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HOO1<'D-BUREAU ~ Batavia, bij BJWINING &. WIJ'l' . . Rotterdam, bij 111:. WIJT& W "n:;.i : 

VOORWOORDEN, ,<erste plants, ' aan de hewonei's van bet moederland. die 
wellichtiets meel' zullen moetim ophrencien, als men 

VOORK01VlENDEI~ DE GEWONE 'WITIE. VAN HET belroorlijk itl de- behoeft<ai van · Iirdie v(~orziet. Die 

'N'. l'eU. W,,' B' a .. tav.}·a·a.···sc:.·h··:··· R'" ·:d·l bl· d 'afgevaardigdl.'l is een get~oedelijk el~ eel'lt,lk man. Hu an e sa. mIst eveowel aile kenms van Inchsche toe~ta:lIden en 
spreekt dllarOlll nag van eene schuld van f 9,SUO,OnO. 

NEDERLAWI>SCH I'NDIE biDE STATEN. . H ij is . eell ler te zeer tel' goeder trollW' am, zoo h tj de 
GENERAAL . . ' . . zuken ll agaat en dat is zUn plicht. wil ' hU z~n rnan-

In<liscbeBegro~tiilg voor 1870, daat tllij~en vervullell, een afdwaler te blijven, zooals 
. . . hp.t Noordert hem 1I0ernde. . 
. I. , Van 3nderell aard waren de be:\chouwingen vallell-

be !legrootingswettehzijn . afgekondi,gd. Eell kort I kele led en. De heel' Miramlolle spool'de den Miuister 
woordover de hehandelillg ,daarvan ell hetgeen die I tot snel ler en krachtiger handeien nan, terw ~ l hij spo
W;ellen. opleveren, ' Ons verblijf in llldie is van zoo I ren vlln weifeling eu halfheiu a3nwees. De heer's Jacob 
k?r te dugleekening, da~ nlth'~us ?e :lieer L~ijhe n , die het II !,ieI0 zijnerz\jds eene red~. waarin , h(j het regeerings
een geluk ,noeml dat meuzlCh .1O N ederland losmaakt I neield schelste en een talereel 0lihlllg van den treuri
van, ~lle ; sp~ei,alit~ire~. en ~elfs cen Millister vall K?-I' gen toestand van [ndie, \)e donkers,le, kleul'en van zijn 
lomenwll. · d,e . 1 ndlepoort r,ag, ons debevoegdheld i palet werd,en. met grooter overdrt!"lllg, vei'volge,,~ 

'lliet :,, : ~f);i-'-"'8{i<~ett:'-9mi~~oo~~'~n.e· 1~~doon"kem1C1}.i·mHlel' tneer< 4.Q01~. dell 11eer van Wassenae.r,·(JtlLwljekge
J3egnJpt de n.13ssa 111 Nederland echter zooveeI van IlI- I' bezlgd. om het t e doen voorkomell al~of Iller eell ella,)s 
dische: toesthlidell en belangen? Het tegendtel' is i heerschte lJe heel' 's J~cub is een vl'ietl~d Villi wo(,r
waar, . . " . . ' i denpraa l en el ke red~ was :; teeds even hloeml'ljk. 

Bene begl'o'6tings discussie , zQo~ls'tegen,woordi~ o~k II 11 ij is nnglalls Ie veel gentlemaneIi lteef'L te wt'irll~ 
.over de ' inkomsten . vau 'oen ultgaven In Indle Ill , vastheld van systeem om een echt partl.1gangt'1' te :!' l.!l!. 
de Stalen-Gelieraa] plaats heeft, . is . wei eens b\j '1 Daardoor selielit hij dan ook Dehagen in algemeene 
eena-lgemeelien sehoonmallk vergeleken, . MoedeI' de , l;e~cIIOIlWillgell, na ai helgeen over IndilSche toe8tantlen 
vrouw .' en haar gevcilg' halen al\~is uit. poetsen op, laten I aan algemeenheden isgezfgd en geschreven. De heel' 
een gebr~kell . stuk I.lerstellen. enzetten elk vo?rwerp t,en \ van Wassenaer bezigt. eV,en~eer ' . hl oemspraa,k" al~: 
slotte weaer op de oude plaats of bergen het 111 dezeltde lI etli parel van de kroon, dIe III aZLJII gelegd IS,' Hlj 
kalit ~oo gaal het nu ook seder.t vier jaren in de acllt Nle oplossing del' Indische kwcstie allerbetreurens
huishoudillg- vall staat Inlndie, . i waard"; hij opl'nk vall eell Iiallerellendigsteu"toestand, 

De langgerekte beltandeling ill de Tweede Kamer, \ (lit: lid schoone van vroeger vel'vangen had en van in
I'el'veielld ill de hoogste mate,opende met driedaagsche! kOi11~!ell die lI\\'eg ebbeu", een wool'd , waa raan hij IIveel 
aJ~rneenebeschouwiligen. Wij zijll, sede~t jaren g,e- I hecht,le," . Hij verze!. zich lege!1 verkoojJ va~l p:odu~
w.oon ge)'aakt aan k,lachlen ovel' de UltzelllUg del' U1t-1 icn III llldte eu zoo meel', BtJ de erkentellls, III dle 
gaven in Indie en het stationair blijven van de ill- rcde ~rgelegd, dat h~i IIlndisehe toestanden niet kan 
kOlllsten. . De oorzaken z\jn bekend. Mocht al een of I benordeelett", ja, 1.ieh daartoe tiOiibekwaalli" acht, gaan 
an.der . ministert.'e in de laalste ' jaren . beloven op dat stuk I wij dien spreker voorbij '"even als de zalvende gal men 
een ,lInderen weg te volgen. de drang der Iloodzake- ,van den g(leden heel' Saa~Jmalls Vader .. 
lijkheid maakt het on.mogeJijk om, onder het, bestaan~e I Dc hee ~ 's Jacob veriangt, her~tel van het "autocratisch" 
steli5el, meer vall IndlC fe vOl'deren en de Ultgaven III I gezag; lll.l wd geene pllbllCitet~, geen reeht van veree
te krilllpen, Voo]' ons is het eindcijfer onversehillig. Illiging of' wat dies meer zij; de Staten-Generaal moeten. 
De vraag is: worden de gelden in Indie ·doelmatig be- I'afsland doell van eeu deel "del' haar toawmendemacht 
~teed en wordt er genoeg gedaan? Dit zll llen w~j tbans I van controle en inmenging." Hij ondervolld kraehtige 
van nahli kiJ'nnen gadeslaan. De heer van }<jck denkt I tegenspmak b ~j dell h6er Fransen van de Putte. ]~n 
er anders over : hij wil geen cen t meer uit.gegeven of I ziet I A!s cen IIsneeuwpop" zonk het hoofdpunt van 
geelle enkele wijzigilig ill het. belastingstelsel· in Indie I' het betoog van den heer 's J aeob ineen, De heer 
toegelaten hebben zonder equivalent i hij dellkt, iude }'l'ansen van de Putte betwistte hem, dat de toestaud in 
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'Jt~ '.~ig-F~a~:'~'; ~v ~{:be;~~~n dai bet onzio.· . l\~grdel1. ', 'BeginseI611 heeEt die;' 'pll,rt,ij ,!liet ' en" z(hkail J er 

. ~s: ,' ,'If':tOf(.,, vq'~l" "' f~ :',' st~lI{m, zooa.ls de heer vall dus geen toepassen. r~ '" .'7" / .-' , .' ".' 
lICl'weider( ' doet';.Jnclien ' zr.erveelhier !e wellschen Maar is !ret vaststelleJl van de Inuische be"l'ootil liY 
oyefJ,m't; dan~\~eft de c<tI!~ervatieve,'richtingniets ge'~ :bij de\\:~t niet de oorzaak · van veel kwaaJ'p - Di~ 
dlt:)h:om verkl)¢rdheden tc 'herst6Uel! , ~tl cl {a~g.t zij cen , ' vraag is ' ~li Iiieuw"behimdeld.' ;0!lZe m~~J,i'ing isseder(l~llg 
overgr{)ot ' gededte van~le : schuldval~l . somlmge ongun- J~eweest ' " d.aLdetegenwool'dlge Ql'!Je,',);~n zakerilill¢cn 
:sGge 'v 'erschi.iil~elim, die-~icl! ' Opc10~1( Waal' gehan-een ovel'gangsmaatr{)g'el, wfls.Hoe groct' dp,grievell {Oo,c\tc . 
deldinoest worden, blp.efz(i eeninerthlok; Maar lle Len wezell, die bU" .de illvqerir.lg varrue <;o mplabilitCils
tegenspraak yan den heel' }". v. d. P)loe!'l ons Ili etp ver- , wet ?ntstaan zi.in, nietrla~lrl, die de,7.alcen kent, zaLnogtulls 
tuigd oat d<doeslanc1 van ] lld ~ii gWlsttg kan ge~lOen.1d \\',01'- ,b etwJstel} ~at d,~al'~IQOr ,1I1et cenige orde i'nsoJ.n,inige deelell 
d~ll; ,tat wij zien ttl hooren" vJrs!€Tkt ' Olt8~1l (lte rnce- i del' aclmlmstr~tle 1S ontstaan en .~aal'v'~lhet gev?lg- Ql()Ctlt 
IHpg. Het lot van den Il)lunder llloge Iller en rIlla/' I zlJn: De hezwaren, aan detoepassl!Ig van dat heglI1sel v'er-' 
ve,rbet~I:c1 ~i.ill -:-: ell in clat dee! van de Illdis.chc maat-l b:mdeil, , ko.'~e,ll , door de praci ijkevel~.',l'elln ~e l' en m~er , 
scnappl,l zlcn \\'1.1 het eel'S1e ~Il voorna~ltlJste ele:nen(, ~ U1t. Het IS III ons oog, aileen :eene kwestll;l van- tlJ", 
de ham! van een echt 1ib9raJen Uaelldels is no()dig, o~n, dIe wlj nauet' zullelL, onderzqeke,ll, of' de llldisehc be-
!lumen yool' een kleindeel met het ~telsel vall , de grootilig niel. in Indii1 kan en Leboort. Ie wordell vasi
Compagnie brak: lbt, de kolonjenel~ alJ een zijn om er ¥.esteldP pewi.iz~ va,li behandeling van(~e hegsootil)gJ 
voordeel uitte -lll1len , opwelke'wijze oak, cell goed ,Ill N ederiallu, door regeerjng , ('n~Kamer~ , lIloetde I'OPJ~ 
recreerslelsel toe Ie pa'sscn, ,De lI'elbeg rp-pen belallgen, shqtders Vatl het.hestaandesysteern, tot :widenkell'- !)!'C;l
zo~wel van den inl·nnder als vali deDl~llrojleaaD' ill IlI- g~Il, hoezeel' . het thans een ont,ich liJk v.oOJ~lcelis J;I~ 
diii vOl'(l eren dat men den tOt~slancltlilik onder de oogen Jllet meerecn man over alle illkomsten en lliigavell he
zie; men ,ontveillzezich dus niee dal veel inde la<lt~te schiki. '''hill'de wU:i.e, walitopde 'Millislerde \\':ialdelie-
jal'en op Java althans n~et bet~l' is gew.t:I'deJll.J\f,eu! grooting, thans. bell:ludidl;:'het,glob,a~l voordragen I'au 
heeft all es aangeraakt, mels bljlHl op'3flloellue wIJze vele tllll!~ell en lIt eea ' p'ost el) bet zlt.teil tqrell op ell 
geordelld en bijna allesaannadere 'l"cgel ing overgelaten, . schrappen in de begrooting, alsu!' hlj nog zijne ,ilaats 

, 'l'oen de beer's Jacobechte'r de vruag !Hoest beunt- j tel' Aigemcene Secretat:ieinnam, kan i.n geen geval doel
woorden: wat >wilt gij ,zeggen, met IIwec1er"oprichting van I malig 'l,ijll. Indien boveiHlien de voordrnchlc;'l ,die de 
h~t autocraties, c~l gezag?" was zijn .flntwoord: handha" Minister de Waal op agrari:3ch, gehied onl.worprn heeft"wet 
vlIlg vlln de begll'selell vall het l'egeenngs-reglemen t. De wOI'?en, zal .men l~t hoofdbeglll~el bebbeu va~ tgestel ,l: (l..t 
RoUerc1amscher.fgevaan:ligde ltad daaL' inedevrede, HaUl' IlldlC meet' In IndIC moet wordpn geregecrd, lnrle eerate 
,het schijnt. Wij herinneren e,venwel den heer '8 Jacob, pbats ' verlaJlgeliwij uus van dezeo l\1inister I/zelfbe: 
tht die, wet bijl'la in elkartikel de sporeo vall transaetie perking" ill zUlle bell10eiiug met. uitvoel'ing en details, 
en onbeslemdheid clraagt. Zoulllell .1'001' Indi ii eeIlc ~\'lleen. een waall\vUs man kan tileenell, dat geell flndrr 
lIautocratie" kllllllen ' terugverl:llIgen, die belet gebleken lets zoo go cd als hijzelf kan verrichten" 

aail te wijzen, zoodat het opperhesLuur aileen de oHieieelc ' (Slut 1)o/gt,) V. TJ. 
waarheic1 vernam, die vonI' dell heel' 's;) Reob - en !log I 
minder .1'001' den heer H asselmDIl--' ~e waarheid is? 
Dc vrije drllkpers is de IIveiligheidsklep" voor ... een ge- EEN FRANSCH 'WERK OVER JAVA. 
za;" alsdat in Illdii', schreef lerecht de heel' de WaaL I Onze groote van Lennep WflS atles behalve Franschgezilld, 
W~j bespl'eken (lit punt uader. Aileen merken wi,i Iiog l1:aar op lett,erkll:Hlig geb~ed 1:iel:1 hij van i,etsgeesti~s en 
op c1at ele,liee!' I L J. Lion, tOCIl het l'egeeriilgs>l'('gle- plkant, van Z espnt" GanZOt,~c BtJn~tnel1lemlhelCl meestel'll1 de 
, e t I' 185'1 (ot ",' u ul k "a l'eo ,1, I' I le ! ll£lie",· 'I knnst am al wat hiJ schreel pretttg leesbaar te maken, waar" 

111 H 1.I )l l 1 .... 1 ( H \" m , \. U:-; I { ,. 1 1 1" d' . , 1 I F I 1" I J If. I,,}, 'r > "t t".r n '" 't 'vV -- l ecn e 11J Ie cigensc lflP Vflil ve,e l'anse Ie se 11'~JVers eli la 
sc Hee, IlL I.e lS .~le \\e va~l I allo~ch, ,,\ Qorm . I.J I hij een afkeel' van geleercle dorheid, zooCLat door hem de 
leve:l tha:l,s, m 1,0.70. De ?(:u~ crtle:ll'~(~ellera~l en de I degel~kste onclenverpen ve~l~l lllet een slllakelij~~ sausje weI'" 
heel de \\ a,ll SCilr evell , en splul,ell 0 1('1 (L.t PUllt bovell- den overgoten. In een kntiek moment ZOllO' hIJ nog : 
dieD cen en ander, dat \Vii den heel' 's Jacob tel leling I ' Zendt me je kappel's, zendt me je" koks, 
clul'ven aunbevelcn, want Java ullhang is lIiet mee!' het op grond van ~le vel'lliensten van hunnekapsels en SeW

Java van \'00l'heen, zen;, Het wnfte Fransche publiek van onze dagen heeft 
De heel' Hassellllan scilreef,1ll0t den heel' Ilarisen nieer llan ooit hehoefte aflll het gekruide sansje, wi] men 

ill de Bersle KnlnN , Ijell slnat vall zake n I'll de mrer- het er toe bl'engen zijne aanclacht aan cen ernstig' ouder-
,',-erp te w\jdeu. " 

clerc kasibu1rheid I' !lll lid besilJur ann flfwijkillg vall 'Dit heert gl'aaf Roger de 11eauvoir meel' bijz'ol1llel' be-
den cCllvoud loe , die vroeger :11](,S ke:.l nlCrkle. Oosler· grepen, toen hij eeHe reis om de wcreM heschreef, die h~j 
sehe eell voud is hut; iueual; maar die t ell voud Jo,-t. ~;icb op lUet een pam' prinsen van de 'familic Orleans dee(~. Men 
in willekem en het <loen slilslaall Vllll cene maatschujlp\i, weet tInt hij een bekend schrijvel' is, me zich mcel' bepaaltl 
Vom den hrer Hasselman hcslaat slechts cell profeet: aan den jellgcligen her tog de Penthievrc gehecht heeft. . 
vall (leI) Bo~ell. 1 I ij leeft !log iii tUd en , die niel meer D(J zonen van het vl'oegel'e konillgs1mis brellgen 1nm tijtl 
zijn; h~ !JeeR als lilillister, do('n ?.ien , dnt I:~j \Y(d legell nif:t in lecligheid of Illet hct schrijven van ijdele pl'otesten 
dell I/gccst eles I ij lb" k'"1 de e;];lt},eerell, maar Hid 'ill door; zij voeren degen. of pen en (loorl'cizen de wereld. 
staat. wa s iets d:lil l li,gt'li Ilit (e riehlell, J ret bestuul' Hunne inzichten en llUlllle beginselen doen' zij nitel'st zel" 
der consc!' vatievcn h'ef't lIet malai se i 11 ! Iltli e leer den onder 1}lm eigencn naam aan het Frunsche volk ken", 

nen; het i ~ nogtans geen geheim, dat Wflnl1eer een wCl'k 
venn-oot en de iJalti,J'schn.p in Ncdt:dand hei'li!!:('l' doen . 1 d . d ' ~ ~, in let licht gcgeven \\'01' t, dat gesclll'el'en is 001' cen 

l' erS00n Hit hnnne linastc , om geving, dit, wat llet staatkllu-



. . ~--..... - ~ 

ai~e ' \,;edeelte lietreft; ;i'~~~ll!.~(feW~rkilr~ 'fan ·· 'de,$etroj(ke'h I :Reg~Iit9?happe~,~ " waatirilln ' ril'~t(]:llh ,1{ ¢ke~t Uv#' j~artd~4g' 
prmsen opgestel~ ofw!')l geheel; ilit lU)llne ' pen gevlbeiais.tjp de nn:oceros~Jacht , ging., ,'D'eclieer 'PhiJ,ippeau:'diende; 'tot 
Afgesclleiden. (his ' I'and'en,>itet!i~behagelijkell vprlll"viuilin . t6lk bij d~ri IIgrapieux" 'Regent en" beWalide' ztch I:Hj~oridei: 
cle :Beauvoir z\ine'reisavOlitnrell weet op te dissehen, geefthartelijk en h,ettsch.·, ,'. . . " ' . ' . . .' "" 
de~e omstandigheid eene verklill'ing van (len qphef,waar- ' . 'fe 'fagal wa.chtte dll Resident Jellinghaus, dien zeel' 
mede door een, gedeelte van: de Fi'imsche persdeverscliij- beleefd eri weteriscl):appelijk ontwikkeldn;J.an, 'die, uitneme.,nd 
ning is aang~kQndigd v~rt een paiil<~llerlietste boekde\Jltjes. F~'ansch spr~ekt",'. dereizigers met een kemig'tiffin op,ter--

Onze lJo"gsche correspondent yeshgde l'eet:ls de aandacl1t, wljl (te ReSident ' van Pekalongan; dehee1' Botlj;mij; hun 
op het deel, getiteld: Java, Sial/b, Canton. · 'foen wij Parijs (le~astvrijheid van een !1Iiilbob" verl~endti.Te SillatiO'a wer~ 
uoortrokkell" was de ecrste oplage ,binB.en enkele clagen den zij evenzeer inhet Gouverllel!1cnts-hltis geloO"e~l'd 'en 
reeels nitverkoclLt en schonk een vdend ons dit deeltje, dat de ~fficieren vall -het gm;nizoen, die,' sclll'ijft ~e Beau¥oir, 
versienl is lllet eene ,nette lleinekaart enveertien pl'aatjes, IIfransch spl'eken als wij", brachten de Franschen een bezoek. 
naar fotographien 'geteekend. Dit -boek heeftden mail- Te Solo lcwamell zij inaanrakiIig met den heel' Lam. 
l'eizigel' mcnig aangcnaam oogenblik vei·schaft. mers van 'foorenburg. De ResIdent stelde hen aun den 
. Men zal zich herim:eren, dat (Ie l<'rans~he prinsen, op het Soesoehoenan en ;tall prins Mangkoe N egoro voor. De 
eiude va:n: 1866, een 7.estill wekenop Java hebb. ell. doorge- I eerste z.ag. er eeh gelnkkig yerschijnsef in, dat .hij een be
bracht. " ... . - zoek ontvlllg yan een Europeesclien ' Yorstenzoon, ojJ den 

De heel' van DeMen trofden hel'tog de Penthiel'l'e met zijn I ~eboortedag van zijn33sten zoon. Hij leidde hen oyel'al 
g~VOIg ... in Allstra .. lieaan ,en nood. igcle hemmet guile .gastvrijh~id II III zij?~ d. ~lem ron.d., tel'wijl hij ten slo.tte den hel.'tog de 
mt Java te . bezoeken. Later yoegde cle'hertog d'AlmH;on zlch Penthiene' een rottwg met gouden knop schonk. 
1'001' enkeleweken bij z~in. broeder. Het bedoelde deeltj~ Prins Mangkoe Negoro was nietminder gastVTij en d. 
p;eeft hnnne reisill(lr.llkken weller.' . , ,B. is bij~ondel' ingeno~en met dezen Y01'8t, 001\: omdat hij' 

