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Overeenkomsten mei inlandsche vorsten in den Oost-Indisehen Archipel.

(151. 18.)
(151.

19.)

.UOOKTON.

POSSO.

SUPPLETOIR CONTRACT MET MOOETON.

CONTRACT MET P0S80.

Aangezien het Nederlandsch-lndisch (ïouvornement bij de
laatste alinea van artikel !"> van het op den loden September
Aangezien het wenschelijk is voorgekomen , om voor rekening
1S9(> met den radja en de mantri'i van liet landschap Mooeton van het Nederlandsch-lndisch Gouvernement tot het heffen van
gesloten contract (1). zich liet recht heeft voorbehouden, om in- en uitvoerrechten en accijnzen in 't landschap Posso over te
d>' in dat landschap bestaande belastingen te allen tijde tegen gaan, en tegen billijke schadeloosstelling de kabosenja aldaar
schadeloosstelling over te nemen, en bij de eerste alinea van en zijne ado's geen bezwaren hebben , tegen het overdragen van
artikel 1(5 van hetzelfde contract bepaald i s . dat het recht tot het door hen tot dusver uitgeoefend recht tot het heffen van
het heffen van belastingen buiten de in het vorig artikel he- uitvoerrechten aan het Gouvernement, zoo is op heden den
doelde. bernst bij het Gouvernement en aangezien thans de •JTsten Februari 1899, onder nadere goedkeuring van den Goutijd wordt geacht te zijn aangebroken, om met gebruikmaking verneur-Generaal van Nederlandseh-lndiè' tusschen ons AUGISITS
van voormelde bepalingen . tot het heffen voor rekening van >HEIOIAMIS 'WESTKA , assistent-resident van Gorontalo, ten deze
het Gouvernement van in- en uitvoerrechten en accijnzen over handelende voor en namens het Nederlandsch-lndisch (iouverte gaan . met overneming ran de bij het eerstaangehaald nement, en GAXOXDA ALIAS TAOKBOENGI PAI-A-I-TAPOKLA , kabosenja
artikel aan den radja en de mantri's toegekende bevoegdheid tot van Posso en zijne ado's overeengekomen als volgt:
het heffen van uitvoerrechten, zoo ia op heden den 25sten
Februari 18'.'9 onder nadere goedkeuring van den Gouverneur»
Benig artikel.
Generaal van Nederlandsch-Indië tussehen ons ADSUSTUB H u i u NUS WESTRA, assistent-resident van Gorontalo, ten deze handelende
Door het Nederlandsch-Indiseh Gouvernement wordt van den
voor en namens het Xederlandseli-Indisch Gouvernement en kabosenja van Posso en zijne ado's overgenomen het recht tot
DAK MAI.IXII. radja van Mooeton en zijne mantri's overeengehet heffen van uitvoerrechten , tegen uitkeering aan den kabosenja
komen als volgt:
voornoemd eener jaarlijksehe schadeloosstelling van f 125 (een• I honderd vijf en twintig gulden).
Eenig artikel.
Ald.is ten dage en iare in den aanhef dezes vermeld te Posso
Door het Nederlandsch-lndisch Gouvernement wordt vanden : overeengekomen , in triplo opgemaakt. onderteekend , bezegeld
radja en de mantri's van Mooeton overgenomen , het recht tot het en plechtig beëedigd door GAKOEDA ALIAS TAOEKOENGI PAPA-I-TAIOELA,
heffen van uitvoerrechten tegen uitkeering aan den radja, eener kabosenja van Posso en zijne ado's in tegenwoordigheid van mij,
jaarlijksehe schadeloosstelling van f 1800 (een duizend en acht- assitent-resident van Gorontalo.
honderd gulden).
(w. g.) A. H. WESTKA.
Aldus ten dage en jare iii den aanhef dezes vermeld, te :
Tinombo overeengekomen, in triplo opgemaakt, onderteekend,
Handteekeningen van den kabezegeld en plechtig beëedigd door den radja van Mooeton , bosenja
van Posso en zijne ado's.
DAK MALIHO en zijne mantri's , iii tegenwoordigheid van mij ,
assistent-resident van Gorontalo ,
In bijzijn van mij , de controleur der Tominibocht.
(ir. g.) A. H. WESTKA.

(»' //.) Dl'lIAS.

Stempel en handteekeningen
van den radja van het landschap
Mooeton en zijne mantri's.

Deze overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd op heden
den Sisten Mei 1S99.

In bijzijn van mij , de controleur der Tominibocht.

De Gouvernenr-Generaal van Nederla/mlidi-Indii,

(*. g.) DritAS.

(ir. IJ.) VAN DER W I J C K .

Deze Buppletoire overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd
op heden den Sisten Mei 1899.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal,

De. Gouvernenr-Generaal run Nederlandsch-Indii .

De Algemeene Secretarie,

(ir. IJ.) VAN' DEI; W I . I C K .

(ir.ij.) A. D. E. HERINGA.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal.

Voor eensluidend afschrift,

Dr Algemeene Secretaris,

Dr JJ'aarn Gnurernemenls-Secretaris,

(«•. IJ.) A. D. 11. HKIUNGA.

(gel.) PAULUS.

Voor eensluidend afschrift,

Voor eensluidend afschrift,

De Waan,

Dr Seeretari$-Generaal bij het Departement
ran Koloniën ,

GouvernemenlsSecretarit,
(get.) 1'AII.I S.

A. E. EI.IAS.

Voor eensluidend afschrift,
De Secretaiin-Generaal bij lirl Departement
ran Koloniën,
A. E. ELUS.

I) Zie mlrukte stukken van .'.e Twee Ir Kan.er der Stak'n-Gene.ual
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