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Zijdie zio h . o p dit Blad 'We n"'
sohente aho nnel'en v o or het jaal'
· 18 t a, kunnen op aanvr aag d e ze
Q()urantgedure nde zes dage n tel'
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Onderzoek naar hetbeste
strafstelsel voor Neder'Iandsch Indie. (*)
['<tVa/g .]

II.
k IVllm
dot no no~ wij algemeen in
Hicrbij onderscheidt lll en de gernee)l8cbapde nf7.0 nde rlijke of cellulaire ' gevangeDe 'gemceu Bchappelijke g e,angeniB-straf
boo.doenel' LiJdelijk oTI5cliadelij k, zooboiten het vrije IllAalscbappelijk

word e, m.

:l.

w. wolfing de stT'af

i. IVel de itoofJ redell van baar beme n dtl!lrbij Ilog in aa nmcr ki ng dat
cnder3cheid t vali bel lijr.~ ~ raffelijke
oao de gruwelij ke e o oOlllenschel ij ke
een eiude ge maakt to b ebben dan is
men oak m et al bare goeM .ijden bekend . Maar
Vfa8.gt mell of zij beant woordt aan de .alld!!e vel'ei8cbte.n van ei~oed . slrafslel,el , dat zij aan. den
boosdoener ah
onaangenaarn. moet voo rkomen
Om hem zoo
e af te sobrikken, en dat zij
bern meer en meer geschikt m"et m ak en VOOr het
maa l~ eilappelijk levw no afl oop , an zijn straflijd,
uau moct ontkenn end gean twQ ol'd worden. In vel'' geiiJking lOet hal' s t alle ande;. straCfen is zij de
minst af.cb rikIVekke "de. ZQuuer li gch,noelijk e deemiB
of in'panning bekom t de veroordeel de den kost, tcnvij l
zijn menscbelij ke 7,l1 chl nllnr gezelligheid be vredigd
wordtdoOl' het gezel,chn p vaulo tgenooleri e:l geestl'erwan tell. aeen wonder. dilt da n ook m enigeen en

vooIal wo.uncer men goed eten krijgtJ 'Loo'n gevan-

A bOllll em e-n .fi sp r Hs
f 12.50 per illIlfj

'''I Co .

vaar geheel Nederl. -IlI(liil

s]J I'ckkau nitmakell ula de . eenige afleidi ng voor .: ;
hnn geest , E n hoe oeklVllme leerli~gen die schooi j
g evormd heeft, dat leel't 0118 de g. _chiedeni. der
strnfrechtoplegi ng, dat leer<m ons n og dagdijks de
8tratprQcessen tagen recidivi.ten .Zoo zee r bad de hooze
kil ns " del' rnisdadi{l.'er. ?;oh nimmcr konnen . ont~'
k olen, wauneer de staat huu nie t 1.oo'n ni/iljlllkendtl
oefellscliool ~i n de g ocneensGhappelij ke ge~angenis
had Vf:rschaft .
~
Zij voldo"l n og minder ran de cischen Vall een
goed strafstelsel dan de doodstra f; olJldat zijll' ·ha.
toepas.iog boosdoeners au nk weekt ..en· 'in st..\jd is
m et hot do el del' st.rat: !Ulsd rij1ien te vom'komen.
Millde,' doelma tig Jan de doods traf, i_ zij evenmin
regtvaardig. Bij 1, ,,a1' g€etl mogolijkhdd tot inkeer ,
ln at staan tot ve rbetel'ing; j}t ' veel eer een knn's tmatige Yool'bereiding VOOl' cit nog slcchter leven a m
te einuigen met de g nlg:' . A.Is strafsteloel VMOo r ,.leold k on zij llllee~/~og n15 nOodllliddel diencn om
deu misdn(liger ~ minste tijdclijk onschui:elijk to

re

mak'u, ,/
De m cn~g.'fuldige ge,'alle n vau h erbali u:;' (recidiYo) van misdrij ven doo r "e n en denzelfde n persoon, de
g ,'aoldIe vaa r d igheid en gcoefendlteid, de lWll8trnati g'o bel'cke nd bei d, 1Yaa rva ~ die gcvallen blijk gaveil, warpen ein uelijk een lich t 01' <l e %orhe on dui8tcre en onbeken de werking der ge rnecnschnppclijke

Ongelukkig in de liefde. '
lIIIllTH.
Oij, gii zijt mijn eerate lierde;
Gij nlt Di~t mijn laa',lIte i:ijn!

danl'op, en de cellnlaire g evangcnis werd ml als
een , olmaakt .trnfolelsel nangeprezan , lIier geen
omgan g met andere boevcll , g een kel'l;chool voor
de ergste misdrij l'en, integendee.! m ogelijk heid tot
i nkoe,. en barou lV. Bovelldien is da afdolirikwakkende kru cht de r cellulaire gev8ngenisstt'af grooler,
daar zij niel aileen een harde bepl'oevlllg is, mnar
teu zeel'ste indruiscbt t"g~n d'}1l gezelligen :lard van
den men's ch, Di D , oonl eelell boven de gemeen,,"ol, n pp o] i.jl . o 5o....- ":g o<>.~ :o ...... """'e> .. .. vv o.l~"UGl1Jb.-)

(ta L

a!8 om dien sietl ij ker te mnkeu. Sp oedig
tI e za a.k in stille

li&d~ r fe ZUll~ ll

be~l oo ~

on derzoekeu.

!Iij

:f)Iet

d it beslu: t g ing bij Morp Jleus' ge zeJac ha.p opzoe keu,
doc u vie i r. e rst ~ e n pa nr Uran lnte r in ~la" p. O f dien
na. c ht he m ull crl ei a:c hoo lle jong eliJJ gttd ra ome n b ez.i g
bl t1 lde!J , kuon c n W' t) ui e t zeggeD, doeh te V€ rwolld~ran
£ou het nie t "ifn, inuie n ilit plll8.!B yond. Het g:e vQ l
t oc h W;l. 1!I cur i eullI en G~ r~j t IDI)cht maar o f min ha s·
t on, wat mea noemt : ,een opg e wond e n 8tan dj e."
J

m-ap, we t'd en d oo r he lD aaogewend; manr bijna. vi~ r
we k(.'n lilng waren a1 zijne uloeiten vruc bt~l o oB._, R ~ tHl e
stond hij op he t.. pont, de .zlll1 k op t e geve n, toe n we·
d erom op Eek e ren a.f on d, en weI 0[1 dieu Ban St. N ic olaa

ia~ bij : ~ .pe.i oten, . nu. eene . bet

~:;t~d~u:e~e!~·~J: ' ::;:e:ee:;:g:~u~::~: tban~

cadeau W8$r

b*,zichti~

' k'wtiln geen

.lAp

verder; Aile. bl •• f bem een donker

rat.J s,el. nat bet 'llor dien .ayond Dle~ £.ij oe Btudi~8
iota. I
w~, lipreekt 'an .,.Ivo. Wei bepro.fde
_hij :, iijoe ." lectuDr veuolg~n;' m~r' .d~ l ~ ttertl daneteQ
VOOf. ' , z~ue ,' " ooge~
e o _ t~l!I8Chen' d a regels door
10• . bi;'. telkeos: .' uwe vriendio · Emma,". W eldra
~Ioeg : hijdan .. oak. ,bet . ,boek di.bt 6O :bagou
op~ieu~ .~ - pl)iDzeD. ~et _gev:a1 b, ~Q , dan ,ook voOr onMIl jori'ge~ .~YC?caat- 'del. beboorl.ijk~ ~D aantrek_kelijki.
Hij : ootkurkt.... n. n ~"b .';0 w ij~de .• ol 'Utl. eeo
jI'..ilk""O· cijneonbekeude 8.ho~~e;' d i .~ bijoatuUrlijk .
Jii"II ..18~M1de.. vooretelde, ·un.als e.oJoog,.Ii~f.a
~hOimm8iaj&O/)kde ij4.lheid· kwaui. raa' :.in 't .opel ; .

gedn."

.~~e. ..s6

uit~:~O~::j:.:~e::~d::w~:::

over do

c:.:;: ~~~!.:u p::~o:~

weer cen briefjo bij, DBgenoeg VBU denzelfdeu inhotl.d
&le het fori ge. Opoi c uw Eoeht G erri';l docb teve:rgee fs,
het ,geb~im te ontaluier~D. Na long btlraati, kwo.m 'hij

".0

•.iud.lijk op. b. t deukb •• ld ,. om door ' midd.1
de
courant acbt.r dd ....k t. ' omon. Hij .told. e.n.ad·
l~tteDt.ie op, wurin bij , de onbek e-nde ·dllnkti:l· "foor ·do
~eer welk(l~e g08chenk e o. te r~.ij l hij IHejO 'lk.vr~UWA E "
onder b. lor", 'aD de' .tipsta g. ~ .imLGudiDg. bel•• rt!
.0 driogeod nitn~J .i gJ • . e.o ig • ..inli c hliog. ~, omtr... t
baar .p.r.oon l.w,ll.n g~"D.H9 ho.kte .r.a&r per·
.oonIijk · ....t haar :temogauk.utlis mako,n. eo ooemd~
f1ni8Ie~d •. die.ijd"lbeidh8Illi~.wlI8 " icbbaar otjll.D~ereerd.r on ..iendG.B.,
Bij .de&e. """I&, .• ~leDd8g~
BOnBWook ' oadeplutoiDg ,..0 g.melde adv.r~iic.
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Ali. pogingeD, om acbter "et zoet gall. im t. ko.

dao weer · het bricfje 't erlezende; . maar bij

III

'-.I ",

M!BD eteUe , zicb G errib ve rb. zing yoor! Wio was
die Emma, van wie da.t k08tb&ar gescbenk. kwo.mP OUA
d~r 81 zi.jo.e kenniee~D 'aD bet · nouw elijke gealac bt
"w~~t:· ~ifer . geen·e, die dezen voorb~'ol' ·droeg.. Lang

en

Sa

_ _ _ _ _ __

m ec ste l'egtsgd ecrden Il~ n de cellulail'e gev-u.ngen i3 als slrn i;'td sel dell vool'keur gaven .
O,eml in westeJijk Eu ropa en in de vc reenig de
staten van Noord-Aweriko. van sto.a.ts\Vege ingevoel'd
zou zij waul'schij nl ijk reeds bnl een ig gebol'ende
st l'afm: dd el aldaar ?ijn ge wcrden, ware het n.iet, dut
VOlireel'st de ko:: t.en eener olg eheele in,\,oering van
h et eelllilai l'e et l'aititelsd zeel' g roat zij n en ten
tweede p sy chologie en p hy.iologis ben everi. de er l'urillg ons g el eel'i! hebben. tint het stelsel vOor eou-

( "",,.,,01</,)

gende,

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

govangon is.Eon nlgebecle c, ml, eerin g van gedacbte n volgde

gelli_ verl.at IDet de sti1l9 bede " tot weeniell ,,"arc
zame opsluiting en 'Voor idurcnd e ~~h ol1Jel'i ug ni e t
--weJ,!1 Doeh IV nt crger is, die gemeen, cbap pel ijke
VOQr een ger llim tijds.vel'loop op een gevange u:1 kan
gevn;;geu ,. is de sch ool der o" dc ngd, een fhb rijk . worden toegcpas t, wil m en bem niet krankzinnig ,'
van de ergs te misdaJigers ( rccidlviBten) Zonder nr~ie rl ij k of allkns ongeschikt voor het maatsch apbeid of andere bezig hede n m oeten de gcple ~gde misp eJijk leyen maken. Op zijn best duo zal el' vau
drijven , de knn~13t" kk en der strafgczcli en u it !!ebrek
: ,: ': :-~:'; ,~";' h :.. ··- ~·.a6 . . u~ 1,;\",,1. u\j~~J.wlj un ij.{, g rucIJefjJ eu
nan "eter, rna"r ook ni L sij lll]Jath io met ue 1'01'00r- zal hij zoo doende na af\oop vall den strnft ij u Weer
d.eB. lotgenooten naluurlijk he~ ondcrwerp dcr gege'lltal'l ij k zijn , 00 1' eell maatschapp ij, waari u de
arme dour arbeid ziin Iwells onderhoud moot zGe-

FE HILLE TON.

