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eemi (In'gezondc plaats > wa~lt _c1e stad Iigt ami de 'lee,' z'bb
zeer ingeslotell ~lool' bergen, dat l11e;I ' l!eeus O]j en kc1c',i)~ie:n 
van het zec:sh'ancl stijgt. t)eUlecl:Geli:liflcli'Jde ' illg(~~ete'J{~il 

N' TInt" ." . ".' h uc:. ' "'rl l l' s' blacl" hebbendan ook , een paarwijken : n,l;ngd~gd" Bqc[jemo-' eh 
. leU w '< JXb; a,.:VJla8iSC "~i. : Jr1i!hllu·H .' '. ' '. Pontjol;die \l i,I~; 't klein aim de b\llten wijl~~l)- vaiiJ;lata,,via 

" ' i ':}'" ", . - doen denken. , Het stadj,e .~elf is n og ; \Vin;mer~l;z\\'Q~Wr 
:Eeli tOrt uitstapje, :" : :J dan OLl(l~Batayia, ~[aar 0ntlall](S ,vit,- ell vervb-nlstget,h'Lgt 
~." .;i.;,~'; ' · ;' .' ........ , ' ,,,' )'IU,' .1i.1870. de g~'oen[lehtig( ) " tintl'Cln ,m,llI'ell en . gevels, c1atde :qit-
, - Sqma7'a1tf/, ,?o damplllg~n nog veeI sterkel' ~i.ill fll~{\ ' elders en dat Jllindh 
. _ BESTE R. " " verffisschencle koelten hicr \m~i'~ll: V l'eesel~jk ,vril'ell iliin 

Hoe kort mijne nf've:i,igh~id moge zijii, hcb' ik toch be- ook de \-erwocstingml, die ten vurigen jal'c 011 dei' cle' in
'1001',1 II lilijll-(~ misiti·drrtkken 'titec1c ' te (kelel1. [kkaneigen- landsehe bevolking (lool' kWHlldaanligGkool'LSCIl werden aaii
Wkllidl';tll cf:ltcJ,;eis" spreKcrr;' maa!' sleclitsv-a:n 'eenklein ge1'ieht. Mell ondel'stelt, .<lat zU df!)o'j~ eCIl sehip vnnBo\i1'
~p ')01'weg.lor.htje. Dc hcclli;cis met- dcomlcell- 110g tlinke bqn zijn overgebraeht. -De otlicii:'elc I:apportcil ge\vrigeh van 
It WtZUfliu tit'/' Nedel'Zit?lrll'1l '" e'ischte hijiiadric 'dagen; niet 70 a so stcl'fg:e~allen per dag; maar wiit ik hvonle ,ge6fL 
~bu'l,(~I~r OIi1tiilt. dicbuot dko knstplaats moest aaniloen, ,dim Illij deOVel'tlllglllg, dat dn toestand vel'ilehj'ikkelijk r,o( ge" 
.\\'1'1 ,"ndat · wU ged'liMn,dc 36. 'uren wht· '\vestrllonsson's we- · weest. In sommigc , hnizell hicld men ' nnllwel0ks e61' 'be
dei'gellotcll, Tagfll' Cil Uhcribon ' zijli, wei is-waar, in flit lliellde over. Ecn stel'k ;bcvolkte brrllJoug is totaal ~uitge
saizot'll alt.ijdmiilclcJ' 'g6edtc ' 'ge-nakeil ; . maar ditniaal kon stol'ven. , Men ' hceH nic~(~ gfJllaall 0111 tGl'llgkcel' vall :zl.ilk 
lij(in op nerst.gel1ocindil "plhats ' lIopll 1088en noel! lac len , (laar eene l'\\lUP to verhocllen. J';cnigc (loct()l'i3-dj,lW,t helrben qi\i
(,.~~~~ Mn'~'I\·;";' .~?fil.:~~~ ':.sJE~!!llJO('~ 1l"eipd~~1: st~I~.}C sl~a,n. :Q~ •. niup_ roudgedeeld; .d.nt i~, .alles. J'lutli.~ oeqi91len CZ;e koortS'e1t '. 

,t:ili-U.kc pa:s,sagm1'5 ",g evU'c-Idril ,. 7-len' dan 001, met ; geheel lek~ ; iiclt- , 'tlJerle~' . te ,viirltejJ'eit , en ' t~sten bij -fo-bl·i{etfl: · ~f~' veA\f~fte 
ker ,zolts niet ':i\'ij' 'die Itiin;rzeetochten gmvoOll wttren. In~ lijdersifatl, die een janr , ge~e(r6nolltkwnillci1. . InLlion' iliet 
tusschen ~ slctml 'wij dpntijd_ llallbo~)1~(t zO()' goe(t mogelijk zeerknwht,ige hygicnischc maahcgclenr:;C!}OlUcii wo,l'defi}i1}n
en trot" jk;o~lt,l!I· lheel', een "vl'OolUkc" ofschocm niet meer. (lien 111(5n hd kwaml niet weet tc shLiteri', \\·ach£, 'S',luii.mi11g 
piepjongc _ gast, "UL' UC,w.=: hecr :Ftanqncniiiilt, vtill Soerahaija, 'I wedel' dtiz.9lfde bczoeking ell kiln tlit de hem ,\'Orden; ~ 't 

die. o~' l~ch~~en~il , ~£l~?rt(Jjc I'J:lthliekr- opinie'.' (woals hij . geen ~*od Vel'hOClle!. van de rersprcidiug vlin het In~~~i'ia 
geheftle 1I1IJ : te ·betttelen) atlerlfll .kooPJcs ,to doen snappen,' over lht gez.egelldc mlanet , 
iuanr mij tevenS" z~(N ~ lJdmjg\l'ekkellde I~~tledc'clingen over . Over Samarang is in de laatste jqrcll yeel.gesehreY~n . 

. Oeylon ,ellUe ' KofTj~hIt'mir ,ii1aditr ; decd:, '; 'Van vel'schillende Er is 'inderdaad voor de skid oak ' veelgedaitu.Ma,at ik 
zijden <1I'oug: IUllif :lJij';111ij 'aulf i(te \ binnehlanden' meerteko- herinnerde mij, bij'tgeell ik zag ,aim eene bladzijde"hit 
filcn bezo~kcll; f':~W("eFlaa(l ,' ' ~~'adden "vij 1JdioefPe, ~ c}en . ~ijd te i de .llei8 i~t ltet. fuiileli, , van . Gerard, .. Kelle~" Hij . ~cw~lli ,aal1 
korten, Wallt;;' geI111tC!lde hliJ1H~twee daglm WaS e1': metste' l eeno bl'eyde nVle1' en rond cr eene half afgewerkk brug, 

, ~de.ll Of." & 110df.e.;.""' ... !l. ':~ ~l!tn;.'h. (jl; ... ~~'*~p.l •. a .... s. "v.an. '; i~e.n J. ~.egil1l' en ... . '.N"as · die sedel:.t tien j<,lrenz6S \1: :lsg(Meyel~. , De o ver. to. O.l.lt.,lii.o.est 
van de knst wCllUg,teqpq.ersclw\lJ:et:'. Somnugendachtenl'eeds op de meest gevaarvollc wIJze plaats llCbbell. Elders stond 
met huivel"iiJg§a:Jl.: (lii ;;Atll1diI\~~iWSalIuii:ang, eninaakten ziCh ! hij voor een uitgedroogd rivierbed, waarover, eerie geneel 
op ,om, J~g'l-n· ,'_!iL.~p;·91'YrM;i: ; tot ' 8qe'1~ilb~ij.ii' mecly: te' gaan, I D~euw~e;ll fmaie brug la.g. Op zijne vmag.' waarom men 
ab ,;;het'.\Veder ' e.v:en~~'£}flglms,t1:g' blr'eJ, - Qister -ten twee nui" , met lteverdaar waar clit het meest noochg was, brug
sprq~g ilF',htfdc ~t!ih,ib'aTlgitW~~::yei·h.~U:gd; ~i1Iclelijk -:ivari de bo6~ I gen .. bOllwc1e ell" (lc sedert ' ' lang aangevangen werkeri vol
te, komen; .. ' hoez~e» ;1~ {e1"'IllfJ'<4eer."l'edcIMkgevoeld ' had. . ' , tOOlde, kreeg. hlJ telkens ten antwool'll: IIcosa de EiJPpnal" 

': •. ' S .. ~.'. inai;~hf- -ln.-itt .!§~t.&r."'.:.'I .. l~t .• ~.o.'it6&~ .. ·~.·~ .. -._.b .. _.O ... t~el';+.~.7.ctiit._. ;:V." ij hie. r aai.i: :!,IW., .,anne~r .. :nen aan d.e. ha venwerkell van Sumarang , .en . aan 
treften. , :R~ : ' ., A:~· .vat~ " i!yn~ ~l:Jpom)s: i!i'okl1let zoo groQt ;,tl'e vel'blnding van stad en, haven met ... dens]Joorwegdenkt, 
en :tqcb,Kd~tte ~ . :Jl'~j'ect V'itif : ,de(y¢etld; ~~l' den wal l'eeds :' komt men on willekenrig tot eene vergelijking , met zulke 
m'enlgeen :11et lev.en~;{;'''llill;dW ;sil\zo~~'.is ', :h)jt:eyenwelslechts' iSpaanschedoestanden. .' " , , ' -.: 
spelevamri ;: -ellJl?C)::~W::}ri:eiff'J!i~el"" et-l:1:.;1t:e~ llJ-inl'~)jocimj wa:a:l' ! Ik logeerde in de stud, hij mijn . schoohnakker, de, ~Lijcin 
IDEm . lllij-l't : ;g6ed'("(I~)9J,~6~~~:'~:iJe~-:',b{jc(t~&::t~:g;!, rill\ken ' bij jr.' .. Toe'n wijdes avoncls eon lnchtje willien sclieppen, werd~n 

· ~~ri.ko~st ~,',~nn "~,:~'J.~2~,. " ',t:}~iig1L'{lt~t~~:'~1treellw : e,9 ; , mijilc goe(l ont~ikkelde reukorganen alda~lelijk opdew~est 
getler eOl! ' ' :raz~taO '. u:w" pel'so()n ' ~n ";& v,j) bagag!T!' onuange.name wIJze aallgedaan . . ~Iell .kan zlChgeenellendiger 

~zij;cbe,t.:vj~Nu:." i;~~~i~;F~li;~~b'\\it:: \ :Y;?~:: ~:~~li~el~~:~~I;~~.:X(~~:: g~imst~lsel~ ' als het~ien 'na~m mag dragon, denken, ;. De 
: rcn:zlJn \g1'e n'-J1~~~-~ '_. ;JW'9' ,;:k~11 :p1~.nz echtez: ~et ' stank" -lnde straten IS . sOlllt~lds verpestend~ Eene , radJcale 

' i~;~\~6;1~a~~~t 'c':,.: .•. ii'Y~·t:~~ ::;~~~l%~~{~Q~~:l~tjt~~~ l" ~~lt;:t~~~~F;~:~~l~~;~ i:lll~oo~~l~ke1L~pk:~Il~~ 'O~:~i~~e~i~i~=~n~ 1~;: 
""~assing; ' , illlial', .;.de :,botzaa~~,:W~S! ibedi·o~VeIl{t ;;Samai'alyg i~Vl'l.:"'tpa:re . bl"Ounen tot ' o~twikkeling van e1ke besmett!llijb 



iiekte . . ' De k.l .. a., c~~e~ ?v .. er .. ',de .l:.·olen en go .• t .. en . t~ sam .... . a.Jallg, IbandjUS. .d~or de nabijheid ' d~r berg~l.l ....... vc. r<jo~zaakt... geve~ 
hoe sterk oak •. ZlJJl met ,c,V'erdllevcn. :', ... . !'-~ deu waterstaat h~uden vol werk. - ,Ikz.ag ook ergens. eene 

He . straten ·.· .. h.eb'ben het .. ·· VOOlT.e .. c.l .... l.'£. daartm.bov.en :Stikdo. it;; .. I mass~ i st<l!3nen , Ik m~en: Esca.l.lzijnSChe. ;;' Yl'o.e .. gel' I.lit.· .N .. Teder" 
kerte :,~.ij n. 1:T.ier en dai\l' gli.mt ,t:,~p. ou~-vaderlandsq~~ ' land aangebraeht. ZlJ, waren ~.estr,md. geweesLY-oor de vroy-
gl<>;elep-~~~;' svij~~:~ , of verli~~:n d~}amVcn ~a'n Cell tokO t 2f I gere havenwel'ken ;,;- zCl .men t)Jl}J, e~l ,;:M:~gen 1ll1,;,d;w.l,J,-wmder 

hUls ;~e~;" of Str,~en, zOoda,,~ ; lede~'~M;!,lis DlOgenes, ;net ~r l~nt . of · doel , ; wa~lt ,ZlJ .. h~?y~n n~~Jt%.oorde .'4aveA~erkell 
!antaa)'Ifloopt~!; Vanga~l~(,lht l'Sge:~)ie sprake . . Zonlll1: gechend. HoeveeL;)ncttenee]:,dlgt m~\i;:?:~~eIlzeer)l)~der,si:onge-
1itiade~e}lwel?j;C~eel,lC g_~;stf~tickk~1il~e:~, eloen rcn,cleere~~? l ln:u:kt ' opgestap;eld, dat }gt lllltti~~;~~d,elemden: o'iehezigen 
Ret t:egendeel Iswaar" cwa·nt . hoezectzlJ betrckkcllJk'.icielll I WcUe' als illen~ ' t gelMkkellJk kon\w~voe~:en? ~< <~<" >. 
is. weet ik gcnoeg vall gasl\aken om (fie meenil1g vo~}e . . Dc weg , ~~ regelrecht van de ' stacl . nailrhetl1i!,lll,ve 
hcwden . IGcnige tijcl gclcden werd dan 'ook eene conceSSle. kanaal ~oel't, IS eel:, bewIJS ~all hetgeen decOJ:ri)ll~tnieatie'mirl
gevraagcl. Dc ingczetencn wal'c::n opge'togcn over ,het 'i9i5,~' - \ d~lcn " h101' geweest. ZlJ r1: : /~T ?S~;~9g eell tweeele, vcellangel\ -';y~g, 
uitzlcht om , even als ,Batavia" ell' iCl'fs 'dorperi 'Tn Europa, dw met ,,·het sjJool'wegsta:tloUlIL. verband staat. : . .l\l[aar I'an Ilet 
gasHcht to zulleli : vel'krijgen. NefJen · maanden verliepell : i· havenkanaal, dat gegraven is ;om de, st\ld betel' tqcgallg 
De kapitalisten, die de zaak steundeil, tl'okkcIl zich terng 1 tot zee te geven, tot het hart yaluclehandelsbeweg-i~lg, 
en tOCll (ie concessie vcrleellu wera, was de aanvragcl' moe- Iloopt c~n , en~'e, k,~'omme, ellendj.ge weg ,met een paul' ga
llcloos uaar ]~lu'ol)a t.crnggckeel'd, I\oodat men zich te .Sa- I t~n, dle lkm ' lll~n hlllll''Yagen / 1l1ct Ae , .grQot~te l1loeite eil 
marung llogaltijd VCl'heLlgcn mag iuhct gebl'llik van olie- \ met z?uder gevam;zelfs ·te , ?61.T~h 'kw'.aiIi' ... .. 1\ .. 1'en:al'b. ei.dt steeds 
lampcll en obars. aan ~~l~n .weg i maar zal hIJOOlt ,:gOeP. klllll1,Cll ~wpnlen? pat 

Riolen, straat-verlichting, waterleidillg ell hygiene 7i~in za- l' betWIJfellk.: . '. ' < , . n'. : ' . '" 
. ken vangemeentelij k belang in Rritseh~Intl~e, Daar hcefEmen i ' Ik ' kWlim · e:chter ~ot .;Mt:'k:~lla<il 'en :lIIoetze~g~n:,d~.t'O:ik 
dit reeds lang begrcpel1. Gecne gczollcl\lCi(l is den'kbaar I dat en het pulenhoofd "dat ;t.LChtot 300 el~nzee llitstrekt, 
zOllder licht, Incht ell l'einhf·iil: \V dnneer zal inenhejj cen- ! een wuar r,cnze~~ w~l~k ;lloem.l-Iet is;: ~li dri\l japlll tijds <lall

traal bcsLnur in ludic onthclfcn van :wrgcn ,die overal ct- I gele~~,I-'aarhJk; 1her hebben ollzcillgeniel(l;sh~lll Dullen 
uers ,1I11l gcmcellte-best11J'cIl zijn opgcclragcn cn Hie nll hier ! naalll " gchandhmlfll. De stoombaggel'molens gelijkeu niet 
,rfdocning van an dere; 7,abm in den weg sLann'? Sleehte'ver- I Ol? ue l'~llZell, dw mena~,ll 'tSuez-kanaal ziet i toch znHen: 
decling \'l!ll den arbcicl hceft tell gcvolge, clnt men de mce~t : ZlJ m~ll,t w~rk mocten" bhJv~n, mC~llen sOl11migeIl, waut de ] 
be;;pottelij ke :oaken lwort over denl spoed, \ranl'Ilwilc-clc znken ; aansh~bmg lszee~· . sterk. ' Reecls. ;;aet wen dllidelijk clat del 
iu Imlic wo,)njcll nfgedaan , al,is mell se( lcit la~g nan slnkken- • ~~atel'e~ ~~l' zee,zlCh: ~~~l gS, d.e ,p~lenhoufd,en t~rllgtrckkenen l 
gan g gewoon gCl':lakt. Bet gc~wht V<lll lOColllotwl' en en sp'ool'_zlCh .u,tbrj- hetl.lJlclmell\~ ~gl?nd v0r~t.V\, elk eene .qnt-j 
wage,us b/()u~t cvcrmcl den gcdn!digstcm Samaritnan tOj;h~t , zach1~J:ce), mas;ll s.t:ellen~IJh luer a.~m~e [)l'acht! Zonder (len 
dcnkt)ceiu , oat men (!J' otJk sneller [(011 komcn en clat d.ltSPtJ~l\\Cb, dw ovel . de dlJkengelegd IS, zouden. de :werken 
bcter mol' nUes is. ] 1I YOll ell c1'IIsL veJ'tchle , men mij, dnt : welheht e.erst )llt J<lreu ·en jaren gebraGht zijn ~ot hetgeell 
ccn bm'gel' va ll Samal'lIng i) of B j a J'tJ ll gelednll concessie : mCll nu zwt. Yerbazend zijn het heiwel'k e11 ,4e qitgravin
had gcvl'<wgd t.l)t; cxpioit.aiic \'ill! pctrOletllll-Ul'Onnell. Ik : gmt vlIn" modder en grond, die hie1' l).oodiggeweestzijn, 
llcb I/crvn l'illg ol'gntlnall ," ;1,011 radel' Hnssnllllan ~eggeu eil : o~ de dlJl~cn te vo~mell~ Dcwltlldeling,ovel' steeI!~n ,plan
Mn de iugraviugen bij Te,lH)lOCl'all '. o p de vim' de sectievan i kle1' .e.n. rails was met v~n ,dd gCl~akkelijkste" ,', .,' .. 
dell SpOOl'll'cg, klllllletl ZlCl1 cn nukclI, dat petl'OlclllTi' nit i MatH , .. ... , C05a de 1~8pana/ Sa~narallg ' -hl!eft :,eeJl ha,Y,en-
(!c:1l gr~JHl bonelt. lk,,iillallclers hebbclI mcnigl)laal op on_ ; k~L~l.aal. ~n lean ,e.r :ge~ngebnfik ~a;ll wakel'l,.c· ~1en bcigin~ 
derEcitCldwe ]J lltttClI IJI.! dr. spoorweg\\, (~l'ken de petroleum- ; Iller tc ,tdn~e aJleIlel.zak\l1l en SChlJut :zlCh ge~ncreke\lscha~ 
ga~scll \\'(!I.en t (: \;Cll llt.('igCll ell ~ich op di e wij~c oUluict van )~et eUiddoel te ·geven, E cn ZWCl.!·c" chimsc4eidt ~ocli 
liellL v()l'sehaft. N il l'el'lHlIlI ik, (lat oJ> de bcd.ollltleaan- , clenVlCl' vau hct .kanaa!. en een of ·undel; helang£ijk ;water· 
"rage lIlll dr:~c natulll'lijkc J'ijkdomlllcll tc expioitecl'en tot werk wordt vel'clseht, om eeno yerbin'ding ~t~ar~e stel· 
your lI,ecl' kurt geeu antwounl kWflm (~II eDl'~t onlangs celie lCll: .. Mcn helth~t, meest over, tot Aenpouw: van schut, 
bescllikkiu); van de ltegeerillg ontviillgell zon zUn, hOllden- sllllzell tll~se~en l'lVICr en .kanaal; .JlWW , (t\'l~tl' de , aan~e~ 
dc: "unt de aan vl'ager titans op ;l,ijn aunwck moeilt tel'ug- daul'van t~Jd kos~ en, nog mets );V~sli!>t\lphijn:t ~ te z,ijn?z,lil, 
komeu !" .r~l'lI S t of luilll, cen koopj u of historie, 't vel'haal len ee)~, of, ~\Ve~ : J<ll'en moeten verloqpen,fllYOl'elW cl!l h imde 
is kUl'tlktcri5tiek en doet OIl.S zien ~ 'hoe Inert tc Samarang werl~ellJlk dlel1st van 'het . kanaalkarLhobbeJ,l. ,~ Welk .eel 
over dell gang van zaken 111 Indle dcnkt. Men acht dc oveI1eg ~ ·' i · .' .., . ' . '- . .. ,0,< : : ',:. I 
zaak in. ~lk gel'al mogdijk . ell ik meen dat zij ook werkelijk : . . ' In~eval ~e. t· ka .. naa. 1 .. h.l'Ui.kb. ,.a.,a1' is.' ' .z .. !l .•. :.1 ..... d .. ;'e;·j!1P.o.· .. o.n.vegn;iaal 
gebeutcl 18. ' . '. sehapplJ haat gQeclerenloodsen .. moeten -afbrekenen zeaa 

_ ,_"" ~ het . einde van he~k~na'al pl~.atsen: ,.pe .. h~el' · de Borde 
. Solo, 8 JllUi. 1870. j heeU toch hIlt gemale Idee gehlld , het" stati(W xV~ll ver: ,'va~ 

BesteR. .' . r stad als hal'en:te bomy~~ : " De gOedI!1.en JRQetell~lerhal1v. 
. . ... . ' : n~ " eel~kostbapl eI!la*g Jaudtl'~I1sportQnd,~tg&an ,AiJ.P,a 

H\)~ ko.c:lc ,,:cdcr van dezen morgen gafnllJ gls.terdcgele- I ofYl;l,nden ~poorwegte:kom,()u>.;.,;, ; ,,';> .. , , < . 1 

genheld cen fhn~ell toeht te ~oen enSarn~raIlg III en,O~l k i Ik reed naa,!' ,het Sp09rw!lg~ation , :pe ;heere~11\iaa:I:schal 
ga~n.. .H?t. c~l~l~e oprnerkehJkegebollw mde sta~ Hl ;het e~l J anSell , g<.\y~n <~ij , de);.mmste , geleg.enh.eid :9m de ,}ilrid 
~. 1m!) le~~el~\~tl(,k (lJltoOJ" dat reeds vel' van de. reeJe. ~~c .. ht}jaal'. itmgen t ... e .. 1>. c:?~c. hh.ge~ .... 7'./ IfeL.tm:l'l.in '.iszeei~ l';lli.m .. i . 't. ,uJ,oi 
IS. e~l Wtld: v,m.de donkcl'l'oode kfeur aangenaam blJ ,ai ,het geidge~ost heRbeu.'('m" dat te bev:estigell. , lkgelo0f~~l!t(h 
WIt van de Imhsehe gebouwen afsteekt. . .. .. . ' '. I bel&pgl:lJke Ver4~~!.j· .gen, te .du.chteu ,zijnl 1.11: vreezeri eIlk~le 

. ])c. w~gen wo;-den vcrbcterd, nn hct gouver~elIient , gel~ 1 dat. :.:VVat .g~::wdwe~;d, zi,~~ , er .zeel' deg()llj~ ::JW l}e(.uJ; 
bes?hlk buar ~~eft gestelcl. Ik heb hoop en gnnt en z.and Hetg:e~~41I'~~or zaken b,~~te~a. Ma~r; b~~alvede ;;\\;!lge, 
ge~len ' .. o~ eI ;mede, ~ool't .tegaan :, ~et moet ,vroeger el'- l ~a~e~;J4'>llCllk alle~ e~()nk91os~!l~1~n.()p . te groot~~v~ 

b~r. mc.ltJ.k." 111 .. . d.It . O!Z'.1C~l. ~ g. este.l.d . zlJn gew.e,est, zooa .. 1S.::.{ som~.J . .. 1.1~ .. O~.~>'. <,-It.. . ~ren .~lee •.... ! ..... t ..•.. Iller . a.11 .. el'l. ~ .. ~ . mr~ .. C ... h .•....• " .. t .. _ ..•• l .. n ..... ge. ~g ... ~ .... v ... e .. S .... t.lga; b. rolge weben nog . betmgen. Ik moet zeggendat het Oll- ~l~-:i/l . eene gwtel'lJ, dienoodig SChl]nt, Qmm"'i>f));1e~He verva 
derhou~ , Vall~?: wegen, ~Jl] ciestad Samarang een/j"~:\\"'Igen e,n .te ;hel's~¢lle~. :,Jk; ;ben . o~ertuigc:!~i;~'a~hier .ol) ~ z 
toosdm ende st~lJd ~lOocll~ , maakt" w~nt de afstr~~ .... eweeld~l'lgen vo~~ tewerkgegaan. ls ,.a~~,?f:;it~; sppOl'W~g IlC 
regens . van bel ghelhngen van .1/6 a 1/6, alsmede}' ,./\~lg~ del' grootste lijnen tei' ,!VereH ,ware .. en ,.da-t men ;zond 



zelfs het nieuwe en zUllllger systeem toe te passen, mi~sc~i~n 1 ell (laal' afschuivingenplaats ~ebbw. Het bekende gat van eCllpaar tonrren< gonds hadkunne~ ' .~~spal'en .. ' 'Iren1']g II nufu~s ,(nidus ' g~i1bem(t n~r den aallnemer of ()nderbaas, voorwaar, als ,mertaan den s.tand dCl Z4Klen denkt. " , een mlandseh kmd, dIe hier den aanleg beheerde) is ten Het gewoel en dedrukte aan' een· spoorwegstatioll maken '\ deele gevllid lll.etsteenen,. liout en aarde. Als' men de ecn verkwikkenden indruk. Als men kort geleden noghet groildverphtatsing ziet, die den spoonregdijk claar clrei!{de bedrijvige :strevenil} Rl1l'opa llCe~t kllnnen gadeslaan, maar l'te eloen instorten, kan lnen zich eerst eell denkheeid vo~c. seclerteenige maanclen de rllstlge rust t<;l!er ,Oostersche men van de inspanning, welke het gekost ~eeft om tot :den m<llltschappiJ rondom ' zich ziet, bevangt , omcen weldatligtegenwoonligen toestand te geraken. Of men claaraall het <revoel, dell ca.J'ret{t(j,pi te zieti aanstoomenen met snelle I cinde van de b~z\\'al'en is, ka11 ' aUeen de tijdleeren. Maar ~aart vool'trollen, gevoegd· bij de beweging, van vertrek of I de treinen loopen geregelcl door en (le zeer iCldzame gevallen aankomst valleen tl'ciu onat'scheiddijk:' .. I van (teraillemrnt", die zich op de geheCle lijn vo.orcleden, Er is sedcl'tlrrng sprake · van centramway om hp,~ sta- zijn mecr toe te sehr~jven aan dsn vroeger niet geheelvoltion met dc ' stlul ·te verbinden. Alsde prauwenm de tooiden toestand van den 'Neg, dan aan eenige 'underer.en. rivier knunen. kOlll.eH ,zeggen :'sofllmiigen, is de tramway Eeil ongeltlk heeft sedert het openen van de lijn nognooit ovcrbodig. AllderellhoUlleu het tegendeel vol. De regee- plaats gevonden. . ('WO?'dt vervolgd.) riulY vraa<rt evenwel einclcloos inlichtingenen kaarten, zoo- L' dat" dc;l,c ~aak niet tot een einde kan geraken. ·' v, . Als men samenvat hetgeen te Samai'ang geschied is, dall 
zict men tlat er levenwckkendc elementen zijn aangeuracht 
en dat veei gearueicl is; maar er is nog oneindig veel t e 
doell wil mell nut trekken van eenchaven, die tot uit" 
gallg;punt is gCkOWll Vim ' de Inmclelbeweging in West- en 
Midden-J ava. ~on(ler goC(lell toegang tot zec IS cell spoorweg 
YOOl' deu O'l'oothandeL dodloos. -De handel evan de stad was 
seuCl'l jal'e~l achter\litgaalllle en klaagt bitter. Toch ziet men 
in de haven en op dc · rivier, zoowel. alsnall de lalldzijde, 
oa t lle spOOl'weg Sumllrang reeds oneilldig ' gocd dod. Er is 
eenifTe bewe<.inO' O'ekomen. Maar hoe kOll 't zijll? 

