


~lb\'~i~~fJ~I$~tlfi1if~r~~~~I~~" .".:¥ .~ 9~·\ w.' 
mede· (ltlrustte verzekeren;. .' .' .. '. .' bl}: ". wllt, glJ,~ndleh~rY()f;lJ!en.'eH;·< beK{)ei'en;.>}~~~.· 
. o;s ';,Ieger' 'heeft dan. ook .' eene edeler ·taak . clan. cen.· gbeq :v~9rEi.e~1~i:!::<;~'~ . ~.,~~I;:': ;·~ <t.{,~.;~".ir:Z~~': 

in Ind:i~ te vervulleu dan bloot het recht va~l .. On~estaatk:~l~il~is.~T l1.it}t; ,·§:pj'g~i·icnt~ewe~~"f' 
den sterkste, het middeneeuwsch vuistrecht in den. 1n1anc1e1'. aa.rIoIl~ril{R~reit''-~~t~~w.: a~irh:~t; 
I11oclern€l1vorm, te do en gelden. \Vij hebben gegevenwQQraof~~p;." Q!J;~~~t~1ffic~tig1i~iZr" vaa,tdit 
. aan ' allen, . die zich. rip het · gebied .. van Neder- . te .doen. hecl1telL < .(%~~~.~. ,> .Kerirlis :~js : '.\l.em 'hi~ti 
lanclsch-Indie bevinden, veiligheid van levell en medegedeeld . . · Onze : 1JJeiJza.~e· ilTst0J·~iilgeJ?(.(li~ 
goed, ,bescheniling tegen willeke,nr van wi~n onze westersel~eluaat§·c.ffaI?ti· ". l~~f~~ t~~)B~~~f' 
ook, voor hen en de hunnen beloofd. Dat dIe sonen en goedereIlw~~l·h., : ~It. ,9.DBeke,p~~ 
heloftein menig opzicht nog een ijdel woord of .op de . g~br~kltigste ·:wiji.tr:illligBV91gcl~ · /,Z'elf~ii 
was neemt niets weg van onze verplichtil1g. Vol- al brengtmen ont.ziicli'lijkverschil/i~· tc>estalTd~i1': 

'brel~gen w\i die niet, clan komt ,de terugslag en omstandigh~den :jnr~l{~Jlh~gl:.~~})7j~~Pog·;~~JJ!i~~f 
,heteerstopons neder. En m~ i~ het eV~!l alles te Aoen <8tnllt}R,;;i~~~Y:4~:F,,_' ~.1~.~;~ye;t~~}I-Sj:~¥~j~ 
onl<igisch ons toe te voegeu: eerbledlg cle'VflJ- .hler moetel1. gaanl\:.4p{;, §en ,zelfa.XTY1\:~pd ,:·;~¥'t~El~X : 
heidvan anderen, . gaat he en ! dan wanneer men te vorme.n, in . stini{ · o.rri ,',z:i9hteg,~,lr'YilleJKel!1':i 
in den Incest vrijen staat voor hetindividu on- van. l11e~l'der,en;.t~ .y~i·~~t,t~J:1.~>'". >~: - . ~' . '::, 2~· :.j;~'k ''t: 
heperkte :rijheid zou eischen ~mh~t gezagin . <?nze heerschappijhe.rllst , n(i)~·; Ieft~Uj,~ <,~lti:~'ltt;; 
het aangezlCht te slaan of ol11zlCh lllet over de reehtvanden ' sterkste en wIJmakell ; dattI'yli!~' 
wettelijke rechten van een bunrrnan te bekom- steeds .. geprnik. om 'voordeelerl ,te; .. Q~haleti .. . J'![~ar-~ 
meren. 'Vaal' ook verzet ell oproer hecl'schen,is dat .heeft ook tengevolge "dl:tt., 8pielIl,~l:lI.1rR9'p,', 
l1etniet de ' opwekking. van. woestehartstochtel1, z.~vakke grondslagen rust '. end;:tt,, ~ene ., OJ1Jl~ti1.~t~.~ 
die onsmet wclgevallcn doet l1ederzi<:'l~ op de IlJk .sterke trilling ,on~staatbjj,<d,e · gYhi9gS.t¢ ,t,f5~~;~ 
troepenmacht, clie de rust des 1l00dsIrwt geweld. weging ohder de lIlas.3a.,'\\Tfj ·~}j.n'l1gg~, ' . '.,~) 
vanwapenell zal gaau herstelJen.. Onder aUe aan de overheerschtene'llaat'b~$~tt~i} .<>,~ c, :if~i~j 
hemelstreken is het gezag verantwoordelijk VOOl' band vantaal,vangelijl{lIei~t~jn ' deIl,1\:\\ii:jz~~':i~!;i~' 
het behond del' orde. . Zoo]ang wij/ ons . hier ·rechten .. noch deto~passi.ng ;',viingq:e:d~:IBegffl,s~~; 
'kulmen. ·dQCll gelden, ' .zijn .. hetJ{la!:ken' . en ,, ~,()Ql:-~.~? ,,·g(:W'~~ ·· · QHJ3,\ dc~, . ,\Z\t~1~¥!t~tR.:!>?;i1~t,liE:~!~:,;:~~;~fi9l~t~; 
denspel, wanncer men het als WIJS en braaf WI1 Isaanonsbestff~11; ,' ()pg~Jtn~;.dq,~:lgg~~1'11~td.tlllr?,2 
dOelldool'gaan,dat menherstel. van degestoorde yen wij . rekeningJl?~ken;wij. :jhebh~:n;:; (].aartQ@~ 
rust .011dergeschikt zon willenmaken aan vooraf- . nog. veel tewein;igv(jIrichttQYJleilvanY~fle 'll{~~ti& 
gMnde theoretische bespiegeling overons rechtvan lioenen Olldel: Olls - gei~g. '.. . " \:" ' .:"'<';'~~:." ; ':~ 
bestaal1 in Indie. Ous leger is, even als elders, Br is eene richting onder ons; ·diede: 6ude.; 
nlaarhier . meor dan in eenig ander land, het maximen . del'. ConApagnie<nog .. alyijd .~~~rjltl!:i~ft' 
mid del 0111 . elk individu. te beschermen tegen en het oude wil'15e:stehd.igerr:.,.: .. l\1.~~t ; eii~s . · e~rie~ 
den o\'ermo~d van hen, die de orcle verstoren, andere, die volhoudteti · dag~lij~s 'p:QQ'gt ".h<jld 

Rndie taak moet elk heerscher vervullen. ter in toepassing . te .: .fJreIrg~n,~:".-(1at;··Neq~~l~Uitlt~ 
Geheel andere vragen zijn, of wij van de ons hier heerschtoD,l~ene~e,er\erheY~n.e.i·b.ep'1ijg~l~.~f 

aangematigde heerschappij een goed gebruik ge- bate .. van den . oosterhngtever,Y#Irel'l. 'c~ .1\Ueen : 
maukt hebben en nog weien te maken; of wij steunende op het TeCl~tv&n ' den ,·st~r](st&~'~~J·B.~~Y 
door onze handelingen demaat~ch~ppelijke toe- hier .. zijn, evenals. elke . oy,~.rh~(jl~~P~1il}g,,'{ ;f}iRJ;lj;~~i~,; 
standen verbeterd hebben; of ludw meer be- op dendag'.'Y~al'ORCle.?ltdel'([a,ap,c·zl~lt; t~!:lf'; 
scllaafd ell door ons veredeld is; of wij dum- genoeg gevoelf ;Qm . Cl~:n 'h~e.rs.9li~i: t~.;.tf' · " ~~F;:i 
zaamheid aan het gebou w hebhengegeven? terwijl de eenigeheriIlri~tll{~:"'~ail1~,~t'~J; 
Bat· mogerr wij met degeschiedenis in de hand zaLbesta~n ill c}.€m.~re~t;1J:~q'9g ~·:·'·!··; 
en met#n enke!en blil~ 011 hetgy~~'¥,ij J :t'Qnd~ venier Jigte,~111'()pf~J~~t~:t~§~~l'r ' : 
om .ons ' ... ~ien, nietweteen .. ger~stge",,~teri d€iS¢,l1,elde,:tP~~i·ty'~~JigY~~~S,t~~ 
bE antwoQ~den. Ja,. ~lCAis " yen.~ , ~l;~ur!ge,. wa~r-rikaq,ool"h.~:Q4.t.~.r;IJal1,~~p'ja·a~t'J:j.h . ..•..•. ,. .,' get{ 
lIeid" . ,wat , de ··JavaoprJe ··zegt: .· ... · . "d~.· .. . · ,f~itenizijn }~~·' mee,r •. .. eeP:zeIYig~' :'b~~~~g.~~ ~,;yrr~t ~ "a~Jl{,W . . · ,~~f%, 
c1aarOlll.te bewijzen, " .. dat ..... ()ndeugdeh, welke.· ·~t~af.Jweft, .• ,_al ' . ·rijst. '< !l~ " ~p.A~4.i ~@~" AJa;L\~f 'u "'.i 

' voorheen ....... ill. den'. I ndisehen . An~hipeJ011p~~encl~ k,yestiel.· .... ··.~1~n .~eel'ljg··:··~~rl~r'·o21.~PQL,~t~i, . " :~J1;ld; 
\warell', ' setlert de vestiging " der,.Nedetlandsche.'\'daftle . Kaap~910nie}1 , :ilog .ali;rn.t .<;ler.; ~n} 
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~~~l, .;,~~~a~tl~ua§tt~"~{§~~~~g~~;·~~W ?~(ilili~l~~ -, ~l~~ft' iiieJ' -~eiLYr6~~;~ :lllaa;f:~d~.n',;j,~g~~;~an%ge"· ",:';~0ff ' 
~' 11!'~9i.g:&'.;,~~ree~;: P:Q:g~ ;Y9Q!:tltt '~de ':gto.ote":!~t; Rer~n ·'roe<}'eI}.ei;fielil;' q~rl:iJQ)ll~iI '~ed~rl~Ir " . , _. '. tii~i~: . 

. :/!i~11,· ?~1l~~ .. d901" 'de/ IS~iAeineN::!:@esticht, . ', Werden. {lli 'Neaerlafldador·vee1'4~,chter b~rideI{y.~ie~giga 
:o~ }YlissclI\~Ii~ "is .E.!lgei::iifq'i ,~ en' ~eerIand's rijk' inwordenc1andie, welke "Ue .... uitviItdingsge@8~:;,~~~r 
: hH (iosf~h·l1ief!';;be§tem~o'· zoola.~lg nE er . te Ieveneeuw rondhet moprdtuj'gslaat , ' waarm;~(le.;:j:gen 
als cl~'·; JtoIn:einen, 'over :ae elestljc1sbekei1dewe~ aIleen tijdelijk physieke. Kracht kan ontwikkelerr: 

'e,t~lclhe·er$ci.iten;} : :WatwiJ willen, is, clat men, v; L. ,· 
;;;fuoreefe ~ eri:komfu(jroieele ' bai1den smeedt,elie. olis '-.:--"-,.--,,~-,--,.-.--~ .... -_.,--, -, ,--_. ~. ",-- ,---,_.;",., '.',--
istecc1s 'iiier ,·'Zltll~h '~ i~hlgyberen,dat ,wij ele wel~ DE OPIUMKWE~'llIE HOOREEN OUU .. 
~aElrL ' v~11 :>111dle', hevorderenen daardoor ons DIREKrl'EUR BESPROKEN • 

. x·~·~nde~li~liJl~~r -Jlr~}l\v~ ;betrekkingeD d?e schep~ 
L 

~\.r~,~ll. ' ' _. __ . ~_:~:>." , -:~ , ___ -.'_ .. __ :. _._ ,_ 
;'c I)as$"~ri ' \Y'ij d\t ·op ~egebeurtenissen van den De bespreking van deopimp.-kwestie in4e 
qag .to~,da~l zi"ell w'ijja, twee expeelitien naar rrweede . Kamerheeft aanleiding gegeven ' om 

"Deliveitrekken.lVfaaf 'waarom?Omdat de dat onderwerp in het Indisch Genootschap,>te 
' !f~ktiiterl;:' .'~\fen2;~e'ti~l§;';'i Ofis " pelang, 011S nopen 'sGravenhage, a!j;nde orde te stel1ell. Uit . de. 
geIlOo:r~~:1;e ·'jg~ven{aan ' a.~ " :rOe.p$tem v&n den vorst, stenografischeverslagell van de· vergadering~l1 

';WnarmedediEHrakfatellgeslbtenzijn. De rust moet van i6 Maart · en gApril j1. zien \vij dat . .ie, 
'~d~ar : boVeh ' ~llesliersteld- : . WordeI;1. liet . leger is heerCastens een geheelell avond aandeuiteen-: ; 
~~ar\.r,eder"cin de' J:olyal1~ rustoewa.arder en pionier zetting van datyraagstuk heeftgewijd . . In eepe 
del' beschaving opgetreden. l\faartevens 'onderzoe~ ietwatbreedsp'rakig. opgezette schetsging4ij 
!~ lUg,uulet gestrengheid, ofelevorstmet de rech- den stand derkwestie en de beste wijze' 0]Il 

< t~ll zijnel'O!lderdanen gespeeld e,n daardoor den haar te regeleii na. Die rede geefteveuwel 
~trijd.' :uitgeloktheeft. Hetis :niet genoeg ele blijken van gr9ndige studie van den toestall,d 

·Wel'killg :yall onzeachterladers en lllortieren te op Java; despreker trad in zeeroplllerke~< . 
. ' ~Qen /'g~V'o~Wl1.Wijzijn ,uu eens in Indieen lijke, bijzonelerheden. 
?oilze ~tai\Khestaat~' iliet ' eiikelind e vaneen ha- Hij stemtiri met hen, die alleenhet mis-
'trier, :die;,"~lIes v~i'plet: 'Yl1.aropluenhem laatne- bruikvan opiuinbestrijden. Verbod van invoef 
.~ervall~n~;' ()m veryolgens als e€me perspomp te en verbruik achthij onhoudbaal'. Hetgeen de 
~~~rk~!li, \di~ , gol;ig.: :;V9Q~qt~n,g~ ... ' Deordeis a~~ hevolkiug van Java en Madura aan opiull1 ! be..~, 

,.lecll W~:rzt:ll{~~d , ,}ti,lEf; " (W~eletllepten van' ,vanorde steedt, ·· op30<milioen·.·grildeh'sjaars·.steUe:pcIc, . 
,;,yernie"tigd'Wt)rd¢it'endatkan iliet plaats hebben,z6u (li t2%cent per huisgeziI1daagg bedragen. 
':'Hraimf"'wij 'qns "blootmaKen , tot de.gendarlllen Maarhij raarllt ,het cijfer ele.r opilimverbruikers 
;V~ll 6o~tersch: despotismein Deti. op 1/6 van de gezinnen; z06dat men hetver~ 
, .. Voortsis een radja op Bali opgevat. Kwarn biuik op 121/2 cent daags zou moeten stellen. 

':~ij in " Vtlr~ettegeIl om~, ? Hij 1111skende l;ijn plicht Zeer tel'echt is. daartegen de opmerking over
jtl~ r¢gel~t . ~\l daaromishij' afgezet. Wij zou~ gesteld, dathet eene enorme uitgaaf is /45 
'den hef: di~p betrellxell, als ' wij hier bloat van per jaa!' op Java door ~ een inlandsch gezin aan 
'1i8't gel)ipik' geinaflkfh~aden . Bijna zou men zingenot te zien besteden, vergeleken llletde . 
uit' hetgebeurde,ll1oeten on~derstellen, dat de gewone inkomsten van de massa, 'Welke 
'l'adja .. zich. ;vangeeli ',' hvaaclbewust wastegen~ basis bestaat bovendien om' cen gezin op vijf 
.overons,alhaIidelde ,11ij naar bon plaisir Illet .als opium~verbruikend aan te nemen? Als die 
:Zijnegea,d,rnllli~tryerdeJ:i.Voor ~lsnog willenwij stelling echteropgaat, mogen wijer onsin vel' .. 
'!3chtel"gi3hpop niefopgeveh, .datmcn:hct den ra- heugen,. dat het. kwaadnognietalgel11eenis 
:'cJ:j~ a~~' , vel·Wani~gBJ.1~ri· ,ein(lelijk eeneernstige onder den inlander, want mel1zal hetgetnid
~>y~ars;?li'il:\Vil1gov~r , ~ijlig~gl'~gl1ielheeftlatellont- delde verbruik per gezin veel lager behoorelTte 
'P"t9kep 1', wa}l{ ee!§t 'Bah,~ ~~:l ;'ookhij 'lninn1m he- stellen met hetoog pp hen, diemisbruikm!:tken 
;~:ifen;~q~kt~>8ht :,g,eB~~~h;*s'L· . , , \ ... . . . •... ,' . .... en zichmoreeI. 'en 'J1hysiek ve.rderven~hetge,eI1:,(l~ 
:~:6i;,AIs t;;4t;:,:1:11.~le(' ; f)aal:,:Oit:~e.',i:l.1~1~ldelltle~rtop~. heer Castens met.on tkent.. .. . ' . ~' " F 
,,~,t~l~. ;~!~~P~t~ym?99! '~~P ' !,:£a~~t~,:\~aal~t~Ve'n~ ,~_~~~, '.' . .'fl.ij · · wiL.evenWe!geePF,v~:b~~en:'}(i·iJlgel1: 7'.1:Et c 
~rIhJ~~e,lCk\b~.h o~v e~ ,:,ye y O;ns, ~,.nl~t te,]bekr,(}unen ... 'W'(jI:dt , gescho)cen.],ll ' de Preaugm,,·reg€)utscnappep, ' 
'.~m. dr::;;Y}'~(l~: :· h?~J{w~~elt",,~hier ?P{l,I] .. ,z.U,,11~1J' ./ .• ?ie~t. hi}; ter .·"'ill.evl:tu. eell~illll~i<;l~i~; rqelr f.lI~,t 
)tr~ n~~n~!1&-}lier, ~(l;1~~,~i~_?lt(t~i!11la~i?te~.a~qe.~.: },¥~~q.· .. ni.eJ·." VQ9}'bij: < 1at- _;imbkl~ell.i:3,~~,~r _~~ '~~mis 
0i~!,) waWI,eel"~~D oIlz~ -lie'erseha:pplJ··.eenemdeJOll1t; , ,!.a~q· ·· ko,ntrote· ' st,}chten~. · " · .]t[al1nen;" ,du:l iI:le' ~feang~~! i 
c ','· - -



nu en 
geschie'dt de 
vanChineezen 

vanen, -van elders gekomen. Zon het nu aan
,gaitn, ,als eel! op tiefiduizend misschien .in de 
Pi'eal1 gel'; sclniift, terwijl de heel' Castens zelf 
zegt, dat 4,/6 vall Java's bevolking zichvan am
noenortthoudt, het heulsap op gemakkelijke 

. Wljzeonder' , leders bereik te bl'engen ? .. Zal 
'men ' tel' wiHeval1 de uitzondel'iug het gebruik 
VDor allen wettigen, het misbruik de hand rei
ken? Zal de amfioen niet steeds met meer 
,mo~ite 'en ~gevaren te verkrijgen, dus uuurder 
zij~; ' in gewesten waargeene kitten wettig be

; i)fuan? . Er wordt geschoven in de Pre~nger, 
zegl . mell; dus geen verbod. Maar evenzeer 
zQumen kunnen zeggen: er worden, ondanks 
strafwet ' en rechtspraak, iIi Nederland moorden 
gepleegd; dus. zijn de N ederlanders moordenaars 
en baat geene strafwet; laat den misdadiger 
alleen boete betalen; dan profiteert de schatkist 
althans! , Dat is dezelfde logika, want de heel' 
Castens geeft toe, dat de Preangerman in den 

' regel geen ami:ioensch:uiver is. . ' 
Waar het opiumverbruik meer algemeenis, 

willen wij geert verboden kringen, Vrerder g.a 
men Diet. ,Daardm wees men den heel' Castens 
futecht ' op Sumatra. Bestond daar een goad 

, rechtswezen, men zQuwe1li6ht de opium groG
tendeelskunnen weren. Thalls is de toestand 
~rgerlijk, want nu eens dnrfde men' den. slni
ker niet vervolgen we gens de ontzachlijke kos
ten daaraan verbonden, dan weder wilde de rapat 
qe. door ons bepaalde straffen niet toepassen, 
ol11dat zij in strijd waren met de haar bekende 
i"eohtsregelen. 
: Irinieriig opzicht zlJn wij het overlgens 

niet de denkbeelden van den hee\' Castens 
eens . 
. Hij. bestrijdt . nadrukkelijk het thans 

refine stelsel en toont vele leemten 

. het 



~~~A~~'~il~~I~~:~;li1Ii~:~J~~:~4."!~~~i~~t~~i' 
:aaaU';,.vifalt ~oweIYheeft ':'ge[ali:nt liU' Ult:: de,z.ti ' o<lgpu n teJi~ terecht illoet· eell .emde nem«;:n, . dat. me,n . pach~,ers c als . het: war~qR~: 
~!ii,·:~Akj.~ii#·#~cii~:h~eftj·genUt,en~,~W~endie·~ ()ors~ronkeUjke or- zo.eki,· miloojJtomeeu"eli ' hoogen . pacl!tsClidt.-te 'beli;0rxnin?; 
'gariisi\tfe"·mW'. :n.ogiiillef 'intelligerftie enzaakkennis ' voort-. DIe 'pachtscljat moet .· aUeen voldberide ' iijuiomclat·' de . pacliji;~ 
:(ge~et:; .,~OpJ;J'a~~:,: gebi>ten¢n~iislos van zekere (jhincesche cenc gO}lde zaak is.Wij zij.u weI niet ineerin dienv()of;.-·, 
~b~gl-lppen':f;de';regeer!ngsi'i~,steJ;l,i[lgel( en werktuigen, . landen , tijd, : toen 'eenclirekteur dermiudelen en clojIleinep inl1~t;: 
:~v61k "c :goe.q,i:: :k,:!iI)jJ,(}ndeij';; lieef,t:~hij/!!lal;\rvali · meer clan ' zij n" va- zeHde · riJ t~\igq:ver .Java; vooI' ·l.J.et :houden dervel'pacht;iij'geYl~ 
~ ~~er~~kuilt;l~li';p~jtij' tre~ken:,.~;II~ Ireb:'op",favavele Chineescbe reisde met eeli ·diel'· ehineesche pachteni-iililiollciirs, van Wleiji';:: 
a.~d~~8 ?:g~K~n4;;·~.iLie ;.{door ' 4e _: ~''pium milioenen rijk zijri ge- eerzucht men eelle stijgirig vanpachtschat hoopte . .te · bekq- .: 
~·j~i;i:il'd~)jj:.*~\' in'diei).7 ~k tso¢Jp.igen; . onder hen, dooreenemen, of waai"~n een YoornaamlJ,iLchter naafloopcleL\::er~' 
/t9~g~~in~rr ;;.:verslaafiFheld " aait(b.et"',gebrilikvan opiuUl, hebpachting te ~amara'ng, aall een :hoofd van gewc~telijk lJ~·: . 
;:< Zi:6n\;Mb:J~tnitgiia:.I)~tg:qral :li,eb;!ik; v~lezope!l ,,' an . zQodanigfL stuur, ten . overstaah . van diens ' daar vergadegle ninbtgeriou~'; 
_ : tij~~ ',-:·en.ih~e~e~,:;;'gekejr~! . :'ciie ."d,lIartloor ' zich hebben gerui'- ten in. hetpubhek zeide: . limijnheei·der.esiderH, 'ik ; herl~ 
jj¢el'd;:" eri.("lvdoral diezichzcdelljk en Iichamel~khebben zeer over u teVl'eden en zal het den heel'dltekteurteBa~ ' 
yernietlga;~;, A:n4ien de' treki ,naaropium samengaatmeteene tavia rapporteeren." lk vrees echterclat men in Initie n()g. 

';jMer:e:;4nxure·:!",wel~er 'bevredi:gil)g ' doo!.' net "lleulsap wOldt niet.is opdat zuiverstandpunt, waarop de oph-lmpachta1s 
;·;ij6xPt~~td!'i,q~p:; giilit;.il1l6i!'£~Y~Ii;~~ls. JnE\lropa; bijde . oft~r-eene vande regeering llitgaande "zaaklJehoart te o staan. -.> 

}~~;:~~';",~~~C~~r e~/~:e?;~~; ~~p~; : ~ers~eldeu ,pas ~ch~erUlt. I~, u heeft ons ste~ds . g:stU' t eh' ;'yer~tJT~t: 
c .<;,.,iJ).e';j;h~e~:?d]ast€lPs· ,wenscht, derhalve een vel'- verkeerd, dat de opmrnpacht "regee1'1l1gszaa,k . 

':'l~ijir~l~« {~t~ls€l~' PuijqIllei" • van Twist ingevoerd 18GB zich niet tot .het heffen v~n helasting l)~A~ 
i~£~;;~l:elht~;;:~ '. ' .... ... .. " .' .~. . ' . ' . paalt In dat opzicht ishet stanc1puntv:an d~;1t 
';';r'·'~ij.:·~ir het ~erstr.ekkeri van tibcmen 8iram heer Castelis niet het .OIlze, ofschoon "\vij" cti;il 

. p.~hQ~d~n, tlaar de behoefte. pachter zeer zeker inzijll r echtwil en gehand~ 
><;. l!ij'.i~,·g~kant : tegeIl de . ver~eeling .v~nJava haafel' zien, hetgecnhet alge~llen Qelangi11~df 
,lD.gfP9te:::,;papht¢IL en . ,tegen llitbestechng voor bl'engt. . ' . . " ".' 