ken, en lliet" geb"deld " . .
. ' . i. zoo'n
ln ngdo rige nfiondering:"ol'ereeil t~ hrerlge ll lUet de
men.c helijke~te mining a m zieb a ls m antschappe ·
lij~ . 1l<",;'U 'Z(Jo'lfrach tigmogel ijk to ontlVikkel€~ ?
Dool. ecn zeer langdurige eel.tmf zal men op z~ n
bas t vrome _. stumper. make n. doc h geen medearbeide r~"he t groote ruderlV erk der m aatsoh ap]lij . In
de1.c . 01 geen pl:,ats VOOI h en ' .ijn . . De cebtl'~[' vOOr .
een 'kar t tijdsverloop kan lluttig , ja ll oodig zijo om
door _trenge tueb t i n al gebede afzo:ldering de
boodd oenel's tot ink e€ l' en on derwer ping Ie u l'engcn,
en dus alB een yoldoende Btraf beschoolVtl worden
vOQr gel'inge nll:sdl·ij .... en . In uat geval verdient 1.ij
annbeveJing. D e boo,doeuel' v:lelt liet onmm genamc
gcvo]g van het m isdr ijf, ~ii zql tot inkeer komen
en gedllrenue zoo'n kO rL Hjds ved oop . de geschiktheid niet yel'H ezen om weer wer kzaam in het maat·
EchaJl pelijk Ioven op te l rede n, Buiten dat gav"l
zal de ce]gtrnf zelfs Va al' b ngen dnor g eEchikt ziju
voor veroordeclden die bijzot1(kr guveu des geesteo
hezi tlen en i ich dus geheel ann knns t of we tenschap k nn nen wii den .
"Word! ,'cnol(Jd,)

t.

i.

jiJ

gO

GISTER.EN a von d uceft

UHHI

i ll da k HOl po n g

K ebo n

Tjiu a in b o ~ IlUis van den i!,itlniler Kli.eSBU ~e u pogl ug
tot Lii l: l fll tn! ge wnagd. D ua l' de ue woue r !1: po l<i g wnk k-e r
\ft'rd; wis t
dief r;ol!Uer iets lll::''!gtHlOmei.l t e ·bebLen,.

ue

, '~,);

to ontvl ugte o,

"'." ''''.".,'
it

STl'!" '

~III .

-,-

\

E.u;-; Ht1~ Cili new u

':,'U ll UlJt1cl

iu d tt ham po Dg Pa lellan

koope n sinds ge ruilll 8n Lij ll ko ffij erp ran de koaj;tl H
die ill J ~ ata d werken O~ diD van t1 ~ u ov et~ l fl,u den
komen.

rn a J !:f G. n . _ D e in houd wns kort. JHij nhf:H:' I' de .A.d·
vocallt werd, io ll ie n de io l.JOud zij lJe r ndvQrte otie op'
r ediG was ge me al\ dJ u agen oo tli gd., OlD armsttmnUCJl Zll ~
~ e rd Rg ll rond te ti ell ur e n ... ieb t~ b t'l vi ll d!}l\ in de n 001·
t re k va n t,de groo te Ba7illar lJ bU d Ull weg 1l llar Sc ho1eningen. Ald RlI.r 1.0U hij eon v.rou wolij k p e r,50Jll vinden, die he m t er p ina ta,) bretlgen ZOll, W:l fl,r uij W!; r;6n
lUoest. Dez~ pere Jo;"} \fa s .E Ul llla'S (Tuft'ro:i '.V vo.n G~·
zl.!Isc hu.p, ~clJe z e~ r f" or Lro uwd: c ll.am o, d ie van de grw·
8 c h ~ ztl,tlk keunia rlro eg. Z !j, na mel ij k, E nu ol\ h.\ d IIIP. U
opzot die n nf"oud ell. d:lt_ u ur b f}Schikt, .omdnt alsd l;,:l
h RII~ papa n iet tb uls wasj maar, nllar Du do: gewoon te 1
6e r~t de opcrll bezoch t eo 'f cn' plg e o6 in ,:i6 'Vi l t~)I
i'>:j!.."'_ -vast parlijtje maakbe. Oa k Ull werJ. 110m t Oil dr iu ·
geo ~at~ ,gchoiw.houding ver1.ocht eu bel ooftl.
Gerrit ~' Q:,J schior bli veu de w,olk en 1 a n hlij J il lJ hn p,
en e_e n Hefh ebbe r ala hij' b eeten Ul /Jch ~ vau het. a l'OllLuurlij:Cl', haakbe hij met brandeu d Gcg Buuld nn.&r lict
z.aligu UUfJ wil.arop hij eio del ijk met E tnm a- Lij , oa r·
bAlt -Doemda hij te ree ds zij"e Emma - per&oo DHj ~
!renn i" zon lDuk en. H ij twijftllldt.'l cr ' da.n ook v 618trB;i~
hi et aan , o f die kcu n i6tlluki ng zo O:

h~i l!e ll

t . ll et. g un·

oligot. ·reoult •• t ,
De bewu!lto Zoterdng8 YOnJ · brat aan , Gerrit trolt
!iijn ba~ie pakj e QQ.n on -b.e vond r.ich reeds te ha lf t ieB
ure n ~p &ijD P-'£oIt, vol ni eu •.:-sg;'c righei J en ,ver !ange:;
naar de d.ing-en, die Kome r). ,z ~~den. ~a'~welij ks flat!
heL klokje: ~ lin ti ~o eD . g~l ~ge~·, . of Gerri.t· zag ceno
uicb~ ,ge8iqierde -dam~ bel.loe(JuArL hem ~B4~reD. T eeJ
sij diobt geU()8g , bjj :hem· . ·R'S- g~kom,t'lu; epnk , &ij e'l)
fI.ui8~.r~~d8 ~' . ~~D.~ - . ;.Mij~~eer- ~erDuln, ' "e~810o' goc,J ,
mij t8 :wil.!~D"v ~JgeD • .. _,__ .
Wijlijaopoedig
belt,_mde r plaotee. Spre.' lIi,t.
iIleik U .biddeD mag ... ·
.
.

t.r'

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

~G f' rrit bl)og s t:il zwij g-r:m d bOGll gnl a il t 11Ilfl.l' zijn nr.w ,
d ien zlj 3urzele od aA!) lIa lll, CH, (,ouII ~ t· to ~ !",ri!lrcn J ging
l-h an a he t p aIlI' ve rd c r. N fl. l'(J1l r ij f
\' oor l~
\ftl.udele n, bdraiKte lll OIl Go ne o Huii{sz;n~ "1m
wag
1
gelegon frafli u " ilia, we lk0 (i ~{'rit wc dnl h ~rk cnJe,
1\1s t oe b ~ hDorondu 1H1. 11 tl~u Baron d~ G ee lv n. nice r
malou had hij noz:en h{)cr in /I de w ilh.1 Societ~ i l,l J en
t'ldoTa OI!tllloet; maa r I) ()g, nooit gesp rokeu. A. lluell wi£olt
bij d at h ij e eu wedllwcll r.nr was, rli o 8j ~'c h ts
kitHi
I.hl J , ee n Illo oi e fl li ef lll ~hj o .'I\Ll lui" uhiE' u y, e\'entien
of Ilcbtt.i en j Rren 1 ler wiji de OOttl) Ht!er ,"OQr f:!chr.trij k.
wer d goh oudB U.
G erritil '7cla:dbt&r , ne roe hOH! nn.!lr ceu ;],ch terpll o rtj ~ ,
d llt openstond. Nil aO Ol' l/iL pO Jr tj u geg u.:m to zijD ,
1!;1oot -tijue ciceroDo dit- ZI1CI. t die- ht, \-erl och t hem
moga u blinddoeke:.J , en I.a!.l at di~ gcht-i un:iul1ig werk]e
was l'e rrieli t, ,.. alt~ ~ij be m bij dl.; ha. nu (' n g clDi J lle
hem ,·erdfT. D e sti :!o tocht gillg door ee n paAr gao·
ge n en een ige ycrtrek ken. K J&nrLlij kdij k w- ildd meD,
n.ILhUD 8 , oo r Alit n og1 G·crr it Gll be kend j,' t ~ n I'l.\ et ti d
i ori cb~in g ran uL;t Luis. N lith\ t lUe :~ venolge:ns eenige
t rRppen G e- rrit tcill e er lIlinatt3 u viurentwinlig WIl8 o pg~kl o mmen (~n no~ tnll8.18 ce ll tan gen ga ng doo rge ga an J werd door zijlJe i ~i iJlH'ro u 'K ,,,eht el?ua deur
geopond, Get'ri t l!&ar binnt--n gijdt!Wl~ en lie (leur 8e l1·
~e r li cm -g eslot cn , tenv ij l zijnc geleidlter h e m toofiu is ·
t erd e; I " Nu moog t gij wl~ erH r.i e n.
Oor:e h eld voldeed oI1 mid delijk asp di t . ')0 g ~ ",ena~ h.
t o v. r, ook. eo bellle,kt;e w'ehlrl\ · d.~ bij .ic.b all""" be,
'ou~ ,in e en klein, m ll!l.l' pra(:h Hg .gemeu~ilee rd -Y el.'~
~tek .It ·welk I;el\ler W&8 '~r! i~ ht. - (Ko rtbei(lsh al , ~. i&&'
de ·-HCbrijf'er bet a8~· zijnell. leser ~Jf 8fUi t ijn'e - berui n Do~
lijk~.: 1~aert.8 -C)1 2r, I.'rn· gemc'tl :,ertrek -. ic!,. ."'0 lUBuk·
,ot Dlogelijkvoor te at.llen.
(/ronJ/ ...-00,#, )
j

A

ceo

te

Yin

Gol;~

,.

YOO' . B~D

iD~k ·;ah: d~~ Oij~, .

••rdl.n.tel~k . dIe
.ijn, Vll.n ".ijn b~-.
te regal.n I. my MOll
me. r derg.lijke beapreken van het op

(

....
baD ' g8Y01ldel1"YAnd~t denkbeeldqf h.u. . I!lllieh
'00' dllO .~.Iog ••• . StaalNpoonregoo . Ie · yeill.r••
.. PRIJS-COURANT.
.. 'IOU de
Minister, ·wann.or hij den .poor:
opgoml,kt door de · B'aridele-Vereenigiug te ~1IUU'a."
·W.gbollW ··wederom ·· atlrankelijk wil·~ · aten.n "'0 do
17 Dece!llber 187j.
gelogon?oid ~Dl goede oonceoliaD uit Ie g.,en, do
Konrs, g.woll •. .·
/1>1.- tot
nur
~:r~::;~DtB::tW~l~':::h:r.t::~n, dot bij do ...k op
.id
W. I. bereidiDg f 53.- tot 54 - kwaliteit.
Troowtms, de ondergeteek.eodo !tan Bleh uauwttlijke
SD[I[KR, No. U. I 15.GO voor .;leciolo Hnmmen di·
red leverbaar gobod~II.. fooreteJlen dat thaD! de aanleg no Ipoorwegeo dour
dao Staat nog feel betJtrijdiog rl'.a1 viodoD .
bDHJO, I 8.~6.- .. I 4.30. Snperi.ure kwaliteiton
Het is .oo~ d.en oadcrget.eko~de niet twijfelaeb';g,
eDkele conton hooger.dat eeDe bevredlgande formula Ulet aan te "tjlen · ill
K,,)B!!UI!>BN 1 10 Soort. f 70, pel' kOllie scilllsrb.
omdat de noodige gegever.s gemiet word en Yoor eOb~
.DUFFEL • 1. Soort. J 0.20 por pond.
1
be
trouwb~re
Taming dtr 1:J,teN !'An den cauteg der
.&rl81', J'ava Soorton, lS1900rt f 82e sOl}rt f 6 /'l fOOl'
spoorwegen op Javn. W"rdeu dt!8niettegeDl4taande do
conenwtie.
finaucieele ,oo(~anrd~n cener ?,OnCe,88ie gobaBeerd op
KLll'PBR OLIB ! 25
eene kostonramlUg dIe nsuwehJKS httl!l maar kaD zijn
K ....,.ulI •
• 24
dan eeoe graep in !Jet dui8tet, mell ZOll zicb .:. bet ware
R~tlfG ~~ kW:I/
}61~~e~~ik(~~: \ •• hAOrs.
willeull IJn wstoDS ~an ,,(Ie grofllte mie:rekdoiDg, met
de d•• ".D ~D.feobo,d.hJ~. g•• olgeo, bloat.tell.D. ·BD
Wis •• i1<oo,. a p Holland6 wd . dolo 101 .. 101 'f..
tracbt men, de onmogE'Hjkhei,d 'A? btthoorlijke ramih]o',,·;larij 100
g~n erkeDnende, aan cooceSsiOnaneS8u eeo fOlledigen

HRnd~Berigten.