. Onte~ellz~ghJk _ t~titeH het yan. geest.Zelfs laat de een groot album 1'001'. den Aag haalde, bevattende platen 
BeauvOlr 7,lch· memgmaal medeslepen cloor de . zucht ' om en portretten yan Loms Philippe en zijne zonen, nit den 
pikant te .zijn en schetst hij caiicaturen. ' Het ware 'iiiet tijd t\ien de laatsten in Afdka streden; d. B. zegt van hem 
,moeilijk tal v!m details aan te stippen, die het bewijs daar- II Mangkoe N egoro verclient achting; hij is l'hommde plus dis
vailleveren -en aant.oonen, da,tde Franschman, die, in zeer I tinglle oueler aUe Inlanders op Java." Hij zag obk cle 
korten tijd, met gOllYernements-}Jostpaarden, gratis verstrekt, prinses, !!eene nog jeugdige vrouw, zeer gl'acieus, met een 
een groot gedeelte van .T ava cloorrende, niet altij(l even I' onbeschlijftijk zachten oogopslag, uiterst 1l'elgeyormde hand 
juist zag. - . ,en door hct betelkanwen zwart geworden tanden. Het is 

Iiltusseli.en bespreekt de sehrijver aite. ]jei'sbnen, die hij een opmerkelijk feit, clatdeze prins, alsVJ:iend van den 
ontmoette, 7.Outiel' !,titzomlering; met courtoisie. luden regel Enropeaan, in dit land, '\'aar de veelwijverij eene alge-
1S hlFransch(,! werken elke Hoilandsehe naam slecht gespel(lj' llleelle en heilige wet is, onze zeclell heeft willen llavolgen 

. hier trefii)l1 wij alleen ellkele fouien aan. . . ' I en deze Yl'OllW .tot zijne eenige gezellin heeft gekozen." 
De s: aat~lUidige. beschou'\\:i'ngen oYer Java zijn ni,~t ou- \ ~,aat in den ayond ~wamen (Ie reizigers te Soerakarta aan. 

l'oon:aanleliJk en 111 ' ~lk Ol)Z:cht de onzen. Maar ZlJ heb- I II VI IJ ,werden. el' geboeld door het belan~wekkel~cle oll~erholld 
ben 111 hoofqtrekken beteekems, . ' . I lllet eten Re~ldent, den heel' Bosch, 'Inens knJgsl1afilg vo!;!r-

Sedert hetFransche 'gezag zich ' toch in CochitI-China ge- !. komcn en dlepen blik onmiddelijk vastbel'adenhei.d en kenuis 
vestig(l heeft, bestncle.ert men te Parijs meer dan Vl'oegel' venaden. 0, erzijn mannen Illet ijzeren wil en wonder
het l'egeedngsbeleid in N eclerh~nclsch-Illclie, naar ol1sdoor bare g~vell nooclig, om in N ederlallds?h-Inclie amutelijke 
hooggeplaatste Fransclien yerzekerd wenl. Het werk van betrekklllgen te bekleeden; elk huuller heeft !ielle geschiedenis, 
Money heeft zeer (Ie aandacht getrokkeu, wani de nieuwe I die zoo aantl'ekkelijk mogelijk is, want zij zijn de meest 
Fransche nederzetting in het Oosten kost geld. De prinsen . all'ermogencle 'Nabobs, doch tevens ae meest 'onvermoeide 

• van Orleans li.ebben blijkbaaramlel'ebronnen gel'aaclpleegd I werklieclen tel' wereld." _ 
eri to en , 0]) grond daal'van, aan cle Fl'ansche natie hun 001'- De sultan maakt ook zeel' go eden inclrnk op d. B.Eell del' 
deel doen kennen. To.(m wij een · Fransehman op leemten I platen geeft zijne photographie wedel' , De Regent van Ma

'in- dit hoek olJmel'kzaam maakten " :was zijn antwoord :gij- I gelang, !!wiens vOOl'komen en manierell even uitstekend zijn," 
lieden moet el' U1eer yun 'weten; maar les princes eer2Vellt : was de gills naal' den Boroboedoel" Op den weg naar Am
prJUi' la Fm?tce. ! baraw!t kwam -de toenmalige kontroletu' , de heel' Mnssehen

Wij wenschen den Ie~el' van on9 blad een weinig meel' I broek, de vreemdelingen te gemoet; d. B. noemt hemlleen be-
met dit boekdeel hekenrl te makell. ! min nelijk geleenle een on vel'saagd jager." Te Samarang aange-

De reizigel's stapten den 10en November 1866 te .Bata- . komen, sehrijft tl. B: IIHeden vel'trekt de stoomboot naar Bata
via ~an wal en beklagenzieh. ol'er het nauwkeurig onder- : via en w~i Ilioeten van rle gelegC\uheid gebrnik maken. Gaame 
zoek, van hnnne kciJfel's aan' de Boom. vV~J moeten zeggen, I h.aclclen Wij . hier langeI' vertoefd, niet zoozeer wegens de 
dat wij integendeel . bij onze aankomst de meest hensche I Indische cll1'iositeiten en vroeger geheel ongekende genietin
hejegening ollllervonclen. De waarnemende Gouverneur-Ge- gen, (lie wij hier vinden, dan weI om een hooger motief. De 
neraal Prins deed ,llen Franschen .1'eizigers een sehrij \ en toe- I :Resiclent, die OllS ontying, de heel' Kel1chenius, is een van die 
komen, waal'in gemelLI werel, !!Clat zoo staatktmdige rede- i uitstekellde munnen, die diepen indruk nalaten. Wij wenlenniet 
nen hem a1 beletten lIen uitgeweken prins de onderschei- I moeile -'lVanneel' wii hem tot diep 111 den nacht bij ons hielden, 
ding te be:wijzen, waarop een Fransch prins aanspraak kan , Olll 't genot te hehben van zijlle geleenle, aangename en onder
maken, h.(j evenwel verlangde 1lem als een kleinzoon van I houdende gesprekken. Verseheitlenheid en snelheid van rei, 
een Koning te behandelen ." [zen brengen genoegens en aangename gewaarwol'dingen mede. 

Hel'haaldelijk spreekt de BealWoir over den Resident van I Als men echter een uitstekenci intelligent man ontmQet, die 
Batal'ia, den heel' Hoogevcell, bij \Vien ltij al spoecl ig den: ons inneemt en achting inboezemt, ondel'vinclt men welgemeencl 
Ip,gel'-komrnandant, officieren van de artilleric, ingellienrs ; leedwezen, dat Dlell zoo spoedig van hem moct scheiden en 
van den waterstaat en zeUs cen inlandsch VOJ'st yan Borneo, ' zich aileen wedel' eens in gedachte met hem,kan onclerhollden 
met zUlle HOIIW, aUl1trof. Dc reiziger well1t zeer ilen, door de aancloeningcn, welke het herinneringsvermogen en 
lIaimable" Hesident, (lie hcrhaalde uitstapjes met hem clee~. 'erkentelijkheid opwekken." 
N 1\ een bezoek nan BuitenzDl'g trok lilen door de Preallgel'- To Blltflvia tel'llggekeel'd, maakten (le reizigel's huune op~ 
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~~kliti~g~-~ij.z~:ji~:·~~~ .. wnanlf.tlJ~n4el) .Golly;eXl1eUi~~~el:ex!\a~, ,#it~~~r~ep'~l) ..• ; ~~n~o~~,rt.,~. RI~ .••. a~ALg~'~9.t~# .. -.,stXijeLlan ' 'Ja*~'~1 
lcn~Komillandaut -'lilll';het leger, dett schontblJuacht bllJlus~n ontwlkkeling en. ~ b~sch!lVmgte :besl~ssse11,:daIl vel'~pe)i:ik 
inderealltoritciten.Zij brachttl600k eenbewekuanRadhen ook ' ills simple tl:oni>ier inhunile : gerilCleren: te' ,i;o~'(lei\ 
3ilieli en de he.er van:. })elden, steJ.cle . hen ten' zijnent aallopgeribmen, 'in eIe ' lioIle, oiiertniging' dat' on~ vaan;lel .de 
:en .igehoofdoftici~ren . van. het .leger en del' mal'~ne 'voor~. overivinnirig zalbehllienen wij het zegt;lied ,znlleli ·' kuilIlen 
[oloi1eI Yerspijck, IfdehtM vml}3Q.i:uep',', lJevo1icl zlch onder aaulielien.: ' ,. 
ie'ri. IIEen , solclaat, < crcneenvolUlig .' in maniel'en als taal; TrinlllfeeJ't enjllicht ', 0 'braven " 
~i'~jgshaftigen , met eeu indrnkwe~kendel1 bli,k; l,lOg ve,r- Hoort de stem del' rcine min, 
:wakt cloor m. oer,·a.sko,ortse. 11 en ;0.1) het cerstc gezlCht lIl;,sClllJl.I, Elk ' 1 I tronwe landmall villttt een' haven, 
:enigszins llroomerig; maar als hij iets verhaalt, WOl'(.t 1\) Bij z~jn' licve gezelJ.in• ' 
l'arn1 en. hartstoclrtelijk." , NilLunrlijk voIgt eene ~J1Socle ,. 

Want zonder lieMe geene volkpla11tii,g. " lit" zijne Kl'ijgsvenich:,ingen. , . 
, 'D en ' H, Decenibel:, Wel'tlen, oiluer geleitl~ van den heel' 
-[olmbel'g;- a(ljudant: VI,t! den a,lmh:aal, en van uen toel1-
lallgeli. Directenl', de inrichtillgeno]J Onrnst ill oogenschonw 
enomen on na een afschei(lsfeest. bij den Hesident verb'ok
eil tle vroem([c g'asten, . ~laar ,Singap<;ll'e, zoo tevreden over den 
)cht binnen's lantls, tlat zij ter. hooftlplaats ternggekeerd, 
oor nUes naul' dei1 .heer vall Del<lim waren gegaarll/ten eilllle 
eui hartgrondigel~ (lai1k t.e bl'engenvoOrOll.Ze praclitigeTeisci.ie 
'erkel~jkgeheel _ z,~in werk is geweest, Irant aande door he~n 
emaakte planncn . en , voorafge~ehreve) l brieven «an allen dIe 
!lS ontvingen , 'tijtcn wij. de gemakken, (legenoegens en 
et : feerieke van "onzim snellen tocht." ... ' . 

Wij hebbencle lllee'~ te persomm, die in llit. gelleelte mnhet 
erk- van de Beall voir .voorkomen, en lid oyer hell gel'eldf! 
)rdeel, tl'achtetl tei:llg te gevell. Thans zllllell \I' ~ bij ee
ige ' andere bescholllringen stilst,ian, 

(lrordil'ervolgr1. ) 

Dit schreef ik .den 28 J uni 18.69" in de Landu:-Courant 
ell ' laat er liude' overdeJlldng opvolgen ,hoe nuttig deze 
kolonisLen zouden knnnen zijn tot u-fivering VRll eenen blli
terilandschen vijand. - Voor een wijs en rechtvaardig ,uestuur, 
waaronder zij welvaal't geilieten, zonilcl1 zij bij eenen aalll'al 
tel'stQnd naar deWapel]S gl'ijpen, en J avazou niet.mecr uoor 
een conp de main, ,zooals. in 1811; genomen 'kllnne11 wor
den, . IV at een glleJ'ilia,' I'ooral in het .'gebergte, v,ermag, 
heeft Napoleon I in , Spanje ell :M:exiko omle1'l'0nden. ' 

De stedelingen vo\'m e~zich tot schlltteJ'ijen ,maar 'de o.l'(iral 
verspl'eidc landbol,wer tot korpsen schel:pschuttel's, die ,niet 
door .. dwang, maar bij j'eestel~jkegel~gellheden te zamen ko'men 
omvun hnnne bekwanniheid in het schieten uJijken te ge
veil, -wllnt tot oifeni71g is (lit lliet noo(lig, dilar elk dat ',,£;1 
1'001' 'ziCh zelven ' zal doen , zoollra l.>ij diegelegenhp.l1en aan 
de beste schnttcrs ecrebl(jken v{onlen nitgereikt. 

Hiel'in, zoOlnil)- alshij den landbou\I', moet llwang ue-________ -'-___ .,.... __ ~-.,..--_<------.. ~tHan .. - AIleen moreele clwang zalplaats heLben en die wi, 
even 'als in Engelalld" komen van de z0de del' vrOll well; Iwt 
schoone geslacht is altijrl gehecllt geweest aan deli dapperste, 
en niet zomler reelen, want die toont ab man ollltrent Jen Staat 
zifn plicht te l'ei'Hlllen znl daarin door den in vloed va 11 zij ne 
vr01.UY l1i~t achtenvege blijven; hoe llikwijls hebben in tijd I'an 

.IrlgezondenStllkketl. 
N ederlandsche Kolollisatie .. ill N edel'landsch-Indie. 
Inllen JaUl,cbode 1'11n den 26sten (lcher mauncl No; 51, 1 gevaar e e vronwen zelve niet.de wapells opgevaL! Als rool'ueelri 

:l)J11t , om trent het bovenstaande eene we(lerlegging 'VOOl', af- yinden w~j in onze geschiedellis ,Kenan Silllons IIasselaal'. 
:omstig.vnn den heel' H. R.ochussen, z\jllde iemand tlewel 'l'rijn van Leempnt kwam er bij zltik eene gelegenhcitl zon
enig geloof verdient; waut hij was Secretai'is del: St..oatskom- der oaren al'. Zoo hOQl'de ik, ill lS15 als I'rijwilligel' in tie 
liissie, ·benoemd door Z, M. den Koning, bij beshrit vanllen geledercn getreden, zooclra m\jue jellgelige krachten llit toe
Men ' JUlli 1857 tot oni:lerzoek (lienaallgaailtle~ De ](Olll- lietel! (ik was toen 15 jare:l oml) de l:'rnisische vrijwillige _ 
lissie was ~ameJlgesteltl nit mannen van erkendc bekwaalll' , 1 .. I'j "1' 1 'k 1,' I , .. . . 1 I R I f 1 k .lagers, waarmec e -WJJ l , l,W1J S lU aa11l'a <lng WHmen uiJ (e 
,el~1 en veelzl.lehge ervi\nng; (~ICer . lee t ze a~n let \~' el' verwisselili o' van Cllntollllementen rondom Conde, Valencien-
:eZlell, notelde hare bei'amlslagll1gell en :l1ocht ZlJne gcnnge nes (>11 Ma~lbell9'e ZillO'ell, zielllie op (le te hnis gcblel'enell 
racMen medeaanwenclen tot samemtellmg ynll het Verslag ! 'E' 1" ",\,r" 1 . . . ... 
an den Koning. , ! . :n l entsches ~:"':l cill'n li~ut I hn ll~cht. 

Iudien (Ie heel' H. R. ook kO'nde medecleelel'l: van ge- i Em delltsches Maclchen kllst Ihn lucht. 
,uremle zijn verbl.ijf op .J avn meerll1alen te hE;bben 'over- : Zieclaar de war~ ~LlHIsporing tot plichtsvel'vulliug. 
,acht in passangrahans; ~er ho~gte bov~:r 'sle ilOOa voe~en , : ~i(en wijze ~nij niet op den opsta11l1op Cuba, cloor koloni:Leli 
p bergen zooals de Salak, ("eueh, 8111do]"0, Soemblllg, en slaveu (zle Hevne des Deux Mondes, 15 NOI' . 181)9), 
,Ierbaboc, Lawoe Willes, Anljoeno; Semiero, enz. om llaar want t erw\jl ik aile achting heb voor het fiere, l:idderlijke 
Il1dbouwktmdige wam;nemingen of dicnsLplichten te l'elTich- ; Spaansche volk, zoo is lllij humle vroegere regeel'ing; bestuurJ 
~n, zoo 7.onde men nog meer aan zijnc opinie kllnnen hech- : door het priestel'doll1, een gl'llwel; onze vatlerell heuben danl'
"n; maar dan Wi18 h~j mogelijk tot andere iuzichten gekomen, ! V<ll1 ook ten volle hUH bekolUst gehad en hun nageslacht 

Alexander 1'011 HUllIbold, wiens denkwijze in dezen, hij ; zal stee{ls aan Oranje, die lmil dam'van verlost heeft, gehecht 
egt bij dat verslag te zijn opgenomen, zal we.! niet h(,1Jben ,blijven. Slechts eens in 1794 moest dat gelieflle Stamhnis }I'ij
ehocven te beoordeelen of Emopeeanen hie]' gezollll kunnen ken VOOl' den ovennoed van een verwateu gecleelte del' aatie, 
,,'en en zich vool't:pla 11 ten , wallt tlmmlllltl'Cnt bt;staat geen , dat zich patriot ten lloemde. lrrankrijk zon hun vrijheid en 
iv~jfcl mcer; hi.j mocst ,lus aUeen ,lezc kwestir; beslissen: of : t-el'Licltt-ing aaubrengen en onerer eeile Batnafsche lkpnbliek 
Iollulldsche boe]'on hie!' in het gebergie kunl1elt \verken en : zOllden z(i 11ll eerst recht gelllkkig ziju, De beloftenvan Fran"k< 
ltell wf'rkcn, en claq,ytoc ontzeg ik toch dien grootc rr natllur- i rijk ziju in %DO vel' veryuld, clat zij Zijll verligt iu hunne 
ttndige, door de geheele besehaafllewerell[ geacht, be- : beury-en en ueV1'!id van de moeite om een groot gedeelte Imu< 
ocgdheid , want hij ZOll als praktisch boer eell dl'Oevig ner Vl'Oegere duiten t:e tellen, tot einclel\ik Holland in 1810 
§';1ll11' gemaakt hebheJI en zon elit OilS tOf?;r,YCn, geheel uij Frankl'ijk wenl ingelij ft!, ' 

;\llcell goode te ncmen }Jl'oclen kllnncil him'in (lus be- : Alweel' in IS13 kwum I'oor lUlll nitkomst, met (Ie terng-
lissen. Dezcll, moeten genom en wonlen met beschaaftle kOlllSt van Oranje, en zoo was deze tij(lelijke afdwaling van 
oCl'enhnisgcziHnen, ten yoUe bekwaam voor allen boeren -ar- eene goede uil;werking geWe(1st yoor Nederland .. Men be
cid en toeg-un keliJk 1'00l' (le leSS(;!1, die hun nog- tlage!~ik~ hoeft ,llls hier niet, (1001' N eclerlanchche kolonisten of sla
e I'ordering in de wdcmdul» aillibieden. 1IoDlItoll hie!' zullw ven, - _. tlie !tiel' niet bestaan, - VOOl' eene nuvolging vun 



' Cuba's ~p8tall(He'~,vl'eez~n, ~;:ltnt ~gel~e~htl~~icl ,~J~ ~ Oli.ze vor
stell was steeds in ons yolkskarakter ppgenOlU!m,. 

boomell ' tedicllt staan:om genoeg1tich~Mi~dimes~l"aJerito~' 
te'laten. " , , 

DE VILL ENlmVE. 
lJidnra' J,JillCi', Zll Janna!'i 1870. 

Met het illvaUC'n v~n denvplgenclen ,lVestul\.>esson graaft 
men' aan weerszijden van 'de in hetvorige jaar geplMte heg
gen greppe1s, v,ln een voet diepte en breedte ell vult die met 
eene 1/2 voei dikke 1aag vei'gane mest en blaclaai'de. Een 

Vanille-kultuur. ' geclee1te Vetn de uitgegra~'en aarde wordt dam'op los' neder-
~'l I v'n I 'kt J i I gelegd, zoodat do heggen op kleine hoogten komen to staan. 