~:dfie;~~jar:ei1:::<.: .. ".' '., .,Het teg~Ilwoordige stelsel heeft . dith~9'fd~; 
I:.:)~~j. j~~J:i.rHht ·.·} 'e,gelengestelcl . te zien . vQOl' . gebl'ek, dat eigenlijk alleko:l.ltrOle .. ontbreekt. " ', . 

:: <del1f:~er}{~()l ' ~n ,,4!3 ~'ewa-iing vail opium en ee1te Een door on8 aangeprezen lmddel v~n .k,pn;~ 
;:gq~d' g~orgftt.iise~r:~(gelleime· opiurfl~p()litie. ·· . tr01e wordt c1Qor denheer Castens oIic1erschreycn. 

,;~: ~: ~::;~ ,- ~~"-" • . ,~, •. <"'~., ~, ••• ';fIr' ," .. , ... .. .. . Oni .het o.estrtMb van onwettig~opi1Jl1), _~~t op ,ziclt zelv~n 

: .,(;D;~."1'~¢b',¢·;;8t~W~" ;'Yif';;:4;t(de · opilll~lpachterver· . ~~f.~:l';~nw.:~r~~n .· ~1l1~ubn;~e::il~~u!:i~ienm~:~;~a~£~JZ:dihng 
~,' ~ek~~dfo~j~', V;~~! h~£.: iu;oiIopolle in hetpachtperceel del' opium,4ie hij .vanhet goevergementbekomti;·nar.ii~lijk 

'.·.l!e~f,&;'.h.·.·.iJ;;.d .... :.i ·6.'.· : ;.:.ze~(erhe.~id. .• ,·.·.nI.·· "et e. niszljn belang. niet bo.e . ~ij ze b e1'eidt, . Wmll" z0nhoofddepot bestaa~, ho~r,et1~ 
" , .. <", . .. hij HUUl; iedele verl\:oopplaats afzendt, hoeveel daarworclt 

~:;T aitrf;t;ga~? 'i.N~ff;~' deil) 8:taat ·. ver~ol1clen, . dailzal hij ve1'kocht. . Oui ' dezeonle. ,ian kontrole-maati'egele#io¢d<f,e 
.· '~1}l~kh8nder d}'ijve'n en, . even als 'zijn bUlU rnan , doen ' wetken, behool't de pachter althattsmaandelijks $chtif

... ~ opi~~ :, tegeu 'jagenprijsophet gebied vaneen telijk eene hem bindende. verantwoording , te doen. Dit 

. . ' d''''''"' It ' . " . d b' . b ·laatste is noodig,omdat er thans lllet valsehe boeke~ grot' 
c:~tl .e~~;g~a:n~ v~r9()pel~ : (itrfZlJn ··· .. e . let Ult te tei.. spel wordt gedl'even, . wain'in hetopium-debiet toi;vefla.llgde 
"jleri: "';~lf~tgroof¢lhvaa(l van de tegeilwoordige, cijfers wordt irigescln'even, zoodatde valscheboogelioek~ 
(1~{ /fuin1ei;-' ve!stre.kkipg , ¥an . s.iram, is,dat de restanten in staat zijn onwet.tige opium. tot schilHedienen. 
' '.--;', chf"clk d'" " 1: ....... . ." ' .. kl ' f Nu, moge de pachter in maandetijhchc verantw:oordjngel1 
",:.,8 .•. " .. ~ .. c .. n.·.·.< .. ~.e.·en.·I.:.:.~ ... ,.' •• ' ~.·,:.Ad"o.·~.e!.,.r,:,,: ... · .~.; .. a.<.;~. -.r.·.: .•. ? .... ·.: .. e ..•. ·~. e.e. v~~i.sa~~.e.·a .. t .. ·. ~i.nJ •... {~ .. :1',:. i~~ evenzeel' knoeien, maar ltd .eens gesclll:e l'erl(i J(ul~ niet ,yor-

',1\ .. . • . . dell tc niet gedaan en het houden van dtie, vier of m:eer 
~~ltft( :iif;~iaiiden-::,heljbeJ?-./oni den.p·achtschat na~r boeken, allen . bestemd voor bijzondere gevallen, ' zalniet 
:go~4yinde:l te' bepalen. · meel' baten; £ij ondervinding weet ik hoe m:oeielijk hefis, 

;C'-"·~· HiJ·';·· " ' O'f · '/", " . . · o~ het boe~. ter iu:age t e .bekomell; . llc.t:'i!)~ :,;zegt>w,e~l 
:: );~;;'l;i~:); :Z~,!f: ;.: ,/ '. . ." .... . ..... .C. . blJ den schnJver . of eenanGel' t e hUla; deze Iieeftliet .;e· 

~::-:;':4;D,e;~ a'anbia~iD;g . va:Q. hqt 'goijden k~lfin denvormvall dert aan eenen derde afgegeVetl i cn (l~e lieefthet 1e1" 'in; 
';~;{~r "''' :~f~,n~cp.t~rs ;i#p!t ~:A~;:,!h,,4i!l ,;yp6rgoed. eenei.nde n.li~ spektie opgezonden aandlin hoofdpac~ter . . · Intusse}ieli ·zit· 
,;~~~::m":'. aaft~e ·~~p.>- ~l!~elt;~l~~d.~n :p-e,t":. :~ann.e:m9A. eon ~i~~ eell ···¢hiiu~esc~ ~ s~4:rljv~_r : .~_e_:- -,]}UiS_-.. ;l; ll~tig .. ~~il ::·~.~;-t~pfq.~~4~~t~~· -, 
: '~:':4~f .s~i!,s~L:: Du~t~lI;e~ ' .van T,vi~t }~. Jie~ ",~in, valsqh; boek in te sC~ll"iJven;?at ine\l . n~~~~iJP.?If ,,~ri~~;.~~n . 

~,;l.>~.~?~hl).~~ o~c".~~: :~~rk~JJJ¥~ .,,~~ho'efte ~~:~c op,lU,m of. meer . d~g~n bek.o..mt ; da~]s de z~a~ l:lCht~g~ ,de CtJJ~rs, 
ge',, ::\!ev~~,~ :}9~r;. ·n~V:~Hma~trep~~~~, . ep.:·' re9.~!~n, ·:: k~rjp'~en: , lk lie? !b(ler tijd· u\' ~6 ,1·esl~entle' .. Jap~j!fI:":~q~al!~:," ;,-

. '.' ........' . · : ·~ia~i~~~f~i;i~x~t¥~~~~or;t~~~~,e~~~8~4~~~~~~ .;;~.~~;;el;~;:~.O;~I~:~~g1;;vJ;¢~~:,~~tiift~;i~~.§:~~~~rt~~': :.l:) j 
t . . })p!l:<(jl;Le,<,,, ~n>:ae .. w;er~w g/9:t)J;"pl),9htjH~e.:nt) ."ko.l)!rqle."';w.en(e •. ·~t.e · bestucleeren, · alt ,.o1l): .d.iln ,;pa:ch terjn, ,d.en:. }itnkh:andeLln;> . 

• ttl:~~!;~~i~~i;.~~1~~~ · ,i~;t~~ih,!~~it~~~11~;fS1~~it ),~ 



·' ft~~§I~~~~~~?{~erj~;~tf;g~oV~~e~eni~tr~ftee;~~e~fJ;c1~r;~{g0l1deri .. · ]mlf.aal1bact i:. ])it" lichtr~~)iJ'~~~'i·tq~;1 
ilt§prakvan de ondervinding, van den . beer Minindoll.e. En. llUtenslott? de . vel'd!leJingvan:r~vil· ~n>", ~f 
Eri ' de ' rechterzc)ll wellicht dien sltlikhaude1aar genadlg drie grootepach'tafdeelingen,ltetwelk'ikbesch9]l .... ,'. 
behandeld,misschien mij. weI veroordeelcl hebhen, indieIl ik produkt van idelliisme. Deontwerperzalz~~erpJ.et 'fge~.y~ : 
~ieten cloor de veralitwoording err door een (lertigtal pro- ten hebbon dat het denkbeeld yan vereeriigingv:alllIleer4:lt;re 
cessen'-verbaitl'van opnemingen in denzelfden namiddag van gewcsten tot een pachtgebied IIleerl!lalen,~ is.: tqegep,llst;.: Q.J!:t~ 
cen eveJi groot getalopium-vel'koopplaatscn overtrrigend mener slechts in dagcnvan telaaggebQd~llpl!cbJschat ' 

d b . d bt toevlt.wht toe nam, . maare.r steeds.·· van is tei·u.~O'gekomeri ... < had kllnnen bewijzen, dat e ewenng, es pacers en waa?:' v . 

was, clathij slecbts sluikschen invoer bcdrecf, omdat hlJ In den westhoek vanJava ,heefthet :vooral ,pla!tt;l >ge~orrd~Il': 
niet genoeg wettige opium had verkregen om den verkoop De invloed vall den pachtett~ ,Batavia,dt!lhe..hiasUlllt 
behoorlijk teo kunnen voortzetten. dichtst bij het VllUl', bij de .grootehe6ren zit, h~~fthe.t kuhj 

,. ". .. . . .... nen verkrijgen. Bantam, Buitenzorg, Krawahg ellg."!l ,La,~,- : 
H~] wII VOO.l'ts den pr~ls van de OPlUl1l, ,vaarvoor pongs waren Illl en dan tot een pac~tgebied ver.eeniga.1:IIl~ 

deze in detail veTkocht zal mogen worden, van, klinkt zoo schoon,clateellpachter.meteeIi.uitgestrekt. ge~:\. 
werre het bestnul' doen bel)Ctle~ en de goheirno bied betel:. tegen den sluikhandeLvanandllrenkan,wg.)<ejIr 

.t") , " [1' b·' 'k . 1 .j. "l'~ ! .. o.e I e.~ dat zlJn bela:lg het medebreIlogt enhethern danJIl~gj)~}: 
0PUlll1- pol~tlC be 1 Ul en om _op l e ll~t c\ lilt") Vd,1 hJk wordt de oplUm dnnrder to verkoopen. I\1Iaar nlen.~e-
die bepallllg te letten. \I,' orelt opnull tegen sefl:'e, bid ik, teve:ls dat diezelfde pachterte.rnachtjgefword( 
lager prijs v~:·kocht:. .. dan zal d;t hot bewijs van h~e ,uitgebreider, z~~ g~biedis ;,~at hi5.dus~4en sll.l.i~h~~:'c 
sl 'H a d 1 Zl n. Vh)· aeilton het ecMer al zeer del z?oveel ,te zekerderkandl'lJV'e;n.J!]1l~e. ,paY4~e,r ,~~H , . 
. , 1,u: ~~ n e.. J, .' . . . '. 1 . Btitma heeft zoo gaarne de.()ver~gegen()emdege\~es.teu., 
lJIoelh]k de Ultvoermg van .. eell ander nenk- omdat bij dan beter de Preauger-regentscha!weneqklaveerh 
bce1d te vCl'Zekerell, namehJk dat de pachter en behalve 1angs de groote,vegen, 4oordewilder~f~~~.p::y.~~ ' : 
aan denzelfclen . pcrsoon lliet me or dan cen tail Bantam Cll Krawang, o~k van Buitenz6rg,1afigsllitg~b.rei~~r ··: 
. . . lOOk 1 1 '. J.T grcns de Preanger kan mtreden:- ." , t]uncloe te ge IJ' za mogen vel'~oopol1 ",an ~ .. ,;::':.; 

cle man niet door twec of 111cer personen voor Juist het tegenovergesteldedeIll(beelclW.ordt 
heUl cene hoeveelheid latcn halen? vroeg men door den heel' Castens met aandraI1gaangepl1e~ 
tel'ccht En zal men cle , geheime opium-politie zen, Hij wil de pachtperceelen've\l11eerde'reIl; ' 
niet de maeht moeten gevon ten allen tijde in lallgzamerhand tot distriktsgewijze verIJf(cht!llg 
iedel"s woning . te dringen en om iedereen te overgaan en tell slotte ,als betere kontl'olei:l.l"; 
visiteeren, zonder eellige fOfmuliteit in acht to gevoerd zal zijn, elke kit verpaehten: . . .'. 
nemon, ~'il lUell nugaan of icmand meer opium vVaarom iemand die dit · stelsel ,vo()rsJafl,tl 
bezit dan de heel' C. wil toelatell? Zal (lit niet vreemd . schijnt .0P 'te zien alsrileIihern ' vr!l~t, 
ceno bron van allcrlci vel'kee rdlwden I. knnnen of de 8taat dan niet tot een\'cel r ~!ti()llet:lle~ . 
worden ? lshet lliet el'gerlijk, dat de Jnvaullsche stelsel zou kunnenovergaan en zionl1iet 'meer 
Vl'OllW reeds BU in het openbaar tc Djokdja, met de levering vml0pium belasten,lna~rs~ ~:e~ "" 
als de spoortreil1 nankomt, door do spionnen invoerrechtheffen, komt ons onbegrijpeliJkvoQr) 
vall dell pachter gevisiteercl worclt? Zal men De heel' ,Bleekm; wMs ,oJ) .dat clenkbE)eld " De 
!I ll ann ondel'geschikte regecl'ings-agentcn hicr vraag: welke is "de behoefte" ,ian Ja\iaaanopiuhl? 
de rnacht Imnnen goven om de door dell heel' die voor 'aIles beantwoord zaldieneh.tewol'9.en; 
Castens gewilde lnaatl'egelen ten uitvoer te leg- a1vo1'ens men sluikhandelkanweren;istQch ' 
gell? vVelke elementen stuan ons hier ten dienste uiterst bezwaarlijk op telossen. ])eh~e!'Qas2 
~m eene geheime politic to orgal1iseel'cn, clie tens raamde de behoefte eertij~ls op15. ~ , 1;~9:P, 
vertrouwen genocg Vel clii'nt om ze met zoo kisten. Thans is .de levering .. verredaarbqY~A 
groote mucht te bekleec1en? Doet men dat nid, geklommen. Wat is nn in deZeIlhetjgl§ty,' 
dan heteekent zij wein:g. cijfer? Komt men ooit bijverpachting tot qie If~llR~ 

Volkomell stemmen wij daarentegen in met ni~? En zonder clezeget elk steJsel. v~n. ver.~ · 
de argllmentel1, die de heel' OmMns tegen drie" pachting m\luk. '. . ' .... .. ... .... .. .. ~ <~ '> < " 

jarige verpachtingen en groote . perceelen aan- Naar onze wijze. van zien, mO<:Jst _de '" Ir~~~~~'j 
voert. Dat zou de konkurrentie zeer doen ver- ritlg eene licentie tegen hOOqel1prijs~vR9~~' ~~L 
minderen. Heeft eenmaal eon vroeger mede-vcrlof om een kit te· rIlogel1110]x~1!'l.i1;;."llit9,~,y~#.\ 
clinger gedurende dl'ie jaren zijne kapitalen in en een matig invoeIT~)ClrtvanQpiutilhetfelJ;: :y§1:7:' 
andere zaken belegd,hijzal niet meer als pach- del' houde zij. aIleen gestreIigpolitie-tq~·~iclJ,(. .'> . 
terwillen optreden. ,Niel1lfl11cl dan de pachter- De heel' Castei1Szal . Inoetelt ~'toegev~p,clllt 
milionair, zegt hij,.zal daarbij winnen, want hij eon invoerrecht vanf3()OOo.· ofl.3;5nOpeT: ki~!J' 
staat ten slotte aHeen tegeuover de l'egeering. zeel'zeker te heffen is. Hij ze'gtim~el's' : ....... . . 
De clriejari:ge pacht was een middelol11 geld te Het is n~tnnrlijkzeermoeielijlc ten~anfien.v~I1 " g~~~tm ,· 
slaanin de 'dagen, toen men het sterkst het gehoudeu zakellcijfel's aau tel1emeu;dp()h wanIie~rtt!eq? 



---.kosteir -vihi. dehsluikhandel •. · bespre~k.t,g~vMl,t m.
en 

.• zich -'.St--.ehrl.'.lu.·~.~gy_'e~1~.~'O".~.~.nf12e, n"'.~.· ...• ,we.,_i_.o- rJ._·.~. ·.· .• t.:; ... heo_. · .. ep· •. ~t,'~. 'a.e." tP .•... r,.,". ?v--lan-T;.~.p'~" ~~~_' 6.·.'-3.w ....• .•. ' .a.[\~.·.I_:{_ ,,,')g~t~:;!~~~~~~6';~n;IJf~{~,stteo;:;r :~t~:;~~~~l~~~':~;;rl~ ,, ~ . 
:t~tl~.,,:~~tc\ifer :be~o0J't.t~_wor.deIllU:aanmel'kll1g g.enomen, 'Sth:l. no. ' 61)' " " , '_ < " 

diit ' de :gtObthandelare~m opIUm, dIe aan . den slUlkhandel I-let iSO!lK altijd voorgekomeI1, diltde Re
opiilin' JeITeJ:en -:iri. Klein-Azie, Pm'sie, ~o-mhay, C~kutta, geering clestijds eene fout?eeft begaan. Jam
Chiria, Sirigapore :voor hunae medewerkmg en gehelmhon- mer ,dat zij negen jarel1 noodig -had om ze te 

··dtng>zi"Ch"]llten ... betalen.;· ' dat .de · sl1heepsgezagv?erder en kar- 11el'stel1en. :Maar beter laat dan nooit. 
Qad601·. vooi· huime heschermmg evenzeer hetabng verlangen; 
dat de ' ~gelit, 'l~ieollder~anwending van list enomkooping In 1863 werd bepaald, dat wilden zij die ' 
de sluikwiio'r op 'J ova: ' tioctlanden, zwaar betaald \'\ mdt, zitting he b ben in het Hooggerechtshof van Ne
omdat -'hiJ,'ooral'ill gevaar komt; liat evenzoo .de velvoer- derlandsch-Tndie, verlof naar Nederland' v'er
del'S ' aan . ,\;rd, <de eerste bewaar~ers, de versprelders hunnc 
belponi~g 'vcrki:~gen,Om., een voorbeeld te ,noemen ,hoe krijgen, op hen niet llleer :van toepassing waren 
hoo"; d-e :'b'eloonnig kan ZlJn van een agent (he de Op1l1!ll .. de regelen, in 1834 gestelclten opzichte van 
6p' Java biriiicn doet komen, ,deel il~ Il\ede, dat destijds bij Inelische alllbtentl.ren omtrent de verloven, maar 
de :'-pi?Iitie en de i'ccherelieie"BataVla wel he~end was, ~l~t dd ziJ' alvorens hun ontslag uit hunne betrek-
iemand; behoorende tot de europeesehe bcvolkJllg, VOOl' cen v 

welgeslaagdim sluikschen invoerhad genoten eene. som va~ king moe~ten vragel1. In 1871 heeft de zaak 
f 80,000. Die persoon was yoorheen !en pamer perce, van den heel' van Angelbeek meer bepaald de 
doch leefde 8eclf;'rt als een voornaalllheer. l\lel~ heeft gctraeht aanelacht claarop doen vestigen, Thans is he. t 
van de"::zaak meer tewetea te komen, maar vernam slechts 
dot de itivocl"40 'IJiko]s (kisten) had heclrngen. Tn Japara besluit van 1863 ingetrokken en bepaaldt, clat 
leel'de ik bdeekenellde sommen kennen voor het binnen- pres:dent, vice-president en lec1en van het I-Ioog
smokkelen Viln .kleine hoeveelhcden tjancloe. In Bagelen was, gereehtshof "uiet geacht worden door het vragen 
il~aiinge\\;onnen be;ichten, drie malcn / 4 per tail betaald van \'e1'10f af.'3tand te do en van hunne betrek
yoorvervoer van Katloe naar Banjoemas, en ef'n~ / 2 per 
tail voor Vel voer van Kadoe Ilaar Pocrworedjo, over eenen king ." Te dien einde vyordt het getal raads
afstand vim slechls een d!:rtigtal palen; logen 1000 tails heeren, zoo noodig, met twee vermeerderd. 
per pikal vcrtegenwoordigen deze cijfers f 2000 en t 4000 Men noemt dat eene uitzondering, een 011-
per kist: 1 

recht, verkl'aehten van it ,. wet. ZOJve e WOOl'-
Zelts~en ' rccht van j 4.000 per kist zal de elen, zoovele onjuistheclen . . 

ollg-dii;ekteur clus niet to hoog mogen aellten. Het hesluit van 1863, later cloor zijn maker 
- En, ,vat is nn. nan te voeren tegenhct stel- geclesavoueel'c1, drulschte in tegen het beginsel, 
sel,(}m in plaats vanverpachting van een zeker waarop het verleenen van verlof steunt en tevens 
geJnl . kitteil, aan een geJijk getalpersonen op togen de becloeling van het regeerings-l'eglement; 

. dc-zelfde ' plimtscll als zc thans b'estaan, cell pa- het vestigde eene uitzonc1ering opeen goed 
tent tedoei:i betalen als kithoudel'? beginsel. . 

'Wanneer ' dit systeem werd ingevoerc1, zou . Dc ambtenaar, metvcrlof gaande, ziet zlch 
dehehocftc nan opiom door den invoer blijken; weI · verplicht ' zijn ontslag uit zijne betrekking 
maarda-nheeft de-Regeering daarmede geene te nemen, maar ziet daareloor niet af van her
heinoeinis.i\ eemt de invoer af, dan zal dit een plaatsing in eene gelijke of zelfs betere betl'ek
verblijdend verschijnsel zijl1; neemt die toe, dan king, zoocha hij terugkeett. Alleen voor het 
ma~kt 'hot recht de opium dunr . . kleine kollegic van den Raad van Indie is . in 

Niemnncl denkt er nan in c1ut systeem het het staatsbe1ang eene uitzondering gemaakt. 
getal kitten tot in het oneindige te vcrmeer- De : president, vice-presidenten en leden van het 
deren: hltegenc1eel zouden wij een -verbod wil- Hof hadden, na 1863, al bitter .weinig kans 
.len zien . uitvaardigen, wnar }let verbruik, blij- om eene gel~ike positie 'te herkrijgeil, 
k~ns · behoorl~ik on~erzoek, bepaald afne~mt. Maar er lS meer. I-let l'egeerings-reglement 
Maar daarentegen "en wij geene verbous- bevat in de artikelen 94 en 95 bepalingen, die 
he'pal~ngep handhaven, waar ze doelloos zuHen de onafhankelijkheid van het Hof van de Re-
11,li.1ken ' te zijn. Wat wij z6uden · wenschen, geering moe ten verzekeren. Verplaatsing kan 
is-;:- 'Clat' meil een micldel yond om de opium alleen met toestemming van. den ambtenaar ge-

' :zwaar te ···· blijven be1asten, maar de regeerings- schieden. Voor het ontslag zijn zeer bepaa1de 
) ,em.gei'ip.g, rrret den pacht zooveel mogelijk te voorschriften gesteld. AIle andere ambtenaren 
' ~,~~?1l1~~~: : .' v. L. zijn afzetbaar, behalve die van de Algymeene 

Rekenkamer,lilecle om hUDne vrijheid van hau-
':;·':·' . ;:. i~wr HOOGG~RECHT8HOF. . delen te vvaarborgen. .• 

- ' ~et" geIloegen hehben 'wij gezicn c1at de heel' Gaf1 t het nn aan t?t .de leslen vnn ,het Hoffe 
va4' ;'1!oss"e":v <;lOr zijn aftreden het koninld\jk be- _zcggen : a1:3 gij 11:1 veelJ ili.'igeu (}Wl1sttot dehoogstc 

";.-- :. 'y~~.:. : :~: 



:dt$~~~t¢r~ij'!r~~Jb~~r~~KiA~}i{jt,.·g~klomiti~n;':J~a4£}\f~f:,i'~~r. ... ,~~ 
..•• , <r~Ils. ziekte : of de rgelijike ,red{m 'VO()l~ een: 't1Jdwel'lof ilnet>t"V.eGk .. ,V(jl~I~ " Jar;(:~n 
~'ritaet "vragen; 'zu'ltgijvan del ui ill .'bf~Te 'g*nst..van' ::{l e' .. ' ..• . .. . .. ' .' 'vEj'O'f~~es'c1;l:L'ev'efi: 
," ge ,'R~geeripg ' 'afl1al1kelijk ' . worden 0111 "\vedc: ee?e: . ~chrjjf~ · c1~ ·wet . . ...... . ,.' ·, ' f't'i1,X:f1'iTTf.:h'i'i'i 

even: goede betl'ekking te bekomen? Zal dlt metraala ]s,da.t d,e verIpJglJ,Ilg.~X' 
invloed hebhen op de onafhankelijkheid vanden afstanddoet ,'an ,. e·LJ,!e.t1 .. !e., :KKm~~, 
reehter? Bet stonel iut 1863 del' Hegeering toch 'zijne positiez()odl'allrogefijk. r.:;""'.<iH·6n' 