·

I

62.-1

itat,'u-ll:.Dfiro.1 ecn we!"e:inrigting."

~g.enwoorJil:e

1::::.a.'

'I.

Kunst- en LetternieuV1S.
op die plaats, u.lwaar een Wadono gavestigd ie, ell
dat bij bet p.e.eren van de politie post t. Pateroagao, de koft'ij door den politis opziener ondenoc ht,
ue boe •• elbeid .nkken nagoteld en a"coord b •• onden
i. me. de vertoondo
Ook te Pat.roDgon boert
de djoeragan omtrent het vermi".n van de koffij Di.t
geropporte. rd, zoodat than. met r8gt wordt .ertnoed
dat de k ol~\j ged ureod. het tr.neport tu,"chen Pate·
rongan eu de etad van de Har g~ha"ld en '~rkocbt is aa.ll
de daar in meoigte wOllando cbineti:ll, van wia meD
I&gt, dat lij, een deel vall blln bsst8sn iD dian ver·
boden handel vindeu.

p.".".

E."I01l dagen geledeo ontoekte de policie t. K.Ii·
woeugoe dDS nachte zefi! vet'd!\cbte ge wape.rde pera olle n
in de dC88& Pedjagn.lnn, met het doel om e en daa r
ala ,ermogend bekenu strlLllu iDwoD er ttl bestelen.
Toen mon heu wiids nl'rester6D, vlugt tsn zij door do
duisterni8 goholpen in :dle rigtiu.gen o~'~r de SRwahl!l. DssniettegeDstnande gBlukto hot d en we dono
van Ka!i woeogoe, die ala gewoonlijk niet, lang op ... ioh
liat ~ achten , alia .r.:es dio pBrsonen DOg dieuz,l"'lfJuU
nacht te vicd eu ,
Men Z6gt (lilt sedert dt) tegenwoordige Utulllrris in
d&t distriid ala wed ono ftlugeert, da veilig heid nldaar
waarop · Hoege r veel aantemerkeo vlt' l, t eer bovorderd

.......

Bij de firma LONGMA.N zRl nog oew maud hot veel
besprokBll ~'erk van J . S. MUL verachijnen 1l 1.1hee
t; biui)tH:luh~ kark

Volgens de

beholld

·YU.ll ~Tl1.s1i(.ie

toO

van

Mr. ~T.L"\{ES GnuT, de auteur von .The History o(
the Newspaper Pl'ess" etc. zal tbanb epoetlig: doan
ver8c~ijDen: .. The Plymonth Brothren: their History
Bud iHeresies lJ, dat een terl!llag ZIlI bcbelten vtln de
opkom8 ~, at) voortgang en do leer fan tleze godsdi uD lI '
tig'] Bcc te.

heer Alex. Griffio, go.r.: ag fDerrler vall !l et
J~ ogel.oh. schip Nil Di.perandum, wordt med.gedeeld
dat bij in de llBoodBl ca eene ui.tgestrekte en ge\'aar~
l~ke l.andbRnk heeft ontdekt, dtu ui et op onze Hol~
Jauuache knarteo yoorkomt.
liij plu,i~t.8t het gevaar iu Go 87' l.uiderbreodte in
1800 5' oosterlengte eu v a rond~ratellel1d6 d6 haven van
Banda to JiggeD op 1300 oo,lerleDgte, daD ligt het
in de poiling van de Pisk van Nil ... Z. W. t ..W. 'I.
,\V. en Sor~y" N. O. t. N ., ma.r b"de deze ellandeu
liggen in de HoJlaDd.che k .. rt 15 mijl.n w•• telijk
VAn bunne slRndplaatB.
Hij heoft bet oLtdekto gev.a. gedoopt: Nil Di.pe·
DOOR d l;! Q

Zooeven heaft ue mf!,il oo k "a~gebragt:
De '/otJkIJYOUWI1 tMn Grfpefurode door Melati van JatJtJ.
H e~ boek W'otdt nanb olen door den heer Dr. J.
ten Brink.

Java.
D e minister wf;}beollt den aanleg oor rekeniog van
den Staat; Diet, omdat de b~trokk:en',Mini~te r in be·
ginaeL de vo orkeur hecbtte aao StRatsepDC?r'l\·egen. In·

Iau dum's 1.; ank, In het belang der I3cb~ep8V8srt geef
ik u in overwegiDg het oDtd.kte geva .. in het S . H .
B. te willen vermelde'n.

aAn

VOOnZITJlEll hll~. T.A.l}EMA..,

RIDEN werd uitsprnak gedann in de loi\ak fan den
Heer Mende! do. Costa en hij echuldig verklaaru 118n
het toebrsngen 'fRll ,.dagou geen z.iektf:! of onbakw8amheid vaD mee r dRu 2 0 d!l.geu tengevo! ge geha.d babbenda onder verJichteude oillstandigheden en veroortle.ld tot eeuo geldbo ete vnn j 2.50 CD in de koeteD .
VERDER werd nog bebaudeid de miBJrijfzlll\k vall
den beer Satoor bCBC huldigd van toebrengen van ala·
gen Ban cao ingt)ze tene belust mot de opeobsre di enst.

V

ge::;gJ.eQ~\~~~;a;:r ne ~it~Pl,!tO~~,itg~~r\ t3~:e~apra1'~
bebben.
IN den Am st~rdams{Jhfn qetJ1een{~r(lad is l\f~t vooretelVan Nierop betreffende
kSDoR.lza.ak anngenomen
met 23 te~eD 13 stemmen. D. wethouder Ooninck

do

Westen berg r;ag dfU\rin

een

bewijB

van wantrouwen

jegeD8 het dagelijk8ch bealuur eu nam ziju ontBlag.
In plnate voa deD hee r Tiudnl i. tot wethouder goko.
len de heer Van TiBIlllOVt:D, dis de a9.nn eming in
beraad heoft ge houden.
ONDER de m ededeelinge u,

welke

de briefscbrijver

nit d. Hof.tad •• u d. Ni<mce .lJidde/h. Ct. do.t, b. ·
hoort de zeer st.ellige verzektring dat de houning
J

van den Minister

.

~U.UUU·a..llg.

t. g.nueol v.rkl ..rd. hij uitdrukkelijk iD be&iD.el een
voorstaoder to zijll fa u de uitgifle l'an cottce.Jiill1. maar

