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voOn'YOORDEN, <- I voorb.eeld van hunne w~stersche meesters aange;. 
moedlgd om het prestIg:e vahhet gezag hoog 
op te p.ouden, ov~r:moechg door het verslappen 

. 
VOORKOMENDE_ IN DE GEWONE EDIT IE V AN RET 

Nieuw ',',Bataviaasch Handelsblad. van , de banden, dIe ze beteugelen moesteIi; in' 
hun zucht tot knevelarij en willekeur door nie,: 
mand en niets . gebreideld, toonden, meerJn~leil 

WIE ZAL HErr ZIJN? minnaars te zijn van het opiumschUiv~n , en 
Rij'ke,weelderige 'kgffiedistricten; groenende sterke, benevelende ; clranken niet al te -' zeer 

rij;;tvelden, . die , U overal o1iuingen en eene on- te versmaden. Op die ' wijze heette ' het~j . .G6k .. 
afzienbareiee· vormeu; uitgestrekte boss9hen; vernement van N. L ee.Il -: der uitgestf~kts~.e(.ll). _ 
een vruchtbare hodem schier overal geschikt voor heste gewesten van Jaya in naam, te -hestt'tre'uj 
ontginning;- landbouw: "en veeteelt; een hreede maar vestigde' er ind( daaa regeeringloosh~t~,' 
stroom, ten allen , tijde hevaarbaar, die door de wanhestuur, gemls aanveiligheid voar . :lev.\Ul':-' 
lager gelegene ge'de~lt{rri - zibhs1ilii~rt; altijd en en · eigendom. "': '. - . ':fc: : 

. alom bedekten Onigeven Inct ,wa:t de planten- Del:e zoo' zeer verwaarloosde' , en do~I' d~- i~(;l; 
:groeiweelderigst en' -prachtigst aanbiedt; eene geering vaak miskende I'esidentie is ' op hreil~ 

, dOO~~r.f ,,~nie~loop : vall tal van omstand~ghe- zonder hoofd. : , , ' 
- den 'rum. ' ~p _op~~~ vers]a.~de, _ maar ovengens :pe , ~egeering; gele-id, door oe~lle :lanltrri;j~i~~i 
nj~r \i}iin~r '1'~~alt eldefs -nijvereen goedwillige held, (he voor den hetrokken ambtenaarhedtie
jjilalidsche, bevolkillg-"- zoozegende de natU1t'l' de gelijk Inag heetell, draagt graoteiideels-deichUId 
residentie, ~die wij Kedirie noemen. dat de ontslagene ~esident, toen.met klein op'afdoe-

Een zestal suikerfal)riel<ell, die min of meer mng van zaken bl11nen een gestelden termijn ,verd 
winstgevende vruchten ' voor de eigenaars en het aangedrongen, openlijk met hare ' bevelen,'_ deh. 
gouvernem',>llt afwerpeu; ' een tabakskultuur, op ,spot dreef'. Die misplaatste geringschatting! zat 
gr6bteschaal door departiculiere nijverheid ge- op het verleende ontslag niet zonder invIOt!d. 
dreven, die , met elk ,jaar in uitgebreidheid wint, gebleven zijn. . 
0\T.e~' ' e~n , groot gedeelte van _ het gewest welvaart Wie zal nu de man zijn,geroepenom het ge- ,' 
eft-·:rijkdbinvoorEuropeeaan en inlander ver- schokte gezag en den goeden naamvan de N. 
8preidt -:-- datriep deindustrieele geest van onder- 1. regeering te releveeren, den eerhiedvoor -wet-
~e.ip;eil?e _~r~p,d.se~9ot~n " in .h~t leven. . ten en bepalingen te herstellen? Wij 'Yachten 
- ReSldenten, ",Vier mOi'ahtelt, nauwgezetheld en on9 om namen te noemen, maar , wij achten het 

di~nBtijver' niet ' ,steeds: , beantwoordden aan het dringend noodig dat hij, op wien de keuze :valt, 
vertrouwen,d~t de , hooge regeering in hen door het besturen eener andere r~~sidenti~ reeds 
steld,e,gavtm er., sprekende ' bewijzen van ht:krom- vdldoenQ,e, blijken heeft aan den dag gelegdvan 

' penheid"gebrekaanenergie, gemis' aan heleid, door eei'lijkheid en kunde te paren aan fierheideIi liu
' geenhulpvaardigheidofgoedmoedige inschikke- maniteit, gesteund door een diep besef vatlde ' 
lijkh,~id teverbloemel1.' A~sistent~ residenten, door groote verant~oordelijkheid, ' die OJ) hemhlst. 
w~hgerlrag tlIl.oIiVermogen, door Juiheid en hiuw- ;Kedirie worde I~iet langeI; gebruikt als ballings- " 
held ; een d(JOrlliIf~et oog vanden welopge- oordv.an ongeschlkte, onbruikbare, onmoo'~lijke 

',' v~eqen ,Europeeaal1, "de bespottirig eerier regee- hoofden van gewestelijkenplaatselijkbJ'stul1!. ' 
: Tiilg, J" vai'etidaatenboy~n ee~~e . krenkingvoo.r den Kedirie. houde op een pepiniere te zijnvoor een 
inlander: In laIidsche - hqofde!l, _door geen enkel : stel ambtenaren, die nog niet mondigof waardi.g 

. .. . ' . .. . .;. ' . . . - . . 



gek~Ul;d worden aud~re/r~sidenti:l1 : te pestm'en, 'het zijn kan en 'JApet, tot eene del' bloeiendste 
die om ve1'schillende '," l'edenen;,' doch .zeer te . on.. en 'Inoest '" winstgevende ge'westen van Jav~" 
recht, , bij hetgouverneIl1~nt g?nst~ger aangeschre;,-z " 
venstaan. " 

.Op hem val!ede keuze, de doo~'een beproef~ 
verleden genoegzame waarbOl:gen gee~t dat hlJ OPIUM. 
met ernst en krachtige hand 111 staat IS de ver- Zoowel hier te lande als in het mo~derland 
slapte teugels ,van het bew,ud op te n~mell en is de aandacbt geve~tigd op ' de ,schrom'eJ~jke 
vast te klemme,n. Het gouvernement kleze om nadeelen van hetdoor. de 11ee1'en 'de \iV aal en 
zich daar te vertegenwoordigen een ambtenaar, Mijel' ingevoerde stelsel vail opiumpacht. - .' ' 
die elders getoond heeft een humaall persoon, Ret is ons · onvetschiUig wie als de vader van 
een ' voOTstander van beschaafde vormen, maar te- de jongste l'egeLng, moetworden .aangerperkten 
gelijk een vijand van schipperen te zij~, die ' de of wij derhalve moe ten aamiemen, dat de heel' 
waardio'heid del' regeering tegenover ZIJne Euro- de Waal positjeve bevelen dan welweder ora
peesch~ omgeving, maar vooral tegenover in- keltaal naar lndie zond, als gewoonlijk voor twee': 
landsche en ehineesche llOofden weet op te hou- ledigen uitleg vatbaar ,zoodat . zijll opvolger nu 

d in de rrweedeKamer moet komen en hem ten - en. , . 
Wil evenwel de nieuwe titu1aris lllet v1'ucht halve vl'ijpleiten. De diskussie~die in de 1aatste 

werkzaam zijn, dan dient hij verzekerd to wezen plaats daar-over in de rrweede Kamerwm-d ge
niet alleel1 ,van den 'l1loreelen steun der regee- vcerd, maakt dat niet uit . . Zooveel iszekei-dat 
,ring, maal' clan moeten hem daarenboven de n~a- de heel' Mijel' zijn aandee1 in dezen· vet1~eerden ·' 
terieele middeltm niet onthouden wo ' den, 011n11S- maatregel openlijk erkent, en het peccavi nitge-
bam voor ieder, die verbetering en gang in het sproken hef,ft. . ' ' 
bel1eer moet brengen en bewaren. ]~en achter- W alm~er wij cohter nagaan: wat ons hieI,-, ~\~" 
stand, die ongeoorloofde afmetingen heeft ver- van elders wordt medegedee1d,dan achten "11 
kregen, client door een afzonderlijk daartoe aan- he~ noodig op eene spoedige beslissing aan t 11 

gesteld personeel illet den me~sten spoed bijge- drmgen., In Nederland zijn door deli ,heer"van 
werkt te worden, In het archlef, waal' wanorde Bosse de overlegging van stukkenbefoofd. 'Men 
en ol1\'olledigheid om Qen voonang twisten, brenge zal,naar wij v~rtr01JWen, niet wachten <:lin hier 
cene bek\"HnlC ]land l'egelmaaten , orde te1'ug. ' te handelen totd~t het lichtllit het' Westen 