\ ;rij, zelfs aJs blj temgkomst van verlof eene besluitalt11ans()p. Bijeene vakattire'nzoet de. , .... 
v.akaturein . het hof bestond, het oud-lid niet 10fganger intreden; 'Wilde mellveivuHiI1g jl~r: 
te herbenoemen en hem zoolang op eene her- vakature -tegengegaan , h,ebbenJA~;nwar~Jiit1:#'~~~ . 
plantsing te laten wachten als men goed~ond. 'ding van het ledentar,-·CivEll·lJtidige~. had~efr: 
. ,Vanlleer de bedoeling van het Regeermgs- door eene tijdelijkeopdracht , wiil : ~~~e.t~xl{.~,Jt:; 
reglement door het uesillit van 186:3 ware nit- in de belangen derjusti~ie< ]6illl):~u:;·VcQ9 ~ .,.",_; , 
ge'dl'llkt, dan had men rnoeten bepnJen, c1at de ' Dit ,is niet ' bepaald eti '-'dienteii.:~g~yolg~f~~al 
president, vicc-president en leden van 11et Hof promotie plaats kunnen hebben , De ';kalis ~.q~aT'" 
t.erstoncl bij hunne henoeming het maximum van op is nn zeer zeker niet slechter. , ....... ; ._, :~: ,'; 
hun traktemellt en bij ontslag van hun pensioen Het jongste beslui-t is, in, Ol1S 'Qgg' ;,.\veldcige; ~, 
zOllc1en genie ten ,Maar claarentegcll is bepaald, lijk hers tel van onredlt. . . " . ... :';':' , 
dat zij tot zeket beclrag om de twce jaren eene De heetvan Angelbee~,die , gep~~1.l)iOri~erit:;~ 
verhooging "fln bezoldiging genieten, , ~1en heeft werd, zal , er il1zoover .van ' prQn;teer~n-lKlsj;~e, ~:,; 
dnsstecds onderstelcl, dat zij lang ll~ hunne rrweede Kam~r dat heefc gewild ,elthilt¢,"jr~W:J 
hctrckking zOllclen blijven en niet god wongen geefs gevorderd heeft.Oe · billijkheid '.' orep-g( ' 
konden worden er afstand van te eloen, zoodra mede hem eene vergoeding vall~ schadetoeje ~ 
zij die een , tijd niet kumien 'waarnemen. ieder- kennen " . !.' 
cen ZOll. cchter verlof kunnen krijgell zonder vVij meeni:m dat er- redenbestaat . .omde#~} 
schade VOOl' z~ne posi tie, alleen de leden va!] daad van den heel' v~tlBosse' toe te , juich~ri~',<>' 
'het lIof lliet! Het l'egeerings-regleIl1etitbeging'C!.eJ01it :q~ii·; 

lIet is uiet lUogelijk aHe ambtellaren terstol1d rechterlijken ambtenaar i ll Inq.i~~. ~~i~~" J~el~ ~ 111~~~~
ill hunnc betrekking te herstellel1. Maar zijl1 onafhankelijk standpunttoe teketirie'n,· dool'tiiet 
ook voor allen de exceptioneele bepalingen in allen onafzetbaar . te verldfl,reny60r'.:'h~f;ari'og" 
de wet geschre\'cJl, die volkomCllO onufhankelijk- gerechtshof ~s althan~eene,gl1nstige" ll~t~<;:rl1qe~ 
hcid waarborgen? Bet tcgel1deel i~ waar. De ri.ngge~naakt. ,Laat (}ns .aan '~l1t)1e~li~~~),~~~\~ 
wet hecft. . dcrhalve gcen ol1l'eyht 111 het leven gmsel met torneI;l, maar het veel~~:c ;'tr~Qij~enrt~;; 
geroepen, muar is van een booger beginsel van doen uitbreiden,als , eenwaarborlt ; y,ari ~ ':gge& 
pllbliek belnng nitgegaan; men lJeeft daaroll1 eene recht, het hechtste steunpllllt, een~~ ' rriaatsch~p.; ' 
exceptie voor het Jlof willen vaststellen, waarop in pij tegen willekeur. . ' v. L. ' 
18G3 ten deele inGreuk werd gcmaakt " >",:"i 

he~r ~~f~t ~~a~~~;s 7~~n (i~o~e~~~!~!~{e~!i~i;gt::~ Ing'ezonclen ,:S'fukJ&;eWf~:i;·~~t; 
leden bedragen. Dit steunt op de ervaring, se- Mijnlteer de Redakteur! ' .. , ' -,.. ; <:':'c·c" 
dert eene Teeks van jaren opgedaan, dut Jer lniedt . SJaapt < dezaak ""ilnden aanleg , vaneehe ' haven,~ ~~Ii ~;J3~~:,)~ 

,meer vakatures wegens verlof naar N ener an ? rl1elkens komen ~iex ~stoomseheperi 'aall en ,; s~iri;.s :·~ 
011' staun. ,Moden e1' 111 eel' lc:~den, tijdelijk aftre " men dan weder over;al.langen, ~ijd;~b~!1oodig~L,v:qqr';~ 
den, dan e,ischt het belang van de justitie dat en over prauw- enk.oelieloonen:. . Oat is nu iu' den';' 
verdel'e aanvnlling plaats hebbe en dan zal een oostmoesson. Spoedigdaagtde westrnou:sso~wederop' eii'daii /; 

zal 't nog geheel q.uders wezen. Al8eensde: plarin;Qn.{va.~t.~t,~i~~k\ 
later terugkeerend oud-lid op eene vakatnry als het geld in Nederlan4-tl?eg~st!l!J,Jl.isi;'.Q, l<Y. ,i.P.-(,)i1;aai1· 't .jic:l.tk:L 
moeten wachten; . zooverre staat hij dan we gaat, zal eeuegoede haven: <?p~· *ietmet~~4Ao"o';Y¢I&a,g"v.;en:e~~~;~d 

: gelijk met alle' andere ambtenaren. '\Vaaris hier zijn. Wij h(')bben nog meIl~g . ~~a!!dja;ar.; ; iA ,~ }t,ge~jcht(!ik :'! 
het onrecht? de zaakmareheert. , . . . ..... ' 'c' ,':~:'-" 

.. Ho~~;e~V~r:~;ek~:~~S . t~:aro~~:d~~zev~~.:e~ bl:·~::":J~:rl:;~~i.'):~i~l~~i{;~~~9f~ 
.. tl,lan ... s .. herplaats,t. k,un, nen worden en het. I-.~of der- noodig ' zijn, ' die .. verricht ·· moeteriwcil'deO. ~, Zlist()i'Kiltl'a:<;; 

ziet '. tothf)de.n daarva~r ' ri:og: lliet~ . koni~A~. / W~ttll~ti~: d,~-;-;;'~ 
~halve fueer . leclcn . 7,uJ "t elleJl , blijftminstens de direktie varibrti'gerlijkeopenba"l'e werken in ,d~laatsJe:lliai~~'/ 
lans op promotie voor anderengel~ik vroe- tlengcdaan om ' de zaak . ie ' beyorderen;die-eeQe !'letii&~',~! 

. ._.. ".:.. : : -:::.~- - : ... :::':~:.:.-;.:.~ 
, .: ~:: .~i-'.-J 



~'~1ff 

ii~l~j~iW~\·~;~'":;:~~~",. !,~,n .• ,; .• ~.~.;u.;.;.~.).u.,p'?.:,.·.~.~!~.J.r.k.r,r.'.Cl.~.~.'-.ii".·t.~,~.-.'.t.; ... ~.a.gt .•. ·' .. ~·.J. ali.~~ .•. ·'r .':.,.;.',.: ,oe .....• ~!, .•.•.. ~.~;~ .' ': 'ya' i au,tori~¢ihte';: ~eshgenen "de' slapende , , ~.'" 
Ji :if~t,. , rido ; g) ' ~akker 'te ;:~9htJc;lden. ; ' ". . Xliaat~chal'p,ije~t<if:0n4erling~ ' v.~rz:~erjng tf;geJ!,t~r~~,d • ... . ",': 
:"" "'Jem: A16Jeiia:t aev"'iJli~ta ' zi Exc. denheerGou- ',, 1\1:en betaalt daat te zamennlet meer dan hetgeenaan 
~~ne~r~Generaaltdie 'in zoo ,hooge mate belangstelling in ~chad~ beloopen wordt, behaIvc, eenige w'einjge ,percenten 

, 1 h 'd h ft b toond het verzoek te richtendaarboven VOOl' adininistratiekosten; deze aange egen e1 ee ,Il , Ik ' k 'l d d' }' d dat 
" aarheid medegedeelde feit te willen over- " Zle geene en e e re e!l' .' Ie ver un ,e~eIlzou . " 

het door mij naar w , , de elgenaren van perceelen z~c,h zonqen vereenl~!i,l1 om el~-
wege~. FLANOR. . ander ook hier onderling te verzekerenen de bewonersva,n 

huizen hnnne inboedels niet op dezelfde wijze tegenbralld- 
geva~r kunnen dekkeIi. 

,'", ,' . '". , '.' De zaak is op zich zelve zeer eenvo,udig. 
fi " "". BltANDASSJTRANTIE. 1\1:en neemt deel in eene onderlingeassnrantie-m~atschappij . 
, ..... ' Onder de nnttigste instellingen, die het gevolg zijn van ap dezelfde wijze als in eene andere. 
';,,<?~~~rlinge sa,lDe:~~er~ing ' en ' hetbijee,~brengen . van ,op 1\1:aar men betaalt minder. 
;:iicnzelve kleine ' kli'pitalen 'behool'tongetwlJfeld de verzekel1.ug De premie wOl'dt elk jaar vastgesteld naar mate werke-
;· tCgen:bran:d£evaa'r' Ont~etteIid kan ,tOC!l de rampzijn, lijke schade is uitbetaald. 

,l1il' in ' uitel'st korteil-tijd denonvoortlchtlgc treft, wanneer Ats men in het eerste jaar bijv. de gewone prexnie vol-
hijverzuimd h'e,eftzijn have teg~Ii brand te verzekeren, doet, btl men van dit kapitaal terstond het Iioodigenem~11 • 

. '. 9ok ' '" begintcle ' :geldman steeds m ue a~le!eerste plaats om de brandschaden in een loopend jaar . door de . . admin~s • 
.. ' \ri. ;on,derzoektln, ' of ' een pand v'erzekerd IS tegen brand- tratie te doeri dekken. Vervolgens wordt op het einde des 
.' sclia~e, alvorlms hij erhypotheek., ~p geeft... jaars de balans overgelegd. ' 
,'.,; 'Ju .deze . gewestenbestaan wel:llge maat~chappIJen tegen Ontstaat inmiddels eene aanzienlijke schade, dan wordt 

p rullftverzek,l!iing, die niet tevens verz,ek~nDgen tegenzee- bet bedrag onigeslagen. . 
' gcv,iiir, ,'sluiten, '., Het is del'halve mOelellJk met volkomene Maar vervolgens zal de premie, die gevorderd zal 
" juls,thhd diltesultahinna te gaan, di,e de brl1n~VCl'zekering worden over elk afgelooI!!ln jaar ,geringer m,oete?z zijn 
"'o oplevert, wiuineer' 'men ' deboekcn lpet VOOl' zlchhe~ft., dan hetgeen ·. men nu betaalt; er . zal toch eeli fond~, ge-

, l)d~lliettemiu zal geen mens;;h, dte del' zake knnd1g IS, vormd zijn, waaruit men het noodlge rouleer!lnde kapltaal 
dlu·ven tegenl!preken, dat de . bl'anda88u~antie~ief mede eene vindt, dat elk jaar weder wordt aangevnld met ieders aa~-
floordeelige zaak voor de verze1ceraal's zn bzdle, Z8. , deel in de gel~dene schade . 
. BlUnden l.ijrl hier ' van geringen om\'ang 10 fabl'leken Men wint dien ten gevolge nit wat aan wlnst door de 
en stee"nen :woonhuize~, .. . teg'!lnwoordig bestaande maatschappijen wor~t genoten ... 

'De fsbrieken en 11l1lzen der Ruropeeanen ZIJn toch verspre~d In Enropa kan de brand van eene stad soms VtlJ be-
' !illielltander~ , ~anneel: men eell gedeelte van (le~~le ' langdjke bijdragen in een enkel ongelukkig jaar ~ischen, 

" hoofdpiaatsenop :Java Ultzondctt, staat ,elk erf afzonderliJk. 'foen de st~dEnschede ten deele Verbrdndde, moest de 
.. D~r~iJk6mt: dltt ~?n weiJligc ~Ulzen van m?el'dere groote onder~ng~, ,~randwaarborgmaatschappij ill Nederland 
" "&'~[llagen ,, -t6H,terwlJl--de brand~ meen' WOGn~U1S ont-een ~er aanzlenhJ,k bedrag betalen. , 
~taan,uiterst ieldimvoedsel rindt In zwa~e gordlJnen, be- . Maar loopt m~n opJava zulke enorme gevaren?-:Dan 
hUilgsel, houien 'yloerenen al wat verdeI' 111 kouder lucht- zouden de maatschappijen,die nu ree.dseene m,atige vaste 
BtrAAk. ,aangEl\~end ,: woi'dt om, zich t(;gen de scherpte van premie vorderen , niet al!en ger(lgeld goede zaken, doen en 
het t khmaat 'te· dekken. . , . dat is hetgeval. Ik Zle dus aHeen voor!1eel III onder

_o~:cy!c~ _: bra~d,j~:, eene stud in Ruropa , ook van ,Br~tsch- linge verzckering in Indie. Het ~oel moest toeh zijn: 
, . J nche, . waar .' mtln groote gebpuwen van vele verdlepmgen zekerheid, maar ZQO goedkoop JP.ogehJk. .' 
" vindt; vernielt : veelal minstene cen gebouw, dat kolossale De Illeest mogelijke openb,aarheid zou aan de gestie eener 

-,vaarde op zichzelf en nan den inboe~el heeft, als de rat;np onderliuge vel'zekering-maatschappij gegeven dienen te wor
?iC!l niet veelverder verspreidt. Hler zal een brand zlCh den. Hoe meer licht, des te meer vertronwen en daal' 

,. iii degrooteresteenen hl~izen . veelal tot een gcdeelte be- 'allen hetzelfde belang hebben, is kritiek door allen ,ZOO 

, 'pi\len.En",als' hot ·kleine woningen geldt, word,t soms meer noodig, het mid~el om teretond eene bega~e fout in het 
. schutle naugericht door het redden van c1e bedrelgde panden licht te stellen . ' . 
' dan 'door hetbrandgevaar • . ' , ' . ' Het geld1. ,hier' om'zeoie ·'zeggtn'l ieders~aa;k. paaw.ill 
" ·Vanclaar dat b.randassnrantJe eene goede zaak lS.. . heb' ik dit plan aan het oordeel van h~t pnbhe~ wIl-
.~, .. ye. maats~~,al?p~lmopJava' werk~n a,l,len naar vaste ,,pr,e- len onderwerpen . . 1\1:ocht het .denkbeeld mgang vm~n, ' 
:"" JI11e~i dat, Iste· zeggen .df,l .. t men Jaa.rhJks of per, k11 .. I ... l dan zullen er weI gevonden worden om het te verwez.en. 
',aan 'de ' maatschappQ zek.vaste,' meestal gel'l~g 0 0 , ' . " lijken. :B. 
,':,uitkcert, waartegen men een pohs van verzekenng ont- 24. Juli 72. 
"vil:ngt. ' .', " . . , 
'·,·'F.iibriekenen . huizenin de steden zullen, meen lk, een 
':"pel': :milfe dfage,ll, ,' iliaar ~£zori'acrlijk staancle erven in de 
'loveris~'ad eeri 'kwartpermille.~', , 

~: l-le~ .... r.es. ?!.t~at'i~v~ .. o.g. tf,l.n!!dat biJ , .l.l.e.t ~. en~ge Qedrag.' van 
~e llltkeermgen ",egens , hetg~en, per . Jaar . verbr~n~t! aUe 
I'cr~~~eraars eene .goedesom.overhou.den, dIe ' h~tdl~ldell~. 
~:()o~ : aandee1li6iid(;fs na afttek ,van de kostenvan adml-
~i~tratil;l, vofmt:."';' ~ j . . ,' , .• .. _.' 

.·'Waaroms6heri'kennude eigenal'en vun pan den twmtlg" 
ll,izend ,ertuieer.:: "'lllclens , 's 'jaars ' zuivere winst aan zoo 
. -.' _ - ~,_ - _ -. .' . t"l - . 

liltw'ige ma~tsc)lirppiJ? •... 
' K.~nrieti. ; zijaat "gelil niet 1.elve veruienen? ," , 

Waard;t iledakteur , 
De geleerde i~ hetMahomedaansc~rec~t, diein ,deJa~a

bode zijne ,wetenschap te lnchten hmg, 15 verontwaardlgd 
over de scherb met zij Il gesclirijf. . . 
".Ben kort woord' nog over de zaak. . . .. .. , . .. ..••.. . 
. De heerHasselman heeft;- 'tot'ieder's ver,'oazmg,aan de 
'Staten-Generaal iriNederlalid:in '1808 ~en:: b~del stnkkeli ' 
overgelegd I/betreftende eenonlangsinyer,~chill~Ildegewesten ' 
van Java en oJi :Madura ingesteld . ond~!zQek paar de .vr~ag', 
of, en zoo ja,welke aanspraken ,de . mla~d9chehevolkJ~g • 
doet gelden 01) onontgollnen gi'ondeft;"De~C!!~,!~~nz1J1l : 



. '~::z:o~~~~~~~r;i:e:~::te~a~a~~~d~:tl:t~e::eo:eia~~emeen oil. ' v~;;~f::tl~:s:e~trtl~~ai~~~~~~tlc~~vi~l~:~'~t:i#::~~~~ 
' Nu leest men in een dier raPl:iorten, -'afkomstig van een gmg- met bloedige oorlogeni ' waarliet. fanatl~:mus< V:!lii ~ il.eji 
ainbtefiaar~ die zeolr lang op Java diende, thans elders'hoof~ Islamhetc yolk minder veiblindde, en het zijI1e ceIlergili: 9it\. 
van gewe,stelijk besttiur, omtrent ' R.cmbang \ bIz. 28 ; het nam~ waarhet ,nag in mindereofmeenler~' lDate, : gehe:Gltt 
volgende: ?leef aan de nten v' nzijue Vl'Oegeregbdsd~ellstc~bijv. 

!lTcn eerste behoort de onclerzoeker. vrij te zijn vande III de Preanger regentschappen, waat aan de ztiitikust ,cle 
zucht, om een eenmaaldoor hem opgevatte opinie te zien vereering del" Njai L01'O kidoel noo-alo-emeen oestaat>en 
zeo'evieren en ten tweede behooren de door hem gedane waar ik in 1857, toen ik nog kOllh'ole~r iil . Marlondjaija; 
vr~o-en z~odanig te zijn, dat zij goed worden begrepen en was,. een geheel distrikt K1IJasen gekendheb, waat ' Iliet e¢rl 
(len" gevraagde tot de vrijc niting zijner denkbeelclen cle volle der. bevolkig, met den panghoeloe aanhet hoofd, d,ebesllij7. 
geh'genheid worde .gegev,en.. . .. dems had ondergaan, - dat ··· overal daal:; . waai· · met de 

Itlliet inaehtnemmg dlel' vel'ew:hten IS cloOl" mlJ het navol- vestiging van het Moharnmedaansehe ,geloof de tiitbreiding 
Q'cllde bevonden: Indicn men aan inianclsehe hoofden van van het Hollandsche gezag niet handaan hand ging; ·. ' .. 
~en io-en rang de vrang voorlegt: wie is eigenaar van den een gezag dat, hoe pijnlijk ' hetmij ook valt die bekenteli.js 
gro l~l? dan znllen zij, bijaldien zij eenige kennis va.n de af te leggen, gesterkt uoor het voorbeeld vanItet Isiamis
heili"c sehl'iften bezitten, clikwerf antwoordell: God IS de mus, trollW het voetspoor drukte diel' miskeuning ~ van voi~ 
ci"el~aar en de Vorst of de !::lollvcl'cin is slechts de pel'soon kenrecllt en volkenv·rijheid, - dat overal daar waarcleheb
di~ met de bcwaririg daarvan belast is, zncht. van den inlandschen despoot ell den Europeeschen 

ii llit antwoord is Gehter mecr tbeoretisch, dan praktisch, kolol?lst geen ommekeer gebracht hebberr -in den' toes tau'll 
ell drukt volstrckt Diet het denkbeelcl van het yolk uit om- waann het land verkeel'de, om dien onder de lells van ,ide 
trcut deneigcnaar cn den wettigen hesehikker van den b~staande gewoollten niet te krenken"teverwringcllcrf. ,te 
"·ronrl. ' . mlsvormel~ naal" den toets van eigen9cIang ' erizclfztield: 
M "De Javaausehc bevolking in 't algemeen heeH den naam tot een Ultputtend en ontzenuwend b-ewind dat daar overal 
van Tslamieten te zijl1, doch het is gelloegzllllm bekcnd, hoe lie: ,i~dividueel gl:ondbezit,. al is het dan 'ook niet:in ~ zij~ 
wt:ini"" zij hot in werkelijkheid is, hoe weinig kennis zij pnmlheven VOI'm, IS gehuldlgd en bewaatd gebleveu." .' 
draaJ. van (Ie voorschriften vall M.ohamrned en diens vol- Wat vercler de Preanget:-regentsehappen betreft, wijs ik ' 
gClingen; hoe ziJ zulks dagclijks tOOll t ill hare hnishoude- op het B-ijblal van ltet Staa[8blad No. 1835 declIX' 1867 
Iij ke sarnclllcving. waal'llit blijkt da~ de 11egeering e1' reeds sedel't langaan vast: 

!t Hct is ontwijfelbaar zekel' dat in vroegere tijdell, VOOl' cle houdt, dat de pnester zien ook aaar alleen maO' berrlOeien met 
invo:lring dtr Mohammcdaansche godsdienst, de Javnansche gesehillen, ontstaan'orntrent hu\velijkszaken,baedelscheidin
vOI'stcn als despotcn heerschten, even als ,zoo vele andere gCll en dergelijke, maar f/datalle twistgedingen over lii
olJ ;)e~chaafde volkcn door despaten worden geregeerd en het geu.uvm uf uaaruit voortspruitende reeQten, over schuldv.or
bl:jkt dnL het l\1ohammedanisrne lwar karakter van slaafsche denngen of andere burgerlijke reehten bij uitslniting beh.oo~ 
olHierwerping ell Iijdzaalll~cid niet. hecft verunclerrl. . r?ll tot ~e kennis vall de reehterlijke maeht;" De Regee-

lI ~ij die bij de behatldehng van lilt onderwerp de godsdlCnst 1\ nng hesItste: . . _ ' . '. . 
faadplegcll, bewullllelen cen onvruclttbaur. terreiu en 1hoe~eu "dut he.t geven eener meer uitgebreide beteekenis .aande 
Villi zelf tot ~cheel vel'keenle ge~olgtl"ekkll1gen geraken, lll- tweede almea van art. 78 (R. It) in strijcl ' lloudez~n niet 
dldl 't tell mlllst.e gcJdt de bcgrlppen van hef, volk; want, I aileen met eene gezonde mtlegkllude, doeh tevens lllctart. 
gel~ik hicrbovcn is gezegd, de geringe J'ava'~ll, en de l?~d- 9~ van· het reglement op de rtehterlijke orgunisatic~waa,r~ 
bOllll'cr in .de cerste plants, kent .de voorschl~lftoll der ?,Clhge blJ . de landraden als de , gewo~e dagelij ksche rccitters "vall 
s(~hriHcn lIlet CII breekt cr ook I:~,n hootd lIlet mede. de mlan~\ers en de .met hen gehJkgestelde personen' I',ij,naan-

Een aueler ambtennlll' schreef over Pasoel'oean (blr" 4(1): gewezen. . .' C, .... 
"ltuadplccg ik de zoo hoogst belangrijke bijdrngcll die de De lalldraad beslist Diet in civiele zaken vol~ensde v6of~ 

heer n. vlln Dcventer in ZiJll olllangs verschenen werk ook schriften van het Mllhomedaansck recht, maar ve~leervolgens 
over llct landbezit op J'avlI, den leergierigell ollderzocker de vOol'schriften van ' ons burgerlijkwetboek. ,Moet de 
lHiiibicdt, "the History of Javtl" door s~ r 'l'llomas Stamford Regcering daarvoor een stokje steken? Zeer :zekCl; volgens 
lL,ff\cs, inzonuerheid \Vanneer Ilij hlllldelt over de leenroe- den schriJver in de Javaoode. " 
righeid van dCll grond; (Ie bijdmgell over hetzelfde onder- En wat nti depraktijk !langaat, in (Ie . Preanger-l;egellt .. 
werp van 'Marsden en Jourdall, .fa zel/8 liet zoo weillifJ op schappen wOl'dt het Mahomedaanseh erfreeht aIleen bijl;l,it-

. Ja:ve van loepa8IJiufJ zijnde Moltamllledaan8clte ?·ecltt vat. pro- zondering toegepast, als men d~ boedels niet in del' minne 
jessor S , Keyzel', wercl ik gesterkt. in rnijne ovel'tuiging, weet te verdeelen. en kwestien oprijzen. In den reO'el stool't 

. dat" met uitzondering wellicht vall eenige weinige positive de inlander zieh daaraan niet het min st. " , 10 

gegevens ~n afdoende argllmcnten, geIijk '(He door den over- too gaat het evenzeer in dezen met de toepassing, van' 
leden resIdent H. A. van del' Poel weruen aangevoerd en .... ' . iMahomedaanseh l'eeht in vele gedeelten van Bantam 
bewezen, aile theol'ien over landbezit en wat daal'uit voort-· ' g~en o. u. blijkt nit het resume van de l'esultateu vari, 
vlocit voor alsnog hoofdzakelijk gebaseerd zijn op hypo- het onderzoek omtl'ent de rechten van den inland~rop den 
thesen. , grond, bIz. 103, 5e alinea, waar men leest: "In de meest6 

"Nogtans zan de grootste Gn . mecs~ hardnekkige twijfeillar desa's, waal' bij deze verdeeling vallhet Mahomed.aamich 
hiet kunnen ontkennen dut er door den helderen geest van reeht wordt afgeweken,zijn- deaandeelen van man en vroUw . 
zoovele uitstekende mannen menig liehtpllnt is gewol'pen geIijk." . .' , . " ," ", / t 
in het dnister "van het verleden, wd is waar onvoldoende :Moet de, Regeerillg de~e afwijkingellllu Iii~t)al}gel' 5!tiliw\a s . 
~!ll , dennog altlJd aehteJ"!SebJeven nevel geheel te. eloen ver- gend fla~Zlen, maar zorgdragei1dat het }\1ahomedaa!\s:c., , 
UW1;) lien, maar tach sclutteren(l genoeg om een wder VOOl' recht stnkt toegepast wor(lt'? .. ' " - . '- ' . ,.\ 
tn lichten die er lust toe gevoelt het pad van het onbeken- Art. n ~ n.. R. heeft iilets hoegenaamd teill~ken met:' 
de I.e be~reden. ' . , . ~~t fJ~'oJtdrecli,t" wan.t het z('gt: dederbelijcltz\ine gQa!i~ 

/' ()uk lkheb erop uwen last mlJlle sr:hreelen heen genchf;; (; ;rer; siige meenmgcn met volkomen vrijheid, enz, "Ai-t 2 
wal. ik or op vond laat ik thnns vol gen." del' ;:gwI~sehe wet dod e,.enmin i"t;i ,.L . V(jGn:fd i eDt " b'e~ 

I'll verder (bIz, 4,~ :ww;u te_ word (~ iI, dat. l.t (~t ~\Llv)i1\\'llllanscui' (>cht. nmli''';.nt 



~C~::~~~l~~Cf!:i;ffie~~i~!i{Siodi:t~ •. dhder · deK ·. l\faleier een geheel 
..•••.. ~~(leJ,'erfieclr,kZ\lJlen wij ilU" biJ MaldNlr w'enschelijk ge

Achte hervoi'min{er haar st,:eVen het Mahomeclaansch l'ecb t 
; ztiiverintoepassiIig te doen brerigen? 

