs te leveren dat·· de moord op . den versla
gene onmogelijk door een persoon kon zijn' verricht; dat 
Varkevisser noch de moordenaar, noch medeplichtige was; 
de Yoorwerpen, die den jeugdigen getuige Sanodin werden 
opgedragen naar het huis . van ' Ma Boesoek te brengen, 
konden,V\l}gens pleiter, nietbewezen worden door den 
beklaagde te zijn gestolen en als heler kon hij rechtens 
evenmin .aangemerkt worden. , De verdediger beslootzijn 
pleidooi om, volgens zijne voHeovertuiging, wegens gemis 
aanbewijs,f)1'vapraa1c voor den beschuldigde te concludeercn. 

het O. M. had gewezen op door hem bekleede betl'ekkingen~ 
Toen hijde erfenis kI'eeg, heeft hij zijne neigingen een 
tijd botgevierd. ¥aar blijkt. nu nit dat alies of nit de 
getuigenissen, dat V. in staat was tot het plegen van de 
hem ten laste gelegde feiten? 

Het O. M. had niet aangetoond, dat V. den momd en 
diefstal had gepleegd en geen ander; de meening over het 
voorkomen van mutsje en schoenen in de kamer van v. d. B. 
was eene bloote gissing, De verhouding van V. tot (le huis
houdster was gebleken; hij nam haar niet overal meer mede, 
maar hij koesterde geenszins wrok .tegen haar. De pressie. 
had bestaan en van daar de bekentenissen. Er was niets 
vreemds in dat een hier gebonm persoon b~j eene snijwon
de niet terstond de hulp inriep van een Europeesch genees~ 
heel'; bovendien had hij reeds gezegd, dat V. geen geld had. 
Met verbazing had pleiter gehool'd, dat het O. M. zich be
rcepen had op een del' getuigen. Hij had over dien per
soon het stilzwijgen willen bewaren, want de Raa,l zou, 
even als hij, den indruk hebben ontvangen, dat een dron
ken man, een krankzinnige of eell clown voor hem versche
nen was. Bij het gemis aan wetlerlegging kon hij even
min als het O. M. de clementie van den rechter inroepen. 
Clemen tie kwam nieL te pas als men aanneemt, dut V. ge
daan heeft hetgeen het O. M. hem ten laste legt. Maar 
bij gemis aan aHe bewijs bleef pleiter tot vrijspraak con
cludeeren. 

De uitspraak is bepaald op he den over acht dagert, des 
voormiddags ten half tien nre. 

Naar wij vernemen, is de door clen heer resident be
noemde commissie tot onderzoek van de aauvragen om hulp 
wegens de ovel'strooming reeds werkzaam en heert zij oOK 
de bevoe~dheia de aandacht te vestigen op pel'sonen, die 
hulpbehoevend zijn, maar wecl'houden worden om zich tot 
den resident of den assistent-resident te wenden, zooals wij 
verlangd hebben. Mochten zoodanige personen oak door 
anderenaan den resident of den assistent-resident worden 
aangewezen, dan zullen zij op kiesche wijze ondersteund 
worden. 

De vraag is evenwel of het plaatselijk bestlllU' over ge
noegzame middelen beschikt. Te S amal'allg dragen parti
culieren bij om den nood daar te lenigen, wellicht zal dit 
ook hier noodig zijn. 

ne hear Officier van Juatitie schetste vrij uitvoerigden 
levensloop van den beschuldigde, die verschillende beLrek
kingen had waargenomen, maar steeds blijken had gegeven 
meer van vermaken dan van arbeid te houden. De door 
hem verkregen erfenis werd . spoedig velteerd, zoodat hij 
zich in grooten geldnoodbevond en met van der Burcht Onderwijze1'8~Vel'eeni!ling: IIOnderling Hulpbetoon" ul~ 
meer en meer in aanraking kwam; vervolgens wees hij timo Janual'i 1872, Batig Salod f 21513,04. 
de schuld van den beklaagde aan zooals dat in de acte 

3 lJ"ebruari 1872. 
Heden morgen in het stoomschip J(oningin Sophict van 

Sumatra's Oostkust teruggekeerd, waarheea het gestevend 
wasomhet op Tree-eiland gestrande schip Samuel, g·ez. G. 
Read hulp te bieden. Men is er in geslaagcl ongeveer twee 
del'de gedeelte van de lading thee, circa 800 tonnen, te 
redden. De gezagvoerdel' hoopt nu het schip met hoog water 
vlot te krijgen. 

vanbeschuldiging was uiteengezet, door de gebleken feiten, 
debekentenis van den beklaagdeen de getuigenissen.Hij 
opperde de, gissing, dat de voorwerpen, mutsje, euz. die 
men in de kamer van den verslagene had g!lvonden, wel
licht door dezen in zijne laatste levensuren b!:lleend waren, 
wanthij leende op allerlei. Hij verwierp het denkbeeld, 
dat de huishoudster door wraakzucht werd gedreven om V. 
te;, bezwaren;, het tegendflel bleek uit de verhouding van 
dim ,beklaagde tot haar. Fressiewas niet op den beschul
digde uitgeoefend, waardoor hij t?t herhaalda bekentenissen 
kon ,gedrongen zijn. De Il1"nsch)s geneigd tot,clementie. Bij art. 1 van het besluit van den Gouverneur-Generaal 