~eeti[lUleerd

~~~ ~v:gn ge~eo~r~:~eno~p gO;::a co~~el3:!c~evv:on~ !:n~"e:~~

(lied. Soer. H. B.)

toereikonde grooden ow l"Oor I nd ie een anderen wegin te ,I.an dac dieD, w.lke voor het Moederl.n d zijD

van

Go!t;stein bij de 8.8.Datallo de
event-ue le beraads1nf!'ing oyer do quaestie der koffijcul.
tuur, een b6s1ist cOD~erva.tieve zal wezell.

"De handhOling der gOllve roement. koffijcultu\lr ••1 door den
Minister als het hoofaelement vaD ~ijn regeerprogrA~ ·
mil word ll o vOQrgssteld, waarvan hij in geeD geval en
tot geen prijl!l zal nfwijken. H

IN dB Vor8lel~laNden zegt L. he eft na de Ilfsoh&ffiug
der expedltlokoekjeB van de po,tkaDloren, he t herhnaldt;hJk ~ erloreu gnall van brl e'en llauh oudend stnf tot
klacuten gegeven, thaDB wekt cle ODWll der Regeer-lDg van
NederlQ.ndsche In~ie OIU IDan.tregelen ta ne~neo, o,m dat
yerdwijnen van brlOvtln tegen to gIlBD, verwonderlllg en
erll~ tige bezorgheid. ~ren heaft ge tracbt DID do schulJ
VRn het verloren gaau Vim eOll BclJr,i kbarend Rllnta.l brieven te werl'en ~p d~ In la ndache b rt evenbe5te~l~rBI m~ar
voerde, ?iutullr{vk tt1tft z~"der redm, de expodltl,Bkoekjaa
" iet weder in. Was ,~It o wd"t men over~U1gd was
dnt be t euvel niet blJ ~8 bestellera" mo eat getQcht
worde~, of, WQS het 01)} .l,n etaat te ZIJll .~ e schuld ~p

~;e~rut~~:"Jot~sr~h~l~i~fib~l~kt~eg~ftl~rin VX~ Jg~\P~J~~:5za~

8cbuldigen zij u, De radeD dearvau ie dat ongefrankeerde
brianH.l evcomin heilig 'Zijn a18 gafrankeerde. De g&frankoerde brief kan &traifdlooe: weggeworpen worden,
truloBr voor de ongef.ankeerde tOU de beat6ller, ilIa hij
zich die wilde toeeigenen lwintig canten moeten be~
t.o.len en twinti ~eDten is VOOI oe D 'anan, die toch
niet 'uit wealde gbriev6ubezorgor wordt: cen asull19rke.
li'K6 ·8orn. Bet verloren gsan der ongefrankeerde brie.
Y~ll ligt dUl,' ele~bts bij uit£Ou dt'Jring altn de bestellers,
ell van die soort yerdwijuen or e,enveel als van de
J

~,n

gofrankeerdeo,
de
alLoa! do BchulUlgen

~.p\'at~iDg

tlJll,

beatell~Ja ~iet

dAt "do
v1uden WIJ OJl!l gesterkt door

Men Bcbrijft uit 'a·Hage .an de Llrn/,. ct.:
•Bij den R.ad vaD St.t. i. op het oogonblik aanbaDgig eeo wehontwerp tot wij-ziging van het onder·
wij •• aD de KODinklij :,. lvIilitair. AcaJemie t. Breda .
Ret aoh ijot, dat men terug wi! keeren lot d en nee·
gereD toestalld en weer een drie_ of vierjarigen c urSUB
i:lVoereo, Het bevreemdt reI en, dat mon Ofer di t
, wetiontW'erp niet het gevoelen van deskundige lie d en
van bf:t onderw ijs beeft iogewouo6n, zooala van de
inlPQQreurs vs "":! het u:i ude lbaar onderwije, de le&raren

do, KODinklijke Militaite A.ademi. of derge lijkeD.
"Bij lJet Ielen van de StaatlcQura'Rt van 30 06lobcr
trof m~ . hoe de,r;e Begering allerlei vriacdj ea plaateL
en, niet ne.agt., "ie de geflcbikete ie. De Go uv erJJ t3 ur

in dien tU8schentijd eeo

rei~je D81lr

Batavia of Buiten.

;~~:v:: z~,~g t::~ ll:d:r::d~e~~!u
~~,~a:ekkterbe:j~~"br~:
g

bestellere J ebleven want be t IOU O~ZiDDig li'u te ;er.
g,
"
J
ond.etBtell~n, dat eOD eouvoud lge Java&~ (lr, eell
cabl1le.t nOli op 11a EOU !Jouden: , ~a~r 118.. dl0 b,r~e"fen
mat

I :~i~'?

tull~

evll 1tmge !'till:! liLl:H, U1J uu

U l;Il:IIIl:ll a,l·Il g~UItHt:.I..l.

waar waren ze d.n goduronde zulk een geruimen
IJ
.
'
Arll~tJl 87 van het Reg l emen~ op bet belold dar
Regeermg "au Nederlands ch IndiO moat de oDBcbenbnl\rheid van de aall de~. poet vertrouwde. brieven

dat d~ Regeermg, ten
mlllste ais ZIJ ziCh met veroaoht "'in l mo.kem, maatregelen nemen dll.t de afz onder \'ertl:lkerd r.ij dat een
bri e-f, die hij aat1 ue post, een GoufernOOlents onder·
nemiug, toeyertrouwd, tonder gaopsnd 18 I'.ijn gewoe8~
zijno beete mm ing beraikt, Er wordt inllnetl:f "oor bs-

tnald.

.,.
,
' .
Reeds blJl;a een vol J80r duurt dle elll1ndige toestand
d.r brievenpo.terij.
KL.A.TXEli. ,Aan de VontMll. wo rJt gs scllreven dat in
den nacht "Bll 11 op 12 der.or. e~n Ohi ne es/ ~oJ.len~
de bij de k.lie ,\Vougo, onder Tjepper, d. eer mogt
gellieten van het bezoek vao heoren kotjO CB,
De eigeD8.8.r VBn het huis was toevaUig afwezig en
ward de "Woning door oen landgenoot beWBakt, die,
tich willende verdedigen, doelt inziende voor do OVt:lr~
roagt t~ zullen rooeten zwichten, na het bekotll61l ,an

ligt. wonden ZijD Leil in de vlugt .och t.
B erigtgeV"e r voegt ar bij: .of er van de
al
eenigen opgepakt r.ijo, heb ik DOg niet vornoman,l)
Wij willen gelo.en dat hij dat mi ••ohieD ook w.l
nimmer r;a\ verDem~n, want het oppakken Tan ketjoe8
in d. Vor.tenlandeu b. hoort tot de . eld,oamh.deD.

ketjoell

..n SuriDame bad iD pl •• t. vaD den bekwam. n Cohen
Stuart, die gepeneioneetd ie, aan den Mit.ieter VGD

SOEUAlUJlTA .. Vrijdag "'ODd o""tr.ok. 10 ure waDuelde d. Janan PlLUlJOKO, t' hui. hehoor.ode in do

Kotonieo een ambtenBsr getraagd, geBchikt om aLs
ambtenoar van fiD.8neien in d6 kolonie Suriname op
Ie trod.n. Vanwege het d.• part.ment .au koloni.n
werd aatt. dat vao fiuancien eeD opgaaf gevraagd, wie
daarvoor bet geachiktete waren. De Miniater van
Finanoiep, Vao der Heim, zond eeD aanbeveling van

kampong waroong Kemierie, laug8 de lIijvere acbter
:Maiigkoe:lagaran, toen op bet ODVenYllcbta hij van
achteren in den rug een at:eek ontving, die doordrong

e.n pur bekwam. hoofdambleDaren dar bel •• tingen,
dio bereid waren, om bij e.entnoele bon.ominll, de
betrekkiog 'lUI adminiatrata1ll' aao te oomOO. BuiteD

gevolgd.

da~~te h~~e:~:r;~:i~gr~'~r~:gle~:r[]~~~~J:R!&~~r :~~e~~
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I dd

~~:l ;::O:::.l:tn,Wt!!@je~n~:er~e~~eftee 8:n e:p~:~:neg~:
volle erkenu.~ mnar zi ch niet kon vercenir.ren met het
voorst el om ~ elle staml.Jll o\'er do gl"heel; la ngte vl\n
Java. fln.'U to legO'eo eD o'Jk bedenkiu? hnu t017{'n
dun
o
a"~l e(J .o.n 6P QO~we'O'en YO or rek efl ing VHn den Stlil\t;,
Da~8 1aat.ate bed;l]!ting gltf 8anleidiug tot ecne wijtigin g van bet wets ou lw-erp, die ev~nwel, .!.Doals ui~ he b
Eindver81as utl Cllmmi l~i6 VI\U Ra pPoftHu. rs was o.f Le
leideo d e ~egeu8ta.l1dt!rd VIiD ~tBl\ts' f\i\n16 o'l' lli d kOll
voidoe'n. Ret wete o rl tw ~l'p werd dan ook il1f1cfr ol.:l•.'en,
nadat in Juui 1872 C{"oll Min ister fan Kololliou w88
Q
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SrtJ ~; ~-l --i
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.l ~_ -:h~'kt ,,-.1....

~<>tl,,~ .. h."'d ....

.1 ..

~ Qt']

(o

'!!t IUln dg ~ongtlc ~. n'1\1" '
d
d R
.'
e oogwer VI\D i~n.l. lllister..) was ,oor 6 egdeung, ,. oor zooveel noodlg lllet meuewerklng dar W I!t ..
gevende wa?bt, to do a n bep"len, op welke voorWBBr·
den conoess~e ~ou worden Hrleend ,~oor ~ler.t R8Gleg '
en de exploltl\be der E!pOOl'Wegl'~' bI] beb mgetrokken
wetsDtltwerp ~U180b ~ovl!n •.~:fRar blJ het outwe:-p:,n eauor
modelTconc e esl ~ ~tU1tte 1.1,lJ OR gro~te moell;;l1J~h ade.n.
(1) ildt , ZO,U Diet mogehJ~ filJIl svhede conceSSiOORrIS·
ijen ,te V.t~1I011, wantleor IJlet Utt v~,orwaarden VRn coo·
J

I ~~~~I:D~~{lw:=~~~~ge;8~:lv{~!l d::~6~IJ 5~~~"eOfl~:r~~~:rr~
t 11'
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~:a;~~~n~!!:e~~ :&:e:o:m~~e r:tsiel:::bve~~ i:~:~::~ ~;rll~!' dz:o~:d~~n:~:~~I';!~di~:'~e ~:;or:egf~;~:~~:c~~~:

w~arborgen; .. he.t wor.dt hJd

OMTn}:N''l' de doo rgraving van Holland op tijn Bwalst
lulleo th an!; de gemesnterslld vr.n Amsterd.&m eL de
direetie der Kaoagl-maatsch ap pij zicb ooderliog en
met de Regeering tnchten to ferstaan on eeo nieuwe
oTereenkoIDst zion tt'l aluiten. R et Kaoaal I OU
c..lrie jaren gareed mooten zijo.

volgens het Athenaeum de ,olgen·
doen zien eell6 aerie VBn 6tudieu

~ ./l\he Hopes of the Humall Uac6, berea.ftcr and
here" ~ e~n voorwoorJ maar 8peaJilal bet reki:hlg
bebb(md~ op het te verer:.hijnen werk van .M ill.

::gGe:;:;e1~~ r~3~:~~i:rg ;::i~l~t~Do~~::U~:i~8~lg~~:~
uit 's laudll di('uat hebben gevrA!~gd met
pensioen.

on Rt:ligion."

b-hSH CO.BD· ~ zal
.do Wtlc!c het licbt

1Vij hebben g aUlle
boven
yerzoek
foldur\1) en verzoeken Aile Indische bladen dit over to
Rand

..

EI:li:HLyB

zouden
zegt de Soer. Ot. ie lit:lcren Y..t.N OO»1lT. Prt'l'lh!ent Jar
WeeHkAlller, HI.Es, VcndtlUHlB8ter en WEJtNEJ:t, paliJw.it:l:
meester, wegel.ltl vergovorderd en oud erdom EllJ meer dati
Veertigjllrigen dienst, ll o.nr I\nnloidiDg von de dezer
SOEllA.IJA.1JA..

lot ¥oor in de bor.t. De man .akl. oumiddelijk iD
een, dooh kWADl Du esnig tijdsverloop weer bij, .zicb
omringd vinrlende cloor eGn ruall8l\ toeschouwtlrBJ \"U.arvan
.enig5 hem uaar bui. bregten. DeD •• Igelld.n moreen
j. bij !'I'a do b,komen WOI:d . OTerlod.n.
(1'0'11,,".)

Pl]' III b~t be1a~g ,f~U llde~ ~~8:lt ~o~~.t nook v(lork~e
geb;urd
durende de Ult.v oer mgo der conCCfUIl6 het onyoldoeude
un do toegeugdt3 StGats hu lp ol\dcrvoud~ll werd ou
bet gevaar oDhtocd, dst ge1dgebrek tot ~ta k in n" vnn
werk r;nu Jeiden. -;\flJ,fl r h{ll." knn riA ~tllnt,
~.;one
,. t
.
d Ii t
1·
I

: : : ;::

::~~r~e;~~ll ~;d)I~:i;~.~~~a
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to bc~wa.ron, en zonder den prikkel tnt r.ulnigbeid voor
de conce!leiooariee6n weg te nomen? Du Minister I:.Ocht
te vergaefs naar het middd, en bel'lioot dtlllTOUl van
de H oofden vun 6eoige g roote tinnnciflole Lichamen ,
t ot eene COlUwtSBie vereuuigd, advies iu . te winu on
over dE' vraag, op ~ eJke finanoieele voorwuarut'ln Oft.1)
partir.uliercn CODcclIsie z.ou Zijll te gOfeu \'oor dell al\Oleg BD de exploitatic ut!r door hem gewen~chte spoor·
wegen .
Ret advics doze r Comm issie iB nedergelegd iu eene
model conceeeio met m emorio "'&D toelicbtiflg, in S ep '
t em b£' r 1 873 aao do Regeeriog fHuJgebnud eo. Deze

.tllkken .ijn ged ruk t eD •• n de leden der St.ten·Ge·
neraal rood gedeeld. Uit het koloaiaal V cr.lag fin 1874.
blndz. 132 blijk.t, d~t; d~ vorige }iiniflter te in I!OO\'Br
",nlet bemoedigend &lcbtte, 11 als zij deden zien dat;
00llC~flBiCll s(eoht zoude~ ziju uit te geven op Y\Jorwoar·
den, die voar den S~dat z.eet b~zwfl.rend mOt.'sten wor·
den geacbt,ll IIDe Regeering - zoo ieeat men v6rder
ter aaog'eha&ldo ploatll hijef~ can ook geeno vrijheid
kunnen yinden OID, ofcr&e!.lko mf'ltig bet ndviel! der Cow·
J

mlssie, op de r.o or b"ar iJeformultlerde V"oorwanrd en,
inBchrijvi ugBn te openon , Ook z!jn de bij de Regeering
ingekomen concesltic'llll.oHogen niet yoor inwilliging
vathamr gea.cht. DJlruo de aalll ~g \'an spoorwegen op

Jo .. niet 14Dger .fb.ok.lijk

kOL

blij,·e ll g •• t.ld vaD

de kana ow gOdde conceBsien uit ~6 gove-n, wud in
JUDi jl. ee!l W"et.ottwerp gareed gemaakt tet regcling
van don Asul eg fAD Staats SpOOf'i\-·egell op Java,"
§ 2, Dit wa~ do etand der r.e.ak, toen de ond erg&teekenda het beheer vtlon bet Dt'lpBrte ment VSll Kolo·
nit~n aanvl1&rdde. Ret ill zijn ernsi:ig verla.[Jgen haM
V6ldot' te br~ n ge n uu den 8:}00rwegbouw op Java naar
vermogen to bafordaren. En b~j hem beataQ.t gden
twijfel omtrenL den wog die daartoe moet worden
inge81age~.

Hoe men ook ;n b'gin •• l mage d.nken over het
trAagstU.lr} door wie de spoorwogen bebooren to wordon
aangelegd, op dit oogeublik ksn men yan een Minister
van Kolonien uiele andere dan eon vootetel tot den
aanlog van Sta.w.epo,rweg.D op Ja .. v.rwllOhten. Na·

dat ttDet! zV"er . TJoorgQ.II.gtr!, die beiden nieta liel'er
".nschten din 'l'oortIeV'" op Ja ... de Bien aanlegg.n
rkJor p.rtievliIrM; .iob aohte_nyolgeDe ..rpliobt beb.