() l~ll:l([,enc rnm
l
) ~1[1l ~,geralngsc 11, OJl(.el

A
', l~'le '\Men s'nijde a1snu de tappen (ter 1engte van 4 it. 6, voeten) 

JrCIH een. -,' e J\' eXlCaanSC.1e na.am wa.s ' 1-. , .,.' , ' 1 
l 'ti D t " I' " , "J t' l' . van dc III hct vonge par tegen (Ie vrtlchtboomen gep ante xosc II • e ',eo'enwoorr 10'e uaam IS WC.lml- ." ' , " . k 1 

't' '\T 'I b V '" 'I [ Y<lIlllleranken en zette dle op 6 voden (listantle van e1 ane er, 
,lVum ,ayne,.a va.n, ayne, celle se lO( o. I t· " '1 I ' 1 I' t . .'. " tel' (tepte vall cell voet, III (en assen grom en aa ze III 

:';[6n mod ,~lilllm()r van clew kll~ttrur cene hoofLt-" maar de hog vRs1groei(jn, cloor de mnken te leggen in de mikken 
sleehts celle blJzaak maken, claar bIJ !?roote i,lanvoer van (h:t Cler djaraktakken, >10, zoo nOGclig, met bandjes van pisang
product de markt, l,ersLol.lc1 ovcrvoen! IS, omdat de consnmhe I bast vastmakellc1e en leidenc1e. 
zeer gering is en het product th,:llS in b\inn aUa, tl'Opisehe De heggen worc1cil weinig of niet getopt, maar weI aan 
ge\yesten \yorclt a!lUgeplant" al:: 111 dell MeX:i~amlS?~en s:a~t I de zijdcll gesnoeid, om te voorkomen daL de vanille te veel 
Oaxaca, ,op de e~lal1clen R:ll.rn~n (Hoarbon), ;,Iauntms, CelJ" I oversel:,acluwd wO:',rlt. ~,aat dan (l~ ranken .venler, zooveel 
lon, Javd, Ot,lhmLc'cn TlllllClc.d .. ,. . ,mogehJK naar vl'lJen wII daar doorneen groeIen; zlJkomen 

.. Elk vIewter tusschen, de ke~~'knngeil, (hc, 1'001' i;ICh en 'I' hst best zander dwang in wilclcrnisscn voort, zaoals in Ollze 
Z:Jll ge~lll een ,:angenaa]n ~erbI1Jf !.racbt daart.e stellCl~, om- kolonie Suriname. Daar groeiei1 ze op zanclgrond in '(Ie 
nngt ,Z~~:lC \~,Olllng met,~el1~ge,/l'llchtbo~~1]el;, . 11lda,chtlg, aaJ~ I nabullrs~hap van elke kreek.~rocven om ~e in tnillCll to 
het velbJC ,an een vCHhen,tol'Jken, scllllJVer III het bClang Paramanbo over te brengen, .zlJn evenwel ook volkomenge·" 
van cen landbonw; Iukt, want men geeft (laaman zoer wijseIijk geene groote 

Zet, zelf's op sIeehten grond en langs cler yelden zoom, uitbreicling. -
V\T <lal' slechts een plaatsje is, cell edele)1 vrnchtenboom, De getop.te vani11e blijft intllsschcn aan de Vl'llchtboomelL 
Een cljirook, ramhoetan, of eeni~; anelcr soart, , voortgroeien, am den planterecn I'olgencl jaar weeler van 
N aanlat het Haar uw grollel of naar uw smaakbehoort, jonge ranken te voorziell. 
V crwrg 'en kweek zc goed, ze gevcn l'llim genot, Ter bevbrdering van een sJ1occligeugroei begiete men, bij 
Een lekkercn, fi'issehenmoncl en een gezouten pot: zware (lJ:oogte, de jonge rankcn, maar ]liet te sterk, zooals 
Dit alles is !let Joon van uwen' noesten vlijt, ile, 'hierboveu reeds' !leu aallgemerkt. J'aarlU_ bij het in-
:Een ze,gen vool" uw .ll1lis, dien gij Uzelf bereicH. vallen yail clen regentijd geve men wat mest aan den aan-
Die zeO'on wordt noD' YerOToot,' ~ls men daartnsschen heg- plant, clie jal'cn Ianw'kan voortgroeicil, ~Is men daartn~schen 

P'Col van 'bjarak Kosta~ J atr~pha-clll'cas plaats, waarc100r men de te oll(l gewonLen dJarakplantell en vamlleranken Yel'I1lGuwt. 
~el1ige v~lliller~Ll1ken la,U_ gEi1gerCll, zorg c1rag~ncte clat die ,c ~,~ d~n :lflo~l~ van clc~lo.reg~nt.iJ(l \\',o~:clt ,de ned~rge:~o~'i~ 
ranken zlCh met. tCl'stoud naal'. (le ,boogte, maar m de breedte cMlCL \\ edc; teben ?c hebben ",:ngchooblt Lll. doO! ze "te~c 
del' heO'O'ell verspreirlcn. '" ' schoon re n01lC~Cll, IS aan allc ,~lschenvillL clw. ku1tl~ur vol-

Om b~ene Q'oede beschrijvillfj van deVanille-kllltllUf en claan en verknJgt men ge,lVoolllljl;: met.het denle)aar ?lOCmell. 
de drooJl;ing te knl1l1cn leveren, elien' ik te beginnen met Omtrcnt de l~llllstl11atJgc ,bevru?htlllg z~l lk lll~r laten 

w " y01o'ell heto'eell m vroeD'ere Jaren III onze Hlell\Vsblaclcn door 
hetbegill. b b b l' rt ' 'll'" 

Heeft eell clienstvaanli!!' Hienel U eellige Yanillel'anken eOll vanilleplanter is medeg'edceld, om[ at miJ (1 CllU( e lJK 
t.oegezOIl(len in cen mandre-, slliker~krall(ljang of eenig «mter genoeg" voorkomt. 
vlechtwcrk '(want cene kist kiln daartoeniet gebezig~lworcten, Kunstmatige bevruchting, del' bloemen. 
alzoo hij verzeuding van owhideen 'I'd aarde en vocht, maar If In do bloesems del' vanille zult gij den stamper ell 

g:ccn rloorstraling yan lucht kan gcmist warden), dangaat de mceldl'aclen te Sllmell ge jroeicl vincLen. Boyen in het 
lllen (',1' LerstOllrl toe oyer bij goede aallkomst vall die ran- kl10pje zit het stnifmeel, clat tusschell twec lipjes gevat 
ken runclom hoog upgroeiende boomen een gl'eppe1 van 1 is, als een kn1l11l11cltje zodcmelksehc knas; men ,mod het. 
ell l/z""voeL cliepte "t'll hrecelte 'te graven, valt (lie met mest- voorzichtig met ccn ganzenpcl1netjc als cell tallclcustoker 
narcle, snijdt YCl'YOlgells dc,rauken aan stukkl'lI, (het onderste gesnedcn, uithalcn, DaHl'lla ligt men hci klepje 01', plaabt 
gedeeHe van drie leden -of bladnitsprnitselsen, het bovenste vool'zichtig hd stuii'mee1 op hct gat, laat het klcpje weer 
met, behoud van de jongste bladontwikkeling, avee Ie co cur, llet1crvallcn, geeft een tikjn aan de bloem en (le benuch
waals de 'Franschen dat. noemen, omclat die zich eerst vor- ting is gesehied. Yoor het gemak del' bevruchtillg kan 
mcnrle blaadjes dc gedaantc van een hm·t nitrrd';en), tot Aene mell he!; knopje, waarin het stuii'meel hecl't gozctcll, yoar
Jellgte \',\H ;) il,.). ,'oetr.n, PlaaLs Z a ;) van din stekken 7,iehtig afplnkken," Deze bcworking, \lie cles morgens t.en 
iCJ}'en elkOll boom, oj) ' (l(m gevulden greppel en zij zullen .zes ,me l)cgint en i;cgcll elf me moet Zi.lll afgcloopcn, kan 
sp~erlig in het rcgensaizoen tcgcn de boomcn opklimmen, cloor twee inlanders, daartoe afgericht, met. do meosie 
Bij plantillf!,; ill den droogen tijrl mod:cn zij elken aYOllcl cen vlughcid gcclaan won["ll, daarbij wrg dragcncle !lid moer 
'I'einig begoten worden, lol;etat rlf) regen illvalt. Tc yeel clan vier, zos af Hcht vrneht,cl1 aan cen tros to laten ont· 
I'ochtdod eVelmel bederf, ja gcheele verrottillg .vall den staan, naal' mate de kraeht. van de rank. Die vrtlchten moe
wortel oni,taall. ten steeds rceht naar bcncclen hangen; zonder doze voor-

Yerv-olge1l'; II'Onie;ll temidden del' lallett yan dCII boom- zorg krijgt men klp,ine kroi1l11lc pC~lkll, die in den han~lel 
gaard greppels gcgravcn 1'1m 1]/, I'oct. rliepte en brer,cLtc. nie!; gewii(1 zijn. 'I)r; hotlg groelf'lldc bIoe:nen, berBl~t 

(;evn!d 7.i.lndc mnt. me;;!. on vnwhtbalil aanie plan(.e lUen llHm met efm bankie {if iJamhocwn tuinladclcr!:Je, lets kIel
(l<lamp gwinrcndc den H'genlJio(',ssoll Djarak Kosta ell eBll Her dan ill siriLui!I""1l gcbruikt \l'ordt. 
variant V;~i1 die pian!- IH!d, rood,; bloC1l1f>-ll, door d,e inlanders 
Ilj;l1'ak-\\'('rila gcn;l"illri, up cmH' j,i1,!""hclHHimi,c ral! ;2 it ;, Dc pink en c1rooging del' vl'nchten, 
,'oelen, gnidd ,'ol(!Tll~ C"lIe " ti,lf {'Il redl!. ge'p;(IlIH'1l Ii.)!!. Yoonlal, ric penl vnlkollll'lI l'lJP is, zijn \',1l1 
'lieu dra;jc WIg ge~n" "<lHi!!" Le pialltell, waar rle vl'lH'ltl, - ! vrllchting; ell' ongulccr llcgcn rn,hlllClclI vcrloo[lcll. 