' ~aar i hier gol~. h?t de. orele, de rust ~~ ~e veilighei~ .va!l\ van Nederl~ndsch-Indie, van 30 Januari 1872, no. 37, is 
de , maatschapP1J . III dIe mate ,dat hlJ III het reqmsltOlr i aan den dll'6kteur del' Burgerlijke Openbare Werken, den 
geene,wijziging kon. brengen. ' . . J resident van Batavia, den hoofdmgenieul' bij den waterstaat 

De" heer mr. Ruijs repliceerde, dathet wellicht het ge- en '8 lands burgerlijkeopenbare werken, eel'st-aanwezend in~ 
volgwas van de welwillendheid' van het O.M.,. om de genieur in die residentie, eu den majoor del' genie C. J.' 
defensie heteerst het woord te laten voeren (In dat de O. van Goens, opgedragen, zich in kommissie te steHen tot het 
v.J.zijlle rede geheel gere!ld hal.l gem~~kt, maar dat daal'in beramen del' middelen, waardoor in den vervolge ovel'stroo.' 
geend~r argumenten van de "erdedlgmg was wederlegd. mingen als die, welke te Batavia, in de laatste daO'en heb
Hij "w:eesdit ko~telijk nader aan ... ~e)evensldop v~n ~en benplaats gehad, zooveel mogeliJk worden voorko~en; en 
beklaagde ,wasdie van zpo m~!llg JonglllensClh; ~J Weld om met den spoed, dienhet gewicht van het onderwerp 
web;vanvormaak, mallrl' had da~ tQoh; ookgeal'beld. wan.t vordert, deswege rapport uit te brengen en de vereis"ht~ 



vodi~teli~n" 'YI1 tedienen'; terwijl b~j ,art. 2 van dat beslnit I Van den heel' W. l' . Fraser . 
geiiQeIlldedirecteuf isuitgenoodigd, voor de samenstelling 1/ N. N. door den he€1' Van Delden. 
teSamarang,van efme gelijke kommis~ie·spoedig de noodige " Pekalongan . 
yoorstellenin te dienen. ' 1/ Pamakassan . 

/ 50,
II 10,

'1/ 172,50 
II 79,91 

1/ Banjoewangi. 
Van de Hoofdkommissie del' J ongens Weezen 111l'ichting 1/ Mr. Cornelis door den heel' Van Veers en . 

teSoerabaija ontvangen wij onderstaande opg~af Val: ~e ge- II ' Muntok . 
dureIldedemaaridJanllar,i 1872 ingekomen lllselmJVlllgen II Makasser. 

' 1/ 12,-
1/ 304;14 ' 
1/ 100,
II 143,~ 

1/ 45,50 
/I 107,70 
1/ 100,-, 
1/ 5,
II 125,-

tenbehoe\;edier inribhting: 1/ Riouw 
ineens. jaarlijks. 3 maandel. maand. II Bezoekie . 
f 115 1/ 1/ II II de Pamanoekan en Tjassem landen. 
1/ 14 f 20 /I 1/ II Cheribon 

MriIitok. 
Telok Betong. 
Zuid~ en O. afd. 

Borneo 
Makassar 

van 
1/ 5 
1/ 410 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

" -------------
f 544 I 20, I II I 1/.' 

Terwijl zich onder de bovenvel'melde bijdl'agen eene gIft 
bevindt van {410 wegens de opbrengst van. een door. ~en 
heel' Mr.W. A. Engelbrecht te Makassa1' 111 ve1'ee~lgll1g 
met eenige dames en hee1'en aldaar op 6 November Jl. ge
geven concert,kan llOg worden medegedeeld dat eene .te 
Djokjoka?'la ten huize van den heel' O. N. H. van Lawzck 
v{m Pabst in de maand Janua!'i mede ten voordeele del' Soe
rabaijasche jongens Weezen Inrichting door eenige liefhebbers 
gegeven muziekuitvoering de aanzienlijke som van ongeveer 
f 807.60 heeft opgeleve1'd., , . 

Eere zij den verdienstelijken m~lZiekb~oefenare~ dIe ?p 
lleze wijze hanne talent en aan de mtoefemng del' hefdadlg
heid wisten dienstbaal' te maken ! 

Tot adjudant van den Goaverneur.Gener~al is benoem.d 
(le erste luitenant van het regiment Oost-Indlsche kavallene 
E. J. Roukens; ' met bepaling, dat hij bij zijn wapen zal 
worden gevoerd ",ti. Ia suite.'" 

