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" . o veri gens weten wij niets van deonbe-
kende binnerilanden en van de nog minder be
kende stammen, die op Borneo te vinden zijn, 

NI.·.·S.ll .. Vl Ea.'. taviaasch 'Handelsblad. wat · die gedeelten betreft, welke aan Neer- . 
, land's gezag onderworpen zijn. AIleen de N oord

.VOOR-WOORDEN, 
. VOOllKOMENDE IN DE GE'YONE EDITIE VAN HET 

:t\iOG EEN ·\VOORI> OVER BORNEO EN 
'/ DEENGELSCHEN. ' 

oost- en Noordkust staan in na,am onder Broe
nei en den . Sultan van Soeloe, oVt)r wie~. 
Spanje zegt · suzereiniteit uit te oefenen. Qlli 

~;!·.;tn:tn:!=~K;~~l'li~~:~:r i~e~~;~~!: ~~~~ed re~ee~~::U~!n~~:·~~nd :e~~:c~:t. 
mer,iai] 22''' Mei jL,naar aanleldmg van het- lljke mannen ,doorkruist. · Toen de Arp;erika
gecll ' ,van Seraw~k en.~e ·Singapor~ geschreven nell daehtelJ.i aan eene .vestiging, wierp men dan .: 
werd over de UltbreIdmg van Engelsch gezag ook geen begeel'igen .blik op on13 ge!~ied, m~ar " 
over 1301'11eo. . sprak Ir}en van de' N. O.kust; daar IS het bm- .' 

. Maak u niet onger'lst, zegt de Straits Timet/, nenland minderbekend. . , 
1J:lijf kalm, want 'onze gouverneur dellkt niet aan " Dat geheel Borneo OTIS gezag zou ,erkenn~n~ , 
"ftUmsteering" '. :en onz~ ', jezuitische brave Hen~ leest de 8trait8, .'limes ten 0I?-recht~ inons 'oop:' 

,"~i-~~~J! ,',t~P#~j'~~~'lwjn4~I'·. '. · >yij.lleppen stel. .... · Wij",tateti"~_~bro~der:· JdnJmfaii . 'ove~y,rti?- '" 
o~~ :·' eV~~" Weffifjr " Qilg~rust a,ls SPlJtIg ~evoel~, I gen op diploma~Iek terrem over en ~e~ben o~: ' 
foeB WIJgnZe opmerkmgen tel' nedel sehle.: ze "case" preCles gesteld ' zooals die IS. WIJ 
'Yell, want ' wijhebben terst.ond , gezegd, dat WIJ houden evenwel vol, dat twee" derden van Bor~ 
nie~ veel ' gewicht aan zulke plannen konden neo Neerlands gebied is, vqJgens eene iIi 1839 

'.~ecl~ten . .., .. . ' .. . " vastgestelde .grensregeling. .. Men slnit nn wel
,. De Strait8 . nme8 erkent, dat zlJne besehou- eens trakta,jj@t1 0].Il ze niet na te leven, zooals 
;wingen olmraktisch waren en neemt terug al dat van Praag tegenover Denemarken; maar wij 
:wat daarin 'kwetscnd.:kon gel~gen heb.?en: On- beroeperi ons op eene regeling, die sedert .33" 
zerzijds verldaren .' Vf.lJ gaarne? dat WIJ met ~e jaren- wettig . werkt. . ' 
fuinste bedoelinghadden om lets neder te schrlJ- Vraa.ot de Straits Times , ons, of de Britten 
,v,en , \yat . d~n vorigen 01 tegenwoordigen Radja niet ev~n g<:>ed op Borneo het werk der bescha~ 
van:-lerawak aanstoot zou kunnen geven.De v'ng doen en verdei' ook op 'OIlS gebied zouden 
historische lierinnel'ingomtrent den oorsprong kunnen doen als wij zelve, dan beantwoorden 

' dery~st.iging op Serawak kan, niet totdergelij- \~Tij die vraag .door de wedervraag: vervult Ne
dee l(onklusie: .leiden.,. ' '. ' clerland zijne taak in den Archipel zooveel slechter 
;: "; Dti,t . wij door . jaloeziy tegen de Britten op dan de Britten dat zij gereehtigd zijn ons te komen 
'~.otneo , ()f(flde1'sbezi~ldz~jn? blijkt verdeI' lilt helpen? Wij kunnen dat niet, aannemen wanneer 
, hietshoegenaamd:~ Al watwiJ totdusv~r 8ch1'e- wij de bespreking van de gevolgen van het Sumatra- , 
:~:~ir' ,' q'tiidf hettegendeel aan. NIaar dit neemt traktaat nagaan. bij welke gelegenheid _ de bla
';ijiet weg;dat wijgeen vrede hebbenmet plan- den uit de .: traits met klem aantoonden, dat 
:'H(,',n" c4ge ;,()npraktisch" ook~ waardoor ill,l:>reuk ,op de uitbreiding van onze macht op Sumatra even ' 
j oh~e :r~,ehten zou worden gemaakt. , WIJ houd~ll" crunstig voor Singapore en Pinang zou zijn als 
lt~(' v-iet ..... van ,steentJes in eens andersmans tum I hetgeen reeds op Ri\ouw gebeurd is .. Gl:oo~e gebre-
:?&~\ 'Y~,rpt'll~. ; lken klevel1 ons bestuur aan en lllemgmaal llloetell 
~:',;/< :' .. ' . " . 
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A.angekomen Schepen ~e Batavia. 

DATtT!I I VLAG NAMEN DER SCHEPEN GEZAGVOERDER VAN DATUM AGENTEN 

Juni ....... 6 Engelsch .••... schip... Laughing Wave. • Jhaw. • . II Frema.nt!e. III Mei • IHoughton& Co. 
• 8 County of Bute. • Cumming. · Glasgow'. 26 Febr •• Macl.ine, Watson 8< Co. 
• - N ederlandsc.h.... Aurora... 
0- Fransch. . . . . • • II Deux Freres • • . 

• Visser. • 
; Maijneur" • 

· N ienwe Diep. 27 & • 

· Bordeaux. 30 Januari. L. Platon. 
· - Nederlandsch. .' Johanna en Magaretha · Ruhaak • . • Rotterda,n. Ii Februari. J. F. van Leeuwen &; Co. 
• 9 Zr. Ms .....•.• toomb .. SoerabaUa • • • • 
· - Nedcrlandseh ..• chip .••. Nicolette. • . . • 

• Komll. Faucheij. · Boerabau., 7 Juni . 

. 10 " I. Prinse •. Amalia. • • 
• Bouten. • • 
· Timmerman • 

· Dordrecht. 11 Februari. 
• Rotterdam, SO Januar;' Gumprich 8< Straus! . 

• - 'I II Holland~a.:.. • Nieuwenhuijs • • IAmsterdam. 12 Februari . Diimm1er &; Co. 
. Il" Kittji. • • • • • • Mulder .• • ,) • 12,1 • 
.12 DuiLsch........" Herschel....... • Friedri chs. · New-Castle. ] Mei. • 
• - Nedel'landsch .... toomb •. Prins Hendrik der Nederl8uden 
. 13 Fransch... .•••• Neva. 

• Meijer. • • Tanilj. Pan·a 11 Juni • J. Daendels 8< Co . 
• Marmarillo · Singapore. 11 • • W. Suermondt Wm . 

• - Amerikaanseh .. schip .... Franklin. · Drew . . · New-York. I~£ Februal·i. _ 
• - Nederlandsch... Johanna. 
.17 Zr. Ms ...... 'j,toomb •• Soelabaija 
. 18 fJ f! MarnlX. 

· Ro,ingh • . · Amsterdam. 27 Januari. J. Daendels &; Co • 
• Komm. Faucheij • • Ourust. • 17 JUlli • _ 
• Kapt. Lt. t/z. Enslie . • II • • • • • _ 

~----.. -----.-. ---------------------------
O .... ~B..G_.A.-L:xJSTEN. 

Invoer. 
Van EngeJllud per het Italiaunsohe sohip IIGuiseppe d' A bunda" 

gez. Cammarata, agt. Busing, Schroder en co. 
771 tou st.eenkolen, Order. 

Van New-Castle per Ned. sohip "Cornelia Mathilda, gez. 
Goedvolk, agt. J. J!'. van Leeuwen en co. 

800 ton .stecnkoleo, Stoomv. Maatsohappij. 10 kn provisien, J, 
Jl'. van Leeu wen, ,en 00. " 

Uitvoer. 
Naar Nederland per Ned. sohip ENederland", gez. van 

Ingen, agt. E. ten:Brinok en 00." 
ladillg van Soe.rflbaija. 

3600 pik lin, N.H.M. 100 pik rotting, 1310 N. pd. noten, 
289 do fociie, 32103 do tabak, 1824·A. pd. IRnge peper, 393 
do kapas, E. ten Brinok en co. 1078 ps koehuiden. 323 do 
buffelhuiden, 396,92 pik koffie, 10826, N. pd tabak, 293,57 
pik kapoek, .1<]. Moormann en 00. 36275 N. pd. tabak, 
Ned. Ind. Hfwdelsbauk. 25 pik peper, ".Hana. 144696 N. 
pd. tabak, D. N. AppeJ. 65,42 pik lange peper, Martin, 
Dyce en co. 

lading. van C!leribon. 
236,22 pik Ilwe. A. A. Ruzette qq. SO ps hammen. 92 keld 

geoever, 2 ku Iijnolie, 22 do cognao. 11 do Iikeur, 11 vn teer 
55 do boter, 4 ps rookvleesch, 113 1m kaas~ 12 do vleesch' 
10 vn spek, 10 kn wijn, 3 rollen zeildoek. 10 kn gl'oenten" 
Aan board geblevcn lading van Nederland. 6 kn petroleum, 
OvcrgesohCe[lt van de Java Paoket. 
Naar Nederland per Ned. s~hjp "L. J. Enthoven", gez. 

van Noubuijs, agt. J. Daendels en co. 
te Soerabaija geladen. 