de be
lle l'ijp-



~~~~~~:t~~f~;~;tt~:%~!i~$i~!~Jlift~~ltJ 
bavmilende .zaadpoe(ter, ' 'O(;n·zaal{·van ., sm!iaken· g~ur, ver- ~enmg .,' van :, Z. K ,denG. G.', maaryool' ,d~e' van a~Vl&ee. 
vliegt eli: devruchtheeft . in dkri handeL gri~ne:Vi.\at<ltiIneef; r~nde ambtenaren 'r die voor. h;~li1l1~ ' ad,:iez.e~, I).!et . vej:ant; 

Na: ' den pluk dompeltmen dil ' vrllco:teil :terstonu ' cven ill "l'oordelijk zijn. De klager heert veeltehehtzmnlg gedae4t 
,.kokerid water, ~om. tt})leletten uat ,de 'pelliopen~pi'~ngt, e)1.0v0r de aclviseerendeambtenaren, Jaa.rlijks \vorcl~ immer~ 
;jl'Oog~ .· ze goedaf; dilar bijzorgclmgen4e dater ge~IIs1\im- v:an aIle mnbtenaren ', door de . 'lloofden van gewestelijk 
de~len (ketah) of andere v'nililis dii'araan blijft k1ev'6n, ' Uie)."-qestnur , een ,conduite-staat· opgemaakt en nanhet GO~lI'er
nawonlenzij eenig~ 'iJ:agenolie~!ltetamj:>at, hamboeshord, riement ingezoiidcn; zooclatZ:Kde (T, .G. , hicruit;: clc 
aan c1e bmridentle zonnestralen blootgesteld en :bij regen . geschiktheiel, bek,vaamheid, enz: van ieder ambtenaarkau 
en' des < miouels h1. titUS' of schuu:!"' gebmgen. l\<lell hel'haalt . l\eoordeelell, alvorcns op voonlrachten tot bevordering 
dit totdat ze bni.ingeel zijn 'gewordell.Vel'volgei:;ls drooge te beschikken. Dat ete.G, G, het aclvies van den Raad v,m 
men . devrllcht in te schaduw, 'maar bij goede dooJ'straling ~Nedel'landsch-lndie inwint, wOl'dt niettegengespl'oken;iloch 
vall lucht, Stelde meil ze langel' aan de Z011 ' bloot, dan ZOll d€lze ' zaL toch een goed ambteliaar niet VOOl" ongescbikt en 
men rossc . vanille', die iu den handel Iiiet gewilcl is, ver- een ongeschikt mannietgoed .Il?emen. " 
krijgell, ' Als KOJitrolellrh.ecft de heel' K. de landsehappen Prill.' 

. S9r~eering en afp!'Lkklng. , . mltn en Mandheling hi goede ,orde hestumd . . Als , jongste 
Assistent-Resiclent ,vent hijhij het vertrek van den tot Raad 

·N adat men verzeked ' is (lat de vanille ele noodige clroogte van , N ederlandsch~ J nclie , benoemden . Gouverneur Van den 
heeft verkregcn,hetgeen. men op het,gevoel moet beoOr-Bqssche met "de dagelijksche werkzaamheden belast, zdoelat 

• deelen, omdat de peul tusschen · de vingers gelijk moet zijn bijde ov,erga\'e van het bestuur aan' den heer Arriens, (loor 
' aan een ' reepje gomelestiek, :h etgeeri 'ele grootste oplettend- clen ,\vaarnel. Gouverne\U' (den heel" cle -Wit) ' aan den h eel; 
heiel Y~reischt(daar eene vru~~t lliet 'volkomen droogof K: dank is betuigcl voor cle hemverleencle medewCi:king 
beschadigd zijnd.e eengeheelen afgepakten ' trommelkan be- geelllrencle den tijd van zijn besttltu. Stllll,atra Courant 1868 
denClI), gaat !lien tot ck sort.cering over. Dit "geschiedt No. 78. ," ' ' 
meiden " duimstok, daar de waarc1e der vailille, ~ieh naar De heei" K, 1ecft van het oogenblik zijner bcnoc1tling 
de lcngte engoed gevuld zijn del' p~ul heraalt. l\-Ien deele toL Secretaris tot 3, ja zeUs tot.4 Ul-eu 6p elell dag bmeau 
ze Jus af in pakjes yan 50 penlen, volgims rhijnlanclschegehonden , om hetachterstallige bij te werken . .:\1 en , mag 
mac:L, die van 9 duim, 81

/ Q - . 8 - 71/ 2$. - 7 :"" 61/"""':" dus horen, dat men niet achterlijk zal blijl'ell in beschik-
6-- en 51/ 2 duim ; daar beneden en horrime IJeulE:u heb- kingen, enz. · op de ingeeliende I'erzoekschriften, terwijl zij 
ben g3ene wAlde yoor clen handel, maar.' kunnen voor hui-vroeger niet of te !aat 'I'erclen beantw()ord. ' 
sel\~k ,gebruik bel1llttigcl worden, Naditt de pakj es met drie Door de opname ele~er regelen zat zichtell zeersLe vcr-
bandjes' ananasgaren dieht gebonclen· zijn, hergt uiellze in · plicht gevoelen ' 
grmte trommels, bekleecl illet flanel, om de verclere ' vocht
de6i::n..,c1ie cle Villlillchij fenue'ntem'ing llioeht loslaten, op 
te s'"n-pen, Van tij(l tot t~d ziet men lle tl'ommels lla:, ' 
om te sterke fel'meuteering te yoOrkOmell .en, wail' beelerI 
mor,H ontstaan, dit te yenvijderen. Na eene lllHanel zal 
me)] de pakjes bedekt vinclen met kristaIlell, zoaClat zij het 
vOOJkomen hehben aloof zU met brooclsnikel' bcstl'ooid 7.ijn. nan 
gese;iiedt de afpakking ill trommels ' yan 5 cluim hoogte 
en \J chum l'hljnL in lengte en breecUe. Zlj kLllln en 31/ 2 
a 4 kilo vanille Levatten. Men bincle den deksel goed 
vast, met een kruisbandje en plakke vet'Volgens . tangs clen 
deksel . reepjes papier, ZOO(lat aUes goed sluit, Achttien 
van die tl;ommels worden in eeue kist verzonden, dus te 
zamen ± nett070 kilo vanille bel'attencli(, Bij verzenc!ing van 
2 of 3 zulke kIsten , op hetzelfcle tijdstip heeft lllen de markt . 
voor cenen tijd beclorven; men hn ze ' echter jarenHmg be-
waren en clus beteren prijs afwachten, , ., 

UEd. Dil'. iJiell rtrtl' , 

P ,mANG , den 8isten Jauuarij 1870. tl. n. 

Met het oog op de silking del' voorstellingen van het 
Italiaansch opera,gezelschap meenen wij volgelld 5c1u:ij I'en to 
moeteu opnemell: 

GeacTtte Redd.ctezw-! 

Al'Vorens Batavia te verlaten, wenschte ik gaarne te pn
blicerell; clat de VOOl'llaamste r~den, waul'0J.ll ik weigercie 
wecler op te treclen, hoofclzak-elijk (leze is: clat ik dool'te 
,venig deelneming, voh;trekt oJl geene !Jeldebjke beloo?li?l!J 
!con re!cenen, en mijl1e eerzucht 7.ich zoo ver niet nit-strekt., 
om enkel claarv~JOr te il'el'ken." * ' ,r-

Op de ziekelijke aarcligheden van denh~er lvI, wenseh ik 
niet te antwoorclen, omelat het m\i te veel mocite kost mijne 
antwoorelen te eloen vertalen. f lk heb dezen leieldraad Y001' de vauille lmltlllll' opg01naakt, " 

gegl'Ollel op het.geen jarell lange ondervinding bij die kul- Overtuigd, Geachte Red.actelll', van liwe welwillenclhelcl 
tun!' mij geleerc1 hecft en llOoel dien den 25 Sepl.. ,i1. an n tel' plaatsing van bovenstaamle., teekent 

UEd, Du), j)iencutJ' , 

TmlMASO VI1,IJA, 

de Landbo1tIO-UOtbl'arit aan, omdat dliarin voorkwam cene 
beschr,ijving van , cle Gacao-lmltllUl", I~ene kleine hoeveelht,ill" 
vahille client b\j chocolac1e-lereic1ing te "'orr10n opgenomen, 
tel' bcvorclel'ing van' goeilen smaak en SIJij sycrte.'riug. , Dom \ BATA v fA, 7 FebruarU l~ 7 O. 
het stahm van dc nitgal'e yau cla!. blad is lli l; ops t.c1 niel. 
6Bplaatst ell verm6en il<. clus clat ket ~ijn nut kan hebu("u B.a:t ~ ~ia, 
dat tel' opneming in U w veelgelezen bind aHlltebiecleir. 

DE Y[LL,U;NI~U\,E. 

]~I.DARA TJINA, :j Jlebr~t:trj 18'iO. 

Geac1tte HcJar,teur! 

Dezer tla.gen oi1 tl'iug ik '-,Lll cell t11ij Il Ci' k ;ani5';:'11 de ~ll
matm (Jonmn.t N o, ;l,cn hd) da:lrtli t tot mijuG bcvn;:; ~o : lllI:.\ 

, gelezen , dat m~m I)r eene grief van maakt chi, de .\ SSiStCll t
R:;:mlel1t \'001' de 1'olicle tc Paelang Th. A. L. Kr6esclI, alB 

5 Febrllarij 1870. 

Met genoegen lwbben wij in de Javascke Ct. van gister 
een bcsluit gelezclI, dat Hall een tI.er bczwaren van de offi· 

I eiercll vall het Ind, lege]' te ge!l1od komt, 1<:I'ClI als it 
i ;>.iedurland, kan thall s de officior, (lie in het huwelijk Ircl\sch 
: Ie treclell, daarLoe veJ'g llnning I'erkrijgen, wanllller snliedl 
: pcrsollen , ",iell bij ' no tarit;de aete borg .stellen om hem, tot 

\ 

:lat hij den rang van kapitein heeft verkregen, or zijlle eeht 
g'enoote, jaal'lijks f 400 minstens nit tc keeren, In lndic 



~~at hel; ;. gcl!~~:ae lev'e"u : ,vogr ... i:lcri :;j~Rg~ligCli. ,Ia.ud:s(liena~r. siiI~'{a .. ~ Il~ft _ opgeleverd, 'vmltb~tl'~k~£iijk:jnietsis ,' cfi{ :iliJ: 
11~lf vrij ,w,lt Ineer HUt' heett ·dan ill jE.tltopa, .heeft)llep s~iJ-or(. ~"ee " il\scIi~ijvingen aan wisdels 'genomcn': :, ..... , ,." , . ';': :" ' ! ~~ 
laii~ ' op ' del'g~lijko g;lIi~tjgtJbeI)ltlilJg , ;llLl1gedrongent!,r wij ,'" ,Ii ~t . vasthollden .. aande limite ' van .: 1011/ 4PCt.zeti'siliidf;r · 
lazel~ aandrang .clamtoe invCl,e gesohriftclL . '.' ,toegelicht'. clool' cell v06rboelcl, volgens de meelecleeling van . ~'>'--~~ , . cl~u heel' Dii:eetolU' van Fiumitieri in cle '; Jtwa8cTte ' CO'l),i'O,nt/ 

, l~indelijk i~ M .betrekkillg Viln Directeur del' Bllrgerlijke doei het vel'moeclen volct wirinen, dat de InclischeRege~dllir ' 
OpenbarcWcrkeit" vervllld: De h eer van RadeI'8,hoofdinge- (looi . hei Ministerie vaJi K.olonien aan ' clien' koers gebondell ' 
!lieu!' le.kl., :is als zo.odanigbimOeiu(l: . . : is; officLat mOll met oodogsDoclems voor uitzellcling vim spe-

Is die he dC\llaliom deallel'behmgIiJkste taak te ver- .oie slechts' 11/4 pet. _.aan onkosten in rekclling meerit tt 
vlilien, welke hen1 ' opgeUragcIl_ is'? 'De mocilijkhederi, <Ian Inoeteli brengeil. Intnsschen isc1e vraag of men aan eene 
ecne goe(lekcllze.,.in diL ,opzieht verb on dell, zijn ollsb\)kend. knnstmatigc limite zal kunnen vasthouc1en en de behoefte 

. Wij wiUea elliS h6pcndat de h eer v. R.tTte Till/It II/.cm oii the aan specie . nict zoo llrgen t zal w01;clen, c1at mener van 
I'if/Ttl pZrtce is . Hooji. .c1oetlCl'oll . . · , ". : . - :.Ielf op zal moef.en terngkomell . 

iVlen had ook den heel'....i; rf(. Elllel' van H'is8ekel'ke als _ __ _ 
kancliclaat vool' de betrek,'kiu"o" van clil'eotcUl,' cle,.t' , ·bul'"o·erliJ· l,m 

'. , .. 1,1 ue HrievGn van Hala"i<l ill de Locolllotiej voorkomende, 
open bare WcrkCll' genocmcl. Die geaehte hoo.fdoJp,cier is, teil- leest llIen: . 
. gevolgeV<lll het eervol onl;plag, wegens volbrachteil .llicnst- . 

. .' . dll de gislecen met dCl11aii aangebrach te Loudon & China 
tijd, ,HU kolonel1/: L. Jlfallrenurec1tBr, verleen~l, tot kolonel, El>press werct op llienw het gerucht Il1cdegedeeld, dat de Heel' 
directsmr dergcn;ie .ell . inspeeteur (icr' Sappelll'S bevorcl131:d. WIggers vau Kerehc1l1 uaar hier zoude vertrekken, om zich met 
• Tot kommanila,11t . del' . . 3e militilire afeleeling olj Jaya. i s heL presidiulil clel' Javasche bank tc helasten. 01) vrij zekere 
kalonel de Neve eli tot ,mil. kornrilanilant vall • .Bcirneo'ii "roudell meen ik evcll wu! het gcrucht ,'liE! de tel'ugkeer van den 
iiuidel'-en Ooster-afcleelingcle 111it. kolollel . Schultze be- llecr W. v. K. naar IllClii! ten steliigste lc kunncn legenspre-
11oemd, tel'wijlc1e llliL. kolollelDioiuollt dellheei' c16 Neve . k0n, . Opde vraag wie deu Heel' Diepenheim bij- zijn yerll:ek 

' vel'vangtalskolOllel, kOIll)llallda)lt del' . int~nterie to Willem als !lrosicleiJt; zal ojll'olgell, lean men nog slochts met een gl'oot 
1. Dieritellgevolg¢. ziJu ltli.t. kolonel vall Hctl1lskerk, tot vr'nagteekcll alltwoordCIJ. WeI sehermt men vcrlgells gewoonte 

. Illet vclerlei namcn eu uocmcle mell oulallgs 0 , ·a. met zekerheicl 
kolonel,en kapitein Albrecht tot ruajoor, bij het\\;apen der den HeeP K1'008en, doch ik geloof dat manmeer lVaanle kall 
infanteric, · bevol'denl. . hect1tcn aati' het thans loopcnde gerucht, Ill. dat gClloemdc heel' 

~""'_~~-ci=~ al~ hoolClinsp·ccLcur van de militaire adnTillisLratie tal optl'edcll. 
III .de -Chineeseh6 ked, bespl'eekt men cl~ l/ei:plaatsing Het laat zich ,,[lhans wei hoorell,cl<lt de Heel' K. als oud hoofd~ 

van den Tcsiclcnt· vim ' Batavia, dch hecr Hoageveen naar intendant:, "our deze lIieu IV te creercn bel.rekking 001 velo rccle-
Tagal. Itec(1.s· ee!'l jaar gelec1enliep sOOl'cgelijk gemcht. llen de aangcweien persoon j~. -
If' iilut Ie voir ' POlll' y C)'oire, Men noemt- ook een opvol- De benoemillg VOOl' l10g een allder iJlSpeetcllrsehap Ic\\,<lm wi] 
gel' VOOI' - de :, heer "H, dozer dageu tcr oore. - Zooals bekend is wi! or aan de Jac-

.".~.~ tori] , del' Ned. Handel-Maaloch. een ins jlceteul' ,'oor de eli,eno 
::.\,[ ell zollll OllS one1el'sclH~ic1elle .klaehtim over de bellOe- snikeronderne'l1ingen vcrbondc Ll, Vaol' de koftic, indigo en Rli

• . 1 •• ' 1,' ··t •. t" "'11'· 0 . J ,"f,ll 1 . clei'e cultures is cloor dat lichaam als zooclanig anze stadgclloot 
~lIlg van Ul~nc<~p llllllec~. CiS d l~el. . n~e"\Yl.J e c (an .een de Heel' G. H. M. Harloff bonocmd." 
lllspocteur, clJC wegens :.I1JllO Hlll15tsbctrekkmg tot vde rm:celll 
gClluopt; is ,zooda ll ige betre.king niet vCl'I'ltllen en , bcna- l" . . 

. deelt mell dan ,de ~as :lel'selmtt()I.'ij; omclat do benoemden I W oonsclag jl. hail in de ;>;aal Vall aen Scholl\\'lml'g het 
dnal'aan gecll e contnbutw lllcel'. lIetalcn . , ' 16e concert vall de MaatscllapplJ AItJ'orrt plaat,. . . 

. . . , " . \ /' In clen J;egcl hoort mell alhier gaarnc IIlllbiebrerkclI van 
De Jav({~clte . U. bcvathe.t verslag van de w erkzaamhc- ;.groo~cr 'OJ~vang, min, of .meel' klassie1;:'"cn ",n,crt _i/{,,:o}'(6. 

den /lilH clen S')OOl'weo' Samantll O'-YOi'stenlalldell - vY;llel11 Ii ze lllt . ])ltIllaal ZOLl clit met het gevaf Zl.Jll: loon. WIJ de 
J . o " . ' 11..' 1"" II k over cre maallclcli October November en December I8B\). zaal ull1nentrac en, mlsten \I'lJ cr 00 ( let gCWOl1e or 'est.. 

I ' h" . " ' G' '' ·· . W· 1 IIRij (le herhaa1clll' uitvoeringcll, clie in den jongsten tijcl plaats 
. nsc rIJvmg voor onvernemem;s Isse s. 'J 'll bb ' t " 1 I. k . t k' t '. , .. ' ., I gc lac I.e en, moest IJ C onture "en om cen groo' weI' - III e 
Yoor ondcrstaande beclragen wei'd insehr. tot <len kOt;rs : stLlcloeren . Om aan de bepalingen \'an de Statnten te voldoen, 

van 100 pet. aoor eliv 'llal'tielllieren 1'001' f 770- i oak bij tijdelijk gemis aan de medcwcrking "a,ll geviercle 
" 101 1/ "1/ . II II II 1 751'- solisteu, hceft mell toch willen optrc.clell . 

' 1/ lOJ.l/4 II II de N. L lIanrlelslliLnk 1/ 60;000;-. En toch 11l0cht clew nitvoering yan het geyarieen~e .pro~ 
1/ 10Pl~ II/I ,·Mainh. &. Co. v. )' 50,000 grallll11a l.eer welgeslaagcl gcnoemd wonlen . Zoo cleJougste 

!/ 

' I 

lUZ 

l'ileairn Symc &: Co. y, 1/ 50,000 _ [[voucl uiet als een dol' beste coneel'tcll zal tellcn ;''- ol'er 
_ ___ II 100,000,- smaak vaH lliet to twisten, - olleler de goede uitvocl'iugcll 

pet. door·de N. 1. Hamlelsbank YO or i:ekent men :.Ie yoor:wker. 
l 300,OUO Dc solo's voor sopraall lwbbon zcer goud \'oldaan €llmej. 

liB. v. Lecllwcn & CO. YOOl' vI'. ,rerel, naal' vcriliunsten, warm toegejacht. YOOl' de twecde 
j' 80,0 0(1 lllilal, naal' wij meenen, als solis I.e optl'edcnclc, vc.rklaarclen 
____ " 38 0,OOU,- ?\j, die mej. W, noeger gehoord hadden, ilat haar vrij kraeh

" . . 1, F, v, LI~mmcll &. Co, v , ,/ 2+,OUO,- t,i g en hdclor gclllicl vee! had ge'i01111CI1. Hare fraaie stem 
_ _____ beloofclc, l1lBlmclclI bij , HOg "eel meer YOOl' de toekomst. 

bed rag ",nan'our ,renl ingcsc-1lrercll ! ;'66,02 1,,- Eon 'reinig mee;' brio ill sommige passages zal den hoogst 
_ __ , _ _ ~ gllllsl.igcn inclJ'llk, die)]1 mOll, blijbns de luiek hijvals-be

(;t:!/II?II!: aIle aalll'ragcll t.ot hoogurl'll ko(!j'~ 

tu.igingell, vall de ronrged;agell Hllllllllcrs ontving, nag ver
hOI)gcn. Gaarnc brcngclI \rij mej, IY" wat ons betreft, 

of Otl ll her! rag h Illllc, 
ran .J' G2,52l,- Op dc mcxlewcrking nil I (len heel' d, G" dell barijtoll, 

ma t; AI{rl}l'l~ l'rijs sl.dlell. _\1"'11 r. id (lat .. lc (./I;I'ecle· "l'eIlLan.: ill :3duijl'ill ;:, lI<lilal. i,l 
d., i11.l'Uhl ,Ltllt1' '''U j!. n)()j' CCit i) eclr,,;; I'ali ./' ;.f)O,() fI(I, - '

ell !.I1<lllS ltd ,hti) iJek \r,L5 aa llgc!;ulleli, !lid I· toe.! betel' ft'-

De koren liqwll, bij lla zOllcier liilzollclcl'iug, goell van 
~LHPl'.I; de g-e.lllCllgtle kl)J;~l1 ollt\\'ikkeltlen hOYGUR l veel kracht. 



~~fWl;~::~;~1j:~! ~:v!;;?~~l1 :n'1lii~~~i,,!e~~~, ter~c1it; ,· ,-~:n'w~~~:eeid~~~~af~P~:!;V~t~.~~ie~~;~~e.~~l~~~t~i~ 
.~ .... u~ c heer~ . ... Hage~all l~ . eentti 1>e~eila ' ~rtlst 'dandat :ilen" m ,7den . :-veS,~IDQ.uSS9~ . :Wgroote~~zwit,lien: ~ a~iileimiig 

wij o\' ei' zijnwezeulijk talent iets beh'6evenre zeggen. HiX 'zouknnnen geveri. :'H¢t vel;eenigingsp'iirit ' van ~ lief .'hiiaal' 
droeg:,Mt .Qllatl:iem~ Ooncert, van lI,elP ,en ele b(li4e andere en .de r~ vier z'ou N~~t valien, o-p~le . _pl~~ts , )Va,ar et~~e:la£lt,., 
~ummets, 'schittereild vpor. 'De heel; · H. accompagneerde ste , een~ groote bogtY2pnt" eli. Wi1il-l'op ,de bangjir:-metvolle' 
ook ·op · ee~e wij~e, . ~iebovell . ~of vei'l1:eyen is. ' .. '., . ' . - ~~ac~t.a:ans~~·o0!llt; - eehsk;la.ps; jjaa.r'stJliten:de,zal zQnatll:ur" ' 
~aarUlemand : l\al ons betwl'Sten llat lle.heer. A. Coenen ue llJk · JUlst daar eene . massa · slt~ deponeren . enzalilus_telken

i held vanclen avoml was. Er zijn t'ulnilien, ,vaai'van elk lid ·male het, behandelender'sluis, ill.bandjittijdenmcieien wor~ 
bUna als artist geborenwol'elt. Onze vool'maligeell tegen- clen Vool'!lf'gegaan , dool' de zeei' tijclroovfmde opel~atie vin 
-wool'dige stadgenootis lidvanzulk een ,gcslaclit.De l!'un- het"IVegl'uimen dier 2iich nederzettendeslib.~J:Ilassa. Wij ne-

i fa:sie ,. van mgene oompositie, is met wanntetq,egej uicht. men dUSaall , · Jat volgens het pliln del' l'egerillg cle beide 
COenen heeft. een forsch en schoon Vioolspel, vol uitdrnk- watei'wegen nid met elkalldei' in eommuhicatie Ivol\[enge-
king ,en hij heeft vele llloeilijkheelen in zijlle eompositie bragt. . ' . .. . . . . .. -- --