De zank is van veeI meer beteekenis dan eene persoon-
lijkekwestie. . 

Het is van het grootste · b~lang, dat wij OilS zOl'gvuldig 
outhouden van al ,vat de godsdienst.ige gevoelells of begrip
pen van dell inlander kan kwetsen. . Maar ik ver:tet er mij 
tegen,da,t . wij uit louter liefhebber\j een Mahoroedaansch 
stokpaardje zullen- gaaD berijden en den inlander meer M.a
homedaan willen maken dan hij is, omdnt in het algemeen 
'ons reellt indel'daad beter recht is en meer past in landell, 
wnar .men grooter ontwikkehng poogt .te weeg te brengen, 
dan het Maholl1edaansehe. 

H. 

. RECTIFICA TI;E. 
III miJtl Ilrtikel ovel' de I'eorganisatie der buitimbezitLin

gen, opgcliomen ill het Nie',u) Bataviaa8ch Handel8blad 
van2ii Juni jl., . komt abtisivel\jk VOO1' de volgende zin
snede: 

1I0qlt !iet gO\lvcrnement van Sumatra's Weskust zou kUll
)le11 vervallon. De togenwoOldige titularis zou geschikt kUIl-

1lett .qejJcltsi'oneerd 1I}o1'(ien." In de Locomotief van 27 en 
~8 Juui · wordt mijnc opinie ovor den Iwer Nct.scher juis
ter wecrgegeven gaol' den volgenden volzin: 

"Ue tcgenwoordige titltlaris ZO,ll een geschikt dil'elrtell?' 
vOllr de bilitenbezittill[JfJn zijn.',' 

Dc trgenwoordige gOllVClneUr van Sumatra is een van 
die wcinigc nitwnderingcn onder de ambtenaren, die na eene 
' longdurige loopbann bij cen bUl'Cllll achter zlCh te hebben, 
biJoverplantsillg bij het binnenl. bestullr oak in dien werk
kring volkomen op hunne plants zijn. 

Dc heer N etschqr werd toch van gOllvernements-sekreta
ris beno'euHi tot resident van RiollW, we.Jk gewest hij jaren 
lang uitstekend bestullrd heeft. . 

lk herinncr slechts ann de uitbreiding van handel, land
bOllW en 5ildustrie op de Oostknst , vnn SllInat.ra gedurencle 
zijn bcstUlir (Deli heeft zijne opkomst , en Zijll hloci voor een 
groot gcdcclte aan dat beheer te danken); aan de met ~uc
ces bekroolldc malltrcgelen tegcn J';ngclsehe pretentien op 
rlic kust en zijne diplomatieke bebvaamhcid, waardool' hij 
kou/liktclI JOet het Engelschc gOllvcrpemellt wist te voorko
tuelJ; eindclijk . aan de regeling en vermeerdering del' 
inkomsten van Itiollw ill de laatste jaren, waal'door dat ge
wcst in ·slcde van eell lastpost te zijll, thana eell batig 
saido al'werpt. 

willengeYell"vaartoe ge$chlktegrondr;n mimschoots ~g{)r. 
handenzijn. .., " . .. .. .. .; . 
. vlkaeht het. niet van belangontblooi Qwev()reemglug 

oak op deze schoone gelegenheid te wijzentqt vestiging 
van partikuliere 1andbotlwondememingen." • 

23 J uli, 1872. 
Uit de Samarangsehe bladen heeft men reeds een en 

ander omtrent eene ontvreemding van kaffie uit de gon-
vernements-pakhui?cn aldaar vernomen. - " 

N aar men OD R van t> amarang schriJft" Inidt het ver)laal 
van het gebeurde aldus., 

De nien we pakllllismeester kwam op het denkbeeld, dat 
er onder zijn pcrsoneel waren, die op veel te mimen voet 
leefdeu III evelll'edigheid tot huune inkomsten , 

Den 6 dezer _, slaagde men er in te ontdekken, clat 4~ 
zakken koffie, .afkomstig uit de residentie Samarang, welk 
produkt eenewaarde had van o,ngeveer f 2.500, naar e~n 
p<;rtikulier pakhuis in de stad warenovergebracht. In dl.e 
zaak, zegt mell, i:\ijn hetrokken de kierk-boekholllier van 
de pakhuizcn, vroeger koopman, alsmede twee anderen. Zij 
ziju in handen van' de j Llstitie. Reeds zau deze bekenteuissen 
hebbcn llit.gelokt, dat men sedert gerllimen tijd te Samarang, 
hij il1nemillg van kome in ite pakhuizen, de wettige spillage 
nauwkeurig berekende ell wat men zonder bezwaar uit de 
pnkhuizen kon wegvOCI'Cl1, van (te hand zeLle. Een vroe
gel' pakhuismeester ZO II de <lnpe van . deze praktijken ge-
wonien lIijn; . . 

De zevende aftcvering vall het Militair J.ijdschl'ijt be
vat Ile · volgellde opstellen: "De doelmatigheid cler voor 
mindero militairen bcpaalde straflen j Losse geclaenten . over 
het Imlische kl'ijgswezen. Eon belangrijk verslag (punten 
nit dat van d.e kapiteins <ler artillerie A. K Reuther en 
W. U, Hojel, door de NederlcuHlsche regeering naar Parijs 
gezomlen om de belegering te bestU(leel'en) en Varia; (Eene 
goe(1.koop~ militail'e bibliotheek in Frankrijk). , 

De sIellel' van het Lweede stllk bespreekt de besehou
wingen van den iVieutum Militairert fipectatOl· · over de 
diskussien in de 'l'weede Kamer · betreflende de Indische 
begl'ooting VOOl' 1 S 'I 0 en deelt mede, dat de redaktie van 
het :AI. 1. het voornemen had om. een uit de oflicieele 
stnkken te IHltten ovcl'zicht .der versehillende voor Java 
ontworpell verdedigillgs stelsels mede te deelen. 

De redaktie zegt. in eelle noot, dnt "de :Minister van 
Kolonicn de gevraagde vDrgullning sedert gewe;gerd hoeft." 
Alsof men niet wist wat in hoofdzaak in die stukken te. 
Iezen was. Als iliell tot llet verollderde systeem. van ge
heirnhouding in dezen wilde terngkeeren, moest men hot 
uitgeven van militaire tijdschriften en zelfs de beraad~la
gingen in cle 'l'weede Kamer over de Indische begrootmg 
van dOl-log belelten. Zulk eene weigering en dat nog weI 
van de zijde van den heel' Viln Bosse is uiterst kleingecstig. 

De oln<tandigheid dat de heel' Net~eher en als g(,uvts. 
sekretaris ell als hoord van gewestelijk bestullr steeds ge
toonu heeft de l'cehte man op de rcehte plaats te zljn, gaf 
mij aanleiding am mijne opinie over de geschiktheid v: 
rlien aruuLcnaar voor de door lllij aangepl'ezen, alsnog · . Extrakt uit het kultnurverslag van de Residentie Zui· 
krceeil'cil betrekkillg, in bOl"cllbedoelcl stuk op te lIemen. der en Ooster.Afdeeling van Bor.neo, Qver de jaren 

A. 1869, 1870 en 1871, betreffende de indigo-

I 
kultuur in de afdeeling Amoenthay. 

Over hetjaal' 1869. De indigoknltuur is in dit jaar 
. zeer toegenomen en mig voor groote uitbreiding vatbaar, 

. . 22 Juli 1872. - doordien de gronilen, vool;a1 in de afdeelingAmoenthay, 
Dc Dil'ekteur van :Binnenlandsch Bestnur heeft aan de zich VOOl' die kultllllr bijzonder eiganen, en ook omdat de 

):landelsyereeniging de' volgende- missive gel'icht: . landbollwers zich daarmede gaarnebezig houden; vooraL nu 
.: . i!UiI, . de Jcql~llurverslllgen d-er Zuirler- f]n 008teraldeelittq zij zeker zijn, clat zij de ill(ligostekken tegeneeuen go eden 
van Bomep van 1869, 1870 en 1871, waarVOll ex.tra,ktenprijs aan' de fabriekanten, die zich,in de afdee1iilg Ai1zoen;: 
hiei-bij · ,roi:rlctl ovel'gelegd, blijl,t clat de bevolking del' af- thay hebben gevestigd,van de hane1 knnnen zetten. 
der;ling Amoenthay voor de indigokultllUI' eene bijzollclere De heel' D, P. van del' Spek, gepensioneerd onder-adjll
.vooi;lief<le koestert en d,aal'aan gaarne groote uitbreiding zan I daut van het N. I. leger, beeft · te Barabei en zekere Goes-



-- -- - --
tieTas~in.te Lampikong eiln ),n~igofabriekopgerichten~ei
Hepersoneil hel5btiir zieh' J;eijvei'd de ' indlgoingedegen 
staatvoor de Europeesche markt te bel'eiden, hetgeen 'hun 
uaal' wensch gelukte. ~ 

In de f(tbriek van den heel' van del' SpElk' te Barabei 
werden dit jaar ongeveer 500 Amst. pondenindigo ge-
mM~ _ 

De kwaliteit van die verwstof was in den beginne min
del' goed te noemen,doch200 Arnst. ponden,' clie, door 
intermediair van dengeemploijeetde derNed. Han,lelmaat
schappij alhier, te Samarang aan de markt zijn gebracht, 
werclen voor f. 4,65 per Amst. ponel verkocht en zou die 
prijs nog meer bedragen hebben, indien de inpakking en 
sorteering van het proclukt betel' ware geweest. 

In de maand October jl. is de heel' van del' Spek be
gonnen nog eene fabriek in de nabijheid van Pa[/at ( a
tfing Alai) op te riclden, waarvan de ligging, met het oog 
op een daarachter stroomend water, bijzollder gunstig is, 
en waarin, indien er geene stoornissen plaats vinden, in de 
lIlaand Februari 'van 1870 gewerkt zal kunneu worden. 

Alsdan is het te voorzien door genoemden heel' inbeide 
fabrieken gcdurende het jaar 1870, te rekenen ,naar den 
bestaanden aanpiant, eene hoeveelheid van + 2500 Amst. 
panden in gedegen staat ·zal kunnen worden vel'vaardigd, 
tenvijl wanneer er volrloende aanplant zal zijn, in die fa
brieken per janl' + 3500 Amst. ponden zullen kunnen 
bereid worden. 

In de fabriek van Goestie Tassin te Lampihong is de 
bereiding van indigo in gedegen staat (titjaar ook weI 
vooruitgegaan. De kwaliteit der verwstof is cchter niet 
zoo goed ais die van de dool' ·d.en heel' van del' Spek bereid 
wordende, doch llet is te voorzien dat zij langzamerhand 
beter ~al worden, vooraI nu Goestie Tassin twee Javanell, 
die goed met de indigo-bereiding bekend zijn, in dienst 
JleeCt genomen. 

Dit jaar is in genoemlle fabrick ± 500 Amst. ponden 
indigo in gedegenstaat vervaal'digd. . 

Heiden, zoowel de beer van der Spckals G(m~.tie Tassin, 
werken met geldelijke voorscboUeH van de faktorij del' 
Ned. Handelmaatscllappij. 

. Dit.is . n/ttllurlijk eenbel~!sel:",oQrbceI,~~«r~.1t:~", ~~~rf "g,-: 
van die kultuul', hoe gunstlgandersdaaromtrentdEl c; ," ' . 
uitzicnten ookzijn. . . . '- .. - '. --> . 

In genoemde' afdeelirigiijnthans zes fabnekjesi# wer~ 
king, aJs: ' 

een inhet distrikt Amoenthay, 
twee in het distrikt Alai, 
een in het distrikt Tabalong, en 
twee in het distrikt ' Balangan. 
De pl'ijs del' indigo in· gedegen staat vai'ieerde ,van 

f 2,50 tot I 4,50 per Amstpond. . . ' .. 
Door de bevolking in de afdeeling Amoenthaywordt 

ook eene groote hoeveelheid indigo in natten staat gefa
briceerd en verbruikttot het vel'we,n van lijnwaden. . 

De prijs van indigo in nat ten staat bedroeg per gantang 
I 0,50.' . - . 

Over !tet jam' 1871. Deze kultuul' is meer uitsluitend 
geliefkoosd door de bevolking derafdeeling AmoenthflY en 
neemt oak elk jaar toe. . 

Zij is clan ook aldaaruitnemendvoor uitbreidingge
sehikt, niet aIleen doonlien de landboll wers' ·zich daarmede 
gaarne onledig houden,doeh ook wegensde.groote. uitge-· 
strektheid grond, welke in de afdeeling dailfvoorbeschik~ 
baar is. 

De oevers del' rivieren, die voor den rijstaanplant te' 
hoog zijn, bieden llitmuntende terreinen' voor den indigo
aanplant aan. 

Het is echter te bejammeren, -dat de personen, die· zich 
met de fabriekatie van indigo.,geschikt voor de Europee
sehe markt, bezig honden. gebrekaan, kapitaal hebben, 
daar de kwa iteitvan de vervaardigde indigo in gedegen 
staat zeer goed is ell eenprijs van / 2,,,0 tot I 4,50 per 
Amst. pond behaalde. 

24 Juli 1872. 
In een extra-bijvoegsel, b.ehoorende bij de Jav. Com',', 

komt VOOl' een staat, aantoon.eude :de resultaten van den 
suikeroogst bij de onderscheidene in de residentie Pasoeroean 
gelegensuikerfabrieken gedurende het oogstjaar 1871. 

Bij de Jav. COid'. is gevoegd ' eenbundel staten, aanwij
zende dell in- en uitvoer van rijsten padie naar cnllit 
de havens van Java gedurende.,de maanden -April en Mei 
1872. 

De aanplant der indigo is dlt jaar met ongeveer 35 
bouws toegenomen. WeI is war-I' ishiervan een groot ge
deelte door dell heer van del' 8pek en Gocstie Tassin aan
geplant, doeh het valt niet te ontkeullen, oat ook de land
bouwer uc indigokultuur zeer genegen is, zoodat met grond 
mag verwacM word.en ilut die voortdllrcnd uitbrciding zal 
o11<lcrgaan. 25 .Juli 1872. 

Ook in de distrikten Amandit, Klocwa en cen gedeelte Heden heeft bij ' de dil'ektie van Ondel'wijs,Eel'edieHst 
van Amoentlmy nam de indigokllltuur toe, doch de verwstof en Nijverheid plaats gehad de heruitbesteding van de le
werel daar slechta in natten staat tel' markt gebracht. vering van 50,000 pikols njst voor Banka, ' ln vijf percee-

lVlen treft hier slechta twee soorten van indigo aan, be- len elk van 10,000 pikols. . 
kend onder de namen van taroem daun en taro13.nz lcoe88ie. De laagste insehrijvers waren: 
1Je eerate soort scbijnt inheemsch te zijnen onderscbeidt Ie .. en 5c. pereeel Tjo Djauw Siat,' voor f 7,97 enI8,10 
zich zeer door de grootte der bladeren, '"clie van 10 tot 12 per pikol; 
Ned. duimen lang zijn, van, de gewone indigoplant, waarV811 ';,i, 2e. en 3e: perceel, Nie Boea ,Tjeng, voor f 8,20 en 
deverwstof, die donkerder van klenI' is, ~Iechts in natten J 8,28 per pikol, en 
staat vervaardigd ell_ voor het verwen van kleedingstukken .4e. pereecl, de firma H. Helder &00., voor /8,42 per 
gebezigd wordt. p*o~.. , .. . .. '. .> 

De taroem koe88ie schijnt de 800rt te zijn op Java onder BIJ de Ul~bestedll1g wa,s de laa~stemschrlJvll1g18,54,· 
'den naam van taroem kemoang bekend staanc1e., voor de level'lng van + 120,000 plkols. 

Over !tet iaa~' 1870. Deze kultuur is in de laatstejaren 
in de afdeeling Amoenl!tay zeer vooruitgegaan. De be
volkinghoudt zich gaarne met den aanplant bezigen de 
grond is bij uitllemendheicl voor die kultuur geschikt. 

De voor de Europeesche markt bereicl worden de indigo 
is . van . zeer goecle kwaliteit, maar het is te bej.ammeren, 
dat de personen, die zich met de fauriekatie lJezig honden, 
over geen voldoend kapitaal kunnen besehikken, zoodat de 
bevolking dikwijls voor haren aanpJant geen uitwegvindt. 

In de Sumatra-Ooumnt worclt in een ingezond!3u:stuk 
openli,ik hulde gebrachtaan. den heerCanne,resident 
van Tapnnoli, clie in de maand1.'fei j1.eenereis(leed~lioor 
de wilde streken vanceenigeBataksche !lmdschappen.< ·De 
steller van (bt· stuk laatzich incre volgendebewo61'dhi:" 
gen 11it: 

/I Wij gevoelen ons g~dl'ongeu meteen.paar woordenin 
het openbaar hulde tebrengen aan den Residentva:n 8i-
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~:gg~'c ,]!)e~e" h()ofdamhtena~U" '< heeft in , d~ maand Mei jL- " door , den6nbe!!tend.i~ento'estaud " vrtrt ",de • ni.a*kt :v~ol' lnat~~ : 
:ni~'t;'.J)pii'errde.fegen :<dev,enlloeienissen aanzUlk ' eeJle reisna~e!l Ii!! ' werkkrae~t~n;is t¢rtraagd : g~wotden;: 'L>irecteqrell':' 
'4oo} 'wIlae" strekeri > . zOnc1erp~d 'of w'~g, verbonden ~ een h~!)ben , sterkop ' d( volt(}()ijiigaangedtongeii 'enVerwa:dhtifn~~;;' 
bezoek ;~ geb~-acht : aandeBatalpiche landschap pen Silindorig,clat 't schipih 'den loop tan den zornergeeipedieerd , zal 
Sigompoelari en Pangaloan , ' enzobwel te Silindong als ook worden. , , " , " ,,' 
hier verscheidene, reeds jarenlang hangende, perkaras ten Ten einde verder gevolg te gevenaan 't plaii,omnieuwe 
goede uitgemaakt, waardoor aan de bevolking een groote Stoomers van meer laadruimte en minder kolenvetbI'nik te ' 
dienst is bewezen. Hier ' op Sigompoelan zan de oOl'log doen uitkomen, ter vervanging der kleinere en mindernut
juist weder beginnen, en aan'gezien bijna aHe h oofden van tige schepen aan de Maatschappij toebehoorende, en om in de 
de bekende vallei ,in de zaak betl'Okken waren, bleven ook behoefte "an meer laaclrnimte op vel'schillellde lijnen te 
aHe sawa~elden onbewel'kt , en hongersnoocl zon spoeclig vool'zien , hebLell Directeuren nog een Stooiner besteld van 
het deel vande bevolkinggeweest ZUIl. Tel' rechter tijd 1063 ton, met ml.<chilles van 15;-; pa3rdenkracht; (compound 

. kwam 4e Resident: de stl'ijdzaak werd uit den weg ge- system) die nu te Port Cflasgow gebonwd wordt, en tegen 
' ruimd en - de jammeren en ellende van zulk eell oorIog Septembet aanstaande klaar moet zijn, op verbeurte van 
voorkomen. Met lust en vrengl,ie zien wij na dlen tijd de bocte. 
bevolking hunne saw as bewerken met eenj ijvcr, die genoeg- Eeue lijst van de vloot dcr MaatschappU is hicr.bij ge
,zaam doet zien dnt vaste hoop op een tijd van rust en voegd. De schapen vcrkeeren . allen ill· den besten staat, 
vred~ doqr de komst en het werk van den ll.esident bij het maar de ketels van verseheiclene hnnner (nu ongeveer 7 
v<ilk is opgewekt en gestel'kt. Het is een onberekenbare jaren ond) zullen spoedig vernieuwd moeten worden en zulks 
weldaad door het Gouvernement aan ons arm lanel hier eene aauzienl\jke uitgaaf vorc1eren. 
bewezen, en wij stellen baal' dan oak op hoogen prijs. Dc clienst is gedllrende 't jaal' overeenkomstig't Contract 

De voornaamste Radjas hier hebben aan den Resident met juistheid tea uitvoer gebracht en hebben zich geene 
openlijk deri wensch te kennen gegeven, onder clil'ekt be- noemenswaardige oll gevallen vOOlgedaan. .. 
stunr van het Gouvernement te willen komen." . De betalingen dit jaar aan 't GOllVel'l1ement van Ned.-

, Indie, die op rekening van 't voorschot van i 1,000,000 of 
26 Jlllli 1872. £, SLI,333 6s8d, hebbell 't Salclo op ,£ 41,666.13s4 cl, of de 

HeJen had alhier eene algemecne vergadel'ing plaats van hclft van 't oorspronkelUk bedrag terllggeiJl'aeht. 
deelhebbers in het Bataviasche Tjuniavecr. Dc balans over EI' is cene overeenkornst g'esloten met de Stoomva art
bet jaar 1872 werd ovel'gelegd. Zooals wij hcbben mede- }Uaatsehappij "Nederland" te Amsterdam, wier Stoomscl1e
gedceld, stelt (Ie direktie voor het dividend op 71/ 2 percent pen tnsschen Hollalld en hvu, via 't Su(}z-Kauaal varen, 
te bepalen. Bovendien hebben . belangrijke afschrijvingen voor den cloor l'oer van goedel'en en pHssngiers naal' plaatsen 
plaats gehad. 'De aftredencle direkteuren, rLc I em'en O. bniten Batavia, die door de Stoolmchepen dezer Maatschap
Siclcken, A. Volz en S. van Hulstijn werden herkozen. pij wonlen aangedaan om teBaiavia op ouze stoomers te 

worden ovel'gescheept, - en Directc m en hopen , clat de re
sultaten in 't belang mogen zijn van ' 't publiek en voor-VERSLAG, aange~oden doo~ Directe,,1'eu arm ,damleel

kouders OJl de acktste uewone Algelileene Fm'
gadiJ1;ing val~ de N. 1. 8loomvaa?·t- M aatsc1tapplj , 
to '1toueZen ten kal/lore die)' M aatscltrtllP ij te Lon
den, op rdjda{f den 7dett Ju?ti 1872, des 
namiddags to len uu)'. 

In 't begin vnn 't, jaar had er ten gevolge van 't hij
wnder onguDstige weder een ternggang in de ontvangst 
van vraebtgelden plaats en alhoewel de ontvHngstcn in de 
latera maand6n gunstig waren, is 't netto resultaat over 't 
gcheele jaar ieta beneden dat van 1870. 

Uit bijgaande rekeuingen zal blijken, dut cr na betaling 
vall aUe onkosten en afschrijving van 10 pel'eent als ge
woonlijk van de Stoomvaal't-Contl'act-rckening" cen Saldo 
ten voordeele der Winst- en Verlies-:Rekening blijft van 
£ 18,225. Is. 9d. inclusief 't in No~embel' laatsileden be
taaJde interim dividenll. Him'van stell en Dil'cctenren vool', 
een verder Dividend uittckeel'en van 5 percent, over 't tweecle 
,baUjaal' 1871,'t welk met 't reeds betaalcle interim divi
dend ad 3 percent, 8 percent over ' t geheele janr nit
maakt en waal'voor eene SOID van ;£ 16,1 41.4/ gebl'tlikt 
wOl'dt,wordende £. 2,083.17s. 9d. op nieuwe rekcning over
gedragen. 

'fen einde Directeuren in staat te stellcn eene volcloeDLle 
Bomop de waal'de 'del" Stoomers voor depreciatie aftesehrij
ven i~ 't noodig geweest, eyen als zlliks vrocger reeds plaats 
had, (lene oV,el'drac~t te ma.ken van 't assnrantie-foncls 

De nieuwe Stoomer, voor de Padang-lijn gebouwc1, ell de 
groote .Qoot, blijkens 't votig.rapport ingekocht, zijn bellou

. d.ent,e . Bata via aangekomen en, hebben sedert goed'e dien-
sten· bewezen. ' 

'tTweede nieuwe Stoomschip, vcl'leden jaar besteld, dat 
~n 't begin van dit jaar ge~ee~ moest. wezen, is tot heden 
!log niet afgeleverd; de bOllwmeesters beweren, dat ,'t werk 

deelig VOO l' beide 1Iaatschappijen tevens. . 
De .heer LCCllclert Smit van K inderdi:Jk, bij Rotterdam, 

tree(lt ditmual a f, ovel'ecnkomstig de bestaande bepalingen" 
c10ch herkiesbaar zijnde, biedt hij zich daal'voor aan. 