wostborg tegen Bcbade te verstrekkeD, dau geeft men
aile voordeelen prij!, die met de benuttiglog van particulie ro kracbten beQogd wordeD, omu.t men den
spoorelu.g tot zuinighcid wegneewt.
Is Euinige nanle~ van StBatl!lapoorwegen in BritschIndie mogelijk gebloken, de Mini.t.r aaD . inderd..d
Diet inzie? W8Brom ook op J !tovs Sta8.hSpoorwegeu
noodwendlg duurder zouden moeten zijo dan particuliero Rpoo rwegen, onder wellt 3ti:\}ool ~"n CODOeltBieo.
ook. Particulier6 Maatscbappijen beJchikken over geeD

onkel mitldel tot beperkiDg .an de Ditga.eD, 't welk
Diet e venzeer ~en dienste staat van de RljgeriDg~
kim, eveo goed als particulierlm, partij . trekk~ ,~o

;e b7j~::~~:d~;:~d:~n~e~ij ~:~l~~e._;:th:r;'~~;::k!:

aaowijzl!n, welke zij weD8 cht te bebben gevolg I, ' eo
aan iedere afwijkiog van die melhodc, &an iedere
neiging tot
paal
perk I!Itellen, £00 goed ai,
conceBeionari8sen liit zouJell kunnea dooa. Iadien de
Regering, ondet' de controle der Staten GODeraal,
erustig naBr zuinigheid atr fleft "1 · de aanJeg V"an

weelde,

en

J

StaatsBpoorwegen geene hooget'0 uitgafeo veroorzaken
d ~n roor particuliere 8poorwegen vereilcbt zoadeo.
worden, maar eerdt't mindere, omdat de Staat niet de
opoffrlringen besft te doen die partioulidreo .iob in
den regal moeten getrooaten voor hot vorkrijgeo fan
kapilaal en foor het overmake n V8::t gelden u.ar Java.
Wordt to t den 8.1mlttg van Bpoorwegen 'oor
vaD den StaBot bealoten, dnn voIgt d
moaning Vl:t.n dflm Mi!liH~erJ UD zeit,
ploitatie VBn wege den S taat gescb.1
siog van nauleg en expIoitalie wordt
'Ieroordeeh.l en werd ook in hot

der Tw •• d. K.mer b.lrefl.Dde het
1 872 , oa r ID:die ten atelligllte

Bij het wet.-ontwerp van 1872
sprake geweest van bet
voO r den ao.uleg van spo;lrwegeu

de. lt.n yan J.va te belijk. De
nister fan Kolonien heeft aan
ge wijd bij d~ be werking Yau htlt
in de hooger aangehlut.!de
VersJag van dit jan.r, biadz. 132,
i8 den ondergeteekends uit d" bij
tBwelde gegevam~, wa.arop bij nittte
gebleken, dat men l foor den ... geJijktijlHgon en
vareuden aan leg van de lijoen, in bet. "e~Bontwerp
van 1 872 aaogeduid, in ILdie EOU mooteQ in di€met
.tellen: 1 algorueenen chof hO(lfdiiOieUre,. 18 iDge-

nieurB, 18

adaiatent~ingenieura,

a.

~ &I

tuigkundige

in~

genieurB, 120 opzichteu en 30 h
laare, .1I~D ,oar
wvrhaenlhedeD.
Tegenofer eOHe t66 ,'er I5lrek. ua ole beboefte un
technici, il!l vooneke r de wAarscbi· ~. . .:g nibt mi~plaatet,
op ,Java, wu.t den aa nteg v.o.n .poorwegeD betteft,
nJet te veel op eens te ondprnam en. Hut i, a1t.b.1W" ~
d.n onderg.t.ekeude niet duidelijk, boo het lIlog~lijk
zou zijn eeD zoo grlJot Ban tal bekwame eD enaren
technici, ~ollal8 YDOr den o.anleg van spoorwegeo op
Java , .;; raI8cbt "ouden worddU, cp astlDemelijke ,oor.
waarden aUla's Ian de uiellat to ferbinden .
Ala alg6meen phm Bpoorwega&nleg op Jav. ,erdieot
datI hetwelk oDlschreven werd in het; wets ,ontwerp van
do t G " bDiQ ~ hA

0:n

1872, .1I es.iDB ••nbeveliug. H.l word iD d.t .... toontwerp voorgedtagBn alII de vrucbt l'an een ondertoek, waarbij un aile befllchiilblloro gog eleDI met oar.
deel gebl'tlik waa gemllakt, en werd to lijn& .htJ.Dfd... -.. .
.tr.kking door all. geraadpleegd. 'Dtorite;t<nr""in Indie goedgeke urd . Ret doel moet dus lijll om eeoe
verbinding tot etaud to brengon tU88CbeQ de reaidentie Batavia en de vlakte van Baodong, tUll!lrbeu We8t~n Midden-J &va (langB een wag uie IlOg van meet af
nan moat l\'"orden ODf!68Poord), lu,~ c h e n TiiI"ti"u en
de Yorstenl clDd,.,n en tm!8cben dez e e n het oOllLe·rat-rand
van Jaya, In die richtingen zullen de noodigo opns ..
millgeo. r.u.l ook kutlllen worden uitgemaakt welke r;i}
takkeD r.ed. dade!ijk to gelijk met d. iJoofdlijo.n du,.·
nen te worden aangelegd, om daza met boofJpunten
\'an verkeer en proJudtie iu verb!l.I d ing ' te breogen.
De lijoJ di(}, Qmdat. zij anu aile ~oo even gf'st.elde
rereiacbten vohloet, dathlijk kau word~n DaDgeJogd,
ia die van Soerabaija uaar PaeAroo ~n en M ., lIDg, Zeer
ui ttoerige g~ge\'e nlJ ontrent (}elle liju in d~zs r ic bting,
om treDt de . tr• • k door welk. ,ij iooph, de b.boeftell
wllo.rin :r.ij vo orzi et, d e kostEln die dd aanleg yorderen
z,,1 en de ophrelJg8t., die ,'ao de exploihtle l'erwacU
mag worden, zijo "er,at in oenige o'l'ergelegde aaD~
t~e k eningen nm dl1n jngenicur dr.'r 2de klcr.&se bij de
openba.re werken io Nederl&udBCh rndie, M. J. Far.

BOIse.
BlUkeo.s die na.nteekeningen, zai zulk eone IijD, wan..
ncer zij het u.oor genoeruuen ingeDieor aanbevolen
trace goheel yolgt (he'geou a priori nie •• telJig i. nit _
te waken, Qmdat d.~ beBHsl!iug omtrect de details dot
to volgen ricbting san de .Indii!che RegaeriDg toilet
verblijt'eu), oooe JengLe hebben )'an 115 kilometare, en
"DJleD de ko.ien van .anleg w•• "chijnlijk f 10,rOO,000
Diet te boven g.on. Indion m.t aile .... cbt wordt gawerkt, ,nl de aanlt)g in ef'n vie rtal jaren Toltooid
kunncn r;ijn.

Onderwiji kUIlnen elders op java, in do eerete pluta
voor eene Iun tot vo,;'bindi&g van d e reaidentia Batavia met de vlakle fan Bandong worden lerriobt ··6D
.i,., noodi~fl gt'gcye os Ternmeud word en. om un de
wetg ", vt:!udt! maaht een \"oarltte-l to doen:. A.hoo. l'oort-werk"en de Daar ge;aDg van de .fiu&ncieelu en personaele
midde1eu W5a.rO"fer te be.schi kkor. ralt, la.1 moD. binDeD
ee n niet te lang tijdt!btl&!:ek kn.q.nen ,01do811 un de
e.iacben van het Sta&te.bei4ng ten oplioht" 'an deQ
apoor weJi!bouw op Java.

l

i

§ 5. Bij bet Ihau. Bauhangi" gem ... kte wetoonh,erp I
wordvn dD. de voodige gelden I."vg •• taagd om .en ~
aanvang ,te kunnen rnaken .met den aa~JegJ l'OOt I'$ke-

ning
van den Stll.a.tJ
".a. fl . • e.o
. rw~g.. tel
,aD Soerabay4t
Puoerooan
eo. spOO
Malang,
en..ysrbiDdiDB
om te,enl. .
el.den op lava Ipoorwegopnemingen te kllDDOD d08D
ferichten, wanneer bet daarvoor banoodigde penoDe81
b...,hikbe.. is.
j
Hoe....l in be~ jaar 18'76 yoor beide doeloiDdq .

..t

.gn nit tegeven; is niet met juiabeid t. ramon.
W,ordt va.or, U','k8lldln g 'vDu. perlo.e,.1 en milt,erieel,'
op. /8110.000 en foor de werk.aamheden in Indie
op / 650,000 ge.ekond, dan lal leker in de beboef·
tllD ,oar IS7~ rnim knnneo warde" ,ooroion.
li.1 antwerp· Ioidl:
Art. 1. Ten beboeve VDn den DOnIeg, 1'oor rakening
fan den Staat, van .ao Bpoorweg to ••erbinding van
Soe.abaya, PaBoerCean an Malang, en ten beh"eve van
.poorwogopnemingon elder. op Java, wordt.
a. onderofdeeIing 40, S P 0 0 • w ego n, von bot
late boofd.tnk der b4grootiog van oitga.en van N ...
derlandBch Indie voor bet dienBtjaar 1875 ,erhoogd
met / 850,000.
6. onde.afdeeling 84, S poor wag a n, un bet
nde boofd.tuk dio begrooting. verhoogd met f 650,000.
Arb. 2. In artikel 1 d.r wet houdende oallwijziDg
fan de in Nederland ta ontvaogon midd.len ter goedmaking van de uitgBven, begrepen in de begrooting
van Ned.rla.dBch Iodie voor het dienBljaar 1875,

wordt ond.rdeel 10, uitkeering uit het nsdor bij da
wet n ••t te .tellen batig Blot der algomeene re'''ning
We~&DfJ de ontvangaten en uitgBv6n van N edt'lrlalldsch
Indie Over bet dien.tja.r 1871, verboogd met/l,OOO,OOO.

.!."IJ. De .. f 8 C h a.m n g v a 0 de zoo g e n II a m d 6
In het Vers!ag wordt herinnwd, dat in 1867 nadat de afochallillg van de pantjenodi.n.t_~,n__ ~.durend. hngan tijd oan de orde wa.
geweesL, n& een-:- grondig debat door de wetgenmde

--"P"l' tj ~ nod i en. tell.

magt selle beslissing is genomen in den geest van
hen die beperking en in strijd met hat gevoelen van
d~n die BfscbaHing \'au de bedoelde diaoBten Yoorat.ondeu.

In de Ind,sche b.Bcheiden betrekkelijk de pactjon..
dieDsten windt men we1 81gemeene bSBcbouwingen oVtlr
de moeijelijkhtlid van controls, maar g~ene mededeeling
van feitan of t069tanden waaruit kun worden opge·
maakt, d~t cleo Eniiring de in 1867 tot atand gekomen

regeling he.ft ,eroorde.ld.
Iotegendeel, soowel de rapporoon dienasngo.ande voor
vijftal jaren oDt~angen, BIB de madedet'JIingen VBn

oeD

den laat.ten tijd lui den gunBtig omtreDt de werking
van'
geitng.
iater heaft dan oak na naauwgezet onder~
6 overLuiging niet verkregen, dab de afBchaffiag
daze dianl!lten utgellt is, en geen voldoeDde rade·
6l1:-:K.Unnen vindl:u om fiU reeds flaD ue wetgevende
'lllag-~ voor te stallen op de vroeger door haar gena·
men beslieaing terug td komen.

2°. H. t b e f feD van n i a u w. b a I as tingoovan Europ8anenen v reemde Oos·
Ii e rIa 0 g eo. Met belangste~1ing is kennie genomen
van de ged8obtenwis8eling, die over d&t onderwerp in
de afde.lingon beeft pl.atB gehad. Do Mini.ter wenoeht
zieh echt.er Van het dtspreken vall een o.:>rdeel te ont.hooden, totdot een nader' o'lerleg met d" Indische
Regering ..I hebb.n plaatB geh.d. Het tu,oehen de
Indi.cbe 8utor;teiten bestaande verechil vOon g{JvDoien
en hat gowigt van den mQatregel maken {lena bealis ..
sing op dit oogenblik onralld1.i8.am. Mall bedeuke dllt
Ot.'fst

or.der dagteekening van 1 Joni jl.

aan den tiouyerD.eur-G~nerllo.l ward ingediend, en dat
die!"s depAadw oyer de z8&k, van Juni, eerBt op 3
Augustus bier to laude is ontvaugen.
3°, Bij z~n optreden fond de Minider eeTle N"der"
Jaodeche krijgBmBgt geveetigd in het Tij/( "an Atchir..
Van den onneembaar geachten Kraton woelODze vlag.
D., fraag omtrent hell nood~akelijke of wensi.!helijke
cener dunrzame vestiging op noordtllijk Suma.tra, Was
8!ZOO geen vrQag meer. Het vedaten VDa Atchin zau

gelijk g•• taan bebben met het prij' goven von NederJanda overwigt ill den IndiEchen Archipel.
De t06atand echter was en b!ijft nog ernslig. Wel
is de gezondheirlstoestalld Teol verbeberd eo komt de
kust 1llogzamerun.od in onnerwerping, maar bet eigen.
Jijke Atehin geeft nog geen tee ken van tocnadering.
Elke Btelling wOl'dt lIi~t dan uaar harden ~!rijd ver~
overdo Hoo langer zoo meer heeft de militalre en ci ..
viele bevelhebber, wien haodelingen zich door bezadig~ en kracht keotUerken, zijr:e p0-Biti~ versterkt door
hetoBzeLt6n van belangrijire punteD. Voor de nees,

oat bet IndiBche legor niet op eeDe behoorlijke sterk·
te gehonden zotl kunn~n worden bestaat geen grand,
blijkens het bij afd. Vli, Oariog, Uitgaven in l'lecter~
land, aangeteekende omtrent de werving. Hoewel bet
d~n Mioister on[[ ogelijk if! omtrent de toekom~t Ver·
zekeringen 1e geven, zoo 'fert-rouwt bij dat van een
derde e-xpeditie nimm~r sprake Eal behoevcn te zijr..
4°. De mindere r.a,mi_ng wegece bur g e r I ij k e
V e rIo f 8 t r 8 c t e men ten bangt niet v.Qmen met
de verkorting van den tijd der verI oven ten gcvoJge
der versoelde gemeenscbap met Indie, maar is enkel

bet gevolg dat in 1873 minder vorl oven lijn lIange".agd.
VAn de ,oorgenomen verkorting van den tijd der
vt'rlovon ie, op ad \'lP8 vao den Gouverneur~generaal
van Nederlandsch IDdie, door den Minister Bf~ezien,

omdat reitelijk geen verandering in den beetaanden
toestand .or. komen. Werd locb de verloftijk tot 1'/2
jaar teruggebragt, dan zouden de verloyen wegeue
Eiekte wel drie malen in stede van 2 mal en met 6
maanden behooren te worden verlengd.
c. Een eindvooratel vaD den Gouverneur~generasl
tot eene nieuwe regeliug van de I n dis c h e bur·
g e r 1 ij k e pen s i 0 en e n is nog niet ontvangen,

ofscboon ..I die epoed is saobevolen ala met bet belang van bet onderwerp is oyereen te breD gen.

In

afw.cbting van de ontvangst van bedoeld eindvoorBtel
moat de Min .•ieh .ijn gevoelon voorbobouden over