Maar wat voo:raleClie cliingende 'hehoel"te lllag schVl1t: ' De heel' Motl(:e ' ishe.rWaa~t's 'ge~onden 
genoemtl worden, is de aanvull ng van het ge- om Iller het. belastingste1sel te bestudeeren en 
ring gctal ondergeschikte klein ere ambtcnaren op te ' vel'beteren. H\i moet zijnt; aandacht· "vel 
het hoofdlml'ea:u del' residentie, zoowel als op die o.p de opium-kwestie gevestigd hebben. ' , 
in de vCl'sc1dlende afdeelingen; bok het gehalte Het ~~rbruik neemt inm~ddels ,op sclll;ikba~ 
ten' opzichte van il1tellectueele ontwlkkcll1g en rende Wl.1ze toe en' demoraliseert meer en meer 
kennis van de taal vraagt Iuidc om verbetel'ing. d~n inlander. Maar daarenboven~al men spo'e-

Zonder deze faktoren, die voor geen enkele dig wedel' , :001' de fil1antieelegevolgen van het 
res'dentie, maar zeker het allel'm;nst voor Kedi- tegenwoordlge 8te1se1, staan, wanneermen niet 
rie nls weclde-artikelcl1 kunnen be~chouwcl wor- in tijds maatregelen neemt. , . , , . , ' , ." ',' 
den, ' bij den spoed, dien de regeering voor Wat is.toch in de'eersteafdeelinghetgeval? 
de afdocnirtg van stukkenmet Idem eischt, De opmmpachte.l'voOr Batavia-13antan1~Kra-
zal elk "olgend resident, trots bekwaamheid, wang eli. de Ll',ll11pongs nam in1870~vQlgens 
goeden wi], \jver en zelfstandigheid, trots mede-~a;uwkeul'lge opgaven, ons· laatstel~jk vel:strekt, 
werking van kundige assistent-residenten en ge- III 1870 aan tiball 4800 en 600katties, si
schikte kontl'<.)leurs, zich zelven een brevet van r~1n 2200 en 3100 katties; ,totaat 10 760 kat-
onvermogen moe ten toewijzen, den moed ver- bes. . . 
liezen en . om het lieve brood, zoolang zijne be- _:n' 1871 nam hij aan tiba~l~pahhterhaaid~ 
trekking, het moge gaan zoo het wil, waarllemen oplUm 6,840 katties, aan ' 81'ram ,45'OOkatties . 
tot het verd.end pens:oen kan getrokken worden totaal 11,340 katties. . ' " , " '.~ . .... ' 
of het gouvernell1e~t zooveel gehaspel, verwar- . Alzoo w~s het verbruik, .datdez~ , cijfer~schijn
ring en tekortkommgen moede, 110gmaals ' met baar .~ndtl-1den, in 1870 peJ' , dag in de eersie 
'een ander de proef neemt, (re evenzeer ate ligt. afdeelmg 29 katties 7 thail G tji en 7 J-loen, III 

zal bevonden worden om Kedil'ie te maken, wat 118-'71 ' ;) 1 katties 0 thail 1 tji en 9 hoen. , 



" ' vulgens ,ee_ne 'u.UUenl " up~avt):t;uu 111::111 eUIlLer bruiktehoeveelheidis toth hee bf}staandestel~ 
vetstl'ekt ' zij'll(1antfhatl 6;831 -katties en ami si- s~l in aIle opziohtenllitel'st:oadeeiig~ , • " " 

, ram 4000 katties., , Wij zien geen kans het opiuni\'erbruik tebe-
' De pachter :' ,hield van , Jaar tot jaar belang-Ietten. Zeer juist wees' de heel' Gastens el; on

rijke , hoeveelheden over. Op nIt. December jl. langs in het Indisch Genootschap op, dat -de 
had hijeeu restan~ vail 3~o27,O k3tties, die dood , van 40,000 menschen in China dat doel 
vool'h8t jaar 1872 lh rekeI~mg kwamen, niet deed bereiken. Maar wat de Regeering 

rregen' tiban ad 570, kattles per maand here- kan eloen, is met meer klem haa1' afkeer van 
ken:d ' el). . de sini,m sIe'chts op 38,35 katties per het misbruik te doen kennen. Men late geerie 
maand stel1ende(de laatste ons verstrekte op- erkendl:{ opiumschuivers in ambtelijke ~etrekkhi
o-ave)was ,dit voldoende. om tot Juli in de be- gen. Men dl1lde geen koketteeren met de pach
hoefte tevoorzieil. tersvan het verderfelijke heulschap. Men ont-

vVerkelijk zau de ' pachter tot den 18 Mei doe de verpachting van den officieelen luis tel', 
jL geen opitlm aangevraagd hebben en alzoo het waal'mede deze thans vergezeld gaat J'lll waar
, vel'bruik eigenlijk niet hooger moetcn worden door ' de pachter een man van gewicht schijnt 
gesteld dan op 19 (of 201/2) katties per dag te worden. Rovenal handhave men met kracht 
Yoor , dit pachtperceel. de nog bestaande verboden kringen en late het 

Iutussehen ,;~ijn: QP de verstrekte hoeveelheid verbruik Diet toe, waal' het met vrucht tegel1-
in 1871 orergebleven 3,527,01 katties,hetgeen ge'gaan kan worden. ,' , ' 
slechts een ,verbruik ,· zou aantoonen ·van 7,813 De Gouverneur-Generaal Sloet van de Beele 
katti'es8thaiis ruil11 of van 7310,99 katties. .is wat kwistig geweest niet het aanwijzen van 

TIl: elk geval is in 1871 meer verbhLikt verboden kringen.Hoe sterk de heer devVaal 
dUll de 570 katties, de verplichte hoeveelheid, voor dat stelsel gepleit moge hebben, deon'~ 
die de pachter rnoet nemen, op het laagst ge- dervil1ding lee1't dat waar men zulke kringen 
schat 38,:35 katties permaand. ' tl'ekt, woals ze weleens waren aangewezen, gren-

Vall waarvel'krijgt hij thans het meel'del'e? Zou zende aan en van aIle zijden oITIJ.'ingd door opium
de komsurntie sedert . Jalluari 1872 in deze af- schuivende st1'eken, dit aIleen eerre bate voor pacli
deeling atgenomen Zijll? Is dat aannemelijk? tel'S en smokkelaars oplevert. Maar de heel' Mijer 
Z?o ~iee~! ~a~l .is de v~ol'raad ad 3502,01 des jSlOeg wedel' tot, eeu, ander uite,l'ste over. Zoow, el 
te . eel' opgerUlll1d. ' op Sumatra als op Java kan gewaakt worden tegell' 

N'eemt men aan, hetzij dat men met 570 kat· onbepaalde uitbreidingvan het misbl'uikHet 
ties pel' maandkan volstaan, hetzij - dat de pach- doet er niets toe of' soms uu en dan eene kleine 
tel'. Ull zijn voorraacl sneller opteel't naar matehoeveelheideen verboden kring binnendringt; 
hij cvenyeel als ill 1871 noodighad, zoodat hij de vl'aag is of e1' streken zijn waar het verbruik ' 

-~eel' spoedig geen voorl'aad meer zal hebben, dan vel' van algemeen is; daar -behooren de kitten 
tL'eedt weldra wedel' het tijdpel'k in) waarin men niet te worden toegelaten. Ret is eene zaak, 
dubbe} waakzaam dient te wezeu. waarbij zeer veel van den takt en de kennis van 