" "0 0 l 11' 1. Des l\vondsis Iliets tc Samarang to c oell. . et IS er u.ij-
zomlcl' stU. Men Iwort el' )lett's goon klok llliden. De 
Protc;; lautschc kCl'k, die uoor de aanlbeving ten deek vcr
w(Jest we)'(1, l,ezaL l'l'Oegel' ecne kluk, - (lie nooit geregeld 
gill:.!. Als men gnld tot hers tel vall clie kerk kitn krijg'en, 
hctgee!1 drillgend llOOlli.g is, za1 men )lien of lIlen eene 
Idok kau bckumcll. Hd cQuU!diegebollw zict eJ' vall bmten 
Vl'ij lClllijk \lit el1 moest wat opgeknnpt worden. De klelll' 
V'11l de we~t\UOUS8on kLeeft cr HOg Ilan. De Wieland's-trvep 
Wi!:: ::00 CI'ell vertl'Okklln. Ik bracht dlJll avo11(1 duol' bij 
di; \I ~dwl'pzilllugell en sOllltijds schel'pe.l l'edacteul' van de 
LocoN/otic/. den heel' van Kestel'~l1. 'fot .laat ill (ten 
1l1'lHl(1 \\is;;ohlen wij vlln doukbeeltlcll 01'01' allcrlei 011-
d(,rll'erpclI. lnwe ; eu Nc(Lel'lalld bctreft'cmLe. Hot gcestigc 
ollllcrhuud· I'an dell ' lweI' van Kcst.crcn kUl'tte ul1gemerkt 
df!1I tijel. ])et iudl'llk, die mij van dew kcnnismakillg bij
blijl't, is hoogst gunstig. Ol'SdlOOIl wij, als zcl.fsti.lllclige mall
nOli, ow:r lftcllig punt uitcl:llloopemle gezichtspllll t.en toe
gt:dallll zijn. Ook had ik lwt genoegen met lllijn vooni1U
li!{cll st.(ulgclloot ,tItans rl!uacteur 1'1IU de Srtlltara,llfl8clte Uou
runt, in llllllrukillg tc komcn. Dc lwer Eijssell maakt du
ddfjk dell illdrllbcon hoogst gemocdelijk man te zUn, dio 
cel'lijke polemiek hoven nUcs oli pl'ijs 8telt. . 

HcucH morgen verb'ok ik hot eerst naar Kedong-Djatie. 
Dc tn:in lIloet, zett's , bij de' kleinste hulteu, dl'ie mifluten 
~til houdclI. Waaroltl? Omdat de Regeel'illg dat zoo gocll 
gCl'ondeu IlCeft. De heel' Beijcl'inek achtte, eeu minuut OpOll t
hout!. ollvo1doeucle, of schoon lUeIl in de geheele wereld van 
eC1W UIl(Lel'e opiuiezou geweest zijn. Ik heb lIU (lit gc
dceltc VlIlI den s[>OOl'\\'cg g~zien; Het Ioopt dooi' een ter
rein, dat bijua niots oplevett, lUaal' hier en daar door dja
tie-bosschcu argebroken wonIt. Sawa's ziet men ~clden; wat 
beplant wonlt, is VUll l'egens afhankelijk. De heel' l'ieter
maat heeft twee traruwegell'nithet bosch ' laten aanleggen, 
om het hOllt te verl'oer!{,lh> dnt hij vanaebekende exploi
tatie verkrijgt. Ook zag. ik.:holltstapels op · wagens, clie hont 
van den heel' Dorrepnal, v:ervoerden. ,Een , chirtees voorziet 
thans per SpOOl:, Sama:rangvnnbrandhout., ' , . 

De grondafschui vingenzij ndwflelijk ' zichtbaar ,want de 
l;>odem is: nog 1i~et -'begroeidj. waar , zij p1aatshadden. , In dit 
laizoen bde grond totataan gekomen.Toch zullen nog hier 

De Java-Bode en het (oud) Bataviaa8ch Handel8blarl 
hebben omtrent den toestand 'van den spoorweg tusscb,en 
Batavia en Bnitenzorg , deier dagen de meestonjttiste be
schonwingen geleverd en mededeelingen gedaan, die : opaf
cloende wijzedoen zien, dat geen lid del' redactie van die 
uladen zich de moeite heeft getroost de taken van riabij 
gade te slaan of inlichtirigen tevragen. 

In hd 1I.1ailoverzicht van de Java-Bode van lodezer 
leest men toch: 

/I ;Viet de verschillende werken voor den spoorweg' vim 
hier nnal' Buitenwrg heeft hct COlll.it6aanvankelijk 'IIreinig 
voorspoerl. Hetgeell in het verslagovel' cle maandA pril 
gezcgcl worclt: !lOp het Koningspleiri is de baan .voltooid" 
heeri men figtull'l~jk te ver3taan. De kade tegenoverde 
Citadel, bij de Groote Sluisburg, is gedeeltel~jk ingestort 
tcn gevolge van heien van palen voor de dnar te leggen 
spoorwcgurng. Die schade komt voor rekening cler Maat
schappij. 'Bovendien is in den nacht van 7 op 8 Jliilihet 
water' in de Tjiliwong hoven Meester-COl'llelis ten gevolge 
vall een uallcljir zoo hoog gestegen, datcle arbeicl ' aai!' de 
spoorwegbmg datll'door niet weinig bemoeilijkt wordt." · 

Elke zinsnede geeft ceue onj Iliste vool'stelling del' feiten. 
In welk opzicht ondervindt het Comite tegenspoed? Dat 

blijkl; lIit gi~en enkcl gegeven. Ja, de onteigening gaat 
ten tleele langzamn voort; maar dit beleUe tot clusvernog 
weinig den al'beicl. Dc' uandji.rs, in ditsaizoen geheeL on
verwacht; zijn van geene noemenswaurdige beteekenis ge
weest, want zij hebbel! de hulpelamlllen ill de rivier niet 
wl'ggeslagen en veroorzaken aHeen wellicht ' eeIiige ' (lagen 
vel'Lraging in de voltooiiug van het kunstwerkbij hetfort. 
Dit klemt te meer als men nagaat, dnt in den' kwaden 
mousson verseheidene kllnstwerken voltooidwcrdell. ' 

Het , lIfigllUrlijke" van de voltooiingder baan op't Ko
nillgsplein is een ho11e klunk. Schrijft de Java- Bodeclat, 
omdat daar weinig' te doen was? Men kan toch nititwt:ll
schen dat ele aarde olll.gewoeld en op hoopen geworpen 
worde, als dat niet noodig is. Of zegt men dat, bmela:t 
de balhlstlaag reeds tot clen ondel'kant derdwarsliggers is 
aangebracht, hetgeen in den regel, als zand ofgrint van 
te verrell . ai'stand aallgevoeni moe ten worden, eerst plaats 
vindt wanneer de spoorlegging geschied is? 1ncliende uit
dl'llkking in de officieele verslagen denschrijver in de 
Java- Bode oncluiclelijk voorkwalll, hacl hijeen onderzoek 
behool'en. in te stell en , maar g~ene phl'as~s moeten neeler
schrijven, die het publiek op een clwaalspoorkunnen bl'eil
gen. Wei'd het woord alleen tot het pllbliekin lndie ge
licht, de ingezetenen van Batavia kUllnen · altbans cle feiten . 
nagaan~ In Europa is dit eene onmogelijkhei~. 

Bepaald zoncler gI'ond of ' reden is het ' bew-eren, ,dat de 
schacle " van !let ten cleele instorten vall de kadetegenover 
de 'Citadel IIVOO.i- rekening van de Ma~tsc~ppijlJ kom.t; 
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Pt COl;l'eSi)Onde~lt Va1~ de cLocompt~eJ, ~1ie dit~emeid had" I onder~ouw der kUilstwel'ken",. in dat gedeelte he:taa~?e .nit 
15 (hlarop .tenlggflkomen; maar de J.q,Da-Bode, die uetel' kon i versclllllende bruggell ell (lulktrs ; ._-. belt"l,(, de 1)]"11;; IJ I.I !wt 
en:lllOest )vctC!l , ' scliijnt zelfs de F~c~ifLCatie lIiet tehebben i F0"l't . ~n eene kleine bn~gbj.i clenG:e~de l's i~ :ll'!l .:r"g.''-,' zijll 
gelezell ,en ookge()nc ll<lvraag te wIllel\ doell, h~ezc0r ~e lvolto01d. In(le:rfdeelmgMecst~r-Corne!ts TfJ,ll cveuzcer 
Spbol'wegucambtcn steeds met groo~c wiOl wJ.llei1,L!wHl . \Jerelcl 130 it .'10,000 kubieke ellen grol\d ' V(ll'Z(jt en . lse~~l n~Jl-
7.ijn iillic!ltingcn j;c geven. . . - Ivan'c;, llleL den bOll\v del" kunstwei·kellc· gemaakt. c' }hezwh 

Het (o'l:ld) Jj~diivi{lnseli. HuwlelsuZai( llwakt Iwt uict Leter. dw/" de lUneite garden stancL del' zaken ntl tt' . 'giwri en cle 
IiI ltd lIlll1l111er vall '1, J u.ni jl. Jeus/; men: . luHicieele verslagen met hetgeeu iedel'een zien ·;kan ,gelieft 
!l7FitmieerJllllr!!tlOd naa!' /J1(iteltZo!'!/)/1 fell? V magI; I te vergel~jken ,zaI ontwaTerldat .de ; tij)l goedbesteed is 

m:enig ill \rotH:r Villi '. Hn t.:t\"ii~ , d.ie met dro(lve lJlikkcn dell gewonlen.Hetgeenhet(Olld-}-Bcd. JIanrlelsolaa zegt, becw~jst 
1:reuzelga n).:;, liltl lIid meel' tc ~\c'g-gell, . b U lie :; jioul'\legwel'- niets clan ongcdiliden gemis aan· ke'nnis vi"in ,hetgeende 
kCjt up 'l,ijni' 'llliclt1:igwallllcling giLllda~l(. Ull met reeld; voorbereidende werkzaamhedel1 ,-aaneelie spoony,eglijn ineene 
vl'cest tl a!. lJij dell t,er~hlll lJamlj it' lUi:t de volgeutlu west- bewoonde . streek in Indie,v"ergezelt. De bezwa rell ,him: te laurIe 
1ll011SS0 1l , de WC~lkt: 1I :tall ,Ie hrllg bij tit: (:ikuld, j llist I'er ;"tjll" even groat vool'· eeIle 'kleinesectie' vanl000 kilometer als 
genoe~ ' )1;\~\'ul'dt·~rd 'l,ulkn 1\',;/.<: 11, tlill :1:1.11 II,d:al'ia 's jl\g;ezc- ; bij eenc' van 50 iL60,OOOkilorri:etcr: ' .. "., 
tencn i. l~ I.t)LlIl1~l1, hUI~ l'olktJllwn (;i~ll kt):l Lba:lr wI:rk door (l.e jRven wc-:inigbegripheeft ·d:esehl'ijver van waterwerkell, 
kraeht VlIlI llell SLI'IH IIII1Hlill' i~!di :rs v I:I'J) l:."\;Li;,-; I; kall lVurt!oll··'want. · geen bevoegrl oeoord:eelaar., 7,(lIlllicb. ' over fIe\v(~rkell 

Ti'(iJI~ei.:/'l1I:J 1)1' CI'I!;t:r.f.iu.liUlld.() '3(;11 I'.ij vm' DI'.iligt:kt:lIliis b~jrleC Citadel aIdns lIjtlateT-leii ; cLel'gelij kti ; tlll'Llze vuor"pel
vall SlJU,ll'\l' (',g/.i1k('1I h,d, hij ;"UII ZUIl IIp()l.lidi:;c;\t llict spn:- ling do en ,als ge8ohiecl.is. IvIen mrig:a:allnet"rien,clat cksehi'i;j
ken. i\',)eh lJi.i ' LlI!)I'g",lt-, lIodl tip flllli.l.tlagwtmdelillgell" iJ{)eft ving-nooil; aan elic zij(le v<lnhet1\: ()lIilJgspleiu 'ov-crde rivier 
bij de "akml valt IllllJij lJe"ien. Hd .to . vu.lkume ll waar,daL kwalll ,of wat lioggerj]Hkkel~Jker. W:al'e; eells vool: . 'hetgLlei~ 
bij elf: Hi LOI's/'e:1 ing' \':lll tll: bi'1lg' bij llo UiLiLIlt:1 (:i;lIe~Ulll van de Citadel. heen en We(lel' ,gewfll1Clelcl heeft: B\jna )lOoil; 
werd gel'tJl'(b:tl , (li.e he!: Gumi!;t: I.e lwoq , v~tJ"klraJll ,Ull/l:d I uutll10et lllen iemand bngs .of ~p . rIi) sp~orwe?wcrken . 
boven de I'!lHUII ~ gl llg'. naa,·~)p j ,; (':I:1l (Jllllce,;eit" \\, erklJa~l.s I ,,yat ' a~!tlY tle .-grookmassa JI1 het oog.ispl'lngt,lS tleUollw van 
I.e worK gcskld ; IliaaI' ~p,J!~( ll ~ bkek ~, I.lII " iJll!JI'.k:Ni,umlltml i cell" 8Lal.101l . . J)aarl:oe 7.011. geWJS , re.l-:<.ls Ov:cl.'gl"gmll1 knllnen 
el l JIll lI"ul'.lt I!II-! I\'I{I-f;: olllh' llil'l)d(·: leidillg' Villi ti(: . illge- i 7. iJII, i\l(liell lIiei; over ditplllltverschil tnsschen. <.I.enRaad 
nieurs l' i~rrieltL, V{)I:g l~r (k IJU IIdj i 1':; bij ell 'i,ida;.I]' Ile UOI'- va II J3f:ltcer en llet Co mite in, hulieonl;staan .ware, ltetgeelleeu 
l.aken I'an 7.CI:1' geri lige verLrngiug'. . del' redenen is, waal'omde heer~/[~t,il'Sch:11k ;0Iltsln,g ,'gcv raagd 

"\Vat kall 1l1l'll ceittr:1' JlIllur 1'01'lien:1I llall geilaall l~? hen fi;. Zooveel i~ l.eker, dat binuen :UmaulidenreeClL .veel 
ECll jail!' gt'le(ll'll wenkl1 de lI'ei'lcf.:OllJIIlwd.UIl ililllgl)Villigell. :mll de l~jll gec.laall is Oil .1ll.el1 :op de ~'rnag, warrl;eAl'Z'ltHen 

De gcltc:c1u lijn tllOe,, !; gt:lraeet:rd 1~11 gelnttm'pa~L II'Ol'cit:ll. w.ij sporen? tell antwoorrl. mag -gel'flfl : ' OJ) den hepaalden 
Citvocrig'c kllgk-profidt)ll, l'iehLil1g;;- t~1I g-I'Ollflkal1rl.()]] H10CS- tijd ,iwliell et· ge(:Jlc bij heb .. vaststellen del'joJlgste wet 
I.ell nail ht:1. [wliBCh hesl.illlJ' illg(~kr1: !'d I\'(JI'{InIl; lId, JII()(j~(; glllieel qngedaehLt: gebeill'tenissen plaats .hebben en 'mon 
Levens alii) projcetr: lI d :c r kllll~l.lI'(;rkell gt)cdkt:I II'CII. Uok llel. dell a]'~ eicl niol;behoeft ·te staken . . 
(fcwichL del' raih Ji'loe~L iI1L11 lid ()ol'det:~ 1',111. dl' lLegcel'ilig 
~'ordcli onriel'lI'Ul'jl(:Il, ~d\,()l'ellS bcsLcUill'gl ~ll il1 1~lIropa L<: 
kl1nncn (LOCII; (\r. milo IlltJ{:,tCIl Ilan I.I'Onl.t~ ll tlil;buSLI)(!(l (: 11 per 
~cIHlepsg-deg() lIh e icl Ilier <lallgeiJr;lt!ld,. J Iltu,;seiteli drollg de 
}Iinis(1:r \'nll K()1oliiell OJ! SllIlt! SpUOI' Hall f:ll dc,. ,.; v(~rn.l\Cl.c
ring bden lll l l;\,([r: iI(: aaln.;(:ltaflilll!; t:1I ilit-wlld.ing \'ill.! lIIai.t:ric:c)1 
Hit EltJ'u]l'" il:tL 1.1'0111\'\,118 ill gel:11 g(:vttl. l'et:rJ,; Ill! Ilinr had. 
kunlleu ~ijll. . 

Tng'E~zUncl(~ll 'Sfl1k lEer!. 
Een paarvragen. aandeKamer va:ll :Koopha,ndel 

. ell Nijverhei(l: 
));[(jnTi.eer ele lleilactenf r 

H et gl'()ot. r: l;e/,lI'all1', da1. 111('11' Ili(:l' uIILIIIUI:i.i.e, Ii'<lS de Ik bon niet hevangen door I/chilleczell-v;r~es",doeh {n~ine 
clllLeigenillg!-l-kll'csLin. Vniell ;"ijll va n meuilillg, d.al; eukele liefde tot die "hemelschen" . is ook clliet., )IOO groot, dat 
pCl'soncli o]Junthoud vCn'OOl'7.aken, otnllaL de iVJaatsclHlppij ik zoodadelijk toejuich het verzoek del'. Kamel' om de 
hUOlIC o:isr:lwl1 niet. mcench: tc lllOel (;n itl\Vi.lligen. ~'iaal' ciil; chineezcn op .Javatoe I.e laten Op. di!?Ulltjilen:coet als de 
doet zcel' weinig al'. Dc gl'uoi.stc be;oWHI'Cll ontstaan doo]' don inuoorlin[je?J. I~ dit Hid cit) llehince:wn-liefcle" teyer ge-
vCl'warden toesta llcl van de eigendoJIHllcn. VaH velen I •. ijn dreven? . ." . . 
dc jniste gl'em.(!l1 Iliet bij het bcla~ter op tu spo]'en , zoodat iVloeLeli de dllUee'l,en . hie,r ' lllei'.1: · : vo.o1'4egg·el~g~uldcn (Ian 
~plitsing ell ()vel'sehl'ijving niet of eerst WL vt!ei. t.ijdveriics lk N cdel'landurs; .tie eerst!lna:is · inbool'lili!"enile laat.ste ll 
kan gesdwiden. Velr. eigendommen :djn ill !tel; be;;it van de als vrr.emdelingcu Cbloecbuigcr; ' HOlm) t, l)l~':l ' ~e' Il'el ill de 
kinucren en kleinkinderen yan de bekcncle eigellaal'S, wn- l\.amel') u<ihaudeld wonlell? " ., .. 
(lcr dat overschrijvillg op erfgcnamcn of %elfs op koopers Gesteld er waren geen ehinee;o~il q p, )ava, iUWlens h,m
en dus nieuwc eigenal'clI plaats had. De opsporing van <.I.e den zou (lan de kleinhamlelzijn p, Als b, v: de N eder
wettige eigenal'en van !len tot in het ollcindige gesplitst landers )J,ict, ste~ds geweerd Wai'e!l ge\v,oi'dtr,livul1JanCom_ 
pCl'eecl kost somtijds tijd, want een eigcnaar, die 1 /4\) 8ste pagliie's tijd af, zan d~ ldeinha11clel" de ,2e hand, dan niet 
van cen' klein stuk grond trekt zieh Zljn be;"it weinig aan; aan N cderlallders zijllten dC,elgeniileu..? -, .. . .... . 
t.och l110eten aile eigenal'en 1'001' de QlTerschrij viug bij den ZOll di.e 2,e hand minclel' go-ed, " . lnind.el·z~ker zi.j~lgeweest 
Raad vall. J llstitie eompareeren . . Dikwijls ontbl'eken daar- dan de chin eesche? Het is ~\'i'ar, Clechill,ees isslqlver(*) 
enboven aHe documenten, die eeuig licht kondel1 l'el'spreidun, clantle E~iropeeaan, .ookmeqr9~(1~;:i:l~ennh)g of.spa{lrZfirner; 
zoodat men aUccn tot klmLl'heid geraak l; naveelvuldig zoe- maarhceft dit niet, ,05)k zj.iilc kw{\~e, ~Aj(le? " . ;~ . : . . 
ken in 4e registers bij de boe<ielkamer of ehlers, ,,'aal'lla Hoe ,clikwijls hoort mentoeli'c. !ud.: ; IIvVeL ; ·N.N" heeH. 
menigf.e acte opgemaakt ofgeligt <.lient te worden. lIyoor}' 30,OOOaancle lampgelikt,:X 5dcrbij .vooi.[40,OOOe-n 

'Ioch is de aardebaan vanden Kleinen Boom en lIet Stadhuis I/Tll1agblij zijn als hijervo.or" eveol'eel ' afkomt." . 
naar de' halteKonings'plein niet allee,n voltooid, lllaar is men oole IT erleid t de mecrdere speclllatiezudlt :. van; 'dell . chinees 
op .onde~:scJieidene plaa.tsen reeds bezig met het leggcn van hem niet (fikweiL toi"inclhamlel ?~;, ... ,x:c'-

de b~V~stlailg tot ,den. ollderkttnt del' d wHl'sliggel's; aileen ~h 'tnieteen overbekendAeit, datineri ,jn (~ee1iilleesehe 
ontbi.~~en , eenige kleine gedeelten, "lvaal' mendengl'oud ~-=-= ....H,;, 

niet bif minnelijke schikking k011 verkrijgen. De steenen (") Laat ik liever zeggen slimmer ;de Al'abier. isslulY ,geslepen. 
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~am.r , pijr~a . geTege~cl t~gen lagerem·i.jz~).~'. ',k_· ntoentjeskoopt I zoo kort moge~jk elie betrekking late1l waarn~men en ,de 
,dan ilc ChI U eezell dIe b~l (ll; groote kooplul l\.ochten ? Is zoo nieuwe titttlaris een andel' ziin dan degeen, welKe er reeds 
{loell(le eCll ,' verkoop aan Sen chin~~s altijd zuilrerewinst? serlert chie jaren uaar gei'nmkercl he6ft. SalJienti sat! 

De Kai11er denim slecht, aan hetgeefl is gezegd en ge- GREGORIUS. 
;;chreven over deumillderen \'at, welke men, op den ch,illeesQhen POEllW AKAR T A, J uui 1870. 
handelaf'l' h~eft ' ~n ol;e1' 'het clenkb'eel.cl, om niet )UeB], op _~~ 
crecliet te verkoopen. , . . Het voorwoord. 

De chineezeu zij n eenclrachtig, lteeft de)\'.amer gezegcl, ze Toen de kommandant vall het Leger eenige maanden ge-
hangen zelf's . aIs klissmJ aan elkaar, Heeft zij welmtll de leden besliste, dat een . ral1d van onderzoek' over _de t~en 
geheill1e gcnootschappell ged.ac1lt ?" Aan den smokkelhan- den len Luitenant de Rochemont hangencle kwestie zou te 
(ld I)P groote schaal i'li hot Rcmbangseho h. v.? oo1'deelen hebben, vernam hij van tel' zijcle clat dieraac1 de 

Zai ' men dechinc~r.e ll als inbooJ'lingen toelateu en de door 2en Luitenant S. tegen henl ingebraehte beschulcli~ng 
ilmbic1'e lJ ujtslni tf)]j ~ l(;m -clat gc.:;c:hiecl en? ZOll overwegell. . 