De Auditcl1ren, de heeren 1-Vilham Macnanghtan en Freel. 
Esse, treden eveneellS af (lech bieden zich insgelijks weder 
als Cnnclidaten aa n. 

D EN lIAAG, 31 :Mei 1872. 

POOL}L\.N, flit·eclem·. 

N amen del' Stoomschellen behoorende aan de 
Maatschappij, 

Schecpsnaaw. Gew.gvocrcler. '1'011. 

--,--- ,, ".", ,-,- -'w~-c~' Pli:-'-L: ·v'{ll' - .,-- --

Kon. Willem 1!1: Konig8felclt. I 1,055 1 
Koningin Sopkia. iD. de Wilde , ,I 1,055 
B. St. V. eZ. Beele'J. H , ten N. Ba.kker, 1,055 1 
kl. 1'1', V. d, Putte!n. J. Tergast .. _.1 808 I 

Faron Bentinck .'J. W. Kayser. '1 808
1' 

J.d, V. S. Roc1tu8senD, Jlu~js. . . , 505 
FY. 001'es de Fries M, Jansen. . . 505 1 
K. d, 'Nede1'llldfmC. Haent.jens. 1 480 I IW. A. Berghuis v.,' I 
Pice- Pres , Prins, ,,yoort-man '1

1 

44:1-
{Junda .IJ. J. Easton . . 19 7 \ 
t5ingapo1'e .:H, G , H agel'S, .1 350 I 

'"-'Nomin1tle 
Paardenkracht 

der 
Machines. 

200 
200 
J50 
125 
125. 

80 
80 

120 

Batavia. . C. van Eck . ' ,I 300 I 
G, G. jl:bjeJ' .;0. C.J. Lindemanll.i 1,065\ 
frill, Mackinnon ;B. C. de Jong, ! 1,200 

120 
40 

150 
80 

135 
1 0 



,, - 27Juli IS7 ?; 
" Dc kommissie, , die ', ~ zich hier tel" p1aatse heCftgevormd, 
tot "hetontyangen van liefdegayen voor de noocllijdende 
christehen in Pel'zie, ' heeft, door lle outvangst del' Iaatste 
remise van elders, hare rekening en verantwoording k un
nen ,afshiiten. 

Hare ontvangsten besionden in: 
Insehrijvingen en giften te Batavia. f 7505,-

Idem 
Idem 

Gekweekte intrest. 

te Samarang. 
te Soerabaija. 

Zamen 

/I 

II 

/I 

245 0. ,-
6312,25 

17,11 
----

J 16284,36 

Waartegen zij heeft nitgegevcn : 
den heel' van Dorp, zegelgeld voor aclver-

tcntie. f 2,40. 
'l'elegrammen n,aar en van Perzic. 
Remise in wissels. 

II 20.6,12 
/I 1570.0.,00. 

Blijvende in kas II 375,86 

De kommissie stclt zieh voor 
volgendemail te verzenden. 

! 16284,36 
het kas-saldo met de ecrst-

De verantwool'ding met bijlagen zal gedurende eene maand, 
voor belllngstellenden ter inzage liggen ten kantore van den 
heer Klcijn, notaris alhier, president der kommissie. 

De Java. (0111'. uevat eene ordonnancie, waal'bij a. het 
regleroent op de l'echterlijke organisatie en het beleid del' 
jlls~itie in N.-I., b. het reglement op de strafvol'clering voor 
ue raden van Justitie Dp Java en het Hooggerechtshof van 
]Ii . 1., mitsgadcl's voor de residenten op Java en Madura, 
recbtsprekende in zllke van ovel'tredillg tegen EUl'opeeauen 
,. ,I daaTmede gelijkgesteldc personen, en c, hetJ'eglement op 
de uitoefening der policie, de bnrgerlijke l'echtsplcging en 
de' strafvordering onder de inlanders e:.1 de daal'mede geli:jk
J!;::st.elde person en op Java en 'Madura gewijzigd en, aange
vuld worden. 

13ij beslnit van den G. G. wordt bepaaId, dnt te Sam
pang (rcsidentiil Madura) en te 'J'jaroeban (l'csidcntie Ma
dioen) inlandsche seholen zuBen worden opgel'icht. 

De Jat!. Co 111' . bcvat. cene nu(lere opgattf van den nitslag 
van in 1872 gehouden uitbestedingen van uitvoel'ing of le
vering van maLcrialen. tell behocvc vall vljf milif nire wer
ken. At dezc nitbesiedfngen mislukten. 

Restant Cll mutatiestaat van Tin op het eiland 
Banka, ovcr het 2de kWltrtaal 1872. 

. ;;;;. .. ~~,~",..." --~==~.="~ .. "'-"'- --=- - - ·--=!t~~-'-"'''=:~'''~ ·~·;;'~=:''=''''-=---i- ~=-::'':=-':''- ":= 

: Gedurende het 2de Ii 
N AliEN 

DKR 

DISTRIKTl!:N. 

Restant i kwal'taal - 1871 1'1' Restant 
op : '_ ._ op 

ultimo ! ultimo 
Maart i, Bijge- Af~e~che~pti J nni 
1871. II komen. n a UI Ja'<t·

i
! 1872. 

,'" '" '.' ,:;'J2-9' :, Juitl.:g;12~t~{i 
Reden had in. (le , HandelsvereenigiIlg -1!1IlieI' _" pl~~ts f4~

veiling van 25;000 pikols gouvernementskoffie; /l\~S J'5';aQ'9 
pikols Kadoe- en 10.,000. pikols Samarang-koffie. "De -mi,M 
denprijs was / 43.64'/ 5 per pikol. '-- , 

Aan de leden der H allc1elsvereeniging is de volgendeken:': 
11isgeving gericht: _ ' " 

Ii N aar . aanleiding van bijde Direktie de~Soeieteit de 
Vereeniging ont vangen kIaeMen over, langzamebezorging 
van telegram men, heeft zij de , eerhet volgende-: niedete 
deelen: ' ,. " , i:,,--

11 0m hierin verbetering te kunnen ~rengeil, ishet. n:qodig 
dat door d e ontvangers van teIegrammenop .detC'Qtissteeds 
aangeteekend ~ oHlc de tijd waarop zijontvan,gen, zijn,waal:
door het telegraafkantool' in sta~t worc1t ges-teld om "qe op
passers, die met de, bezol'ging belast zijiJ, tekontToleer,eti.-

"He. zal (len Hoofdingenl:eur, ehefder ,telegrafie,zeeraali~ 
genaam zijn, zoo ' hij bekend geinllakt wordL:tilet ' allegron
dige aanmerkingen, die opde telegramnien tc ·maken z~in, 
zullende hij gaarne alies aanwenden om den dienstzQo goed 
mogelijk te rng61en , ' - " ,' " 

' /I Verder wordt in hel'innering gebracht dat, indien'- men. 
de verzending van telegrammen riaarEuro,pavica Malta 
wenscht, 'zulks op de telegram men moet_ wordellaangetee
kend, vaor welke twee woorden Diet betaald wdi'dt ," 

Men stelt de vraag, of de Regeering eenambtenaal' tot 
ass.-resident dient ,te -benoemen ,zoodat hij eene kas Van 
jaarlijks andel'half riITlio~n onder zieliheeft; nadat eynpaar 
jaren te voren een beslllit was genomen, dat lletwenscqelijk 
was tlien ' ambtenaar niet roem' te plaid,sen in eene betrekking, 
IIwaaraan een beheer van eenige beteekenisverborideh is;' ~ 
wegens de 1I0naehtzaamheid" van bedoeldenambtenaar. , ', 

Wij zijn va~ meening, dat de Gouv.ur~Generaal niet_ 
bekend kan zlJn met de , anteeedenten en-,retroacta omtre~L 
elk ambtenaar; , " : " " ' 

De dil'el(teuren drag"en de verantwoordelijkheid van del'-
geliJke voordrachtcn. ' .:_ ", 

De G. G. had toch, naar men zegL" , te kiezen, tussehen 
den benoemde en een voormalig sekretaris, eener andere 
buitellbezitting, qel'st op het laatst van 1869 benoemden 
sedert 1871 weder op wachtgeld.De redenen waarom die 
ambtenaar zoo spoeclig , nit zijne betl'ekkiIig onthevenwerde~ 
11aar J ava overkwam, is ons onbekend. _ - "", 

Maar even weinig kan men de benoeming goedkeureneVan , 
den nieuwen ass.-resident van Djokdjokal'ta ,aIs die,wel~e 
onlangs plaats had, van een ambtenaar, ' die ass.-l'esi\ient en 
vendnmeester op rr ebin-g-rring~ie is geweest en .wiens admi
nistratie aan de Hekenkamer wovee1 werk geett, toteene 
komptabele betrekking te ~ Batavia, zij het dan .oo~ da,t beide 
ambtcnaren, wat eerl~ kheid betl'eft, boven eenige verdenkip:g 
staan. Maar om eene kas te honden, zijn stiptheiden ad" 
ministratieve kennis noodig. " (4 a?lgeboi erz,.j .. 

I I I I 11 '1- , -

Djeboes. . 5371112! 16,11,19 460539: 93 0. 122 BERIOH'I nopens de Auzakllltn1' op ,hwa, over h~t 
Muntok.. I 23 '391 - - - - I zsl39 , . ' , . 

Elinjoe '.' . ~ 11395681 536115 7941\72: 3990111 ' A tweel:e kwartaal ~872, _ , .<' .. <~' 
Soengei-LIat .. ~ 19914110il 98

1

1
- 11799211 8212i89 De we~l'sgesteldheld was guusbgvoorde ~nltnnr ~n ~aal:blJ '.. :, 

Merawan~ . . 's,, \ 10.618
1
42 '1 31 54 8989

1

76: 1660. '20 bevo.rderhJlc aan eene ongesto<?rde vool'tzettmg van de_I.1yel~~ . 
Pangk.-Pmang. < ~ ( 8988,83: ~ 1 * 9 ,15 ~ 729

1 
4543133 arbelcl. " ' " - , 

Soengei-Slan . . : \ 315572il 313
1
58 1302150; 2166\80 Door vrije arbeidel's werden 15842 dagdiensten gep'restee~d. 

Koba. . . .·E 1310 92; 1954 - - ' 1329
1
83 Bij RegeeringsbesluiL van 2 April 1870, no. 12, werd ~~t 

'Toboali. . 560.79 411 1411°8 4277
1
38! 1471iM I maximumcij~er. der te, kw~eken. planten VOO~:lDOpig gesteld, , 

----11--- ----1- ' ---- l op twee mIlho!';l. Dlt clJfer IS thaus berelkt. en daarvan 1 1 I. . , " ,\' 
6638 ii 49,,1416117 43473,25 11 24328 141 staan m den YOllen grond: 



/¢l!:iisajae~ ;,,Has~karliana's , ... 
~ §ticcirubra" s; , eh, Oaloptera's 
,Officina:Jis ; , " 
Lancifolia's 

en Micrantha's 

1090797, 
172159, 
22197,2, 

22121, 
1030, 

te zamen 1507079 planten. , '" _ 
Indien de ' omstandigheden gunstIg bhJVen, dan laat het 

zich aanzien dat de volle aanplant van twee millioen boo-

_, Gedurendede niaand ' Mel ' jr. is :opde . be~itting(m ' 
bu'iten Java en Madura ontvangen: 
aan invoerrecht. 

" uitvoerrecht . 
'11 pakhuishuur. 
1/ konsumtierecht op tabak. 

Him'van werd 
te zamen 

terllgbetaald : 

f 78,541.42 

" 10,135;65 
.II 113.99 

" 3,767.30 

f ' 92,558.36 
men voor het einde van 1873 zal ziju volbracht en dan, 
met', aanzienlijke beperkingvan uitgaven, op uat cijfer ge-
houdenzal kulmen worden. aan invoerrecht . . f 430.40 

If 1,361,33 De' oogst van kilia-b~st is op enkele et~blissementen be- II uitvoerrecht. 
"'onnen doch zal ecrat 111 de maanden J uh tim September, 
~lS6P' Iangdurige dl"dogte te rekenen is, . met kracht .kun
nen' worden dool'Jezet. Meer clan 5000 krlogrammen hggen 
reeds opgeschuu;d en meel'endeels. gepakt. ,V erm0eclelijk 
zullen , in September of October num 8000 blogr. worden 
nitgevoerd, terwijl dn,n .roor l~ea~e verwe~king e~ gebruik 
in Itulie gedurende Ult Jaar, VIJf a zes dUlzend ktlogr. be

1/ 1,791.73 

schikbaar blijven. 

zoodat de werkelijke ontvangst heeft bedra
gen 

hetgeen met de ontvangst van ' de vier 
vorige maanden groot 

uitmaakt 
Dit totaal bedraagt: 

f 90,766.83 

1/ 178,811.63 

f 269,578.26 

f 40,290,35 mindel' dan m hetzelfde tijdvak van 1870 en In de maand April ' kwam het scheikundig laboratoril1m 
gereed te Batulong en einde.J uni kon de geheele illl'ieh- 1/ 

ting ' ter bereiding van alealoiden ter besehikking wOl'~en 
O'estald van den scheikl1ndige voor de' kinakl1ltunr .. De heer 
Bernelol/t "r:Moens aanvaardde in het begin van Mei zijne 
wcrkzaamheden en begon eenige analyses van kinabasten, 
die gedeelt~lijk vvltooid zijn en eene juistcre beoordeeling 
van het af te leveren prouukt zullen vorueren. De uit
komsten diet analyses zijn vermcld op de bij het versiag 
gevocgde tabel Lt. B en bewijzen op nicuw, dat het der 
Jatl4"kina niet ontbreekt aan een mim ~lcalold-gehalte. 

92,261,93 1/ ,,1/ " ,,1/ 1871. 

In de maand J nli kan een begin gemaakt worden met 
dc, "massale verwerking van bast tot ruw alcaloid, zullende 
tevens onderschel(len proeven w~rden voortgezet, die gaan(le 
wegtot oplossing van vele nog duistere physiologische en 
scheikundigc kwcst1!ln kunncn leiden. 

De inriehting t1IJbereiding van alcalo'id tel' hoofdplaats 
Oandong binnen, dcntijd van drie maanden voltooid, omvat 
een seb~ik.ulldig labol'atorium, een ruime open wtlrkloods, 
met gemetselde fornuizen" een steenenpakhuis en de ll?odige 
waterlcidingcn. Het ' gellecl voldoet ban de gestelde Clschen 
en lleeft, - da81'0nder ' een inventaris van moubUair, in
strnmenten, ebemicaliim, enz" bcgrepen, - nog geen 5000 
gulden gckost, waaronder eene vel'strekking uit 's Rijks 
ma~i1zijll van genccsmiddelen van 1500 gulden, 

Den l ·hlell ~laart werden te Am8teruwn 5935,25 kilogr. 
Java-kinabast geveild, tegen een gemiddeldc prijs vanj'l,S3 
per half kilogr. Deze uitkomstheeft de vel'wachtingen 
overtroJt'en, maar bovenal verdient opmerking, dut de met 
de keuring en schatting belaste eomruissien eenparig heb
ben vel'klaard, dat er in' het voorkomen van het produkt 
der nieuwere aanvoeren groote vooruitgang merkbaal' was 
en dnt de basten er, over het algemeen, zeer gunstig 
uitzagen. ' 

De prijzen del' basten vurieel'den van f 1. - a. f 2.63 
Pl'. half kilogl'. 1)e behamleling vanhet produkt, de wijze 
van emballage, enz. zijn verklaard niet te wensehen over te 

; laten·~- ' 
Vooi' den uitvoel' van dit jaar zijn de benoodigde pak

kisten, ten getale van 150 reeds ger~ed. Invoorraad 
; liggen nog ongeveer 5000 pla~ken en met he.t kappen de

zer ' uit de ten behoeV'e van m~uwe aanplantmgen gevelde 
wQudboomen, wordt ijverig voortgegaan, om een vaOi raad 
vobi· vele jaren besehikbaar te haud.en. 

Aanparticuliel'e orrdernemers werden in het afgeloopen 
kwutaal ' 578planten afgestaan. Over ~et algemeell. ne~mt 
de lust to,t ' kinateelt zeer toe en de offiCleele en partlCuhere 
beriehten 'aangaande de VE'~,'spreideaanplantingen luiden be-
vl'edigend. 

Preanger-l'efJentscltappen. Ongeveer ten vier ure in 
den namiddag van 13 .J uli jl. werden te lj'ia1oi (afdeeling 
l'asik-mala:fa) een paar vrij hevige sehokkell van aafdbeving 
waargenomen, in de richting van het uosten naar het westen. 

De aardbeving deed zieh in ligten graad ook tel' hoofd
plaats l'usik-malaja gevoelen. 

Uitbeated-ing,en. Tot wering van coneurl'entie voor de uit
besteding die overmorgen plaats heeit, wordt veel moeite ge,.. 
daan. Er zijn thans vier Chineesche kongsi's wien een 
eel'tificaat van soliditeit wordt geweigel'tl, omdat er in het 
geheel voor de vijf jaar ongeveer 2 milioen vracht van het 
GOllVel'l1ement ontvangen moet worden, omdat dus (?) ook als 
garantie voor bet Gouvernement de aannemer met zijn bor
gen 2 milioell moet bezitten, en omdat de kongsi's elk 
geen twee milioell hebben! 't Is ongelooflijk, maar wat wij 
mededeelen, is een feit I Zulke practijken zijn er in dezen ' 
tijd nog, en geven zich openlijk lucht. 

N aar aanleiding van het gebeurde is dit telegram ver
zonden aan den 

Directeul' van BinnenlanCtsch Bestuur, 
Batavia.' 

Ol1del'geteekende geeft eerbiedig kennis, dat vaor _trans
port llitqesteding van Zaturdag verschillende algemeen so
lide geachte Ohineesche Kongsi's als aannemers en borgen 
door hun Majoor geweerd worclen, omdat hij last van Re
sident zou bebben, geen kongsi als solide te erkennen, 
waarvan leden niet zamen twee milioen bezitten. 

(Loc.) V. KESTEREN. -

Sama1'a1Zg, 17 J uli. Militaria. Heden middag ten 5 ure 
is de El1ropeesche fourier 0. die een halve pleol koffie uit 
de menage vel'kocht en het geld tot eigen doeleinden aan
gewend heeft, voor het front van het bataljon vervallen ver
klaard van den militairen stand en veroordeeld tot 2 jaar 
kl'lli wagenstraf. 

Reehtiaken. De heer B., beschuldigd van het toedienen 
van klappen aan een paar inlanders en tegell wien het O. 
lVI. - een gevangenisstraf · eiseMe van 1 maand tot 2 jaar en 
geldboete van f 8.- tot f 100.- is heden VOOl' den Raad 
vim J ustitie albier veroordeeld tot / 25.- boete of drie 
dagen gevangenisstraf. 



i:·· ~'i~pi~~ti~t'~~iil:gen ... ,' iob~·, 4~::,~~~~n;g#j~ef;" Zllt.erd~'g: ~e, A~~~ ·-·,i,pgr.?~~~? .>CoIftr;act~tit ~ ..• 
j:Ieri < tlltbest'e~mgvan ·hetttansporLvan lioffie,enz; :mMla~ 'aclltlge} per,soneni ' ......• ',' 
\ len.J avali:eeft .zich ' reeds veei'lust tot mededinginggeb:een. . .. . .....~~!"'i"!' ... , 
"baard, ook 'onder deChineezen. Hetschijnt echtel' dater ... Samli?:i~ng;20Jnl(· . ftle~~ln'jver4;·e,el.ll1).1l 

. ' ~omwelke redeniste ·gissen ~ in het Chineesche kamp van liet ·· afgekei.ti'de "· O"'lli",nUI.~""m' c rllchiel'lmeifa-!,rt,rUlf 
.. moeite .wol'dt aangewend, am de. concurreiltie te b'eperken; denpolitie~rechtei' . ,"," v.~,.~ ... v. 

driegegoede en degelijke<)hineezen althans die een certi- geloopen en . . '. 
ficaatv.aii soliditeitbegeeren, lailt men reeds veJe dagen lang riiet genoilg ete.Il :'~' --"'~l' ~~'1f" li'~'''rt,~''i~''r'' 
a~t va or him, onmisb<lre' document vnichtcloos vtagen, ter- . En is :hetJ~ ,'. . 
wijl het anCleren die hilt vrij wat miO\le1' verdienen, bijzonder Gouvernementyoor 'de = -'- . "'< .. :.' 
gaarnegegeven werd. vVij nieenen ]1 et bestuur daarop at- recher.che-vaaituigh~ta!t~d . ,,·, ,~".t..,,,~, :, u. 
· tent te moeten maken. of zea en een ' k",we '. ,yv .. .. ,~~~o,'.; 

'De < Oi;ltvanger der In.:- en Uitgaande Rechten 'te, Sama
rang. wCl'kt met , zoovec1 spoed, aat er thans reells 470 k07 
jangs goed op behandeling liggen. t~ wachten. Het bestuur 
derHaildelsvereeniging heeft naar Batavia getelegrafeerd om 
voorloo.pigc pakhuizen vool' de berging van goederen en ver
meerdel'ing vanpcrsoneel voor den Ontvanger te vel'.krijgen. 
Die ' ambLenaar begint zeel' veel geld en verdriet te kosten. 

(Loc). 

&marring, 18 J uli, De nieuwe Ontvanger wordt, vol
gens ons gedane verzekeringen, verkeerd beschulcligd, indien 
men bet hem; in plnats van den agenten del' sqbepen, wijt 
dat er 470 kojangs goederen op behandelingwachten,. hoe
weI, zooals bij die vel'zekeringen gevoegd worclt, met te 
ontkennen va1t dat die ambtenaar wegensi gebl'ek aan zaak
kennis langzaam werkt. ---

Ongevallen. Bij het vel'laten der l'ee(le mct besteillming 
naar Nederland geraakte de It'illemina Olal'agisteren mor
gen ill aanraking met de Nekale1l1zia, en 7.a1 nu haar vertrek 
eenige dllgen moil ten uitstellen om de noorlige , niet zeer 
belangriJke reparntien te ondergnan. 

zagmerder 5an liet 
matroozen . honger · .. 
zakelijk dat daarin' "l'UlllJ,t;-VJj!:!5 

twee maanden en een . '. 
Heden overaclitdil.gell 

...... ~ ............ . 
Uitbl!'steding. ' .lJeden · .•. ··· a' l hi~r,;·Je.h ·, £~si41~~~·~~~I~Mt:@ti ·. 

plaats de aanbestedirig VOOl
mentsj>roducten, ZOllt, geldtm 
verschillende plaatsen . in de ' ".'~"'"U' U''''''' ,., I"""11UJl·UlI.~ 
gedurenrle de jaren 1873 tdf e\i ,met · . 

Ingeschrevenw.erd door , den beer . .' ". :'. ' i:ih .. ·;~':':'·~;;;·'~;iri · 
Soerabaija> ,;" . ' . ' .. . <,' :., '., "; 
Voor het transp~~ ; van pr~ducfen; · .goedereni >·> 

::[.t~r':f:!:p~:[~a>'?·:~~~~~~f ~;'_;'~.·.>·· ·.", .. ,,,,e, e,,,, 

Voor zilvcrgeldper /.15000.: . ~ . -f'!';' . " . • '::"Ii . 
Debol'gen · vanden .heerD. A. .... ~omas '~'" 

ziju ~e " heeren ·4~ , 'l'h'9ilIlas , e~:'J~,A.:"~1!'tac~ .. '."·'0 . .... ''' .•... ". 
Uitbestedingen. Er hobben' lwuim over de q uaest.ie ot de koopheden .te SOer!lbalJ~. '.,' ,., . ,';j';l j>/,.', ' 

Chineescbo . konf!;si's nls COllClllTCnten voor de morgen te , De heel' D.J. ,BIJleveld 'Va,Il : SIlIXi,l1-tang '~ 
honden uitbestecling toegelaten zouden worden, verschillende schrcetin voorhet ~ " , '. . . .. ,'"C~';~'" .. ' ..... . 
conferenticll plmlts gohad, maar men heert b~ het gelief- Transport van prod.~nz.perpaalen"p~i'·<pi()()f<·ii:. 
koosde denkbeeld v<>lhard en men heeft zelfs vCl'mogende Idem " zoiit ' II . ·,. 'I : ' '. 
Europeeanen buitengesloten. Idem zihiergeldJlerj 100 ., . .. . ,' {f,c"'" ~':~.' :V;~ :t';'V;'~~l:';i 

Het geldt hier een hoogst belangrijkc zaak, een quaes- B,orgen : de . h~eren , J .G:"p. A:-.!le' :YogeL ~,','-: 
tic van billijkllCi<l en recht, van waarachLig staatsbelang. 0 ARe" ' . . . 
De tl'J'(l ccbter om door ml'ddel van eell dngbladartike.l het enD" C·h·' · IJe~;. "H "' S' -.--.'.>. D"';"' '''- ""li'",;c"r" " e meesJ,\..o '" D . mgvan jocJa. scre~ : 
oog der ltegeering vuol' doze ergerlijko aangelcgenlwid te' in voor4et: , ' '. . .. .. ,.', .'. ' . ... . . 
vragcn oll tbrak; er was dientengevolge, om dntgeen ~e doen TranSpOl;t van prod.enz"p,er ,pi:llu •. e:n ,lJ.ef 

· ~~~h~~ ~~~!::£. ~:~~;~~~':iduft'J: J~~:~'~d::: B!~;:' Ko;~;'§l!~ ,~'t,~\f~i~~ft: 
Zljn Excellentie den Gouverneur-Genel'aal, handelanrs teDjocj~. ' . ,. .• ,,'" ~'\ 

, lJl1itenzol·g. De heel' J.Corver van .' . ' . $ciireef': " 
Met allermeesten eerbied geeft ondel'geteekende kennis, in voor het: ' . . . , . . . ·.",., ... · ... o·' .. ~; ... 

dat concumintie voor morgen te houden tl'ansport-uitbe- Transport van 
s.teding zeer .. bepel'kt wordt, door eerliJ'ke en bl.·J·. d.en 'geheelen . Idem . , 

1dem ... ·· .. handel,. solid~ geachte Chineezen als aannemers, zelfs als 
,borgen voor vermogellde Europeeanen te weren, weshalve Borgen: ,de heeren 

. '~!J!~~~~~g :tjd;;~~~\~i"!;?~,:;'~~r,;}:~:d: ·.ii .•. eI~.i"e~m%~.~I~~:~". ~n~..;.;P.'.,. ,.i.~.'~'.~J 
. . :, ' VA.N KESTEREN • . ' u u _ 

.. ' Ret rou ' natuurlijk eeu'uwaasheicf iijn, om van aatte~, Idem: " • 
. :lilgram de -gewenschte en voor het algemeen belang noodi- . UoFgen; -K!lelj.U;;· .~I}" lIl,I.) ;: 
· ge ' uitwerking te vel'wachtcn, maar als dagbladsehrijver bad- E,' . . , 
;tlilt'i wij "behoefte aan ' het he\vustzijn allesaangcwclidteheb

. · hel) · ?Xll. te voor~ol:iien;datA~. con~urtentie zi~4 tengevolge ' 
yan vreem~soortIgebe1emmerlUgen beperkte tot den tegen-



wmnmg enschuidsplitsiIlg biJ de wet aanborgen'toegek.end. 
: ; "-De aanbesteding ' is aa~lden minsien inschrijver d~~ heer 
C. ,A.Thom/isgeguI1d en reeds tqegewezen. De pnJs door 

"het Gouvernement totheden aanden tegenwoordlgen aan
'n.emerbotaaidis /0.04,32 perpaal en per picol. 