Het tegenwoordige stelsel bl'engt mec1e, . dat den lokalen toestand van de hoofden van ge-
. uepachtel' hoven den tiban ' eene enorme hoe- westelijk en plaatselijk bestuur afhangt. 
veelheid aansir(lIU kan vragen. Volgens het Wilde men geheel met het tegenwoordige 
l'estaut ovel' 1871 vroeg hij over het geheele stelsel breken, dan is het instellen van een hoog 
jaar eene hoeveelheicl van bijna 300 katties per linvoel'l'echt en het uitgeven van licentien vool' 
maand teveel aan. - Inwelk gedeelte des jaarshet houden van kitten aanbevelellswaard. -
is dat gebeurd P Zooals cle zaak uu geregeld is, mag ze nog-

GHat men opdenouden weg voort, verstrekt tans niet lang meer blijven, want het bederf vail 
men teveel opium in de tweede helft des jaarsen i den i!11ander en het nadeel voor de schatkist 
eindigt het pachtjaar, ' clan houdt de oude pachter !nemen telkens toe. 
wedel' eene 'hoeveelheid ' opium over, die elke . v. L. 
mededinging ~oodt i dan, sohrijft , men del' Re-
geeringde wet op nieuw,_ VOOl'. . 
. Wijachtetihet derhalve dringend noodig, dat 
thans behoorlijkeKontrole op de boeken w<n'de 

. gehouden, zooa.ls d~bestaande reglementenvoor
schrijven. Zonder verantwOOi'ding ' van d~, ver- ~ 
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]f'X 'T~IfKKTE N uit '1tet' ilegister cler ·· Beslttitenvan' den 
Gouvernpur-Getjeraal van NerJe"lancl8ck~ 

, Inclie. 
J3UITENZORG, den l3den Mei1872, (No.1) 

(Staatsbladno. 91.) 

'Gelezen ··enz.· , 
De .Ra;d' vlin ' NederlBndsch·lndie gehoord; 
Is goedgevtmaen en verstaan: ' . . 

. Eerstelljk: . Vast te stellen het aall dlt beslmt gehe~ht regIe. 
ment op bet verlecnen vanbinne.nlaudsche verloven IIlIn Inlandsche 
ambtenaren in Nederlandsch-IndlC. 

Ten hveede:Enz. 
Aischrift, '. enz • 

.... . . C;'~UI~~~~O~ri ,~e~)~~~~:~~~i~g;~~!~\~~~·~J~j:\r~t 
(Staatsbladno. 8,7,) ,,' . ' .!;"'." .,' ,. , '''-

G~ie~en. enz,; _ . :,'. , \ " '~~:':)f); 
De Raad van Nederlandscb·Indie ,gehgord; "'. 
Is goed~evonden en verstaan: " . ..' " ;;, , , ; , ,'" . 
EersteHlk: Vergunning tevedeenen ,,()Dlv()pr ,;het.;ge~IIlJk;,~i; r, 

door de N ederlandsch· Indische&poptVleg~me;a.tscbappy }e,i,bo.u,:,en 
brug over . de . rivie~ Tjiliwong , i.~ dep' toegll~g.s.tyeg';~ar. ~e~. ~t!lt!9~ 
Meester·Cornelisvan den spoorw.eg .. Batavla-B~~ten~org _ .toL~e 
heffen .volgens het. ondersta,andtariek "'C:,,' .. " . ,. :' ;.' 

voor een ioertUlg •. bespan!len ,~.llt.:4 p.!'~~4!,n . ;, , . ". I Q.50.. ;. 

: ; ' : :"" :I' ' ;;' ' ;'~, }~Jg~': 
If "peraoon te pas.rd. . : ~ .. ~ ' .. ; ' ;" , .0:05;-, 
/I "voetganger b~inden me~ goe!ler~n < ' . .: ·IIQ9~r 
1/" If zouder_.goederen .c·: ... • . • . • . • . • /f .~,O" , . 
If II paard · metgoederen beladen.eri geiei!lwordend!! •. " 0;07; ' 

Van denGouverneur~Generaal ,,1/ /I l!'eieidwordeDd ong~zade,.iden on~~Iadeupaard /I O;O~; 
/I H beffeikar of andervoettUlg.bespaooen naet 4 ". 

van Neaerlanclsclt-Inclie: boWels of ander" booru.I1'¢ii' ,en ' ge'le~d\VordendeIl030i 
Ter ordonnancie 

c IJe Algemeene Sekretaris, /I idem met 2 hu1f!,ls of iinderhoomvee •. . jIR~O; > 
VaN HaRENOaRSPEL. II II idem met I bufftltof :ari'd~rhoornvee . //(PO;, 

Art. 1.-, Binnenlandsche ver!oven voor een bep.aaiden tijd kun- ;: ~:~dl m:~ ber~dei()/~ . ~ele~~.e~§f',;:-·:::: · ~;; g:g!;; 
nen Qm gelYigtige redeneu vcdaend w.orden . aan IUlandsehe amb- II Ii bok, eene geit"eens~haap. ,~~i1 ~z.i{i1f e~nee~eIin:+~~;q!: • 
wnaren, Tan' een akte van aanstelhng voorzlen. . Ten tweede: Te bepalen,'d'at M;';ip artTvf,(n ditbes.llll!: v e,r~ 

Art; 2. Bij ieder ver.zoek om verlof rnoet de verzoe~er naau w- melde vergunuing wordt veri ee,n!i v6~r e~r) .~U~ta~~ vian}~~n •• r~t~~~ 
kilurlgopgeven. welke. v~rloven reeds door bern zijn genoten en ingaande met den dag. waarop debedoeld~<hrUKY:!-l{}~ 'JJ~'t cwe"-' . 
krachteu8 welke b-esehlkklOgen . bruik zal worden openg·csleld. .,,', " , .. ' •. , " . , .... ,- ' ... 

Art. 3. Verloven worden met behoud van eenig traktement . Tel' ordonnancie 'van den ' GOiIverneur~Geilllraal 
niet verJeeud voor een langeren duur dan l1anvankelijk van drie, ' vali' Nederlriiicl8clt~Jizlfie.' - . 
en met illbcr!rip vlln verlcngingen. van zes maanden 'J)e ; 4/fJein~ene : S;j'kr~t~ri8, .. ' .... 

Art. 4-. Verlovell brengen hct beboud mede van vol trakte- , YAN, HA~~NcaRs:P~I,~ 
ment gedurende de cerste maand. ','c .. .. 

Over den verderen lijd wordt half traktement behouden. B den 9d~n ' ¥eC1872; {N9. ;2}, ;.., 
Art. 5. De Gouverueur-Generaal verleent aile verloven, voor . UITENZORG; 

z()Over de bevoegdhei~ daartoo niet aan andere autoriteiten wordt (Staatsblad no. 88.) . 
opgedragen. ' . . . Gelezen, enz.; 

. ..: .. 

, Art: 6. yerlovcn van boogs.ten~ . dnemaanden, met lllbegrlp_ Is go~dgevo~den en verstaan: . ..' " . . . . . 
no · verienglllgen. kunnen 8cbrlfteluk wo.rden verleend dooriIe Met UltrekkmO'vlln de -- bc~IUltcn .v!ln .. 293.aDlfanen lS_ep~ 
hoofden . VIII! gewesteltilt b.e~tuur tip e ... . bUlten Java. of wei door , tember 1863. no~ 'Ilen 9'(&t.a~t8,bl~d~!(':"~-;:;J3">e,l1" .I~~).,lO~~_. 
de ,chef, faU ~el'ar1.cmeDten eD ~oJl.egJen.~ voor zoover betreft de 1865, no. 33. art. 2 (St~atsblad ~;p.o; :43); c~O:~O¥f61i~Ej~ih~r;;.1!~' . 
ambtellareo, die te bunner beechlkklDg zUn gosteld of onder bunne 33 ~Staatsblad . 11'0. 140). 18 April ' ~·868,pa. 13 tSl;R'B~'s\11ad;!}EX 
bevelen staan. . . . ' .. 45), 4 Februari en 22 December 1870;· riOl!; lart;' 2: en2,{~tllatil" 