){ogell de: (·lrilweilcll grand koo]lell van den inlander .of Het was daaroltl dat d. R. er toe overgillg, cloor middel 
moet lJ\l il tlit op grout! "atl. do ugral'isehe wet, even als van een open brief aHe el'entuele getuigena charge op te 
aan alIt: uiet-inlandel's, wortle.n verbodon ? Wil men 1'oepe11. 
billi;i k h:g'cllOver dordoll ell HlOl'al tcgenovcl' N cderlal1l1ers Hij 'deed clit, n·iet met het clil'eete doel om erzieh op 
YdjU, dau llloden r.ij opgel\jkeu voct worclen hohandeld. te kUl1nen beroemeH, voor 't geval clat niemand zon kun-

![ecrt de Kamcl' ,7.ieh ,HlOrts Wl',l goed bcdaeht, toen zij de be- nen opstaall om tegen hem iii getnigen, maar om te bewij
t'Jjferingcll I'au den heel' vall . Alphen tot de hare In;:l~tktc ? zen dat hij een loopbaan achter zieh had, welke nit een 
De heel' \',lll Alphen wect er wel ids vnn ,dooh, naal' mlJl1 be- moreel oognunt cloor een ieder mogt nagegaariworden, 

., ... heiden ill/.iclI, · lliet gClloeg om jnis1;t) gevolgtrekkingen ~e daar het to;h als zeker is aan te nemen, clat iemaud metiet8 
lllilken. Zijnn l'oclcnecrillgen Zijll ' clan ook reeds, naar t --;:- hoo geheim clan ook - op ziJn geweteu het 'niet zon 
mij \'oorkolllt, Hict wnder grund, 1ll0cl'Inalell aangevallen. clurVCll wagen op zulk eene tartende wijr.e getlligen a charge 

. [" elI) haldel r.illrldijk WO it'Ul de ehin.eezen vllstgegl'ocicl, op te roe pen; h~j ging eveuwel i ot het pubhceren van den 
dnt hij cr lIi~~!; memo van los kan CIl ncrgens plaats meer is opeH brief over, ten einde zlj1t verleclen te steUeu tegenover 
1' (lU1' arJ([('l'rll' li:1lJ'() peeallPII "II inlalulers? . ' dat . zijner tcgenpartij, omtrent wien hij had vernomen 

T rm;.:. ijiJoI'I'II '; baulide l'I'ag()1I \-oldoClll[C of be~lissend wor- 1tet(Jeen letter clcm oak ·is aan(Jetoon~ -- . clat deze.,. ee~ige ja
dell Lopgd(,,;I., Itolld ik hel, [;1' 1' 0 0 1', clat de Kamer te vel' ren geleden een den man onwaarchgen mdruk blJ ZlJne om
i, geg-iHlll (' II r.i ch had lllOcte ll iJepal(lIl hij het. vragen van Q'evino' ZOll hebben te weeg gebracht en zeit's grooten aanleg 
l'acilit(,itl' ll 1' ,)01' (]hi llel',iWl1, nh landbIJIlW0rS op lmnrgl'onden toollcl~ tot een daau, wanrva'.} hij -, in doodelij~e angst
'.'1' !tandwel'b lt l:den Lij SPOOj·II'('.;o';ell el l dergr:lijkr:n bonoodigd. d. R. op zulk eene afkeurenswaardige wijze clurfcle betieh. 

llebur'lI lie ehillcezen l'UIl \lontl'lldo ccn Eldorado ge- ten. 
nun kI. ':i YOill' chi nt(~ia;h(: nOli '.1'('.[1. nloesl. de Kamer rnoeite Naclat l1. It. de uuthentieke besoheiden , waren tel' hanel 
dIJcn ; d nll zuuci.(m ,'1(: ehilleeseht: IIllimlweliugc\l" weI van (tesi:eld uespelll'de hij dat die leclijke geschieclenis geheel 
·/.( '.h" . k'JIlJl'II. .:\ b de ~LlhOIll(;rlaHn S(Jle {'hille'~zcn , di.e 1I n naal' ~p dell' aehtergrond was gcdrongen ; c1at (Ie chef hem dien
Pekin'" a:llIl'llkken, ' ·I~Il .' ('·e n pak kI'U!.'.;{))l, moei;ell WI) ziell aangaanile lieU's onsc1l1d(l~r; had vel'klaal'cl ; maar cl::t men 
"I'lligr~ f.ir;nd niWII !lell I'an die Ikdell /tinr t.e krij gen ;., die cr toe was overgegaa.n cen tal andere beschuldigillgen tegen 
~;olld " 11 ~ po(\dig wei; ,Ir: inlY)(Jl'hngclI frat.el'lliBeerolJ. hem op'tc zameIen, welke zich als .voJgtlaten.zamenvatt~n: 

[~ hd ni!:!. ltoog tijcl, {[,;II. er jet.;; wontt gelhnn OIll de leo ([at h\j Llieh niet olltzien zon hebben, zmh cloor Imd-
,'hill ee:oen op Java gelegclIheid 1",. l'erwhaffelJ, OUl on;;.e tau] (lel van een pllbliek blac1 sclmlilig te rna-ken aall eene hoogst 
I.r: 1'~ej'(;l1 "I' betel' om er.1i Ill<:-er l';l lrupeesehe O]lVOlJtiJlIg Ll\ laakbal'e hancleling; 
I'(:rkl'ijg-eli ',' .\ Is (~e rijke eh.i II oe:w II ell vel'liehLr. J';,.ll'I)'peeaIWll 2e. dat door heL gebeurde ten hnize van den Heer S. 
, ·t: II · ; <i(, h,lIlrir:n III dkam' :;J"egon \'001' de opl'lehtlllg van r.i;jn gocclc naam een gevoelige knak heeft g~k:'egell, vooral 
Il.ullilllcl';eh-r:hill{~ e.<;(' IIl\ ;,eliol!:l) op [I<; hooMplnnb''.l1 van nH([ai; hij eeue he.m aangedane zwal'O beIeeclIgmg ongewro., 
.IJI·a, Z011 dan llid ieLH goeds i.oi; stanu komeu ? ken )'.Im hebben gelaten, en eerst pogingen (laal'toe zou heb-

Iltll'h la.ltt iii dr,IJi;:on <LIll i hei; spl'<~ekwoorrl: /lcell g(~ k bell f~al1gcwei:jc1, toen hem al~ 'j, ware geen uitweg over
bll m(~ej' vragoll d:tll I;iell wijy.c)1 kUllllt'-1I. be,U1tll'oor([en" <HI bled', _ _ , welke pogingen dan nog moeten besehouwd wor-
aall llIijn nagen ' C('lI (-'i ll(te rnakell. den als nil)(. gCllleen<l en aIleen gedaan met het doel om 

',I .1 Ulli 187U. O. cirClet tc maken; 
w.w._ .... <. ... :Je. dat 7.ijne llanrlelingen opzigtens een karneraadmoeten 

ill,.'jid/rifT ;de /{edar:tr'IIT! 1 1 
toeo'csehreven worden aan wraa {ZUO It; 

o b' a' 'I, ()p vermak, CI'I'1)O/ ollt~l.ag vfln om.en Jlotaris on vend.u- ,be. c1at hij door het sehl'~jven \'an cen zeel' on eel' Ie 1gen 
IIll:esl.l;r J'>il l'krlij gelm,eTl h eblwn<li'~ , 7.1l11(11l wij Ilem met brief den H ecl' Dor:tel's yan Lecmven gehooncl heeft en dus 
I{'('.rl.wel,r:n Y.iel l vert rekkeJ); onc1ankf; y.ijn langdnrlgell rlicmttijd geen begrip sehijnt to 

Van harl.1: hOpt·.lI wij, (tal. ' I. GOllv())'nmnr.n(; hem' 11]()ecTi,,/ hcb,bell 'yan (lell e('.rbiecl en lwt ontzag zijnen meerderen in 
/,,11 belloemen 1;01; gt:l\ike bel;l'ekking, op zoodanige plaats, rang versehnldigc1; , 
\Vaal' hi;! weldra degHedenr. seha(le en in gewnrlheid i\n i!l5e. dat hij -- door eell zijner kamerac1en over te halen 
'1, li))H flr:i (; {'.l(~ klllille iillwleu. · ,c' tot het schrgvell I'an een oneel'biecligen en c1reigenden brief 

N Ilis ' ()llbe lunigewel1$oh, <I.at d.c ,uti.ol'iLeitfnl een .r;e- aan· den Hoer D{)eter~ Val:. Leeuwen ) 1~~t(huk1ci~g~n beva~ 
"t'f'I'Il!/ olldm'zock ,- ·.te . 'Hr-it:j",ia! , :--, lll ogim hewerkstel1igen, ' tende, waartegcn ,straiten blJ ll bepaald bjJ hst enmmeel ,\,~.t
flilu gnande hei:geen-'7 gedu:i'end{\ rillm rli--ii"jill'f:n ,-- ol'erboek yoor het .1~l'JJgsvolk .Le laJ? c1e - getoond heeft gev~aJllJk 
/'. fi~d. (i.gezegcl (i ll geschre\Tcn: is gewol'den. '" -, . ' te zjjn voor :~ lJne. ll~eer Jellgchge kameraclell, .do?l'. hen aan 

Niel.·· te , vFcd.fl)\- toch' met. hem ' :t,ijn lJro()cl :'lang)litmerhIlTI(t te , zetten tot hamlehngrll, dooc1end 1'001' de c1isClphne en de 
Lt: ,ontJlCll'Wll , ' ]H~en. ., o. ·a.een _lOegetl8' klloeierHont'slafji3Jl. - tuc.ht , zonder welke cen leger ni('(; kan be~taan" 
i7w itiidn -Y-ieh ·cin·(lchjk 'llieton'tziflli t.e.kH{lgen cia II zUn goeden 1 . Afgescheiclcn van deze hc~ehuldigingen, had cen clwf ver-
nan m (:1; eel'· .. ' : . .', '. , ll\eellc1 ill zjjne sclll'ifturen de mOl'ele eerlijkheid' yan a_en 

M0ge >t ' Gdllverneme'nt' spoedigeml' opvoigerb'en:oemell, \ HeerVerspijck en de goede naam van den Heer Chate-



lfn-in :'(speI te Jiiogenbrengen,niethetblijkbAi-e' doel de reeks ' beschuldigingerC .verd door eene meergerheid met tl. R ,ti( bezwar,en. " , , , een eenvoudig jabeanhvootd, terw\il dat ligchaam teve~s' Dezebcschu:ldigingen ,;had dJ.e"clief biJeeilgegaarll, teneinde, als zijn oonleel te ,kennen gat, dat.:l. R. de 'geledcl'en met het voorstel optd. fl. metpensioen nit degelederen te doen zou behoeven te veriateu. ' , ' ' veJ'1O/jdel'en, te ' !U()tiverim; men had '!Ie nitg'ebragt zonder er Volgerrs deze uitspraak is -dilS tleRocheillOIlt's eel' niet llem mede in kennisi;% bl'engen en ill de ollderstelling dataangetand, -want anderszou" datligch,\am toch niethtbben hij de betrekkelijke schriftul'en-niet 'iil' hariden zon krijgcn. kun'nen verklal'en" dat hiJ waardig was officiette bfijven ! De Legerkommal'tdantbesliste dat ,eell raad van on(lerzoek Rijrue, wie dat, rijillen 'k<\1l; want Ieest '1l1cn.'nog ' eens ele wu lJijeengero'epenworden. " " • ' beschuldigingen ,dim zaLeen ' ,iedel'--'.:. :en !L~ R. :l7,ekeritl de '. ', Nadat deze l'aadgeinstalleerclwas en elk, del' leden d~n eerste 'plaats -'- erkemfen v dat ielnanc1 ' eliecl'acil"aan schuldig tcr zake dienende.nbundell:apieren bij zich, aanhuis . had is, ook zooyeel 'opzijn :gewetenheeft, da:t hij de epauletgeha(l, ,droegd. R. zijne verdediging in tegcnwoonligheill tenonwaardig is. 'Ohderwerpelijke uitspraak yan dimraad van een tal oflicieren voor.za1 zeker b~j velmrclell intlntk 'luaken, alsof , het nog. moei-UitvoeriO' tooncle , l1. R., met , de stp.kken in de h,md, aan,jelijker wonlt degelederen: uitgejaagLl dail er inopgenodat de £eO'~n hem illgebragl,e beschuldigingen eensdeels leu- men te wanlen. De r!t<iU vanollllerzoek heeft echterandei's genachtlg~ anderdeels lasterlijk en 1'001' de rest zijne han de" geoorciecld; iul de , beslissing menigeen vcrwonderen,lIl.1:j verlin~enclen officier niet onwaa1'dig waren j dat men, om tot wo;}elert 'zij niet; 'ik beschollw di.e ' tegensLrijcligheid al~ een der~gelijke pertinente, besehuldigingen te kunnen ge~'aken in gevolg van het niet willen (dtriveri?}'li'ijsprebm, enhet toch de schrifturell sleehts den weg der verdachtmaklllg ,had nict w~ille.n yellenvi:th eenvoOl·d. It, onteerend v-oimis. hUlDen bewandelen, en dat mer! ziehzelfsniet ontzien had Zoo zal het. wei nioeten, zjjn,waMhO,e zall, het' ailders trigen hem' ,gebl'llik te maken van lle OIl qdels tc wapenen. . ll10geHjk wezen, datde PllUEeke Bpiilie ,OT~(lanks deze uit-, Zijne verdediging had diepen in~lruk daal'gesteld; lmde spraak, ten gllnste , \Tari d: R, is?Het heeft :e1' 'wei wat kreten van vel'ontwaardiging mogthij opva,nge,n OVer het van also,f men aUeen )vam'uc heeht ;aan het tweccle gedeelte Jlanclelen van een met magt bekleed pm'soon en van ver- de1'uitspraak enhet , eerste gedeelteids C ..... :?) b'lliten 1'eschillcnde z\jden, mogt hij gelllkwenschingen on tvangen, over kening laat. Nietcen on partijdige ;wortlt el"geV'onden, die den ontcgenzeggelijk eel'lijken en dus ook voor hem gUlls- d. R. ' niet met volle en gulle kameraads-chap "lle hand dl'llkt j,igen afioop del' per~ara. . en hem niet wedel; gaarne aan zijnezUcle :in 'de o-eh.:cleren De raa(l stehle het stelnllten nog \Vat mt. zon zien plaats nemen. ' " ," ,1:> " l<~n acht , dagen laten we~'d hij ontboden bij een hoogge- Men denke in zitkell van ' ecr .vool'al aim het v~i populi plaatst persoon hier tel' stede" die hem ten sterkste afraadde vox dei. ", eenige hoop to koestel'Cll, want, zeicle dcze,ZtlO lot iS1'eed8 d. R. verkll1art ' zieh clan oak oils ~llllldig~ ; wat meer is, uealist; g'ij zult net Leuer met een pensioen vel'latell; 8tl'eelt ik v erklaur het· voor elk del' letleil ;vall den l'aad van onIt lliet langeI' met ijdele lwop op j'eut'V(tanlig!teid, want 1tit derzoek - wie het ook zlj, t1itgenoniell hen'; (Iie~en onllet dool' m.ij ve1'1lomene }}toct ilc oJ1maken, dat, ollda,n1cs de schuldig lutspmken -'- eenconm()gelijkheid, cene hau(leling altJemeene ell VOOI' 11 zoo g'lt?t8tiye opinie de oe8liss'iuU van den van 'd. R., welke den otticiel' on W;,t;tr(lig ZO!l wezeli, - niet J'aad 1£ "'itter , zal tegenvallen! te bewij:t.en, zoo vel' g.t ik niet eens, - maar slechts aan Teleurstcllcnc1c tijdillg! . . . . .. Zoo iets te moctcn hom'en, te toonen! '" . :" ,', twee clageu vo0nlat de rand op nienw ZOll vel'gadcrell.N og- Ik verklnar bij voorbaat, daL niet ,Cell hunner zluks zal manls heeft d. It. ZicJ1 echtel' aaa de , schrijftllfel ge:t.et tot kunncn doen, tenzij men al!ecn ,ZOll willen wijzen op de hot znmenstellcn c('.ner t.wccde vel'llediging, wMrin h\j met sehrifturen, welke door (1.. R.g:enoeg7.aam gek\\;alitieeel:d zijn llieuwe feiten aantoonde op welke wijze de beschnldigcnde en waaromtrent mengeen ,ondel'zoek wenschte ''in te stellen, schriftaren waren zarnengestel(l. niettegenstaande (1. Kzulks verzochthad, naclat h'ij den De raad vergad,erdc; twcc opgecischte verklal'ingen van ilaarin gebezigden laster had aangewezen. " officieren waren ingeko01cn j ze werden voorgclezen en wa- Z',llikeelle uitnoolliging zon vreellid klinkell hij eeI,l ' vonren niet in staat het zedelijk karakter van dell 2ell luite- nis van een regterlij'kligehaam; lIat , vl'ecmdeverdwijnt, Hant S. QP eell gewcnscht peil te ste11en j d, It. droeg alstoell wanneer een raad van Op.cl,erzoek (leI!. dergeJi;ik vreemcl klinzijnc tweedc verdelliging 1'001' j Ilogmaals gaf b.ij de waarheid kend enniet gemotiveeril:6ordeel llleenttcikllunen uiten. j,e aanscI!ot\wen , en vCl'zocht den r<lLlfl elk punt van be- ' Men moet het lllij wi:rarachtignietkwa19kn~meIlj ' maar sehnldigiug te ondel'zoe!cen, voor het ge\ral , men twijfelcle ik kan nict, ontveinz:en, clat (Ie uitspi::aak vati " clezen raad aan zljn ueweren, dat hij onschuldig was en dat" de be- mij herinnerd heqft ,!la,tl hetpl'oces}>ierre Bonapai·.te, in 't schuldigende , schriftnren den toets del' waarhei.cl niet kon- geval dat het edele figtinr del' tlitfiuitencle studenten maar den doorstaan. lliet hadde olltbroken! ' ", ' De raad meendc cehter op de stukken ecnoordQel te ' Toen d. R; den raad ,mi de stemming; verliet, wenschte kllnllen v«:l1en, zonder , eeniy oitdetzoek na(tJ" !tet belOeerde hijhel1 toe, clat zij nimmel'spijtzoRden gevoelell over de leu.qenacnt.ige er~ la8terlljke ,in te stellen! uitgebragte stem. Moest ikthails ,' sprekell,ik zon de 'roea d. R., dit vernam, zal hij welaan het h(lln .mede- leclen, toeroepen, ,.clatikYoorhn:nneconscientie 'nit den groJ?cl gedeelde gedaeht hebben. Het ZOIl dan oo.k, in de IncHsehe mijns hal'ten wensch datiijnimu1erzullen;bloozen,w'anneer Militairc weretd wei waLte veelgehoopt of ~erwacht , ~i.in, zij zich ill de toekolllst het oogeiilblik zuUeilhel'inneren, dat ecn luitellantje , zon gcsteunu ,worden, ,wanneei' daal'llqor toea z~j eell oonleel ' op het ' billet sehreven, , twee'hoofcl-officieren en cen kapitein zou(~en ,kunncll gedll- d.K zar~ich ' ec!itei' Uijzijne.vci;u.e(liging niet bepalen j peel'd worden! , ' ", .." ,,' op 't gCl'aar, af (lat de l.ietl'OkkeileIF iic.h ~l1gstig gaan ver-Was het wellieht daarom, clat een n;et 10ettiy zarneuge- sehuilen , aclltel' 'lmnne fOlUagel'CS~ l\;oestel'thijhetvoo1'llestelde raad over rleze zaak , te oorrleelen had? , , Iuell zijnezaak Zqo spoe(ligdoenli]k te 'publicci'en door mid, ,lk ,geloof ,dat, hct Gladstone is" ;die , erg-ens beweert, dat deleencrbroch\uc, waal'in h~i te,' thnisclio'uwen zalgeven: heteene onzinnigheicl is om te verwaehtell, lIat eeu ; il~tElI- (7" ,e,en waar eno.mstawligvel'lui-alvatl all,ietvOorgevallellej ligent lUau op een" ingewikkelcle reeks vragen m et ,iaof neen b., eE}11 ,0tHeier die; ", wetencle ,clat . h~i l'eeclsyrQeger door z~in zou ku.nuena'nt1vool'den, , ' . ' . , ' .. - ;, ' , oingang met een zijner" karilei~ailellbif zijne ,gmgeviilg een . ;De ~~aa~ Yl\n ?nderl;9,yk ;was , .p,lcet ,vmllll~ 9ll.W,l€11 .hlJstel~le ; pijnlj.jke:n illdulk: li;irL t].aal"gqstehl-, ;,U,ll;,hij ·,zelf;,in:.4,e knel zlCh welhgt - (,od wete t - boven dat mtelligente, want zat,er toe mrerglllg, zoo mogelijk om zich teo reddeJl, een 



zijner collega's van iets dergelijks te beschuldjgen, weteude 
dnt . de booze werelci weleens ' geloof _ hecht aan. hem, die 
het eel's,tc spreekt; , 

p. eenofficiel', clie olJgestraft eehd60rtwee officieren ge~ 
teekcncl breve~· van te zjjn cen la/iui.nZschijnt te lllogen, 
knnnen . en wIllen . bewaren b~i : zijntliploma van Tidderder 
4e klasse vim de :i\1'ilitah'e WiUemsorcle; 

d, cen .officiel', clie ongcstraft op cenew~jze schijnt te 
he~benriIogen hiiltdelcn, Waarvool' elkeerl~ik hai'tzal terug
clem zen ; ills of menvreesdc met een· adder tezllllen in aall-
raking k'oincil ; . 

e. een ofliciel', ~e, tel' bel'eikingvan zijn doel, van de 
grofste en histel'lijkste lengentaal heeft vel'meend te mOO'en 
gebl'nik maken. ' b 

Der.e bJ'ochlU'e zal niet worden uitgegevcll clan lladat lIe 
Lcgcl'koll1ilJiLHclant tCl' zake eellebeslissing zal. ' hebbell 'ge
nomcn. 

c1. R had met clergel\ike zielen een hevige kamp tc voe
ren en tOCH h\j tl'flchtte zijn eel', zijn lIaam te verdedigen 
tegeil hunne slnipencle aanvallen, toeu ricp ·men hem ver~ 
wijtellcl toe;/I ~'fijnheer, gij zijt oneet'bicdig ;"toen traehtte 
men hem. als 'tware te korLwiekcll in zijn o·ntegenzeggelijk 
den oftimeJ' waaJ'dig streven door opsluiting in een hok! 
Zdfl·erloochening eischt men van hem', die cen soldatenrok 
draagtjiJl(Wf waarlijk, pel'50nen als 'die, welke in d. R's 
zaak di!'e(:t bctl'o,kktm zijn, zonden ·het el' alspoedig toe 
kUlIllcn lCHlcn, dah het ook hem, dieueen soidatelll'olc draagt, 
ze!j'Cf!J'lOOC!ielliIJ!/ zal kostfm het te doen yoorkomcn alsot' hij 
't gelooft flat o./ficiel' z(jn cell waarborg is, dat de titnlaris 
gp(;n laaghartige krm zijn. 

.\~gcschd(lmi vaH dew broehurc zal hij (ie hnlp des reg
t.~rs lllroepr.n , opdat den lastcraars zoo lllogclijk: de welver
<111 '11([(: strn f znt trclhm. 

1\1 ijn llaHIll zet ik niet onder flit artikel, om tc vermij~ 
den, dat do een of andere gcdienstige geest het kwasi noodig 
mogi, oonlcelen mij z011r1e1' vOl'm vall pl'oees in de Militaire 
rll)Os to wtten; velTe van mij ceh ter, (lat ik mij, iLoor als 
,lHonYlUlis tc sch I'ij 1'011 , Wll willcll onttJ'ckken :tan cone mo
mh: veran b \:oordelijkltcid, evcn als eell weI bekencl O'edeco
rcel'd bpiteill zljn kaJ'aktcr IlCcft trachten te dekke~l door 
zich to l'el'siercl1 met zijnc fOllragerC8; llcell, h\j clie zich 
doul' <lit schl'ijven met wgt beleerligd gevoelt,knll ;;ich schl'if
tr.lijk on gmnotivccl'd wenrl.en tot den Redllktellr van (lit 
bInd en met hem zal ik dall, na het stellen van cen paar 
gcwcllschtc conditicn, de :wak beslcchten, woals het een 
cCl'lij k man bctaamt. 

Dl'ingclllI ·vel'wck ik den J'edactclll'S der verschillendc claO'
bladen dit artik('l weI to \villen ovcl'l1'emcn; niet aUeen mij, 
muar ook hd Indische olficier-korps zal metr . daal'dool' ver-
IJligtcn. It 

11 Junij 1870. 

Naal' wij vcrllemen is hot Eng. schip Connty of Lancas
tel', .. van Glasgol\' ~aar Batavia, bij het opz.eilen dezer reede 
vastgeraakt . ali na 50 koj . del' ladirw in de toe·O'ezondene 
praauwen gdb'st t~hebben, wedel' vIol' en op ([cbreelie· ge
komen. 

--~Q'7.'II 

GEVEILDE v' AS TIGHE DEN .. 
.... UOIlderdrtgden9den Junij :18'70: . 

a. . Vool'~ rekerlilrgd~gboerlelsvan wj;jhW(le~Iit.lander 'rabrie. 

No.1, Yz :Gccleelt.e valllieC Pei'ce&Igelcgen op twee 
Bl·~t(J(Jen, verp.N 0. ,b.087,getaxeerci op f400,ziji1cle eenstuk 
TUllJgron,d, 'W(larqp, staat een .. .. bn:mboezen · ponclok, kooper 
ll. Selil\ , vall Base!, voorAchmad Sapiocdien, fool' f 790. 

No.2; .,; Het.j;>erqeel gelegenop Biandoltga1t, :verp. No. 

201, gettixeel'cl op f 360,zijnde celi Erf ,bebollwd met een 
steen en Huis met - pannen gedekt; kooper H. Senn van 
Basel, voorAchmacl Sapioedien, voor f 200. . ~ 

No.3.Het Perceelgelegenop Blanc{oltgart, vei·p. No. 
3436,getaxeerd op f 360, zijnde een Ed ,bebollwci met 
een steenen Hllis met pannellgeclekt, kooper Hadjie Ame
roella, 1'001' f 175; en 

a. Voor. rckening des, boedels van wijleri den Chinees 
Oeij Toenjan. 

~/2Gcdeelte vanhet Pereeeigelegenop Kampong BeaeTe, 
verp. No. 4678, .in zijn geheel getaxeenl op f240, zijn'de 
een Erf, · waarop staat een bamboezen en met attap gedekt 
hnisje, koopcl' J~eh • Tengseng, voor f 83. 

Zaturdag den 11 Junij 1870. 

Voor rekening' van wien znlkS moge aangaan. 

Het 11rikschip gellaamcl Oatharina met takelaadje en 
scliee~)$tuig, liggende tel' re,ede van Batavia. Kooper P. 
Laume1', voor J 12,900. 

13 JmIij 1870; 

N aar men weet, Zijll een · aantal lanclhmmlel's uithet 
Solosche in de vorige week te Tegalgondoh, een lusthuis 
van Z. H. den Sultan van Soerakarta, vergaderdgeweest,ten 
einde te beraadslagen over hunne belangen, in verband tot 
(len~tancl d~r . spoorwegzaken. .. .. 

Algemeen beti"ellrde men de halfheid Vall (len maatre
gel, door Clen GOllverneur-Gelleraal genomcn. Daarover 
gaat s]echts ecne stem in geheel Indie op.Juist nu .is 
de staking van de werkzaamheden op de 3e en 4e sectien 
h.o0gst . bedl'oevenll. Ovc~ hetgeen wij op de 4e secti() ge
ZlCn hebben nader meer. Maar de lanclhuurders in Solo, 
die hl1l111e produeten voor een aanmel'kel~jk gecleelte per 
spoor zonclen hebben kllIlllen at'voeren, indien de lijn tot . 
Delangoe, 14 kilometers verder dan Solo, afgewerkt ware, 
zagen thans liit voornik,ieht vel'vlogcn. Am'clebaan en 
kunstwerken waren' gereecl; men hacl all~en lIoodig dwars
liggers cn rails te leggen; hetmaterieel was daartoe aan-
wetig. . . ' . . 

Zij besloten derhalvede N ederlandsch-Illdische Sj:>oorweg
maatschappij voor te stellen het noodige voor te schieten 
en met den vrachtpl'ijs van de at te voeren producten te ver
reltenen, waarvan eene veel aanziell1ijker hoeveelheicl weldra 
beschikbnal' zon zijn clan nooclig was om de verdere kosten van 
aanleg tot Delangoe te dekken. Men wenschte evenwel de 
erkenning van het Indisch Bestum vnn deze transactie te 
vel'krijgen, opdat indlen de · Staat, hetgeen weI uiterst on
waal'schijnlijk is, onverhoopt den spOOl'weg plotselingmoest 
overneIUen, deze de landhuurders zou rembourseeren, daal' de 
spoonveg . dan toch 14 kilometeJ;s verder afgewerkt zijnde, 
meer waanIe zon hebben. Van een verzoek van de zijde 
vau het spool'weg-comite om hulp is geene . sprake geweest. 

Vrijdag . jl.. w~rd' een telegram van Batavia ontvangen, 
houclende . welgenng van den Gomrerneur-Generaal om in 
debedoeldeschikking partij te zijn. Daai'omtl'ent is veal 
voor en tegen te ·zeggen. 

EergisteJ;,is dien ten gevolge eene tweede vergadering van 
de la~ldhnUl'clers te Tegalgondoh gehouden. . 

Daarin is, ondanks de bezwal'en door enkelen geppperd, 
zooals on.s ui.ster per telegram uit Solo gemekl is, besloten: 
het spoorweg-comit6 nit te nooc1igen onvel'wijld de werkeI' 
tot Delangoe voort te zetteu en omclaartoef 56.000, onder 
cle bovenvermelcle voonvaarde en onclanks · de weigetillO' van 
het Gouvernenierit om deze overeenkomst voor aUe ~ven
tnaliteiten vel'binclencl tea:chten, als voorschot beschikbaar 
te stollen. 