......... .. ... . , . . ' . (Loc,) 

SaitZ~ran!l' 22 J uli.. Zatllrdag jL gebeu!de er. e~n ernstige 
. iaakaanboord van . het N ederlandsch SChlp M ~m8tel' Fran

. 8en~Ii1i: de"Puite. .... C 

, Eeri ' ll:latroos namelijk, verhit door den drank, had. des 
. ~orgej{s ' idell ' em;stenstuurmari van B~alen een vuistslag 
In hetaangezicht t(jegebracht .... Des mlddags echter nog 
meer ' verhitdoor drank dan weI uit zucht tot wraak voor 
debcstraffing hem diel! morgen opgelegd, snelde naar den 
stuurman toe, gewapend met een groote bijl, en de stuur
.ID1UIZOU een lijk geweest ~ijD, zoo de baas-timmerman niet 
terrechtertijd terhulpe was aangevlogen en den matroos 
hetwapen 'meteigen levensgevaar uit de handen had ge

, iukt. 'Titans bevindt zicn demisdadiger in de gevangenis, 
en zaLdaar 'de gevolgenmoeten ondergaan van zijn onbe-
tcugeldc drift. . (Loc.) 

,. faJlia/arig. 25 Juli. De Luit. Kolonel, Kommandant del' 
Schutterijte- Samarang, lleeft veertien dagen geleden een 
verzoek om onteing iDgcdiend. 

De. Predikant bij de Rervormde Gemeente te Samarang, 
De. ,Ovink, wi! weldra ouze plaats vcrlaten, en zich 11aa1' 
Nederland begeven.- . 

Gouvernements-billijkheid. De Algemeene pakhuismeester, 
is dOOf de negeering gesommeerd om een bed rag van 
/155,371f" ~ zegge: Honuerdvijfenvijftig gulden zeven en 
derLig eileen halve cent - in's lands kas te storten, omdat 
bet geblekim i:1 er z.even ijzeren gewichten, te zamen 
wegentle twee' ventig Amsterdamsclle. ponden, te min 
bevondenzijn. i .~ . procesverbaal maakte er echtel' ook 
melding van, da.t · zev~n ijzerengewichtente ' veel bevonden 
waren. to zamenwegende2P/4 Amst. ponclen, en welke 
zijn .getaxeerd door de Comptabiliteit op f 27.25 -zegge: 
uven entwintiggUldenen vijfen twintig cents. Het Gou
vernament heeft . echter de teveel bevonden gewichten voor 
zich behouc1en en den Algemeenen Pakhuismeester belast, 
niet met het verschU of in evenredigheid van den getaxeer, 
dcnprijs van 1 pondijzer, maar met de 72 te min be
vonden. . Amstardamscbe ponden of met Een honderdvijfell
vljftig gulden zevenen dertigcent. In verhouding tot den 
voor, het reveel bevondenegetaxeerJen prijs zoude slechts 
t 92.S2.betaald moeten worden. 

De Ontvanger der in- en uitgaande rechten te Samarang 
taxeerde dezer dagen goederen die voor f 22 verkocht wer-

gastniet eJnh-arteliJk wootdvanMnk' en all'nbevfllilig . 
welkom, '.' en de 'll:r~ .• van,derLinden stelde eeil · dronk' inop 
Banda's' toekomst, wees opqe-vrijzinnigeeriniible<beslUiteu 
van· Z .. M. den Koning tot geleidelijke opheffingvarihet 
monopolie" en herdacht de medewerking door Banda's.hoof
den van civiel en militair bestuur, en de energie, door de 
oudste en meest geachte ingezetenen bij dienovergangs
maatregel aan den dag gelegd. Vervolgens bracht. de. IJ:r. 
J. W. R. van Beusechem, officier van J ustitie alhier,hetrllim 
250 jarig verblijf der N eJerlandel's op Banda in herinneringj 
meende hun komst met het doel om handel tedrijyen,en 
de komst van den Hollander van der Linden met het doel 
om de cultuur door verbeterde mlddelen van vervoer en 
instellingen van algemeen belang te bevorderen, metelkan. 
cler in verband te mogen brongen, en gedacht de eilanden 
door Koen in bezit gel!omen en thans een ve:rhoogdBn bloei 
verwachtende met een ilHeil Banda en Nederland!" 

Lettende op hetgeen de H. v. d. L. door zijn overre
dend woorcl en voorbeeld tot stand wist te brengen: de 
aanvraag bij gemotiveerd verzoekschrift van een gemeente
bestunr voor de Banda-eilanden, het oprichten 'alhier der 
eerste naamlooze vennootschap tot voo1'we1'p hebbende het 
verbinden del' Ballda-groep door. een 'stoomvaart, ' het in 
't leven roepen van "Banda's spaarbank" en middellijkeene 
mildere toepassing -van het strafstelsel, door het aan dege" 
detineerden door den Raad gegeven ontslag nit de previm~ 
tieve hechtenis - op dat aUes lettende, onderschrijven -wij 
de woorden van Olizen geachten Officier van J tistitie gaal'ne, 
en twijfelen wij niet of de Heel' van del' Linden zal zich 
Banda blijven herinneren, zooals Banda zijn·voorganger 
gedachtig zal zijn.-

(Loconzotief· ) v. G. 

balnaranf/. 26 J uli. Onze lezers zullen zich kunnen her~ • 
inneren, dat een paar weken geleden de heer S. een aan
slag op het leven ~ijner vrouw pleegde, dooreen schot uit 
een zakrevolver op ha_ar te lossen,terwijl zij erge.ns op een. 
partij dauste; dat de vrouw echter niet verniooru werd daar 
de kogel zooals het scheen geerr kracht genoeg had, en.in 
een kleedingstuk smoorde .. 

Onlangs werd door den Raad van J ustitie alhier een com
missie uit officieren saniengesteld, om te onderzoekenof een 
kogel uit dat wapen doodelijk kon zijn. De commissie heeft 
haar r~pport ingediend ua bevonden te hebben dat van de 
vijf patronen die zich' nog in de revolver bevonden al de 
kogels door een op tien Nederlandsche el afstands aanwe
zige, honten plank van ongeveer twee Nederl. duimdikte 
drongen, ' 

De verklaring van deze commissie moet van een belang
rijken invloed zijn op bet te vellen vonnis.Vermoedelijk 
is de onschadelijkheid van den kogel die voor den aanslag 
werd gebezigd, een gevolg vim het toevallige bederf vanhet 
kruit. (Loc;) ' derop 121, zuur dat voorf51/ 4,'verkocht werd opf61/ 4, 

stalen pennen waarvoor niet , meer dan 25 cent was te bedin- Samaranfl, 19 Juli. Wij vernemen' dat, met het oogop 
gen op 30, en andere g(}edereh 1000/ 0 boven den verkoop- de verspreide geruchten van hongersnood, welke in de re
prijs . . ' Voor · vooruitgang in kennis schijilt deze ambtenaar sidentie Samarang zou heerschen, de Chinees :Be Biauw 
eenigzins ongeschikt. Tjoan aan zijne hier en daar gevestigde agenten den last 

' . ' . ' ' . .' heeit gegevenom overal, waar de rijst laag in prijs is, 'die 
UltBanda 6 ' ?ull 1872. Heden vertrok van hIer ~r. op te koopen en herwaarts tezenden, ten eindeingeval 

B.O .. van , derLmden,>adv~c~aten procureurteBatavla, I van nood dit voedingsmiddel ter besohikkingvan het Be
tot ~~tbehandelen ~an een . cmolezaak voor ' d?n Raad van stmir te stellen, ter voorzieningin' dealsdart zion yootdoen.de 

. Justltle ongeveerVler maanden,' geleden te N mra aangeko- behoefte. Dezelfdepersoon moet eveneens g(}handeIdheb- . 
men:. .' .. .. ' .' '. . . . . ,. ,ben teu tijde van den hongersnqod in Demakeu'mBari- . 

Gister;enbood.eenmelllgte.mgezetenen. hem,~~s ?h~~ v~n ' joemaas. Zulk eenehandelwijs , 'spl'uitziJvoort uiteene 
sympathwcn ais eenhulde ,~oor he~geen doorzlJn ~mtlatlef bepaald edele bedoeling, noemen wij prijzenswaardig 
tot .standkwam, , een parhJaanm het eenvoudlg, dooh ' (Sarn .. Bou1'.) 
smaakvol . en toepasselijk versierd locaal der societeitllde . , . 

.. Ge~elliglieidl'. daf do()r de Directie welwiUendwas afgestaan; Sanzaranfl, 22 Juli. Men ' deelt onsmedeClat onzegeachte ' 
.;Dellr. H.P.de Vriesheette"namehs de iDge~etenen, den stadgenoot de heel' J. Schmut~er belloemd isgew'Ol'deil,tQt 
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'1'idder del' zweedscne orde van Gustaaf W asaenzulksal~ 
' erkennirig voor bew'ezendien'sten als vice eOllsul van Zweden 

en Noorwegen. (Sa/n. Cour,) 

. Sama1'a1tg, 24 Juli. Berichten van de afd,. Grobogan 
mcld~n dat, ten gevolge del' aanhoudellde en zwal'e regens, 
vel'scheidene honderden bouws,beplant, met tweedc gewassen, 
geheel zijn vernield, zoodat de bevolking nu ten derde male 
tot den aanplant daarvan moet overgaan . Deze tegenspoed, 
gel'oeg(l bij de mislukking \'an het padiegewas, doet voor 
gebrek aail voedingsmiddelen vreezen, indien de regeering 

Bali2;OJ} bemiilden v. Bj(jell1e,Ji VVMiJders . in : dJe v;~n, ,;~~: 
evenene.t:gieken eli :w.aard~gen Ads. ;ResidenJB16kz-ijliwis 
overgegaan, en in dia d,agen was hij bepaald iellfand , roM 
wienmen VOOl' den, dag mocht komen. ' i'fQUWells,ine~ 
lligeen te Bat avia en te Soerabaia ~al zich. die:n )letttin', 
II Koning van Bali" nog "ll"e1 herinnerendi.e, bij ' gelegen);eia 
van zijn bezoek aldaar, met zoo veel belang~telling de won
deren onzer wcstel'sche kUllst iIi oogensch@uw Dam en 'door 
zijne vragen hel bewijs leverde "dathij niette vel'gee~s 
zoo lang met Europeeanen hadomgegaan. Uit dieu ,tij(t 
dagteekent ook de tot tweemaal toehel'haatdeproef ~om 
zich met geweld aan de verleiding van de flopiump'ijp'; :te niet tijtlig te hnlp koroL 

Ook in de afd eeliug: Samarang doen, de 
regcns veel kwaacl aan de !'weede gewasse\l. 

menigvuldige onttrekken. Sedert het ver(,rek vanden heel' Blokzijl-ik 
meen in 1868 - is hij echteralS eell blad op den boom 
veranderd of, wil men lie vel', is -de kwade mensch in 'hem 

I ({ ilWrMIf/, 26 :J "Ii, Gisteren llCeft , het Engelsche stoom- op den voorgrond getreden. Zoodrahij gevaar werd, dat 
schip (leato l' van Singrlpol'C all licr Rangcbracht het aanzien- een IIzwakkel' bes~nur" het'meer flkraehtige" xervangen }lad; 
lijk gctaL van 2 H hadjies, I k~\' al~ ' er iets i.n onzen vor,st als, van d~n kosts0h6()Ue~1"1in~; 

_ ~Ien declt om medc clut eerlung het fort Concordia te' dte.m va cantle oppapa s. Bmtcn ZlCb: door allerlCl vry
Koepan g weer cene militai re bczeLtil1g zal erlangen, Het postJgheden en mocdsbetoonmgell op 's meesters strengheld 
garnizoen dat aldaar H oeger was, cloch seJ ert een p~ar tl'a~:lt, te ,:vreeke? Aan help~ en ~lechte l;a~dgevers ont
jarcn i.~ ingctl'Okken, Z,tl cr dan nu terllgkeeren . '1'er ~~a... ~ biJ ~en ~\1k~~~n v:,1l -'-0(, 1uO,~OO , S JUurs natuur
behoorhj ke outvllngst ell;]' verwachtc tl'oepen wonlt het tame- ltJk met. ,:,,\.atH,~nkehJ.k ",l11g alleS no", sCllOorvoe~~nd en 
lij~, \·e l'l\'~arloos.d l,\ fort 1'(cder opgcknapt, ])m\~ lllaatreg,el zoo v~el mo~chJ.k; , bl;"ten h~~ oog v~n den w~lwlll~ndel~ 
aeaten WIJ nl1lt!g, vooral met het oug op de g01soleerdhcld lIoudelen bro~del. Toen ccuter O?K doze. ~eld afneroe 
en hct verafgeka:enc del' re5idcl1tie Timor. pen en de .~eer Schalk - (~~ man I S gelllkklg ten wac~t-

., (,sam. CO,,1·.) geldo! - zlJne " plaats hadmgenomen , werd .aIle sch,room 
tel' zijcle gesteld ell volgde ' die re~ks van uitspanningen, 
wallrvan, geJijk ik u vel;telde, de IIAl'djoeno" devoorlezirig 
heeft aangehoord.'l8umma; Summarum: valsehe vrienden 
en slechte raadgevers, hebben van denzwakken maar overi
gens v;eel belovenden jongeling 'gemaakt wathij bleek te 
zijn, toen hij op de vraag van den Resideilt, of hij voor 
zijn vertrek naar Java nogiets verlangde, ten antwoord 
gaf: !lAb u mij wilt toestaari om m,iliitrouw N. N . . ~ 
ziJn ~wade engel! - en wat 'l'jl1ndo~ tencmen, dan 

Corl'espondentie van Bali. 
BouiLtNG , 17 Juli 1872. 

Geacld e lleda/rteur ? 
Mijn brief van 1 J uli 7.<11 u zeker reeds gewol'den ziJn , 

l k wit nict hopen uut go, naal' aanlciding van hetgeen 
ik ','Jc:t scbrccf, u den vonl van 130elcleng ais eell mon
ster gaai vool'stellcn. Dat is hij wn:ll'lijk niet:. Naar ik 
vemeclD, bC\'imlt hij zich altijd nog te Soernbaia en bestaat 
or (iu kans op dat ge van daag of morgen zijn persool1-
Iijkc kennis maakt:. Ge zult clan in hem vinden : eell man 
Vall J'u im 30 janr, met cen innemcnd., zij 't ook ietwat 
afgdeefd, voorkuroen ; - iemand met vl'ij goode maniel'cn, 
(tic U \Iwe buigiug volgcns de rcgclen del' kllnst zal weer
gevcr:, Ook zijn karaktcr is au fond niet zoo 81eeht als 
't wd s;;hijnt. We hebb611 't voornaamste van hem gezcgd, 
n\s we hem IIzaer 7.wak" nocmen, - zwak, vooml tegen-' 
over gUllslelingen en i\1t.rigum~tcn - 't zij Balinees of vreem
deling - die dcn moed, zoo weI als de onbcschaamd1lCid 
bczitten om zich vnn zijnc beur3 of van zijne maeht tot 
eigen voorclee1 te bedienel1 ; vooral het drietal, dat zicu 
thans bij hem bcvindt - eon zijner lllindere vrouwen, haal' 
broeller en een zekcrc ioewan A.bdllllah - kan daal'vool' 
het bewijs leverell. \Vat 'zij nog goods in hem ',hebben 
overgelaten, is daarcnboven totaal ten onder gegaan in 't 
gezclschap van de + 300 vrouweu, die's vorsten harem 
bewoonden en over wie men hem, om goede redenen, 
steeds de anbepcJ'ktste hecrschappij heeft toegestaan. Toen 
onze , banneling, op veel'tienjarigen leeftijd meen ik, tot 
RarJjavan J30clelcng werd aangesteld, was 't zijns vaders 
cerste ZOl'g om de vier mooiste meisjes nit het land voar 
hem te . 111 ten opzoeken, ten einde te voorkomen dat, gelijk 
de g9f.ue man zieh uitdrukte, de jonge vorat zieh aan 
allerlei ontuig ZOll gaan verslingeren. Gij begrijpt eeuter 
c1at zijne zelfzucutige vrienden weinig met zoo veel /lzedig
heid" gediend waren. Hun fort was juist te visschen in 
/Itroebel" water. Toeh zou, geloof ik, de vorst nog aan 
hunne lagen ontsnapt zijn, ware het Hollandseh Bestuur 
hier gel:tleven, wat 't eenmaal en gedul'enc1e een lange 
reeks van jaren geweest is. Ik heb G-oesti Ngoerah K'toet 
Dj'Iantiek gekend, toen hij nit de handen van dim op 

ben lk te vreden. " ,. ' , ' 
Treurig einde, voorwaar! Mog-en allen, die 'regeeren en 

gerogeenl worden er iets goeds nit , leeren. Mogen oQk 
onze filatitropen nict te vcrgeefs hier weer de .ervaringop
doen dat uiterJUke beschaving geenwezenlijke vel'anc1el'iiig 
in 't kal'akter dezer inlanders kan te weeg brengen. Onze 
verbannen vorst kan zingen, dansen en champagnec drin
ken; hij weet te sprcken over , maeuinel'ie, telagl'afie en 
welke ie's al meer; voor het II Roode Kruis" droeghij; ,,op 
eerste aanvraag f 50,- ,bij - en desniettegenstaande"en 
desniettemil1 was en bleef hij een inlander in · den ' ineest 
inlandsehen zin van het ,woord. De ware beschavin!T be
gint met hervorming van den inwendigen menseh.o De 
Heeze des Heeren zal ook hier . het beginsel del' wij sheid 
moeten zijn. - Maar ik bec1enk daar clat ouze courallteli, 
waarom weet ik ~,iet, over 't, algem,een niet erg op biJ bel~ _, -
teksten gesteld ZUll. Sla dat llus maar over en hoor ·wat 
een wijze o~der de Balineezen over ditzelfde onderwerp 
sprekende, geleel'aarcl heeft. In een gedieht - Pan' Bon'g- " 
kling heet het - het S3e vel'S, lees ik: 't Is daarmede ~ 
met het braaf-worden - gesteld als met e~n pot gevuld 
met st.; IIwerp de st. weg, spoel den pot des noods om, 
IIdoe' el' dan reukwerk .in en - ge zult zien dat 't nog 
!laltijd bUjft stinken." Hoe rieh dat? ' ; . 

Wat . ik u. overigens in, miju. vOl'igen acJHeef over .dego~" 
de gezlllc1beld der bevolkmg, dat heeft zich ,ooksedert "b'e" 
vestigcl. Uit uw Handelsblad zag ikdat men zichteSoe: 
rabaia al bezorgd over ons begonte maken, maar,'t ' spijt. 
me clat ik 't moet zeggen, wiJhebben geenoogenblikdie 
zorg gedeelc1. Toen deeerste vertegenwciol'digel' van ,ons 
Goevernement zich hier vestigde, heeftmenigeBalineesjn ~ ' 
zijn huistempel - ' ze vertcllen 't nn vriJ nit - dengoden,: 
gesmeekt om het land van die . indringers te verlossen. 



_fvyintig:Jar~~~ :ware1'!eehter yoldoendeom het voiktedoenkaii ' ve~iad.igenis een raadse1. , Ook dit punt' zij der ~aaIl-
lnftte.ri, :}~~~e.t slechtsteEul'o'peesch~bestilur. alti.jd nog te iladit van Z. E. aanbevolen; , (PiA. Iibl.) 
v~rkIe~~)l~~ boven het despotIsme hl1011er ' mgenevorsten. 
1:)'0 overgroote meerderheici is dan 'ook ten zeerste met de Parlang, 6, J uli . Heden morgen zijn de kazernes aan' 
daad van het Goevernement ingenome11. Dit bleek o. a; 't Zeestrand.op publieke vendntie verkoeht voor f 364,50. 

, toeh de Resident hier van Soerabaia- werwaarts ZEGestr. Deze kazernes heett men altijdgeroemd als de beste, de 
de gevati genen geleid had - terugkwam. Niet minder dan ~ezondste van Padang. ' ' 
circa , 1500 Balineezen stonden hem op het strand 'af te Een staathuishoudkundige zou een der ellendige ben-
wachten om hem straks als in triomf naor Singha-Radja te tings van de hand hebben gezet. 
brengcn. Men hOOIJt uu maar da t de regeering ook verder . _ " 
zal iloortastcn e,n zulke maatregelen nemen als geschikt zijn Paclallf(, 10 J ull. N aar wlJ verncn:e?, IS .het verIof aan 
om ceno herhahng van hetgebeunle omnogelijk te maken. den PresIdent .van den Raad van JustItIe alber, om redenen 
Ret meest afdoende middel zon zekel' zij n om de Boe!elcn- van gezonahCld, eene maand gel eden verleend, met eene 
gel's, met een gewouen Regent aan het hooi'd, tot tjoetjoe- I tweede maand ;noe~en won~~u verlengd, en zeUs schijnt het 
kan (,recht streekschc ol1derdanen) van OilS Goevernement te I onzeker of oo~, d16 termIJn tot hel'stel vah Zed. Gest. 
vcrklarim. Ook de inlanden oorileeJen zoo. lutllsschen, \ voldoende zal ZlJU. 
~n nr de bes]jssi~g ~n .clez~ noch van mij no(:h , yal~, de Ba- ~oo z~l da~ Sl:matra eene. maanel lange,~' van ziJ.nen 
hneezen afhangl' , wll lk h16rOVe1' verder het stIlzwlJgen be- I eemgen lechtsgelemden Re~l~ter verstoken ZlJll, en bhJven 
waren, den heeren am btenal'en de Iloodige wijsheill toewen- a 1 de den Raa(~ van J ust~tle toevertl'Oll wc1e belangel1 aan 
£chentle om deze zaak tot roem van oud-Holland en tot I u.::, zo1'ge~ v~n m ot-deskuncllgen overgelaten. 
wclzijn van J.ong-Holland ten eillcle to brengen; ztj hebben I Hoe lJveng hnnne bet1'ekking door de niet-c1eskunclige 
zo.? . meesterl~)k ovo1'wonnon, we mogen vcrtronwen tlat ziJ I leden van "den R. v. J. ~?k worde waal'&enomen, hoe cloor
ool, eIln gocll gebruik van de ovenrinning znIlen \Vetcn te dr,ongen ZlJ ook mogen ~~ln. van het gewwht del' op hunne 
Jcaken, '. I S~llOtlUerS rust~,nde verphcllhllgen; beter, dan hoogst gebrek~ 

<? rerigens geon niellw~, T enslottc een klc;in staaltje vall I klg, kunnen ZlJ de l~un nn opgedrag~,n taak niet vervullen. 
]}ahnccschc opl'echtheid . Gi3tc'ren moe~t in cene nabllriuc I l)at zulks waal" 18 , waar 1tIO!Jt zlJn , kan door niemand ' 
~i.cssn cell uiell \¥' hoof<l dOtlr de bevolkillg gekozcn iVol'(le~l. l g~loochend worden" all~l:min5 t door dc Regee:'in g, welke op 
10!!1\ nn lang !teen ell weer praten de gcwonschte persoon I hva de noodza~ehJkhClC~ van l'ech tbanken, lllt rechtsgeleer-
ge\'o lHlon_ was, werd door den vool'zittenflcn' am btctla,al' ge- c,el~, samen~estel.a, erkenue., .' . 
vwagd , III hoeveJ'J'c de "ckozcn e Han de eischcn vaTl eell I .Loch bllJft bIer een dusc1alllge treunge toestand bcstendJO·d. 