Art. 7. Ingeval dringende redenen .. verbICden. om te verwulen bladen nos. 24 en 191], en van art, 2 _Vl'ri ,beLbeslu\~ ' van 1 
totdat door het ~oofd van gewcsteluk. be8t~.ur 01' e~n .verzo~k }'iaart 1865. no. 25 [SttiatsbladJio, ~l]. te : b~palen: ..... ... . ' , 
om vorlof is beaehlkt., Itan de ~oog8te plaatse.I\Jk.e autOritelt 8ehnf· dat de by art. 8 It. ' II. vanbetreglemeot 'vqorde-dienst der 
telijk toe$talln, .dat, in afwaehtmg "an besehlkklDg, van het vcr- gouvernements telegrafen in~ederialids(J,h . Il',idie, vllstges\,eld ,bij ' 
10C worde gebflilk gemaskt.. het besluit van 16 1!'ebruari 1871. no. 13 [Staatsblad ' 1l0; ,19], 

Deze vergunnillg wordt zonder vertragmg . aan bet boofd van bedoelde Regeringstelegrall\lIieo; ;'behalve .. do9r ' i()fi" naolelt~ . den ' 
gewe~telijlt besluur medege.deeld. GOlIverDeur-G«:neraal, kunnen worden'~ venondel'l .~,~oOl';;of. n!tm. en". 8.: 
• Ar~. 8. De naaate cbef van ten verlofg~~ger houdt aantee-den RaadvanNederlaDdsch.I(ldi!l, ..... . ..; ' ; ": ' . 
itening van den dllg, w~arop deze begonnen 18: n bevelhebbet.- der. land rnagt, . " . !. '.c ". 

a. van bet verlor gebrulk te makeo; , /I id. II zecmagt; ' .. > ...... :,' •. '.,". j ~'~~»;, " .' 

h. zij~6 am~tsplicbtcn weder uit .. te oefen.en.. .. . /I p~esident van b~e.t hoog-gerC\cht.sliof v~nNedeJla!l~~Q~ . ln~ie, 
Indlco dlt laatste v66r of by de explfatle van dell ve~loftlJd de duekteureo der departernenten ,~ti.n 'alg~ll!een beBt~ur., 

geaohiedt, treedt. de ambtenllar, vlln dlen dag aft weder III het den' inspektei!r.genera.aL vari. finaneien P; H. B.>Motkc. , , 
vol ,genot zyner lllkom5te~.. .' .. ' '. /I prokureur-geueraal bijhet h'oog;gerechtshofvanNeder. 

Indieu bet nil de 6Kplratie van den verlo~tlJd geschledt., ont. landsch-Iudie, . .• , " . " ; '> 

vangt de gewezen verlofgangergeen bczoldlglDg o~er .de loop~.n- de IIlgemeene reken.k;t\mer" , . 
uemlland, enwordt, met opgave der redenera. IDdlBncr zUn, /I hoofd-inspekteurs der k.ultures; '.' 
verrilag aan den Mer va-n h~t betrokken departcment gedaan. /I hoofdimvan gewestelijkbestuQr, ' 
, Art.9. Door dtze bepa\U1gen wordt ~Iet gederogeerd aan de /I presidenten dllrradenvaiijustjt.iei .. " ,c , .";,: •. ,, , . : 

'voorscbri(ten van . de artikelen 22 en ~3 van .bet . r.egl.emeut op /I hoarden der militaireen '~8pi:ne ;ho.9fd., :en' alg¢lIie·cge --d, .. . 
de rech terlijke orglloisatie en het .beleld det Justltle .Ill Neder- rektien, . . '. , . '..,-,,< ... , .. '.. ' '',' . 
laDdsch-Iudie. iioeh Mn ~rtikel 7 ahnea .2 der I.nstruktle ~?or tie /I . afdeelings: en gewe8tcIUkeenp,,!~,t~~!~~~ :~!¥t~i~e~~rn~!l1l;' 
Tegcn~en op Java en Madura en van artlkel6 ahnea 2 der Instruk- danten, ultgez()ndClrd delaat8tgenoeiii'li ell:'~()ludl'dnel:io,ofd-
tie vaor distriktshoofden aldaar 1 Staatsblad 1867. no. 114] . . , plaatsen van Java, " ' •....• , ";"<'-;;~F '~."'. ":,~c~i:;.·; 

Vilstgesteld bij besluit van den G.>uvernenr-Generaal van Ne- /I , kommandanten van marine,sta.tiori~'·ell",anoof>logs~l}jep-en, 
derIADdsch-Indie; van 1,3 Mtii 1872, no. I [StaatRblad no. 91]. 1/ . direkteuren van 's land8 ~iiiad'tiemeiririclltiil~e.Ii,· } ." . ' ,',_ . 

Mij bekend: /I h?ofd~n van phat8e!~kbe5tuur"' t~c A:~je.r ... ;JDdraln!\ijpe!e~ •.. 

])e Alflemeene Sekretari8, " , ~M~~;r?~en hulp-officiereDder ' g~;e'c~ei\ikeenadDliDi:U~i;," 
V AN HaRENCaRSPEL., tive polieie. ' .. .. . . c · '<, 

II orngaande reebters, . . .i. 
N Auditenrii-militair, " , . 



aile ambtenaren e~kollegieu aan wiedlJorde bove~ge~oe~d~ 
autont eif.en en lrolleglell bij het afg8zondell regerlDgs bencht 
antwoordper telegrauf is voorgescb:reven. . , 

em voorts, uit.sluitend in 'het belang der rivier.korrespondenhe, 
den eerst·aariwezend iugenieur der burgerltike 'opellbare wer

ken iu de residcntie' Soerabaija, . 
de assistent-residentenv!ill Sidho- Ardjo en Modjokerto, 
deneersJ-aanwezend iU!l'cnieur der burgerl\jke open bare wer-

ken in de residentie' Kediri. . . , 
If in0'6uieuf der burgerlijke openhllre werken, tijdells booge 

waterst,anden in Soerabt).ija en Kediri flan do l'ivier gesta-
tioneerd, , 

If hoofdopzigler der kUllstwaterwerken te Lellgkollb • 
Afsehrift, enz. 

Tel' ordonnaneievan den Gouvernenr-Generaal 
van Nedl!'l'landsck-Indie: 
IJe Algemeene Sekretaris, 

VAN HARENCARSPEL. 

CivielDepartement. 
Verleend: 

EeD tweBjarig verlor mlar Europa, wegens zieKt.e, aan den hoofd
onderwijzer al<n de opcnbare tweede lagere echool to Soc
rabaijl1. A. dt)< IJruiju Ah. 

Ontslagen: 

Eervol, uit 'sland" diensf, met' beholld van aanspraakOJl pensioen, 
de gowezen adj nnkt-jngenieur bij de telegtafisebe dienst P. 
Harting, thans met ' verlor in Nederland. 

Op verzoek, celvol, uit '8 lauds dienst, de gewezel:! klcl'k op het 
resideutiekautoor to Palembang J. A. Weers. 

Op verzoek, eervol, uit 's lands dienst, met belloud van regt op 
pensioen, de gewezclllderk op het rtsidcntiekautoor te Pat. 
tie (Japara) J, G. Samuels. -

Op verzoek, wegeu8 ziekte, eervol. uit 'slaude diensf, met be
bond van regt op pcusioen, de booDlwachter te Madegan 
(Madura) P. P. Foes. ' 

Benoemd: 

Bij de A lfJemeene Relcenlcamer. 

'AI,GEMEEl{ OYEBZIC:&:l'. 
De ' ielegraaf brengt oris het ' berieht; · dat hetministerie 

:weerstand geboden heeftaan 'sKonings lland:rallg, om aan 
het bestnur te blijven en er aIleen iiI toe!ltemt d.~ loopende 
zaken af te doen. 

Het is onwaarschijnlijk dat Z. M. de Koning versehei
deneweken heeft noodig gehad om bovenvermeld verzoek 
!lan de ministers te richten. Het komt OIlS voor, dat men 
te vergeefs gepoogd heeft het kabinet· te re,[{onstrueerenen 
dat daarnit 's Konings 8allzoek is voortgevloeid. . 

Dit zal later opgehelderd worden. 
Maar wat zal men onder afdoening van de loopende za. 

ken begrijpen? Die vraag is voor Indie van grootbelang, 
nu het tarief en de spoorwegwet aan de orde waren. Toch 
durven we ons niet geheel vleien, dat die beide onderwerpen 
tot eene beslissing zullen komen, hetgeen diep te betreuren is. 