Het comite . heeft, 
voorstel .: aangenomen, 

bij . monde van den president, <iit 
en toegezegd gereed, te zijn met den 
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wegcii de ex:ploitatie, wat goecLel'envervoer betreft, op 20 
J ill1i a. s. tot de halte Poerwodadie en tegcn half Augustus . 
e. k .. tot Delang8e; . 

. 1Vij . declen deze.feitcil zonder commentaal' mcde. Zij 
stellen olis ill h etgelijktegcnovel' elkeen , die eene andere 
moening dan de onze omtl'ent dc spool'wegzaken toegedaan 
is. Elke dag vcrtraging in den aanleg ,meer dannn reeds 
onveI'mijdelijk is, heeft plaats ten koste van de belangen 
van dcn Staat en van particulieren; 

In ile Jaatste dugcn zijn, in verbancl met de uandjirs 
die zich hebuon YooJ'gedaall, aHerlei lllcdedcelingcn, groen 
en rij]J, over den toeslalld en de vonleringcl1l'iLn den S))OOI'

wcg ,;an Bala via naar ]311itenzorg gec\aan. 
ChariLe bien ordon nee COlllmence' par soi-mAme. 
Ons numnwl' van 8 demr bel'<Lt het volgen,lc: 

"Ook r,egL melt de pas gcdl.eetneerdc uij,gravingen van 
de Spoorweg-maat.~chappij bij het fort (Citadel weg) geheel 
\'ol<Tcloopell ziin ell de aanlcbaan VOOI' ecn groot gedcelto 
i n g~stort is." " 

lUett heen 011S bind zeet' olljllist, ingclicht. 
\Vanll eer men /.oeh nagaat, {ht tin bl'ug in de rivier bij 

k alUpOIl)! JI"laijllG gehed CII (lie bij Mat,raman I'oor cen 
;':J'fl()t gecledte wcggeslage!1 is, dall bUjU <LaL (Ie Lwee jongst.o 
bandjirs hevigcr "ijn gewe()~I, dan ill de iaatste jhren Oll~ 
,[ervon!l!:II ' "ijn, ol'schoon ;r,ij in dit gecleelte van lwt jaar, 
dal tot clcn gor.den lIlOlls~on moet gcrekend WOl'rlell, in het 
;:;e/,,;cl lIid t.t, waehl.cn warell. ne dammen waren bij ge
\,tll~ lIal,uurlijk lIid zoo hoog-, dal heL watcr (~I' bij £lien 1100-

:itn wa tcrsLallll1i il ,L OV(~l' kOIl luojl()lI. 'vV;Lr(l1l de dammcn Gehtel' 
hooger ol'gell'c"'kt, gnweesl., ookdit '/;cHI weillig gr.baat hebben, 
II it II L het. waleI' stOlid t.ol; of! het~ glacis vall h.et fort, zoo
dat. lwl todl \'all (lie zij,le in de af'dammingell afgestroorrid. 
WII zijll. 

,\}a:ll' (t(, lil,('h(.\teid vall (lie daHlllwll wordL dannlool' be
II , ·j·.CIl, ,lat ;r,ij "i"t w{)ggeslagt)1I ilijn en rle ball(l.iir~ sleeMs 
N'llige tlag(m opnl\t.holt(l hehbell vcrool'zaakt. In (lien t,Utl 
i,. ltd water ill de l'ivi{)1' afgdoopclI ell r,ijll (Ie afdarnmin
"1:1l kdii!: :.::r:nwlen knllnen wo]'(leJl. 
" \' alll;<:L' inst.orlell 1'1111 cenig geuccitc vall de nanlebaan 
il; gcr,u wooJ'(1 waar. 

\\' ij :t.ulkll ill nell volgcll cl lllllllrnr,r eenigc woord.oll over 
oI"n n :rrler(,11 sLaat rail r,akell zeggr.n, oll1dal, wij lwt ill de 
Iw;;L;I<II/(lt: omsLallcliglic(kll Villi '1, p;l'OotsLe belang ac!tLen rlat 
"Il(:ell juis le Jlwdededillgell gellaall wordell. 

Ikll 12 dezlll' is f,e Anjcl' gepassccnl de Amcriknansche 
l"lrk 11fc. Gi/ver!l, gcz. Nichols, vall }lelbollJ'lle lIaar Ba
favia. 

slag· is het niellwe octrooi en. I'eglement gevoegd en wordt 
eene ' krit.ischegeschiedeuis van . de wonling · Yl.lh claL sLnk ge
leverd. Men weet dat het divillend op 71/ 2 ·percent is be
paald, claar besroten is I' an (k netto-winstadj 452,,-,"'/1,39' 
aan de homlers van 12.000 aau(leelen 450,0000f/37;50 
per hcel aandeel nit te kecrcn . H.et jaal' besluit een vorig 
tijdperk. T en slottezegt der~alvc het verslag, waarop wij 
tcrngkomcn : ' . 

"AI was· het afgeloopen boekjaar niet gnl1,stig, toch mag 
men zeggen' dat, in aamilerking genom en de ruime. geld
markt en den lagen ren testanrI, de uitkomstcn niet beneden 
(ie verwachting zijn geweest. 

;/De directie meent eehter te moeten waartichuwell tegen 
to groote vcrwHehtillgen v.an de toekomst; z~j .zal zieh clien
aang'aandc Hiet wagen op het tClTein van lwscholLwingell; 
maar weI ' mag 'zij de deelhebbers wij:wn 0]1 de bepaliHgcn 
van het octrooi, elie tot grootoro llitgaven en tot m.indero 
inkomsten leiden. 

I,Jeder ·berekene voor zigh zcl ven (10 wi IIsttlervillg die Iwt 
gevolg' zal Zijll vallele in trekking del' hypo1.hecaire beleg
gingen; het montant dat van rle HoLto-winst mel. toepas
siug van de bepaliugell viln het octrooi olluitgekecrd bLiJ 
ven r,al; de meenlere Ilitga\~ HJI <tall d.e veritllde]'(!c illl'iehtiug 
van het bankbesl'llnr verbo(lden j ell de kosl.en va n de s pecie
verzendingen welke het gevolg kllllnen ziju vall de vei·pl.iehf,c 
inwisseling der bankbilletten bij de agentselJappen." 

IS Jllllij L870. 
Vrijdag ochtelld I;cn 7 Ilrc zal flell!: paradl) ivol'dclI gehllll

dell, bij gclegeiliwid Villi (lell verjaardag van.H. liL. OIl7.C 

geeerbiccligde ell bellli IIdl) ], 011 i lIgili . 
De schut/;erij r,a l Ilaaraan dcelnemt:1l ell aantrcdell, (Ie 

Ie kl.a~se del' illfalltcrie bij den weg naar cit: Willomsbrllg 
op lwt KOllillg:;plc;in Gil de knvallerie biJ de Harmonie, om 
6 Ul'C '8 oehtends.· 

Moeht het tCl'l'eiu of het wedel' niet glillsti:; zijll , zoo ~"d
len, ten blijke clut (lc parade uiel; doorga,l 1; , viol' sehol,ell 
vallcll vall de Glt,add , hetr.ij Dondcr1Jlg liamiddag; l;lI~scht)it 
5 ell I) llre, hntzij Vrijdag oehtelld tllssehnll ,I, '0 11 ;) nrc. 

lIeL ware wensehdijk gell'eest, dat mOil zieh geholldeu 
hacl aall de vroege]'e gewoollte, Olll de ~chotell tn latell 
vallen even Ila het oehtol1c1sehot. Nil zul.len dc seh lItt.ors 
immel'S ten ,I. lll'e (lienell or te staan, om af te w<lehten tot 
I) me of welliehL ook sehoj;en vallen . Dc kOllunalltiant del' 
sehnttel'ij hceft blijkuaar nid QP die Ilienwigheid gere
ke1l(1, want de aan Iwi korps voorgdewil order sprak vall 
sehotcn, die daddiJ k nit het ochtenc.1sel1Ot zOlldnll v,lHell . 

Wi;! hOPeI}' ochter rIat het wedel' f'r;tai zitl Z~Jll ell tll' ij ff)
len met tIat op niellw zal · hlijkell, hoezocl' degevicrde vOl'stin 

,~~-- ook hier gecel'd ell hoog!5eschat wordt. 
VOtJr mailrcir,igcrs is het volgenrle Iliet onbelangl'ijk. Dc parade zal gehOlHlell worden op hot KOllingspleill, t.er 
I';efl N(:(lerlanclcr v{Jl'trok op hct Gillde vau het vOl'ige hoogte van de lVillclI1skel'K. 

ja;1I' pel' Bril,s(:lw mail nit Rlll'opa. ll_ij ging I.e Mm:scille __ "_~" __ 
Oil COli del' ~Lr.it'll()rS Villi de ]\ ;lIul O. T(:.i:lingaporc wenl ])001' het }1at.avianB~'h l'raalLWelll'Cer i:;; nit.besl.eding gc-
dool' (Jf:val geell{-) bagage ovel'gdadcl1 en allnel' aangr.komcn, houden 1'001' de l(:vr:rlllg van 10,000 o'oellie:t.akkl~J1. Van 
had de reizig()l' gr.!ln Ililkcl stnk van r.ijn goed bij zich. Zij- j de (tertiell aanhiedill gellis gegun<l cle 1~l'f. l'allt.i(: VillI 5000 
li n kolrer~ VOJi!:dC:1l (JehLe!' md, ecur. latere boot van Singa- lIollandschc go()niszlIkkcrr <Hili '<le firma!l1<1c:J.JaincWafsoll 
pore; ll1a,LI' hij misLe er:n kist met klccclcren . . .• ; &. Co. tegcn 397/ 8 eent pnl' stllk, en vani10'6b Bengaalst'he 

Reclmncs Iwbbell' Ilid gcbaat, Lotrlat de belanghebbende I aan de Jlomeo Compally Limited, tE'(!en 52 echt. 
iJ(::;\oot de ]'. alHl O. ill Frallkrijk in l'echten aan te spreken, I . .____ u 

daar llij if) M arseiLie plaats gellomen had en claar. sclHiep De Algemeene Sel'ret.al'is \weft tel'kPlfnls van de belan g.·-
was gegaan. TOGli de zaak bij d.e l'cehtbank" to Parijs aan- t hebbentlen ge)Jraeht, dat de eonllnis~je, iJel<ls t met \J ct .{'I'
hangig gemaakt was, deed de P. and O. het voorstel tot ll_clllell va.ll. he~ examell: voorgctiehreven in art, '4. vall het 
nene sehikking. KOll . beslmt val! 10 t'cptr.mlJfT 1SM No. ' 47 Undo 8tb1. 

No. 194),11Ouden'de y'l'd.slelliug del' verorrif'nillg op'ihet be-
HeL verslag van !Jet' 24ste boekjaat (l April 1869 tot nOl'men van ambtuHlrell bjj dt'li bU'rgerlijkr:u dienstin N. 

31 Mei 1870) del' J;lI'(lsehe :Bar~k, uitgebrachL in clealge- 1.'_ hinc. l<Ts!.e vergaderillg dell IU trpl.(,lI1Ler 1870 ((l/rier 
mcene vetgadering vallf;lemgerechf.igde deelhelJher5, gehou- . r,ai hl)II<iCIl. Hclaughebbcudell be\IO!lI('n ric vereiseht e slukc 

clen 4 dezel', is thans gedrukt en l'ondgedeeld. Bij dit ver- I ken uiterlijk den 19 Augustus a. s. in te. zellden. -



Den 5, J uli e.~. zal wedel' eeneopellbary illschrij vi1).g vera,n(~erde, eel} hoornblazer OIl1verliep ell verwondde, zoodat 
yoor goiiyeruenicnts~wissels plaats heboen j ~en 'b~dJag.van . hijllaaf 'j; hospit'flHI m-oest worden YermoI'd , en denlllit. 
2 milioen wonH aangebodell. kolOliel Me\iuers, die te 'ii)nahl yoor de rlevesder Militairc 

school recli, onverhoeds a:anviel, zooclat h\j slechts cI'en den 
t\jcl hac1 zich van Z~jll ', paurel te laten zakken" ll1<lal' eelle 
knehzirig aan: een beeil sch\int t.e hebben bekomen. De 
cli~ves del' school dreven ' het razendc ' dier ten\g ,dat cerst ,0 
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l8 Jnnij 1870, I 

(; isl IT is rio veljaanlag van H.M. dc' Koningin op 'dc l 
;.;ninllikdi;]kn wijZI: gcviercL I 

DCII vOl'igrm'" vond werd in den s.ehonwbllrg 1m 8ltllo' ,in 
})I{/,sC';"£('I'O, opgevoenL Dr. ' zaal was· met I;rofecn , gni.r
landes, alsmcdc n;~tiollalc en Oranjevlnggen gerlecoyeenL 

(l-istcr 1I1(Jl'gCl1 keei'(Len de trocpen, van. <leparilde~ die t~:: ll-
6 ure gehCludcnwas,-tcrug. ' , Ter hoogfc. vm\ .hel; hospiklal 
kwarn eellklaps ': eenkarbouw ,nail;!' -menwil., sedert den 

. vorio'en dilO' vall . Buitcnzorg ,onUoopen ,tegen de JHlarl\tees
ter-Col'llcHi aftrekkemle troepencneleves -vail d() lVlilitaire i 
s?hool ii~iJTell~le-11 .. ,' Een ' oflici~r va.n }el;waUerie brCl~h~~l~ t I 

,(her een . jlag Pi>d~ll.kop toe, waal'door het, van l'lchting 

later op den clag gegrepf)ll wenl. ' .. 

Dc ,heel' James Black zalaanstaanden Maandag in het 
lokaal der Handelsvcreeniging ,ten overstaall eener door hem 
belegde meeting, zijn reeds Hoeger door 011S aanbeyolen plilll 
tot o]ll;jgt.ing eeller Bata viasche Hroodfabriekllite511zettcn. 

Wij Iloodigetl nlle bdallgstellcllclell uit zich tot dfize ,bij
eenkOl11st Le begeven, \vaar het ol'lderwerp besproken 'ell 

eene cOIDmissie tot het ontwerpen vanstatnten del' op te 
richten vennootschap Lenoemd znllen worden. Klagell over 
slccht brood baul; weinig, als men de hnn,den niet aatl 't 
werK slaaL. In velc stedell in E Ill'o pa ,'eJiliieeg men goed 
en goedkoop brood ell vleesch Len gevolgf, yall de oprichtil1g 
vaubl'oodfaLrieken en vleeschhollwel'ijen,Het wordt meer 
dal! t;ijd dat de inge:r,ctenen van Batavia dat voorbeelcl val
gel!, ivan!. de behoeHe is erkend, r "diGn de thans aallgcwende 
poging bl,eek i,idel te ~,ij ll, dan Wll wellicht wedel' . voor 
langon tijd de kans verbeurd ziju [Joed brood tebekomen. 
Men geve dn:) gehoor nan deze oproeping. 

Volgt:lIS (len telegram I'all Soeraba ija is-gisLet' de b,ehan
deling- del' zaak van den br.kenden pseudo granf vari At~ 
telllG etJlle week nil;gesteld. ' 

Te Anjel' zijll dell l8dell gepas~eenl de Nederlalldsche 
seht' pellNest')1', Vesta, vall Loruien, en Nede1'la,nd If'01'a1tje 
ntll Rolterdam. 
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Van 1 Jamuirij.· 187,0 _t(Jt· 1.5 dez.cl' zijn 'alhiel' van deEu-
ropesche gemeente 48 .per!¥'\IQU;e,.Illetinbegripvan ~incleren, 
overleden. Behalve (lezeoverle~e.n , 56 militairen. 

Bij vonnj~ van den Raad ya:nJu~titiealhier.is verklaard . 
tc vel'keeren. in staat van faillissement de Chinesehe him-
aelnar Lim Tjiil'. · . ., 

GEVEILDE VASTIGHEID. 

Zaturdag, den 18 hnij 1870. 

V oor rekening des lJocdels Vall wjjlcll de InliuHlsch"e Vrouw 
Njeij Laaiepa, ccbtgenoot van LiMltlAdjied. 
He~pci:cecl ge.lCgcllOp M"anga Bezaal' (P1'illsenlaan) , 

VCl'p. No. 754, ,tlums ten l'cgtcn verp. No, 9865, getaxeerd 
op f 650,':"'" zijlldc: .. 

1<~en stuk Tuin grc'lI(l, ucbouwcl met cen. Stecnen Hnis 
met panncn gcdckt, koopcr J,foelw lHilin, yoor / 2000;-. 

OlIlacid_ - Bij hcslnit \':ill 8 ,TIIUlj 51. 110. 47, is dool' de ltegering 
un .Ie (lrlll~ lJiilllmlcl' & Co te Batavia kOllcessic verlecod vtlur den 
n3nl~g eu I{e elploil(ltic Va;] cen paardcn .spuorwcg door de stnd ell 
voorsteden "un SONabnijll. 

Soer-al-arlrt. - III het lanlst der muarnl ,rHnnnrij jt. hrak in sommigc 
'Ir"ken .Jezcr re. i<J cnlic en hoofdzakclijk ill de rc~entsclUlPJlen Sl'lIgen 
ell Ampcl cene ziektc ontler het Ve e nit, die ~i '! 11 doul' hHI't' cigenaar
di;:c vcr!cbijn ~c l cn al~ Itel millvllllr Jeed kennen, en walll'door vt)or
"~melijk bnlfch HIIngctHst wel'ci en. 

Srdert heret de l.icktc zich lol lIitill10 April jt. oiet v~rder nilgc
ftlr ~kl ,Inn lot hel rcgculschap Karnng- Puntian, <II was hct aalltal aan-
)! r t ~st e bces tcu bctrekkelijk gl'ring. c 

Y,," 1,~sl'lIIr, \\'cl>e lI' el'llclI uall ele iUJ:llldselle ), uof.I('1I .Ie nuudige 
vc:;cmrgsm:otlfrcJ.:c!clI aallhcv(Jlcll ell ele ge\\'()llc ,l(CnCI'sUlill.lelclI verstrekt. 

I)" hJcd;';llill/,! Villi ~. I\' nvclvllur h,ul ouk hier wedel' ewe heilznlllc 
1l j{ It'crki llg_ . 

Gtllurmde de 1 11ItnlItICII~la:ort cn April jl. wcr.lt'll nallgclnst 511Mr
r1 t lJ.1 29 LI/rrt·l~ en !I rlltldc!rCII, \\":Inl'V811 hcr. lc\.lell 2, fil CII 7 en be
l(,,-e1wr' 3, 60 1:11 \1" zo~dllt op uitilll(J April 1Iog I R ,.iuke IJIIJl'cis OV('I" 

bl" 'Ht. 
\\' t t:(' I1~ ~c fllis aau vertrollwbaJ'c cljrers) klllllwn ovt:r de Illn:HH1cn 

,full "ur ij "n F"hrllurij , IJlIIII'ent hd IUII' );clnsle, hcrslel.lc en oyel'le;]en 
heesl eu hier geen ol'K"vcn gctlllllil wonlen . 

(Jav . ('ourt.) 
---~ ..... 

Srt/avid, - In den avullol vall den 7clcn oIe!.cr z\Vol hel. wnter in 
de ri\'ic'ren 111111 .lcll vliet 1':011 lI et (j·!tlch -,l(cbcr!-(tc in ele ul'dcl'JiIl!,( lIlIi· 
Itllwr,;, leI/ J,:~v (jlgc vall ZII'III'C rc:geus, ucrlllalc, dllt: eell zeVClIl.il·lItul 
huii.l'1I Vall de KIIIIl(lUlIg P"I.JOC B"iJ"""II-l'as~al', sfalln,le 01' een cilantlje 
III .J~ Tjili"' ll n~-rivi,; r, \\·cr.1 wcggc"pud.1 ell U allti cre hlliztll werdclI 
o lUll. c wurl'ell . 

E,· r.t ill dell lIullIilld:cg vnll den Sslcn Ilelel' licL de walcrstallu till:, 
dc lJltIll),oc-brul; vnll uaL IdhillUjC' IIllar ')1'11 rivier-oevel' Ie hel'slcllen 
ell ,].! Ot ... ·oJlcn Villi g"lIlelde k"llIlllJlI~ \' all It': t eibln,j ar Ie bl·elljl;en. 

O" k de grtlliIC Wtg he1.ni.len clc hoof'cll'laals Bnilcnwrg hecn tI it it 1', 

WIlI'r heL uiell\\, oPl;eicg,I,! g'rint illig Ius was, veel geletlon . 
MClI!chclIlcvCU6 zijll vuur wover bckcnd "iet te bell'curc'.1. 

In' de overige a:fdeeljDgen ' va~ ditgew€.t was de gezoridlJeidstoestand 
.ovcr het ' algemeen bevredigend. De pokken vcrtoondcn zich slechts 
:sporadisch. 

o V E n ZIG l' del' verrigting'cn van de Ingenieurs VUD bet ilJij11wezm 
in Ncdalandsch-bzdie, over het lste klrarla,iI18iO. 

BANKA. 

Distl·ikt l'rfunlok. 

Oouerzoek naar stroomcrtsvoerende lagen had IJlaats in de valleijen 
uel' kleiile rivieren Tocmpang, Kcbang eD ' Solo])o, allen gelegen in de 
landstreek TempilJang. 
. Dc nitslag dezel' ollderzoekiugen was ,ongllnstlg. Oak JwudeD geeoe 

.boveulaagschc ertsarzettin!;(cn longs de vall cijen' en op vlakten van 
cenige beteekenis upgesl'oord worden . 

:Distrikt Pallkal-Pinan!J. 

Outlcrzoekingen, ten· bchoevc dei' mijD Batj un nitgevoel'd, gingen met 
veel lelenrsteJling gcpuard_ 

De zijlak I.lungkul del' nogenoeg gehed door bovengenoeluuo mijll nit
gewerkte BaljnD-vallei ~Ieek slechls eello cokele erlsrijke plek te be
vatteu, mcer geschikt voor eene klcine particnliere ontginnillg i1au voor 
eene gOllVcrnements-mijn . 

Daarop IVel'd de Vl'lj Ilitgestrekle va!lei IJempojang in onderzoek ge
nomen, eeh:er met uilglmstigen uilslag; claar deze v'lJlei IIAgcnoeg geheel 
ertsloos bevonuen werd_ 

I>e vallei der beck Beku~, een zijtak van de I,cmpojang-ri, ief, lever
de t1nareDtegeo bij voorloopig ondcrzoek ecn gilDS tiger resnltant, zoo dat 
DOg in 'het, laatst vun Maart een naanwkenl'i!( onderzoek aldaar· lIlet de 
groote bo~,l', vul,l' genoenule mijn Bat jan, ingesteld kOD -wimleD. 

Dish'ikt Soengeislan_ 

De tOl'ogralische eu geognostisehe opnarne van .lit di~trikt werd gere
geld voortge~et; ~ii zal spoedig geheel voltooid ziin . . 

In de lIIijnst.l'cek wereIeD de in het jaar 1869 uitgewel'kle groevcn 
opge01clen . en op de kaarten bijgeleekend. ·· 

Ile zamcnste!lcndc vallcOell del' Mungas- en Boea-riviel'ell ' in het 
NounllVcsteliike gedeelte van het dislrikt werden op stroomel'tscn onder
zucht. Slech!s hier en danr wcrd erts, in zen' geringe 'mute .afgezef:, 
Han~ctroffcn • 

ZoolVel ill dit, als in de vorengenocmrle distl'iklen belemmerclen ge
clul'cude dit kwartaal oc onf!llllstige wecrsgesleldheid en de Chilleesche 
liiculI'jaarfeestell dell gercgcltlen .gallg' tIer onderzockin/{c:n. 

De tiit!, welke duartiool' niet op het tel'l'ein bestecrl kon wOl'den, lYeI'd 
celttcl' duot, illgcniellrs ell opziclIl!rs aall teekenll'cric gelvijtl. 

S(JMA'L'RA'S WESTKUS'l'. 

Mijllbouwkundi!J ondcl'zoe!c vall rle .. berg Bessi, 
ajdeeliJlg 'l'a>zah -Dalal'_ 

])c ondcl'~ockillgen werden door het voortdrijven van een vi(,rta\ gaun 
,lerijclI iu het' gebcrgt.e voortgezet. 

'In de gaanderij II werden op ecn afs!and van 26 d Vftll ,leD illgnug 
verwijdcrd neslcu outmoct van ijzercrts met geoxijdeer.dc koperertscn 
vcrmclIgd . Deze ncstcn bleken bij verdeI' drijvCIl" IlUe langer zoo grooter 
en gclijkaardi1;c,' te worden, totuat op hd cinde van Mnart, 28 el van 
I\en dIl1<, het geheele (rout - vau de gaaudol'ij iu cene kopervoerell!lc 
uzererlsafzetting stand. 

Onderzoe!c "atir de u~/sajzcttil1.qe;z. te Briloe-l'rftmdjoe/oer, 
te Batoc- 'l'iga en Ie Pasilian, XX Koitas. 

])0 oDderzoekingeu Ie Biltoe-Mendjoeloer cn Ie Batoe-l'iga leverden 
1I,,,,t,,",, .- (JtJt;wc! hd wcdcr gedlll'clldc de n)nnud 1I1ei jl. zeer iD dit kwartaal llicts mcldenswaarclig op. . 

ollgclltaJij{ "'/Ii, kAn cle !(czondhci<islocstalld del' bevulking ill di! gewllst Te Pasilian - wenl in twec pllttell 'of $chachton ue galiglbussa ontilloet, 
allcz ill! Levrcllill"lId gCIIl)clIl<1 wiml"n. ' welke lIlagneetijzererts en .gedegeu koper iD kleille blaadjes bevat; ill 

111 de afdeelingen Alljel', l'uudcglang cliLcbuk we)'tlcli ellkclc ge- de eersle pllt werd koper in geringe, in i1e tweede in aa\lZieD"Jijke hoe-
vallclI van (ll,kkeo 1\'8l1rgl!lI0llleu. . veclheid aungclroffcn. .. , 

Prllr"'gcr-ll"genlschaPlN". -- 'l'ell vervulgc van Ilc mcclcded.ing in Op 13 01 dieplc werd in ue eerste put het erllplief !(estecnde (gabbro), 
,Ic ;favu~che conrnlll \'all .Iell 2751cII Mei jl. dit'IIC, dal volgc!ls eell waarop de ertsafzetttng rn8t,bereikt. .. 
bcrigL Villi tlen J ,le-Il cJ .. zcl'. van 18 tot ell m"t 28 M ei jl. het gcwas Ondel'zoP!c van het. !colmveld in het gebicd dcr- Omhilien-vallei. 
"all !Jog vllgcv~cr _ \) bOl\ws sawllhs in het ilislrikt Suclji (regenlsehap !)it onacrzo~k wordt geregelil voodgczet . door Een reeks boringen, 

. J,illlballl5ll1l J door vcl.ltllni~ell is vefuicltl. waarvan .cr reeds e'en viertal tot een gemiddelde ·djeplc "au 50 ellen 
llembnn!l . - Vlln 20 lot ell met 30 April jl. weroen in elit. !(ewest zijn uitgcvoerd.. "". 

vcl'pleegd 44 poklijucrs, w~arvall 25 hcrslehlen ell 1 uverleed, ZUount I Euke!e ' der kolcnlagen wcrdeD door liie boringen op . verschillellde 
(lJl laatstg-emcldclI dag lIog III lijders lIallwezig waren. ' I diepten ge'anedeo , . . 