Van IIcen, Vriend in nood" te Djocjo ontving Ds. A del', 
voor de noodliJdenelen in Perzio f 100.-

Bij de Jav. Gow·. is gevoegd een overzicht, betreii'enele 
de kultuur van eenjarige gewassen op Java benevens de 
prijzen der rijst en padi gedurende de maand Mei 1871. 

In hetzelfde bIael komt VOOl' een bericht nopens de kina
kultuur op Java over het vierele kwartaal 1871. 

D~ JrtV. Gaur. bevat eene nadere opgaaf van den uitslag 
van in 1871 gehovdenuitbestedingen van uitvoe1'ing of leve
ring van materiaIen, ten behoeve van eeli militair werk. 
De, u}tbesteding ' qel1tkte. ---

5 ]'ebruari 1872. 

Heden had de inschl'ijving plaats VOOl' I 500,000 gou-
vernements.wissels. Ingeschreven werd voor 

100 pet. f 787. 
10l 1/ 1/ 2700. 
1011/4 II II· 65,000. 
1011/2 1/ 1/ 1070. 
102 II II 200,000. 
1021jz 1/ II 300,000. 

De,' (hie eei'ste posteu ,zijn alleen gegund, daar ele limite
koers 9,P 1011/4 wasvastgesteJd. 

, Hedenheeft alhier door het Hoofdagentschap vande 
Nel. Indische, .HalldeIshank de veiling plaats gehad van 
7;827,45 pikols, Billitontin, die gemiddeld f 87,88 per pikol 
gegoldenhebben. 

Teribehoeve, van' hetDjati ,Gesticht zijngedllrende de 
UltlflndJanuarL<Qntvangen de volgendebij 1.1'agen : 

Restalltgelden van een feest te Solo. 

Te zamen' 

Vool' dehulpbehoevenden in Perzio ontving 
onder postmerk Buitenzo1'g van N. N .. 

Het Comite te Batavia ontving tot heden 
heel 

111264,75 

D8. Ader, 
. J 10. 

in het ge
I 7480. 

De Java-bode moet tegellwoordig al bijzonder groot ge~ 
brek aan stof hebben. Vroeger bepaalde de redaetie er zieh 
toe tijdsehriften, welke in N edel'land verschijnen, te pInn
deren of claar uitgekomen geschriftenna te dl'llkken. Thans 
gaat zij e1' toe over, in een drietal nummers, een opste! uit 
het te dezer pIaats uitgegeven en in Indie algemeen ver
spreide Militai1' Tijdsc1t1'ift over te dl'llkken. Onder de 
vele leemten in onze wetgeving doet zich ook deze op, dat 
er weI strafbepalingen tegen schrijver,s en uitgevers zijn ge
maakt, maar de letterkundige eigellLlom niet verzekerd is, het
geell overalelders, zelfs bij tractaten, is geregeld. Indiende 
Java-vade elders den letterkundigen diefstalpleegde, waaman 
de redactie zich hier strafl:'eloos kan schuldig maken, zou dat 
duur te staan komen. Maar is uu allesop letterkundig gebied 
geoorloofd wat door gene leemte in de wet niet tegengegaan 
kan worden? ' 

Zal het in Indie, waar het uitgevell van tijdschriften of 
boekwerken leeds zoovele kosten na zich sleept, daai:toe aan
moedigen wanneer men weet, clat men er aall blootstaat, 
Lerstond na de verschijning in een dagblad tezien nadruk
ken hetgeen de' redactie het illeest de aandaeht waard acht? ' 
11espl'eking van het onde1'we1'p, zelfs met aanhaling van 
uitvoerige citaten, wekt de belangstelling in een tijdschrift 
of boek nogmeer op en kan wederspl'aakuitlokken. Maar 
eenvoudige nadruk van opstellen of gesehriften strekt ten 
nadeele van de uitgave. ' , 

De firma' van Dorp &; Co. zij intusschen gewaarschnwd. 
Het voorbeeld, dat zij geeft, kan navolging vinden, zoodra 
bij haar .iets van eenig belang het licht ziet. 

6 Februari 1872. 

Spl'ekende over de belemmeringen, die de communicatie 
met andere plaatsen langs Java's Noordkust dezer dagen 
ondervond, schl'even wij in ons nommer van 22 Jan. het 
volgende: 

If DeN ed. Inclische Stoom vaart-maatschappij handelt uiterst 
roijaal en verdient aIle htllde, daar de directie de passagiers 
kosteloos wedel' naal' de plaats van bcstemming laat over
brengen en alleen voor de voeding gedurende de meerdere 
dagen, die menaan boord doorbrengt, volgens tarief, eene 
matige vergoeding verlangt." 

De jnistheid van die mededeeling wordt bestreden. 
,Wij nemen daarvan geen woord temg. 
Toen de heel' Staverinus, mw. Noorda, de heel' v. d. 

Poel, en familie en ~nderen te Soerabaija passage genomen 
hadden naar Samal'ang en genoodzaakt werden tot Batavia 
dom' te-relzen ,hebben zij zich tot de hoofddireotie del' N. I. 
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