400 pik tin, 7619,40 do sniker, 1337 hossen rotting, N.H.M. 
te Anwerang geladen. 

721 pi!!: koflie, N.H M. 
te Belang geladen. 

704 pik koffie, N. H. M. 
'fe Menado geladen. 

6075 pik koffie, N.H.IVI. 

Nallr Nederland via Soerabaija per Ned. schip "Electra", gez. 
Landweer, agt. Maclaine, Watson en co .. 

Veor Nederland. 
474 pik tin, Maclaine, Watson en co. 517,60 pik tin, Busing' 

Sqhrodel en co. 

Voor Soerabaija. 
S7 pik peper,. Maolaine, Watson en co. 10 kn bier, 5 vn me

nie, 4, ps Jedikanten, Panuel en Stiehaus. 50 vn verf, 6 kn 
wijn, 14 do kramerijen. 4 do spijkera en vingerhoeden, 2 do 

.'.. /:Ioharen, 2 do scheermessen, 5 do glaswerk. C. Bahre en G. 
\ Kinder. 50 ps leggers, J. F. van Leeuwen en co. 150 
\ kn portwijn, G. Suermondt en co. 5 kn sarongs, B. van 

.Leeuwen en 00. 50 kn cognac. Neuborg. 10 bri gar en, 
Dummler en co. 1 kt azijn, 18 kn eetwaren, 2 do krame
rUen, 1 kt dranken, 1 do beddentijk, Gumprioh en Strauss. 
60 kn damar, Joaokim en co; 20000 schuitjes tin, Aan boord 
gebleven hIding van Banka. 

Naar Singapore pBr Amerik. schip vEscort", 'gez. Nichols, 
agt. Tudor Ice 

(US pik damar, Tidman, Balfour en 00. 100 pik damar. 560 
do tiD, 3 do noten, S91 do suiker, Purvis en co. 314 pB 
klappers, van Slooten Mo~gan en '00. 57 pik zwam, 22 do 
kapoelaga, 105 kn zeep, 2 do aoija, Ljm Hoa. 

Naar Nederland en Amerika !Jer Ned. sohip Petronella", 
gez. Leicher, agt. J: Daendels en co. . 
te Samarang geladen voor .Amerika. 

1 kt geweren, J. Daendels en co. 
te Probolingo geladen voor Nederland. 

400 pik stroop, van der Ven Lrusen en co. 3000,04 pik sui
ker, Fraser, Eaton en co. 

te Cheri bon geladen voorNederlalid. 
1619,32 pik Buiker, geb. Schallig en .co. 

te . Tagal geladen voor Nederland. 
6191,64 pik sUiker. G. L. Gortmans. 

alhier geladen voor Amerika. 
6 keld genever, Range, Ihnen en co. 

alhier geladen voor Nederland. 
~965,70 pik suiker, Dummler en co. 171m steenen, 5 md s/wa

ter, 2 kn ,tabak; 4 bn koek, 2 ps hammen, Aall boord geble
ven lading van Nederland. 
Naar Nederland per Ned. 5chip IIKennemerland", gez, de 

Jong qq.,agt. E. Moormann en co. 
te PassBloeang geladen. 

13361,93 pik Buiker, 223,62 do koffie, N.H.M. 
te Soerabaija geladen. 

5001,41 pik suiker, 6000 do koffie, N. H. M. 1/2 Jegger arak, 
van Sommeren Greve. -

te Probolingo geladen. 
3071,51 pik Buiker, 49,92' do koffie, N.H.M. 

alhier geladen. 
SOD pik tin, 275 do rotting, 300 do koffie, N. H. M. 51 keld 

genever •. Batenburg en co. 1 kt boeken, Ie Algem. Pakh. 
Meester. 1 keld genever, Aan board gebleven lading van 
Nederland. • 

Voor elk artikel in dit nummer voorkomende. en niet door andere 
tegeekend, stelt zich voor de wet als schryver bekend 

J. C. VAN LIER. 

Snelpersdruk. BRUINING & WIlT. - Batavia. 
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VOORWOORDEN, 
VOORKO}IENDE IN DE G'EWONE E:inTIE VAN RET 

Ovel'igens weten wij niets van de onbe
kende binnenlanden en van de nog mindel' be
kende stammen, die op Borneo te vinden zijn, 

Nieuw Bataviaasch 'Handelsblad. wat die gedeelten betreft, welke aan Neer-
land's gezag onderworpen zijn, AIleen de Noord

I\'OG EEN :\iVOORD OVER BORNEO EN 
DE ENGELSCHEN .. 

oost- en Noordkust staan in naam onder Broe
nei en den Sultan van Soeloe, oVer wien 
Spanje zegt suzereiniteit uit te oefenen. Qps 

Dc Strait8 TOlles van 15 dezer beantwoordt gebied is hij traktaat afgebakend en, is telkells 
Ollze oplIlCl:Jcingen, vool'komende, ~n ons num- door regeerings-ambtenaren en wetenschappe
mer van 22 " Mei jl., naar aanlerdmg van het- Ljke mannen doorkruist. Toen de Amerika
O'een van Sel'awak en te Singapore geschreven nen dachten aan eene vestiging, w-im'p men dan 
~erd over de uitbreiding van Engelsch gezag ookO'een begeerigen ,bIik op on8 gebied, maar 

,over Borneo. sprak :::>11].en van de N. O. kust·; claar is het hin-
Maak u niet ongel"1st, zegt de Straits Time8, nenland minder bekend. " 

bl~jf kalm, want onze gouverneur del1kt ni;t aan Dat geheel Borneo ons gezag zouerkennel1, 
"flilmsteering" en onze jezuitische brave lIen- leest de Straits :lime8 ten onrecl~te in ons op
chikken van~R~.isters Jlog' minder ... ,Wij hebben,tel. vVij 'laten, aa.nbro~der Jondthan ovel'vra'
ons eV-~:l' wellng. onge,rust als ~P~1tIg ~evoeld, I gen op diploma~Iek terrem ov, e1' en ?-e~ben o~~: 
to en WiJ onze opmerkmgen tel nedel schre.~ ;"e "case" preCles gesteld' zooals che IS, WIJ 
ven, want wij hebben terstond gezegd, dat WIJ houden even weI vol, clat twee derden van Bor
niet veel gewicht aan zulke plannen konden neo Neerlands gebied is, vo)gells eene iri 1839 
hechten. .. ~ vastgestelcle gt'ensregeling. Men sluit nu weI-

De Sb'aits 'lhnes el'kent, clut ZlJne beschou- eens traktaten om ze niet na te leven, zooals 
wingen onpl'aktisch waren en nee111t terug al dat van Praag tegenovel' Denemarken; maar wij 
wat dam'in kwetsend kon gelegen heb.1:en: On- beroepen 011S op eene regeling, die sedert33 
zerzijcls verklaren ' wij gaal'l1e? dat WIJ met ~~e jaren- wettig werkt. 
minste bedoeling hadden om lets neder te schrlJ- Vraaot de Straits Times ons, of de Britten 
ven wat den vorigen of tegenwoordigen Raclja niet ev~n goed op Borneo het werk del' bescha
van :~erawak aanstoot zon kunnen geven. De v'ng eloen en verder ook op ons gebied zouden 
historische herinnering omtrent den oorsprong kunnen do en als wij zelve, dan beautwoorden 
del' vestiging op Serawak kan niet tot dergelij- ,~rij die vraag door de wedervraag: vervult Ne
ke konklusie leiden. , derland zijne taak in den Archipel woveel slechtel' 

Dat wij door jaloezie tegen de Britten op dan de Britten dat zij gerechtigd zijn 011S te komen 
Borneo of elders bezield zijn? blijkt verdeI', uit help en? vVij kunnen dat niet, aannemen wanneer 
11iets hoegBnaamd Al wat. WIJ tot dusv~r schre- wij de bespreking van de gevolgen van het Sumatra

, ven, duidt het tegendeel aan. Maar dlt neemt t.raktaat llagaan, bij welke gelegenheid _ de bla
Biet weg, dat wij geen vrede hebben. met plan- den uit de ~ traits met klem aantoonden, dat 

, nen, hoe "onpraktisch" ook, waardoor m.1:reuk op de uitbreidillg van onze macht op Sumatra even 
oflze rechten zou worden gemaakt. , 'VIJ houden O'unstio' voor ::lingapore en Pinang zon zijn als 
er niet van steentjes in eens andersmans tuin i heto'ee~ reeds op Riomv gebeurd is. Groote gebl'e
te werpen.· ; l~entJklevei1 ons hestilUl' aua ell menigmaalmoeten 