"'«durn. - In dit gcwest was ele gezollllheillotoestand geelllrcnde 
Mei jl. zeel' naar wensch. WeI tlcclen zich ill de afdeeling Slltnanap 
nog eenige geval)ell Hlll pohicktc Vllor, uoch 01' nltimo Mei bedroeg 
het. nantal Iijders aall elie ziel<te nie!; meer dan t\\"ee. ., 

Afadiuen. - In ~'Ici jl. ',,:rcJcD in het regentschap Madioen ecn 
groot aantnl pcrsonen nangelnst door tllsschellpoozendc kOol·tscn, somtijds 
gepaard g3flnde:. met gastrischc . v,c\'SchijnsclcD c . . -

Eenige weinige girten chinin~ waren eehter iu den regel voldoeude 
U!U de lijders tc duen herstelleD. 

(j/ldel';o(,k nan".' 6Quwlll~tel'inle/Z le Kamang, 4deelin!l Aqiim_ 
Het· ooderzoek uaal' degeschiktheicl. vaD het mannel' -te o Kamuog, 

om als harasteen vuor· bOllwlVerken te dienell, leverde zeei' gllllstige re
sullateD ·op_ 

On'derzoek · drr kolelltagen nabij: 'Siboga /-cs;denti,e, TapailOli. · 
Dc opri8llle- va.1I het geheele terreinen i1ei-:jersph,i1lcDde , kolenvind

pl!l~ts.en we!d - voorg~zet eD Dlet het boren, {Jm d? rigtlDg en de dikte 
. der ' lagen ' en de gca"rdbeid del' kool in' dedie(lte te . leereD kenDen, 

aangevaDgeo. 



iUID- EN OOSTER-AI"I;)EELlNGY • .\N . 13QIi:NEO, 
KoltiJlmijn Oranje.Nas3au te PCII!JaI·on. 

, " De prodllclie bcur()eg in";het eerste kwarla~1 van .1870, 2784 ton. 
V~n de mijn werdcn nan l' Bandjermasln 2495 (OJ; kolen afgevoeid. 
De in de lang O. geopende gaariderij , bereikte een lengte van 112 

ellen. ' " 
De dikte del' lallg vtrmindert allcngs ZQOdallig dat men wnarschijn

lijk die laag slechts gcdeeltelijk?:al knn,nen nfbollwen. 

MIDDEN ,,J1\ VA . 

Olldm'zoe" door middd vntl ' b.nt:ill,qen , 'J!MI' tic ltoofdaardolieomn 
in de Lo~si-vflllci. ' 

Het tcrrcin in de om!-teving ,van Ngemba, ongevecr vijf kilometers 
west ,·,tll. Puerwu<ludi, ~verd het eerst opgenomcn ell i{c91ogisch verkend; 
nld'lllr . ,,'er;1 eeu writ.npa~sing gedaan on de plnats bepa,ald, waar een 
diepc 7,al IIilgevoer;1 wurdell. , 

Dellflo;]ige hOlltwcrken vo(>r deilboorbok werden bijee'ngebragt en 
nlles vom I,et, aanvangcn dcr 'ccrsl,e die!,c boring gereNI gemaakt. 

'l'cgclijk wor,l .. rl in de omgeving proefboringen lIitgevoerd om de 
geo\llgi '.che vorming vall hct terrein , nadel' ,te leeren kennen . 

In de c('r;l" proef boriilg we! de vnn eeo diept.e van lO d nit eeo 
kleiznndslecnlong mot knlkniercn, eellig zOlltwatcr en aardolie op. 

])('7,0 pro('f (,orili;,:wel'll 'op 30 ellen dicpte" gestnnkt in een digte, 
Imlkvrije kleiz:llld~leen, welke !lceo aardolie opleverde. 

Ook wepl 8'!1I ;Ien voct "an den henvel Ngembaecne insnijding go, 
rnaakt. .1. locgnllg 101, cent) gnanderU, weIde ,gerlrcven zal worden ,in of 
!augs rlCIl kalk.tec'Il, ,\\,3urvan de verholldillg lot de vertikaal aansllli: 
iCllde clln~loIllH""t, en l.anuslecnlagen 3all dell dog, lIict dnidelijk is. 

Men Ii''''ple danr.loor (I"k lin te knnlJen gtlan itl hueverre <lc nard· 
olic met <lien kallcslcell in bctrekking 8tant. 

(Jav. Court . ] 

lI,tf".·j". - Bij !(clt'genheid del' verjarig van rlen geboorl,'dag van 
Ihre 1lnjc.tcil de Kunin.vin wenl heden op het Kuniul(sl'lein eene 
pura.lc gel'''''')';11 dwr ue nlhier (ltijsw\jk ell Weltcvrc(lcn) f'U Ie Mecsler
Corneli. in gllrnizoell lit£gcnrle troeIlcn, \\'-narvon ouk door de schnttcrij 
wt~rtl dedgellollicn. 

- Van HegcrillgslV('ge is magti~ing verleen,] tot ' het grill/en van 
ewbc;l'rlleijilllC,kallual lIil ;Ie rn.icr Loh·Oclne in de jo'csidelltie Ilagelen, 
,,"nYRllJ;!Cllllc te KC llong,Sall1ak en cilldigende in de hesl,,"n<lc lVoler· 
Iti.liug te gO"IlOell!-t'~lIh:II'i, ufdedillg K!:boe:men, wao\'(I'Jor on!(cveer 8000 
b',lIft's Villi l'e;,(['11 IIfhnllkclijk l'ij,(,vclden, gelegen in het uistrikt So'kku, 
ft(<I.din", K"hl)~mell, ell ill hct di.lrikt Karllng·Aojer, vnll levend wn-

_ ttr 7.ull,:0 ",order. vO<Jrzi.lI. 

SflmllrOn!/. - De uphrcugpt "un bet verVOCI' met d.m spoOtwl'/; Sa
ITInrRn~· Vor,lf!lllallllen, gedllrcn<lc de mmlfl;1 April jl., is gelVeest als 
voigt: 

GeWulle 
rtiliJ,:.r~ 

~Iililni,rcll 

) 1,le klnsse 
. 2Je 
I :lile 

Reizigers J hie 
m~1 2.lc 

relullrbillctfen I :1.le 
Supplet iegel;lcu 
HnJ!agc 
Bestclgoedcrcn . 
Kouplllunsgoedercll 
Panrilell 
\liveneu, 

'rotanl 

f 710 ,95 
» 3,914.,35 
» 9,289.43 
» 5\l.78 

» 
» aO&<t 

, » 146.53 
I022;~ 
599,03 

» 555,87 
JJ 17,619,9,4 
» 128.90 
» 5,750:21 

=7 "3S:9'SY56 

v g It S L.\ G van , de wcrkzaamhed~1l a,an den (:'POOI'IOf!!} SlJInarl1llg
J!()"s/~lIhi"ddn -' W,ill'''i 1, OVer de maancl Apt'i11870. 

Je Sektie. 

Of!dal/f! tfl~l)orJ;g ;- K(]doeng~Djalti. 
'l'l'Il , r,:evolgc "wde hevige ~l! langduri,ge ~egens, klVam~le ophoo

ging hijinijlpan'l 2\)300 , we(Jero!fi, inbewe,png . . Groot en plolselinge 
afsclilli,villgen 1""ltlen d:lUl'bijechtergeenl\limtS. 'ue haanverzukte sltlchts 
:mnhofHI,,,,d ell l'Tij r',!.~(; lrn'itig, meerrnalem. 0;4ii O~ 5 meter iii 1i,et 
ct.m,,,,l. 

DON (lnlih()IHI':~IlI, z;lI",'el bij uag ais vii llll,ch t, ~l'ond nan , te 'vo~rcn 
en dc, VCfZllkkillf( bij , (ewerkeu,,' he~rt IMn ,~l1e ~t,r~,mmiog in hetgc., 
reg-"Ide ~erkeer vilorkofllcnell eillrlelijk ,ovk de ,bcwtgillg in den gropd -
'rl'oefi, "jihUllden. ', , ' , ", '. ", " "" " " " 

, ,;, ,'J'I1,1H ' gilnt ' fhrilis ' ll{igvOoj';;"i!iet' ' bet "'er~er ' \'Cl's.tei,kc(\ vani lle Qphb'o
ging en !Jet unlbreedcn del' ,draineringen, 

2e Sektie. 

ICedoeng- Dfatti ,- Solo. 

Gl'deelte KcdoFng-JJjalfi - Go~ndi". 

De ingravingen tllsschetl " riJjjlpaal 35, 36 en 41 en 42 gebeel in 
zeepnchtige klei·grondcn, s,choven steeds af, doch waren niet biodedijk 
voor , de exploitatie. Doze .ingravingen zllllen, lang?umerband verbreed 
worden. 

VerdeI' heeft zich dit gedcelte goed ,gebollden. 

Gedeelie Gomdik - Solo. 

Voor ' de delinitie'f Ie lIlakco brllg over de Mongot·rivier ,werden 
rnateri<ilen vel'Zumeld, . 

De groote ingraving te Lawaug wordt steeds onder, flaamvcr talild 
gebragt en ue uaarnit verkregen grond gcbruikt voor, het verbrceden 
der bRnn tnsschen ,mijlpsa! 79.00 en R5. : 

Dc urschnivinge,n tusschell mijlpnal 95 en 9,6 en 101200 hleven 8te,eda 
iu beweging en Inoest het s(loor voor het hehond cler passage gedeer
telijk orngebogen- worden. Deze afschnivingen werdcn zooveel ilOOdig 
bijgewerkt met grand, afkonll!tig nit de ingraving te W"nosari mijl-
paRI 93-\)4. . 

3e Sektie. ' 

Solo - Djokdjo. 
Ann de aardewcr1cen in bet gedeelte Solo - Klatlen 'lYeI'd 01' ver

schillenuc p'untcu met voldoendc kracb t gewerkt. 
l1et grondvelzet bij kali Djebol gillg ' goed voornit. 
Tusschen Delongoe ,en Kla(tell zijn alle aardewerken gereed, behal~e 

het egaliaeerell van de ophooging bij kali Djongrongnn en de Seodaog
Prigi. Ret stlliiolls·tcrrein bij Klatteo weed in bew~rkillg genomen. 

De onrdebaull , V;III Sulo tot Klatten is nlsnn in het "gcheel gl'reed 
over 30.155 cn onderhlloden over 200 d'. , 

In het gronrlverzet vlln het overige gedeelte 'dezer sektie kwam sedtrt 
het vurige versing geene vcrnndering. 

Dp. nog oodel'hundcn kleille knnsbverken in het gedeelte Solo -
K laltell zouucn spoed ig volloaic! kunnen z ijn. 

Op de in het vurig vcr~ lag ,'.rmeld" pl.atsen we I'd met hel verza
Illelen van balhlst vool'tgcgaan. '1'. Sulo llloest dit werk in het laatste 
gededtc del' lllaalid door hODgen waterstand eenigc <lagen gest:iakt 
worrien. 

Over 2 der opcningen vlln de nootlbl'ng, kali Pep':, werden de balken 
gclegd en de noodige schareu IeI' uouerstenning gereed, gemaakt. 

Zoudra de hulk"l1 over de 3c upening zUn gdegd, zul met het spoor
lcggen wOl'(len aongcvaugcn: 

4e Sektie. 
Kedoolg. Dj(ltt; - lI'i/le7J! [. 

lId wedel' was j!;erlilrende de m~and April mindel' oDgnnslig voor 
het wcrk, dan in de vuurgnnnde rnaandeo; -- het Ranlal arbeiders bleer 
zunder .. hcJniJende verand_ring. , 

Vuur zu,)veel noodi)!; weTlI het gedeelle Kedoeng· Djatti - 'rempoeran 
onderbonden en Lijge\\'Cf kt-. " " 

Ile nurdewerkell tusschcn Tempoerall ell Gogodalem hidden zicb goed. 
\)c nog 01' eClligc plaatseo bestaaudc af~chuivingeil til iokliukingen 
werden hersteld, eu King lllell voort. de b.an op volle breedte te brengen. 

III de afdeelillg Gogodalem ~ Bringin werd met de meeste kracbt 
doorgewerkt. , • ' 

lle nog olldcrhandell ingravingen wcr<lell 01' volle diepte gebrngt. 
De dum vun Wates wenl gehcel aaugeslJten, <loch nog iiiet geheel 
01' volle breedte bijgewerkt. 

Hct beballnsten VilU den weg "ing ounfgtbroken voort. 
'l'oeil 01' het laatst vall d"zc maand de ,verkzaa;nhedeil moesten wor

deD gestuakt, wus de allrdebaan op weillig ua tot Bringin voltooid eD 
ontbrak, 01' dnt gedcel{e behalve eenige gebouw.en nog ,slechts ~ehallast 
over eene lengte vall circa 650 el' en dc bovenbon lV over ~'/2 ktlometer, 
zoqa"t men vermeende' zonder opontholld of tegenspoed , to deo 'voorl
gatig uet' werlcz'aamhedeu, biunen eell manud den weg tot. Bringin 
1,00",er zonde ' bebbeo knonen voltooijeu, ;fat met \le exploitatie begun
lIell) ionde zijn kllnnen woruen. 

BE RIG l' van de verschilleilde vlllks::ieldell, die in Ned,edir?ldsch-
, , ["die hebben gehecrscht geilllccf,.lc de UlMnd Mei IS,v. 

.TAVA en :WL.\J)URA. 
RcsideldieB"nlllnl. 

' In 'bet distrik~ 'l'jibilioeng (afdccling 'J'jiriogilll Ivaren 011 ultimo van 
;]e vQrige maand nog 10 ' pokkenlijders onder he}lRodcling, die allen 
hcrstelden, 

Re,tidetlfie B,;/t1V;fl. 

Vail 1 I/m 20 April kwumen iri de staden voorsteden'.- u.~ " Batavia 
lilog S 'gevallen V'lH uatullrlijke llokken voor; ~ daanan etndlgden met 
den dood. 



....• . " ..... '.. R~Sidenti/ 'Preanfl.er~ Regent schopper,. .' ., 
.~,; lri': il~; g~;'''cel'; ; a,f\l'eclln~,;:il~ian;J~M~' "'beche h ten .g I" , Dii t l' 111'1 (I ke( pokkefi,; 
i67pt;rSOliclfi,;el'den UdOj;' \ liil:):;,;\ te' aangd I1s(,\"n;oyall 17 0verlcdcu 
etI4T 6Iiaerbe"~ti;d<eJi Ilg: lilliv ~[\ ; ,;,;;-. . '.'i:-(' 

" . Rf!side.II.{!~ ; Sp,mat'(m!l" :' ' 
.... Ret ·; he.crsch~rr . V 1;11' koortsen lii·ee·l: ' up ·(k hO(Jrdplila(i(!' vOOI·tdlli·cn ·. ,I, 

. Het · nautal' ,liiders' bcdroe;;202;:.x" v""iv:<n 13· (lv,·J'iedcn en '· 35 Olider 
behantlding. bleY~il ~ 

, JlesideJlIi<J' Soel',ibtiijiJ.. 

In de ardccling Grissee ' werdcn" 20perwnen rloor tie lJalliul'lijke pok 
k~n aallg,etns(; :l <1 "al' va II, y,vel'k . ~e ll ; eliSe blevell OI;J<i OI" behanrJelillg. · 

. . Bri5'id'11llie /'{(soeroelln. .; .... ': 

" Tu di3 :a l'ik~liti; .Malan!! k\~ iUnCn ' 76 gevalicll va n 'u"tl~)"li.ike 'Jlokken 
yoor, '\Vililfvan 22 uuor)el\jJ{ 'verl'iepii n en 51 ol"hoi' h'e haudcli n~ IJievCIL 
... Ook j ri. deafdecJing Yn$(" : J'i)~'fP ~led' diL·,. "iddl1 iJecl',5cLcli,de;. 3per-
S.Ollell \\,«.d.h cr ,1001' "nll,g~sta s(J lire allml In hc h;~ .I f< l e hllg hle,ven. . 

ke.~i.tI('"(it· i'I'obol i 1I,rIO. 

· In dil "rded;,, !!: Proholirl!:','J ,'{!nlcll 6'~ person"n dbor de l(onrts aan-
p;elsst, \ \' ilanall :1 <J"l'l'1c<i clI en 6 t .udel' IJei'llndcliu g hlevcn : · ' ' . 

Ouk in de ar,l,dill g Kl'u l;, ~ ,," I.-eefsl'htc die ~. ickl c; 'all ,I " J5't lij 
da~ L~wek ... u I (l fI' i,I,' ven 16 olltlcr h",,,lIlI.I.,li,,!';. 

: hi ~ o! . .ilfJuding J''J('Il",d.il''l~ WlIl'c n Jl" kIH:;' l,ecl:sd,cnde ;, ,16 I'CI'SOIWU 

\\'criitH I . e r d" or nA Tl ;!!!l lIS I , W(!:H.~ jI. lt ~6 - h.f'r ~ j e lilf!ll. (' II ~~o IllIder heh~l1 " 
delini::: 'ble""l' 
Q~k/, cell ,It'iclnl. , ""vallen l'illI ,. "'" '"II'I!I ke p,,!di'c il rlcdcll 'l,ieh voor, 

Jir .. II ~ I' ~~111 ~.Ii;; \'1'1 li"pel" . 
~. Rt'$irlcilll.(,· -Bc.u:t: ~ ;" 

, h. ' de ' aidt'eliOg Be(".,eld ",ai'ell ] ·i2:l k" ol'i,I(),kl's. W:lal'\,';11 'I iH he · 
I\'cken f"571 iI' /;dllllilklill!.! hle'·l'll. 

JI) ,Ie ~,:ikt'lil,i p,jl ljp'(,pl';Jn Wl'rll,·" !, ~ ;~ penw l.II'n dour die z.ickte 
iI!lugtJ:1 's t , \la:if\"a l! t}8 lIn rll!r!r.·u. 

Tn ,10 rt f']".,li,, :: B"j"I' ;I\ (l'''' . I",lif'!' ·Itd.' ;'ant",,1 kO(lrt."I\jd(~l's 1635.; 
<'1l7 l.iluucl' b~'. 1\ .. k" .. 

Ouk. "~ll1urlij ~ t· ·I,,· kl,, 'n \,'a'ell ill d" "f,h·(·li,,~,'" PniHll'odwll ell :BlIlI. 
di .. w SiiU herscllt' n . '~. 

Til l;t:r~'tg"H·I.~(' .. : d ~· :d'tll:l'li :11!. ,n: I'dl'lI fi r, I' C r!~IIIH'f1 duc'!' ,lif' iI,iti-d.e n"HIl

gd •• I, . \\':llIr.,," !! ~ ...... "')1"''' ('II 4-'1· "",IeI' bchalldclillf:( ltl evclI , 
Vall . "~ 81 ' ,1:11)1' .l it, I.ic k! " ""ugetn, [" PCI'Su "CIi 'ill dc "f,it:, 'lillg Bun

IIf)wtl\i'\.' lif:zw"lcell Iii I'll "lenll !i ~.1 oudel' hel"",delill g . 

f{Nid/!)tfil! S(leJ'u/.~lrl/l. 

Op Ire! ,!d ,ir,j \" "1 .lclI S()I)>t'c htll'ltalJ \\'1'1'<1"" 11 ,,"l'o""CI. d"ul' lie 
Ili'IIiUrlUk" " "H ell ",,,.;:,~I,, ~ t, \Vnn!'l'aI' I ,L olil'l'I'el' . nt', "llilll" I1pril 
bl~vell nog aa lijdel's "1,,1"1' bchautleliu!<t. 

Op I,rilllo April wa .. "" " I' /t et !!c hi" ,l "In ~I"ugku" Nl'gt' I'O ()(i j1l1l, 
·]ijdera ... Qo.Wr hu IIlHld"li"~, r~l)(lllr.elld" (I" I"opend/) ",,,mill WIIl'r.U BOP; 
:tfi iH,r·~(".I"'I.JUIIr .Iit· ~il ~ kl(' "lI" g~t""I. en np"llimo ,iel' lIl:ultill hlcv'clI 
"og \15 /,er.o ll en .lIl1d'·r IJI!lulIHjI'-liug . n ecn cllhl gcvHI n,,~t , rloo<lel\ikcn 
Af\OOp 1/1\.'1 11.(:1) Jr' het relll'cil. 

.nt!.,itli:~ll.ii! K.t/i,.i . 

III ,1 ,,1.1' rc.itlcuti<: '~ .~rfU Villi .. r 1 t/ III 2() Ap.ril \):! v;cvnllcli van 
Itfttllllrluke · .p'lk,kc,1I WHO'n,!CII\intCII " wnarvall l!l met iJcu <I ood cin<lip;dt" 
e ll 421ijdcl'S lin!; oll<l"r [' C IIilIl.J c lill~ h"~ \'en . [,,"v. Ct.] 

SrlTllarll1tg,; 7. .I\lui: Pol,itir(lI;ckkt:/'" . 'I'e tiallHi ral)g is \veder 0» 
vr\igrootc ~e1l/ii'1 vals"'I') IItllnt ill orn:()[)pgl~llI'acht: r1c;t;~nll1(jr
gcn lC!lilnill:slc , Wl~l'deu door ,:';]1 ~Ii.!dgcl){)i)i. ill eell· IIUr t.i,jth 
cen I'alschc g NldclI ' Cil ' I~CIl \'alseh Il(llrguldeHs~tllk , oHl.vangen. 

.B'eidc ,'wl,ren Z(\o liiIU'IIIIlIC'lIcl. lI11gemaakt. dal· ''l.c den kurts\-enilfl.rs; 
· \CII,f.':C! ~lrckkcl il : n\l\arlnHl8t is gem!' polilie1,nak. 

. .....;. (fit ' /{oer/(I(f'f Olli,V,IIIII!Cll\\'\i de aallgclI HlilG I ij lliug rlat 'ilc 
,lIiel' .'v(~ ; \~CdCJli(;; z i"I,1 <1.(,1,\1[- huitGlIgclvoll'c' ;,et'ivilciL OIHicrschCii\t . 
Ecm ' paar . da.gp'r.' gclcidcil bl~spellrde Ii\j (Jr.!. ,cr,ill 'l. ijll di,st<iCi. 
l'alsc1t~eldeirclllcel;de,en weldm luid hij dc .. schuldigcllv[! llQe
ler duad belrapt. . . " . '.' '. ' (Loc) '·· 
, §u7l1qrq!If/.:j .JuuiN.i{'tk;~i~g.c~~ti,l/. Dopl'ol1derscLejclenln
clischc;, b1ffdllH ,W'cl'd \i~h, li.id . Jot I ljil lllet.e~lr lilllllll'1 ·' jlOlllIil C I·S 
.cen afzoi.,derJijJ<, "hcricitl." ('!f l .uogeno cl1ld sll:!:roibillef.yerspre.id. 
N ooit." hadccii. ('l1keI l~ost'kaii(brlT· diICl'legell "' bedtg, kill g; .. niaal' sc

'gel'teenige dag~111l10g:en(lel;gel\ik!<hericlt I eti uicl. mce l' '- bij cca 
roural~t;,'g;cir~,cg(L wQq! cn; . • ttif!?"ijde liitgcycr~/I~!\l'v(l ()r. ; <ivc.n\i~cl 
;tJSv,Q~r. , cel! <;~ehe~1 \J1 1!d . aall'iy w·t? , bcfalclI dli :'''''o cn, ltl~ ([()cL;de 
dcnr .dlcht., .... , lellzlJ .opJlcL. sjroOlhJllet, gecll'uktwol'ue:. ~}3~,vor.g-
Hclvail . ..... ,~ •. , .(lller .ll)·,dw,-)'nlle(l .• d!l. naan). (Jr.}' COIII'1).[lt)! · ... ' 

.•• ~., .-Z: SPQQ;·W~gZft!cCll. , .. riRSp6~~:weg"'.il aci;lscI;.iv i)'ij .. l! ~cf£ :tw£e: hc
lal.lgrij·kii'!ma~~f,egelCll genomcri~;'lil· , w.Qrden v,alv:l},uljafcde,vr,aQhi 

~ . -- .. . .. ~. 

tell voor reJZJgers l-e ' klasse met 250 vermi nderd, en2e zijn de 
transporlkl)s:ve~ yoiir+adk,ti;it'a hir ivervoer van 'O"eh eel:e ' waaen
lad ingell'titJ <l onder :.,,-,eral;twoordei \jkh6icl del" M~iisc happij voor 
hr: 1;c g~'~ich!f; ingelij~:ri mcl !,j .l) ve~Jaagd, zood:at 7l ! <j {'(lil t per 
ton en-pe(kilometeI";·. wordt bel'ekend. . (Lou.) 

~~ 

"Volksmisleiding.'j 
( Inyezonden:) , 

Onder dit imb';lkmakei14 ' oQs9iii;ift, ' ~;'pl'eekt een auony
mus (K LocO/notle! 26 J alituil'i 1$ 70) ~en !Scherp oOl'd~el 
nit' -oV(~t d e Maatschappljtdt·; mit ' varr- 'clenhhan; "om
dat . . ... "r in een ' hai.;; {afc1eelingim, eellSprElf\:er een en 
anderheefl, gezegd ([tit- i E . ' niet' -beITalt ofheni ' mill ji.list 
vo<:h~bvam; :,e rgo ,Zl,jll ' llondereleii eerEike ,liedell,ltic1(mclier 
Nlaatschappij , 1/ Volksmislcidei's",! ,. " "'- ' : 
', Mai\Czegt. E. Ildie Maatschappij gaf nog geeilenkeltee

ken van 'krachtig leven, ·Mill' invloed tengoecl6 ; ~ ten beste 
van : den inlander is nag ' in g"eeii ' eukel 'opzicht' "gebleken." 

De lengengeest is ' reeds : tiiJi'lttig ' ja:ar 'in:et 'veeL'talellt °be_ 
;.;ig, .on§ ,volk, Leg aa.nzien van j'a v~ to.; misleiden, hij is 
",00 .illach(;~ggeworaen "clqor het strelender.;baatzucht "dat 
de helderste, . met ,·,feiten . gestaafcle waarheld; zelfs bij ' ge
moedelijke :"Hedengewantrouwcl . wordt en geen toegang vinclt. 
mn ditingo}mnkerdriJisti;()i.1Wel1 . zon onze¥aats~haprij , die 
nog , g~en Jlrie jaa): be'8,talit, al ; lii.'tger~ei(r¢n , 'i.i\ierwomie\i. 
Illoeterl heljben en reecl~ opbOUWOll "vat onder clien invJ;o'ed, 
en oneler die . van aIle sliaatsmaehteri ged~lre.nde '~Ojaql' on
dcrm~ind enafgBUl'oken wm;d? Waarlij k lila cl'l~i(liie est aisee. " 
Ken(, men in lndie dan zoo weinig clen N ecledandsehen 
volksgeesi. ell de macht van zijnweerstalldbieclende kracht, 
gevoed door het baqg slot? De Minister van Kolonien vei' ~ 
klaareln ill (lc TWeecle ' Kamel' d,it ' ()DZe Maat~ehappjj ' :e'cn 
/;oencrrioJHlel.J lIinvloei:luitoefent" doOr het ' 'gdiee~e la.nd,. en 
ve1'5chilk.nde dagbladen bevestigen het"z~j . is ~~t VOOl'Wel'p 
vailhiiaf eu ' laster! Op . de .bittep;k wijze v.'ol'i1t .zijgest'lclig 
aallgmiallen, ell i;otzclfs . in 0118 parlement ,;el'clao.ht gemaakt 
vall cell allcrverde~'felijksten in vloed (tegen de Olld- kolo
nhll.{) l'iehl;ing} uit til oefenell- zoudell clit nu de Leekelten 
zijn waarann Incn deonbeclilidenclheicl van eeli niets Tiit.
riehlei'll! genootsehap herkent? Gedurende vcle jaren had .... 