opeengcstapeld. . Bij ~et ~itboltWell del' . hoof'den ill zee, waarmede -men 

Ten slotte' een woord vari clank attn allen, die deel uit- . natnurliJk dlep. wate:r heeft willen bel'eikeil, heeft · melt ech
maken van de . ijverige directie, die door dit concert we- tel' aallholtdencl het : vcrschijllsel w<iargeno~wn ,dat -de ktlst . 
del' . een . bl\ik gegeven heeft hoeveel -lllOeite , en · zorgen ~ijaanslibde .. - aangroeide, , zOllden . wij bijuu ,zeggellc'-naar
aan cl(lubloei vali Anl'ora besteedL De jqngste uitvoering mate .men met dien jJouw meel' Nool'dlvaartsvordenle._ -Di:t 
moet .haar o . . a. · 'claaryoor eemge voldoening ' hebben vel'- geschiecl<le met.het . westelijke hoof'l,dat _ eel'st' uitgel:idUw{I ' 
schart, - ,.. werd ,en sedert eenigen tijd· voltooid is ,ma.c'U' meIlA,icht, 

. . ' r-. d~t naarD1a~e men- het Oostl'lrhoofd uitboU'lfde ,d{lzl'laanslib-
7 Feb~um;ij 1870; bmg. Z?Q ver:ninderell. , Tot . nag toeeqhter schijut ,cle ou-

IIi . denavonc1 van dell 5clen deze1' is ten 'P/2 HIe aan . dervmdmg dIe hoop Le logeri~tralfen_; . na'arm'Ltemen met 
bOOl'a van het Belgische sehip Frederic, kapt , t'j.icaise, :het oosterhoofd voi'dert, groeit-ofslibtde'.;.kust even eens 
groot 803 ton, liggende tel' bllitenreede, brand ' qntstaan, aan, 'en o,p-die .wijzezalrnen IIOg menige eldam meeT 
die zoo spoeclig toenam, dat. het sehip een' prooi .der vlam~ naar zee moet~n mtbl'engen, eer men de hardmlkkigheid der 
men is geworden, natuul' zal heoben oveiwonn.en. . , 

De. Fre eric kwam van Hongkollg en .had eelle lading . De,ze aanslibbing k~ri ol).s nietverwonde~'en, _wanIlee~'wij 
van '~81 G'hinesehe koelies aanboorcl, bestemcl om naar .bedenken, dat degeheele N:oordkust van Javaalc1usaan-
CaHal? in Perut\1i, worcleli overgevoerd. ... .. .. . groeit, getuige. b. v. Soeralia\ia, dat zijn W ~ter:O'at sue- • 

De_ oorzaakvall .het outstaan van den brand is tot. nog cessievelijk geheel ziet Verzallden. Maar het nood~I'endige 
t.oe onbllkencl. Hij is achtel'uit begon~ell, Het scheeps- gevolg van, dien toestand is, clat men tclkeujare cle hoof
yolk liet spoedig het allker slippen l'lllzettG zeil, . met het den verder zal moeten. uitbouwen en steeils iueu vO:.Jrhet 
voornemen het schip ergens up stranll te zettell ,elit mocht kanaal met krachtige . mocldermolens zal dienen te ' lveJ'ken 
cchter niet gelukken claar de brand te s jJoedig toenam. wil men eellig"uut Vall . den aano'eleo'den haventl'ekken. ' 

1 De noodige Imlpmidclelen ter' redding en 'bhlsschiug wa- ' Wanut)ermen · nti, ' ec~tcr, 1» plaat: vanhet k~na~l, te 
: l'en.spoedig bij de, brand Van aile tel' 1'eecle liggende sche- latcn dooeUoopell, (ttt . eenvoudtg . vel'blllcH met · de rlVler, 
, pen, zoodat hier . dan ook aan . toe is . te schl'ijven, ll!<tt niet door eene schlltsillis·, maar do:}r cen .flinke eLOJro-rill'ini, 

siechts 12 menschep-levens ziju te betreuren. · zoo zal de bandjir zlCh OF) dat vereenigingspunt in tlv~e 
-Het -braudencle scl!ip,is naal' het 1'if vanhet eiland Lei- stroomell verdJelen, waarvau de eenein de ourie .rivier een 

, den geslel'lpt en ·geetreven en isaldatLl', mttot hedcn oeh- tlitweg vin~t en' de andere , .waal'sehijnlijk ele krachtigste, 
: tenel Reht ouur ' gebrarid. te hebben: gezonken, . (daar het mellwe kltllaal met zijne opening ziclt alsdall. reg!' 
: . De Equipage is gered en vm'blijft, . wat eLe. scheeps.ofti- 1'001' den aanrollendell balldjir bevindt), zich· door dit een 
! cieren ,aangaat, alhier ineen loogement , ell ue mindere weg baant en tevens dit op. diepte houclt.· 
: schepelingen -aan boord van ltet wachtschip tel' rflede. Wei is waal' ?oal zich :dan ook voor die mOlldiug een 
t De ·365 ge1'edde Chilleezell, waaroncler 2 VTOllwell, zijn bank vormen, maar lVaarsch~nl~jk in minclere mate dan ' 
' gisteren ochtend per Bogar, van hetwHchtsehip afgehaalcl, thans 1'001' de oude l'ivier het gevar is ,. daal' de laatste 
waar z~j den naeht hadden clool'gebl'agt , en hOlldell hun ' N,~ordwestelijk, dus regt op winu en deining illioopt, ter-

logl'es l'n h wlJl de illlclere N oord- op gaancle, veel llllndertegenstand 
et mime gebomv tegenover de Stadsherberg te zal ontmoeten . 

:BataVia. 

• De vraag: Op welke wijze kan Samamng he!. b(lst en het 
: spoeeligst geholpcn worden nan eene 'verbetercle communi
; catie lllet de· Reecle? word t door de SanUtNtn(J8cne Ct, 0, a, 
, aldus beantwoord: .. 

. Het spreekt val} zelf dat ·men, 1'901' het gehed door-
stekell del' smalle strook grand welke nu nog de beide wa
tl'lren scheidt, het vereenigingspunt tel' weclerz\iden van 
sterke kaaimm'cn ZOll hebbell te voorzien da'lr hier andel'S 
g~'oote afbrokkelillgell wllden plaats hebbcll, clie en (te ri
vier noo(leloos zOllden vullClY met am'de, en ele daarachter 

. Op ·dezetweeledigevraag lmnnell w~J tot ons leedwezea, gelegen gl'onden aan vernielillg en wegspoelillg iOltelen 
,geen antwoarcl geven, , zoo' opbcurend als wi] weI zonduu blootstellen. 
; wenschen. . Niet minder dllid{llijk is !tet chit men, na devereeniging 

Hoewel W\) !lie/, I]}et de ' planllen del regenng bekelld. der beicle watereD te hebben daargesteld niet moet I:u~ten 
,zijn - het is zelfs nog de vraag of zij reeds vasto planncn maar door goelle, doellllatfge e~ kmchtige moddel'molells: 
iOlIltrent het kanaal heeft - lI emen wij v(J'Jdoopig ab, Waal'- de beide kamtlen zal hebb{lll op cliep te hOllden, eh 
;heid aan, wat wij hier in het publick als zeker llOorden I \'ooral aan tic lllolltligllll, dusclallige zorg zal dienen te be
:beweren, c1at de li,egering van he!, ool'sprvlIkelijke VOOIII C--: stcdell; lllaar dan 1,<!-1 ook waarschijnlijk Samarailg nlet tw'en 
'men tot daarstelling eener schul;slllis, wegml'; technische he- I wt1lnullden st.ecd~ eelle voliluende COlllllllLllicatie IIlet ele reede 
zwaren. ~ecft afgezien, en 1Il~ g~ene verbindin~', ~lls'Sch(jll ,10 I hebben? Ull \'~or den handel ~ezer plaats een Lall'-Itll be
Dude rIVler '.~n hut kaJ:~al wi l (laar~t~lIe n, W 1.1 (lUBn '\lll~~ /lemm?f1ugen ZlJlI opgeheven, dll'l,ltaar in staat zltllell stel
t c gereeder , omclttt W1J , hoewel VOletl'l1kt bermc desknndl- len z1eh tot een ongekenden blom op tc hefl'en, waartoe de 



.~ij~~\~~~~l~i~~ijiJ~~::' c~;Eri.: %'· ·:4rt~:" ,~~~t;:.o~~;;, . , 
, W ij .weten, wel~ dar ,wariileei"dit ' pial! in . \iitvoei';ug ko
men mog) j· ;de. :o\lde tivier' bijilageheel zon verzanden, ook 
wei datllemodderbimkdie zichals dan voor 'het nieuwe 
kallaal zalyorrrie!i, bljJlaeven beziVai:e-vde geVolgenzal hebbeu 
alsdievoor de> oude' rivier;ni.aar' meiibedenkedat er geen 
:tnieldel lIif "<idacht worden kan, da'tde aansJibbiug van Java's 
, )lOordkust belet, en dat dus zoowel Vaal' en in: de, oude 

Tin":"";) ) '. ' . ' .~. ' 281/ ;'" Tt"29l/'" 
410·', 5> :Mule.t-ivist ' ;\5l~' " '%::~55:.\ ~ { 

rivier, <lls.\"oor' ell iliele niellwe' mantling, het' haggeren 
~et l5.rachtige 1U0ddermolells ' stef,ds' een dringend vereischte 
werkzaaniheicl blijvell 'zal. . . , , 

Ook b~j elk ' andel~ pla\l, welk ook, zal 'almholldelld wer
ken met krachtige modeiermolells Iloodzakelijk zijn en nood
~akelijk blijven> ' 

8114, 111s. Shirtings 1/ 2.971/2 , /I 3. ,: __ , 
7 II ' Ii ' ,,2.50 1/ 5.52lj2 ,; 
5" II T. ' Cloths ' . ;/1.60 " <,, 

S /I " • ' ,, '1.85 
'7 ".II " 2:10 
Vracht tot Londen ;£ 25s tot fl210s. 

, Benares , Opium niemv $ 500. 

Bankwissels 
Credit -- II 

Private 1/ 

Wis8elkom"s op Lo;ule1t. 

' 6/m. z. 4s. 55J8d. Lot 45. 53/ 411 
clo. 48: 6ljiJ.. 
do. 4i;: 61/<2C\. 

Eell ander groot voordeelvan het him"boven aaiJgegeven 
'plan wI wezeji', dat 'het veel bijdragen zal om de lagere BERIGT omtrent de v~rschillende volksziekten, ,welke ll1 

ged~elten van $amaritng bandjir-vl'ijte houden. De groote Nedel'lmtdsclt-Indiii , gedl1l'ende. November 1869' 
oorzaak toch diei' bandjirs ligt , in hj'lt ol,lvoliloendeMbo1.J.cll,e hebben geheerscht. 
dat cleoriviel;moncling voor h"tt ill groote Iilassa aanstroomemle JAVA EN MADURA. 
water aallbiiidt: In plaats vail eelle monding' van geringe lle8identie Ba1ttam. In de cliscirikten l'amara en Kramat-
capaciteit,,~al ' men ,er nn twee heb-ben, en cle -I+ieuwewa-Watoe kwam .de chol~ra voor. Van 1 tot 20 November, 
.terwe"'b' zon.uel;' bO"btel1 en' 'breed, ' zal.. c€me' veel b"rootere ' 
.' lia welken datum zich o"'eene gevallen ' Van die · ziekte meer 
bO'eleb"enheid .. totwiI, teil,o. DziIig aanbieden dan de o,ucle rivier, . , vool'declen, werden., 87 persOlien , aauoo'etast; hier, van over'-
tel'wijl het 'dlial'door -stro:miende watel' veel minder , teg!;ln-
stand van wincl: en cleining zlil 'hebbefI te ovel'\"i1lneil op 'de leden iJ2. Allen werdell geneeskllndig behalldeld. ' 
plaats :waaJ'het-'~ich dim iIi ' zeestort. Vooralhet 'Noord: - llesidentie Batavia. In ~c1e s t~\(l el~ voorstee1en van Ba
westelijkste deel ' i)Ji~er stacl zal , veel hierbij . ,vinnen ; ,woals' tavia vertoonde de cholera ~ich sporatiisch. Van de 7 door 
de toestaJld!H1 is , , ~alliet bijvoorbeeId zonder 'zeer groote die ziekte aangetaste personen overleuen er 6. 
uitgaven niet lhogelijk zijn, dim weg Haar Oc1el!. boom, waar- Iuliet groot militair-hospitaal te Weltevreden ·werden 
over met ' tilkeribancljiI' ,het "iratei' stroomt'; in hehooi-lijken 10 choleralijders behande1tl; hicrvan overloc1ell ' 61' 6, en 
toestaud te houcler!, terwijl ita dieverbetering die stieken hlevcn 3 ill behancleling. Vereler trot' mon 'in gemelde af
ze6'zeltlen, ' wi] zoudonbijlla dmven zeggen nuoit, zlulell deeling een veeHiental poklijclers a'an .. Daarvan hel'stelclen 
worden overstroomcl;.:- , "-' ' ,.. 9, en ' bleven 5 ill behaucleling. 

Won\t er dail ,gezorgcl- en dat zalgem~kkelijk wez.en,. D~zelfde ziekte kwarri oak in het distrikt Tjibaroesa, at'· 
1111 de bevolking van het' ohderhoud cler wegen i.~Yl'ijgesteld deeling Buitenzorg, VOOl'. Van de 927 aangeta~tell over-
_ clat cle'mi-schilleiiclesiooten'£n kana!eu behoorlijk op diep- 'leden2iJ4, enbleven 228 in behandeling. ' 
te worclerl gchoudell --.:.. wat tot heclen in ailc gecleelten van Res-iderttie Prea1t(jel'clleqeiltscltappen. In de clistriktell 
Samarang gl'\iwe~ijk wenl vei·,i-aarlo'osd - zoodat het water, ' Tjikalong ell Tjiblagoeug , afcleeling Tjiandjoer, heerschten 
al korrit het cellS , eene enkele maal ill de kampollgs, claar koort~en. Door deze ziekte werclen 67 , Iltlrsonell aangetast, 
t~n spoecligste ",veder ,uitloopt, dun zal Samarang, in steele waarvau 3 stierven eri 14 onder behancieling .blevell . 

. van all; de vllilste en ongezondste plaats van Java te WOI'- In de distrikten N egri, Tjipoetri, Tjiblagoellg, Tjikalong, 
den gebralldmerkt, zich. ook in dit opzigt spoeelig ill vrij Ra-gaballg, Pe~sel', Malcber, Tjielllillttr, Goenoug-Paranp ' 
wat bete,. eonditie bevltld.en. ' Ni'et het dool'stj'oomend water Tjitjoeroek, Tlaboean, Djampang-Koelon ell Djllill[)all'g
toch, de stilstaande moddel'poden zijll voor een groot cleel Tenga, afdeeling Tjialldjocr, heel'schten.de natnnrlijke pok
oorzaak van de spl:eekwool'delijke' ongezoIH1heicl dezef plaats. ken. Van de . 284 dam'door aallgetastcn overleden 38, cn 
Om tot deze oVtlrtuigiug te 'komen, behoef't _men waarlijk bleven 61 in behalldeling. Eveneens kwamen gevallell van 
niet het ad vies ,vall dellgeneesheer ill te roepen; wder di~ pokziekte voor in de distrikten Tandjong-sal'i, Saemedang 
slechts eCllll1aal eene wnncleIing heeftgemaakt langs de hier cllSing-aparna (afdeelillg Soemedang). Van de 143 aan
overal t,e vindell moddcrpoelell, waarcloor slechts eelle zeel' getaste person en stierven er 13, ell bleven 31 in hehan
enkele maal, bij exceptioneelhoogell bamljir het water stroo- deling. 
men kan, clat alsdan eeue kolossale hoeveelheid slib <lchtel'- Re8identie ' Oher-ibolt. In de disti'ikten Labaner-Lelea, 
!aat, zal 011 5 dit toegeven: ' Illelramaijoe, Kaudanghatter,. J ati, Tocllji, Sleeman en 

Bocljong (afcleelillg Illclramlli.joe) tettle men 150,3 ipoklijders. 

8 Februari 1870. 

DB Engelsche milil, met; berichtell llit Europa tot den 30 
Dpcelliber jL en t.elcgrammen t.ot 1;) Januari nit Europa en 
4 ,J aI1nari Itif, .\ustrahe is gister avond illhier a;ll1gekomen, 

Laatste Marktberigten van Singapore. 
\ 

4, Peuru(J,J't 1870. 

Gambier 
Zwarte Peper. 
vYiU,e 1/ 

Sago Flour 
II pearl 

$ 3.1)7 1/, 
1/ 7.35 ,-
1/ 10.5U 
/I 2.40 
/I 3.10 

t.'.lt 7.40 
!/ 10.7ii 

Daarvan bezwekell 207, en blevcn 241 onder behancleFng. 
De koorts-epillemic was ill h et distrikt Chel'ibon nog 

tliet gewekcll. Vall 1 tot en met 20 November werdell 
4086 personen aallgetast; hierv,tll overleden er 338, terwijl 
1673_ ouclerbehaudeling bleven. 

ilesidentie SamaJ'au(j. In de distrikocn Sumarang, Singen
KocIon, Sronclol en Grogol bleef de ~oorts-epidemie voort-
heerschen. . 

Het aantal lijdcrs 
I Gil bleven 7\J oudcr 

kllndig behalldeld. 

betlroeg 17ti. Uaarvan stierven 86, 
behandeliLlg. Allen werclen genees-

J.lesidentie J ap(N' ct. In ele di sLrikLell Hnmpougs, Japara, 
Maijong en BaIH~aran kwatAcn 450 kool'tslijd,ers' \oor;hier
vall overleden cr 5, t.cl'wijl 75 in behandeling bleven. Ook 

• 



~&Q~~~i1{~t,~~~~lleIJi~~!l' ll,at~I~~·liA~~·:p.~k.~e~~:·~~:. . }f all 
: de; d27:_ lij,4~~s :;()yerl8£tell er. 7-,ei:t ble~'!lri~J!ko,!Mr,behan-
.: i\elifig; . - ~ ::-' . . ... .. . ;, ' . ' -,', <,: ~ -,\.' .' 

'Re~~f/e?i#eBoembalja; . . In de distl:iktCll ' -!'oetallllmkan , 
Eenga,vendjero, J.'ambangan, Kedo~ill\ ; ,Pl;*elj6k, Temgalum 

. en '. Leugkir.·.eisphtende llatuurlij~e pokkell ' llog melJig offer. 
VI' '' de55Q. ~~aarcloor ;aang!3tasteii ovel'teclen 9.8, e11' 'blevell 
15 ~.ollderbehmldelillg." 

lle8identie 211 at:lul'a. In declisti:iktel1 '',Sa)l gkullall-Ten ga, 
Eanngkallall-Laut, Bang'kallHll-Daija en· Biega-Daija kregell 
267 perso~len ' de ,1lattlUl'lijke pokken; hiervall ovcrleden 33, 
en . blevel! ' 23 in behall(lcling . . In het distl'ikt ' Barat~Laut 
lcclen 2~ pel'SOnell aan dezelfdc ziekte. Or een pcrsoon 
na, clie' ill behanclelillg ' bleef, llel'steldell zij allen: 

In ele .distrikten Sampat:!g-Laut, Sampang-l\ingaen Sam
pang~~!iija werden 167 personen dOOle die ziekte aangetast; 
daarvau ' claalilen 11 ten grave, en bleven 32 onder be
ha'n"1eHng: 

lle8id~nti£Ja8oe)'oecm. Iu de distri~.ten· Kota-Malallg, 
Kal'ang~Loo, Penangoengan, Ngal1tang, l'akkis en Gon~ 
danglegik~vamenooknatllUl'lijke .pokken, voor: Aangetast 
wercleri,-,137 ' personel1, waarVilll 31 overleden , ,;:~~P 60. onder 

'~t~~:!~t[~~r::i~~s~~ei~1~l~t~~,b:t~~:!?~#J~;a~Wi~t;t~~~ 
Biiii:J·oW,-a$ . ...... 'Inditg¢west'"\~erl!bbrrgedui·etjde '~~'.')niland.'De'cem.ber · 

18.6.Q cverilleegd . 28.40, '.' p~klijilei·s.'Y~rvilir ') W7~3';;! her~!elde.I/J!l1l ·,27.!i(; 
oveil~~~!1; _ zoo.~~t, n()~83~ ).ijdersqnde(~ ,l!~,h~n%liQg ;;bImn; ·.,,, ·.:,;.~c" 

ilft.;t'lc.a · - (D~cembel' j!869L-. Bij~a.· ~ d8geIiJ~S;, :~iele~ : , Z~1\I;C,;;~p)~lIg, 
aanhoudcn,4e regel •. s, ver.gezeld. van. bevig~ N; . . l'{, W., .. Z.~, :,ell·:")V. 
winden . . . ., ....•... ...........• .• ' . . ' . . .. • .. 
·+lJe~ezoudt~idsloestand. wasbevl'eUig&n,LF;Ld~d(mzi~~ ~Ieilhts CIlI<eJC

gevtilltn v,ao . kala"rhale" .koortsen· en vlrn ,·'buikziekti,.' voo!". ". ' .' ., 
'Metu.(tzouueriilg vand'e .distriklen Djcboes ·cn 'Blinjoc,waar bet 

Il!idige.was ve.el (clijden had van sprinkhan~n, . stoiHlen qel)adi-aa~l)lall
tingen' uveral gunstig_ M.et.het planten en .ougs.\cn ,vall ,aanlvrucntcn 
en . aD~ere · ~o9g.eQ .~arnde l\~'eeJe gew~SSt;ll 'gi~lg "lO.eii .. y~'q~'l .. :.\ ~_ . _ ,. 

D.e galllbir-aan plantingcnin de dish'jkteu.· llIitijiie;, So,~:i geillat.,'!\fe
ra\\'atig ell Pangkal-PitiaDg,ierkeerderi incde·IiI··.guDsligeti s!aa~_ ' 

Darentegen waren . de aanplantinge ... van' ko/fij . van IllUe! ' bcieekt'ni~ . . 
Het zoutdebiet bedroeg: 
Ie Mun.t6k . 
• .Djeboes. 
,, :' Blinjoe '. 
» .Soengeiliat 
.,; · Merawailg 
y .Pangkal,PioHng 
".'. So.cngeislao . 

.Koba 

,: ' . 

, ',-

;,-. 

; .. : 

1&050 
8."-': 

.rf15.~ 

. 4.25 
1.:50 . 

1!4:,...." 

· ~t~ 

pikuls; 
» 

» 
» . 
» 
» 

behandeling bleven. . . - ' " . •. 
In ' . de . disttikten Kota, Kebontjulldi, _ vVinongan, J)oel'- . ' Tutaal il08c-.- ' pikolsc 

,\'ol'edjo ~ WonoredJ-o, Gempol en (-iemping VCl'toonde zich . AIl,lI gewasseh . .,u tiner!. was 'PI' . ulLDeccnl·pel' iu 'voorraad i14,nachlen, 
v 'gelijkstaaDue aan ' ± , ]:l50 piko1s tin. ', '"_:.." '; • 

. die ziekte eveneens. Van <iQ 10.6 'aungetasten uverlec1en 17.,. Geol,nreude 1869 werden . in's lal!ds J,akbui~eo . g~J.everd, 
en bleven37 in behandeling. Ie Djcboes , . '., 4.~22;27 l,ikuls lin ; 

" .1 . : • 0 k 1 I ' 1 'k )J . mlnJ·o .. el 0.566,9U ". lle8tue?ttte Soeraka"l'ta. . 0 lier . ulerschten natuUI ile 
.. " .:. j ); . SoeIigeiliat . . ·. (i."(j44,78 " 

Po.kkeil. . In . het geheel werden 1581 'l)el'sonen <H.lHlretast, 11'1. !) 211 2 
v }) erawang·:.· . : ' . ,8 » 

waal'van 85 overleden en '865 ziek ' bleveu. » Pangkal~PiiIang \),759,05 ." » . 