Door eene buitengewone gelegenheid ontvangen wij welwil- , 
lend. eenige ,mec1edeelingen omtrent de verrichtingen van het 
expeditionai.re korps, dat onder bevel van den kapitein R. D. 
W. Koops, militairen kommandant van Riouw, in het Dehsche 
opereert. ' ' 

De expeditionaire macht bestaat nit eene kompagnie In
fanterie van 120 bajonetten, ben evens twee mcirtieren met 
de noodige manschappen del' artillerie tel' bediening. 

Ook moeten marine-troepen zich bij deze kolonne he~. 
ben aangesioten, vermoedelijk van Z. M. stoomschip Banlca, 
kommundant de luitenant-ter-zee van der Hegge Spies, welke 
bod.em tot 60 met achterladers gewapende mariniers en mao 
trozen kan nitbrengen. 

De kolonne rukte den 16 dezer op en werd gedurende 
den opmarseh aangevallen; de vijand werd na een kort 
tiraillenr-geveeht ternggedr~ven. Des avonds betrok de 
kolonne bet bivouak. 

Toteel'8tlm kommios, de tweede. kommies W. A. Evers. 
Tot l\\eeden kommkJ, de derde kommies A. Ph. Barbier. 
Tot derden kommies,de klcrk G. A. W. Ritsema / 

Den 1 'I den werd de ~arsch vervoIgd. Ten 3 nre in den 
namiddag raakten onze troepeu slaags; tot 5 ure duurde 
dit gevecht. Wij namen een, verbrandden twee kleine vel" 
sterkingen van den vijand en t~okken onder, beschermin~ 
van het gesehut de rivierMl\fldjiriemover. Na den n~ 

(vier-overgang vermeesterden onze troepen nogeene str!lnd. 
versterking. : 

Bij de in- en uitvoerreflten. 
Benoemd: 

Tot on,tvaugcr te Balavia,;. de ontvllDger te Samaraog J. M. Ad· 
mitaal. 

Tot ontvanger te Samarang, de hoofdkommies by den ontvanger 
te· Batavia A. H. Beljer. 

Tot ,pakhuis-teveDS havenDlee~ter te Banda [Amboina]. de ge-
o wezen kommies bij de pakbuisad_ministratie te Banda F. J. 

Hoedt. thana op wllchtgeld. . 
Tor letterzetter der eersl.e kla8s~ by's landsdrnkkertj. de letter

zetter J. vander 'L!iar. 

Ingetrokken : 

Wegens vertrek uit Nederlalldsch-Indie. de aan C.F. A. Scbnei. 
der en C. W. F, Mogk verleende admissien tot. de uitoefe. 
nin der genees- en heelkundlge praktgk respectivelijk te 
Soerabaija en Samarang. 

.Bij aeplaat8elij Ice .8pkoollco.mmi88ie te Poerworedj o~B afJelen). 
" , , . Ontslagen : 

Wegen6vertrek,ee~vol; Ills lid W, P. vanden Heuvell. onder 
" dankbetuigin'g voor de door hem als . zoodanig bewezen 

diensten. . 

N a deze ontmoctingen nam de vijand de vlucht; hij hield 
nergens meer stand en sehijnt door de snelheid yah de be. 
wegingen del' kolonne met schrik te ,zijn geslagen. 

Het verlies aan onze zijde was gering, Wij tellen ~~~ 
gekwetsten, waaronder de luitenant ter zoe Lange. Een 
koel~e sneuvclde en eenige anderen werden me de gewond·" 

Den I8den rnkte de kolonne naar het versterkte Timbangr 
Langkat op, dat zonder moeite werd genomen. . -

.Den volgenden dag trok men naar het met ,de meeste 
zorg door den vijand versterkie Rantoe·betoel; deze sterk.tll 
vonden wij eehter verla ten ; zij werd in brand gestoken ,eJ! 
geslecht, waarna de kolonne naar Timbang·Langkat is ten~g· 
gekeerd. . , 

Degezondheidstoestanil van de expeditionnaire roaeht is 
uitstekenden aliee gaat voorspoedig.-

Onder de olldel'scheidingen, wegens de laatste gebeurte. 
nissen in Banjermasin vedeend, konstateeren wij met het 
meeste genoegen, dat aan het verdienstelijke distriktshoofd 
van Sihong en Pattei, Soeto Ono, de Willemsorde is toe· 
gekend. Deze onderscheiding is eene daad van billijkheid 
en goede politiek.. . ,., 

, Totlid .J.C. 

Het, person eel der redaktIe. van het Haagsehe LafJOl.ad 
verliest het hoofd nit verontwaardiging, dat de heer van 
Bosse zijn voorstel omtrent den aanleg vanspoorw£:~enin 

vlIn der Mandflle~notariB aldaar. Indic gcwijzigd hecft, ook met oog op spoorwegen op SUo 
D~partement :van Oorlog. matra. Het blad spreekt toch in zijn num.ner vau Woens-

Verleend:' dag 17 April no. IH over lldett Sumatraatz8cken lcoppen8rteller.," 
Een tweejarig verlof Ithaf Nederland. wegensziekte" aan den vom wien men spoorwegen wil bonwen. In welk gedeelte 

ridmeester by, het regiment O. T. kavallerie K. E. Verdam. van Sumatra moet men dien koppensneller zoeken? 



Ba"tao "'IQ"i.a,. 5uikerpakhuiztm in verschillel1deresidentien wordenopgeheven 
. 22 Nlei 1872. en het person eel , met d~ waarneming belast, nader wordt 

In de . ZaturMg 11. gehouden Vergadering van de Direk- geregeld. 
tie del' Koninklijke Natunrkundige Vereeniging, werd een .. . -~ 
aantal berichten betl'efiende de J'onO"ste uitbarstinO' van den BIJ de JWJ. Caur. behoort een extra-bijvoe<Yselinh. ou-

" b d ' 1 .. , d . b,' 
Mel'api en, den daarmede samenhangenden aschregen tel'l enae ,~e~~ ve;'gCilJKen en, staat van het ge~al binnenland
tafel gebracht. . I sch~ bnev"ll, benevens het bedrag van hetctaaropgeheven 

Met de ' meeste b(ll'eidwilHgheid hebbell verscheidene re- pOrt vallaf 1 ~ovember 1862 tot ultimo December 1871. 
sidenten enassistent-rcsidenten aan het verzoek om mede- Het ~ getal bneven beJroeg gedurende het jaar 1871 
deelingvan bijzon4erheden voldaan. Bovendien werden be- 1,831, {82 en-het daarop geheyen port j 220,433.50. 
langrijke berichten ingezonden door de heeren Vordeman te =+"" ' . 

Pamanoekan, Vogel en Prins te '1'oeban en Von Schmidt Kadoe:.- Door den k(!ntroleur van Poe~bolinggoP. J. A. 
auf Altenstadt te Madioen. Slechts nit enkele plaatsen Spaan zlJn t;JdCl~S de Jongste .ernptie van den ~ferapi de 
worden nog berichten vel'wacht. I volgende waarnetmngen opgeteekend. 

Uit de 1'esidentien Pekalongen, Bagelen, Kadoe, Soera- Gedllr~nde de vijf dagen, die de eruptie van den Merapi 
karta, Japara, Madioen, Soerabaija en Rembung is vulka- ~()ol'af gmgen, heerschte e1' eene warmte, zoo als zeldeniri 