al dan niet regaling bij de wot van bet onde."e'p.
nat in de best.ande regeling leemten bestaan, wordt
door bem erkecd.
6 0• B n r g e r 1 i j k e 0 pen b " r eWe r ken.
1)8

reden,

waaro~

tIe IL dische staten van oi t te

vo..on werken voor ov.rlagging aan de St. ten Gen ...
raal_ n~e~- me~r in aanmerking kooden komen,

is in

bet Verslag met juis.lbeid ....nge •••en. D. gevolgen
.,&0 bet, ontbreken dler 8taten worden echter, naar bet
<oorkomt, .at al te breed uitgemeten. Uit de begrooti~g

blijkt hoe,eel' voor elke categoric van werkeD

wordt IUlDge ..ugd, en boe.el het regelmatig i. dat
die sanvragen doo. gedetailleerde staten worden toegelicht, mag bet tech niet onopgemerkt blijven dat de
.andrang, om..,lke etaten bij de beg.ootingRontwerpen
te ont.-~g8D,tot d_e. miode. van de Kame. dan
• ao·' de ,Rega.ing is uitgegnan,-en, in bet bijaonder ten
,doellad betdepa1'lement van cpenbare werken in In·
die, tot etel.olmatigen ..boid te nopen on, oaareen
QII., plao .ttl,
w.rken~
76.' Dathetpersone'el ,ao deowatera"a.,' i:OItbaa. isv.lt Diet ,to onlkeonoD, maar wordt
*",holot mhet Veulas de nrhoudlog der Iro. ,.~

lnen.

het personael en nn de we~ken to ongl1nltig ,oorge. , dat de
. ".
' ,
pont voo.
steld f
77, a. Door de nota van wijziging wordt de bij dedat reed.
se onderafdeeling nitgeBproken. we.scb be..edigd, claar
m.~i am de
te nemeo.
zij het voor.tel bevat om, met de oDmisbOl. w ate r w e r ken in .Demak een aabvang te doen maken.
Naar bet
Het overwegend belang 'an bevloeijngBworken is in
vonden worden in
Iodie altijd wei inge.ien, en 'voor den aaoleg daarvan
.choppij_
is ,anwege bet openbaar geEag dan oak reeds veel godaaD.

77

C.

H~Bt doel WAS
tt' zij te bozigan

Omttent tlcu toe.taod van do havon vao Sa-

warIng heefii de H,t·gearing gelJo latera

berigten daD

Er bOltond
ta volgon

w~g,

die sijn medegedeeld op bla,I •. 1Bl 'lin bet Kolon'.al
v"rolag.
77 C. D. Minister beoft nog onlang. mot klom

bakenden weg
Het protest
moe.t due, om

aangedrongen op nadere iulichtingen betrefI'ende de
plaDntm dar Indiscba Regeeriog nopens d9 oprichting

bepe,rkt, dat
Iioet, die tot

,on bet krankzinnigo1lgeeticht. Mot de bodonkingen

Haerscbte

van dr. SWQving is zij roeds vroeger in kellnil!l gesteld.
6°. De spoorwegopnemingen op Sumat.. wordeD met
kracht voortgezetj de laatate berigten owt.. eut den
st4ud der werkzaa.mheden zijn te villden in de Javaseke Courant van 18 Augustus jL bevattends het twae·
de ba.ltjaaarlijksch verulag van den ingenieur OltJ!lsenaar
die met de leiding belsBt is.

8Gnluidiog tot

He' •• 1 .ltijd wellschelijk .ijn bij de raming der

Antwoord van den heer van
Goltstein, op het voorloopig verslag over de
O. I. begrooting_

bet ,ooretel

I

kosten van aan te leggen 'spoorwegon in Iudie lIieL te
bukr0mpen te werk te gaanj maar de Minister atelt
er prije op dnt man zich van die kOEllen geen over..
dreveD denkbeeld vorms, door verkeerde opvaltingen
owtrent ltetgeeu den 31UlIt'g fall den eeruten spoorweg.#
op JaV8 geko8t heeft. De kOBten -van aauleg .werti-ronder Diet meer te begrijpen is dan .wat m;n:..gewoon
is daal'onder to veratB3tl) r~n de Ujll Surnatang-Soe..

belongBtelling
Bet is nllar
dat de
geDomen,
EO konden
In de eerete

len op bet
verwecueo aaDi bet dot t
oprigti~
te doen, indieu ~ij zich uit·
sllaite~4...- tt-t"'-het bovengenoemde onderwerp bepnaJde.
~-l1e verwanrlooeda toeatand VBn het inlaodecb onder~
wijs is &leohts eon der kenteekenen vaD eeD vijllnd,
die Ofer aile Indieobe toestanden is heengeg&o.n, zicb
in ,alte hoeken onzer'Indische adminlstratie heeft Vlsl..
ge~t en bij allt.' koionillle bervormingsplanuen nog
De
haf(1r

~;:~rtt:rb~i~:~Oe:~rb;ieh:~~e~e:l:ijl~!~ ~e8:~:S;~~fa:ii;

~t;oenrl~ t~:~~~eg

J ~i~:~~O;I'di:a~~: (~~oo:fdz.e:: ~fij~e~~:a~:~r~~6~~~b:

l
d
va:: 0
dvi:!
h e t mOB d e r 1 and e n z elf 6 Ii 0. n dig h e i d
vall be ide n .
Vormelijke bezw~ren tegen dergelijke verbetering
zijn niet ftofi-nwezig.
Mogten in den bloeitijd van het exploitaLieatelsel
de balige BJoten to~ den rang eener grondwettigt:! inatelling verheven zijn, de grondwetsuerziening van 1841
heeft ze van hun v(,etstUK: afgeworpen en zelfe!! geen
SpOOf van hun vroeger bestaau acbtergelaten.
Be vordoring yan het inl onderwija,
V r ij m a kin g v & n he tIn d . fin a n c i ewe J: ell,
0p de wijr:e cu mat de middelen beven om80hreven
zonder bepaalde uits luiting van andere gelegenbeidson.
derwerpeu, de twee hoofdpunten vau hot programma,
waarop do MaatBchappij bailor krachten WeD8cbe to vat·
ten.
Vo~r het eerste is VUllral geld, voor het tweede voor..
0.1 invloed neodig.
MUde bijdragen voor Mar IcboolfondliJ toeliatuend
a&ot~l laden voar baH eta.tkuudig doel, zijn dUB een
vereuwhte.

eo van de",e 80m is niet minder d8-iC9-~p~l!ellt be..
steed tel' v/jrkrijgiDg van bet geld.
7°. -M: lJ. r i n e. I. B,j de uiting van den· wenach
dat op de l'egeling vall 1836 betrtlkkelijk de voor In..
die besterude seheepBtllCigb mogt wOtden teruggeko..
men, it! naar het; acuijut niet geDQflgz.aQ~ gelet op de
overwegingon, die tot de bewuliIle regeling hebben ge
leid en op de om8tn-ndigheid dat zu in den boezem
der Kamer, blijkena het Vool'loopig vefelag op hoof'd~
stuk VI vall de Stllrn-tabegrootilig \'oor 1867, vrij a1ge..
meeD wert! toegejuicht.
Tot herzieniug VI\O het op lIe ,'oordragt van de Mi..
-,niste-ra Pels llije_hm en TrakrmJe1J genomen koninkJijk
b!ilRluit lijn vooralsnllg gee I! termon gevonden, obk niet
in J.e thalia door de leJt;,Hlj die de ZQqk ter !lprake
bra gtten, n-angevoerde ber-waren of voorgadragen denk·
bee'den.
"\Tan de gevolgen die uit Ja a~lIbevolen handHlwijze
zouden voortvloeieo, heert men zieh, Dsar hat voor..
komt, tdet voldoendd rckelH~cbllp gegeven.
De bedoelingl als ze WtlJ begrepen WOl'dt, is twaeer~
w

lei. Gehesl de scheep,m.cht

tar hunner

bestrijrling op den Toor·

e~e~ :O~li ~e: h~6a;8~:a::p~j ci~ ~o::

dtal

in Nederland.eh-Indie

Volgono do oplimisten in de Algemeene Vergode·

llloet N euerln.ndschc mBrine blij \'eD. De uitgBven, voor
het. zoogenBBmd nuxiliair eakauer worde-n geheel en a1
op do Indische begl'oobing overgebr;:gt.
Hoe zou het hierbij gUlln met de verantwoordelijk
beid van den ,Minister Vlln Kolotien?
trer beo.ntwoordiug van die "na.g :is in het 'Voor..
locpig vbrslrtg zelfs geen poging gewo.!lgd.
Handhafing van het Nederla'ldscb geug en bavor·
dering fan de algameime belaog VRO Nederland is
eene ~~ak die de kuninklijke ma.rine overal vervult,
wanr zij daartoe garoepen wordt. Die task is aQll heb
auxi:iJlir usKn.der, zo.mengestelJ uit Bcbepeu niet beI!Itemd om in Indio te blij\"en, oak toegedac.ht bij het
kon. besiuit van 10 November 1866. Wanrom zouden
de kLl~tell vaar die schepen, die in de Indische wRte~
reo all~ geh.'genbeid hebhen anD. bunee 8lgemeene
roepiug be beantwDorilen, eerde: van de StaatBbegroQ..
ting wegvaHen dan die voor 8ool'tgelijke Bcbepen, dienst
doende in andere streken, bijv. in de waleren vau Cliow
racao of \'llon Suriname?
Bij de bewering dat Innia d.1 bostB a'eruenteu voor
ouzo 16ud- en zaemllgt verslindt, zal Diet worden stil~
get;tnan. ,V"noeel' iatlogenoott'Jn) in de eVduredigheid
waarin dab plo.ats vindt, vrijwillig de gelegenheid i.oe~
ken om in Indie de K eJerlandsche regten en be]a::lgen te b~schermen an ge\"arell trotsceren, am zicb te
olldsl'scbeideu of roem te verwerven, dan kan dasriu
geen kwnad worden gezien.

ring, _zou het .!Ian geen van heiden olJLbreken, indien
aleohte docl en middelen vast8tonden. Volgenl'l ds
pessimisten dsarentegen, kaD mOD) waar bet India
gold, even goed op e~n steen kloppen.
De tneerdarbeid, 08ar bet gevodeu der optimisten
overhellende, heeft bealoten de proaf te wagen.
Uitvaardiging van dit ma-nifetlt en vermeerdtorde ge ~
legenheid voor hat pUbliek om va.n zijn medewerking,
tft doen blijken, zijn er he' uitvloeiael van.
lfage de aogst gezegend 2.ijn eo het bewijs leveren
dat er nog v-elell in Nederland worden gevonden, wien
de beschaving van den iolandet', de eel' vall ~FerlerlanJ
en de bloei van Dloed~rland en kolonie ter barte gSAD
- niet in wO!lrd~n BlechtJ WRl\r in da.den I

w

8VHRfiP8-BIiRIGTHN.
Aangckomcll Schcpen
te Su.Dl.aru.u&,.

Ned. Stb W. Oore. de Vrio. G. Zuijderhoudt .a"
Soerabaia, Me. Neill.

Ve .. t ..okken Schepen
van. SaIDarang,

17 11ee_ N.d_ Stb.

ue

a

J

de blokkade der kuston van Atchin deel nemen, wordt
dOe mee:,ttJ zor!; gewijd.
o'~rbreDging naRf Nederland VUn
h~t h Y d r 0 g rap hiE C b. bur e au

De
van

hel archief
te Batavia

i, e.r.t in bet laalot .an 1873 ten einde gebracbt.
Wat van cleu maah'egel ook tu 'donken zij, de oDdur~
-vindiDg za.l omtrent de uHkoll]sten daarvan uitspraak:
mae ten hebben gedaft.o, ah'crens daarop kan worden

te, uggekomen.

De Maatschappij tot nut van
den Javaan.
Aan sen diep besef der verwaarloozing onZ6 Regeerw

pligten (.00 spree.t bet boofdbe.tunr VBn de Maat·
sobappij tot nut van den Javaan) tog"nover Indie'beeft
de Maat"'itappv tot Nut t"an den Jat"aan ban QDtsta80
to dankeD_
Door opwekking en .oorliohting tot verb.tering van
toe8tanden ,on te spore. wo. li.a, dool.
'
Mogt .ij .ioh aanvaokelijk i" een redeIijke belongltelliog nrbengen eo ook .i.hselve een bosebeiden
deel in, den' 'verbetarden' volksg'66at ttlekeDDeo, iu deD

joogo,*,n tijd i. die belang.telling aanmerkelijk, verf1aulfd, 1OO,.olfs dat io .baar laotsle ..Igemeene Vergodering de vra&g' omtreDt hot olaf niet voorb••taa n
der Maat.lebappij door, bet toenmalige hoofdb ••tnUf
Dittirnkkelijlt werd aan de orde ge.teld.
NagouQog dgemOllD eobter was men vao oordeel,

00r08 do Vri., G. Zuijder-

Aangekolllen Passagiers.·

H"~ zon eene weinig to reglvaardigoIl minachting

ineluiten vau den geol:lt en van de energie del' Datie-,
indien men, gedacbtig aBn hetgeen NederlBnd heeft
verrigt, to an het lel1aauwarnootl eene bevolking telde
'dUJ. .::. '/2 ill;;;; . . ",;!, l,VV vu~u. u;... ,,;,&;; lUVO~ VI-JH:uo;oi.t.,;U ,'Ha
de krachten van Nederland, nn bet zijne inwonera tot
4 millioen zLt aangroeijen.
II. Zooals reeds in de :Uemorie vau toelich~ing is
gezegd, zal de Indiscbe miliLaire lllarine voor bare
tallk volkomeu bereltend zijn, WArmeer voor den Betieven dienet besl'hikbaar f.ullen zijn 6 raderstoowscbe·
pen 2de of ada kl88S6 J 4 raderatooIDscbepen 4Je k18B·
8" en 9 ~chroefd.tQomscl:epell 4de klasee. Deze sterkte,
waarbij yoor de bekruiaing der kUf:lten fan Atchin ge~
rekend is op eene scheepmagb . van 11 budema (wBllr.
onder 7 va.n de Indische miliLaire marine behooren),
zo.l in 1875 nog overscbredeD z-ijn met 2
3 bodews
buren
forlllatio die ale userve kunllcn dien. De
vro.g of de Indische marine, bij bet voortduren <ler
blokkade de Illiddelen zal 8anbieden, OID, zoo noodig,
den zeeroof t:..et kracllt te keer te g1l811, kau dan ooll.
toestemmend beantwoorJ worden,
Aau de heretellillg vao de oodogs-scbepen, di" aBO

,V.

houd naat BataviQ..

Per Ned. Ind. Stoom W. CllreD de Vries gelag..
voerder G. Zuijderhoudb Mavrouw :FagnoUe, docbter
en een bediendo.
.-------

Vertrokken Passagiers

zij- de gaoeraal "Be eD
midde)en 't' gedoogden, de belangelooze mao en
In dUD aanvang stroomde 't geschenkeo vaD allerlei
aard en nit alIa aorden van de wereld naar Capr~ra.
Maar d. goostdrift koelde af; .iekten be.ochten de.
kluizenaars woniDgj de· bodem van Caprera. looode des
z~aierlJ moeite niet; kortotu, d" nood daud zieb- .poe-.
dlg gevoelen. Dssl'bij k",am Dog een omstandigheid.