. BUiTE,NBEZITTINGEN. }) Socgeislail_ 6. 311,77 

» Kooa . '. 807,95 
ResidentiePalellloa;tg. Tel' hoofdplaats Palembang kwa

men nog gevallen van natuurlijke pokken. vOQr; Van de 
23.6 door die ziekte aangetaste. pers.onen ovcrleclen er 43, 
en bleven 49 oneler behandeling: Van de 131 geneeskun
dig behal1deldell overledcn er 21. 

jle~ide;lt'ie 1'lmo)' eno~l(lerltiJoJ'ifJ7teden. .In de distrikten 
. Koepang ' . Beb<,1u el1 . Parity heersehtenmecle natuurlijke 

pokkell. · Van de. zt42 daan1001' aangetastell overleden 115, 
en , bleyeil 66 ziek. . De 7 geneeskundig behandelen her-
stelden allen. ' . (Jat' .. (It.) 

1'ii'§al. - 01' dell 26sten Janua~.ij jL ' ZUll Ie Socruuadi, uistrikt 
Maribaija, 'regentschap '.c'g"l, in eeu sloc!, a~ngeliomell zes chinez"n, 
die volgeu~ hUlJne \'eddaring deel haddon .t1itgernaakt vall de bemau
)ling del' Siamsche hl'ik l'aspil'O. bestaande;uitecn c11l~upeschen stllurman 
·van vrouw ell. kind \'er'gezeld, ell 14 Siamsche en Ii!:. ehinesclui 'mall'o
zeD. 

GemeJd"e hrik ZOll ill het begin vau J aUtlariJ villl Siam uaal'Cherioon 
1.ijn·· vel'trokken met een.lauiug gewuleo ' e,l gedruogde visch, en up 
den 23stell d.a. v. up Poelue-Peujawakau, ouder Cherihull, z\in geslrand. 

·Vao. de u~e!ige sciJipbrcukeUngen was. 11015 nid I1aJel'~ VC'l'llOlllen. 

Sanlfl.rang. - Dc opbrcngst vail IICt venoel' illet 'den NrJcrlaDdsch· 
Indischen 'poorwcg" godnfcnue ue """iuu December 180\1, . is gcwee.t 
als ' voIgt: 

{ 

1 stc Idasse. 
?e~.i'igO~;s . 2r1e 

ade 

met" . 2dc 
Reizigers {l sic 

i'etourbilIellcll' :ldc 
Silpplelie-geldclJ 
Bagage . 
Bestelgoedurcn 
K oopmansgoeJerl'lI 
Rijtnigcn 
raa"den 
Klein v~c 
Gruot. vee 
Telegra af 
Div.cl'~cU • 

Tot •• 1 

f 12;00 
53975 

j;W"'-
-:-
61,13 
61:72 
1(1;;;\0 

8<1;·50 
l:l1,:n 

17'1;Z6,21 

21: -
3:f)O 

22.5~;Hl 

-:rmJif45 

» Toooali 2.709,17 

Tolaal . 61.]~il,71 I,ikuls tin. 
OnJer "IUnio November jl. 'bedroeg lIe! rr,laut 

till U.1)12,88 p.ikuls Jill; 

lIlakende. te zamell 
wa"rvall gedlJl'enue Ilec. idjn afgescheept 

liO(j4(j~50 
'. 2.60;;,0$ 

zoouat heL reslalld t.ill ouder ultimo 18B!) was f>8.0 'J.I,51 
tegen 87.186,62 pikolsup Ul!illl~ Decelu"bcr 1868 . . 
])e produktie vall .\ in was; 
ill 1869 . 
»]868 . 

. 67.Uil4,16 pikuls; 
(j6.2Hi,;~il 

dus mee r in 18illl . 1.723,93 
De }Jrij.ell van de rijst varieerden tusscheu J 7.50 eu J S \,u'or de 

tersle, ell I 5.50 en J G,50voor de tweedc soor·t. . 
VaH versehillende 1'Iaatsen iu dell Oost-Illdischen Archi!,el 1mawen ' 

Ie ]WlIlltok ann \J Buropeesch ell 52 i,ilalf(hch gell1igdesehel'en en 
vaartuigetI , lJJelellde 10B8 lasten, tel'wijl van daa,' .vertrol;hll \) ElIl'u
peesch . ell 45 inlallusch getuigde schepen en vaurluigeu, metlurie ll65 
lasteu. , 

Altll iukOlll cude eD uitgaande l'egteu wrru in December uul\:angen 
ee-oc sum \'a11 f 3287,33, vel'legeU4\,uol'digcndc de in- en uitvoer gedu
relluc hel j"aar J869 eene w.arde vanJ 1.I08.582,a7.· 

V ~J ItS LAG van de 'lIJerkz.aamheden. llan ,den SpiJ01'We.'l S!lllJunmg;
VOI·strnl.uden- Willem r, over de maa(~de" 'Ok/vber, 

. lVovenl bel' ttt Decernb.e1'. 

2de Sektic. 

Kedoo'!l-djatli- Solo. 

Het vel'diel,eu 'ocr twee groote i'ngl'avi,<gctl uti Geclangall I'll Lawallg 
werd \ruortger.et. 

~Jct !let lmlJaslt.' 1l wenl ollafgdJro1<cl.i \'ervolgI1, z.oodat dc ' ha~lll vuor 
l'xl'loitalic !;crcr.rl 1"Ynm. " • . 

H e1. stellell UUf Hug ove rigu !dCIIlC lJ1'uggen 1i(~P IC'll t,:inde. 
Aall 1)l~ 1 stat.iuusgebouw t.e Solo werden eenigc nog Villlr tic ! ' l't'l\illi:~ 

J er cxploilHli t; nooll ize wcrl{r.aHlHhedeu vcrrigt. . . 
Ouk wcrd ru de ouclcl'hallllcil luutlsen zuodi.lflig illgt:I'~ S l, ilil! tl, t hcl'· 

J,;;ug van IU)\()lI1utieYC..'U- ell l'ijtuigen kllnncn ilicucn ; vuorls wenieu el'.ui· 
gc voorbercidcudc w,. , j·.!" Iamltedcn tot' lie! I'ubliek vervoer verrigt. 



'f3d~ s~~tle)' 
, " &;lo:Jjjok:(j: 

Von de !otale "lengii d~r' a~l·!eni;ri;;; ' gem~len 01' .+ 47.800 el' ' 
op , uWmoDeceip'bel' , gereedlO;:Ia3>:~I : '~n ' ondel'hnriden' 7:796 wal'en 

el' , ' 

]o;rbeslaat .,;lIe ve,ri~achtiuidatdi, a~rd~'i -baan hi bcCg~deelie vari 
Solo tot Klatten ,spoedig voltuuid ial zijii:,:, ' '"C, '" ' 

1)0 ,,:el'kknlchlell' iij n duar " eer- ,oidoend~, ,', ' 
Dtl: l i tlVB,rken ill dat. !?cqeelte , ZijYI , mc!,l'clltleels geree<I" u,aai'a~n 

IVaren .01' 1I1t\mo J)cc~lllbel' ' ji. nooo .. el- 'me!se\lI'erk vcrri;;!', terwijl de 
,el'\\' el:kte lwcveelheld ,Ill , hetgedeelle Klult~n·Pjokjo3.39(j eP bedJoeg. 

])e l eY~lldB, heg 18, l;iroutendeels langs b,:d~zijden van, den.' we;; tot 
KlattCII algBplau t. .- ' , " 

\f OOl deli buuw. van d~ ·-J~aJtcgcbuliwei) 'lJ·~pl'·er ell :U~tl~ g~ wo~:dcn 
mHt,'ria)cii' bijceui.~1iI'ugt, 

~Iet het VCl'Zalllelc n , van ballast liij de kali's ' HralJJbau g ' .'l'j~J' l'er CII 

1\1clissec wenl aangercngcu. 
Nieltegcnstaallue de aallhuucleucle l'cgcns en hooge ball 'dji,r~, was de 

loe,s'tand del' werken 01' <leze , sektie zeer , bevredigeDd. 

. - • 4<1e seklic·. , ' 
c, " ' : KettoellY- Djali Wittelft I. , • 

III' hot gedeelte ' Khleeug-Djali-'fcmpo'el'li~ werden de ingravingen 
ver\,:ijti.. 

!Joor' 'aai.uoudentle z\\'ul'e, regens ondervoil,den de werk~li " op, 'het ' ge-
dedte, ,Kecloeng- i>jatti·Hl'ingin eeiJige vertraging ',-

iI'bo: !rHchtle toL ' '!Jet spoedig go reed kOrilell van clat gedeelle aile 
IY erkkrnchtell, bc,chilibnar ' bij dC ' ov,erjge \\;el'!cen dezet sektie, ,aldaat 
te vereen igCD. _" '" ." . 

:lJ~ hlJuge ~aDdjirs maaktcli vGol'zieniug Hall sUllunige 'k'ln~h\'crk~n 
lloodlg; " ,,' . ' 

De, kuusl\\'crkcn Zijll geec",], uitgcnomeu ' de kleincn voorbij "de Toen .. 
tnng-brllg~ ecn paar wflterhlid ing~n, een 1 buis, de viadtlc1., de hrng over 
den Toe-n laug eu het gcwel-fvail een dlliker', . 

R et., spoorleggell was 01' "ltimo December jt lot v~orbU GogoJafcm 
gevol'ilerd. {J(l~, (/.1' 

V E R:; LA Gl'lm", dc V( }'f:'ltiii!/eli dcl' kOllliili.'sie OOOi' de 'oP/Uti/W 
deY' (ljativo88cnen op J.ava gee/ureilite' het 'viel'diJ 
/c/!J(lJ'taal 1870, ' -. 

J'ee}'eiilcei:k. \' olgells IwL v(Jrig I'cr,,1ag Wa3 het gelJeelc Jler
soneel te~al\tat'allg, ,'c rec'iIlgd" ell WnrC tl de Lietkaiutcn vall de 
djatibosschcll ill de afdedillg Grobogall , geteekend oli do ,schaal 
vall I: 10,000 Cil op ,,30 bladen lot op, h e l. ui lleekencn ill iilkl 
en het.besehl'ij ven ua, gereed, ' 

Op het eilldel'lltl October was ook ' clit work afgeloopeu, zoo
elat brouilloll-kaar!,en vall gellleld~ afdeelltlg',eveneens beslaande 
\lit ilQ bladen etl ,geleekencl "pde 8eliaalvan 1: 1,0,000', aan 
den hout I'ester in 'de res idenCe Salllaralig konclen \l'ordeLl , afge
gel'ell ell cle:ue!k.aarlen vall de djalj bos~ehct\ indc geheele rc
s ideulic Sa lllftl'allg, ueleekend op de schaal vau 1: 10,000 en 
bes talUtde uit (ig bladeu, beuevells ' til' ie tile lblacl en, zoomede de 
overz igtS'kaart or de so'haiti ' vall j: llJO,UUU en ill ;j bl<ldcn met 
de C<llqllC' 01' linnen besie md I'oor ,het. , Illiuisieric I'IIU Koloniell, 
a~l '- dc , clirekt ic vall B'illucnJ<llPlcisch '8est lillt' kouden worclen 
vcrzonden. 

III afwacbiillg vall lIieuwc beve!en w'erd eet! I'oorraad geru ite 
bladen ver\"uurdigd; ell daarna de bUrei!U -II! clIs ilien , hel archief 
ell het burerlli-meubilai r YerpakL ' 

, g~di~i~~~1l~' .' pllal':,\verd ,',: deu" lst~fif D.~c,~~Mt;i~~t,j'~~:.:~nWm~ ~ 
,ceil aatlV~ugge!1laakt.; lladat 'de ,Ghef' : hli~ ' werk;\vqf>rIQp''plg:,pp" 
een klelll"'bestek , verdeeldhad ', ' ', , ' " ,,' ' ,.,,,-,'., ",', 
,Den' ''gJsten 'Deceinhel' ' \lie~den de ' btbuillon~kaarte~ '~ ,~~;: :'~~" ', 

militairf qpname ... get~~kelld ~i)de "Achaal val~ 1: lO.OQ1Y; : ~(lk ' 
vangen, ,'ell d~"de!uk de Iloodlgeell.traklell op ,de scllaal ,van 

,1,25.000:' genomen, ,zoodat deze aen28stellDecemberaRIi"den 
EUfopesc ~en land meter 'k.ondenworden lerhar;d ' gesleld: 
, Op ' hat einde VIlll Decembcrwal'ell bUl'lit lien vierkan,te, palen' 
opgell1ctell, ' ,' 

l'oezigt 'qan dell Chef Nadat de. Chef het werk opult. No
vem ber verdeeld ' ,had, illsjlckteerdehij hel: ,verrigte iegell iuedio 
December: 6>1 deelde "vervolgcns Jlet personeel zoo ill" datde 
opnemers thans in het geheelc dislrikt Gagalnn werkzaarn zijll, 

, Kosten, Ann koeli-gelden IS in de inaalid D~cember uitbelaald 
de soin vall / ~01.1O. ' ' 

Pe1'8ollatia. In dcvacat~re van malltri .. tjcngkal werd, in. het 
begm van Decembe.r I'oorzien. , ' " . 
' De ,be!rekkiug van tweede leekeuaar blecf cehter onv-ervlild 

tenv,ij l ,ook -de hlllp ' "an den t\jdclijk le Siunarang Oil daggeld 
werkzaamgeslddeu tee~elHmr aaa de kOITwlissie olltviel. , ' 

, Vool'uitzigfell .. Men hocipt inhei; aanst.a.tnde kI~arlaa l de op- . 
name 'van het dlstnkt Gagatatr le kUIIIHin voltooijetr 'ell ,met, die 
van het dislrikt Soekoe-a til or een aauvangle kUl1Jlenmaken~ 

,[Jail. Ct,) , 

SalllCl'i'tIiI!) . 28 J alluarij . Met leed IVC%ell vernC<llen wg , dat 
de t.oesland van OllZell :cic sladsgelJeesheer, Doctor Doz\J, wedel' 
zoodauig is vercrgcrd, cl4 ZEd, letl s!,oed igs tc uaar Europa zal 
maeten ' vertrekkell, , . 

- Yan de Eurojle;iuell, welke zich a. ll c~n aauval op dell 
]:ieer }.II, hebbeu schuldig gemaakL, ziju , de lieerell ;VI, v. Z . • ell 
S', gister doot' den mad van J usli ticvcroul'deeld tot twce jaren 
gevallgeuisslmt' (m ;!5 guldclI buete ; de H eel' D. tot eell jaar 
gCI'allgcnisstraf._ ' (Sam. Ct) 

Samam,,!!; 1 }i'ebrllal'ij. Ons wen! nit goede ,bronnon medegededd, 
<lut eindeliJkdoor het GiJllveruement is loegeslaan eene som va n Elf 
duizend Gulden tel' voonieniDg iu de, kleediog del' kiuJereu in de b~jde 
wceshuizcD dezer plaats, Meo zal ziclt ,herinn eren dilt een igen tiJd 
,g;eledeu vnder de be'l'OlI cl'S val! Salflal'ang iDteekeolijsteu Cil'culeerdeti 
tot het erlangen van gelden lot dat doeL Hct Meek echler dat in dit 
op<igt ceue krachtige overtuigiug bij het -publiek be,tond, dat het Gu u
'vemement 'voor geen eukelen gulden getcekend, maar onder verschillende 
vurrneu di~ · opinie _kenbaar gemaakt. . 

~-. Met genoegen llIerklen \\ij dezee dageu up, Jat de walersiaal 
het Herkules -werk om de lVegeD eindelijk cellS in behoorlijkeu s taat 
Ie brengim, mel , aile kracht heen aaugevaugeu, zoodat wij de hOQp 
koestcl'eu landzaruel'haud ,lI'edLl' ,d001' aauschouwiug te leereD, hoedanig 
('en .goode \veg er -eigenlijk ui tziet; scdert j Ul'CIl lJlogtrn wij :w,? iets le 

Saiual'aug lIiet uodervinden , zoodat de velell die gedurelide clien (ijd 
ouze .tau niei vedieteu, waarlij K Vl'cezell llIoden, gehed vergeten te 
ziju, huc. eel! goede we.g elgcDlijk is. Ouk zull L' I1 wU oan wedel' eens 
we.t toer~i:l' en wandelen eeuige fl'isschc luc.ht kuune!l schepeu, \'rat se .. 
del't gel'uimen tijd tot de olllllogelijkheJcD behoorde. [SaVl. C~.J 

Den Ude ll Novemherwerd vall den iJirektcllr vall Binncu- Soei'aua-ij{l. 22 Jauuarij. '\A/ij yerncmeu dal, do Spocrweg-
landsch Hest \l II I' las,t oull'illlgcn, om ecn hegin Ie makell met. de Maalt;chappij vergoeding geef! aall de Cbille~el1 wier goederell 
opname del' djatibossel tcll in de, residelltie Soerak~rla? eu dit I tijd.ei!s he~ , verv?er vau S~marang :Ja~r ::iolo pel' spoor ontvreemd 
bel1'e~ l op de schaal vall ,1: 25,(JOO op Ie HemOIl ell 111 hart. oi beschaclIgd ~\Jll geworaen. ZeUs werd ailn eeu Eur, hande
(e ~re ll~en.' n,le! gebrulk ntakwg vall de hcstaa~ldemllJtaJre kaa r~ell: I 'aar niet alleen, vergoedillg maar ook l'ellten van dIe som nau-

l) r' Lhef del' kOIllIlIl>SlC wendd e zlc hoflnmldel llJk to t den Cilef "cuoden. Dlt IS een bdlijkheId die het verlronwen zal besten
'all het Topografi~e.h blll'eau elf der militaire "crkclluillgCll ,mel I dtgen c.n het verv?er per ~ po{)r za~ doell Loenemeu. Wij geveu 
\' err,ork om spocrhge loczeudll ig vau genoemde knurten, I ell eUlel" cehter III overweglllg om het lane! te Iwrzleli ell lager Ie ~tellen, 
daaruil extra.ktc!I te kllllnen !lemen , die tot grolldslag 1'001' de daar het anclers te verwachtcI: is in eli" j aar Hleer productell 
vel'deelir,g van hel, I'-elrlwerk {;Il lel' ol'ieulerillg' moe8tolt diellcu , pel' kar e LI pieolpaardclI uaa l' Samaraug z ullell woidel} vervoerd 

IIlI usschen werd en dc manlris , ollderwezell Olll volgeli3 de dan per SPOOl', (Yorstenl,) 
,'clw~l "all J: 25,000, <110 vonr he l! Illeaw was. Ie \\' erkell lot 
da!" 01' tlel~ 2fisle!l NUl'c nJ.ber I'au heL Top'ogralisch bl trCali-hel. / 
hcl'l p: t. \Vern ont" 'lllge ll, rlat (Ie r:evraa gde kaar!clI "ooreerstlllct , E~n ILlwnder ill de b ,Jlttillde zegl: 
kOlldell ,:'or<lo ll argcsla;:" , ('II de Dlrckl eur va ll Blllllcnl,ilncbeh I "Als eClllg ll i ellw~ kUII! gy llHll het PIiUllCk IllCdedeelell , elat 
Hcsillur 1l,C\' e l C;:,d , (Ji ll dade lul< 11Jel de 0l'li il t "~ der bosscitclI !t et Bog. ,,",chip l'cl'pelu lI , kap t, Ths, l{,lchardsoll, be,slemd, uaal' 
ill de reSluentlc ~o(, l'ilkar l a Ie begmuclt , Allls l.cl'rlam meL celie Ie Probuilitgo !llgenomenc Jading stroop-

y ~lrttrPrk, Up ulIl,'angst Vau evenbctlocld bCl'el IV e I'll bet suikel' , .builcn titraltl .Balie gestooten heeft, lek is gesprol1$en en 
lanclmelerspe rSOlleel naar llepaking, itl hel disll'ikt Gagalllll, lucrheeu Zaturdag J I. gcslcept werd door den s\oo!llsleeper :Smeroe 



!~~'?Rlnl-~~~;Pfe!~·:IIH~:e~LC~!a!~. ~~:~ i~ll~:~OI~~~: :rii~d'!~:~:~ \ ;:Uli~a~erk:' ~f:eHjI~~1J~:ci~~n ~i:~ :!~~r~l~de a~t~:ll~m~hl\i~ij~t 
is!lht. wier ' praauw omgeslagell wa~ eu de sclupbrenkehngen daar '\'erworvell had De overpJaaling uaar Baudjel'masin,moge 

hll~( , gehragt. De pniallw was van Sumallap ' bestemd voor Fro-) bewijzeu, dal. ook de !~ooge autoril.eiten de verdienstell van den 
bolingo:,i¢ • ' lie, Ovel'sle waardeeren, Z1Jll vertrek wordt Iller algerneeu betrcurd, 

• Slel~, l~leu ,ook ginds bverige plichtsbetraeht,ing, met slrikte on-, . .' , . . ..... . I parhJdlgheJd verbonden, op prijs .. dan zal te Bandjermasiual-
:rabaija,. 27. Jauua.ri.d' De .officiel'Cn del' d~ie 'Batai\lous Inf. wedel' dell Overste Schultze , gee .. l.lgenegellheid oul breken.-. 

alhier ill , garnizoen hebbcll dim koloncl de I:lmballi,,, ell den.' .' - (Soer: Ct) 
overslede Roij van Zuijdewijn quit souvenir photagrafieu aan- I 
gebadeu, ,van de gezamentlijkc officieren vall ieder Bataillon I Soerabaija, 2$ J ltllnarij. De Marnix Iweft op reis vallhier 
afzollderiijk,in drie verschiller\de grocpell. met Qon Bat. kOlll" naal' BaLavia Ler, hooglc vall straat Sal'oedie, eene praauw over
mandant· in. ,het midden. zillende bijlla ill <leu' halyen cirkel, stoomd ,vall d,) 25 opvarelldell zijlt ;23 g'ered CII Ie SUlllallap 
terwijl enkelen acht.er de stoClen liunner collega's staan. aan wal gebraeht: de twee overigcn hebben waars,'hijltl\ik hllll 

_~ Reedsvroeg in den morgen ~ kondigde de buitengewonc ~raf in d~, golvell gcvonden, ' [0'001'. Ct,] 
hewegillg del' talrijkc "oetgallgers langs de st raten dozer plaats 
en het ratelen del' heen snellende rijtuigen aan. rlat er iets gaan- Soe1'abaijct, 2\J Jalluari. Bij 
de was: ontelbare loesehouwers - grootendeels helangstellende is heden, het voor den dienst 
vrienden en \Val'me bewonderaars van neoit; 'gel1oeg gewaar- nier Claeszen, vour I '9000; 
deerde kgjgsmallsdeugden - verdrongcll zich aande wal.eria- A wal Thlepsaid. 

het Mal'ine-Etablissclllent alhier, 
afgekeurd oorlogstoomschip Rei~ 
verkoeht, aall. den ArabierSech 

, [,§oeJ'Ct.] 
briek, de ' plaals waal' de, door Soemhaija's bllrgerij, zoo hoog- ~~~~."~_'~.~ 
gllachlt! Jolone! de Brahallt eu de uverste de Roy van Zllijdewijn 
zieh zouden il1schepell, deze pm pel' landmaiIllaar Nederland te -Soe1'abaija" 1 ,Februarij. Zondag nachbis aill1 de 00stzijde 
Ycrttekkt)n, C;Clle om zijne llicllWC slandplaats Padang Pandjang, van het fort Kaluuaas door den Heer Bakkers, gehaghehber nin 
tel' Sumatra's Weslkll~t, te bcreikcll. de ;rechercbe kotter -alhier, eene hoeveelheid 3mfiocn Villi lQOO 

De koloncl Iwd VOOI' iedere miiitaire demonstratic beloefdcl\jk thallsaangehaald. -- De 8mokkelaars, lweeill gelal, Zgll bij de 
hedankt maar nietiernil< waren de onderoffieieren lliet te lellen ontdekkingontvlueht, met achterlatil}O' van 2',zakken met alll-

fioen boevuld. '" 
aall .,de emlrarkemenisplaats die dell vader ~UIlC soldatcn ilOg 
cellS wensehlell I.e zien, - DoOl' hetdepartement van den '\Yalersiaat alhier is -dezer 

Demuziekkorpsen del' dric Balai:lolls, da!; del' selJUl\crij ~ -tal dagen uitbesteed, het.cmakeli van cenen kaaimllUl' lallgs den 1111-
van ofiicierell del' verschillelillc wupens. ga\'cll arlll het g-ansche ker?ever van de Soerabaija ri~ier (Kalimaas) bovell de roocle brllg 
SCholl,,'spel eenallerpleeht igst aanzien. aUller en Vall de ,bl'ug te BlblS, langsde bamboezen kaZer116 t~ 

Voorafg'egaall en gevolgd door celle see tie Dj'tijilllg be cars Sernoet tot ~oorbij de uiterstcgrens del' hamboezen officiers wo