. nische asch ontvangen, aeze streken werd waargenomen. 
Uit de verschillende mededcelingen blijkt het volaende: De regens haddcu sedert den 1sten April· opO'ehouden en 
De geluiden, waarmede de uitbarsting vergezeld gi;g, zijn plaa,ts gemuakt voor eene verschrbeieude droogt;' .. die schier 

ten weste,n van den Mera pi gehoord tot in Krawltng en in. o~~ U1tst~anbaar ~as, en op planten en dim'en een verderfe-
de Preanger Regentschappen en ten oosten tot or Madura hJken urvloed mtoefende-., . . 
en Bawean. De aschregen heeft zich uitgestrektten westen . Maandag, den .15den April 1872, werd bij eenebijiia 
van den l\Ierapi tot in Pekalongun, Bagelen, en de Ooste- onbewolkte lucht en volkomen windstilte- des avondsom
lijke afdceelingen van Banjoemas, ten oosten tot op Madura st~'eeks kwart over zes me te Moentibn eensklaps een ge
en Bawean, Volgens hericht van den ass is tent-resident van hud waargenomen, als kwamen vei'scheidene zwure wagens 
laabt.genoemde T afdeeling is ook.op 5chejlen op vrij gl'ooten op .korte~ a\st~nd ae~t.er elkander ,aan.rollen .. 
nfstand ten, N. 0, van het mlaud nog aschregen wi!arge- Het ,~as ne :MerapI, welks top III hchtelaaw vIam stond, 
nomen. VOIgtlllS de herichten van de assistent-l'esidenten en ontzetlenll groote massa's asch uitbraakte. 
~an Loemadjllllg, Kraksaiin en Panaroekan is in die afdee- lteusaeht~ge rookkolommen stegen uit den Krater op en 
hugen goon aschregen gevallen: ook blijkt het niet, dat stuwden elKanclel' met verwoea.e kracht III het lllchtqlim 
~ldaar ~ll den,.naeht van den 15~~n op den 16den April voor~. ,. .. , 
Jl. _gelmdcn ZIJll waargenomen. Dlt twee plaut sen is de Dit veIsehl.Jnscl hieht eellige min~lten aan. 
m1J~edeeJing ontvallgen, rIat de zon gedLll'ende den asehregen . De wolken van rook en asch hadden crine donker-grallwe . 
gellon lV.erd ~ls eene liaht blauwe schijf. tlllt. 

De Dtrekbe stelt er veel prijs op nadere inlichtinacn te B?ven en om den berg tot bedaren gekomen, zag,m.en 
ontvangen omtreut do klenr van de zon gedurenJe den daur~n op aHe, punten en in aHe rlchtingen: soms. 9P vel'
M., c.'hregen en. hoopt ,<tat cen i~~er, die daaroJ?tl;ent mededee- '\' ~eheldene. y. l~a~sel~ te gelijk eene aalliloudende.ontwikkel~ng 
l111gen kiln ,loon, ~I.e ' Vereell1gmg zal verphehten door op- .JUjJ) eIekt~IClteIt. , . ' . .' . . 
gave van hetgeen Ill] hecft waargenomen, . 1 De wolK van. look en asch breIdde zlCh, althlllls"naar het 

Een voil~dig overzicht van de uitbarstinO', en den asch- ; Westen en ZUldwestcll, zeer langzaam nit; in. £Ie richting 
r~gen i~ ferst mogeliJk r.oodra uit aUe resid~iltien de noo- ! van ~cn berg w,erd zU, naclat de duisternis was ingevallel1, 
dlge her/oMen zullen zijn ontvangen. Duarom worden de I van heverlede plhwal't. . 
naK. ontbrekende mecledcelingen met Vel'lallgen te gernoet I ;I~erst tegen half aC!lt werd de'maa,a er ,doorbedekt,ech
gllZleu. Iter zonder gehcel OllzlChtbuar te woraen; dlt laatste had eerst 

D~?r dn Dircktie word. het hericht ontvangen van het, tegen half negen \1l11' plaats. . 
overbJdell van haar klll'rosjJollderend lid Dr. J, A. Her.-! Ofsehoon voor het oog vertlwenen, bleef het maanlicht 
klots, III levell COllservator hij het Rijks-museum van na- ! gedUl'~nde . den l'oortlBeht kracht gcnoeg 'behollden, om de 
tuurlijke historie te Leiden. i venelllllen(ic VOOl'werpen op niet al te grooten ilfstand te 
. Tot - gewone leden del' Vereeniging.werdell benoemd ue'll kunnen, ont~erse.heidm~.,. EeI~ bewijsdat de rook- en u9ch
HH., J. de Blaauw, C. lJietr.ieh, J i IL Kievits, If. C'

I 
wolk Dlet (he , ulChthem had, welke zij aan de Oostzijrlevun 

Kummer, ;\fr, A, M.. Oudem,lns, K. S, PfeiJi'er en W. den, vulkaan" volgens laLere be rich ten , verkreeg. 
PontIcr. I ,legen rU.Im half negen begQn het rollend geluiclte vel'-

~ -- '-q-- ,~- m_._-='" 1 IDlnderen. 1)llidelijk was h~t toen ~ook ,vaar te- nerneu dat 
De Jav: COllI'. bcvat eene ,nadere .opgaaf van ,den \lit- I Jlet geluid, door ~le el'upti~ verooriaakt, O'e aard ·in()" met 

sI~g va~. 1Il 1872 geh?uden llltbestedmgen van mtvoenng I dat van rommelende dondersiagen ten o-eV"~II~eder ~pg~wek-
of leverlIlg van matenaJen, ten behoeve van twaalf mlli· . te elektriciteit b -" . . 

taire werken. Jim uit~.:~~~~~::.,:Ti8lulctert, {wee flelukten. Van af die~ tijd tot kwart over 11egen uurnam IDeneen 
ollafgebroken dof gerommel waar, hetwelk meer danwaar
schijnlijk moet toegeschreven worden aan de aschstroob:ten, 
wel~e door uen berg werden uitgebraukt en in de diepe 
raVlJ:le~ van de Senowo, Apoe en' Pabelall, IIJ.eteenealles 

. Bij gOllvernements-beslllit, voorkomende in de J"av. Gon1'. 
IS het. reglemen.t del' societeit te Padang, genaamd Schao~ 
verband, g()edgekeurd. en die l'ereeniging als rechtspersoon 
el'kend. 

De Jav. ·Com'. bevat het hesluit, waarbij ,bepaald WOldt 
da~i ;6gels te M.artapoera, Amoenthai. Koetei en Sam pit 
(Z;' en O. afdeeling van Borneo) worden verkrijgbaar ge
steld. 

In de jav. C~Ul', komt~;~~=;:n beeluit, waarbij metin
ang van 1 J um .aanst. onderscheidene betrekkingen bij de 

vermetIgende kracht werdenvoortgestuwd . . '. . 
Tegen kwart voor negen uur namde aschregen een aan

yang; die regen hieId aan" tot den volgenden, ochtimdacht 
u.~u, doch had betrekkeJijk weinig te bedUiden ,indien mell 
dIe vergelijkt .met de massa's in de meet oostelijk gelegen 
streken . gevallell. . ' _. ". 

. Te Moen~ilan .\lad de aschlaag op den 16den A prileene 
dIkte van Clrca cen centimeter. 
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Omstreeks kwarl over negen UlU , had OJ) nieuw cene ont- I en waal' de oevers eelle hoogte hebben :van 80 voeto- kwam \' 
zettende ' uitbarsting" plaaLs. , ' . de massa met zulk een geweld aan, dat de asch weI 50 voet · 

De berg in diehte donkel'e dampen gehuld, was voor het hoog opstoof, om daarna wedel' neer te ploffen en haren 
oog totaal onzichtbaar, en bespeurde men niets dan eene weg te vel'volgen. 
verhoogde opwekking van elektriciteit, die zkh in hondercle De nabij dit pnnt gelegen van bamboe vel'vaardigde brug 
van boven ' naar benedcn en van benedcll lIuur boven flit- over de Pabelun, die In het vorige jaar vernieuwdwerd, is 
sencle en vaak olkander krnisende bliksemsehichten oploste. toblal weggesfagen en waarsehijn)ijk verbtahd. 