" 'W ,,, t b ' 1 0 goed hoofd vol c1oed, of hij ccnigszinsbcmicldeld is, of bij , .~aroi1l r Wl] we c.n _e~ met: (oeh ondel'cll'llkken kunuen 
I'crstatl£l van zakell hoeft, enz. eJ'lo;. Zondei' lang -l1<1 te WIJ den , ':,cnseh met, (,at de Eegeering. zelve ten gevolge 
dcukcnanill"oordde een der kiezors in , de vlllle vergaderin g, van dCl:!5ehJkc toest,anllcn eens een gevoehg' geldelijk nacleel 
1):1 dn~ oak ten nanhoore van den gckozene: !10m u te moge llJuen. vVelhcht zoude dat helpen! 
thenen, mijnlwcr! llij is zeer bemiddcld mnur aartsclom I"~ 
~c "Hnt u('~rijpcn dat op dit gctuigschdft de canclidaat 
met wenl aan;;cn •. __ (SO!!I' . llbl.) 

. S~(!rll1J(,;j((1 ~5 .T nli. Dc dienst ,dcr bebakcning, kustver 
l;(;11illlg etc. gcon !IlIn Ollze ,zeevarenden reden tot kingen, 
?oor de ollyoldoendc wijze waarop zij eell" opda reede van 
.Pce:\longnn aanwczig gevaal' p.anwijst. Een dual' sctlert ch'ie 
lllanndull gczonkcn wrak, waarvan twee masten t,ussehen ' 
water CII wit~d zitton, tcrwijl de groete mast nog boven 
water stcekt, IS nict unders kenbaaf gemankt dan uoor een 
ann JII.HtstgcnOe!lIucu mast bcvcstigdo vlag, die over dag 
go~d zwlttba:tr l~, mnnr '8 }Iachl:s lI atuurlijk nict. En toch 
gel)curt llet mecrmalcn, dnt, 0.' a. de bootcn ouzel' Incl. 
e:?Omvnartmaat~chappij 's nnehts dic reotle nadoren, wanl'bij 

(Pad. Hol.) 

PacZ(('ng, 17 Jllli. :Militaria. lIIen sclll'ijft ons-zoaeven 
het navolgende : 1/ Als bijna zcker kan ik n mec1eileelen 
dat de 4dc en 5ile Kompagnie van het 15de Bataillonhie: 
ill garnizoen zich gcred moe ten honele!! am naar Sibogu 
te vertrekken, teneinde van claar naal" den Siantarstaat 
op te l'ukken en zoo mogelijk den kapitein Koops met 
zijnc kolonne op te sporen, die van z\jne operatie-basis af
gesneden veronclersteld wordt daar te hebben stand gehou
d.en. - Twee kompagnien van het 16de Bataillon te PadanO'
Pandjang zouden, naal' ik 'verneem, naar Pac1ano' kome~ 
ten cinde de vertrekkende kompa gnien lijdelijk fe v~rvancre~: 
Dc kapitein Baron von Tengnagell wordt genoemd als "'de
gecn die ue expetlitie z,al aanvoel'en." 

, ~IJ tegenwDorchg, omdat. bedoeld gevaar dan niet zichtbaal' 
18, veel kans iOOpCIl schip en ladiuO' te verliezen en vecl " " b " ', ' " . 
menschenlevcns in gevanr brenfJ'en OK b' '1 Id . k " RIJstge lek. I s III soullmge streken vall (li t goeverne-

" o· an , ec oe WIa S t d "t t . t d ,. 't l[ , 
nachts nict worden 'tangewezen dool' 1 t men e 1'1JS oogs me voor eellg Ul geva. en, lQ de ads. 
bevcstirrdc lantaarn ? 'l,T tIt t leon aa~ (en m~sh re, siclentie 13enkoelell schijnt het niet beter o',estelcl te ziJ'n. 

" • ClC (epal' em en (er manne zon ZlC M h "ft 1 ."" 
daarmede vel'dieustelijk maken. (Soe' IlZl) Len. se 1'1J ons van ~ aar met deze mall, dat tel' hoordplaats 

1. ) . en In de onderafcleehng Seblat groot gebrck aan rijst be-

Dc JJ(ger-kommanclant zal morgen 
vel'trekken. 

staat,. en men hulp heeft gevl'aagd van Padang. De oogst ' 
nnar de Bovenlanden zou III het algemeen zeel' schaal'S 'ijll nitgevallcn, en men 

acht het zeer noodzadelijk dat ill elk geval maatreo'elen 
worden genomcIl, tel' voorziclling in de behoeften yoo~ hct 
oQgenblik en tel' voorkoming van herhalingen in de ioekomst. 

'Wij hopen dat Z. Exc. ntl l~ij zelf de reis langs den 
grooten weg naal' boven maakt, zijne aandacht zal· vestiO'en: 

10. Op den treuJ'igen toestand clel" kazernes lanO's "'den 
' w.egvoor doorhckkende militairen, opgel'icM, ;ij zij~ toeh 

, met beter dan de 100t1se~ ~el: ket.tingg angers, en: 20 op 
het gebrek aan aile meUbllall' m (he looclsen. 

Nog windt geklaagd over !let onvoldoende del' somma 
welke ', den reizendcn militail'en perdag v,Oor voeding ver
strekt , wordt ~ 50 ets. voor cen Eurol?eaan en 24 ets. VOOl' 
een Inlander. Hoe iemand' drie keeren claags zich daarvan 

R egeeringsplannen , Van een betrollwbare zijde bericht 
men ons, IHiat de Rcgeerin g ' hr t plan overweeo't oIUeen 
hoog ambtcnaar; die met Sumatra goed beken71 is lils 
Kommissaris naar Sumatra's VVestkust te zenden.Z. E. 
de Goevernenl'-Generaal zou clen Raad van N edel:landseh_ 
Indie in dllidelijke bewoordingen zijn voornemen te kennen 
hebben gegeven, om, indien de ioestanden opSuinatra wer~ 



' ~~lijk: zijnzo(,~ts· zij ' inhet., iilgeIii~enworMn ' ges(Jhets( zat.~tin·· gelijk .·.atln4ie;\Velf[e · liijarti.l .·. §.··tlvAn · liet~Iuitsiiij1 
daarinbinnen . den '. kortst· . mogelijken tijd ··verb ~tering te denKomoiissaris.Geileraalo)1!lrN'edel"landscb-Ind.ie ,?~~29 : ~fl:;', 
bI'engeri.· bruari1828. no'.17(Staatsbladno.7)voorde,b~diend,~,!l, bijdei1' 

. Pcokureur·Generaal bij he'thoog-geregtshof van: ·N¢.d.erlan:~sch." 

Militaria. Eindelijk ontvangen wij nog de mededeeling,. Indie, eu voor die dec Flskaals bijde.rad!lnvalijustitiet~Batavia. 
dat de twee kompagnien van het 15de Batn. bestemd zijn Samarang en Soerabaija is vastgesteld. · . 
om op den eersten wenk naar Sibogha op te rukken en Ex.tract,~nz.· 
van daar landwaarts de bewegingen van den Luit-Kol. Tel' ordonnancie van den Gouvern!}ur-Genera<ll 
Hombracht in het Delische te ondersteunen. vah NederlanrJack-lndie: 

Voor de derde in dit jaar te houdengoevernements
koffie-veiling waren op heden in's lands pakhuizen te Pa
dang ontvangen: 

Bovenlandsche koffie. 
Aijer-Bangies H 

Mandheling If 

Ankola ' II 

Painan " 

2e Soort 
(8um. COIlt'.) 

Picols. 
4758 
106 
640 
310 

5814 
771 

Katties 
15. 
03. 
00. 
08. 

26. 
71. --6585 97. 

Pai all[l, 10 Juli. Liefrlarligkeid. IIDoe wcl en zie niet 
om" scllijnt ook het devies van den heer N etscher te zijn. 
l\I~n verzekcrt ons althan.s dat hij cen groot deel van zijn 
inkomen, o. R. de hem maandelijks aankomende repl'esenta
tiegelden ten bedrage van t 4800 '8 jaars, melt de meest 
bescheidelle stilte ka pitaliseert ten behoeve van een weldra 
01) tc richten weezengesticht tel' hoofdplaats Padang. 

Wij ltebben de eel' niet te behooren tothet uitgelezen 
klein aantaI aanbidders van den tegcnwoordigen goeverneur, 
maar wij schromen niet bij anticipatie ons bereid te vel'
klaren, om, wanneer hetgeen ons werd vel'Zekerd inderdaad 
bevrd igd wordt, aan het 1100fc1 van Sumatra's weezen een 
lof- cn dallklied aan te hefren, zooals nog nimmer in deze 
gewcstclI geboonl is noeh gezicn. 

De .AlgeiiZeene· hekretaria, 

VAN HARENCARSPEL. 

BUITENZORG, den 2lsten Juli 1872, (No.5). 
(Staatsblad no. 128.) 

Gelezen, eDZ.; 
Is goedgevonden en verstaan: 
Met wijziging i~ zooverrevan de artt.12, 13, 21, 22 eo.28 

der by het besluit van 20 Mei 1805, no. 43, gearesteerdebepa
tingen op de organisatie en formatie ·van de gewcer.en)adema
kers, en van de ' bij het besluit van 26 Februari 1870, no. 29 
(Staatsblad no. 31) vastgestelde wUzigingen in de tarieven, gear
resteerd bij het besluit van 18 November 1866, no. 20 (Staats
blad 1867, no. 16a), de daggeldenvan de geweer-enladeniakers 
in de versehillende funktien, roor iederen dag werkens, vast te 
stcHen als volgt: I 

a .bij de geweermakerschool: 

~ {adjUdan.t.onderoffiCier 
J;l sergeant·majoor. . 
S sergeant . . • 
lil korporaal • . • 
III ' • 
~ e" {mlns.ens . . 
~ leve hoogstens . 
~ 1 sergeant. • • 
8 ~ korporaal. • . 
.g J;l ele've {minstens • 
- hoogstens. • • . . . 
burgerpersonen 'op proef alB geweermaker 
burgerpersonen op proef als lademaker ~.~ 

" 

( 2.
" 1.50 
1I1.~ 
II 0.50 
" 0.20 
II 0.50 
R O.SO 
H Q.50 
II 0.10 
" 0.25 
II 0.40 
II 0.25' 

Par/{m!!, 13 J uli. Atchin. Geruchten zeg'gan cIat Zr. 
Ms. stoomschip lJ.iumbie, komn,tandant van der Velde Erd
brink; bij gelegcnheid van zijn jongste bczoek te Atchin 
llier bijzonder vl'icnrlsehappelijk ontvangen is. De Sultan 
vall dai rijk, vcrontmst door de llel'haalde tochten van 
onzc oorlogsbootcn langs de Atchineesche kust, zou hebben c. 
gewcigcrd een bczoek vall ite onzen te ontvangen, en zeJfs 
zouden de sloepen van \le lJ}amOie cloor een oploop van ge
wapenrl yolk aan het ,strancl belet zijn geworden aan wal 

b. bij de artillerie·ateliers: 
sergeant·geweermaker . 
sergeant.lademaker • 
korporaal-Iademaker. " . • • . 
kneeht (kanonnier Iste of 2de· klasse) 
bij de garnizoens.ateliers:. 
sergeant-geweermaker, onderbaas bij een atelier Iste' 

klasse. . . . • . . . ': ., • • 
korporalll-geweermaker . 
aergeant·lademaker . 

,R 1.
,/I 0.80 
~, 0.50 
/I ' 0.25 

II 0.85 
II 0.50 , 
N 0.80 
I' 0.50 
n 0.25 

te komen. 

ArtrdhetillfJ. Heden morgen omstreeks half Rcht is hier 
eene aanlbeving gevoeld l!:en hevige vertikale schok werd 
door ecne zacht golvcnde beweging opgevolgd. De bewe
gmg (luurtle ongeveer 8 sekonden. 

(SIl1Jt. Gour.) 

GOUVERNEMENTS.BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. 

E X rr R A K TEN uit !tet Register de?' Besluiten van den 
Gouverneur-Getzeraal van Nedel'landaclt
Indie. 

BUITENZORG, den 21sten Juli 1872, (No.3.) 
(Staatsblad no. 127). 

Gelezen, enz.; 
Isgoedgevondell enverstaan: 

korporaal·lakemaker. 
knecht . . 

Afschrift, enz. 
Ter ordonnancie vanden Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsck-Indie: 

De .Algelneene Sekreta1'i8, 

VAN HARENCARSPEL. 

Oiviel Departement. 
Ontslagen: 

Eervo~: uit's lands dieust,de gewezen opziener dertweedeklllsse 
by het boschwezel1 In de residentie SQerakarta J.e: ,C. Bremer. . . ', . ". . .' .. . 

Uit '3 lands dienst, de gewezenvenduschrijver bijhet venilukau- ' 
toor te Pekalongan, thans klerk op hetassistent·residentie;' 
kautoor te Indramaijoe (Cheribtlll) J. M.Bloemhard; , 

Ingetrokken : 
1'e bepalen, dat de kleeding van den oppasser, toe<>evoegd aan De 

den auditeur-militair bij den krijgsraad te 'Willem I (Samarang), . 
aan J. B. Nagelvoortverleendeadmissie tot>douitoefeninO' 
der artsenijmengkundige praktijkinde resiqenti'eCherilion ~ 



~~f 
. ~- . 

t~6t:.s~i~teJjt~re8i~~~t ~anBrir:k;;O~~~ts, ::~e '~·s~~re~ri& . van ' h~t ' i T~:~:d~eb,1~~:~~~:Yr:i:i~ ' SCh6~~;;, ~~'; 'saiat~i~ :'It , W. iD()ev~~·: 
::" , goliverli~iiiimt ' Celebesenonderboorigheden F. C.A. Jeekel. .. ' 3ge :hulponderwijzeraan ;de openb'~rec 2de ' lagere8choort8'~ 
:Tot"-!l!Dgaanden regrer in de vijfdil afdeelirig, ,het lid in den raad Sainilrang. · .' . 
- van justitie te Soerabaija ror. L. ,Po Gips. aan de openll8re 2delagerescbool teSamarang J. van dell 
Tot griffier bij den omgaanden regter in de derde afileeIing, de . :Sus, onderwijze~!on\angs ' nit Nede~larid aangekomen. 
. 8ubstituut'griffier bij den raad van justitie te Samarang mr. ,Tot ade bnlponder~lJz,ers: . . ' 

K. A. de Jongh. ' aan de open bare 3de lagere school teSama~ang J. A. Mlerop. 
Tot eersten kommies op Iiet resident.iekantoor te Riouw, de amb- 2de hulponderwijzet aan de openbilre 2de lagere school te 

tenaarop non-aktiviteit F. G. Leidelmeijer,laatstelijk eerste Samarang. . 
Iiommies by de algemeene rekenkamer. · • aan de openbare 2de lagere school te Samarang L. H. Ver· 

Tot kommitis op het residentiekantoor te Siboga, residentie Ta. hoog. onderwijzer, onlangs nit Nederland aangekomen. 
panolie (gouvernement Sumatra's Westkust), de amblenaar Tot 4den hulponderwijzer aan de open bare 3de lagere school,te 
op nOD-aktiviteit A. Barkeij, laatst'clijk kommies b\i de fa. Batavia P.R. A. Steenbeek, bulponderwijzeraan de open-
br.ielt voor de maFine en het stoomwezen te Soerabaija. bare lagere school te Padang·Pandjllog [Padangscbe boven-

landen] . . 
Goe~gekeurd: ~ot hulponderwijzers: 

dat door den landmad te Patti (JatJara) aan de open bare lag ere school te Patti [residentie Japara] C. 
E. Doelitzscb, ade hulponderwijzer !Ian de open bare 3dc 

Is benoemd: lagere school t e Samarang. 
Totbuitengewoon 8ubstituut-griffierhij die regtbank, buiten be- aan de open bare lagere school te Padang-Pandjang [Padan~- . 

,waar van den lande, P. Tb. M. A. de Visch Eijbergen, scbe bovenlanden] W. Rijst, onderwijzer, onlangs nit Ne-
klerk op het tesidentiekantoor aldaar. 'derland aangekornen. 

d tli. . aan de openbare lagel'e school te Rembllng W. Briel, onder-
at 001' deft landl'aad te P1'0'bolingo wijzer, onlangs uit Nederland aan~ekomen. 

Is benoemd: D t t 0 1 
Totbuitengewoon substihlut-griffier bii die rcgtbank, buiten be. epar emen van or og. 

zwaar van den lande, J. N. Burgerboudt, kontroleur der Vel'leend: 
tweede klaese bij de landelijke illkoUlstcn en kultures. Een tweej arig verI of naar Nederland, aan 'den magazijnmeester 

clat :door den re8ide1lt van Maclioell derde klasse der artillerie H. F. E. Muller. 

Is belast: 

Met de wlillrneming der betrekking van rooimeester ill genoemde 
residentie, met uitzonderillg der afcleelingen Ngawie en Pa
'Jitan, de illgcnieur der derds klasse bij den water staat en 
'8landa burgerlijke ;openbare werkell"L. G. B. Bouricius. 

Door den, lJil'ekteul' van BimlenZcmdaclt Restl/uI': 
Bij 1eet 'b08cn1oezen op Java en :Madura. 

13cnoemd: 

Tot opziener der.a klnsse P. F. A. Lapre. lhans opziener 
der ale klasse. 

Tot opziener der~ 3de klasse M. Honig, klerk ,bti de hontstllpel
plaale te DJoeroek [Soerakartll]: Diet hepaling, dat bij als 
zoodanig onder de bevelen zal si,lIan vlln den bouh-ester, 
helast met bet beheerover !iet boachdistrikt Tagal-Peka
longan, 

Is overgeplaatst: 
Uit de reaidentie Pekalongan ~aar ' de rCllidcntie Mlldioeo, de 

opziener der 3de klasse jbr. J. O. Goldman; met bepaling, 
dat hij al8 zoodanig zal staan oncer de bevelen van den 
bouLvester, bela&t met het bebeer over het boschdistrikt 
Ngawi. 

Belnst : 

Mel het beheer over bet boschdiatrikt Japara, den boutvester 
der 3de klasse G. S. de Grad, thans be last met het be
heer o\,cr het bo!chdistrikt Rembang- Blora cn tijdelijk met 
dat over het bo~chdistrikt J aplila. 

Met de waarneming van het beheer over bet boschdistrikt Rem
hang-Blora, den hoofdambtenaar op non-aktiviteit E. von 
Itocssler, ,laa~stelijk illspekte~r van bet boschwezen, tUdelijk 
ter bC8chlkkmgvan den dlrekteur vlln Bionenlandsch Be· 
stUtU : 

Doo/den Dil'elcteU?' val~ Oittlerwi1.8, Eel'etlien8t elt N 1j'Vel'heid, 

Zijn benoemd: 

Tot 2den', hulponder.wUzer ann de openbare 4de lagere scbool te 
.' Batavia ' H . :EL 'Bock, lst.e Iiulponderwijzer aan de openbare 

, lagertl scboolte Probo\'ingo. ' . 
Tot lsten h\Jlponderw~izer aan de openbare lagere school te Pro

boli!lgoM.ten Oate, laatstelijlt 2de hulponderwijzer aan de 
. openbare ,4de lagere school te Batavia; onlangs van verlof 
.uit . Nederland t:eruggekeerd. 

Door den KOiilmandattt van het L eger en Ohef van net 
Depa1'temelJlt va.ll 001'log in NecZe1'land8clt-Inaie zijn: 

Geplad st: 

. Geneeslcu1tdige dien8t. 
Bij het groot militair-hcspitaal te Padang, de mliitaire apotheker 

der derde klasse B. l!'rijlink, onlan~s U'it Nederland aange-
komen. als bestemd voor de dienst hier te laude. -

Overgeplaatst : 

Dep{/,rtement van Oorlog. 
Bij de IIde a(deeling, de tweede luitenant W. C. Nieuwenhuij. 

zen, van bet 9lie bataillon .iofan terie, met bepaling, dat , bij 
als zoodanig bij zijn wapeu zal worden gevoerd it la suite. 

Ittfantm·ie. 
Bij het 4de bataillon, de m9joor A. J. Diepenbroek, van het 

9de bataillon. 
Bij het 9de bataillon, de majoor B. W. van IJperen, van het 

garnizoensbataillon der Wester-afdeeling van Borneo. 
Bij bet 15de bataillon, de tweede luitenant C. R. F. Riesz, van 

het gde bataillon, 

Departement der Maxine. 

Verleend: 

Een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den 
baas·zeilmaker bij bet marineo etablissement te Soerabija J. 
van der Kemp. 

B enoemcl : 

Tot baas·zeilrnaker bij het marlne-etablisse ment te . Soerabaija. 
de bootsman bij de marine-magazijnen te Batavia A. Eljke-
lellboom. " 

(Ja.V(t8clte [om'ant 23 Juli 1872.) 

Civiel Depal~tement. 

Benoemd: 

Tot sekrelaris bij het koHegie van bnede!measteren te Batavia, de 
nmbtenaar OJ) Ilor.-aktiviteit J. H. Mu nter, laatsteliiit sekre-
taris der residentie Cl1eribon . ' " 

Tot t.weeden kommies bij bet departemont van Binnenlandsch 
bestuur" de ambtenallr voor de burger.lijke dienst in Neder"' 
landsch·lndie J. Collard, Hums tijdelijk bij datdepartement 
werkzaam. . 
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-- . D.~~aiteme~t :v"Ji··--Qo_~Jo·g;- : · .. 
;' 1:~ \kiimmi~sie tothet I\fnen;en~~n :h~tei~~e;tamen 'rnlanrvan ': " -ve;leelld; > ' ,' . '~. 

. . de' afdeeling 'hOoger~b\lrge~~cj:o.ol.' \,lill" ,hetgymn~tiio~Wil~ " · , .. .. . . . " .. , ,, <' if ' f ~ r; 5 ",C~';1';'~ 
lem III, . als. led~ndr. C. de Gavere; deeriar aan genoemdeEe'n tweejadgverlofnallr ·~~dedilnd.aaneneer~, enriiten/lrit~ 
lnrigti~g en dr. R~ ~I C. o. Sche~er~::: dTrektcur van 's-lands . der · inf~ntelie J. G. -H. Sc~~~ff.elers. "_ . 

. plantentriin tc BuitenziJrg. • JJoor . den KOiltiitandant van net Leger en cnej valthet . 
Departement van Oorlog. Depw'tement van Om·log in Nede-rlandsck-Indie zijn: .~ . 

Bevol'dei'c1 : Geplaatst: 
J3ij de J"11.Uitaire Gmeesk?llt:?ige JJiwst. I 

Tot dirigerend ofiieier vau gezondheid ller eer8te klaBse. de rliri- ! BU 
gllreud-'ofiicier van gezondheid der tweede kla s8fJ P. A. Bd. \ 

. Tot dirigerend offici~r vau gezoudheid der t.wel'de k i IlS8~ .. ·de ctti- Bij 
eier van gezondheia dtll eeeste kIll sse A. G. von l!'l'eijburg. 

In/antel·ie. 
het 2de bataillon, de kapitein eJ. F. Go Slorsj on lang~ uit,:: 
Nederland van verigf ternggek:eerd. . .. . .' 
het 8,l.e bataillou, deeerste hli~eliant 'C. A. Gobius,onllings< 
in IIktiviteit hersteld. 

BIj het wopen del' Infanterie. . I Bij bet; 12~e bataillon, de tweede; hlitenant J. Rabliema. onlangs 
uit Nederlllndaangekomeu, ala bestemd vuordedieDst hier ' 

13Bvorc1err1. 
Tot luiter.:\nt-koloIl81, de mr.j{)or P. A. A. Collard . 
Tot majoor, de kilpitein F. P. Cavalje. 

'fot. lIveede l\lite l\ !\n t~, de s~:!.(~~:~:; ~ I 
F . It. de. Vries Hofman, G. Rnempo1 Ha mr l', .l!. W. B rii~ "r, 

t.e lamie. . ' . 
B\j het garnizoens.bJtaillon van Celebes en onderboorigheden, de, 

(Jl'fste lll it.enallt L. Sieberg, oulangs uit, Nederland vauver- ' 
lof l.eruggekeerd. 

Overgeplaatst : 

A. J. vftn Amstel: '>tV. A, G. R HmaH, .J. H~sman , A. .. 
Dongi;;.s, T. So!, tei'lk , D. B. ScI!f.np, 1' . H. C. n. von B~j 
tllll ir: ter, E. J'. Eo Wiaen, :So Hlr,nelcH , E . C. SdH ii'~r, ]<'. 

GeneeslmlHlige clienst. 

bet !!TOnt militlir-hospitaal .te Samarang, de otficit'r vange
zon dheirl der twee.de kl,!lsse C. O. van 9ord.t; van d.t ·te c:" 
WrJ L6Hedp.n. D. T dcuel en K. J. Verm\jne . 

Infanterie; Yergllud ; . 
Om de .nan .don . !aab te lijk ~~o ~ hem brk!ecden mnr, l' eri)(1!! d tl n I B\j 

1,\;!lVltCli3·n t1 1l0nn te bllj '! en ri r fl g ~ l!. au n d !'JI op w' rzo?k" 

het 2:le bntaillotl, de eerste luitcMlIt.1. J .. W. van ' den. 
Broek, \'an het gafllizoells·bataillon der Wester.afdeeling vlln 
Borneo. . .'. t.e rvol uil Zr .. Me. mllil nire dbi ~t ol:ltsillge!l cenl en IUitCJlI;;nl.! .. 

iler iufanterie op non ·? ktivitei~ C. M. J. Kroemer. B\J 

(Ja.tJascae COlli'an~ 26 Jtlli 1872.) 