kwau} ' de ,koels van dell resident aa»rijtien wafirill de vcrtrek- nlilgilll; en IS het eerst.e, CClle uit.gestrekt.hcid vall 1\10 Elicll. 
kelld'el1' met het !tooI'd vall hel gewcstei.Uk l!csluUl' geze[cn aangenomen door den HEclG, Heel' de Q, " " v(Jor /15,851) 
waren, . ,en het tweede eene lengte "an 1,\J() Ellen VOOI' / 4'2,60lJ. -

N .. a het. Uilsta.ppenhieid de kOl,uuel ee.n. C korl.C tocs.praak toi \ - Gedu, rende de ll1aalld Jalluarij is in de.Sliaai'ballk lllge-
de aanwezenden die!tij bedankt.e VOOi' de velebl\jken van Oll- lege! . , , . / 20850 57 
tlervonden sJmpatille ell nehilc vooral het woord lot de hem en teruggenomen,., ,; 27133.995 

omriugende onderofficierclI en s01dal en, als eelle erkenning dat Het 'totaalder op ultimo 
de.offi.·cic.r aan hen een groot deel ;-andell 1.,0 Lel.la .. len. roem I Januanj· aanwezige inlagell is. " 78174(),91' 
heert t e dankell, - , , 

]<;enc1riefwerf donderencl hoerah!' "Ieve de kolOllCl'de Bra- . , (/:ioei'. <t,) 
banI'!" galmde lang8 beide oevers da Kalimaas, I' .. •. ..,.," ' 

De kolonel d.) K eve nalll daar6p het. woordmaar heL gedrallgPadang, 1 \J J au~ar\J' UrI. een partrkulJer schr\J\'ell, om WCIWl!
om ons !leen was zoo groot. rle zich !uchtgevelldu' onlroerillg leud t.er Illzage afgest.aall. nemen ,vij, de navolgende regelen 
del' minderc n~ilitaireu zOo Illidrllchlig. dal. wij den geRehlen lover - "De veezlCkte lU het, Rausche ne,olllt meer en illeer al'. 
'prekn eveumm kondell verstaan als de heeren de Ro~ van In de lllaand Deeen,lber st.rerVelf ,kehLs 80 karbol1wen Oil rUlI
Zuijdew\in ell von Hombraeht. , deren, terw\jl er III November ungeveer' fiOO tengcvolgc del' 

,De kraehtige indrukwekkcncle slem cehtcc ,',\\1 dell Rcsident hecl'sclrende ziekte overleden zijn, Na het ten twecde male 
klonk weldra boven het gewoel en het gedruisch ont oilS !icon, lIitbreken del' veepest zijn i,n gemelde afdeeling I)~ tn. 170lJ 
t.oen deze dell kolollel de Brahant, en dell Overs\.e de Roij vall karhouwell ell I'UnderCll ovel'ledeu ell het komI. 111U VtlOI' clat 
Znijdewij;l nagcnoeg het navolgende loC\'oegdc: wa~,necr het. Bestuur goone doortaslende .. Iltaatregelen ter betell-

"211eL lllnig leeuwilzctl zICL SoerabaUa',s burgcl'ij u' vcrll'ckkcn, g~hug" door het verskekken Viii. llleciIqplen ~,heL afslllltcu de~ 
Eon langdnrig ie sarneuzijn leercle ha~r. II we verdiensLcn)zcu-. afdeellllgs-gl'eozcn, ellZ, geuoillen had.. de zlckte t hailS hartH 

uelleH wekt hare sijmpathic en hoogaeht.ing op hoogslen graad zoude bereJkt hebbe!!, 
Ik geer 11 hij deze de vcr;;ckering da!. uw aaudl1llkell bij OilS - Men meldt ons vall Fort de Kork: .- ".De wI'gen h\jll 

steeds in Jevclldige herillllorilig. ial biUVCll ell ,'erzoek ik \l, tegellwoordig ollvcrLelerlijk Cll onder heL gal'llizoeu. ualllllrl\ik 
eeumaal vcrre vau hier. uu en dall aan boerabaUa Ie denken, sprekende van oltieiercn, heel'scht de lies I.e overeellslemming. 
waar ,zoovele sijmpat.hiseel'cncle harlcll zieh uwcr :c"lIeu herin- Van dierstallen ell brand 11001'1. lllen aI, heL ware niel. meer 
neren. i gcwagcll en .CI' heerscht. l1lcl'kbaar cen goccl, gc~eteld VCl'trolmen 

Vaarh .. ;~I. ik wClI:ch II belle voorspoodigc reis t uc, lovcns lin onze politic en ons bes I nul'." , 
de vervulllug nUl altc u\\'c wen.':icl!ull. . r 

r ' - \ an Padan(r-Paml,l'ang schl'iJ'ft. lllon OllS het llfi"olgrll(le:~-
,;auL lilij met dezen inlllgeil hancldruk, wlks oJ' de har\.c- U U -

I
" b I I' flEr is _ bijkans geen duol'kolllCil mecr aap, de weg "11·]\ hf Si-

iJKsle wijzc evcs(igclI en u ttogmaa S COliC goer C 1'0[5 lOCWGU- I schen," u kayangc oea tot, ongevecr JC'yoelauam is nie\. 8lecht., huitcllge-

Veler geiaal \'erhlecklc 1'<111 iuw~lldigc oulrocrillg luell do ko
lonel de rijen langs ging ell tvt. dctl eell,'oucligslen itllallcbchen 
soldaat de har~d rl!'llkte IRIt!2';; \ViBHS hl'lIiue wangen wij hier en 
daar f:ell Illet uloeitc ollderil1'uklcll tman zaf,:'oll hecllgl(jdcll, 

Dc llIuz,wk liet %Hl h'JOrCll CII \1'oldl',\ 1'o(;rrle de snelvliclclHle 
"troolll don koioucl de Hl'ahul)1. <l11Ji ~.ieh llIede, wiens naalll bij 
hel. llldischcLeger steer/,; cell sijlllhuoi :cal Z!jll \'all ware krijgs .. 
HlH,ll'5de ugdel1~ 

- Den \lOll .Jal1<larlj hood Itel. ""l~JlS o1!icicrCiI te Kr:dollg 
Kebo in garnizoen, dell U\'cr"le K. E, OGhultzc ill het H(llel 

JIleCll slecht, lllaar bovclItliell ~lp af's\.andsll "an 5_ () Oil meer 
palcu te I'oet. Ie pa,nl, linch per rijlldg to gcb1'ui\;cll, ,\Yall
neer ~al de N. I. J:tegerillg' l<lclt (']ti(\elijk celis in:c (;11, riaL het 
verleggcn I'a.n de transl'urlii.i1J CCliC conditio "illC fJua lion is V<tll 

het. vou1'llwoiaall OIlze1' kOlllltlllnicnlic file\: dc !1o\'eulallden?" 

- '\Yij ,'(J]'II('IIICII \lit. goede brOil, tlat het l'ou1':31cl rHlt den 
qOtl\'Cl'IlClIl' vall t)IlH~aLru.·s' \VcStktlf;j-. 0111 df'l1 Il'auspurtweg Vall 

Ka~oc"'l'allalll limlr [,,,datil,?: gCdUl'CIJ(lc CCl'ligCII ti,irl te \'cl'leggril 
over PriaHlall, ifi-:llH is g('kollll'aric.cni door ('ell I,OS\uil, waa.rhi,i 
:)1)\\ (lwallgadJcirit'rs wortl(;ll tocgc"taHn toL ltd OllclcrhouticlI I'alt 
nell ulIllclI wep; Kayoe-'l'alHllll - Patlnllg. 



.. ' De · ~o~kotns'~~. ~al 'echter,':lUoeteri} leeren:X ill ;llQeve~r.ii: d~~e 111~1i-lder~~Q'9~s~!#R;J31'O'i110; }QfSC~OOll, ~e!i~~ip,d';j)~~e · v9.~fg~e~~~~ 
SChr;1l III staa'~)"\I1l zullen, om eell U1oddel'poel; ;dle :bUlteudleu I ge\'iapendedemonstratleJegend" Mentllwel-ell!l.Ad(.tpJe'''Jeip,e~; 
doo!' eell drnkvervoer vau,k6ftij nnar benedeo)m .. vali' zout, op ' d~~ oogfnblik een krcht maakt terbpsppringvari schjp~,l'j)'H 
'~Iands geld~ll, .en goederen' naa!' ;boven, to. Iierschappell .. ill een ' kelirigenal'komst(g' vnn, eene pl'aau\v; welke 1l1et 17q ~iP~.llsiJhli~ 
hl'lIik Luren weg, '. aall board op 17:~ mijie'll afslands fan I~al'iniori-Dja\i'.v~rgaari, 
. , ' . ' is. Zl·. Ms.schroel"slooinschil) Willem ligt thans op ol,lzereede' 
.. '-- llet is 0118 een wan I' geuoegen lekullllell mededeelen dat en zitI de taHk del' . llro}l1O .l"tvoeren" " 
dl~' hicl'onlangs . opge!'igleBlirgel'"Vereeniging._ strekkcllde tel' De kOmlu[lndautvall'Z. M, St,. Willell1 heef. sedert- o gisteren 
\'el'''~l'king van dell niaatscilal'pelijkeh u~ud tus.8chen deiuge- het "st[lt.lollskolilillalidelliellt vari den heel' Feldmaun overgenomen. 
zel."nen en t.er iJcl'ordering vall . p.ul,tige kenni3 .. en Inll'gerzin, I . _ . . 
l'I~elb ' ll1eer dan] 15 leden telt 'e ll-naul' aile w"arscli\jnlijkheid' ,-, MOll verllecmt dat de heel' J.P. Jeltes. agent van de)e 
ill dell loop • del' v,olg'ellclc n'lallld hare werkzaamheden begin'- PadaI1g .gevest.igdefaklorij del' Nederlandsche HaudelmaalsQhap-
lien zal. - . pij in die betrekkillg is overgeplaatst uaar Samarang.De .heer 

- . . P. Il : Peler,. thans eersl e geerilplo\jeerde b\j de faktorij; , ZOIl in 
-'--: De :l'1lIlUOlldelide . 1- warG . rege'ns , die z-ulke ' verwoestinCfeil de plaals van den heel' ,Teltes te Padang optredell. 

I!ebhen aallgerigt t!J Pall ~ll o!llslreken en in rie afdeelillg P~ia-
man, Iiebhen ten,elfder Lijll in de Danan distriklen "belangrijke - Eergislereu avond onls.loud er brand in eene ~oor:nalige 
:lariJsl ntl ingen vf.r()orzaakt. Vail I:)!tal ;)0 t ni; pnal :>\, grens waschlootls nabij het Militaire H<ispitaal. De Toeanko Regent: 
Loeh{)e Basz(lI'g e ll VI Kotft's, is de tran'po.-tweo' o'eheel I'er- vall Padilng liet door zijn volk het gebouw ollve\"wijld omver-_ 
II lOld ell mcr,lroomd ell 1-UII de hl"llggCl1 door de,~ stroolll weg- halen' cdc branrlende doelen bllls8chen, en "voorkwam' aldn> eene 
(.:e:; I"(.:I'1I 011 IS het kotlijlmnsport gest~em(L Vall besl llill'swege. , 1Iltl,reJdll1g van den bmnd. 
',<onl'( het, lIoodige gedaall 0111 'L1e gelede_n schade teil spoedigSl.e! Padan.fJ. 26 Jannarij. Men deelt OilS m~de, dat de !lde kom~ 
I ~ h p r~lellell, ' , . ' I papgule [Jav:uwn] van het J5de Batailloll lufalllene. aangev,lIld 
, ~- ' . iIl'm wil hier welell drt\, dr ie i\ ssistent.Resigenl.ell - in dit clopI' ~ell~?e e~:01:e8clie . sold,ale,n , clerle e,n 6e kompagllle vau_. 

bqul'ernelllent hct [111111 hebben oflgeval, del' _ Regerlllg hull out- (ial. ~,tlaLlon, bekomnHl.ndee~~1 IS 0111 ondel~let kOI~mando van 
slag aan 1 e bleden, . I den h('ltClil va~l Denlekoma.ln de dem~nstl atle ~egen de Me~~ 
,Als . dat werkel\jk "laats Ileeftza,l 'rriemanrl l'f,dellcn hflbben , ~awel-eda~l~le~1 deel te nemen. De 1~ IUllenant, l<\I,r~tnel' ell ae 

1.Ieh m' on~r 1e 'verwollderBU; I.e lang' toch gaan di) olltl:,ie alIIL- .I ;-e IUll.ell:lnts Kuppelplan ell van Te\Jll zuilen, als ZlJllCle b\J de 
te nan~n hier IeI' kllsle gebukt oniler !'len, sichel van bei'nrt!ering I g komp, IIIgedeeld, dell toeht mede mak.en. .. , " . 
en . iI p. lloellllllg - wat. kl'ClIkt ell olllmoedJgt. , - Ge!'llCh!ell zeggcll, daL het sehl"oer~loomschrp Wlllem IIl!)r 
.. i\oJ:.nl' hel . pl~1I in b:-esli~ hurel; wij -'li',daannede kuIlllf!ll, I in S l~t i ~)lI , blijve? zn l. ,Ierwijl he~ radel'stoomschip Borneo lUet 
nor.1! magell \Vij nus vereenig'eil, l£en vel'zoek bm onl.sla[ ml'l het sciuoefsl.ooll1sclllP j\faas en Waal zOllden belast wezen met 
de hetrekkil;gl:all , A:dsisteut .. 'ltesi,deilt, na hoogst.-w aai'sc h~-lll\jk de ,0nde~',!I,~JllH:g: te~,ell de ~~:nl~,,:el-~:I~llden. De Maas e~ Waat 
ged IIrende eel.l 20 1\ dO tal .I aJ'ell III olldersclrelden~ beLrekklllgen i WOld,t CI,a~.el~k' 1,1,) lblaut IlJ~[ ~~ [~ede v~r\Vacht,: . 
ciI .va;, Dllderen af ,begoll llclI den la,lIde ge .. lIenci .Ie hebbell IS ! ,\;V,.1 ,I .e .. meellell dez~ en meel l~e~'1e~uke ~e[u.chtell I.e Ulogen 
() I, oe ware weg IIlet 01\1' derltegenllg I.e overtlllgcn,datlJlen I. te~ensp l eke n. De g~\\apende be\\e",lll" lOcl:. I\elke. men t.egen 
zich orel' de \\' ijz!: waarop z ij ht ijkbaar ijver,troulV en -amble- J he, ollhed uj(lellde 'Iabekat op het oog heeft" maakt eene zoo 
lijkr. . kel)I'.,is weel Ie apprcc.ieren: ~Bk rcn~ t. genlcl!" De, Rege- 'I gl:~(: l e v~:rloonl\~g als twee :too.msCh~p'en opleve!'en le~e~ne,male 
i'ln~', voorgellehi door ambl.tnaren lile\. Vi'll v,in pel'sooilltJke :tu-. 0\ ~I boch"" en Illllt,endien "eloven WIJ met ecmge ... ~kelheld Ie 
tipal. hienen ruim hehebt lIIet vooroordee1e11 jegens . elk amble- '1Il1og;-11 bel'lglen, (lat, de lylaas, e~ ~Aal tc BataVia at, ?,.,.P/ .. O,.e.rust 
nnal' herkomsllg Uit de kmehl,lgc en doort.astend e school del' 1II u eedzanle lust III timmeI'm" hot. , [SI • . '-,.J 
\'ool"lYIalige l\ili ii laire GOIlVel'llellrS, staat eCll\-oudig- hei g-e·vra.agde I ' 
onl slag. bell ev(~n " ceil op\'al !end karig pellsioelltj e , toe, en de I GOUV.&RNEMENTS.BESLUITEN" BENOEMINGEN, -
Adsl , lcnt-ResH.!eul en, wier Ic',:en ell strev,ClI gedurellde-een gl'Oot, I . ENZ, 
:\r~II I ,, 1 j al'eu aan df, SlIlIlalrasche belangen verbolldeu waren, z\jn _ . 
spoedlg. I,it 1101. gdleugen gewischt" en vall 11111' lie gewigt.ige, den I.E\TRAKTEN uit .M t Register del' B esl.ifen ,van dell G01trJemeu,'-
ta:nde helvczen (llenslen hoorl. men a,lIeen dan nog gcwagen, . . GeneI'Gat van Nede,'landscfi-Ind,e. 
Wall11CCr het 1l00dlg en llIogelUk Jsze In het Gog van .leugdlge, I B UIT F.NiOlw, den 3,len }<'ehrnnrij ]870 [No. 5.J 
npkollle"dc ambt.elUke S[ll'lIIielf te verkleJllen, . , ' I' . ') 

]~r ]3 eell anderen, lI1anllel\Jker ell waardlger w.eg te Lewan- l lStaots "ud no, 2_.J 
cl ~le ll Deze voel'!, trots miskenni llg en verguizing langs voort- Gelezen de llIissi;e- van dell ilIillister ~an Kolonieo, van 21 Augustus 
tlureude gelrouwc ell ,t,jvervolle pilgt.sbetr.achllllg, dueh tot de I 1869, LA. C, liD 24/1148, hondende mededeeling, d.t de Koning bij 
lanclell to~ meL memOrlen v~n gneven, bezwaren en ~laglen ge- 1 kabincts.reshipt vlIn den 15dell diet' maund, no, 6, aan den !I~inister 
wl'pend, 11Ilm rec t.a n. a~r . Z, E. den GOllVernenr-Clener.a. al en I vall Kolonilm en den Gouverneur.G .. eneraal van Neder.lan.d.SCh- fnd le mag· 
desgevorderd naul' het BHllJellhQf en ve~der. liging heeft vej'leelltl, om, . hU \Viize van overgangsmaatregel, van officie· 

Geen vcrzock 'om onlslag, geene reLl'alte len hehoel'e van per ren, ,lie vel''','nniug Hagen lot bet aaugann van een hmvelijk, ook als 
se geprotegeerden, maar standhoud en onder het devies: IIfais bewijs van "gegocdheid aall Ie uelllen notaricle alden, waarbij ,derden 
qlle dois, ac\ vienne qnc POll l'a." vnn beke.llde soliditeit zieh ycr1)inden, om jaal'iijks aan deu Om.clCr, lot 

_ Per J' ongstemail i~ hierdetiiuinO.outvan O"e~dal deRe_da.t hij den nlllg van kapitein zul he,bbeu verkregen" of aa~ dleDs aau· 
, "d I-- r. ' I b I ' "1 f' " ' 0 I I" t staaude ecblgenoote cene scm van "nmslens f 400 Ult te I,ceren, gel'll1g- em e I.}h: loc 1 es olen lee t, om, ge lee ill oVC I'eellSell1-

ming met het vool'stel van den Adsistelll-Resident H. A, Mess, Is goeugevonuen ell verstna!" 
eene I'ewapende demoustratie te doen ['I oats hehbel1 legen '1'a- , Yan het bovellst.aan,le aanteckclling te llOnden, . 
bp,kat [OOslkt!s\; van Siberoe]. I Afsch rirt enz, 
, Het afloopender Priaman ell het vermderlijk vermoonlen I 'I'er OI',lonllnllcie nil deD Gouvemetlr·Generaal: 
del' opvarenLlen za l dus gestraft, den smaad, onze vlag bij her- I 
Inding door de Menlaweijers aangedaan ge\vroken worden. I 

Dit besluil, del' N. 1- R egering venaadt o. i. cene -kracht, 
welke 'nell te vcrgeefs blj de vorige Hegering zoeken ZOIl, en 
vcnliel.t; dan ook de loejuiching van elke parlij, 

Zr. ):Is. Slooll1schepen Bromo en Borneo zijn gedesigneerd om 
rHJder het hevel V(lll den siatiolls-kommamhnt naar deli Men
I aweisehen Archipcl te stevenen, Het wachten geldt ' thans nog 
de Jlroillo, die vall Java naal"' hewaarts op reis is. , 

De lundingslroepen zullellbestaan (lil eene inlalldsche kOlllpagnie 
r"falllerie tot o j) de orgallieke sterkte gebragt door de aallvul
.ing van el!rofl. soldaten, onder het kommalldo van een kapitein. 

Farlwitl, 2'2 Jallllnrij, Men deelt 011S lllCae, d;\t Zr. Ms, l'R- ,I 

De A/gemeelle SehTet«I'is, 

V AN HAR~:NCARSPt; r" 

13UI "" 'N7.01W, deu adell Febrnarij 1870, uo, 7, 

(Slnatsblu<l. no, 2:3.) 

Gelczen, ell7.,; 
Dcn Rand vall Nctlcl'landsch- lnuie gehoord ; 

I s goedgcvonden ell verstnRII: 
1~er5telij k: EllZ. 

Ten tweeue: Te hcpalen; dat de kasscn te IJahat, Tebing·-Tingi, 



:,.~f#;;.~:f;~e::;~:',:,::'l~it:~:i·it.i~T~~~t~~tt~~"~ 
, De Algfl>letnleSeAretaris, " ' '1)e mllt~~ien'bij 'liet , militilirc ,' (re]Jai-teill'eht : z,ijlhl~l~itrih:ijk ' 

• VANltARF,NCARSP~[" en , belangl'lJk. Daarentegf'U w!\cntenondel'scheidenehoofd" 
ambtenar¢~, bij . ',het bU~'gerlijkbest'uUl" gp ' pIaatsil1'g: ;: :Fiet 
gerucht, '~Vll , dat ,de 'resl(leIlLy.nn~ ;Blttavinvool: eerCv-th:diend 
stelijk ambtenaal' plants' maken ' ennaal' ~Tagal gaiul ' i.oll. 

,' Civicl DepartElil1ent. 
Benoemd: 

1", ~il'ektcllr del' hllrgerlUkO opellbar,e werleell, de I,obfdillgenienr del' 
terste klass." b,i.i ,lie" tak Villi dienst jli .. .. W . . H. I,'. vall Radel's .. 

. 'l\~l ussistcnt-residl'llt Vuo!' il_c }lolicie tc Padallg {gl}_!l\'eroe!nent Sumn~ 
ira's Weslkust], de Konll'olenr del' ",ir,t. klasse bij ,hel bimien
I.ndsch bcstllill' in <1,. J"t·siueulie PalembllD'g .J. C. 'fh.Vigelins. 

Tot scheiaris dr,' l'esidentie Sllmal'allg, de hoMdkommies 'bijhet de-' 
iJat,tement del' inuriueinNederlandsch-Inclie J., C.' C. Struick. 

'Tol. ,seki'et,wis oer resideotic : Pasoei'oean, de ambtennar 011 wachtgeld 
.T. R. p.begg, ' laatstelij'k .l·kl-eIRris vou het gonvcmcment Snmatra's 
Wesikust. ' 

'['ot schetaris del' 'residentie KClliri; de sel,l'ela ris del' residentie Kadoe 
P. P. du Clq,ux. ' 

"fat ,sekl'ctaris del' ,resirlenlic ' Katloe, de hoofdkolUnjies bU ' het depar
'ternen\van ·binnenhmuscb bestuur W, g , I., F. von Ende. 

Tot parhllismeestcl' te IlI<lrnn;lOijoe [Chel'ibonJ. de ambt enaa!' op non
ti,ktiviteit 1\, II:. n. Alting Sibel'g, laatstelijk<lerde kommies bij de 
algrmeene l'ekenkamer. ' 

Departement van Oodog. 
Ontslagcn: 

, Een voorv~l vana~deren it~~'d is ~deverbnindingop ' ~:dezel" 
van llet ;Be1gls<;he , s?hipFl'e{{e!;~c, van 8,03 t(in,kort J;lailat,het, 
?p de reekwam; hetmoestkoehes: lIaarPertl brellgcn. Hetschip' 
IS totaal ~~rbrand , eil de,,' qhi!1ee~en , ', die , van Hongkong 
kwameu, zlJllaan den wal gelimsve$t, or it ua; die bij 
deze l~mphet leven vel'loren,tel'wijLndg 12 worderivermist. 
Aller1el gerllchten loopen OVel; de oorzaak, l'an den brarl(len 
over de ' reden, walii'om de kapitein deze haven aaude~d. 

De ,uitbesteding, van gouvernemel1ts~wissels " heert ' wedel' 
fiasco gemaakt, wan~ tenl'ijlhet g(lllven'teI'tielltvl'oeirer en 
thans 10m~~?en,> tegen eenelimitevanlOi1/4aanb()od;-waar
aan men bliJft hechten;werd ooktllans niet meel'daH[62,i52 
~enomel1, hoezeer e1' boven den ,gestelcle'n koel's l'nei~rwlls 
mgeschreven. NIell scllijntin Iiuiie maar niet llaar vraag' 