Het gelnid,dat men waarnam, was als van cen hcvig Dc Pabelun heeft vrij spoedig den asehdam doorgebroken, 
kanonvuur, vereeuigd ,met ratelenden dondel' op korteil af- . of beter gczegd, diel! ondermijnd en alzoo doen instorten. 
stand. Een paal' dagen later stroomde ook de Apoe wedel', althans 

De steenell hllj~cn tri!den op hunne gl'Onll\'esten, vensters bij hare mOllding 
en deul'en schndu,,'u als bij eene aardbevillg; eeu ieder vloocl De 1lit/sing en de ' eno l1'o bleven nog verscheidene dagen 
uit zijlle woning of wcht eeu toevlueht ill de bamboezell bij- door de asch ver~topt. ", 
gebOilwen, In het distrikt P1'ouoiingo heeft de gloeiende aschstroo~ 

Deze gcweldige uitbal'sting. te meer ijllinglvekkend, omdat de vl'eeselijkste werking gehacl. 
voor het oog aUes vel'bol'gen bleef, (luul'ue bij na een half In dat distrikt verloren 147 mensehen het .leven, terwijl 
Hur, en venuillli.el'de c1anrna nlleng~, tot dat tegen midder- de dessa Srentet en de doekoeh Sisil'-Doe!roer benevens een 
llaelit, de natllnr tot bare gewollc kalmte en stilte was te- gedeelte del' doekoeh l~'ono werden vernield. 
ruggekeerd, Oak scheen tegen dien tijd het. evenwicht in de VolgeM getnigenis der overlevenden in Trono en van de 
temperatulH' Jer hnogere Inchtlagen zoo goed als hersteld te inwollers del' gespaard gebleven doekoeh legal-?-edjo moet 
zjj n. alLha ns de lIi.kkeringt'm ell bliksernschichten werden er tijdens de. eruptie een hevige luchtetroom zijn ontstlllin, 
7.cl(Lzamer ell stiel'vcn langzamcl'hand gelled \reg. die met vel'hitte dampen en gloclende asch was bezwangerd, 

Tegeu kwmt over een nul' verbief zich het geluiJ op llieuw, en al8 de-oOl'zaak wordt beschouwd, waardoor de huizen iijn 
un eehte\' in glJ'ingcrc mate, en mf:ende men zelfs tekun- in brand !!;eraakt. 
nell wllaruemCl1 <lat rut gelnit! slcchts veroorzaakt werd ~oor In 11'ono z(n juist degenen, die zieh door de vlueht heb-
steenen, <lit! l;ij de inwcn<lige koking vall den berg den top ben willen redden, omgekomem. ' .' 
de!! kraters bcreiktclI, en vcr vol gens in dB vcrsehillende klo-I Z~j, die in hUlllle huizen zijn gebleven, de deuren hebben 
yen ell ra\' ij !1CII een uitw~g IHlal' de lagel'e streken vonden, gesloten en op de baIe-bale hun lot hebben afgewacht, zi~n 
I,' \'on als bij de nilbarstlllg van N ol'ern Gc;- ] 865 en J uni I allen behoudeh gebleven. " 
ell Juli 1 09 bet gcval was. Intusschen konden de fijne asch en de dampen ook da~r 

I,let gc!Uid, hield (W,n, m~.ar il~ gedl1b,rC!'e mute, tot den I l1iet .gehCOl, worden buitengesloten, zoodat velen hevige brand
ocbhmd vnn dell lUden A pill; de aschrc~cn met tussehen- wOlluen bekwumf-Il. 
PU07.Cll ell 7.cer onhedui(Iend tot Woensdug dell l'/d,m April. 1)c wind was zoo hevig, dat in de doekoeh Moent"ek en 

In den morge n van ZOlldug, dtll 21skn, f;ussehen 8 en: de dessa Kl'indjinr; zware boomtakken afgeschenrd wer.den ge-
10 Hur, UlCcncll sOlllmigen, lIiellwe, hoewd niet hevige uit- ' vonden en de meeste bamboe~tl'uiken door midden , zijn 
'·- ~·{1.U$on tn hebucn waargeuo;llen, Dc:r.e mcening is niet gck~~akt. 

~ '~ijt~,l, ij",,~ O~llll~,t" d"ic,ll , du,g,, :, ,'s, mor~eJ~~ ,tllS8cl~en 10 ~Jl In de ver,nielde dessa Sre?ttet .... ~~, ." .~'~~~ J1!lJy~. !4e-t . 
. ",~. ~ nl } !8V'OlHt$ Leu 8 I l , '. og; de IJ en .~8gen oJ? den ~~~ne aunne 18/lg 
~f<r dikw Villi ± 2 Jllillimcte~8., aach bedckt. BlJ de germgste aanrakmg vl~l?n de onderste 

Even waal'schijnlijlc is het ceMer, dnt Jill IIscl~, do~l' den gcde~lten 'lIs stof Jneen. In de doekoeh Sts~r-do(!woel' lag 
wind in dc hoogte [;(ldreV6n cn vcortgcsLnwd, lllet Ult de~ 9 R1Jnland~ehe dmmen a8eh. . ' ' , 
borg kWflUl, 11111111' hCJl'kornstig was van streken Plecr nablJ De reMmg del' doekoe~ T(!!l.al-~·edJo moet worden. toe-
den ~ferlfri gelcgen. gcsehreven aan hare gllnstIge l~gglUg. op een heuvel, en 

Vroogllre oIlJ()r~'indin~ ru~d Jlle~.cn~e, mng men het or vo~r bovendiel~. door eC~le andere terre~ngo!vlll~ beschut. 
~ boudull. «al de IiltLuI'8tmg 18 gemndlgd en de berg tot ZlJ- WeI zlJn 4 hlllzen door de dleumng lllgestort, maar de 
. nen ge'>"I)IH,n toe~Lalld is tCl'uggekcerd. . belVoners daal'van ba~den elders een toevlueht.soord gevonden. 
, Omtrcut de gevolgen door de eruptle te weeg gebl'ueht, 'l'oon het watcr III d~ beno1l!o d~n· .gloelenden ~sehdam 
! lWll wijul:l's eog hot ondct!!taan~e word.en mp.degedeeld: begon te ondermijne~ en o~ ~8 Apnl Jl. de daardoor ont-
, V lin uit ltlagelang ell Moe"'t~latt ge~leIl, vertoonL het bo- stane waterdampen mt de nVler opstegen, hebsen vele. per-

\ Clll't,c gedeelte Vall den berg eene aanmerkelijke vormveran- Bonen, voor vernieuwde werking van den vulkaan bevreesd, 
l ering. , '. . de vIuc?t g~nomen naar meer benedenwaarts gelegen streken; r , Door het instorten van den kratel'ran(l heeft dat gedeelte doeh ZIJ ZlJn reeds den volgenden dag naar hunne haard-

: oogenschijnliJk de dubbele breedte van· vroeger verkregen, steden terugge~eel:d. .. . ' 
i terwijl aande nool'd weetzijde een breede kloof tot op aan- ,' ''' De regens, die III den laatsten tlJd op de hellIng val~ den 
1 merkelijke di~pte zichtbaar is. . . . _ Merapi zijn gevallen, hebben den afvoer van aech zeer In de 

Lava is voor wover bekend, met mtgeworpen. hand gewerkt.(JatJ. Cour.) 
De ont;augelijke massa"s aseh, die de vuutberg uitbraakte, 

hebben zich"'voor8'l aan " de west-, nO.ord-west- en noordzijde 
een uitweg gebaand. . . . . 

De breedc k.loveu oer nVleren Senowo, Thng82ng en Apoe 
de laat8te op Soe1'alca1'~8ck ' grondgebied - benevens vele 
nndel e kleillerc ravijnen voerden den aschstroom af. 

Opium. De opium-smokkelarije!l nemen nog 'altijd toe; 
in Rolo onder anderen wordt bijna . dagelijks een smokke~ 
laar betrapt. Gister middag werden hij het Station te Klat
ten net.to twee en twintig katti's en 11 tails, Turksche am
fioen achterhaald . .". Ze werden in het bezit gevonden van 
een Europeaan en dan nog weI een korpor~alvan het .Ip,
disehe leger! Is 't geen sehande? Ie 't niet noodig Rat. 
Cl: een afsehrikwekkend, vool'beeld worde gesteld? 

In de ,,"poe is zoovebl aseh gestl'oomd, dat niet aUeen 
die rivier zelve voor een groot gedeeite daarmede was ge
vuldmaar ook de PaOela1l,waarinzij zieh nabij If''onolelo 
uit8~rt, over eene lengte van verscheidene palen bedekt was, 
met eene bag asch, die op vele plaatsen 15 a. 20 voet Sama7'ang, 18 Mei. - Opiumzaken. Reden morgen we~-
hoogte bel'eiktc. ' . den wedCl'OIll twee · J a vanen llabij Tengang, een pIaatsJe 

Tel" p'aatae WaHl' do'! Pa~elan de 'Ajoe in zich opneomt ietwat vel'der als Kaligawee (Saroarang) gelegeD, opgepakt, 
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'die twe'e darmen bij zich verborgen hielden waarin ()nge- ; 
'veer 24 thails gepiepareerd.e clandestine opium gestopt was. . 
~ (Loc.) 