WIJ wijzen op zooveel b.ete!; ' in Engelsche kolo-I ~l .. ~are. adats, dat ,menon8 gezag geheel onder.-. 
men; maar ook daar IS de taak van de pers, mlJncl~, zoodra ae adat geschonden werd. ElJ 

. die steeds 013 hervormin'gen. en verbeteringen de velldedigil1g van de heerediensten voor de 
aandringt, niet ligL . hoofden op Java speelde zelfs de acIat in 1867 

Al zulke diskussien zullen vervallen, zegt de nog eene belangrijke 1'01 om schorsing en het 
Straits Times, en elke reden tot vrees zou voor nemen van een ~halvel1 maatregel te vergoeIij
u ophouden, wanneer ge aIle belemmeringen voor ken; de uitvoeringvan de bepalil1gen omtrent 
den handel, aIle in- en uitvoerrechten afschuft en inkrimping dier diensten berust thans op de op
handelsvl'ijheid in uwe bezittingen afkondigt. De gaven van de inlandsche ' ambtenaren, zelve be
Stm£t8 Times zij op hare beurt gcrust. vVij langheb benden. Zoo toonen ook de staten op 
guan hard voomit op dien weg Zonder het papier omtrent de heerediensten voor den lande 
ontstaan van eene ministerieele k1'isis waren de in de laatste jaren toenemende inkrimping aan. 
diifel'el1tieele rechten in deze gewesten reeds Maar het papier is gedulclig. Zal men in de ' 
oij de wet veroordeeld en dat begtllSel sbat binnenIanden veeI waarde hechten aan den ge
zoo vast, dat geen opvolgcnd kabinet daartegen heel en papierwinkel over de heerediensten, die 
zal <.1lll'VCl1 reageeren De Vl'aag was, of wij telkens opgemaakt wordt? Wij betwijfelen het. 
rechten van 10 en () percent dan "vel lager Aneen bij afschaffing van ane heerediensten te
invoerrechteu zouden verkrijgen. De nitvoer- gen afkoop bestaat reden om aan de mogelijk
rechte1l, waartegen de geheele Inc1ische pel's heiel te gelooven, dm; de misbruiken zuIlen op-
kampt , 'l,~in intusschen lllec1e aanmcl'kelijk lager honden. . 
gesteld. ·Eindelijk verheffen zich stemm en om De adat werd door den heel' Mijel', als lid der 
geheel lndie tot vrijhaven te verklal'ell. 'iVij Staten-Generaal, ook ingeroepen tel' verdediging '. 
begin non derhal ve werkeJijk het nut van den van kommunaal bezit en van den tegenwoordi-
011S nu wedel' gegeven l;aacl in te zien. Een gen toestand der grondbezitters. Hij sprak: I 
aantal hflvens vun onze buitenbezittingen, waarop eerst een onderzoek naar de rechten op den 
de Britten veel handel drijven, zijn reeds vrij- grond en dan kodifikatie van de · bestaande reell· 
havens. ten; geen sociale revolutie,waartoe lUen komt 

Jaren nehtel'oen hebben Ol1ze staatkundige als men eigendolU toekent naar onze begrippen. 
vl'ienden gewczen op het gevaar, dat eene be- "Gij wilt Westerschen eigendom bij de wet 
krompenc ha.ndelspolitiek medeorengt en dat invoeren," was het groote verwijt, c1at ook d~ 
dit cClle aan1ciding voor naburen zon kunnen lver Thorbecke tegen de kultuurwet van 186E 
zijn om 1c wcnselien, dat aan ons bestuur cen richtte. Hij sprak van het nut van het kom 
einde . kWflm. Men zict dat hetgeen de Stra#8 mUllaal leven en van het kommunaal bezit, dal 
Times schrijft, ons bewercn wedel' bcvestigt. men moest bevorderen door het doen uitzwerr 

'Yij vel'trouwen' dat wij hiermec1e onzen ge· men van de dessagenooten, mits zij zich wedelt 

aeMen konfi:ater to ~ingapol'e ook onzerzijds tot eene dessa vereenigden. 
bevrcc1igd znl1en hebben.Wij zicn John Bull Te vergeefs wees men op hetgeen meer en meer 
intusschcn l1iet voar zoo afgeleefcl en onel aan, gebleken is op den waren staat van zaken te 
als hij zieh hiel' vool'doct; zijnc lllfLag blijkt nn berusten, zooals dat door het onderzoek van de 
en clan nog st.erk genoeg te zijn. Daaroll1 heb- rechten op den grond aan den dag kwam, namelijki 
ben wij ttl dadel~jk onze opillie gezegd oveT dathet individueel recht op den grond veel mem 
eene kwest e, die niet. behoort te Tijzen tusschen algemeen is dan men denkt en in de adat steml 
gocde vrienden en goede buren, want par droit vindt. Te vergeefs wees men op de vele liadeeler 
et pO?' raiSON, chacun est mazb'e dans sa maison. van dat systeem. Men hieldons de adat voor, 

v. L. die wij eigenlijk in menig gedeelte van Java i~ 

---. -----•. _------------
ADAT. 

het leven riepell en die door Baud als eenever 
del'felijke maatschappelijke omwenteling werl 
gestygl}latiseerd. 

De aded ,vas de boeman, waal'mede lllen ja- Onderzoeken en kodificeei'en; daaraan blevel 
ren achtercen hen die tegen willekeur,...-afpersin- velen hechten. 
gen, knevclal'i.jen en misbruik van den tijd en III 1871 was de heel' Mijer nog Gouverneur 
den al'beid ~' an den inlander ijverdel~ ,. vrees tracht- .Generaa l . In het Bijblad OJ) het Staa'sblad He 

te aan te jag-I:n. !'e bc\-olking van omen :w- 2491 lezell we n11 de oesehouwingen, die dE 
chipel werLl I'uf)l'ge:,;telcl 266 geliCeht Ie ZijH Ll:lll ' Beg(ocl'i!lg uiteenzet omtrent een \'oOl'stel to 
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kodifih~tie 
west (de 
'\iV estknst), 
verleenen. 

van het inlandsch l'ccht in zeker ge~ 
"petata orang toewa" tel' Sumatra's 
om daaraan in zekere mate sanktie to 

Hoe oordeelde de heel' Mijer, als landvoogd, 
over onderzoeken en kodificeeren van de aclat? 

IIBehalve dat de inwilliging van dut voorstel in strijd zou
de zijn met de letter en dim geest van art. 75 van het 
rcgeeringsreglement, waarbij ten aanzien van burgerlijk en 
handelsrecht in Nederlmdsclt-Ind1:e- het europeesch recht, 
zooveel mogelijk overeenkomende met de in Nederland be
staande wetten, als standaard of maatstaf van recht is vast
gestflld, niet slechts vaal' den Europeaan, maar evenzeer vool' 
de inheemsche bevolking, - rezen onderwerpelijk nog de 
volgende bedellkingen. 

1/ In de eerste plaats scheen het del' Jlegeering niet voor
zichtig toe, eene verzameling del' inlandsche volksinstellingen 
en gebruiken te doen vervaal'digen op Haren last, omdat 
alsdan onvermiJdelijk aan die verzameling zekere kracht zar 
worden toegvkend, ondanks het ontbreken del' vel'eischte 
waarborgen dat de volksinstellingen en gebruiken daarin 
j nist zijn opgevat en wedergegeven. 

!lTen andere werd het niet aanbevelenswaardig geacht, 
thans aan de Olule volksinstellingen eenige vastheid te geveh. 

!,Ontstaan in een lang veri eden tijdperk, zijn zij toch ge
grand op verouderde toestanden, terwijl het aanwezen zoo 
van het algcmeell bestuur als van een aantal niet tot de 
oorspronkelijke bevolking behoorende pel'sonen door den 

'loop des tijds groote veranderingen heeft gcbraeht en ook 
hreft moeten brengen in de oude adat, en bovondien in 
andere opzichtcn de bevolking reeds doordrongen is van 
het na[leelige van sommige instellingen, b. v. het erfrecut, 
en naal' verbetcringen verlangt. 

"Eene koclificatie del' oude instellingen zou hierop mindel' 
gnllstig werhn en elken vooornitgang in de maatschappe-
lijke toestanden zeer belemmeren." , 

Opmerkelijk is dat de Regeering het erfrecht 
op Sumatra's Westknst meer speciaal tot voor
beelc1 van "hot nadcelige van sommige inste]
lingen" aanwijst, want ontegeuzcggelijk zal clke 
verandering indatopzicht diep ingrijpen 111 

hot geheele maatschappelijke leVel1. 
'roch acht zij elit terccht wOllschelijk. 

bandjirs en aardbevingcn de <;poonvegwerken tel
kens geheel wuden vernie1en, Daar komen 
nogtans in Europa de berichtell oveT de jOl1gste 
overstroomillgen op Java. Daar bevat de La
camatiif van 6 Maart jl. het opstel: "Eel! 1n
dische spoorwegreis met hindel'l1issen." Fluks 
tijgt men aan den arbeid en betoogt alweder 
dat spoorwegen op Java eene ntopie'-' zijn, De 
a1'me Staat wordt beldaagd, die zoo dwaas is 
geweest f 765,000 rente's jaars te garendeeren. 
Uat is 11U aIleen het water, roept de Dagblad~ 
schrijver in zijn nummer van 16 Mei jl uit; 
maar als er aardbevingen komen! Met schade
freude vrijft hij de handen en wijst op de uit
barsting van den Merapi. 