en aanbocl te kunneu Jtandelen, wanthet , gOllveriiemimtnit 
Ned~rlaI1d becijfert ' claar de ' kosten vali ',' uit.zen~lii:ig ~ vim 
speCIe op sIechts 11/1 pCt. Maal' als de lassen eens 

l~fl'vol, "it Zr. Ms. mililaire dienst,wegens volhrag(en uiensttijd, met tijdelijk lecligzijn, zal men ' er toe moeten komeH a tout 
behond van ' regt op pensioen,de kolunel F. ] •. Manl'enbncbc·r, prix geld te m'a~n. 

" direct.n\, <le .. g'enie en insl,ekteur del' s'nppelll's. ' '. De merkwaar~lige brocJnue vau , de\l. heer<van den Berg 
, " Bev~I'derd: over het octroOl clerBank wonrt levimelig besproken en in 

flij het l1.'firjJs , Genie en' SajJpel<"S. den Javaqode ;zijn een paar van ~ijne "stelli)1gen bestreelen. 
'l'utl<OIOIfel, uirekteul' del' geuie en inspeklenr del' sappetirs, de lui(e- ~ " Het Bat: Hb!. heef'tzich met dewijze, ' 1Vaill'0p. uitbeste-

UIll1t koloncl van dat korps A. W. Egtet' vah WissekPrke, ding van openbal'e wel'ken en benoodio'dheden vool' h et 1eo'e1' 
ll,enoemd: gesehiedeii en, waar<!veT men ()okonlaJ~gs klacliten van lten 

, 'rot kOlilmand.llt tler derde milil.ire afdeeli.ng opJavn, de kolonel, heel' Tit in onsbliidgelezen Jleeft, bezig gehOliden°. Het 
' kommanuanl tiel' infantel'ie te '''illom 1:. G .. P. de Nel'e, zegt o. !t. : , , ' 

'I'ut nlilitairen kOllltnandant del' Zuider- en Ooster-afdeeling v,an J?orneo liTe Batavia wordt' een Ent'OlJeesch ' ammemer ,die de 
de luitenant kolonal,van l,et Sste bataillou infanlerie K. 1' , Schnltze. , uii:nste insc}ll'ijver ,was , wien, de aallnelllillgreed~ .voorloo-

BCVOl'del'd: • pig was' toegewezeri, die daal'ellhoven reeels drie jaren lang 
'f3ij he! Wapellae,. Iu/a"terie. met deze1fcle lev,(}ringen was belast gewe'est en zich dam'in 

'['utO kolonel, komm.ndant d~l' infanterie to Willem 1, <Ie luitenant behoorlijk van zijne vel'plichtingen had gckweten, geweerd
kolunel, milila il' komln.ndant del' Zuicler- en Ooster·arueding van om het wel'k te gt\nnen aan een andel', die bel'eid is de
Bomee; A .. T. 'E. lJiemont. ' , zelfde level'ingen te hewel'kstellige.n ,voor , eene som \'an min-

Tot lilitenant kolooel bij het 8s(c bafaillon .. de majoor VI'. E. }' . van . 
Heemskerk, van het korps. ' stens f 40,000 's j aars hoogeI'; en dit. gesehiedt op den ell-

Tol majoor 'bijhet 15013 batailloll, oe kal'ilein J. C. Albreelit, vall ke1en groJ,lCl, dat een del' door den eersten aanuemer aall-
llet korps. geweze borgen niet genoegzaamgegoed is; terwijl amftwee 

1'ijdelijk " Belasi: Chilleezen,' die op del1zelfclen elag 1'001' andere l everingen 
:Mt:t ·de 'waal'ueming del' betrcl<king van kommmidanf dei' tweede mili .. 

.laire afdeeling op Java, de kolouel, kanllnandant <It'l' infantel'ie te 
Willem 1. A. J. E. Dieme;nt." 

hadden ingeschreven, en de min ste illscluij vel'S waren, ge
legenheid werc1 gegel'en' om ' 1'001' de borgeil, cloor he!'1 aan
gewezen, maar el'eneens niet genoegzaam gegoed bevonde'n 

ALGEliIEE..N OVERZICHT, zijn, andere~l in de p1aat~ te stellel1. , 
, " . ' IIIn ,de lweecle afdeeling echter worden de voorwaurclel1 

SFebl'llan 1870. van uitbesteeling ~ooelallig geste1d, dat zich geen il1schrijver 
He gewone stilte, in deze stad wen~ do~r onclcl'scheidene I voordoet , en maakt ~c 1,tegeering g,'een ~ezw~ar ~an deilYl'O~~ 

feiten verbroken, dlC lIe aandaeht bezlg luelden . geren aannemel', the m cle gel'ungems Zlt, Ilet werk blJ 
De lang vel'wachte bcnoeming van ccuDirectem der Bur- 1011derhall'dsche overeenkomst OlJ te dragen. , 

oerlijke Openbare Wel'ken heeft plaats gelmd. , De heel' van I " Of clit tegen .denzelfden, dan weI tegen lwogerel1 of min~ 
Rudel'S was een del' hoofdambtenaren van den Waterstaat. I deren prijs dauVl'oeger geschiec1 is, Forcit ons niet gemelel." 
:Nlen had reeds luide k1achten in cukele bladen opgenomen i ludie is een laud van ubnormaliteiten,- is weleens gezegd. 
over de mogelijkheid, dat een hoofdofticiel' van de militaire : 'Welke vuste, hand za1 dam'ineens r ege1 en onte brengen'i 
genie ' zon optreden, De cI~ef v~u dat corps is echter I H et ~lieuws v~n. elders is sc}wars. ' '~Ie:n wil we~elt, die 
eel'vol" wegen.s volbracitten dlelisttlJd, ~ntslagcll, en de heel' I eene k1ellle expedltw "tegen cl~ Ment~wel-ellanden mtgaat .. 
Euier van Wlssckel'ke tot kolonel en dll'ecteur van het corps Deprocluctle van Banka-tm 'was III 1869 67,\) 34,113 'Pl~ 
d~ <Tenie en inspectenl' del' sal'p~ms benoemcl. ko1s t egen 66,210,23 pikols in , 186S. Het restant tin 
D~ kolollel-komlllilndunt del' iJifau terie te Willen 1 lI'erd onder ult. 1 869 was 58,041,61 llikols kgcn 87,186,62 pi. 

tot chef tltl' ~cle mijitaire afdeeling oj) .lava benoemcl en ver- leols OJ) nIt. December 186S·. 
vanO'en door dell militairclt kOl1l111Undant der Zuid- en Ooster- , El' vnlt bijzondcr weillig regen. 
artl:eling van Borneo, teveIlS kolonel en waarnelllend kom- j I~Iet Italiaansch~ opera-gezclschap alhier IS 111 clecollfiture 
mandant del' 2cle ll1ilitairc aftleeling op Jll\'U. Luitellant- Eell . deel del' al'tlstengeeft eeltter vool'stellingen of lieve! 
Kolonel. Schnltze necmt 1It:t kommanclement in de Zuid- ell cQucel'ten , ' " 
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1869 • . ' , ' , . . " . ···· 'liHi.S:',:'i 

-·_;;:.-"""'~,.:b ' ~ .. __ , - _ ' - __ -, ,., : ~!.- :_-~_)~ 

'J?atikbilletten i.h .. omloop .• ·. . .... ; 
Rekellil1g-comant ,saldo's ... . 'I! .1.562.50S,72 

f" 25.15 7';(}65;;'~ 
1/ " . I ,45$; 5,6,!:;-gp 

'lS,107,8~9,69 lIfunt en lllnntll1atel';(~at,iesinbe~repen). 1/< 22.53B; 710;83 

])e Iotalen' l'ente-.r;evende ' Uit7ettin.fJ:en 
hedroegen op oTidel'.\'olgencle (Iat,mus.: 

24J\!Iaal't. 
2() Mei. .. : 
28 .Tnlij:. 
20 Oetoliel'. 
10 Jxoyember. 

1 Deeembei·. 
1870 .. 

12 .Tallnarij. 
10, /I 

2(; 1/ 

2 'Febru;,rij'. 

1/ 12.547,461.60 
1/ 10,7&8.715.49 
II 10.765.050.69 

' /I 1L836.299:95 
". 12.458.190,02 
1!'·12:0~0.545.81 

II. n.H)2.69:5.33 
II 10.669.85'1.88 
/I 10.682,159.30 
1/ 10.543.707:13 

== ........... = 

5 
1/ 

II 

II 

" " 
1/ II 

II II 

/I 1/ 
o 

If J -!/ 

Op ollgeveer .r;et/ike ,ti.i!M;PPCll '; bedroegen de Iotalen 
.' l'ente-r;et'e),!le Uilzettingen in: 

1868, 
II 1'3.725. f)8 8. (Hi 
II 15.257>1,56.:17 
/I 15).07,6.987.79 
1/ 11.515.965.23 
1/ •. n.295.173.19 
/I 10.980..098.15 

1869. 
Ii . 10:79.6.618.83 
II 10.670.687.98 
/I 10..834.493.7li 
il 11:074.112.82 ., , . 

1867. 
Ii 15",825:26.2.70 
1/ 16.575:990.32 ' 
II 17.722.650.33 
/I 14.944.309AH 
/I 14.822.697A8 
/I 14.763;630.83, 

1868, 
1/·15 .012;64L'il 
/1 15.252.813.c16 
/I 14.937.968.11 
II 14:686.(}35.72. 

Waarhemingen TE HA T AV lA, 1869. 
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VLAG NA'ImN Dlc]l.SCllEPEN flEZAGVOlCRlllCR' YAN 
., 
i DATU M NAAR 

';i~llWl'U--~~2·1Ji:-no-oc~.~S-C]-L-'-'--' , ~ca -Ri~;:~----~~"'-----=~--
Febl'Ulll'lj . ~ " ,-•.... {,f!,,\e\~,l'}: Gl.'tmrell . 

• U II ••••• _ 

- lliaUlonu. : 41i"ra;~scI1.::·::: Pt~~eJope . '-11 !';ngels-ch '_. > ••• Shffa. '. . 
. 5 " ; ..... G. II. l'e.ake 

-----,,-,----- "-----=_. , ' 

. Shlgapore--....• ", . .1:n .Tanual'.U .. >. ·1~al11'itins~ . Pringh. 
. Penrose . 

LocK\'er . 
Rose"-. . 
~rigul'ane . 
fopI'. . 
11'irnc. 

· . Lomlen ..... , .. ·· ·Is OcteLel' ..... -. SlllguIJore. 
• . Melbomne.. •. '12.5 December... 1/ 

· . rooch..o" .. , 17 J:'llUal'lJ .••. Falmouth. 
• . ~Lt\re. , .. "" 15 JulIJ ••••..•.• Bangkok. 

~ingapore ., J8 JanUa1'lj .••.. Londen. 
Hongkong, . J3 /I •••• " 'felba urue 

========-,:==",===A a n g ek 0 III e lIeS C h e,'o;l)_~e;,;l;,l~t,;e;,.· ",;B;;;,;a;t;;a;;:,,;v,,;i;,,;a,;,;.=~"""==';=""'"======== 
i i 

flATU;! V1"IG :nT>:NAill.! NAMEN PER SCllEl'l':N 
___________ ~_I ~i _________________ __ 

FehrilU-r\l .. _ 41 ~ylgiscl, ....... !SChiP .... ~l'e~erjc'l . . 
II • '-1 :Xeucl'la.UllSc:h. " f1~.'f~_ _ _\lHUlU PUCIi.Ct. . 
II • ,uiZ, i\l .•...... ~~StoOllilj~. Silllltllrn ••. 

G "ZAG VO ERllIcP. 

.li\iQjlise. . 
.! Viepel'ing . 
. !lironkel's . 

VAN DATUM 

. Inongkong. \ 1 'Feb .. , 
·Ilndl'amrq)oe. ._ . . 
. iSoerabaija. I 4 Febr . 

Vertrokken Schepen van BataviL 
,c=.~~C'C'>~~='''i ' . 1 

DATU;.!! VLAG 1,·BI~NAl\1. 
i 

;':h~:l~i".--:· ·":~! Xcderhmdsch •. Ischip .... jWr<tcl'loO . 
II - • v • : :.f:runSCh .......• jstoo!ilb. 'ICflpit~le . 
II • • 'J: 1,lIge1sdl. .... 'j bark .... Calabui' _, 
I, . . 7 )"OOl'U Dllitsch 'ischoellel' IX[\{';'\,. • 

·IAhl'!1l1aI~1S' 
. RaVHl. " 
·l'r~lylol'. • 
'IKoUsen • 

Gj"ZAGYOlCRDER 

WENTE:; 

.' -.-\B01'ueo Compallr IJiinitea • 

. F.. MoorUlfillll & Cq. 

, 

./samarang • 
. Singapore .. 
• Bushil'e. 
·11'jUatj ap• 
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-" ' ,' . ' ,.;i:!~~i1W,~~ti;i::i~ 'le~e~~,i~b;~ld. iii~ ~~~}·ijind.~t~~~~ikk~!,~ , b~~",i~,;<a(i/i;li~; 
·_f_··.:l;',a: n··~.t.:.':'.".:tP'~,-k_._-".'.e' .s.;,;.J'~.-.;-. 3. R,j,·tt~~.~,.:!·._._1, ':ie.rit:n~nt" .l'ej.m,·;.'v,~_",!l_,::.~ ... "._VI,a; Ne .. d._ Fi-Ies: .In SUIKE.Jt ' noch , KOFFI.T ' V-alfel1 :'elmig~ verlcoopen teveiin\eld-~I'(. 
~.~eoogslen 'UD ZOO goedols .gebe¢l ' cipgei'ui.md. . De stemming::vo9r bet; 

.- S.l!-era6tti,j~; ·.:25Jun : Eng., LU'llIcest,OIi,Jhs. ', PII~oIy ,.- v. Cho:r,bon. , eel'~le' : Brlikelis_ vrij va~t,ilie··, 'foor .;K~ffij b4Jft·- d&~l'e:iltegel1 .. f\~\i ~ir;.:,. " 
elfoerlJ,an;' 23 , Jan : :Rnss . l.~ntlalar, J.nn~greel!,: v" Cher-Ibon., . . De aalivoe"en 'van . -r NnTGO wBrd-enlfe1angrijlier'! :tenvo1ge., vah·; de 
)Jii,iijJew,,'II:!l,e, 17 Jan. neens~h]i'reiol, Nielse,D, .v.PasoeroesD;14 bel'igteo · nit ,Enl'9pa is de. {iplnie wei watinjnd~r. .giinstig,d6bb :b~ijft . 

Ned; ; SilInl~j' " Overganu~\' , v.do.; 19 Ameriit: ; .My~ti.c , B~lIe,c' Bl1ruhl!m'$nperi~are , k,vlll;itdt . tot 4e " ho.Qg~te ·nQteri~ -Ie plnal,Sen :- . '., "_:. 
v. .SamanlU'g; 17 N cd: Ue ' Goede. V erwa~litmg, 'H1ncn,"s, .:v.. do.; 18 " V R.AC HTEN .zijnyasl o de Wole~lbo wcru. opgenorireo uaal' Amster- . 
;ed' .. "Landbouw,- -Si~singli, r v. .Sa~arang; ",Ned. Isabe.lla--.Johanna, ,vgn d.am. :op , .d~_ basis . ~ran· f 6~,~ vQor"' '~pikel'~ . De. :. Al1s.trriii~:, J;>apK:e.t." . ko~i1tJ 

Brink, v.Soerabaija. - · hie.rS·~il'e ·r laden ,,601' Ansli'slie tot ·.')1: 1,15/pertoo. · · - . , i --
Vertl'okken... . . . Teagcvolge vQn de zware brao(Jing 01': debanl{voor' de' ,rivier beeft · 

, G" '- h' ' ' 'AI--b' t ' P ' N d Z de :,konimunikatie met de reede z.oo goed. 'als': geHeelopgehouaen: ' Vau 
Sainarang, .- . Ned .. ·. sraven age, er s, n. nsoeroean.; e. es 19 December -tot- heden heeft slechts gedllrende zeer enkela dage)! mo. 

Gezusters, Rutgers, n. Soerabaija. · . gelijkbeid be.staan voor praauweu ow" ilhnr buiten Ie gaau"!- .' 
.SQcmbaija, 26 .roo·. Ned.Siudbad, Koo.J, II . Nederl~od; :N~~ . Ma-

d'nrli,van del' Kerkhoff, II. do.; Eng, Al-chlbald,l\'I~lc}\'I,llao; n. Amoy; . . .tiIand. ,.t:tJ'een . Siim.) 
27 Net!. Helen,Evan, o. <10.; Ned. P at.riarch · Sambil'i, Lion, n. Au· 
stra-lie. ' .. . '. -

Uitvoer te :Batavia., lJa~,joewalldie, 18 j an. Decnsc,h }I'rein, Nielsen ;- o., Christiaansao~, 
Noorwegeo.; .· iWNed '- Sooda, Overgllauw, Il,N,ederland; . Am . Myshc 
.Belle; liuru.ham, 0 '. Amsterdam; 21 N~d, De- Goe\le 'Verwli~htillg, Hi: N-.a,. 
lenius, n. Nederlan<l.~ " 

Amerika I'i~ PadaIig l,er ·Eng. sc hi[; .BnIOIiq'~ith '. 'dlez.NorikweU, 
.gt. 1-1 acLaione, Wat,on eo Co" .. 

:B:A.JSTOELS-l3EEt.,IG-TEN", 
Pada1z9,,21 ' J anuarij1870. 

- 2r.1I1 •. Schroerstoolllscbip Willem bragt , :;Ibiel' geeu!J beiangl'ijke 
tijdiiigeu aao.: lil lIentoestand .. desh~ndllls is geeTje ; vel'ailqii-iog ga
komeo; ' in. manufacturen 'heeft nngenoeg geen omi~tplaats . Door de 
Kamer vau KoophauJd - en Nijverheid - tePadallg:, is naa.I' men' zegt, 
anderma.1 eell voor~teL ·· aan-.i1e .. _Regering' gOOa.n >wt . ophelting dCI' be
schermenue ' b~alillgen op . ~tili koistnandel; , s~uW de .Reg, "ring, zi,ch bij 
dat ,voo1'stel 1\:an, sis dan zullen de van eemge Il1dlsche' havens o.ar 
herwaarts ver'Zeilende schepeo o .•. rijs t nlsbaUast k11l1neilnanvoptell; 
naardO<JI' de tegenll'ourdige hooge vrac1i.tIJrY.zen v,oor ·dat,.jlrtikel - komen 
It ·v.rvallen, en de rijst niet wedt!' knn,,-ell ' slUge,i ·to~d'i!'i'bllitengernecn 
hooge l'rijzen ; welke thaDsl"orderigevOtder.ll, . ., . 

Eogelsche · Katoeo. Wilte -Shirtings; fijDe36i Ie plaat.en tot I 15 . 
• Elefadtes Diet gewilJ.. Cambr.ic,S No'_ 24 groG,teo vOoI'raad , dochRiet 

gezocht; No :-'- S6/42 r ",lO, -No·: Ip/ l6'./' 5, IO ·oeter te pl.-. tsen . Sa
Ieir.poris' zOlld.d~ afdoclii ng. , B.tikkeujJ?rin~s en Wecfgoederen eveomin, 

. wat d. '. tijd van het jaar froli \\'e~s' meaebrengl. . Ruod ·Kotuen 5/4 
/9,- 6/4 f 10,50 @ I ll,75; de mi.nde,·e SOOI·teO gezocb-L, Lakcn, 
rood f 2.25,- zwart /2;--', blaa",,, f 2;c...... HollaJ)dsche Gebleekte 
Katoen, lI1adapollnrns opgernmd tilt f 5,30d. 6/4, de 6/4 notel'en 
f6,2i- Witte Shirtiogs,aan 7/4 _' bestaat behDeftii;,co gaan tot 111,-
5/4 en 6/ 4 zon tler vra.g , uotereu /8,_ en f 9;50.@j 10,-. Cain, 
brics No. 24. beb.alden f _ 3,75; No. 30. gezodit tot / '4, 15. H oi· 
landsche .RnweShirtings 33i tegen ' f '. 8,50 ' te pla~tseo; '36i notereo 
f 8,25; 40i . 9,30; 43i / 9,60: Calicots, 5/4 f 5,40; 6/4 f 6,25; 

-7/4 I 7.,75; 9/8 njtt voorhaodeo, tloch wei il" vraag . Drills f 9,-
.I'apiel' Diet te . plaatsen; overvoer<l.· .' 

Uitvoer. ' . I 
Koltijlaatste veiling-prijs - j 35,47. Benkoele'lIen l\10kko-lI1dkko 

993 .. i,i •. Buiker, 2Y9 do. pe'per, 299 do. darnsI'. Agel\ten . 2vn. ~iee5cIi ; 
3 do . broo,I , 201m. sfrq9zakken, 250 .• k. · !tumbier; 273;84_pic_ Ftper, 
niimmler eu ClI. · . ... 

Nanr NededRIl.d -pel: Ned. _ sehip)) D"eIl.I' ijk",gez: Leverstein, 
0 .\ . . agl:. ·MacL.ine • . Watson en Co, . . : . . . . 

999 pic. peper,. 5H3 do. Jartlar, Lid. ethnologisehe voor"erpeo, Il'i.k, 
811,90 A pd , 1 hee, 104 }lie: koHij; 50 md . steenkuien, 2 vo. brons, 
;3 do. erwten, 2 do . meel, 2 db . spek',' Agenten. 2576 pic . rijst,. 
269 do. peper, 200 do . rotting, 2 kn . vanille, Int. Cr. en H and.
Vereen. Rotterdam. 7321,31 pic .. rijst, 150 do. rotting; L Revius. 
3 kn . confitl\r~n en lukwerk, 1 kt. schdpen, 4 coiL sapanbout, 1 
do. diverse, 2 ·do. boeken en instrllmeot.;n, .r. Uaendels en r.o . 

Naar Anstralie per Eng, schlp .; Woverly", gez . · Jo'·'gnlh ; 
agt. Hunt"" Houghton ' en Co. 

990 kn . thee, 300 roll. matteu, 351m. con6illren, 12 ' do. a.ruewerk; 
2 do. z~de, 9 cull. meuQe)s, JOI <10. tmiw, 9 do. ra.-il . ilen, 128666 
N. pd. 'en 400 pic. sniker, 37 do'. peper, 4 . do. noten, 10 ko sigo
ren, oit lIe! liclief entrcPQt alhier in 8verii binnengeloopen ; 32 
rot-ting; 1 gewcel',"Agenlen: 2 · v~1. .-leesch, Range Ihnen . 

Bij. BRUINING .& WIJT te Batavia 
is versebenen: 

De Ajleverin.r; van her 

Militair Tij dschrift' 
. . 

- onder Redaktle yan 

It It it ~ B't S TR.A., 
lste Lnit. der Genie en Sappeill"s. 

, j 26,- -tot j 30,- te notel'en . P eper j 18;50. Cassia yera vao 'I 

f 30!- tot f 40,- veel VI'~ag, /elfs tege~hoogeren prijs. RUst 
Batav18 No, 1 /10,- @ / 9, 00, No, 2 r 8,00, No, 3/8,- .. De I 
I"'ijzen bl~.·ven 'slijgeoue, geen Vool'I'tla,u, ' NOknmuscaa,t in dop (60'-1 
tot / 80,--- geVl'aagd VOOI' Eng. fou. havens. Foelie f 11 5,":" tot 
j 125,- luem als ' boven: Gom Damnr f 45,-, nOtTIioaal. Gutt a •• . 'h . . -h ,', . i 
Percha van / 95,- tot/ l~O,- ~o~r. No. :t" No.2 f 4-;, - . . Sago II Ret TIJc1sc rIft ,verse IJut maandehJks. 
'Meel f G,- behoet!e. Iflllll"" r 3~, · (~ j 3!l,- VOOI' Koe ell' .. - . '. 
f 25,- @-j 2(;;--.-- VOO I' Bulfel per picu!. Hutting j 5,- @/7,-. , - . . ~. ' . . 
Natt. Indigo r 10,- @ /11,- wordl \Yeillig nangebodeo . Manilla I l'rijsper jaar Franco bij Voortuitbet&ling, 
Sign~en / 51;,,- 'd~ goede S,oorten,geen hclangdjke vool"l'8ad, f 15 . 

Wisselkoers. \ . ; -
VOOI' aankonl~t del' :Mail. Partikuiier papie.- t03I/2@104pCt... ·Ill·J· ]\'1. \~7I'Jrl\ .,. ZOl~; L'\ 

}'~klorij trek! 102 pCt . (Sa1ll . Ct.), 'J'\ '" ~ l'1'J te Rut/erda'lll IS 

Samal'ang ,29 Januarij 1870. 
I N VOER-AH'l'IKELEN. He otTIzell ingen wal'en de' geheele mnalld 

vao zeel' weiuig beteel:euis, hetgeell wei niet andel'S verwacht kon wor
den in het midden van £leu r egeutijd; en ua alloop vlln het iu I.nusche 
uiellwjaar, terwijI deze lllats!e dagen de I, audel nag meer bepe!'kt wordt 
dour de nad erende ChilJcsche feesten. De stemming van honolers bl~ft 
"verigens over het g.iICel zee,. · vast, e ll hier.an ·is het toe te schdjvcn 
at voor zeer e!lkel. stapelar tikelen die schaal'sch worden; ids betere 

«fUzeo te mcken ziju; als wunrborg VOOI' eene .prij.verbetel'ing ?oodrn 

de Int.eekenlug openf;estetd en de Eersteafle\'e
rmg reeds te bekornell. 

. (1) 

Van elk artikel io dit Dummer voorkomeude, en· hiet dool' al,d"reo 
geteekend, stelt ?ieh voor rle ,vet ai, schrijver bekeod. 

J. C. VAN LIER. 

Bne~per8druk, --- :BRUINING It · WIJ'T, ~ Batavia. 
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