die eetBt kortelivga tar kennie ,wan 't publiek geraakt
is. Een van Garibaldi'a zoneu, namelijk, Riceiotti, die
rooo d~pper aan de Dllitschers te Dijan 't boafd bood,
had ztCh verliefd in een Eng-eIsch meieje, rij k en van
gaed"u baize. 't Leven to Londen is duur foorai ,voor
verliefden; en 't jonge menach, dat er ter' wille VDn
zijn ecboone ging woDen, Btak rail in Behulden. Nu
moest zijo vader hem helpen. dia zelf nietl bezat.
Wat raad? - AlB laat.te redmiddel .erkocbt d. goneraal aan 't Hui. d"o KooiLgS 't frania jachtJ dat de
bertog van,Sulber1and h.m geschonken bad. Maar
een scburk vaD een agel:.t, die voor bem do 80.000
franken verkoopgeld ontvongen bad, ging met die 80m
op den loop naar Amer:kB. Daar 80hoot dan nu den
armeD Garibaldi Diets overt dan 't namao V$n bypo ..
tb.ek op oijn woning en eiland bij de Bank van Napale. Dit heeft hij gedaan; liij heeCt .ijn '000 gebolpen - en bezit thane niete meed Hij lijdt armoe I
't I. een geacbt Ame.rikaaDo!Ich geneesheer gaweest.
de heer AlexBoder Ross, die, door een vun des generaab iotieme vrienden van tlen staat van zaken ver..
wit~igd, tot zijn landgenooten flen uitDoodigjn~ beeft
gerlcht om den edelen grijl'aard bij te st&~n. Die uit.
1Joodiging verseheen in de Nfne-York Tribune, vooraf..
gB.gnan door een. artik.eJ, dat den titel droeg van -~~D-e,nleUWa Ballsarlus."
-Goed bedoeld, 000'11 litel- m•• r sleeht geko.en.
Want voor een Lweeder. B"lisarius zouden ceo tweeda Ooeterach Keizerrijk en een tweede J uetiaL.U8
noodig zijn. En wu de NI{W TQrk Tribune Ull willeo
bewereu dat lta.lie en Victor Emmanuel als zoodanig
bij 't drama passen P - Neen toch!
De wao.rheid is, dat men in It,.li~ tcneeneomaJa
onbekend was met Garibaldi'. geldolijke mJeijelijkhedeo,
en dat mBn hem Diets durfJe -aanbieden, uit vree!
van zijn6 huoget gevoelige fierheid te k-wetsen. N u
men den toelJt"nd kent, zal lOen geen oogenblik dralen.
Reeds it! te Gonua een inacbrijving geopend, die door
andere in Lombardije en elderB dlldelijk gevolgd is,
De gemeanter •• d vau N apels Leef, Garib.ldl reedo
OOD lijfrente van 3000 fro ja"rlijko toege.lsa •. DB gemeenteraad van Minervine, in de provincie Baril heeft
bem eene ja.rlijk,ch tool.ge VRn 300 fro toegekond.
Geb"el IIalie .al den .. ijheid.held te hnlp komen.

ADVERTENTIEN.

III (C::::S:::::::~:~ie
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I
flA. WERMUTH

van Soera.bnUn.·
Met het .toom •. W. Oora. de VOIII. geugv. ZUljderhoudf, naar

~:;;~:r~i~e~a;t:;:~:nJ ~iat~kee;;~:tt~:,Kt~=~~~d~e~;~:!:i~~t:=g~
folD

folmilie. mev,f.

}t~agnotti

elt dochter.

Vrijdag 18en dezer

NEDERLAND.
_ HeL provinoiaal gerec1Jthof in Ove-rijsel heeft,
IDtJt vernietigiog van de onlaogs
door de rechtbank
te Zwolle gegeven beachikking, waarbij de gewezen
directeuren der Overijself:che Bank ter uke va.n lIe
bun ten la' be gelegde feiten werden verwezen 1I8&r
do correctioneele terechtzibting, hunne terechtetellillg
ter dier r.ake beralen voor dat hof, rechtsprekende in
criminaele zaken. De heer Schcurleer heert tegen dit
arrest caesatio aang-eteekend.
_ De quaes! io tueschen de Aesociatie,08Bs8 tm de
heeren Joo8ten & De Bordes en bet daardoor tUBBohen beida ontstaue procelJ zal nog weI in de heriu
t.ering onr,er lezers ZijD. Ganoeg zij bet dUB bier to
,ermeldon, dat Joosten & ne Bord.s door de ArrontiiB6ementerechtbank te Amsterdam in het ongelijk
werden gesteld en veroordeeld -om aan de Associatie
casoa te vargoeden de scha.de door bet uiet foldoen
vaL het ka8sierBbriefje, uitgegeven door Y. en Cv., om
Ban de Ail8ociatie-caaaa de daarin uitgedrukte 80m te
betalen, door daze geleden. JOG5ten & Dd Bordes
kwamen van dit vonnie in booger beroepJ en bet arroet
'au 29 Cotober deed dit met hot beet. gevolg bep

w

k.oond sien. Hot Hof tooh vernietigde bet vonniB der
R.chtbao< en Bt<ide JooBten & D.' BordeB in bet
galijk, op grood dat .ij ~ie' hebben kuu_ 'n weten
dati de AYlIOl"ialio-CII9S8 niet disponeerde "hi "aseier,
maar met het doel om disconto te verrakenen; dst.
H
de woorden • WoendagJl of • WoeuBdag terug niet
bdteekenen: • bet i, accoord", maar: I kom terug,

WooDsdag ..I ik .eggen of ik betaaln , vooral daar de
aonbieding geBchied Ifaa op een belnold_g, en op
appellanten geeD reobt.verplichting rustte om tosoehen
Z..tordag en W"en.dag bun autwoord to .erdnidelij-

verkoop van onder,cheidene pattijen KOF.FIJ.
(1815)
WERMUTH.

Tot sluiting van facturen wordt Vrijdag
18 dezer verkocht:
Eene groote

parHj

Koopmanschappen,
w.ar""aer prochtige SPIEGELS on SOHILDERIJEN,
beot. EAU DE OOLOGNE, S ,tukken ELAST!QUE
en vele andere gocderen.
(1816)
WERMUTH,

Vrijdag 18en (Iezer
wordt gf:!tconlinueeru met den verkoop van

Callfornische Vruchten op water,
Zalm, Australiache Vleeschen in blik en ,ela andere
pro,i8ien~ wordeod" roor good geguar&nde~rJ.

(1817)

WERMU1'H.

Puike Delfsche
R~

BOT E

no. 1 voor I 16.7"5.- no_ 2 Toor / 14.50.en blikken van 1 kilo voor f 2.S0.-

a

Coutant.

(1823)

bij

VAN RODE •

keD. wat juist de gelDtimeerde. had moeten aallBporen
om inlichtiDgen iIi te winnen.
V oor de beeren Jooetan 11; n. Bord.. ia gepleit

. . . . De Heer

door ror. J. C. ne' V.ie,; voor de Aasoci.ti .. oassa
door mr. M.J. PijD&ppel, beiden ad,o••ten te AID·
.terdam.

ECHTGliNOOl'
verlateo JA.VA, gemacbtigdon DORRBPAAL & Co,

NOB T I B a

,I"-di.~ . A.I"'~.!,·

wordenspoe .,g., en netJesafgelevetd .
, ,- -

.DOOR - -,

- -,

";.<i

'

G. Q. ,T. VAN DO~e)lO~.

(1,'146)

Hotel., Mataram.
DJ0I(!!.#LI..

K~uze

Groote

BYOUTERIEN
is

J

gcneesmiodel tlaar, rijk aan werksa? me hcgill.selen en_oJ) wiens uilwerk.

I selel~ zoowcl de gClweshceren als de.
I zieken ull.ijll -vas!. 1"UIIIlCIl relienen.*
Dc Q.I;nE~a~~I" IJa',a:;;"l"aq,ie
WDl'ilL mel JlCt !!lH,,,lirrsle "c",J"

!.Il'uilil doul'
001'uilpliUing door'
rijkdon1 fl.an Wel'kSalii15,,-l~gins('.lcn
zakcn onb:!;lnn is, of WI:: na doul'uitcl'sl 'wisselvallig is; daal'{;i:lbo'tCqJ gesflllw zW!JrG zie].; tell: doo[' vol waszijn lIe YCl'schillelHl'l) bcreitlings- -f'""""3CU(lll al'U(,lllat ('11 VPf'/.\Y'\ ~[ dWJr
wijzen zoo onvollwlHcll) daL dcwlfdc ' cc!'~'h...:~(~r1,(,tl :~l"')i,~i -; ;]';)'u:' '
,

(1349)

PARAPLUIES.
van zwnre zijde on wet 12 Baieinen,
V A. N

4~'
G. O. T.

wi..'"

Co.

PErlin'
(1560)

kinahaf5[cn die lol de hCl'ciJin.':.'; (~' i lIlej~j()s
VOl'Hling' 1311
kinawijH ge£licllll lwlllwfl nDdL)r-lliIlg sleeht~ met mOl~il,e to!. ::;Inml

uit de fabriek

UN

d(~ rahril;:lf.ile)'c.\o,',~',:I ),',.',ct")'Cl")lZ\ (','nl~

vdzure-quininc
li:unllen gebJ'uikl
halld tal

DORP en Oil.

ne

altIus
beyatten dill! ooh:
'Ij\'onlcll,

Voor den Westmonson.

lJ('!'(~id(~

l\~:EG'EH~:AN~)E;:L~~

n,h:.u·l.·:l.:tIU~

kragen en aan
(1376)

G. O. 1'.

VAN

en 'L'weede soort 1 J: Z E R LA K.;

i~
Do Loge

I

Q

pillml, vcrkrijgt men llc rneesl ver-

Yrassende uitkoII1sl,en

.PRIJSVRA!G.
II

et Fidele" te Sa-maraog 100ft

La' UottklatlilF

~::t ~gr:~:hv:~~e~J~~e~~~~e~ ::e~

al_\u Ide:e~li~::~:~Bor_:::

Nederl.odBch Oost·lndiC, lie'Ch. ikt vOlJr ,duo f hQ~''. te
klnssH der lagere SchoJen,
':, '
,'-De antwoord,en ?julien, om voor' onderzoek ill .&an.
tuerking to kOUlen, aa.n dezo voofwaarden -.!Jlld'O;n _!
Ie. Zij moeten franco. verzQnde-Jr"mr~.
2e. Zij moeten v66r 1 Maart 1876' ouh'8ogen aijn
door den voorzitter van g.oooenlde Loge.
8e. Zij magen niet ondcl'teekend_ gijn met den
n 8._ n. ill van don inzenJer, manr mt)etea ,o'uieo, zijn

~:~:~~:DJ~~a~,:;;.l:~,~ :~t l~ja~)set:~i~!rie\,~:~eDbe~oOf~~::
onderwij~ en fl.lldere ing~:~~teu~n \~flD

.lava. ta kiez8b.

dieH:i~hbe:;~or:~~h wve:t~ :ll~~tft:et;(':;'\~~~~d~iI

DOlW & Co.

G. O. T.

van

(1782

DORP & Co.

pas Ontyangen:

Dil t-id bekroonde aDtwoordeu worden deo
indien zij zulkd Vi.'rlallgen J t~rrrg:gez!lnden.
Ramell8 hel Beduill' dl!r

O. E.

VDrscb app. WATER.
R6ok8pek in vllIltjes.
Rookdeeeeh in blikken.
Soucijs cle BouJogne. II
Groentcl1 in fl!e::;scben eu blikken.

Prima

BEC:EH[-':AISlti(~

'Van del sdetokk
en
ens
etl

met ea fionder Pijpen, '"\-yit eu zvvart.
(1585)
F. II. BOUMA

G •• lncht in BtopJi. en

Portorico TABAK vall PLOOS mn AMSTEL.
(1291)
F. H. BOUMA..

met en r.onrle~
prnchtige wit en

T a f e 1- R

•T. J .. van RUIJVEN.

in zlLkken en per picol

(1549)

L~nkll:er

~j

s t,

verkrijgbnnr bij

SOESJlIAN en Co.

g

G.

o.

Loge-

VAN K:o:;z~:t~'
GoBEL;

J. ]'.

&cretori&.

(1822)

zWart IVOBEN

no UMA,

:E\ ]1.

Knopp en en Punten.
(lS19)

Witte Indramaijoe

T. VAN DORP '" Co.

Op uieuw Ontpa.kt:

[-=l n i s v e n (1

11

Li e u.

Derni. Chronometres.

BOD.J 0 N G.

[01 Graveert op Steen en op
Metalen.

Samar-an,f!'

(l!)~)

"',1

SPEllMAN & .Co.

J

stell thwreven kl'acht.ig

Samarang.

Bnnket;

Wederom ,On tvangen:
l~erste
(1l04)

een [notto.
/1
, ~0. ,Zij ill.oden vag€':zeld ,gaan va!!.!: eCll ferzeg€lhl
bdJet, waarlll de DRalll ell Je woonplBfll8 ~Rn, den
scbrijver gtlnoemd worden, en waarin tev_eua'-he.t Bub
3 bedoelde motto i •••• meld.
. _
'
De OommiBsie die (.va de nd,~o~rden (len. oorJ'e~l

met ZijUt:lll

Gutta P"tcbn,

ta,j;~igtjgon;:

V3U;

Gelle1~:.iklllldige

door de
AkmJcmie

BECBtifiJ'ASIBHr~

haoge

YL~nl1111edijk8

Dc Qnjujllnl.l. .

"~Va terproef

kl'~am~

dOnI' Wt'gf~n~, lnlllTlC
YI'OllWl:ll
na hpf.
of zi{:!d,en \'erz\\,il!i!t~

})(1,d:
Iiow!;

sl{~ehts spoorCIl

dat

PERRY & Co. Londen.

I.

\vijnen

in bloedkoraal, lava, Cameen' etc. 'etc.

gedurenoe 81ech~B een,-paar dagen

(1786)J.IASTRODOMENIOO et ltRiilJMl.

[]

{G72) '

NAClrrr£IJOKKEN,
Binnen en Euiten

met

11'.1 L T If} ~'!l_D 6 E H •
verkrijgba(a'

by

HARltiON CA'8

Champagne Roederer.
•
"
Moet et Chandon.

(182l.)

F . H. BOUlI1A.

Prllehtiga KRIS1'ALLEN KroonJampen, met .:l-~
3- a 5 Arlll£lll, dito kristnllen Tafel- en ilfuurlampen yoor Petro:eum-Hnng en TafeUampen van Stob·
wasser.
(1130)
B. KARTHAUS en Co.

Hllur de
Lirtn8f11afl.
dRilrbuil en 1.:oolfel
l.llag tnrief.
van af het, station
per picol Suike~ I 0.12

Pl'ftchtigo

VERMOUTH NOillY PRAT Ie CO.
(1671)

B:d!IJP, V,Ufl,OP de. llfE'n

(1820)

.\\Ie. NEILL & 00.

(1357)

rOf.!(blrn.f~ijdl\le

00.G.

~ Rnden~

8ponr t

prQductenJ 0.18.

annsprakeIijkht'id

,Oor

75.VAS DOHP en Co.

Bout- Aankap
I

Dun

den

hij ~Ievr.
(1813)

Stoomv. Maatschapplj Nederland.

Zadelmakerij
Mosch& CO.
y.u;

Su.-.narullg.

~
PtHHmgiers Yoor !let N~(L StooUlachip, co NR A D worden verzocht V r ij d a g m" r g e n e. _k.
t"" embnrkl;lren, wn:a.rtoo o. s. ge.legenheiil zal be8~n

Ruim voorzien van alle AUTIKELEN,
hun vak betre:ffende.
Bestellingen O-p W ngentuigen ale n.nderzi1l8 worden
met spoed en aecuraticsso geeifectueerd.
j~'
~

nH·t hot 'toombootje P A. U L van den .H.e, ZAAL·
BERG, des morgens ten '7 ure- van ,het . Nieuwe
JIa\'en-Kann:d aloomeuue-.
De AgenteD
(lS18)
J. DAEND&LS &00.

ALLES tot minstena evel'l lage
prijzen als ergens elders te be·
komen.
(1916)

NED. IND. STODMVAART -MAATSGHAPPU.

BAZAR.

Ret stoomschip

Per stoomschip

~iiJ~l:

Kouing del' N ederlandeu.

Ontuangen:
Een factuur Prachtig ZlLVERWERK ell ORISTAL
",.t ZILVER genlOnleerd, .1,:
KmJ1pottes, Bo.tervlo_otjes, J~a8.s'BtolpenJ Gebak-mfln~
J.en, Atilandel~BcbnAltjes, Boter·koeJers, Cilrnfl'en, 01~
~n. Azijuetellen, Zuur!!teHeri, Sign8~~ en Aech-dragers/
Inktkokers, Etuis ID_et Thee-gllrniLuur.- Aschbll.kjes,

vlocing011.
~~~~ ~;a!:H j~;~l,~!; ~~J~~:te~~llli~~n~~~~:e~l~~l~~~ki;ll~:ij~ :\~e;o~J~;:~e~;,U Srf;