Ret doet ons waarlijk leed voor hen die stijf 
en sterk aan de mogelijkheid wftnhopen om on8 
spoorwegen te doen verkrijgen, dat zij zullen moeten 
verne men, dat de overstroomingen sleehts zeer 
enkele dagen het loopen del' treinen belet heb
ben; dat de geledene schade niet belangrijk 
was en clat de spoorweg aan Samarang, waar 
rijstgebrek dreigde, zeer zeker in die dagen nog 
grootere diensten dan andel'S heeft bevvezen. 
Zoo ontvalt alweder eene hoop. Dit zal die 
soort lieden even weI niet beletten bii de eerste de 
beste gelegenheid op hun adat of liever op hun 
idee .firce terug te" komen. 

De ac1at verdwijnt in menig opzicht onge- ,,;' 
merkt door de kl'aeht van nieuwe denkbeelden 
en van nieuwe toestanden. Zoolang er even
weI politi eke warhoofden bestaan, zal men de 
adat gekodifieeerd willen Zlen. v. L. 

Ing'ezonden Stuklcen .. 

Gevangenis, Militaire- en Maritieme Knzerna. 
Maar wat blijft er, ua doze uiteenzettin~r van 

u Op 11/2 geographische mijl afstand van Batavia ligt 
de "bedenkingen" van de Regeering over ten (om, de paetische uitdrukking van NIultatuli te bezigen) 
gunste van hetgeen vroeger met zoo veel klem een del' smaragclen nit den gordel, die den evenaar om
werd voorgestaan: ondel'zook en kodifikatie van slingert, 't kleine eiland Onrust, voor de helft gebezigd tot 
de gebruiken en instellingen van het op de adat M'aritiem Etablissemen t, terwijl men er tevens in de ge-

legenheid is de drie bovcngenoemde inrichtingen te be 
steunende gronc1recht op Java, door dellzelfden man schouwen. 
v erlangc1, namens wien deze regclen zijn nederge- De gevangenis, aan de Noordzijde van het eilan'd staande, 

1 ? is een ruim, bijna vim'kant, cen verdieping hoag gebouw, sc ueven. . . 
E .. 1 h 1 • ,waar de verfnsschende zeewmd door de op clie windrich~ 

, 1 r zlJn nog s ec ts zeer el:Kelen, che O.llS de ting aang;brachte, van rood geschilderde stavell v'ool'ziene 
adat voorhouc1ol1 om hervormmg en voormtgang vensterbogen, l'llimschoots gclegenheid heoft om zijn vlagen 
tegen te werken. Het gaat hun als den ouden door het gebollw te stmen. 
] H 1 II t . " d Er zijn hier vele gevangenen (kettinggangers); groot is 
Jeer van ,erwerc en. - e IS nn eens zlJn a at ge- echter ook het gebonw, zoodat per hoofd eelle rnimte be staat 
worden spoorwegen in Jndie als eene onl11oge- van 2,5 vierkante en 12,5 kub. meters. 
lijkheid uit te krijten, Hij zag de lijneJ\ Sa- Eere den ontwerper 'fan dat gebollw, dat zoo doelmatig 
marang-V orstenlanden en Batavia-Huitenzorg met is ingerieht, en dat, mocht het al wat g~ld gekost hebben, 
1 d I .. 1 ook door zijnc hygiEmische eigenschappen bijna geen ziekten 
ee e oogen vo toonng nac eren, want het ge- doet ontstaan; in aanmerking genOm)lll de vele en goede 

loof moest daardoor wel beginnen te wankelen, dat diensten door die kettinggangcrs (door spotters ambtenaren 
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der 5e klasse op vol tractement ?on ~chrale voeding genoemd) Of ze spoedig zal komen? Dat biijft de vraag. Hier 
bewezen ,geeft dat geld I'uiinschoots interest. 't Is' een ver- wordt wedel' ol1d-Indische spoed gemaakt. 
rassend schouwspel, waar men verder het oog op het 80ms bevinden de ambtenaren zich nogtans in positi.en, 
etablissement laat rusten, in tillmerwerkplaats , smedcl'ij, die , hun in verlegenheid moeten brengen. 
draaierij, overal die lieden aall 't werk te zien. Het ' zeil- ' Ik lleem ten voorbeeld den assistent-resident, hoofd van 
makers- en kuipers-werk wordt geheel . en al door hen ver- gewestelijk bestuul' op BiLliton.' , 
rieht; hoe goedkoop er dus op OIll'Ust voar de Marine Deze geniet f 500 's maands aan vast tl'aktement. Er 
gewerkt wordt, zal men ligtelijk begl'ijpen! kOlllen soms wat emolumenten bij , maar wat beteekenen 

De militaire kazerne is door eene breede laan van de die tegenover de pikolgelden van de heeren ad'ininistrateurs? 
gevangenis gescheiden en al is ze niet zoo doelmatig als De hoofdadministi'ateur van de Billiton-maatschappij ge
deze ingericht, toch is het er ook frisch en luchtig; ieder niet /1,250 per maand en krijgt een pensioell van .l 250 
801daat heeft cene rllimte van S,'l< vierkante en 15,5 kub. 's maands. Elk administrateur heeft I 300 tot f 600 
meter, plus een corridor langs ,de geheele kazerne, van 3 's maands; maar dan de pikolgelden. De administrateur 
meters breedte. van het distrikt Mangar maakt, behalve f 600 's maands, 

De miIitaire kommandant is een Adj udan t-Onderofficier, zeer zeker f 15,000 per jaar daaren boven. . ' 
die aan den zuideIijken vleugel del' kazerne een allerliefst Intusschen levert Billiton del' Regeering genoeg voar
huis, met tuintj e er voar, bewo0ut. De overige ,Europee deelen op om zijn vertegenwoorcliger redelijk te bezoldigen. 
sche militairen, - een sergeant en korporaal, bew-onen den De ontvangsten wegens pachten en mim 20 mille aan 
~oordeIijken vlengcl en hebben claar elk twee kamel's. inkomende rechten gavell to zamen over 1871 eene .op-

Nll komen wij aan de maritieme kazerne, een pronkstuk brengst van f 62,257,27; de pachtschat van het gegraven 
van bouwkunsi en ondoelmatigheid! Daar die bzerne een tin ad 3 percent over de produktie van 1871 ad 49,050,50 
der oudste gebou\yen van het ciland is , schijnt men getracht . pikols bracht 1495,51 pikolsop, eene geldswaarde tegen 
te hebben de lucht, die vroeger tot het gebouw toegang den marktprijs van + f 100 van 11/2 ton; de Uitvoer
had, geheel en al af te sluiten. Aan drie z0den begrensd rechten worden van de overblijvende hoeveelheid te Batavia 
door de gevangenis, het hospitaal en de administrateurs- geheven en beloopen evenzeer 11/2 ton tegen I 5 per 100 
waning, heeft het aIleen aan de westzijde eene· betrekkeIijk ponden; eindelijk bedragen de vendllrechten, van de vei
mime vlakte, ten zij doze wedel' door gebouwcn gcflallkeerd lingen te Batavia geheven, oak bijna 1/2 ton. 
wordt. Daar het in den regel op dat vlak nog al warm Tegenover al deze inkomsten, te zamenruim 4 ton, be~ , 
is en de versche lucht hier voornamelijk in moet treden, is dragen 's lands uitgaveri voor het oestuur nog geen tonne 
de luchtvenersching niet zeer groat.. gouds. - . 

De ruimte voor ieder gedebarkeerd schepeling tot en met H et geheele EUl'Opeesche - personeel, in dienst van het 
den graad van korporaal is 2 vierkante en 5,8 kub. meters. gouvernement, bestaat immel'S nit 4 personcn, als: de 8.S8is

Voor de Onderofficieren zijn daar twee groote kamel'S, tent-resident, een kommies-ontvanger van's lands kas, een 
die geJijkUjdig tot slaap- en eetkamers zijn ingelicht en klerk-postkommieg en een kommies-ontvanger, ad I 500, 
waanoan ren duarell hoven cloor de maehinisten wordt ge- f 200, I 70 en f 100 per maand. 

. bruikt. N II moge men veel spreken van waardigheid, die men hi.] 
\ ~' Nog\, yilldt men ' ei" '4 ,k~eine zoogcnaamde kamers voar eenvond kan ophouden (als men op J an de Witt wijst, 

Hoofd-Onderofficieren, waarvim cen YOur den len machinist vergeet iedereen alt.ijd dat een Raadpensionaris van Holland 
bestcll1d is. f 600 's jaars traktement, maar ruim j 25,000 aan allerlei 

Deze hokken, waarin de bewan"r door dikke ijzeren emolumeuten trok), toch is het eene waarheid, dat de ver
tralies, gekooltecrd(l vensters en df~llr vall de l::llitcnlucht is tegenwoordigers van het gczag in Indie zieh nu en dan 
afgesloten, zijn, wat uewoonbaadtei(l aangaat, inf'erieur aan uitgaven moeten getroosten. Welke is nu de positie van 
de inrichtingen, welke de Noord-Hollandsche boer voor een hoofd van gewestelijk bestuur als op Billiton tegenover. 
zij ne koeien bezigt. de mim bclooncle ambtenaren der maatschappij ?Toeh le-

Dc gedebarkeerde adjudant en verdcre Onderoffieiereu vert die bczitting den laude belangrijke baten op. 
kunnen, als de kooiteerlllcht hllh Iliet te vecl hindert, zich Zooals het daar gesLeld is, is het ook in menig opzicht 
in die hokken uitmuntend bezig honden met philosofisehe elders het geval met de ambtenarell op de bnitenposten, d 
beschouwingen over het logies hunner gelijken van. het zi3n zij niet direkt de ambtenaren van eene bloeiende partikll
leger en men zal hun weI niet van pessimisme beschuldigen, liere maatsehappij naas, zich. Dat zij niet even goed als 
wanneer men hoart zeggen: 'I Wat is het toeh bij ons de ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur op Java bezol~ 
een b ...... boel!" digd worden, i~ niet te verdecligen, al ware het aileen om- . 