'clen i.luizcnc1.eil oog,~ ' oof;~ .noch' gevoe!szenlnv ruol'ietsGnclers 
clul1 "hel,Ifldisehlxitlg 8'101; ;om eel'st eenigehcmderdellbijeen 
to ; brengen, clie maar . luistercn . willenn~larde stem "itll 
em:ti,jkhcicLcill'Ccht; · ko~tongeloofeljjk ~eel ,in'spiLl1J}fiIg-;" het 
eigenbehtllg wccgt zoo . ontzaggelijk zwaal' ,en als het met 
een ' lnantel van vroomheicl: en vaderlanclsliefcle wordt om
haugen, dIm wOl'il1; ei' J;OO :oode ,if'stand vitti i ge(hu\~: ' Om 
lH~t : oorcledvall K te rechtvuardigen' had hij o.nsmtieten 
kmlnen 'vijzcn op de oildersteurling .eu gcieden ' l;l\ilii, <190)' 
hem, CI~ (,Inz!) Indischcbroeclers gcgeveI;,tlie:~' ij. versn'Hwr1 
of<;yetpnachtz.aa~~ld .• ~cbbell; & :Imdden wij·.gecn,l'ceht.diiai:op 
te"1'0KCncn? Wy; (he ons haat en veraqhi;mg :getto6stenom 
naar.kraCllt en vermogen Java te helpe.ilmakentot wat 
het reerls

e 

lang zijl1 llloest. ,W,ij, diehier tegejl de o,;cl'
Imlcht stl'ijdcll, v()or(t~ ' j·eeht.en .en belangcllv;:i,neen ver
dl'ukl;' yolk en vopr die) 'van · hetennergieke EmopeescllC 
eleplCllt,dat -d~,;Lr: lcefL : eharbcidt cnin zijn 's treVf:n,naar 
v(jbr'lliLiliang, ~ ",ijn stft~g~n~6~enj.).t .)J~:e(lei:lC).ndwo ' vel;achter 
zich: laat. « Wjjhehgen F~pl1t ' op;: In,rell bijstand ,;<llt1i~ns op 
eell : billij k~~' ;oo~'~C~~ ;~t) ' '1\'~b~Cl\; :I'~ht:.fli~,}~6rt~Jltij d~eL 

.dp~l . llog} llt.)t. ber?~kt , >·",00 . IS ,!wt toch ze'k'cr, · dilt onze ar-
be~(l;,,: ~ls ;<;~f n . · im~fdtis~~~, : h~t : ~()l~sg~l~;Olill ' A()()i'Ur~ngf;,. en 
v<~tbMn? ,m.1\~tkt "oqt , Petere begtlpp:cn . elic beg-il i$c~ch. ~ • :jlBe 

~il!~f}~;~i~~~i{i~\~1~t~1 
a!lil ', met.' ,l::etalgemeetJe . plll'lise'ri ,roaal'bepaald eu ·:;cori· 

, .~~.". . . ~ 



creetw'at . Wij),,~etel',. ;aoep.·" : Jr~niten( .!Wdrdt '.ledim on,zer 
.¥a~~t~p~MPlj'~:'i;~W !bitV~:·;#!,~~'i" .hij ·.·ho;nd~l:dta~e\i, i'?Tm, 
,a£d\l~Iwg;;ill~ ; hm~(lt, xe~:gade;ll}gyn . :tel' . bespreJnng van ,'tgeen 
.litva , be IlO,C ft .vQP;r ?),ijn,eontwikkeling;dat . zaLimlruk maken 
eudezedelijke't}racht onzei: i·~taatschappijverstel'ken in die 
mate, dat zij"el' mee ' t0l'~kenerl" zltUeh ' lteblien; die. 'el~·'.i,60 
noodlottig ~aii " in .l.len; wt@ " sta~'!i en e~ke hel'vol'uling i'eeus 
sedert jarcri , hepl;feh .:pel(~t, .</nuer den ,l):reet : 't Zij il lilaar 
bloedznige):s, en p!J.l~ajli~te~l tlic ,g.at verlangell ," en daarnaar 
wordt gehier ,.bebordeeld .. en behandeld . . IIDeilllwetendlieid, 
degddzucht dei' ; Ilatie ,~m0et ,hestredeir worden", zegt :m,: 
daara·,l1 . zijnonze " ges:chl'if'tell·clie,nstbaal': . Kr,llit . gij . hetbe
ter , ~,aai:ne nerne;ri ' we : u \V9 ~tUlIJ aan, lllaarJsta .OJ[S bij, 't 
zijn Itwe belangen die we bepleiten en die vun het goede 
volk, zon(ler 't welk ge niets venlloogt, W eet ge dat niet? 
Dan hebl; ge ook geen Teeht eml'volluis tc striJken over 't 
geeu ge :nietkent., waaraan gij nag nietdii oonsteonder
stel\ning vei:leehdet ; .. llOevcel moeite 'wijook hebben aange
well cl om· eru . toe teo bell'tlgCll; ' 

jh-,dle1n Aprll187.0; W. BOSelI. 

II:el; lliL de< de~l~ Zijnel' woning een vogel willen de scll,ieten, een 
zlch-',iiih aeu' lii:cl'kanf.' 'ilei'weQ' bevindend inlanrlsch meisje van 
o~lgevee r ] () it U .if\l'en gelrrJffej l~· De schollt Scipio' deed' ]f(,1 
k Ilid (illill idcl el \i k in het s IHd~-.. verlHllld {)pnell'~l1 (\'1tHI' ook de 
A~~I , t cnL-H.e". idp. ld . j'(H)1' di: Yo!i l. ie zich we idl'fl beyond om eell 
(Judcl'z(wk ill ,' h, ste l.1c ll. ' 
M.cnvracltl . . zic h ::If. of. cr .geeneinaall'egelen Ie 11~il1eIL~p~lldell 
Z.1Jll t.eg-ell heL. dragc ll vall vHllrwapenen; meel'male,ll , onim,oet 
men Loch pel'MIllell ill wier hanelen l,i!:h lje'~ ereen ' Ne.urellbei·-
gei·ge~veerl.i e . moest bevinden. ,... ., '. , . . 

Nog . wordt betwijfslt! of al de inlanders die lllet gewerellloo
pen weI in het bezit. zijn del'gevordenle vas. Is die twijfel 
gegl;ond of nict P . .iLoc~) 

Sam Cf1'(mg, 4 ' J unij, Mell vel'Zocktons ' uit e~n p'urtic iilierscllrijven 
\lit Midden-Java he~'volgel\dc mcue ' le ueele ll: .. " . . :. 

. Olldel'J" 'z"keu ,vier regeling .uringeml vool'ziening .. -vereis'cht;,.lie · 
·liOort de kwcs!.ie · van ue . z(,ogenaamrle ·gla<lak~ans·, · 01'- u·achl.vcl'blijN.cu 
voor reize!!(Je, milibiren .. Aile iegeI'KOmrnnu<)ilJllen" "s.cuer:t "geuerool 
Schimpll', hubbell niet n1leen , op 'll\lIIue 'r~izcui i:n IV\idolen;Tava lJI,et:;al1e 

. civiele ell lIlili.luire ulitorilejten ovtr: <le g-laallkl;nusges pr,!~~!l ~n " g,e
confereei'll, maar ' sedcrt eenige . .jal'ell wur4en die [u.toritei(eu vootldllrelld 
lustig gevallenolll , adviez9D eU rapl'orten . ."aaryan het,.eene.nietaJHtel'S 

(Loconwtief.) . dan een weel'ld.ank van het aiulere kan . ;;ijn, ; ' , .' .. ' . . ... . " ~ 
. Vool'lllul'!!llue ' iuspecties hebhcli den ·toeslan·u ' Duar h"t 'sebijnt nog 

lIiet gl'oudig genucg uoell keuncli; waut wedel' onlangs : 'bin'ej~~f k;api
Uc Samarang8c~8 Courant behaudelt 'in ' tweeharel' NOJnmcrs tciD Phair ccugcueeltc'vril1 ;lilidderi'Javl1, in cornnllssie om diekuiestie 

/I(I<~ I\. handel op ,de 'Perzis'che Golf;" nMt' allnleiding: vaii licl; tc ondcl'wckcll. . . . .. ,.... . .. " " 
artikd ill de }t'riendOjlndiu. . . . Mogc .het' ·resliltatlt van zijn cOlllluissiezijn, dnt cirlclelijk 'lien doe!-

Na lwee hOlldel'd jnrenvcrloop ·kan men zieh lTIocielijk; voor- . Il1nlige l'('geliug deiel"zank WOI' lJeIi gcll'o/fei, ; opJat 'ucze COpllil ·iss~g ; ·de 
~tr.!lCll d:lt de verhalen. van v'roegere reil>ligers waal'hbid z0udcll lalltste zij V00r zoo eCllvollc]ig een zi>ak, die zoudoende ·at veer 'geld' be
bevattell CII sprnk men' toel! van den Ifl'\jkdoln van Orlllllz," gint tc kosten, mam' vootlll ol'cldt einueJijk de Neuerlnndsch In'dische 
\' l1n de ' IlUVC[l die gcdurende"de zevehtiencte eClIw den Illludel soldant ' llid mcel' geherbergd behoeve le 'wordell in dic .. in heereudienst 
\'all l;eheel zuiticlijkAzic'in hall den liad is nids mller over dan omlerhoudQ! hOltCII, - vel'blijven vau 'zoodanigell'aanl; dat de, ·mili · 
r:lJnigcvervalkllrl~scrvoir8 ' en een: ()ud'e Portuol'rcesehe vunrioreil ' . lnir CI' Illeerrnalcn .zieldelf opdoct tot nUllcd cnon~er . v.an .. het Gon 

vcirnblleut. . : ;(Sum : , QQ'u,',) 
diel op il\vtlllen~taat" Hicrna 'volgt cene beschrijvillg: der\vcel-
de dic daar he~rsCJlt:o, hoe do RollandersClll J'~ngclschell lIloedig Sarllarcmg ,7 JUDi. Jdlti'nuNstie1c. iliSliliudes-"- w\jbedoelen 
tegcH de .Portugeczen volhicldcn, tot in ]()~2 eCil vel'dmg: meltle Socrahaiasche-'-. eCl'sle l'edakleuL heeH hel terrein 'der jour
:Shah Ab~sfUU)gegaall, do l)drtiigeezenvcr~l'oli~ en he!. ol'erwichl; il~lis'liek ' 'verlntenen \vijdt zicHviin' riu af nati he\' o'nd~rwijs, 
aall de J~\lgelscheJ.l. en ,Hollanders, verschafte, De krnchuge'Suf- ·Zijn opvolger; Mr, C. 'Behemerillg Reelfs,geefVin: het;· hommer 
I'av.culillsche dYllllstlC had plaat.s gcrnaakt vool: ' hct,glis\acht; vunderlii sulinde 'van jt. Vl'ijdageeilsoor't van l)rogi:amma;clat ei
vVahabeo ell do afpcrslIIgcll waaractll de bancielal'en bl'ool 's1:011- :genlijk geeil program III a is , en· hat' onsdus in ' het d-ilister of 
dell maakl;c JH:t rIrijvcn van handel OllllltJgclijk, liet blad zijlle 'vfoegere richfing ial b!ijven vorgan. ·· A Ileeiiw'ordt 

De Eugclsehe schl'ij,{cr gelooft dut eCLlc\'cl'betel'iJig wcL mo- . er verklaard ·daL het; eerii>Te doel waarinede lle iiieu'we redacleUl' 
gclijk is, Nog 'ZOIl 1:1' , ecn ,llitgebl'cido halideL kilnl'en gerlrevClll de, pen opnecmt, geen ihdcl·is ,dan het \vefzijo van land en 
wordell . ill zljdcn-klocdingstuJ<kl)II, J'er8i~chc , "apijllVcrkcl;; en %elfs volle 0111 tol: eCII.e jllislo hcoordeeliug te . gel~.iken-dieneil' wij 
~ PI1( C:l'lJtllh ' jl;UIl gl'out, ·tleel .... I'IIll·- d c li hlUrdel -is j!l'H.llssi~ehe hall- tillS ~edilid I.c OCreliOll, _.. '. (SUIlI . . Ct.) 
dell ()ycr~cgaaHcl~ .de opetl~lcllillg ; V~Ul havellsaall de Kaspische SlwulI'an!J, 8 ,roJl';. ;l\I~.n"nL Mell hCl'i\lllcrt ~ zipAI : d~ . Pll~mnut· 
~C(J. en IlILLrellltllg van s[l(jol'wcgell verzekcrcn ' !lall l{'!iH lflild nog gcsc:iti!l<icilis Jel' v,jl'i.ge ~ nHlal·I<l. , J)e , aool·deiih~I~IH!l.1 ni.c~! , Ia~oe ~"r
gl'oolcr lumJcel·. Hil L, ]o'rallselic gOlll'cl'lIclflellt iOtl gafirnc ' 'het k!aurde halve ceule!! wor,lell UI! aan Je g'Jllverucmenls-l'aklilllz~n.gcbe. 
(Jril .~tllun cClier s\oouibootlijh ziel,. . Midha'tl)asha, de eenergieko l.igrl tot het uelalcn van .Ie kolpj ann . de bcv~lki~g: dc!z'e outv~IiiW~(Is 
Gouverneur GCllcraldvall Bagdad ' sldt.' iniddc:len ' ill ' het' wcrkwc\ ten vollo; het haal' to'ckomciiele tied, (tiut reeds magcl"gc'nceg, IS!) 
om 'l'nrkscli:Arllbie. do~~.rH~iddel \' /lli SPOOrlV()gCll cn~toombooten maar dan!' zij ,Iat geld liHitiorider eenverlie~ vao' 20 liCi. kail gc'\ll;iiikcu 
te ontwlkkelen. 1 er~Jebledl eelle. IIttS! ekellcle mnrl~ pillats . aan tot inkoop harel'. levcilsbehoeften; komt het , 'vob(' hanr · Oli :belzelfde 
en v,!ol': rel,ourla,ulUl; ,bchoeJt; men 1I!e!., .hevreesd te. «,ijlt. . Deellir itls'of men ue .. betalingtler l!o'fIij "111l!t ' 20 iiCk · had ' "el'll~.iililcidl 

.P. Haagt (if (III, "geen .)verlk . .v:UOI' OilS moerz.ijn? Er was . We] is het cell treill'igeinoeddien het liestUlu' iri :de':'regcling .. de-
eent'Jjd ~\llrdc t.CJ\!sta!ld iiQg'tre.u,rigCl' \faselall lie'cle;l. , , :o.elllU~- ·zer zank aan ; den dug heeft gi:legd! ,WuDt nil ; worJtuebevolkiilgeeu 
d I . .. " d I " · · · ·1 . . zeer. befnogrijkvel'lies .bel'ok,kend uool'bef. ill olll!oop :ui·euge.n:.valq!;eld. 
' e . IS. ' Iii ,. e . aa~3Lt JarcH' aan,riierkeijk . toegenolIlen, .. ·YoQr de dat Ilier oimrnel'had behoeY.eu aaligevoer.d te, wezeu;:iudien ' h,et ,·.bestullr 
regj:equo'" J\lo.e .. t dlt '. e.cn kr. a.C,.h\lge .Ililqsporin(! .ziillom vaw har.e . . 

I
I ~ " op; deJwogte ' vall zijn . ta.~k ware ge\Vee~t. .. ,-," ' , :;' •.. . ' . . 

%ijde a es aem ,tc wel!~.ell , ()1lI . die pogingen ·nan fe . moetligcllell' Uit ,c\cSum!\tra ,blllden, heeleu Ol)tvangeu, blij~t ,uat' Je. J'nda!lg.,;~oo-
Ie onderstetlucu . Op fl1'i~(jI'tei W.,uf~ zou ~at.l'l\n.ll(lngesc~ieden; veel p3smunt is,dnt degeheele SUIlll\t.ra'sWeslko~1Ldaaron~~r SOllr-

1p, dpor attn hande.1 e.n filjvcl'held .geieg(lJ,lhcld. to geven die pro- fl'eet . • 'l'e , h.'lllCil is het dat men eeugedee\le v.u,n dlelv over"v,19'1d .·,her
ducl~naan te kweeke\:\ dl,e ;v;~oo,i.r. ge , gerlli~.ehe" golf, ' !5eschik,L zijn . w:l.arlsdirig!lrc - mit's het ,geen Halvecenlcn l.iju' : :?,,:u~ood!l~de 
en (i1e zander otlkosteu nit .t.e :vo~rel1. De rechlell opden mt- b~ideplaalsen gerieve l . 

voer van;. suike.r . ~n. :{i.ndere ,pro.d Qclen , 1,l1pet :mel'kelijkverlaagd ' . 9 , J\lui. V. olgens eCIl cil'culeel:elld prospectus ; yau · .een, (!vtl!ric.llttll 
worden . . waarcioorde ., reg cering :!en; .. ziel].,zelv.~ , bev;oordeelen,. en.' diligeuqe . dienst VOo~ het vcrvocr . van pcrdoueD, pakk~tteri ~p .,specie 
gro.vo fOl\teq .. ;goedll)'lken " za\,.n<Lo "detweede · plaals' moet,ook, tusschen ~oerabai[\ eu Kcdirie, vijl Mpdjokerto, <loa.) " ~len" M.er }!.onis 
bet . vcrvoerel.' door .de regeel'lllgg'elriakkelijk ,word\illl'geinaakt;..d~ Wilue . . ~~ol'<jeuJe uaa'rioe' benoodigJe ' fonds~ug~s.chat .oJi ,,5()/m., 
dO,~I'; .eeil:Q ' ,· beta!TfelljkQ ." :::;i!Ji~i<ii(},,:!:~ '~'~erleeDen "aau' lieiJ ,' " eli\! zich" 'verdeeid ··'tof qQO • aundeelen .· elkv~.D f 1.OO, ~ ... '. Ge'.'~.~~hal~e,Yi:~~~tde 
bereld "ve~,K,laren;' eentl .'.st?0mva;a:.71\J~nw~J1i.eeire' der,Iri'fl!sche, naal' ~torting , van ,. elk . ailildeel ?verg;l~l;n , l~ .. J vlJf~~rml,lu~It,ot/2() p~I' 
~eO!l' d~I,>:per~lsGI1~ ' h~y,~IW ' .tot : ?land, ~te · bi·:ell'gen' ,"\ :. , ,:. " " , .nlIlf\Dd .: . • :De ' gelden zulleli ID depOSito bllJv.en bg eCD"d,er:, tr;,,~pe~~,bala 

~,a~d~t.f,~~r:!r~r~~~~';~Jitfi~j~dii~S'IJ~~~::;$,am ~i.aAg· 'li~.~rte;eilig:~ ~ei:~~igae' BaDken, tot tij~" .~~",, ~V.~I~ de 1.~staudk6lJjin'!r der.' budero~-
i~ '~f\~~ .,~;e~~iA!;~§~~41:,,~~~~~Ne:~~~~kp~i~I~~te~ili~::rt ~l~~; :e~~l' .. , ~~~ij:~::;~liNi~!vo~i~:"\:\~~~tt~. k~~n~~; : ~1J!~~:anvo~;~i;~U~~~!>:~·e~a.~r~~ 
!CQoolge~lend;' I.egenwoordlg staaC het .geheel leeg; . Is het:ge~. t " , I' na'll' Kedirl~.niet me~l" behoQr~n . t6t .de :kDStbiife 'raizeD 
J??}v: y;o~r ;;,~'~~~: 'TI~¢~~~:i~'!~'kig "Br',;:;;~';;'~i! " . .•. . ;~~ . ' : .~' i;~~~t~e R~geeriDg ~~,.,j)jj.~~i" ditpogc~~d~r p~~ti~nl~er~ in; 

__ Zuturtlug jl. heeft een onhaudig schilttel' te Ta\Vang~Ulin - dustJ'ie door gedul'ende zes maandeu, het gebrmk tweemaal ' s Week! 
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re.k,ening . slellcn del' . t~'~alf ·dwangarbeiders die als~paardenjongells, 
koeherders . eo .· ho'l{spi·.okMelaars., f'itl:ge-,) reni ann . lict:-rcsid en tiehnis ,en des 
niichlsuiet . behoorlUk · achterslot' ~ri . gi(mdel> slapen. ..,. 

, Of 7.,llkS · o:vet'!I'il\lioms(ig.' is"niet'· .Vllli : krac;l~t~ijodebejlaliDgen,wordt 
tell zee!'sl!! belivijftld. ,· ' . ' (Soc,'., Gtl 

, Sverahaija, 8 , Jno1:- :' VI.'Udag" de:ii 17den ', ~czer zal dour den Raail 
vlln J "stifie altJier eilldel ij'k~'ehnriaeldwo'fdcn ' de zaiLk vanden psenjJo' 
grad von Atle'llls en '. al?o(i nan 'ziju'e,reeds zoo langdul'ige .. praeventieve 
gcvangellis .e,en cil~d'e ~.o 'rri~.n.' __ .";" . :. _ ' . _ . (/)·v.f!I'. Lt.) 

SueraQ(,;J(', 9J.,,;'I. .Gis[creu· murgen 'llUI)' hlliler; ondcreen groo
len 10e\'loc<l vall d(eillciilende ··'.vrieilihm, tic ' Itr aardcbcstell ing plaats. 
VIllI \"\ili:II . A~J: , ho~(~Il\gc.niN"r " r1~L..}c. ,kL:p. van BUI!k" ,die ill .den 
ollGcnlom van . 53 preu , cen~l,(h:l'~ " werd~Atl" ,lkt ,aan de zUllen, voor 
wic h\i was e<',lIzurgvnl eclitgenoot ep, vauer-, ' . ,. 

Heeds in 184:3 we I'd de hri~f" ;";Il(-Baak ler bescbikkiug gest.eld vall 
dell III)~rll ill geil ielil' :vii.ii' .dlfll :Wa.lerstaaCtLBahlVia ,c.'' · een .jatOl' <laal'uu 
LellOemd tot · lIsl'ira~ ,t; . . il~I'Il.i,ChJ: . 11;1 . ~,94,!,> Lckwam hij z~jll diploma 
nls in;;;cro;cnl' Uel' 3".' lt' itJ ' welk~' bJhekkiil'g Ilij wCl'haaon bleer tot 
1854. Eim janr' tltiilnoti triul fjif oji' als chef del' 2c. Wutcr8taats aI', 
(Icel iu~ , ill , welke f,iDalie hij ill 1857 nnar. de '.Ie. Waters(allls aruce
ling o\' crgin{ met LCI,urilerio,g , tot ; Ie. k!. ell wCl'uill IS5\J ol/ergc
pla:nst v.an Baluvia 11 :0:1 1' SiBIl,u'ang, ll is Chef. ilcl'oe Aftlc~Ji llg. 

111 die ' \'er"chillerot!I', , Zcer Iliucilijkc bctl'ckking~" sp"ciddc de heel' 
VIIll l3.n\; 'een i).er co · il.ol)l'zi,cht ... lcn,. to6u, .gcl'nnl'd met ecne minzanrn
beiJ jcgellS ZU"O onclergesc lli ktcti, ';;';elke hel!) de boogachtiJlg vcrwier
ven \'~ u i;nperi i:Il,'cn" cn ii,rcrie\li'cri . Die hoetlanighcdcll ' blevcnhem 
bij , o\lk ~h Hoof,\ingclli 'cur, 1\e1kc' oenoeming ill 1862 plants vond. 

III !S6~. l\' l~ rd tic nl::;l!lIlecu" ''>II] , .'Zijne llils1ckentle k'lllllighcuen ge
\' iCI'Je h,,()r,l~lllbtella ll l' hQuf(Hll gClJienr- del' leo kl. ell was ill die hue-
ol. II i'd:cid ,Ie H~p!(b;; ,;k ' W3!1 .Vulci,: ". ' ,- . " .. 

I!~ 1865 ;' elLI'~>k , iie "beer 'v, I!. Illrit ,ceu twecj;{rig vcrlof IIl'Ul' Nc
derl"nd t~ t he.r.lcI zijn(' l', <l09r ZI)') :RaIlIHl'lIknuc i'lIspaolling, ZWfHII' ge
$c1wk!¥; I!t zllud lwiJ en Lot hcwljs (lat de Rcgenriug zUne b"kwuamhe
Jell 01' prlj. Mehle, !tan-.de DClioeoniug dieDcll kurt · lIa zijne tel'llgkulIlst 
01' J .n·". tot ll" 'Jf.I:u5'cuie'll: u~r Ic .. kl. Ie Balavia. 

'1'" lll idtlc 'l lijllCI' IOl'bcrcitl,clcll om die bClrckking Ie gaull nunvall"
UCIi bntvid 11c .I","rdciugcllicllr '0001' tlen deod nail lell korps amblcuu
Tell, .... "an·MI biJ cen siernud 'was; 

,"cd icit bllt G"tlV~rnelllcuL va'i N. 1. .in dell beer vnn Ihak ccn 
bCl'r,,;;f<I_n, kUlUlifjc[t, ell jjvl,rigcJI ItOording~llicUl', zijne ooucrgcschik
\(; ll LclrcnrclI he,ll ilia ceil l'aau§lniul, "Is een vatlcl'.lijkeu vricntl, dic al<e,J" Svr. t<l w .. ~ tc . ltelpcn ,w{lur; hij ~ulks VCI'Jl\Odlt. 

(,~oe/'. Ct.) 

SOf!)'{Iboija , U J'UHi. Naror men OilS ' mcdcllce-If .. is Zatcnla.g . 
I,\'oud. j l door Ilt:l. kOlY; al'lillcri~- olliciercI', alhicr i.ll gal'lIilloell 
Cl!u (!Jelter ll!lngcbo<leli nan de nlellW hellocmdc mlders vall dcn 
l"cflerhtllUSchcll Lccuw CIl del' Militairc: Willcrll~orde, den lui
!CIHIIIt.I;olol!(!1 J:Ollllle(;s lei' el i 'den ],inj')or Kiliull,dat opgcluislcrd 
wcrtl door de: frau'it; ril\l~,jck \'(tll' hcl 1:3c Bal,. Illf. onder Icidillg 
Villi hll~cu .,"crdiells'lc!IUkeI1 ,k~pclillee>W~ Duran. . .. . . 

1)(; !llcrl!!K gedcc('l'cerdc }':nlll wus ten cCllrnrde III hartnolllc met. 
dl! gce!!ddfl' UI;I' fccsl.viercudcli, ' en de \!cildl'Ollkcll bU die gele
gCllhcid llilp,cb~IlCltt ~Jl ' c\c ' liiclllV gcdccOrClll'dcll, lT~aar ook op 
~ccr l llllds KO!lI!lg, dell Lcgerkomrnnlldallt, den !tilt.. Gellernal 
Krocscn, dlllllllltcllunLkolOliel .lloarlt.,hct Neerl!llldfieh en Neer
Iftutlsch ,Ilidisc:h Leger, waren even zoo vele bl\jken vall den 
goeden' gecst ""elke ·olldcrdat'. ko~' ps ' heers'cht als zij gCli.uigdeH 
,·tlll wllar ' knmcr8lldsehappclijk 'gevoel, ' Ie meer merk waardig daar 
dCl'grlljke ovaticlI 'onder hehiodg Legcrbest.uul' tot de pia vota 
bchoordclI. . (Soer. Ct.) 

, 

Molukkos~ De reis is bepa9.1d op morgen ochtend ten zes ure; 
worde.nde:.de ·postpaketten .heden avorid teo ,,9 ore :gcslote.ll" .. ,;' 

Met evelJgenoemde boot arriveerde. alhier de. He.er Breukel
mall, ,1.er vel'vanging van den Heer Koning, als Kommd.k ,van 
Z.M.StoolDschip Aertvan .!Yes. (11fale. HU.) 