Hl1lWTll:lW.
(1380)

<>-.C.T.

VAll

lW 0,

DORP eo Co.

i::~W&)WN EcnHUlS:

;tt~iu~:~Ut~c~~,~det~rp~e:ie~e~:rtlij;~~I~'I~;~[l:~g(~~~~~l;g~~~~~~~e a~I~~UI~~
~7ea~I~, :i~~:;{~~!1 in '~tj,:-s::J\lih~e(;Z:l:;:rd g~::~,e~~:~d~!iC~~1I d:i~dlt~~

B. KARTHAUS & Co.
~letilOde
voord~
P I A

en

c;eheele werdtl de \'l)l)t'kuur :1:,1) ,le PLANT.\,-\UIJlGE JNSPUl'l'lXG
VAN GHlYAULT e.n Cie die leer Imel wnk en ttl\'eU!! ollittha.ielijk ii!. Met. (Jell! inscplliliug !lit de hllldell r"A )htic()

'vA~ ~lAl'ICO

"k']!!illg._ ,,;Ill,

"NORD.

Ge,agvoerdec llEllGHUIS.
,'ertrekl den " 19cn dl)~er d~'s m,ngeDB' 8, lUll'"
Soor&bo.ij!l, l\J.8c~s~ar eu de l\IolnkkeD. ,
_
De Ageukn
(1812)
Mc.NBILL
ee"

OI1l Jt: \'loci)lj.:~u tu" gcnrzcn gebruikt men dikwijl~ iuslJuili!J.~(:n
nit 'illetllul·]wurlcllu 'LlJut uestaunue, aie zamcllLr[)kkc/1 en £c~'.:ilrlljk

Toilet. flacons, Zllur, Coufituur, Gambar· en Soep-l~peBt
Salade-lepele eo Vorken.~ Rammelaars,. Preaent-gar;r.en,
op silvereD voet met e~ zon~er dokaels veo!' Water eD
wijo.- Advncll8t en :Mei-wijti' bowlee, Thee-buBBen

(148'7)

Oouverlleur Gen. Mijer.

I,

GR.IMA
.. ""LT I.'n-Cie

O~,. (l.eu

il.•... h

van,iedere

ill d.B I i nil"

(712)

,flA '.;(lO.'

HooCd.depot bij de Hear.nGebrs. LOONENte B ...
tavia in de,.oornnom.teApol1eken V8D" Nil ..l .... dllCh·
billil en bij G. O. T.VAN DORP .&Co. te .Sam...
rang.
(429)

8 1'0 k • t rio a k
HOmOO.

Y~.;)ijki:;":;;;;;lMr:-iY~~
(67.)

SuljoorMnkh,,-.e.Q. T"'-ll9BPIoQo,

~