De arme schOJleling toch, die al zoaveel miseres, aan aat zij zooveel meer van het soeiale leven onder meer ont-
het seheepsleven verbonden, moet ondervinden, mocht ten wikkelden moe ten ontberen. Hoelang zal die idgemeen er-
ruinste, wanneer hlj gedebarkeerd is, eene kleine verademing kencle ongelijkheid nog voortduren? Q. 
smaken; maar zooals dat voor hem thans op Onrust is 
ingericht, is 'f, vent onaangenamer dan aan boord te blijven, 
a1 is het clan Qrlk niet niles er 'tf geraas te moe ten hooren I 
van eenige oreen wende timmerlieden en meer. • 

Ee1~ [/ede!}{tl'keerd sckepelin[/. 

Ambtene,ren o!:, de bllitenbezittingen, 
M. d. R. ! 

De ambtenaren op 'de buitenbezittingr\l1 zijn u dunk 
schuldig, dat gij in no. 78 van 2 April j L met el'l1st en 
klem op de zoolang verbeide veroetering van hUllIIe positie 
hebt aangedrongen. 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN ,-BENOEMINGEN, 
ENZ. 

IN NAAM DES KONINGS! 
DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERL.&.NDSCH-INDIE, 

Den Raad van Neael'lanasck-Indie gehoord: 

Allen , die aeze zullen ziett 01 'woren lezen, SaIut! 
doet te weten: 

Dat. H\j. wensehellde vast te stell en den' t,tid van iugang df.r 
hep;;!in;> vcr vat in art ikel I van het Kouinklijk besluit I'Sli 5 
Maart 1869, no. 4 [Indiseh staotsblad 1870. no. 152J; 

Lettende op de artikelen 20, 29. 31 eu 33 vaa hel. reglement. 
op het beleid der Regeering van Nederlllndsch-Indio; 



'"Heert goedgevonden en versl.aan: 
Bovenbedoelde bepaling treedt iu werking met 1 Jauuarij 1873. 
En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwendci, zal deze 

iii het staatablad van N e<::erlandsch-Indie geplaatst en, voor zoo
veel uoodig, in de Inlandsche en Chinesche talen aangepiakt 
worden. 

Gelast en beveel t voorts, dat aile hooge en lage kollegien e-n 
ambtenaren, offioieren en jnst.icieren, ieder voor zooveel hem aan
gaat. aan de stipte nalevillg' dczer' de hand znllen houden, zon
der iloglniking of aanzien des perwoDs. 

Gedaan te Batavia, den 15den Junij 1872. 

(Staatsblad no. 112.) 

LOUD 0 N. 
De Algemeene Sekretal'is, 

VAN HARENCARSPEL. 

EXT R A K T uit !tet Register de?' Beslteiten van den Gatt
vernem'-Genm'aal van NederlandscTt-Indie. 

]3UITENZORG, den 14den Juni 1872, (No. 34) 

Gelet, enz. ; 
Is goedgevonden en verstaan: 
Eerstelijk: Etlz. 
'l'en tweede: KrBohtens m~chtigit1g des "Konings in dienst Ie 

stellen een eleve·tolk tev:eos translateur voor ,de Soendasche laal, 
op eene toelage van l75, [vijf.en-zeven,tig gulden] '5 maands, 
ten einde nil zich voldaend<l te hebben bekwaamd, to worden 
benoemd tot tolk tevens transillteur voar de Soendasche taal op 
eelle bezoldiging van f 150. 's maande met. jaarlijksche verhoo. 
gingen van flO, 's maancts, klimlDcnde tot I 300. 

'l'en derde: Enz. 
Afschrjft" enz. 

Ter ordonnancie van den Gouvemeur-Generaal 
van Nedel'landsclt-Indie: 

De Algemeene Sekl'etaris, 
VAN HARENCAltSPEL. 

Civiel Departament. 
Ontslagen: 

Eervol, \lit's lands dienst, wcgens ziekte. met hehoud van regt 
or peusioen, de kommies bij hot havendepartemont te Soerabaija 
t.evens belast :net de ontvangst en het beheer der haven
en ankeragegelden aldaar M. C. B. van der Beck. 

• Op ... erzoek, eervol, uit 's lands dienst, met beholld van regt op 
pensioen, de gewezen klerk op het rellidentiekantoor te Ma
gelang (Kadoe) L. Fisser. 

. Benoemd: 

Tot al gameen pakhuismeester te Samarang. de ambtenaar 9P non
aktiviteit Th. R. J. M. Huiisers. laatstelijk assist.ent-resident 

. van Saparoea en ,Haroekoe [Molnksoho eilandenJ. 
Tot hoofdonderwijzer /f;'u ,:3 . open bare tweede lagere school te 

Soerahaija. de hoofdollderwijzer pan de openbarc tweede la
gare scbool te Djokdjokarta H. C. A. Cornelius. . 

Tot, korllmics bij bet bavcndepartement te Soerabaijatevens be
last met de ontvang~t en het beheer der haven- en ankera
gegelden, G. J. Putman Cramer, lllatsteliik havenmeester te 
Riouw, oolangs van verloC nit Nederland terllgge_keerd. 

Tot derden kommies bij de algemeene rekenkarner W. W. van 
Weelderen,.laatstelijk die bttrekking bekleed hebbende, on
langs van verlof nit Nederland ieruggekeerd. 

B11 de in- en ttitvoe?'rechten. 
Tot kommies .on tvtloger teveus fUllgerend haven meester te Palem

bang, de benoemde kommies-visitateur bij de kontrole en 
. recherche te Batavia C. F. Neuendorfi'. 

Tot kommies-visitatcur b\j de kontrole en recherche te Bat.avia. d~ 
kommies· visitateur hij de kontrole en recherche te Soerabllija 
G. F. Janitz. 

'fot kommies·visitateur bij de kont-role en recherohe te Soerab&~j8. 
de kommies-ontvanger tevens fungerend havenmeester te Ja-
para J. N. van den vVorm. • 

Tot kommies-ontvanger tevens fungerend baveumeester to Japara, 
de bimoemde kommies·ontvanger te.vens fungerend haven
Meester te Pehlongan E. A. Brans. 

Ingetrokken : 
Op verzoek, de benoeming v&n den kommies-ontvallger tevens 

havenmeester te Pekalongan N. J. VerwGk, tot kommies
ontvanger tevens fungerend bavenlDeester te P21elllbang; 
met bepaling dat hij in de eerstgenoemde be trekking gGhand
haafd blijrt. 

B1) de plaatseUjke 8cTtoolkommiuie t~ Gris8ee (Soerabaija). 

Ontslagen: 
Eervol. we genl'! vert.rek, als lid L. C. Krubtr, onder daukbe!.ui

ging voor de door hem als zoodanig bewezen dienslen. 

Benoemd: 

'fat lid E. V J. Waersegers. arobitrkt der eerste kl&sse bij 
den w&tcrs taat en '8 lands burgerlijke opeubare werkell. 

Bij de plaatselijke 8cnoolkom!nilJlie te Pamakasan (Madura). 
Ontslagen: ' 

Eervol, wegens vertrek, als leden J. J!'. J!'. Moet en F. W. 
Voswillkel Dorselen, onder dankbetuiging voor de door hen 
als zoodanig bewezen dieosten. 

Benoemd: 
Tot led en mr _ Th . A. A. Schonermarck. sekretaris der rfBi

dentie Madura en J. B. l!'. L . .M:oleobroek, ingeni~ur der 
derde klasse bij den watcrstaat en's lands burgerlijke open
bare werken. 

Departemant der Marine. 
Belast: 

Mel de waarnemingder batrekking van machinist bij het ijzeren 
droogdok op Ol1rnst, C. F. Stllphanus. europeesch vUlIrsto
ker blj het mariue-etablissemeut aldaa[. 

Met de waarneming der betl'ekking van ouderbaassmid cl)'?Jfet01- 
maker bij het marine-etablisserncnt op Onrust, J. Bos, eer
vol ontslagen 'Vuurstoker der eerBte klasse van de KO!link
lijke Nederlanusclle marine. 

Door den KOltunandant der zeemagt en chef van net De
pm·tement der Ma1'ine in lvederlandsc1t-lndie zijn: 

Overgeplaatst: 
Aau board Zr. Ms. fregat Prius Alexander der Nederlanden, de 

iuitanant tor-zee tweede klnsse . J. L. Eordijk, van Zr . .M.s • 
stoolllschip den Briel. C. J ; H. van den Brock . van Zr. 
Ms. stoomschip Admiraal van KiusbergeD, de offioier van 
administratie eerste klassc K. J. Adams, van Zr. Ms. stoom
schip Java. 