11Ialcas,;~(I', 25 Mel. Ue t. Ned. Ind. stoomsehip JJJill. ]t'railsell. 
van de Putte heeft ZOlldag tcn bepaalden ure, zUue bestemmillg 
door de lioiukkos ,'el'volgd. 

i'r-'~-"'~~ 

In (h~ll morgell VUll- den 21sten dez.es olltdekte men eelt' 
diers!.a l,waarseliijnlijk dien nacht, in .bet pakhuis wcstzUele van 
de Heeren W. B L. & Co. gepleegd. Vall belallg,wasde,sy;hade 
eehler lliel, beloopcllde llet bedrag van het vermiste n1aar een 
j 100,-- MIl zijdelt en bt.oeneu goederell. ' '" . 

Wij . vcrncmen. dat OJ! Billla ill' '5 J~allds Ka,s cen die(stal is 
gepleegd; len bed rage van ± f 2,600,-. Het voorloopig: .011-
dCl'zoek vall . het Bes tuur (eell' konl.roiellr 3de klasse en een' 
tolk, het, geheele persolleel!) deed blijkel1 dat el' met eell~, val

sehen sleulel was Ie werk gegaall, ell heeft men ' bok e'ell' op 
het geldkillltoor passellden sleul.el hij een' inlander (eX:" inal{door 
del' kett.ilJggangers !) p;evollden zoo~lal \'crmoeclen tea kwade op 
dielt mall rust.. De Java is heuen vert.rokken met. den kOlllro
leur N. · VUll Djcllepollto I'an hier lIlet OJ,zell djaksa om het Oll

t1erzockte I'el'volgeu; zulIcmle de kontr. E vall Binl<\ herwaarls 
kOrntlll. (Male. Bbl.) 

G(iUVERNElVCENTS-BESLUITEN, BENOEMINGE N , 
. . . ENZ, .. ""' , 

.It] X '1' It A K '1' E N "it het RIi(Jistel' del' Be81«itell vall den GOU,J<I" 

,"'"1'- G,1Jtlll'aal vaJL Nedcl'land8ch,IndiiJ. 

Buillillzu,'(J, den 7Jco JUllij 1870, (No. '· 22.) 
~~latsbl~~...:.~!L 

Gelc~cn ue missive van uen Minister VBn Kolonicnv~n 24 . M'anrt 
1870, l.t. C. no. 17/394; 

Is goeugevollilcll ell verstaan: 

l(;'nchtens mngliging des KOllings Ie bepalen, dat .ile art. 21, 23, 
2,t, 26 ell 61l van heL. bij KOllinkl,ijk lJeslllit, vun 8 December 1848, 
110. 103 \llluisch stl\8tsblad 184\), .. u.~. ]4,) goedgekeuru, ,cn , k.rachtens Jllagtigillg .vall liet oJ'l'el'beslllur bij lIe( ' Inlllach stanlsblad 18q~. no. 12 
gewijzigll Hegremcnt your de, illililoil'C gencesk'llluige ~icnst in ,' N e~er-
lallthelo-Illuic wllcn worden gclczcn, als voigt: . . 

Art. 21. In de ude mililairc ~fileclingcn op Jav8, tel' Sumatl'a's 
Wcstkllst ell onderhoorighcdclI; iil Palcrnbullg, 01' Celebe8 en uudel'hoo
rigl.oed,," ell in de Muluklc"e eilnudcn worden' de direktie ell he.t toe
zigt 'over de g~nccsk"ndigcdienst nitgeoefeud door dirigereuue. uOicie
ren van gczollllheiJ, waul'vnn die del' Isle Illasse zullell .,ge/llaalst · zijn 
in de Iste en 2de lioililuire afdeclilig up J u\ u ell op :Su/llatra.'s West
kust ell olluel'hool'igheuen. 

III ue boven nict gcnoemde kommunuementen op de B,uilel!heziltin
gen wOl'llen die d irckrio cn.-tlnt ~o~l:igt, ~l)~~dr.pg~n ann subalterne oHi-
cicl'en von gczonilbcitl.· . , . . ' " 

A·rt. 23. Dc cloef zal van den chef van Ioet depnrternent van oOl'log 
mugtigillg vrugeu, (Jill de dirigerelld~ ,oflj.ci~rtn van gezoJI.dbeid opAuva 
CII qp de Builcllbezittingeu e,coe inspektic)n hnnne afdeeHDge~ Ie uoell 
houden, telke/,s waunCH de uoodzulielij~locltl daartoe isl hestaan. 

In huitengewoncumstanuighcden ~\lllcn zijeene inspe,klie-reis in 
h,mne ufueelingcn ]nmnen 'hou~~n, 01" mogtiging van. dell aideelings
of ge\vestelijken mil.ilail'ell kOllllDolldallt eo. ondel', i~adere 'go~a'kelii'ing 
vopden chef van ' het IJeparlcllleut van Oudog. " , ', 

Art. 24. Up tie Buiteuoezitfirigeu,\\'anr gcenc dil'igercnde oflirieren 
van gezondhcid nanl'ezig zUni zul naai' .gelnn{('daaraan bchoeftebestaat, 
eene inspektie worden gchonden uoor dcn lnspekleur der hosprtulen<, 

Dc lOO)~ot1ine~~hc: .eliSallucl'w'ood l'aardcll gislerell alhier na daarloe van den chef, 01' lilal,iging van den chef van bet Hepar-
op YehduLtc\'erkocht; hebb,eWj'fi4,fJ3 cl'ooteen opgebragL .. ternent vau Ourlo/!, bekomeii last . . 

Piuoer(Jean, 11 JlIni. DOllderdag linmi4dag 'den Udell dezer 
heeltoJl de Alooll-Aloon alhier: de beeediging p,laats gehad, 
vlln dell Majoor Kommnndant ~an, ?eschutterij. -_ ..... --_.- . 

Dmgsdag; den; i "' ·;dezer. ·zulleil · wedel' 130 Binianesche Paarden ' Ai·t.": 26 .. Or de hoofdplaatacu vande . . dric ' mililaire , afdeelingen op 
op de aloon-aloon alhier, verkocht worden. (-Pas .. 'N. en A: bl.Y Java, zoomede van SlImah'a's Westkllst enon!lcrhoorigh,eden. Palernbsoj;, 
,. ! .. I" . . I;, ' Celeb"p ,~n ollderhoorighcden ~n tie lIIoluksche eilunuen zal eenegenees-

· .Mak'lsaar; 21 <Mc( :j;'GiSt:ttrerr;' o'p 'del'tmiddag ankerde' op onzelliiniligc kOlmilissie M onderzoekcn ai:kcnl"ing van militail'en gevestigd 

. reede ': Z; ·M . .:OorIog!isl.o6m~clii'p' :Jletek';koin.ende" yan, Soerabija, ZijDA1.t . 66. Door den eel'st~anwezel)4en officier van gezondheid bij 
t.hans g~koinlllandeerd ' doerr. M,;O. ·:'de. $.anter,;, yoel'elldede de geneeskllotlige inrigtiilgen' ofgal'llizoeneu op Java en Madura, Sll-

,;~~t!r:deu;,:~,onlln:::ta:Oid~:;'r;I!,::~~L~~~;;e~l::;e~:~:V':e:: .. ::,rf~:'t;~~::~~~tek:~~eo:{£;S,~igf~:t~:~r::~:::~:;~~io~~:~::i:1t:1:~ 
: akaaUp' .·t·, hev,t

a
·
n
· :t:lEc:q·. 'J'l(ehr,dl'k·": ..• StvoaPunj~.:sPloiJe·;P.."_'rbJJ1aZI':?aiS.'.,. lim, retF.rb, ~ensStee.llm' Vmi;tl' n'''gd ... 6

V
• ·oPo·rutdte

e
, Ban de ' betrekkt!ij I.e dirigerende oHicier6ll van gezoridheid. en verder 

. ... u u om dezes manDdtn, een algemeen zicken-rapport met eeneQui.c~rij: 
. . . . :/. ." ~ 



e~itig;: "hei\velk, . beli~lve 5 d~fgen~;<watind8' jn'~'J~t\jk .is \Vaargell0I11ell, ·1···· · : postkomtnillsichefvan. het , w~tkantaor . te ' PasoerQean.R, ' E. :Rolf. 
,()bk}dc nietefltologische :w aa1'lj,w1 i il gen en ,d e g~n eeskull(Hgetopogra]l hi ,Tot posLkommies;chefvJlnlletpostkantoor teP;;8oeroeaD,dederde 
sC'h e" beschr ij\\ ing . z ij nel" stan d pJ aats Inne thevtl ttt;ll: ' " "" ' Kamin iesbij ,Jje! postkan tQor,te > W eltevl'ed eu.(Batll,via ) .'H/ ':N' .valT 

- ; , ;- ; - (1\.'1" onlon-n:1ii-cie-:'-\;illl-'-\l~il G'ouve);n(-!ni'~Gel-i~)'a:'al: -';-Gistereu. - - -' -:' - , - - '>--, 
-,' ,'l'ot tijdel(i k .. derden lwmmies bij ", dealge!"e~ne . rek~n kamerv,ool~ de 

De AI!leml!fIll;S"hTd{~ri8, eX<1llliuutie ' ell }ik.vidalie Uer ' veranfw6bnling,llikl;£Ileolret a!sIultell' 
\!AN !-J_~J"'~C,\HSI'~;l", (leI' ·be"rooti!\g, _106peudeo"~I: ·hertijJyak,Y'oo}:~fgaaude: llan dell 

""'", ___ -__ ,,-" I sten Jan,iurij lM7, de tijilelijk klerl(Jr Tll:;):L'raose'it. 

(st~utsblad '10. GZ, 

GeJezeil,en~',; 

D>~' Raauvan N"dcrlanilsch~ln,lie gehooru; 

Is~oedgevotltleuel\ veI'staan: 

l'ers!dijk: . HeL Chii",,'se". bestillit~in ,Je resil~utie KeIJiJ'i;v::sfge- i 
steJd blJ art. 1 vaU het he~"IlL VUlt 21 Maul'L JSG I, uo, ::19 (Sl\lassblau i 

no, IS); te vel'lneenlerl'u lIlel. een Inilctlanl. ,del" Chinezen (:0 KerlilS.ollo, I 
Teu f\\'eeae:I~lIz, 

~rschrHI,euz. 
'l'er (inlolln:t11Cic. van dCII GOllverllellr,GclIedal: 

De At!!lIfflC('ue Seki'dal'is, 

VAN lL;JtENCAHSPEl,. 

Civiel Departement. 
Verlec,,;i: 

'E",j twcejal'ig v,.l'!i,f miar Nelle"':",,], aan -' Jell kOllllllies OJ! lie('l'esi
Ilcutie-kallfouJ' le Hewcki (1. le. 1)0el'l'_ 

Olltslagcn: 

01' vel'l,oek. eervul, nit zijne hetrdddng, de notaris lev ens v"li~ln
wcester tc Pocrwakarta (resi,lentic Kr:Jwang:) B. A, Bnrkcij. 

Eervol, nit zijne Ldrekkiul(, (JudeI' tuckcnnill,t;' vail wachl.geld, de twee 
de kommies vnor de examillntie e'l likll'idaLie dCI' vel'Untwool'liilJ"
stukkc'1l ell h(!t afslnilcn del'begrooting, \oopelldc ovet' ltet tlj,lva'i::, 
voomfl(u'IIHle'ian dell isten Jiilll"l~ij II.W7, H. W, V.Heuler, 

01' v(·r'l.oek, ""rvol, nit. 's lands dienst, lII.et b"flOUd I'lill regt op 'l'eu
sioeli, de 'k!crk up hetbul't'uuvan ,led assisteut-residl'llt van ]>oct·, 
wokerlo (Blllljocmas) ' (L B. M,]~upt'" ell de Iderk (evens 11oc1.
biuuer bij ',\Iuuds alg("nc~ue pakhnis-adniinis[ratic Ie Sarnarang , 
II. I,lillis, 

Uit 's lauds dienst" de gewczcn ' lderk op het burean vUII·'dcUitSsisteut
re.i,lcut vall J\.ocdoes (Japani 11. A. Vnlolll, 

Henoelllu: 
'l'ot kOllllllic9 01' het residcnlie-kantoor te Bezoeki" ue kommies, [eveils 

belast met uc administratie van's lauus kas 0)1 he!; lmnto'ol' vatl ' 
. uen nssistcul-rcsident van Sampang (Madlll'll ' , W .. M. MSlll'its, 

'Fol ilerde .. kommics hij rle nlgemccnc rekcnkamet·, de nmbtenaar op 
nOli· aktivileit C . .l. _Bentzen, laatstclijk uicbetrckking beldeeu hob-' 
benile. 

Op 

Departementvan Oorlog. 
OnlslagCD: . 

verzoek,eervol, lIit Zl'.' Ms. milituil'C dicIISt', wegeus volbi'agte,{ 
dieDsUijrl, met behotldv:llll'cgtoppctlsioen. de dirigerenileotli, 
cicl'en vall gezojHlheiriilerceI'ste klasse G,'!'h .. James. en ,]<\W: 
Reif. 

Eervol, j,jt Zr, ]\1s.l1Iililaii'eJieust., Ivegeus ligch:rlll~I\i1w ongescllikt
heid voor ,leiddievc ui('lIst, 'lllet 'uelJoud vun regt' "PI)elJsi6en, 
tie kapitein del" infante!'ie ' H.G,. de Grijs. 

Departem~ntd.~r Marine. 
Door dell 8cho~,t,bij-Nacht is de volgellde beschikkilig 

Beno,mu: 

Tot ' loods bij'hetloodswezcll in · straatBali J .. C. Dallp,thaus·dienelldt; 
, alsdjoel'oemoedi I ste' klasse b(jdut loouswezen, 

Bij hdiJepar{ement ,clf1' B.III'f!f'.·lijke. f)pii!'ba~'eTl~erkl!?!, 
' OJlfslage~: ", .' . •. . 

Eervol, !Iit zilnebetrekking; wegenS'zillkte; ol~4el' toeJ.emliagvarlwacht-
, 'geld, de' MrdekoITlnlies· P; ·.J;'AliJr_ : ~": · ·· "':c - : 

-Tot denlen 

"~~Ilgeilid, ;: 
komtniesi:de:' klerk ~(kE;E,PhiIiJl~- ,,- " 

Departem~ntv'an~orlog. 
Verleena: 

Een ' tweej'irig verlofnaarNed{;~Ia,ud,\Vegeuszlektc! 'n1in ~eJapiteiJls 
del' iufftnlerie J. I ... 'G,'Slors eu. e.o,· Prager: :.-' ' . ' -

ECl! twcejaJ'ig vet:lof,rtaarNederiand;;'a:irden" eJi"le!lJ,iite\talit. <IeI' in-
fantei'ic' ,I: W.Croe!;, ' . " . ,. . .,.,." 

c , ' , - (In.ts-lag_.~D'C ' ->'-<'/t~'i c ,_ ~ __ :_, 

cOp verz.ock, · ecrvol, uit Zl·.MB~rtiiIitair~t!ienst,de ,t\veede l'lifen'lIlt 
,del' kavalleri.e lr.l\f • . l?iJti)Jia"vatfN~llta, ·;· ' 

Beuoeqiil: ,,< .' .•.... '.' .... . ..... . . 
Tot beheenlel' del' stamboekeu' blj' he'riIcpartemeu!, vrtlljjorlo~(lnilitaiti 

aJllh~enaar Ilcrucrile kbsse), d'e :' nlilitaireamhkiiuai'derjJ~rdlJklasse 
G, W ,)II. IV£. .LI"ieber,lalltsttilijk 'be'lleefuet'lli'l'stainh()ekellbij 
den gellc1raleustaf,onlangs vauyedof ,nit' N eAerlalid ter.e gekeerd. 

Departe.ment(ler.· 'Marilie: 
" ,Benoe!nd: 

"rut 
T":.-.C 

derden kommies , hij hetqeI;al·t~nle.n~del' 'rnilri~e i,1I 'Ncaeria,iuseh
Iudie, lderk bij Jnt departementG,Y:: Q, JVfoss,el. 

(Java8c1uJDozt1'Mit, 14hriij '18 7 0,) 

. ~-'.' 
Civiel l>epartem~nt . . ; 

Ontslagen:, 

01' ' vcr-zuek, ee'rvol, nls bllitcllgewoon ' suhstitulit~g;l·iffier, .bnitenbezwaar 
' .vantlc1l'lanJe, bij Qen . !'aad,.van j,usti,tie. tirSani,jr,liig;: C"lYloes

[nail., ,nm btenant·. tcrhes,c,hikliirig "an den · te$i:d.en,~ . aldi\ar, . 
Of! ver.oek, . eervol, , llitz(jne ,betl'ekk(ug,wcgensziekte"Olldl:l' tueken

fling van.\vlwlttge!U"de,.tw,eede ·koIlHlliesl)ijhetdepartemeut. Villi 

binnculalldsc!i . bestuu{ .J.,1!',A,.' 1'f,A,Qhdam:- :' , 
Eervol, wf:geusv~rtre\{, ll:;t· .. ·z.ij!lc~ betl~ekj{jQg va~hyeeucn b,;j(et1gew'(,on 

s n bstitullt-gri lfierbij~en J;;Indr:uad' .tePoet'walci.:rla· ,KI'll ,van g), blli
teu bczwaal' van dcnlande,W, A., 'ljtll W~eIderetl, ,inl Mcliaar tel' 
lJCsehil(king' b~ de . I(luddijke' itlkotilsteuimknlttu'es, . 

' . ., . . . . - . ID~etr~kke~:' , ..... . ., ' 

Op verzock, . de • benoetning.Vllfl -de;; ' ~.~biel\(\aT()p' ,w"chtg¢I,1 J; B. 
~'oss •. Iaatstelij k o!l~ienerl?ijAenzOll.taanniaa k te ' Pl·ll·~ae~,i I Rem
bang), . tot posthonder. tevelf~ ' )l:ll{hilismeestcthiJ:)tel:s\~e9kHlen" 
MpOt te . .I.a 9ucan-1 led ell. inJ!et.t~~ . 'f9'l:f,ol i'. (Cel~b"s' ,en:01lqerhoo-
righiJden); metbe]I~liug, d~ljJU )!1 hef .geliot)l\ ijftvo'lu · wachtgehl_ 

Benoeltld: 

1'osthouller, tevens pakhlJi~lue~,tei' 'hij hetsteenk61~n,uep'ot Ie I"a
boean- Dtideh.··inhet, .rijK ,TallloH\ Celebes ' ~l1 . ()!I~~rh6orighedeo)i 

. ' de 'kollekteui" ' 'der laildeHtlre. j(ilsoJnsfe.n~e(ial<!songl(Jeleb~s ell 
onderhooriglieden} G. , van . Zolitig~<c· ..... . ) .' " 
komrnies'kilsholluer . te' Grissee,Soei'{(baijll. , 'ue eerste ,klerkol' het. 
bureau van den · assistetit-.resideilt ; aril<J.il¥J<.G. ,Bro~hi\aK' , 

l1ij. Jie.fd,epm,teme'li J1zii"i"ttfinld~4s(jJ/:be,~~au:t': -
Tot twe~den ;konnuies'"de < derdekon1i11iei bij' t!atdE;parfe.-i,cntH. D. 

v~.n.Welij;. . , > ,i , '_ ,'- .... 

(J~valiche ' Courant, 10 ',Tlmij 18tO.) 

Ciyier'IJe1?ar~ei¥ent. 

'rot dertlenkorilIhies;S.W. Trotap. ' .... . . 
. \ , By'.' d'ei ,··wale)'staat .. ' el'··. '8.z~n4s; bu~1I~;·lijlt/edf!~,l)(~1;~)ie"k~t'-" 
" Tot· hoo'u- iugehielll·.di:reer~t~.klass&; :11€'.hoo·fg'iugenieill;; del' tweede 

Oiltslageu: 

EerYbl,uit's lanu, dienst, . m~fheholld~all~egt ()Pllensitieu, ·uegewe-. 
' zeIj 'pjlziener dertweerle ' kltsse bU ' de itidigo-kultuur 1<'. A. 1'oorop, 

,';; '-i_.>-:. ~_ -- : ,~-; _- < ,--,-' , . -- __ c - -~.---. - . --

Benoemd: ' 

. 'l'ot ,derdeu kommies bij het ~~;t1~~;toor te \Veltevreden (Batavia), de 

klasse 11: ' vanc:Ketwicb.; ' . ' :, . . ' 
' hoofd-Iuge~ienr.ut!rtweede klllsse;i1tiingenieJlrder . eerj;l;ekIasse 
fLA, vari-RGs.sem,zijnde ; hij' g~de · . dlij ; deqirektilh ter 
beschill:kingv'audeildir~kt:elll>der '-.b . .' ". openbare, weI'keri, 
ingellieur.der 'e!!l·s.te·. !rcl.as.s~" ~t : !{..:;p!ljb,et~,;: l:u,!~~I:ijlc ' die. ~.'leJre\t
kinghek.!e",d . . het • .I,lell,ile, oIt]ang~ . ;\'1lJ}V~rlQL)lit,N ~derland . t~rng
gekeerd, 



Bi; dePiti~tl;lijke St;/'ooikqnt,,;i:rsie (~Mildj~e;i. . . Bij de geneesknndige dieost op B3uka, de 'officier van gezondheid d¢; 

' Ee~~~{ Viegin~: JJ?:t~V;:' ~l~lid:%~j~:;~rPll;derd~nk~etl;iging. VOOl de IIBij~'rFijg~:I:SS:i'~~a:~~:::~:fi:a:e ~:~~::;:~)~:ta~:::S:i:::1 ;z::: 
.. ~O~lheIn al$:, z:~d~D1,g . ;e;:z:I~~;:~~ns,ten. . '. .'; . ' '. ~~;d M:~~ks:~:eeil~~a~:~. N. Bouthllis:,. van de geneeskllndigedienst 

.

Tot •. :hd. ,~.c; , .F .•. , .•. ·'.'!. lhletne.~: p. redlk ... a .•.... D.,t .. ~. blJ ~;e: ~rotestant., .s. c~c gcOIe.ente aldaar. '1 ':, Bij ' net W.;pCII der " ';'fu,,(eri~ . 
IIi.; dr PlaalselfJ~e. :ScllUol/;oml1u.fsJe ie NgawJ . (Madwen). Bcvordcrd: 

' : . " .~ ' c. Oiltslagell: " •... Tot .. kapiteins: . 
Eetvol,wegtosvertrek; als lid; H : ·.J.~ G.van der B,ircll, onder dank- blJhct Me bat.at,u0n, de eerste lilitenant-adjudant D. L, Hafeli, van 

betniging ;vo<ir<dc : doorhemiilil :ZO(idanig bewezen diensteo. . .. het ] 4de bala,.Hoo; '. . " . 
. " , j B .. d. ' ' blJ het Sst.e bat81110n, de eerste illltennllt )1:. J . H. Saner, vao h~t 

J - 'L"" . f' ~~ o.e~. :: .. ' g"rllizucll6 ' batailloo der ·Zui.Ier- ell Ouster-afdeeling van Borneo·· 
·Tot , lid, :R: -·",'Y8n· "Ier"uo arls e ' 'cg~Wl. , bij het 1I:,Ie bataiilon, de eerotc Initenant M., '1'. H . Perrlaer, adjn: 

Goed~~keurd: dnnt vall den 'komll13ndant der inrallterie Ie Wlllein I; 
dai ,d~or' d~n' .ll1nflr.~ad teRan). ·oewm,gi. bij het 15de bat_ilion, de 'eerste Inilennnt W. A. Krllijmel, vaoJhet 

Bde batailloll. 
IsBcilo~"!d: Tot .. eerstc Inittnants; 

Tot buitengewQon . su'bslltlJut-griffiel': bij .· die regtbauk, hiliten bezwaar bij bet eerst.e bataillon, de twcedc Initenant P. Hobbelaar, van het 
van den lande, H ,1-1. Donker Corti us, kantroleur der tweede klasse garnizoens-balailloo der Zuider- en Oosterafdeeliog vau Borneo; 

In 

Tot 

bij de landel\iii:tdilk~IIIl.steneu- k,iltllr:~s. . . hij het 6di: bntailion, de twecne luilenant J. C. Kasten, van het 
. . . ' ,garnizoens·bataillon der Mulnksehe eilaodeu; 

])oor den Dirt/delir vanOndetwij,s', :;EeredieH3i til . Nij~er1ieid, bij hetllde batalllun, de tweede loitenant F. A. F : E. E. V. Werd-
',· 'jjdeelin!JE"-"op~e8ckOnderWij8. muller von Elgg, VBn het korps. 

Benoem.d: Is Geschors't: 

ZijU6 betrekkiog: ·' de . 3de hnlpond·erwij1.er 8811 de open bare lste 
lagere soboolteBatnvia, C. C . Bierhliijs. 

,'< ' IsBeooema,' 
bulponderwij1.er. ·tijuelijk ter · beflchikklngvan del'laatselijke school
kommi •• ie te"Buts"iu, depurtikldiere onderwijzer W. Tinge. 

. D.epartementvan Oorlog. 

J3evorderd : . 

Tot tweede luitellan~: 
bij -bet Iste bataillon, de sergeant I<'. J. W. van Raoij , van het 7M 

bataillun; 
bij hH 5de bataillon, de 'sergeaut P. L. Logeman , Yan hC.t korpf;' 
·bij het Hde batoillon, de sergeant'lOajoor H. J. Scbramade, van bet 

15de bataillull; 
bij bet 1311e balllillon, de sergeaDt-majoor F. W. Janitz, vao het 

, kurllS. 

Tot koloDeI, chef' vao.' .het 
bet , persunceL. 

wapeo~ci~. Juitennnl.kulonel · J . D. H.oedt vlln 
Benoemd: 

Tot· eIpediteo~ bij he.t hoo'db.lIreaiIder artillerie (militair ambtenanr 
del' derde · kla.se) , .le adjlldant-ouderQfficier intrIlkteoT bij het deta
chemcllt I'rndjoerits te Tj i:imies C. Jacobs. Hi} deu Ar.lillrri/!-kjJntt,.uktie- Winkel te SoeraO"!lfl. 

Be~oemd ; 

Tot opzieller over '\en:..tirnmerma05winkel ell de , hOlltzagerij, de onder-
o(lziener der eerste .klus.,e L: ' A. M. Ricmells. , . ... 

. '(Java8ck,:,Uourant, 16 Junij 1870.) 

ALGEMEEN OVERZICHT. Tut ooderopzieoer iler , eerste klusse over den timmermanswlli'kcl en de 
hUlltzagerij, :F,:· W. de ' Buk, laahtclijk die bctrckking beklecdende, ' 
thun. OIl il(;u -nktivi!eit. " _ De stemming van de Tweede Kamer over de suikerre- · 

'; .8ij de Militairi! Adminiilrafic. geling, door den Minister de Waal ontworpen ; i~ thans aI-
Overgcl'hiaM: hier bekend geworden. De uitslag veITast ons in geene,n 

Als Ilte . lllitellant~ kw~rtier~eester; :de 2uc Inilellnnt der infanterie H. deele. - In Nederland is men vermoeid door den s trijd over. 
J. G. Busch. ' . ' kololliale behmgen en verlangde ' men eene oplossing.. De' 

.' Bijdi! ' VIi/ill/ire r/c/we,lt,mdigc dien3t~ · Minister van Kolonien had eelle schoone gelegenhe~d om eene 
. 'Bcvorde'rll : wezenlijke oplossing van het vraagstllk del: suikercultUllr tot 

'fut dirigerendollicier. vun ' gt'zoodlreid de.r ,e~rs'e kl:iS5C ill d,e 2,lc mi- stand te brengen. Hij hecft niets gedaan dan het trekken · 
litaiJ·e·lir.Jej!Ii!,g ol~Java; :deliirigercnd uflicicr van ' gezoodhcid der vim wissels op de toekomst. W ij hopen echter nog veel van 
tweede k!a8~c , ill$pektellrdcr vaccine ,op Java .ell, Madura l;l. E. 'eene liberale toepassing van de twee jongste wetteh, Iridie 
J . H.. Bec,kIDg,; .: " ' . ' '.' " . .' betrefiimde. Maar alles hangt af, wij kunnen dat nietge~ . 