Trouw-, 'Geboorte .• · ehl)oodberichteu; ' 
Gehuwd: 

Maari 17 N. S'tark met H. C. ¥eijer, Soerabaija~/" 

Bevallen. 
, -.-. -- -. , Soerabaia, 18 Mei. Uit Malang vernemen wij dat dool' 

, ueu omgaanden l'echter dezel' dagen aldaarover de onhngs 
. zoo handig ingerukte bende van 16 valsche mnnters de 
viersehaar is gespanrien; allen werden schuldig bevonden 
en veroordeeld. Binnen kort zullen eveneens de brand
stichters det tabaksloodsen worden terecht gesteld, sedert 
wier arrestatie in de afcleeling Malang geen enkele poging 
tot herhaling van dat misdl'ijf viel waar te nemen, 

II April 
/I 

Mei 

16 J. C. Catehins, geb. Sorg [Z], Tebing ' T.inggi. 
28 J. M. Douglas, geb. HoekstraJDJ, Aillboma. 
17 Bl'oedelet," geb. Sorensen. [Z];Samarang; 

. ('oer. Ifbl.) 

Mei 
1/ 

/I 

Overleden. 
IS A. Reck, Soel'abaija. 
15 Deechtg; vanJ. F; Huisman', Popongan. 
22 Ret zoontj~ van J. L~ van Gennep [3 j.], 

-----_._--------

Straat Su·nda doorgezeild. 

NA1n:~N D]~n SCHEP1~N H:tTUM NAAR 

M"i., .... 221 Engellch . , ." Sally. • • 
.. ... .::.J ~ .. , ... WJlulhoyen ~ 
• .-ISp.an8ch ...... Matilde. • 
• • 2~Amer,kaan!ch . . Gohlen Sial. 
, .-!ltaliaIt .... .. .. Illingeppo, • 

• Wooel. 
, Ba~one 
~ Awura 
• Delano • " 
• Cammaz~ta • 

, .' 

· Sydney".. • • • . •• 5 MeL. •• : ..•.• t,moor , 
· Greenock.. . . .. 27 Februarl., •.•• mg"pore, 
• L·verpool. •• ,'" 9 Janunri ..... ,ManiU... . 
, New-York ........ 29 Februari..,.; , Samarang. 
· Sunderland •••.• 26 • " •. , Order. 

--_._--------,--_ ... _,_._------_ .. _----
A.angek.omen Schepen te Batavia. 

A:GENTEN 

Bat. 

';--?' -~~;~; -I - -;LAG ,,:Bl':NAM'11 Nd~lEN DElt SCIH,PEN GEZAGVOERDER VAN _I DATUM I' 
! ----.----------~~~----.----~--~------------~~----

)lo.l...~~-.~.flfederland.c. h "\,ChiP.,. ,\K .•.. ennollle.r.l. alld. . • -~.~~~~. '.Ide long. • II Mei. 
~ . .2S\ . ....... 'IEleetra..,....... Landwe,r. . 
• , ' !'~ IAmerik"'lllel'. . Eaton.......... Nichols. . . 
• • .- };ngdlch...... ~;mily S.nith. . . . • . . • . Wm. Davidaoll 

· Passaroean. 
, Soengllliat, 
· Boston. • 
· Altanlj, • 

16 " 
14 Febr. 
16 MeL I

E, Moormann & Co. 
MaCla~, watson .$< Co. 

. • • • - . __ ... - _<:' . .... . ;.-z-- .~_,c,.,,-__ ;~ _ _ V e..!..t..r....Q.~_~~h ,_!_n va nB a t a via. jJ ' 
, - - - -~ " ,," t o - --+itt - -- - ...:..;::::;:o;;:::::.~-~~. !';;··:;:;~~~-i'!!"""+£~.:l!!!!!!!E!!!5!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!~5=i'===il:""';;;···'"'· =~~== 

• ~A;;Y i VLAG 11IENAY./ NumN DlnIl scm:l'EN .1 GEZAGVOI';RDER NAAR 
--"~i(-----''-----'-------'- c -' . 

Jhl. • . .•• . llsl '~aeh ... . '.' .I\.t~omh .. jNeY". • • • • , • • 
~ • '-I!i'cl.er.lllbclICh.. brlk .. "IP. CrBlab Packet ll. . . . 
• • • - (loaYefaemu to ,loomb ",argus. • . • . . . . 
~ • .26 r .... lllch ....... bark... Mlldobe. • . • • . . 

Aangekomen en Vertrokken Personen. 
Van Singapore, Riouw cn Muntok, met het stooms. Mitt. 

"a't Staat llocftU88e7t, de hccron Mazzoletto, Mackenzie, 
Knufmau; Krak on Z. M. troepen. 

Naar Singapore,met het stooms. Neva, Kapt. t/zee van 
Gogh, I .. uit. t/zee Voorduin, Dr. Beijen en echtg., deheer 
Streuli. 

OAB.GA-:r..:J:JSTEN" . 
Invoer. 

Van El!geland per Frallscb scbip IIMadone", gez. Denier, 
agt. B.nrt, Myrtle en co. 

'IMarmarino •• • . • • 
· Hitterberg • • . • '.' 
• I{ulker • •• .;. 
• Denic.r • • • • . • • 

· Singapore. 
',Padang, . ' 
· Koer.tellende, om d8 OOlt. 
• Samarang. 

'--- ----------_.-'-----
3 vli' koperdraad, 3 kn machinerien, 4574 cOllijzer. SQrollen 
lood, l\1art.in, Dyce en .co. 48 vn bier, Maclaitlf:, Watsoncn 
co. 10 kn rnanufilcturcn, E. Moormaon, eo ,co. 4 kn zadel. 

(. makerswerk, Lorrain en co. 7000 knzeep,Pitcairn, Syme 
,. eo co. 20 kn manufacturen, B. vail Leeuwen cnco.:·' , . 

Ultvoer. 
Naar Nederland per Ned'. schip /lArgo", gez. Vetdoes, 

agt. Maclain~,Watsonen eo.' 
t.e Samatang geladen. 

317 N. pd; indigo. Mac Neill en co. 1961,68jlik koffi.e,' 210 
do kapoek,-Iut. Credo en ' H. V • • Rotterdam. . .... 

te Soerabaija geiadeii.~ · . 
50,46 pik roHiu/<, 3651,94 do sllilier, ' 7291 i N .~(L ; ta6~k 

]'raser, Eat.on en co. 130 krand. aardewerk, 26 kn manufRcturen, 100 do bier, 2470 
do zeep. Hougbton enCf). 146 coil nardewei'1., W. Loonen 

7" .It alhier gela:den; en co. ." 11 wijn, 167 coil mauufacturen, Burt, Myrtle en 
co. 2100 knzeep, 2 do wasdoek-, 2b~ zeilgaren, GumpricQ 64 pik rotting. 26250 A.pd.tbee;' Maclaine.Wa~son eo' eo; · 
en Strauss. ' 7 kn manufacturen, Borneo Compo Limited. 41 2 keld geoever, R~llge.lbnen~en co • . ' ,; 
1m manufacturen, 5. do koopwaren, Reiss en co. 1 kt lan- . . . . . . 
taarnB. 1 do mallufacturen. 2 kn kramerijen, 10 do kornlen,3, . 'Voor elk artikel in ditnummer vootkomeude. en' niet.door andere 
do lederwerk, ~lIndel en Stiehaus. 25 Ito manufacturen, Maintz i tegeekend, stelt zich voor de wef als schrijver \bekend .... . . 
en co •. 4 kn Idem. ht. Cred. en H. V. Rott.erdam ... 205 1. . . . . , " J. C. YANI.IER, 
coIl manufactureD, 14 vn verf, 17 rnd aardewerk, 20 kn ko .. J. -'-'- -~----- ' - ' _----..:.-'-: -.. ---,,-:--::'--' - ' -' --.--. --;~~ 

_ralen, 104 Vil spUkcrs, 8 coli Uzerwerk; 8 ko ijzercnbeddev,1 Snelperadruk4- BRUINING &WIJT. ":&'atavii 
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