~et 1.0de bat!lillon, de kapit.ein A.L. van Ha'll, offiCI/ensdl' . 
tweedcluitenants ll. D. H. Bosboorn, J. Gleenewinkel Kam
rmdijk en J.P. Qroenhof, de b~ide eersten van bet12iie, de ' 

-Civicl Departement. 
Vcrleend: 

:Een twetjarig vetlor lHI:lf Nr;derlsud. wc((cns ziekle. "an den 
ilmhtensl\r op wllchtgtlld E. Uei.i er, \r.at&tei\jk dctde korn· 

. miea bij het postkantoor te W clttlvtedell. I 

bcide a.nderenrespektivel\jk van het llde bBtailloD en dlt : · 
garnizoens.komp!lguie van Bantam. . 

Bij het Ucla bataillon, de eerste luitenants J. G.l!'. Schoggilr!)', 
en A. J, Prager, respektivclijlt van het lOde en Ist.e btr- · 
t!lilloll. . 

Gestelc1 op non-aktivite;t 
,A,' til/eric.. '. 

Ontslagoll : 
De Uit ' II lands di611S~, de I!tlwezen ~omrrtics op het resident.icknu-

luitenant ·kolonel E. H. W. Ubbens, -Ol1lallgS VAn verlof nite · .. 
Nederland t.eruggekeerd, en zlItksgerekeuU 'vari afden '17den 

toor 16 Pekll!ongan J. MarLherus. 
Op verzoek, eervol, wc~ens vert.rek, als buitengewoo!l slI hst.itllllt

grillier, bniten bCZWlJ.M van den land!'. b\i den lnl)drnlld te 
Batang [PckalongnnJ W. ll. S. val) Waniog. 

Op veuo~k, eervol, uit 's l~nds dienst, de klerk bij het vendu
i;antoor te Socraba*, ·r. Jel1cma. 

Benocm<l: 
Tot 6ubstituut-officicr "lin j ustH.ie bij' den rand van justitie t.e 

Samaraug', de e,~rsto kommies op het parket vlln den prokll
reur·generaa.l b\l bet, hoog-guegts!Jof van Nederlandsch.lndie 
J. -C. Muloek Houwer. 

Tot officier van just.itie bij den raad van justitie te Makassar 
(Celebes en ouderbootigbeden] _ de grifiier bij den raad vlln 
justitie te Amboil!a mr. N. "lit! Bee'is. 

Tot Bubstituut-ollicier van justitie bij den :raad van justit.ie til 
/ Padang [Sumatra's Wesl.kusl), de rung-erend sekretaris bij 

de regtbllnk van burgerlijke en lijfstraifdijke z~ken te Pa
lllmhang. tevens audill!ur milit.air aldaar mr. J. D. Rasch. 

To :. Bssistent-residebt van 'l'ebing Tingi [PlIlembangl, teVel1B van
dume~stcr aldaar, de !I8~ist:ellt~resident vlln Sintilog [Wester-

· afd.eehng v~n Borneo] ,P. F. Laging Tobias. . 
.Tot asslstent-resldent van SlnlangJWester-afdeeling van Borneo], 

tevena vendumeester aid liar. de flBsistent·resident van 'l'ebing 
Tingi [PalembangJ J. W. Stol!. . 

Goedgekeurd : 
lJat door den land?"uacl te Sitoeoondo (Bezoeki) 

III benoemd: 
'rotbuitengewoon 8ubstituut-grilIier bij die regtbank. buiten . be

zwaar van den . laude, F. J. Potter, kontroleur der tweede 
klasse . bij de !audelijke inkomsten en kultures. 

Juli jl. . 

. Depaytement der Marine: 
BenoBmd ': 

Tot kflpitein.t.er-zee bii het lndisch sedentaire zeewezell, direk:- . 
tellr van het marine·etBbli~selJl<lnt te SoerabaijB, de kl\piteiu~ : 
luitenant-ter· zetl bij liet. lndisch sedenlaire zeewezenJ, P. 
M. WHlinck, IMtsteliik dirl\kt~nr van .bet milriile.,etabiisse- ·' 
ment op Onrust, onlat,gs van verlof uit Nederland tetllgge~ 
keerd. . . .. ' 0 . 

'l'ot tweede machini!lten hij de gOllvernerncnt.s marine, de 'machi
nisten der t.weede klasS6 hU d", I\;onillklijke Nederlands()be 
mafine N. ' Biezeveld en P. Z. Bergh~ . . . . 

Tot bootsman bij de mariu6-magal.ijnen Ie Bll.tavia, dfl hoot.sman' 
bij het mllrine-etabiissement op . Onrnst L . van Wijk. . ' 

Belast: 
Met de waarneming der betrekki!lg van hoot8niil~ bij het. m~rine. 

etllblissement · op Ourest, de boots man iu het v3s'tekorps
dek~ en ondelofficieren ' bij de Koninklijke ' Nederlanqsphe . 
marJne J. J. Pas. 

(rl~va8.cke- · Oo~Z!:.~a~fJ .'.?p . J~~r" · ~8l~;.~. '_~ .. ·· 
~ .. :>F.- . 

ALGEMEEN . OVERZICllT; 
De berichtenvan Deli biip~leIi . zichto{ betvolgeride.
In de JavascneOt. van 23dezer .las men: .", ....,.' 
"Uit nadere van JJeliont~angen 'ber~chten blijkt, :dl!.tiIi ' 

den morgen van 9 Juli jl. door hetopde qndernemiIigvan,: 
den heer van der Sluis gestationeerdedetachemeut, ' OIid.ei.,. 
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~~~~.elNallden - 2denluitenant Pon8tijn,ee,p, ,~anvalvari~e iicier, de griffier en: ' sllb:;t. ,griffier bij dat kollegie zullen: 
-llata1c8; ~saJge~lagen. Aan , onze zijde werd zelfe geen enkele evenzeer uit rechtsgeleerden bestaan. , ' 
gewonde geteld. Een gekwetste Batak werdgevangen ge· Gedurende -de maarid: Met jl is aan iri- eli. uitvo.eqec~. 

-~omen~ ~ __ -c. _ _ - -, _ - - _ _ - ::ten op de briifenbezittingen wetkelijk ontva~genf~(), 76ti,63; 
"Dienzelf~en ,morgen stond ookde ,in het Soengalsc!te ge~" hetgeen met de vier vorige maanden uitmrui;ktJ269,o7"8,26 

legen onderneming 'ilan den heer bije?' aan' fen vijandelij- of mindel' f 40,290,35 dan in hetzelfeletijdvak van 1870 
Ken aanval . ten doel, welke eehter door den landheer met en f 92,261,93 dan in 1871. 

>oeigeri middelen-pietgoedgevolg werd gekeerd. Eergister had alhier eene veiling plaats van 25,000 pikols 
_lIOp de~10den, den ~ag -van aapkomst te Laooean-Deli gouvernements-koffie, die gemiddelel f 43,644/ s per pi~ol 

- van de VO,epen onder denluitenant-kolouel von HontbmcTtt, opbracht. _ ' , ' .... -
-al!jook.in den daarop volgendim tiaeht, bleef alles rustig. Te Samarang heeft den 20 Juli jl. de uitbesteding pl!lats 

"Voorts is Vl:ln denvice~konsill der Neierlan -;en"te Pen-aft!! gehad vau het trausport van zout, gOllvernements-produkten, 
bij (Ie Regeering ontvangeil een telegram, gedagteekend 20 geld als anclerzins in Kadoe en S'amarang van , 1873-78. 
det.er, en van den: volgenden inhoud; De heer (:. A. Thomas, van Soerabaija, werd aanriemer 

flA trading steamer just in from Deli, but I am without VOOl" f 0,0339 per paal en per pikol, en f 0,125 dej15,000, 
telegrams ' to forward; it is reported that matters were quiet zilvergeld. Bij het vorige kOl!trakt was f 0,0432 per 
-and there had not beenariy fighting. paal en per pikol beelongen. De red~k;teur van de Loco~ 

(Eeriepartikuliere stQomboot is zoo even van Deli aange- motief had ziclt een paar dagen te yoren tot de Regeering 
komen, maar · ik heb geen telegrammen over te seinen; met telegl'ammen gewend, om deze. te · kennen te geven 
. m~n meldt ' dnt allesrustig toegaat en er niet gcstreden is)." dat men te Samarang (niet van elders) borgen weigerde 

... _., Het ·beshiit ;waarbij de leden van het Hooggereehtshof aan te n,emen, die niet elk twee milioen bezaten, zijnde 
. "an de verplichting om afstand te doen van hunne betl'ek- het geheele bedrag van de waarde del' goederen, die jaarlijks 
:. -kirig-,als iij met verlof gaan, ontheven worden, llCeft uit- aan den aannemer van het transport worden toevertiouwd. 

:_ ,~Hiitend afkelllinggevonden in de ,Javavode, Overigmi.s Den 29 November a. s. zal ten kantore van den resident 
· w,ordt he.t tocgejuicht. . van Pasoeroeall de uitbesteding 'Van de gOllV. suikel'fabriek 

De positie van de led en van het hoogste rechterlijke Adjosari plaats hebben. .. 
··:kollegieverdicnde nog in een ander opzieht el'llstige overweging. De uitbesLe'ding yool' de levering van rijst 'Voor Banka 

.. In plaats van de vroegere persoonlijke toelagell, die het over 1872/3 had tot resultaat, dat de minste insehrijver 
Hof minder onathankelijk moe_sten doen zijn tegenover de Re- vool' -I- 120,000 pikols I 8,54 vorderde. Den 25 Juli 
geering, is eene periodieke traktementsverhooging vanf201) had de herbesteding van 50,000 pikols, in 5 pereeeIen ,van 
om de 5 jaren gekomen. Men moet det;halve 10 jaren de 10,000 pikols elk"plaats, die tegen den prijsvanf 7,97,tot 
betrckking bekleed hebben om het maximum, f 1400 8,43 of gemiddeld I 8,HP/4 p. p. gegund zijn. 
' 8 maanlls, to berciken.Men zal intussehen weI 25 jaren De werkzaamhedcn aan den spoorweg Batavia-Buitenzorg 
dicnst als rcehterlijk ambtenaar moeten tellen om het ' vorderen goed en daarom herhalen wij de meest stellige 
genot van de eerste verhooging te verkrijgcn. Voor de verzekering, dat de werkmluog in ditjaar voltooid zullen 
mee;sten (ler tegenwoordige leden van het Bof is het reeds wezen en de lijn in haar geheel in exploitatie zal kunnen. 
hoogst moeietijk de .eerate verhoogillg maehtig , te worden komen. , 
enhct niaximum is zoo good als onbereikbaar. Intussclaen" Zoo nadel'en dan de beide eerste spoorwegen' op Java 
trekken de leden del' Algemeene Rekenkamer terstond bij hunne voltooiing. 
de benoeming (1200 pel' mannd. Reeds heeft de heer Wij vertrouwen dat de eerste ZOl'g van den tegeuwoordigen 
Rllppard, th:lns .lid in cj.eu Raad van rndie, vroeger pre- Minister van Kolonien zal zijn ons meer spoorwegen te 
sident van het Hot', het voorstel gedaan om het traktc- bezorgen. , -
mcnt del' raaa~heercll in eens af op f 1250 , te brengen. Te Sampang (res. Madura) en te Tjaroeban (res. Madioen) 
Vergissen wij ('ons niet, clan is (lit voorstel later herhaald. znllen twee inlandsehe seholen worden opgerieht. 
Indien men (Le positie van Hof ell llekenkamer met elk an- De kommissie; die giften voor de noodlijdenclen ill Perzie 
dervergelijkt, bestaat allen reelen om in,dit voorstel te -had ingezameld, heeft hare verantwoording openbaar ge-

' treden en nu de leden, van verIof terugkeerende, weder lllaakt; zij heeft ' op Java! 16,284,36 bijeengebracht en 
kunne'll invaUeu, is ook allen grond vervallel!- om eene verzonden. 

' Boprt van premie op langen dienst te steIlen. Het tijdvak De II.ransehemail , elie voorleden week hier v,erwacht 
van 5 jaren is toch te lang om hem, die rust verlangt, te werd, is eerst gister aal1gekomen, wegel1s averij de DOn1tai 
binden, maar daardoor wol'dt bet verkrijgen van het maxi- in de R~ode Zee ovel'komen. , ' 
mum tevens illusoir. Het stoomschip Prine Iielldl'ik is van hier naar Sama-

Het kon.besluit en de verordening tot uitvoering daarvan rang vertrokken. ' . . 
zijn afgekqndigd, waal'bij revisie in strafzak~n door het Waar het stoomseuip Prins van Oral1je zichhe-vindt, '15 
HooggerechtshoL alleeriplaats heeft, wanneer de beklaagde hier niet bekend. ' . 
of _hctOpenbaar Ministerie dat verlangen. Seelert geruimentijd 100pt hier h~t gerueht, datde heel' 

'1I'Ienklaagt te l'adang, dnt de eenige rechtsgeleerde in O. van Rees" thans volgens_ een ontvangen telegram, VOOl' 

(len ' Raad van ;rustitie ,de president, met verlof wegens Rotterdam in de 'l'weede Kamer optredende, in den ita-ad 
zickte naal' Fort ' de Kock vertrokken zijJide, thans daar van Indie vel'vangen is door hetoud-lid, den heerPels 

_ eelt ' gepens. majoor voorzitter va~ hetrechtskollegie is, waar- Rijeken. W ij hebben aan clat gerucht geen geloof willeii: 
Van ook de overigeleden geenre.chtsgeleerdenzijn. . slaan. Een aftredenel kabillet beslist niet ov,el'dergelij~e 
:' Dic toestarid is" meer dan- treUcrig. _ - gewiehtige benoeming. Maar wellieht, hebben wijer geell . 
inius~ch"~n ' z,lIlspoeclig de hervol'millg van hetTechtswezen geloot aan , willen hechten, omdat men l),ietwenscht lietgeen 

- cop Sumatra's WestkustaJgekondigd wo~den;' .' die tegen1 inen. niet w il - iien ~~beure~ . . vYij zijn toeh .. overtriigd. 
hnuari 1873 in werking moet treden. 'Ie Pnaman, Fort dat III hooger ambtellJke knngeu, zoowel als blJ he.t daar· 
de ' K:ocken Padang worden landraden gevestigd, met een blliten staande publiek deie herbenoeming algemeen de 
rec.ht~geleel:de aJs voorzitter . . ~e R~ad van J ustitie zal uit meest stellige . afke~ring zou vinden. . . . . 
eerl preflident en .twee andere m ele reehten gepromoveerde De Regeenng vmdt goed aan den heerBoseh, reSl.!lent: ' 
)e:der( samellgesteld zijn i officier van Justitie . en sub st. of· van Krawang, ontslag en , verlof naar Nederland te v:erllleI,ten • 

. / .. , .. 
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. " De 'li:eei.'.r.,>1? .M·; ~Wi1linck( kapittlh~luitenant(et zeebii j 'uli . 23 :4;; <::. '~l,(:lJ:ip,§r!f, geb; ,:Si;gels~h~j~tJ>{i?)} 

lief ltidiscli 'sedent~irz6ewezen; is' bev.6r<i'erd,totkapitein ter : :i" " · 4; ,E. · Soeteri;cj geb. ' v~h :Deverit~t ,lZJ, < 
"zee eh:< tevelisbeiroemci tot directeut'van heb:rlarine~etablisse~: ;'0" 25. Echtg. van van DinteJ;:; [Z'], ·]3;atavia. ' :[' 
mentte ' $oerahiija. "·' " 26 J. ·P. C. Jansen, geb; Garot,;-[DJ, 'BataYla~ ·:.:c,;~ 

>;;,,, ' 27 M. de la Rambelje , 'geb/ ' Wascn; [Z],Batavia> '" 
II 28 R. E. Loonen ,geb. Ohanian '; [ZJ, Bat~Via.. .,:~ ~ 

Trouw-, Geboorte- en Doodberiohten. 
Gehuwd: 

Obdam met E. J. Niehoff, Soerabaija. 
met A. E. Wichers, Batavia. 

J. K. Staverman, geb. Osten', [Z];'Ba'taviai ' 
II h 29 E. Diepenhorst,geb.ifo'e'gei·, {Z},Bata.Vi!lZ;c ,,,, 
II - -F. H. , D. Goossens, geb. de-Jon!h .[Dl;Batavia: 
" 

Juli 15 E. It. C. 
1/ 29 W. 'l'enge 

Bevallen: 
J uni 12 H. lVI.Fischer ,geb. Brill, [Z], Banda. 

30 j. Maagclcnberg, geb. Bothelto, [Z] , Fort 
,Capellen. " 

Juli 4 M. A. Slaterus, geb. Pike, [Z], Padang. 

/I 30 E. J. Oenin, ·geb.,. van ,e'tack~llDJ]3atavia. ,: 

Overleden: .' 
Mei 22 J':" Hansen, Maka.ssar. · 

van der J uni 2 J. Schultheis, " 

" 9 A. P. ZeIders,,, 
" 13 M. Borghstijn, " 

II 

" II 

8 J. 'l'.H. Schultz, geb. Thelen, [Z], Benkoelell. 
10 De echtg. van A. J\1. Leclnse, [D], Makassar. 

" 17 J. J. D. Chavee" 
" 20 H. Willemsen, 1/ 

12 J. B. van Marie, geb. Hoola v~n Nooten, [Z], 
Pekalongan. 

" 24 A. Deibel, /I. . '. 

" 29 T: H.Blom van Geel, Makassar.. . ... ... '., ' ) .' 
Juli 1 Zoontje van W.Sanlus, [14m;],Fo:rt . deKol::k 

9 W. ' J. 'J. C. Immink ;geb. Rijnhen,de.[39ja;SolO " 
" II 
, Jt 

15 A. H. G. van Akell, geb. Onnen. [Z], Koedoes'-
16 J. W. Perret, gob. Stoelman, [D], Soel'abaija. 

W. E. Verkerk, geb. Obl, [Z], J\iakassar. 
1/ 

1/ 11 J. Eilb,racht, [68 j.],Tjipinimg . .... ~ 
17 Dochtertje van Wed. Batz ,Bata,via. . ; 1/ 

v 
II 

Ii 

J. A. E. Dl'inhnijzen, geb. Wagenaar, [Z], Sam. 
19 A. M: ,Scheffer, geb. Micbielsen, CD], Buitenzorg. 
20 A. C. M. HarLing, geb. Martberus . [D], Batavia. 
22 A. C. Smeets, geb. v. a. Errelen, CD] lVIakass~r. 

" 1 S C. A. Breeman, geo, .J an sen ; Sdcl'abaija; -
1/ 20 Wed. K. H. Brouwer,geb. Daniels, [36j.J Batavia 
1/ 29 J. R .. van Hengst, [13 j.J. Batavia. 

S t r a a t Sun d a. d 0 0 r g e z e il d. 

DATUM I VUG NAMEN DEll. SCHEPEN GEZAGVOERDER I VAN , DAtuM ' NUll. 

~llli ....... 16 En~eIAch ...... Fallny. • • •• 
• 18 AUltr . .. ~ ~ .... Eugenio. • • . 
• 1D Engclach ...... Cutty Sark. • • 

• .il N •••••• W. A. Farnsworth. 
...... Star of t he South • 

. .... • , • ., .• Bilted Wall • 
, - S oord Duitsch, Leonore. • 
• - Spaanlch •••••• l!;)jl,Q. • • 

... • • - Engelsch,. , ••• Fort Regent • 
• - AmerikofLtl&"ch •• NetlltRll . • 

' . _ Ebgelech . ..... Reeel Deer • • • J/., •••• Ceylon • • 
• • - • • • •• Malvern. • 
., ._ ...... ~nrah Wabon 

• ._ " ~ . • ..•.• Zouiac • 
• • - Nooru Duitsch. Precioaa. • 

c>'- " •• , .•• Peter. • • 
• - EDgehcb ...... ScoUand. • 
._ II •••••• ])n\\-'n ••••• • 

.. 
• -IDeen8cb ••••••• E'lemborg. • • • 
.'611oord Duitscb, Laura en Gertrude. 

.' 

Aangekomen 

DATUM I VLAG N.l.MEN DER SCHEPEN 

;JlIli ....... J9 Nederlandach ... 1100mb .. Prins Hendrik der Nederlanden. 
• .- ...... achip .... Cornelia Adolphine. 

• .- Ralatiga . • • • • • 
" • .20 , ••. ..." Electra...... 
~ .!IS . . ...... bark .... IJmnidcn . • • • • • • 
• • S7 ,.. • .. .... Ichip ... llilderdijk • • • • • • 
.. .-' Zi',. Ms ....... 8100mb" Vice Admirs .. 1 Koopman • 

• ~9 Engellch . ..... bark .... Adelaide. • • • • • 
.SO Fr .. n8ch ....... Itoomb • Ncva. • • • • • • 

Vertrokken 

• Eaton. • • • Londe~ ......... IS ·Maart ...... · •.• Fpochow. 
· Miloslawieh • • Cardiff ..... ' ..... 12 ApriL • ~ ' .... ' Hsmgkong • 
"Moodie • • Shanghae ........ :10 ·Juni .......... L~nden. " . 
• Bray. • • • New-york ....... 16 Mei ............. Smgapore. 
• Smith. • • • Londen •••• ~ •••• 15 " ••• " ... ; •.. ,.; w 
• Hall. •. • • Cardiff ..... " .... iG " .. .... ; Sliangliae. 
• Friedrichs •• • Hamburg ..•• , .•• . 1 April •• , . ';. ~ . Nicolajewks. : n::; ."rowther. : i~~cl~~d'::::::: ~~ .. M:i:.~. ::::~:, ~~~i~~~~;, : / , 
• Sehibye • • • Boston .. ; ....... 23 Maart .. '.' . ...... Hongkong • . 
• Minoko • : • Cardiff .......... 23 .N ' ; ... ; •.• Sha.nghae;. c 
• Lack. • • • ... ;.. S April .. , .. , '. ;;; ~okoham,!-; , 
• Myles. • • , ....... 16. .. ; ,;. Hongkong. 
· Mc. Donald. • Sunderland ...... 16 ," ;";.' 
· Claque , ." ••••• ' •• 28 ~aal;'~ •• -..... •..•. Ii 
• Franke • • Cardiff .•••••.••• 23 " . 
, Richelsen. • Liverpool. ..••.• , 6 April ••••• . •• 
• Taylor • • Fremantle .. ;;... 1 Juli ........... . 
• Grady. • .".. • .. • 1 " '. ," .... Singapore, 
• Koedo. • • • Hamburg" ' ..... : 1 April .. ....... Wladiwortch. 
• Pappelbaurn. ' Cardiff.......... 2 .. ' .... Ij:ongkong • 

Schepen te Batavia. 

I GEZAGVOERDER I VAN' \ . DATUM . '\ AGENTEN 

• Meijer •• 
• de Roever. 

• Billiton • 
• Samarang • 

• Biesthorst. • Rotterdam. 
• Landweer. • • Passaroenn. 
• Zeijlstra • • Amsterdam. 
• Soomer. • • • • 
• Komdt, van TrOljen; 
• Jhr.- Allen. • • 

• SoerabaUa., 
• Omnst. , • 
• Singapore. 

• Marmarino 

Schepen van .~ta.ViL 

9 Juli. 
17 • 
is April 
14 Juli . 
20 April 
22 Juli 

5· Juli. 
27 . ' 

L Daendel~ ,. Co:' 

Mliclame, Watson & Co. 
J • . Daendel. k Co. , 

.. -- . 

VLAG NAMEN DE~ , SCHEPEN 

.J:lIJi; ...... 20 Nederlandsch ... schip .... Noach II. 
' ,. ... • .- Engclscb .. "." bark .... Kasla, ' • 
;., . ' • . • - Ru ... ; • " ••.••. ltoomb,. Albreck • 

. .. .21 Nederlnndsch ... chip .... Noaeh III 
.... .22 . . ·, •••••• bark ••• , Justina. '. • • • • • • 

.24 Engelsch ..... , scbip .... EBen Lewi. ' . ' • . .; • 
' ;' . ; . liS Nederlandscb ... 9toomb .. Prins Hendrik ' der ·Nederlanden. 

._ " • ' ...... schip ... Hebe. . ' . • 
• .26 ....... toomb .. Prins Hendrik • 

,,;/' . ..27 Engelsc,h ••• '" ,chip ••• Hothwell Ca..tle 
. "'.'.'" .' .28Zr. ·.Ms, ...... ,toomb" Java. " • 

" 

• Looijen •• • • 
; Legr.os • • •• 
• Komdt. von Schaut. 
.. HoHman • 
.- Steev'-nsz,; 
• .Langlois. 
• Meijer.,' 
• Meermans 
· Hendriks. 
· W.t~ ,. : ••• 

" • Komdt: :Bakker. 

. ' 

. . : ; Che.rihon, 
. .... :~ .. \ Satif~rlg ·. "" 

... ;, 

. ' ;< ; Koerstdl$deolllde Oost. · . 
• . eli.riban. , . .. 

". ;',-, • Samarang • . 
• .. :'. ' :A.~riY~ 

. '. I!illtton. . , ... . .' ." 
. '. Kroe. ' Benkoelen en ·PaaIl.Dg.
.. ; SiiII1arang';:' . 

• .. ! • .Soet\lba\ja.' 
~ QnrliSt; :, 

;V:~raiitwoordelijk Redacteur: J. O. V~N LIER. -"- SnelpersdrUk. ~:BRUINING & WlJT ........ ,B'a.tavia.' 
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