Aaa boord Zr. Ms. korvet Prinses Amelia, de luitenant ter-zee 
twecde klasse J. R. Eck. vau ZI·. Ms. fregat Prins Alexan
der der Nederlanden. de scheepsklerk J. C. van Reijn, van 
Zr. Ms. stoomschip Ardjoeoo. 

Aft n boord Zr. Ms. trsnsporlsoiJip Java, de offioiar van adminis
tratie derdn klasse W. F. Klompe, van Zr. Ms. opnemings
vaarLcif!' Stavoren. 

All!' boord Zr. M.s. stoo ll18chip Maruix, Rls eersie officier. de lui. 
tenant ter-zee eerste klasse J. M. H. J3ervoets. 'van Zr. Ms. 
fregat Prins Alexander der Nederlauden. 

A~il boord Zr. Ms. stootnsohip den Briel. als kommandant, de 
Initellant ter-l:ce aerste klasse W. Oorschot. vanZr. Ms. 
stoomschip Maroix, de luiten~nt ter· zee tweede klasse E.F. 
Verheggen, van Zr. Ms. stoomsohip Banka. . 

Aan boord Zr. Ms. stoomschip Ardjoeno, de scheepskierk J.Mels. 
van Zr. Ms. korvet Prinses Ameiia. 

ARn boord Zr. Ms. sloomschip Banks, de luit.enant ter-zee twee
uc klasse A. W. Vinkhuijzco, vau Zr. Ms. fregaL Prius Alex
Rnder der Neder/anden. 

.hr, ,, bourd Zr. Ms. stoomschip Admiraal van Kinsbergen, de luite. 
:euant ter-zee tweede klasse W. F. WesseJinck, en de oill-



eier van administratie derris klasse A. Vermeulen, "an Zr. 
Ms. korvet Prinses Amelia. 

Aan' boord Zr. Ms. opnemingsvaart nig Stavoren. de officia v,ll1 

administratie derde kl~sse J. W. Grocll(lijk. vnn Zr. Ms. 
stoorllscbip Admiraal van Kinsbergen. 

Om 
h vergunning verIeend: 

Ie repatrieren. wegens la!lgduri~ vcrbl\1f in deztl gewe8Lllll. 
Ban den iuit.enant ter·zec eerste kla~se jhL C. O. van del' 
W(jck. den olficicr van adminis!.ratio j weede kluS8C H. K. J . 
folln den Bussche. en aan den officier van adOlinistralie dcrde 
klasse J. Gallas; wegens familie-aall gclcgf"hedcn. voor I'igen 
rekening. aao dell luitenant \.cr·zee twcedc klaase L. V <> Il\I'. 

mede te wel'ken tot bestrijding van toenemende armoede, 
tot het schenken van een liefdenjk toevluchtsoord aan ver
laten en ~erwaarloostle kinderen, zal de zalige beloonirig -
liggen vaal' hen, die door woord en claad de. hanuen met 
ons inecnslaan. ' om arme weezen later als nuttlge lRden aan 
de maatsclwpp'ij terug tc geven. 

Elke gift, hoe gering ook, zal dankbaar 'word~n ontvan
gen, hetz~i door de agentell van het Gesticht bUlten 'Bata
via, hetzij door de direktie. 

Onder de hedeD aallgekulllen scheren behool'i de Maria 
Elisrtbetlt, gezagvoerder Ballard. . . ' 

Kapitein Dallard, die sedert 32 of 33 ja]'er~ de, kustvaa!-t 
tusschcn de Kocos-eilanclcn en Java bedrcef, een duchtig Ba 'tis. ""'Via. d k d 

19 J uui 1872. en algemeen geacht zeeman, is ccMer. niet me .e ter~lgge ~er . . 
Na terngkumst van de jaatste J'ClS van luer gl~g hlJlll 

Door de Dil'ektie van heL Djati-Gesticht is de volgende eene boot van zijn schip af, terwijl de heel' R05S Jr. - een 
cirkulaire verspreid: ' del' leden van de uekendB firma op de Kocos-eilanden, waat-

. Ingezetenen van N ederlandsch-Tndie ! vaor 0 Dallard voer _ hem in eene tweede boot volgde. Eene 
De geldelijke toestancl van het Djati-G esticbt , wa"rin hevige, plotscliug opgekomell ' bui wicl'p de . booten in de 

thans een vijftigtal weezen veJ'pleegd \Vordt, blijft voort- zware branding om. De ouele zeeman kon lllet zwemmen. 
elUl'end ,zeer zorgvol. De heel' Ross greGp hem en hielp hem zich aan eene del' 

Niet dan met de uitcl'ste zuinigheid is het mogelijk. het booten vastklcmlllen. Eensklaps liet kapiteio Ballard los 
even wicht te bewaren ttlssehen de ontvangstett en uitgaven. en verdween in de diepte. De afstand van, het strand was 

Terwijl het ~antal hulpbchocvende kinderen gaandeweg niet groot lllecr en het lijk werd dan oak spoetlig gevonden. 
toeneemt, kan ,tit geenzins gezegd worden van de vaste De overio'e pel'sonen, die zieh in de beide booten bevonden, 
ontvangsten. Ons laatste J' aarverslag getuigd<> dit nog dezer " 1 b lit d' d redden zich zwemmcnc e, e la ve een rna roos, Ie me e 
dagen. verdronken is. 

Niet de onLstentenis van liefcladigen zin in het land =~ 

onzer inwoning is daal'van oorzaak. De N. 1. stoomboot 'Vice-Admiraal Fabius, gez. Bok, 
Nimmer ' toch werd te vcrgeefs een beroep gedaan op 

d fd is alhier van Puint de Galle aangelwmen. ' Deze bodem onze med{Jbul'gers als het cen werk gal del' lie ', e. 
Schitterend blonk die christelijke Jeugd steeds ui.t als voerde 300 hadjics, allen op Java te huis behoorende, aan; 

in Indie een offer werd gevraagd voor cen odel, mensch- Een gdedeeltel zet illorgCll
t 

per sLeamer de reis naar Chel'ibon 
Hevend doel. en an ere p aatsen vom . , , ' 

, ~r ij hobben ecMer te wor5l~len me~ gebrek aan een V,~tst N~ar meu vcrneemt, 'k:;t=;:; de betrekking van pak-
, 1taptt{\Rr~ , _ ~l). ~~o!a.l ,filet ,de .eJgeu~~t~~I?e t groo:~ ,,~e~wegcllJ k- I huismeestel' te Samarang in aanmerking de O~lliste del' h.oofcl-

held. der Euro~ecsc~le llIa,ltschapP:J ."e,"£) la:,~" . kOJ,llmiesen bij de bnreaux alhier, een ambt-enaar, dIe op 
DIe bewegellJ kheld, gevocgd blJ de vt;rspl'Cldlllg van cen 25 Oct. 1858 reeds tot zijne tegeuwoordige betrekking werd 

betrekke~ijk klein getal Europeeanen. ovel: een gr~ot .gr~nd- bevorderd. (A(tngeooden.) 
gebied, is oorzaak dat de belangstelll11g III eene 1l11'1Clitlllg, 
zoo nuttig als het I jat't Gesticltt, hier en claar galmdeweg 
afneemt. 

Om Meman te gemoet te komen kenuen wij voorshancls 
geen beter middel den op nieuw (·en dringenti bcroep te 
doen, in de eerate plaats op den wclcladigen zin van N e
J erlandsch Indie in 't algemeen, en in de twecde plaats 
op ben ' in het bijzolll!.er, die als agenten met zooveel ijver 
de belangen van het Gesticht behartigen. Veel vennogen 
zij om onze llloeielijke tnak te verlichten, zoo door opwek
king in hunne omgeving om elOn penningske at' te zonderen, 
ais door het rondzenden van inteekening-lijsten en het in
zamelen en overmaken del' gddelijke bijdragen. 

Een onzer vrienclen kwam eenigen tijd ~elcclen op een 
denkbeeld; even eenvoudi;:, in zijue toepassing als verbiij
dend in zijne uitkomst. Een weldoener harl op zijn kantoor 
geplaatst eene gesloten bus met het opschift Ifgeden7c de 
weezen van net anne maar nuttige I~jati-Ge8ticltt." 

Rierdoor indachtig gemaakt aan de gelegenbeicl om voor 
een eelel doel e':lne kleinigheid af Le zonderen, werden do~I' 
velen in die bus de centen gestort als pasmnnt behoorende 
b\jgrootere bedl'agen. 

]j;n al spoedig was de -bus gevuld en konden wij on3 
verblijden over eene mime bijdrage, afkomlrtig van Euro
peeanen, Inlanders en Chineezen. 

Kori clit middel meer algemeen ingang vinden, ons Ge
sticht zon er weI bij varen en wij zonden met mindel' ZOT

'. gen voor onze arme kinderen hebben te kampen. 
In het bewustzijn van een goed doelna te jagen, van 

13ij ol'Clonnan cie , voorkomende in de Jav. COUt·., wor~t 
bepaald dat voor het derde lcwartaal 1872 van kraeht IS 

verklaard het bij de ordonnancie van 13 September 1871 
(Stsbl. no. 123) gearresteercl en bij de ordonnaneie van 
14 Maart 1872 (StsbL no. 44) ook voor bet tweede kwar
tRal van het jaar 1872 van kmcht verklaard tarief vari 
pr~jzen, volgens hetwelk zullen worden geheven de .invoer
rechten op wollen en katoenen goederen, vervaardlgd be- , 
westen de Kaap de Goede Hoop. bij invoer in N. ~. 