'tot djri)l.erelld: ,. ot~~,i~(',~,al) g~zolJdbeid .·der · eetslc kl3 8se ' leI' Sumalm's .. 
W e8IkllsteD :pi.d'crlio~Tighe'd'en ; de ·dirigerendulHcier vau ' ~ezood- noeg zeggen, van de kenze van een Gouverneur-Generaal, 
heid d';rl:Wccue -lihidisevan 'uegcl'i eesknnllige diensl derMuluksche zooals professor :Buys in 't M ei-n'lllnmer van de. Gids even- · 
cilundeo W.:; , lIilb~rs ; cvnil Asseb;raud. zeer aantoont. 

" ljclloeind ' 7 De Kamer van Koophandel alhier heeft zich , in vel'lJalld 
'l'ut i1l8J1ektellr . d~r ' v'ucciue op Jav;a', enC' MHdllr.; de dirigcrend ofli"ic!' tot ,de aanneming van de agrarische ,wet, tot de Regeering 

VBn .'!~.aolldhei,il · ~~ i l\\ccdek!a8se: A., IT.- l ' liepass, ... inspcktcul' .. llcr gericht met een adres, hOlld,m lle \:erzoe~ om de belemme
, hlJspitfllcn op de 'bliiteUiJczilli ll t!cll; ' Ii.et ·· bcpalillg, dat hU ' als- zuo- ringen op te heHen, die de emigratie van chineczen in den 

uanigbij zijut: .\I icu'st zul ,wor!e'ii ',gev-oerd ~voor 1Il ~l i\oric . "- weg staan. 
c · ;pvel"gr,pln~t.t: : . Wij vereenigen ons ten volle IDet de kritiek van de or-

Bijh~t ; litll·eali MH~/: ,.he~; ('hef;d~6llicie l'. Vfin gezoiJdbtid del' tlVeede donnantien van .1866 (Ind. seal. no. 56 en 57.) Wij z~n 
k!asscC·.:-~i'!JMlin~. , !!Ui" t!~ ; .!i;~~~~~ ki!utligc di.t:Us(w" cnJtiollw cn weleens le8 . Chinois de l'Enrope genoemd. Maar sedert de 
uud~rhoopph~~".l1 ~ , ... . C .. .. , ; .•• ·c ,.· ; .. . . . ' . _. . da.oen van de Compagnie volo-en wij eene arO'wanende en 

Bij hlJ t . gruut. mllltll !.r·~'ho~plta,,1 . t c ::W'c1tev.r.l!dell , 'de ""lCIeren ~"" ge- . '1" " h l' . k h ~ . . 1 . '" . ' ." 
zOlldlreid -· d'er ' A,\\:cl:.de cklass~ : J, ·,-H ". Cele/l .en A, 'J . . H.vau der I JU om ::;c e po Itle tegen et .Oll::; e~eu we: zoo 11 uthlge Aztati-
Mijll -])ek~e~i ':;;rr ' d ~ ,:Ii~ci'e~ v~;j" gc~~iidht:ijl a~:r ' J~ I:Je id,is~eJ : sche Chineesche element. Had de K. v. K. derhalve gevraagd, 
H. : ~t\lI:d"r :r;!:c.),v/: i·espr.kti\:c1l)k·,:.va:tidegcnel!s K'ilidi~e die".(opdat ·. men dim chinees meer vrijheid van beweging in Quze 

. Bnoku, petbllteni~vaoden ; ch~L~u; l!ct' garlliz!fen , tll: . Ser~lIg, kolonien ·.gaf,wij zoudenmetklem dat betoog onderste\l~ 
Bij hetglll·ll1zue!l . te\:WfH~.v;rejlel'; ' d~ . ~Hicwt val~~czrllilhe"l der.tweede rien.l:Wt ,lette op SiuO'apore, Australie en Californie waar 

~l:i s.~ H. ]<:tuol!elJlun, .vaiJ'lit,t.'ga,tnizoen teee M:ligcln.i'~ . d. . h' ..... . 'd t lk ,t' . . " . 1 ' t - -
Bijb~~ ,:,gliruizotll ,,'!e~:~e.dHIIl,!.~JG:b!l ;';:~e ':".~Hiicie.f' o' ~1I11,> g~iil.ildhci.~ .der.. e .. c. l~ III . en rege . Zll . e ?n ru:s 19 en mJve~ eemen ~!l. 

tweed!: Jda85t:~;, ~Yii" : del". EI~t, .. )ln.li, hj;~igroot-liiilit!ii r 'hospituul te WIJ heoblln daareutegen den chmees veelal alleen als werktmg 
S.~laraiig-.-' ,_:_ .. ", ~ ,">:-.:. '~' .-:o -- ., .~ ! ; .;- : ... • - ~ • . tot. -exploitatie ~van den" inlander gebezig(L 



.. ' 'Wijkunnen evimwelgeenszinsalle beschouwingen'f:an.: in het No, ran 9 deze),', Wij zeggell dat blad na; /Id~ 
K.v.K,ondetschrijvcn. ,". .' , ,..... .' . onpartijdigheid wordenietA~m:: persoonlijke sympatien of 

Dat1iehaaJnY~l'~angt: ge1ijk*lli~gv~~(fe;n ehiric?s met, den anti~t~yn .; bevangen," .. YaIi ' waare~nig, deskundigede re:r:
inlander. "\-Vij zijnvan meeriing ~ datzo~I~~lg geeIie liberale iekering kan geven, dat ,me*"t 'lJij overneniing van de l~n 
uitvoering van de agrarische wet plaa~sheeft, de :chine(js met Samarang - Vorstenlandeu . van Staat!wege, "binnen2 

, den Europeeaan gelijkgesteld behoortte wordell. Mf\-ar er zoJ maanden" aan dep arbeidkon' gaall, is ons eenraadsel. 
een tijd verloopen, alvorensdie wet. volledig in we~king ge- Een tegenbewijs is, dat toen devo:t;ige staking der werk
treden is. Gelijkstelling van den clnnees met den. tnlltndm', zaamhedeuplaats had, die' slechts 7 ' weken. op de4de 
voordat allen gelijke rechten op grondbezit kllnnen doen gel- sec tie dllurde,; . men had , eolitei' 4 maan!ien tijd nopdig, om 
den kOOlt ons ~llS noeh billijk noeh wellseheliJk voor. Maar de 3,000 mante herzamelell ,die aan deze afdeelirig ge
hoo~st nuttiO' wal'ehet, zoo de ehinees reeds tei-stond als arbeid hadden. De Staat , klln:, welspoedig in heeredienst 
iaiidbollwer ~p ' erfpachtsgroridenkon optre~e~. Me,n zal laten werken. · Maarzal Aut beter"goedkooper en sneller 
daar tach bevolking moeten lokken. lUene hberale mtyoe- gaan dan in rmm betaaldcu<vrijcn arbeid? 
ring der wet moet crook. toe leiden den inlander tot eigene ])e Locomoti~f wilgenie~officlereum!}t dell aanleg belas
ont!rinniuO' aan te sporen. Zonder daarom in't minst aan ten. Ais vijf genie-officiei'en '(de l3ordes / vim Deventer, 
de gevolO'~n van toekenning van eigendomsrecht te kort te Derkx, Meinders en Ma,\:-i·scliaJk.)z66 slecht gewerkt hebben, 
willeD. a~en, verlangen wijoniniddelijke wijziging yau de wat is dan van andere genie-offieieren tewachten? . . 
bepalingen op de toelating val~ chineezen, al~ landboll wcrs vYat het voorstel ' betreft . om . ouze troepen: tot aanleg aan 
en handwerkslieden op Java ,wll men de mtglfte van woeste den, spoorweg tebezigell" .,zQn,-iemand datdurven onder
gronden werkelijk bevorderen. steunen, . als ' ons leger uitzillke . elementen bestaat · als. in 

Indien de Kamer van Koophandel verder betoogd had, de Locomotief weleensbesehreven is? ". EIl: .. zijn Europeesche 
dat de hervorming van den. agrarischen to,estand en bij ge- soldaten werkelijk bestand .. teg~n ;de inspauiling, aan aan
volg yan hot belastingstelsel in lndie niet met een too~er- leg van spoon~egen in d~ze.gewesten verbQnd,en? 
slag lean plaats hebben, oindat ook aanleg en verbetenng ' Wat nu onze vertrouwen. III den ,heer ',Maarschalk betreft, 
van spoor- en binneuwcgell dringend lloouzakelijk zijn, zeggen wij ,dat de eerste)uiten!\nt" die 20 jareu geleden 
Wil men de belastingcn in geld hefi"el1, danzouden wij het trace . van den spoorw:eg Bata \ ia-Buitenzorg ontwierp 
nicts in te bl'engen hebben tegen het beweren, dat spoedige en steeds in de boekende theorie beoefende; thims se
vermcCldcrillg van de nijvere be\rolking van .r nya alle be- dert een jaar met de cOll~tn~c.ti,e van <ie/wee ' spoorwegen 
lall ""cu en dns ook de schatkist mod batcn, Maar om op in lndi.c, die in aanlegzijIi ;:' belastw!}rden alle, fouten 
gro71d vall de zoo betwistbnre stcllingen van den heel' van van voorgangers heeft ku~nen' nagaan.Wien wij spreken, 
. \ ijl!lrlll te zcggen: .lava'sbevolking kan niet. veel meer aan zegt ons: als het . ontslag van 'den heel': l\{.wordt aange
bClustingcn dragen, gnat volstrekt niet op. Het voomitzi( ht, nOlUen, behoort de Staat den spoorweg te na,llsten en een 
clat de K. Y. K. opent, elen fi~cns uen chinees als [feilte of ander deskundige uit Amerika of Europa te ontbieden~ 
tu'iLlable et cOl'vcfable voorhoudcnde, - want de inlander en In de vorige week hebben wij . zwareregens en daardoor 
wiemet hem g()lijk ges~eld wordt, is hecrcdienstplichtig, . eenige bandjirs , onverwacht . in dit saizoen, gehad. Eenige 
ollverscllillig of hij hoofllgelil betaalt dan weI cultuurdieh- schade, van weinige beb-::kenis, ondervonden daardoor ook 
sten doct , - is, in ons oog, weinig uitlokkellll ell nog lllill- errkele werkell van de lijn .Hatavia~Bllitenzorg. Wij heb
der afJoende Olll athcrnellue IIwinston van het eultnurstelsel" ben den stand van de werken aan die liJn dien ten ge-
tc dckken. De curigl'atie van 100,000 chineezen, gedurcnde volge nader uiteengezet. . 
13 achterecnvolgcndc jaren, zou toch eene dil'ecte opbrengst De jongste uitbesteding van · wissels door hetgouverne
van 3 milioen gulden mocten vcrzekerell! 'W ij verwachteu ment 1eeft de juistheid . del;. besehouwingen . van den heer 
oneindig betel' van eene rechtvnardige politiek tegenover van den Berg, door ons ondersteund, zgI,meklaar doen uit
alle il1gczetenell van Nederlamlsch-Indii:, over zulk een tijd- kOlUen. Het gouvernemimt heeft 'afgezien van den vasien 
perk yoortgezet. En omdnt wij dit ' ook voor het chineesche kocrs en dien ten gevolge konhet tot ,een matigen koers 
ras well8chCli, dringcn wij op onvcnvijhle her~ielling en ver- (hoogstens 102) 11/2 milioen plcuitsell . . In ' Juiiworden we- ' 
bcteriog mn do ordonnanticn van 1866 aan, opelat de chinees, del' wissels tot een bedrag van2milioen ,aangeboden • . 
beter dan tItans, in de golegenhei(l zij zijno energie, ~ijnc De verjaardag van H. M. d6- KoningiI!js gister (Vrijdag) 
spaarzaamheid en andere goode hoedanighcdell ten beste van . albicr' gevierd. .' " . '. '... ' .. 
J nva nan tc wenden. De Kamer vim ' Koophandelalhier . is met . den'handel oye-

Maar tcvens ' is verbet.ering vnn· de wetgeying ten op- leg getreden omfrent haal' 'advies Over 4e ' t'iulefsltel;zieiling~ 
riellte van de chincezen in mCilig opzieht cen ' vcrcischte. Men yerlangt,inalgemeene ~rekken': : af$chiffing van ·dif-

De strijd over hetgeen ten opzichte van de N ederlandsch- ferentieele re.chten, tarifeering naar het gewichteu verlaging 
Inuische 5poorwegmaatschappij moet geheuren, duurt in del' ingaande rechten. ' 
onze pen; yoort. De' Locolltotie/ bestrijdt onze conclusie I 

Handelsberigten. ' 
. ~ 13~~1;~~~~;18 J.u'~i 1~87Q. 

De brieven uit EUI:opa lo·opcu tot ll;Mei ·(per }<.ra.iischeMail)entelegramimjnv3Ii c.5Jiiriij .zijn.oritv·<\ngen.De .be_ 

rigtclI omtrent Prod:u.cle:n. uit, Europa oIJtv3ngen,<zijnmeer en, meer,. ont.moedigd;,. en:hlijven,prijzen .va!l Kofiij en 
Suiker bier in i'erbOlJding nog' ,te hoog. ' De: berigten Qmirent:L\l.l;aDufRd1;uren;:~,d'ie '~iet ',ongnnstig JuiddeIi, ' 

bragten eehter geen verandering in, de posilie hier.V~iRC~'tc;):n. lI~n. iets lager . g~g~a·ii, da~t!!f , ma~~ . ~e!nig ,pispo
nibel pi'oduct is. De ~isselkoers l tOOllt weiuigveraudcriug. ::l:Ietl Gouvernemellti,heeft'bijde deze maand 
gelioudeue inschrijviug deg'ehe'cle iutlcrhalfmiliiocugeplaatsf! .waarvau' cen.. grQoFgede~lte: t.o~lo1-{, ~n.lQ:2: pC't.; ' de vroe~ 
g~r~ ; rniiljlliuu't:)i.pC~s ! y~a[l . . J OJ> , 1 qi . _zol:d?slechts', e~l!-kieiii ,::g~aeelte . hehben' d~~' ve~kooperi; ~~ '~cnsehij~~'"'f6~dsen .. noodig 
tehebben,daar vDorde aansta-audidnschrij;il;g eel~' bedrag,.~antwee mlliioed woid'"aangebcdeu,:< . ' ,"'~, -. ". 
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I<N V.Q'E: .~. 
Wij " hebh~ri sleclils ~eer' · weiiGgeveranderiIigenlu.' dejll'ijzel} van Lij:n. .,;;v'Ade:n. sedert OilS vorig Dilriclit':-.p 

~e~eekellen. De vraagbliJftni3tig, terwijl de voorraad weit'iigvermiildering onderging. Onze noteeringen zijn heden: 
. . voor 5/4 :MADAPOLLAMS I 5,30 @ I 5,40 

tr 6/4 If .II 6,- " " ,6,25 
p 7/4., II 6,60 /I 11-6,75 
/I' 5/4 . CALICOTS - /I' 5,25 " " 5,4.0 
/I' 6/4 /I H 6,- H • 6,20 
H 7/4 ." II 6,70 u II 6,85 

In de dimensie van 5/4 vonden, ult gebrek aan aanvoeren, sleehts.onbeduidende omzettingen plaats. ~o1.1.. r'U.~e 

Shirii~!;'& gelden / 8,-"-@ I 8;50 voor 5/4 en j 9,~ @ /9,25 voor 6/4.5i/4 8{ H: brengen f8~60 @/8,'75 
op. Gebl.eek:te 5/4 en6j4 met nationale strepen, zijn in goede vn~g en g6lden respectivelijk / 8,50 en /10,-. 
In En.g. !;'eb1.eek:te 5hir-ti:n.,;s w~rd nog het een eu ander tot vorige prijzeu gedaan. ~o1.l,~ 
Dril.1.I!!il , vindcnweillig aftrek en noteere~l zich o~ f 8,75 @ / 9,--:-. Ca.D:l.brics zijn schier , ov:ervoerd' en zijll 
onze noteeringen voor het meerendeel nominaal, als: j 3,65 voor No. 24, I 3,75 voor No. 30. I 4,- voor No. 36, 14.90 
voor No. 15/16. Frin.'t& vonden tot verlaagdeprijzen nemers. :I:Ju.bbe1.rose schatten wij op 17,25 .:@ 
I 8,- en sroe:n.sro:n.c1s I 8,-- @ I 8,75. .AdriAn.. :El..ood. ~a .. toe:n. is zander handel. 
Adrfax... Rood. GA~en. is still daar de vraa.g zieh nog ' nietheeftingezet. Mu.1e T-vvi&'t trekken 
mindel' de f.andacht ell is er teroggang, in prijzen merkbaar. :E3a.'tiks. ~ee:f,;oedere:D.,G-i~g .. 
haD:1S etc. blijven in een ·doen. J.'\I.(.ol.'to:n. :l:)eke:ns zijn zonder de minste navraag en gelden nomi~aal 
/1,10 @f 1,40 voor 8/4 en 10/4:- Van Z~eec1.&ch en E:nge1.sch l.CTzer is de markt nog rnim, 
voorzien; de prijzell blijvell onverallderd laag. Z~eedsch S1:aa.l. zoude 112,50 'f lob opbreugen. ~o1.1.. 
:El1.ac1.koper noteert zich I 75,-. ~a.:a,n1:jes en V"al.:k.erbier vindel1 grif neme'rs 'tot /5,50-@ 
16,-. B.:aze:n. eli ~~D:1D1e:n zijn seh;tar8 en I 7,50 @ f 9,- respeetivelijk waard. El:ol1.. ndee1 
wordt op I 32,- gehouden, .AXI:1erikaausch zonder voorraad. :F-e'trd1.e'U.XI:1 wordt tot 60 cents 
? kim gedetaillcerd. ~o11.. G-oexa.iezakke:n. geld en 45 @ 47i cents. '~oo1'teer is.schaarsen tot 
/ 8,- te plaatsen. 

UTTVOER. 
CTa."'CJ a :&:o:LHj. In de gewone groene goedhandelbare Samarang-kwaliteit is oplevering tot f 30,- afgedaan, 

hetgeeu eehter r>og boven de pariteit del' laalslbekende Hollandsche prijzen is. In ,Su.iker ging in den laatsteu tijd 
niets om; tot 114,50 voor No. 14 zijn op het oogenblik "geene koopers me~~; men zeg't dat er eene transactie tot J 14,25 
voor No. 14 en Jager op levering lleeft plaats gevondcn, doeh de meesic planters toonen zich nog ongenegeu tot dien 
prljs nf tc geven. 

De omzettingen in E'i.ij&'t 
2e soort f 125.- @ / 135,-. Den 
blj inschrijving ter markt gebragt. 

bepalen zieh tot de lokale behoeften; Ie soort Batavia noteert / 140,- @ 1150,~, 

218ten Junij wordt de Kandanghaner Tafelrijst-oogs-t, op ca. 35000 pikols getiueerd, 

A..:rak is tot / 77,50 en f 80,- naar kwaliteit afgedaan. G-eth.a. Percha. zeer gezoeht en schaarsch; 
de notering is f150,- @ I 200,- 11aar kwaliteit. G-OXl:1 E1asti.ek wordt bU kleine aanvoeren van I 95-105 ' 
betaald. JXro'te:nli::nu.&oaa't vindt tot 190,-': @ / 115,- naar kwaliteit nemers. Foelie werd .met 
/160,- @ /190,--'- betaald enblijft gezocht. :&:ru.i.c1.:n.ase1.e:n. noteren I 25,-. 2i~ar1:e Peper 
werd tot /22, __ @ / 23,50 afgedap,n. "'DVi't'te di'to ontbreekt. :&:oeh.u.ide:n. werden tot 35 @ 45 en 
:E3u.ff'el.h.."ide:n.tot 25 @ 29 cents afgedaan. ::I3<;>r:n.eo Fl.o't'ti.:D.G bedingt f 11,- @ 113,- oaar 
kwaliteit en ;PaCla,~g .cJ.Uo /8,- @ /9,25. De 6000pico1s :EliI1i'to:n. Tin., den 3den dezer geveild, 
brag ten gerniddeldl 76,44iop. ' 

V RAG H TEN. 
:El:01.1.an.c1.&ohe Schepen.. IIMedea" ligt llaar Rotterdam aan ell bekomt 125,- voor Tin,I95,

voor Thee. ' De "CiJkiJiiirelt!" is opgCliofilen tot I 75,-': voor Stroopsuiker, / 100,- @ / 105,- ligtgoed te Soerabaija te 
laden voor Rotterdam. 

V"reeD:l.cJ;e Soh.epen.. Eng. "Lauretta II laadt alhier en te Probolingo tot geheimecollditieen naar het 
Kanaa!. I(Eastern Belle" Je Cheribon, ,, Samararrg, Soerabaija en. ,Probolingo naar bevrachters rekening naar het KanRa!. 
N;; D~" II JIajJiJalenaiIWerdtbt"g'ehermecoifditiehbevracht om . tePadilng naar Rotterdani · til laden. 'De Engelsche Stoomboot 
H rine" !lccepteerde $6000,l-iA eeilsvan Soeraba\ja.llltar Arnoy: l 

··li'J:fIer,c 15~vrac;l:i.'ti':ng' ·bliJveli- ' de" Engel§che · Scheperi ,,])unmorell, 'IIEarl Russell" en "County of LatlCaster,!, 

het Al)1e61qia.ll!l~heSchip"J.!1~c ' ,GUverjl/len de .Fran~che Schepen "Mirzaporen en IIJean Piert·e". 

·.. .. . , W'l'S·SE L.K OER S EN ENS PEe lEN. 
, Pa~tlculiere ' wissels ' op. Hoila:n.c1.101i' @ i02{ pOt. :aan.k.~isse1.s 101J @ 101i pct. Lou

ClO:D.parti~1l1ierjlJ,72~@.t1l,75.::E;Sa:l:1Ja..~issels f 11.75 @ 1 11 ,80. :El:o:n.,;ko:nE; 111,70 • 
. S:1:n.g~PQi;-e~X 2;72.: · l.\I,.[~~i':'aall1$qb;e: :ool.la:rs f 2,68. So'V'erein..es 112,50 . . Dou.
bloe:nen.. I 35~"- @ .f ,;36,-.-,; ' ,' 



436 

.eteoro1o,~,sche Waarn6miUgtm - TE BAT A V IA t 1870. 

,-""' :,1' ".\ ."",-

DATUMS. 

6 .. v~m. 3.n. m. 

film. 
23 Mei ' 759.41 

.75S ,94 

759.34; 

nun. 
756.67 

756.17,· 

755 81 ' 

:aidem 

25 i~em 

.26 idem 759.20 756.29 

1,7 idem .. '759.29 

~8 idem 

SO idem 

760.19 

758,.51 

. 31 id~m ' 768.49 

1 Jun. 

2 idem 

3 idem 

4 idem 

757.76 

757.84 

7~7. 96 

758,43 

756 ~69 

757.94 

756.0S 

756 68 

755.45 

755.42 

757.70 

laagste hoogste 

stand. '. stimd. 

230 3 

230 .0 

23°.3 

23°.1 

24o.i 

240.0 

230 .8 

230.8 ' 

240 .4 

22u. 8 

300 .2 . 

-290.2 

29°.4 

300.0 

270.5 

39°.S 

300 .7 

300.4 

300 7 

: .... . ' . 

Thermometer . . 

laagste 

stand. 

730 .2 

730 ,4 

730.9 

730 .6 

F. 

74 0 .8 

740.8 

75u.9· 

hoogste 

stand. 

860.7 

860.4 

84°.9 

840.2 

810.5 

850 .7 

870.3 

, lSo.l 

6.v·;m. ' 12 •••• ,..1 
. . Ce:'.·.: ,mm. 

ZZO ONO N wzW 1.6 · 
. . :.' ."..,. ". . 

wzw NO -.···. , NWtN. ;NNW 1Q , 0 

NNW . NtW' ~ zOt:t · · '.· 3;6 

zmz ' l 0 ZOtOZWt~ 0.0 

ZWt~ 

.OZO' 

ONO 

NO 

OZ0 

NOtO 

ZZW 

OZO zzw: s ,., OZO O.Q, 
: . ~;.:: \~ 

i :'?~~_~;: ;~~~~~,;c ; :~-*~}J:£ ,;~~ ;,~ '.' 
N';, 

O~Z " 

':-NtW','-

o 

/.,:,; ), . ~ ,. : " ". ~ <9.~·: O · ,'", 

" " N9' • 'i.: : ~p':;:: ' i~';'~;.-o~ 
ONQ >otk,- 0.0 

" " -'.' '. ".:. ~ ... }. 

:NQios 

ZWtZ 
", . ' " . ' 

,N 

':~. 

ZZy.r 

,;' -# 

'''', 

'0.0 

0,0 

'i50.0· 

Straat Sunda doorgetei14, 
• ,- '"'! ' . ~- ~ • • 

D~TUM I VL~G 

, I ' I hDIJ .. , .. , 6 Engeloch ...... C. C, Leuv . '. 
w • ,- Nederlandlth •• j)lleuwe W"itrw.~ II . 
N " • 7 Z. M , ... .. '.t" Ichil' An .. terd",u . 
• . ,8 F,ngellcll , .... 'lltOI. ., . 
N · - • • _ II ", • •• ll'rllncill ..••• 
• ._ Amerik.an.eh .. Game Cock 

, .. 9 Engels.:h ..... .- . • Volunteer·. . . 

" ;,I?IA., ... ill~~ikon .. ,.cJt.'. " . Mc: ' GilVer.
y

• • . - MIgellch . .. . ; . Rmgleuder " . 
• . .-'.- .; ... -, •. Wm ~·r.uing. · . 

- . • .... : .. Estella. de Chile. ' 
• . . , ;12,N'!IJ.td lltijtscb. Hl\na. ' ;' • 

.13

1

11 n, M. '" .. Oorlog It. Don.~aJ. 
..... Engelsch;. ·., .;. Jubilee .. . -' .. ' . ' . 
. - ,Z., M, .......• st. Alltsterdalll . . 
,.ll ','t!ederlun .. d.ach .. Noell I . 
, .14 Franseil, ...... , It/lI11a • • 
.16'I';ngelseh i :. ~ . . Harriet .. ' 

.... • ..~ . ". ~_: '." -; .... ~ : .•. ~. Sch-lesswig ."·Bride 

:-. ~ ,~: -: ..:~; :~ , . ~':;,.,. _ '~'.: . : :-~;~- 9~;~~.~·.o11·. . . 
•. • . : ',. Hiuqo&t:m 
. • • . ;c; }~lectrjc . ' 

" 

. : . 

". ' . 

. ", ' " 

NAMEN DER scui::PE:N . HAG 

luni!." •. : . ;9 :~ ~ordDUii.'d;':!j;~~k ... . 11(olligillAugusta' . 
N. , IOi],,'!gel.ch, ." : • '"chip" "'.I:Ead Rus.elL . 

N. . ,p .. 1'Z" M '." ." ," ..•... ,ltOOIl.''' '''''ISt.a. "oren .. " c' - . , 12 Noord llUltseh 'bark .. . ;;' Annit ' , ' .. '.' " 
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