Deze ordonnancie treeelt te Batavia den lsten J uh aanst. 
in werking. 

Een Ol'donnancie,' in de J av, Com'. voorkomende, be
paalt dat de door elk llllisgezin in de J3erg-regentschappen 
del' afeleeling N oorder-distrikten van he~ gouVeftlement Ce
Ie es en onderhoorigheden verschnldigde belasting voor 1873 
en volgende jaren ' jaariijks door den Gonv.-Gener. wordt 
vastgesteld . 

De Jav. { 0 1£1'. hevat een kort overzicht van den handel 
en de scheepva;nt te Riouw en te Siak over de maanden 
Jannari, Febrllari en Maart 1872. 

In de Jav. COltr. komt voor een -bericht , over ele ver
schillende volksziekten in N. I. geheerscht hebbende ge
dmende de n: :L:!! d April 1872. 

Eon extra-bij\'oegsel, behoorende bij de Jav. Com'., houdt 



irr 'een ovel'zichtvnn dekultullr vaueenjarige gewasseiJ. 
.' op Java gedurende dema',Dd September. 1871, benevens 

" de prijzen del' l'ijst en padi gedurende diezelfde maand. 

De direkteur del' B. O. W. maaktbekend, dat in de 
maand Juli 1872 gelegcllheid zal bestaall te Batavia, Sa
marauD' eli Soel'abaija tot hat afleggen van het landmeters
exame~ volgens het programma, vastr;esteld bij Staatsblad 
1866, No. 46. 

Zij die tot dat examen wenschen te worden toegelatcn, 
wend~nzich uiterlijk op den 29sten J llni aanstaande bij 
behoorlijk gezegeld verzoekschl'ift, onder duiJelijke opga ve 
van ' na~m en voornaam eil van de IJlaats, WaltI' zij dat exa
men WClisehen af te leggcn, door tusschenkomst van h,~t 
hoofd vall bestnur in het gcwest ',valll' zij zijn gevcstigJ, tot 
genocmden dil'ekteur. 

Gepraaid op 3 Mei. 
Amsterdam naar Batavia, 
w. 1. en op 12 Juni Eng. 
Batavia, 200 18' z. bi'. en 

20 Jllni 1872. 
De Tf a.te"zoo, Ned. schip, van 
op 230 26' z. br. en 370 31' 

schip JilTist(l7'ia, van Londen uaar 
10700' 8" o. 1. 

De J'aktorij del' Ned. HauJelmaatseltappij vraagt scheeps
rnimte tot overvoer van pl'oduktcn. De schepen moeteu 
VOOI' of op 20 Juli alhicr te Sumarang of te Soerabaijatot 
iunemen van'lading gcreed liggen. Insehrijvingsbiljetten 
worden tot vrijdag, 5 J uli ,1. s. irigewacht. 

21 Jlllli 1872. 
N aar wij vernumn, zullen de exam ina A. en B., die 

VODr het laatst in 1872 gehouden worden om benoembaar
heid tot Inuisch amutcnaal' Ie ven,cl'ven, op cen verzoek 

Siadsgelleesheeren. Treffelld wes het vertics dat Sarna-, 
rang dezer dagen leed. In vijftien dagen hadden wij 't over
lijden van de beide stadsgeneeshecl'en te betreuren. Deze 
moeielijke taak werd door den civiclen arts de Heer Wen
nekendonek geclul'ende eenige dagen waargenomen, die dan 
ook tot 2e . stadsgencesheel' is benoemd, waarmede wij 
Sama"ang gelnk wenschen. 

N aar wij vernemen, heeft Di·. de Ruijter die vroeger jaren 
lang als Ie staLlsgeneesheel' werkzaam was, thane wedel' om 
die lietrekkillg verzocht. Een spoedige benoeming zal, hopen 
wij, wcldra volgen. (Sam. Cour.) 

Soel'aoaija, 14 J uui. Van Batavia ontvangen wij de me
dedeeling dat het nieuwe koninklijk besluit tot uitgifte van 
gronden in erfpacht, aldaar is anllgekomell, maar in hoofd
zaak even illibel'aal is ab het vroegere, uitgevaa1'digd onder 
minister de WaaJ. Het blij kt uit deze tweede editie duide
lijk, dat de regce1'ing in Nederland met Java niet vooruit 
wil, spijL aHe mooie toezeggingen en belofien in het open
bflar. 'IN at men wil, is dezer dagen gebleken uit een ver- , 
klaring van den heel' MotH, die aan ieder, wie het wi! 
11001'en, vertelt dat Nederland Java bezit, aIleen om het te 
exploiter en en el' geld van te, maken; geld, geld en nog 
eells geld, zoolang als het geven kan, zonder dat daarvoor 
door het moederluml iets in de plaats behoeft te worden 
gegeven, ook geen spoorwegen; alleen soldaten, om op de 
naukte inlanders, bij verzet, te ktvlllen schieten, en een korps 
ambtenaren, dat als pomp dient. Meer niet. 

Daar de heer Motke cen zendeling ' van den heer van 
Bosse is, dll~ met dicns koloniale inzichten bekend mag wor
den geaeht, kan men hieruit afleiden, hoe welgemeend diell!~' 
vool'stellen in het belang van Java waren. 

,loor belanghebLenden aan Z. [i;xc. Ul'll Gouverneur-Gene- De staaltjes valt inertie van onzen assistent-resident VOOI' 
raal gericllt, eel'st in de maand N ovembol' a.s. plaats heb- de politie z\jn niet ten einde. Heden verna men wij daarvan. 
ben en is alzoo cell paar :maaudell langeI' tot voorberei- wedel' het volgende: 
'ding gegund. _"= _~ffi" ~'," Door een Chineesch hoofd, de kapitein Kwee Khe Tjoan,. 

Bij ouze uiLgcvers is van de pel's gekomen deel XII, tevens, leveraneier, slaehtoflel' van de b~driegelijke b.a?-de~in
afl. 2 van het lJidtlod oJ! net .. taotsblad van Ned. lndie, e gen van ~wee .ander~ aa.nneJ?el's, de Chme~z~n ~OKlk Slll~ 
onder rcdactie van du heercn mr. H . J. Canter Visscher en Lo Klk I-hen, dIe zlCh III staat van fallhssemenfhadtlen 
cn L. J. J. MichieJsf~n, bevattende de nos. 2475-2514. vel'klaard, wenl in de maand September of October van het: 

_~"h,"~ vOl'igt jaar, een klaeht tegen laatstgenoemde twee Chi nee-
Bet Militail' JijdSC'lt1'ift no. 6 bevat (Ie volgende op- zen ingediend, wegens bedriegelijke ' bankbreuk, welke klacht 

stellen: Vluehtige ucschouwingen over harten- en ter- met velerlei bewijsstukken werd gestaafd. Bijden rechter
reiustudie; de doellllatigheirl der vool' miudel'e militairen commissaris VOOI' die beide faillissementen ingediend, werd 
bepaaldc stl'aJfen; J. J. Andresen; varia. die klacht tel' vervolging in handen gesteld van den assistent-

.,< .. ~ ••• ~.~,-' - resident voor de politie alhier, ten wiens bureele de beschei-
Zijnc Exeellentie de Gouvcrneur·Generaal is iit den voor- den sedert negen maanden rusten, zonder dat hij zich ver

middag van Zatunlag, den l5den dczer, met gevolg van waardigd heeft e1' ook slechts een bli~ in te slaan, hoewel 
Buitenzorg alhier aa'llgekomen en in deu voo1'middag van op de afdoening is aangedrongen. , 
Maandag, den 17den daal'opvolgende, weder naar Buiten- Commentaren op zulke verhalen zijn overbodig; ieder zal 
zorg vertrokken. na de lezing verbaasd siaan, dat zulk een ambtenaar in ziju 

- Bij gelegenheid del' vCljal'ing van den geboortedag positie gehandtJaafd blijft. (50er. Bbl.) 
Tan Hare Majesteit de Koningin, o!,> gisteren den 17den 
dezer, werd des morgens op het Waterlooplein eene parade 
gehouden door de te Rijswijk, Weltevreden en Meester"Cor
nelis in garnizoen liggende troepen, waaraan ook door de 
Bataviaselle sehutterij werd deelgenomen. 

De paraderende troepcn wtrden vereerd met de tegen
woordighcid van Zijne Excellentie den Gouverneur-Gene
raal, die zich, vel'gezeld van Zijne Excellentie den leger
kommandant, per l'ijtuig nanr het paradeterrein had bege
yen en, · aldaar aangeJs:omen, uitstapte en de troepen,met 
blijkbare voldoening over hunne bouding en bunne bewe-
gingen, in oogenschouw nam. ' 

Inverb/ln(l tot het overlijden ' van Hare Doorluchtige 
Hooglteid pl'inses Helldrik del' Nederlanden en den des
wege aangenomen rouw, hadden overigens geene feestelijk-
heden op dien <lag plaats. (Jav< (Jour.) . , 

:'oerabaia, 15 J uni. Om een denkbeeld te geven van 
de taak die den nieuw benoemden resident van Kediri 
wacht, werd ons medegedeeld, dat zich daar o. a. dertien 
gevangenen bevinden, van wie geen vonnissen te vinden zijn. 
Dat hunne percara's in der , tijd voor den rechter behan
deld zijn, schijnt aan geen twijfel onderhevig, doeh niemand 
kun op dit oogenblik zeggen, aan welk misdrijf zij zijn 
schuldig verklaard, nocb. met welke straf dat moet geboet 
worden. Intusschen zijn en blijven zij in de gevangenis, 
wat eigenlijk onwettig is, maar hen te ontslaan, daartoe 
aeht memand zieh bevoegd, in de hoop dat misschien die 
vonnissen nog weI hier of daal' onder andere papieren zul
len gevonden worden. A13 er z ·lk cen verwal'l'ing heerscht 
op het burean van den 'president van den lanliraftd, dan 
kan men nagaan aat het op de andere afdeelingell van dat 



l'esideutie-kantool' nif;tt beter zal zijn gesteld, en dan -is het 
nog zeer de vraag of de beide eerste komlliezen, die nu 
d.ov~ de regeering zijn aangewezeu ani den achterstaud al
daar te gaan bijwerken, er weI in slagen zll11en den vel'
waruen winkel geheel in het raine te brengen. In allen 
gevalle is het voor de ~ieuwe functionarissen een heet hang-
ijzer. (Boer. Hbl.) 

31 Mei. Dingsdag avond kwam hier de tijding aan dat 
Z. M.' St. /I Aart van N es," die tot het plaatsen van boeien 
am de N oord was vertrokken op een rif van Bangkoeang, 
eell mijl of vijf vanhier was vastgeraakt. 'fwee krnis
bootcn tot assistentie afgezonden, kwamell ter plaatse aan, 
toen het schip wedel' vlot was. De "Aal't van Nes" keerde 
iu den middag van den 29sten op onze reede ternJ. 

Het voorschip heeft angeveer een etmaal, haog op het 
l'lf ge~etcl1 , terwijl het acuterschip vrij was. 

Of schoon de vloed het schip van het rif heeft afgehol-

pen, durven _ wij niet zeggen daf de eb het erop geholpen 
heeft, maar zullen het aan den stroom toeschrijven, die 
menigeen in deze onzuivere wa~eren kan bedriegen. 

Of er wedel' van reparatie moet illkomen, bebben wij 
niet vernOlllen; 't is echter zeer good mogelijk dat de " Aatt 
van Nes," dut weI geen best ~chip maar daarentegen een 
duur 'schip is aan reparatien, nn door reparatie nog wat 
kostbaarder zal moeten wOl'uen. 

4 J uni. Gisteren vertrok van hier Z. M. stoomschip 
I/Cycloop" naal' Bani; het hO<;rllmuziek van het garnizoen 
embarkcerde op dien borlem ten einde de installatie van de 
koningin van Boni, clie haren overleden vader Aroe Palakka 
opvolgt, luister te gaan bijzetten. Oak bracht de eCycloop" 
den Lnit. Lntje naar Balangnipa over, tel' vervanging van 
den Lnit. Poth, die naar Java is overgeplaatst. 

(Male. Hbl.) 

A a n g e k 0 men S c h e p en t e Bat a via. 

DA'£IJ!1 VLAG NAMEN DER SCHEPEN GEZAGVO};R])]~lt I VAN DATUM AGENTEN 

Juni. ••.••• 1BIBngelsch •••••. schip ••.. Bengal, • - . · Hummel. • , . . Port Darwin. 9 Mei J. Peet & Co. 
" • .20 Zr. Ms .••.. • • sloomb " Ja¥" , . · Kapt. Lt. t, z. Bakker. Ourust. . 

• - Ru .... .... , ... temp .••• Equator, • Hoikert • • Runderland. 27 Januari, 
• 21 " .•. . • . 1/ Aler ~ • · Diachle1, • . ~ondcD. . .26 Febi·uari . 
• - Engclaeh .. ,. .. Wistaria, , Atkinson • . • 26 Januari 
• - N ederland.eh... Sliedrceht . • Willemse . , Cberibon. 14 Juni . G. Suermondt & Co. 

Kanrlanghaucr • ;~e.lt • . AmBtcrJam. _ 27 Januari B. van Leeuwen !It Co, 

Vertrokken Bchepen van BataviL 

VLAG 

JuuL ..... 20 FranBch .••.• " . toomb •• ~cva. • 
.- Ncuerlndsch •.• chip ••. Nicolette. 
.- Zr. Me •.•• •.• • t.omb •. Soerabaija 

- -. " ,, 2\ . " Java.. . • .. • .. 
.- • • .. .• • ,.. jMarnix..... 
.112 :.iederlandBoh ..• scbip ..•. Johanna en Magaretba. 

OA.B..GA-LXJSTEN. 
Invoer. 

Vlln Engeland per Eng. ecbip "Thomas Blythe", gez. 
'l'renery, agt. Houghton en co. 

90 vn bier, 30 kn bladkoper, 1298 coil ijzcren, Macla.ino. Wat. 
son en co. 27 coil kramerUen, Engelnard en co. 22 kn ma
nufact.ureD, 25 do koperen, Pitcairn, Syme en co. 134 kn lIla
nufllct.uren, Burt, Myrtle en co. 16 call manufacturen, I 
brandkast. 10 kn bescbuit, 1 wagen, 1 kt boeleen, Tidman 
Balfour en co. 45 kn provisien, Pllndel en Stiebaus. 14 ku 
manufacturen, 30 do koopwaren, Reiss en co. 6 md aarde
~erk, 28 " kn wijn, J . Peet en co. 8/4 pijpen portwijn, Bu
sl~g~ Schroder en co. 44 kn manufactureD, Borneo Compo 
Limited. I kt kleederen, 4 kn ktamcrijen, 1 kt lepels I vt 
ijzerwerk, Gumpricn en Strauss. 20 kn manufacturen: 2 do 

' paardenborstels, 20 do beschuit, C. Bahre en G. Kinder. I 
kt manufacturen, 1 do zijde garen, I vt ijzerwaren, 2 vn ros-
kammen, 5 kn wasdoek, 1 kt monsters, van Heek, Reineke 
en co. 136 st. !ood, 10 ~n. k?oprnanschappen, 20 do glaswerk, 
5 do bou~,en, 113 kn provlSlen, 200 vnverf, 11 kn kramerijen. 
17 coli IJzerwerk, 100 vn cement, 135 kn en 9 vn bier, 13 
do sodawater, 2767 kn zeep, 152 krd aardewerk. Houghton 
en co. 49 coll aardewerk, W. Loonen en co. 5 bu_ manu
fa~~ureu, .9 kn bier, Maintz en co. 28 call ijzerwerk, 23 vn 
sPI}kers, 356 pla~en ijzeren, 7 kn ijzer- en koperwerk, 32 rnd 
aardewerk. Martlll, Dyc"e en co. 10 kn koopmfluschappen, No 
Moormaun r.u co. I kt wHn, Altiug Mees. 105 krd Mrtle
wrrk, 109 coll koopwal'en, 4; ps machiuerieu. Oider. 

{I ~:Z"i1U YO :"; ~, l' KR 

• ?larmarino.. • :. .. .. • Singapore. 
· Soerabaija, 

NAA II 

• Bouten , • • . • • 
• _ Komm, Fauchcij • . • • Koerat.llend. om d. Oost , 
• Kapt. Lt. ter zee Hakker. 

Kupt. Lt. ter zee Rietveld 
, Rub.uk. • • • • • 

Uit-foer. 

· . 
· Onrust. 

Naar Nederland per 'Ned. stoomboot NConrad", ~. 
Oort, agt. J. Dtleudels en co. 

lading voor Soerabalja. 

"" 

10 pik damar, 31782 N. pd. tabak. 241,12 pik koBie, E. Moor~ 
mannn en co. 6289,04 pik koBie, 2786,79 do suiker, N. H. 
M. 3 kn kleinigbeden, J. Dl!.endels en co. 

lading van Pauaroekan. 
355,856 N. pd. tabak, C. Maarschalk en co. 

albier geladen. 

8vn spek, 10 do vleesch, Overgescheept van de '5 Gravenhage. 
1130;864 pik noten, 0,012 do foelie. 16,056 do notenzeep. 60 
do rotting, 2500 do tin, 5999,77 do koBie, N.H.M. 180 pik 
suiker, Dummler en co. 11,54 pik foe lie, Ned. Ind. Handels
bank. 15 pik noten, 5 do foelie, Purfis en co. 520,54 pik 
tin, Busing. - Schroder en co. 36~,62 pik tin. Int, Cied. en 

. H. V. Rotterdam. 988 pik tin, van Beek, Reineke en co. 
1556,90 pik tin, Borneo Compo Limited. 629 pik tin, C. 
Bahra en G. Kinder. 684,34 pik tin, Maintz en co. 69,64 
pik noten en foelie, 59 do Joelie. 2 kn manufacturen, J. Daen
dels en co. I kt .dranken, Gumprich en Strauss. I kt ma
nufactureD, B. van Leeuwen en co. 

Voor elk artikel in dit nummer voorkomende. en niet door andere 
tegeek;end, stelt zich voor de wet ala schrijver bekend 

J. C. VAN LIER. 

Snelpersdruk. - BRUINING '" WIlT. - Batavia 
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