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Hoofdburel\ux:
te 8"1n"'4.9 bij de Ilitge.ero G. U. T. VA1( DORP & Co.
Nederl0-11d bij Jen Heor W. O. D E GRAAE'F, te Hau'-/e",.

in

tellliu werd de dood.traf door on.en welgever, die
nog wal verbeiering door boet~ doening tot grolld.
Blag van het, 8tl'lllstllise l wUcle lllak ell, . 1,00 iflconse~
quent mogel\ik g"b:tnliha",fu. Hij achtte die arochaf·
ling ,'DOl' Indie ontij,lig, terwijl Iiij het Illee.t modern e str«fuegrip tot grondsl:1g van het .Btrafslelsel

Onderzoek 118ar het beste
strafstelsel voor Nederlands.ch Imlie.
11/.

Da lll , ter wij l

Uit lIet " oorafgaau Je ollJet'Zoek i. geuleken , d.t,

sLraffen ,r.,} eelhtb ire gevtl.ng:mis,

VOOl'

st,l"llm: iI ltet l er~che ~Ll'atjterse l ell

IIp.

el~ cL elr

"olel,,';>.

yc.u -C('ll · goed.
Op cle lee. t

het S·"f:'. pol·e- stehel ge·
N('11 ?rl:tndt:-eh -

w ~mf:c li ~::el'

Chineze.n en Al'~l bi!]l'ell 11et.
,,'nn; bij de "~rv<)l'deelde onder
toe:dgt ell Etrellge tucht te WBl'k ,,-,:ordt
waar l;ij gelEgenheid wOl'dt. gelnlen ·en gegetot ~ed eHi ke v~]'h e ieriog ell W:l:uhij cone on-d erJ

Bc.heidi ~;g ;-:1 !;ln ~scn wo rtH. ing'e vnerd

1

w~lke den

Yeroo?J.eeltle, geplnat!<t. n :~n rHJa ~ 1:! v;~n fT_eerdcre 01
m:uce)'e "\"81'dol',e nheitl in een hooge!'e (. . nagel'e ~ de
gelegenheid word!. :;elnt en run te n gev olg-e vnil goed
gcdrl1g uver tp..
LOt Bene klnsse. ,"" u,trin het
wer!i lig~3 r, de
ll;h,~del' tnll en :djn."
D':'2,l'tJe :; ~~~ hij heL wens0l:e~ijk de . . eroordcelde n
lJij groote troepcl! in hoof{inriglinger. of · elablisaementen
vC!reCll!gcn, uit walke. zU
znl·
len worden UH:" tie pla.~tsen, W~il.1'
onder be ·
hourlij ke l oiding en Lucht "waul' en g·erege.!d werk
moe len verrigten.
Van deze tr8 a,ije p]a nn~n is
even".1 lot nog toe weinig of n'.eto tet sta od ge·
komen, al zijn die ook geweitigd bij bet (eg. owoordige strafw etboek voor inlander. en bij Ilet regIe.
~- van orde en tuch L ondet de gevangenen in
N.-I, en tot vocrloopige regeling van hurillen ar·
beid. Daarbij weed IIOg bepaald, aat aIle veroor·
deelden tct, arbeid verpligt ,ijn, dat de vrucbt van
dien arbBid slrekt. teu bate Tan den staat, dat
. trenge cellulaire opsluhi ng en ill zekere wat., de
rottingslag alB tuchtl1liddde!\ , ullen dienen voor het
gevsl l111meUjk van ollgehooTZaam heid of verzet in
-·we1k e gevalleu ah noodmiddel ze,f de kogel zal ge·
bazigd
en dut de tot langer dan eBn jasr
nfocrdeelde dwangarbeiders nit hun gelvest zulIen
worden verban nen, Dit. dwungarbeid,tehel lV8Rrjn
I
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steUig aan de .i• .;hen van een goed slrafstel.el,
Het zal den boo,gezinde afsc brikken , ... ann.ar hij
maar eerot ziet of wear - dat het in dan regel Nordt
toegepast, looale nu flog niet· het geval hi.
De afkeer J die de lni ander beef! van inspanning
dus ~eli:er van gedwongon arbeid, is groot, en nag
grooter van vecbanning u~ t zij n land:Heek . Da bb €-k
o. a nog dezer dagen, teen een Ivlandel', rlie door
aell omgoande regtbank tot twintig Far dwaugarbeid in den lielting en daacna doo.r het Hoog·
geregl.hot' tot de dood. traf
nr·; ordeeld, wei ·
gerde iBn deze straf gial ie. te :n'ageu 1 uit vrees van
die weer in dwangar beid roet, )'erbanning ,eranderd
te ~ien, welke laatste .Et.raf hij voar veel 7. waarder
houdl d.a de . dood.t raf. Want hij i. ah een eehle
iniander bijzo!Jder 'gehechl Ran Zijll land, ziet Hre•• liJk op legen zoo'n berg van so • • a h als weg~oe
ring naar een vreemd land , waar hij dwangarbeid
zal moeten varrigten, terwijl de galg wel i. waar
eeu tlpoedjg eiode Han ~ijn leven ma.akt. maar b.em
spurt vOOr die vreeselijke in'panning, zijn ligcbaam
o"'l'edeerd in zijll landatreek acblerlaat, ?'oodat hem
na zijn dood de Doouige eerbewijzen or 'l\'el olTeranden zullen teD deel rallen.
ljln/hoe -.kelig grijn~t helD, al. hij \'erbannen
;;'~gt wordon; de dood in dot vreelnd lond loe.
Met 7.oo'n volksgeloof moet ,·ekenBchap gehouden
worden; he t
de boofdrederl , da t Ge dood.trar hie r
die afachrill:"ekkende kradll wisi, welke hanr in
andere landen bijzon der eigep is. D.aroill aileen zan
zij hier minderdoel n'A\jg. ·iijll, . (ltm dwangarbeid
tn,e! verbanoinggepaa" d, msa! boveodien .i ' ~ij onregtvsardig . als in . hijd met· hel . regt, zooala ik
.oat ;aan -de hand •• n : den lloOgl.eraarModdermaD
9P. !Jet voe i~po6r \'lInKrau~ehllb owschre.veil. Niet·
J

"'.5

inderdaad pr.caUsoh
lDeD.cheD m et mij
behourlijke to,pusBing
vigerende etrafstel.e \. Zoo gebrek.
~I• .. bet dnarmee in werkelijkheid
gostald io, ;00 berd en beettacl,iig is bet
der d w.ngarbeidel·s , die naAr Atelrin 15ezonden
worden . AI. v.~e vervoerd, worden zU met. minder
zorg behalldeld dall de It oepenp"nrden, zoo niet
erger da n het .lagtvee. Moaslen 1.ij maar voor
geld r eJ'kregen ',,"orden, moeetp.ll l.ij maar als slaven
gekochi '"urden ) dan ZOn bunnc waa.rde i ll de
beurs gevoeld vn) j'dgn, d;,a.~l eel'st zouden zij op
pl'ij. gC5teld worden. Doell nIl er vall dat ge.p ui8
genoe!>,' Ie krijgen is, kom t het op een I,oodel'dtal
meer of min del' »iet DUll_ Btl da t ;d.~ n liIenschen.
Deb, dat het .zakeu Wal"en ~ H ij.. die -niet genoeg'
heefli \'nn bet llOotcn uiL den L!oiHl \",In oogge~;1 ; 
gall, ga zelf attn boord 'Ian cen tl'i..! 1..!;-;p :) ~,t815! \i p 0111
de rampzaligen uUgeput, haH'dood l)l' Ba Hl S gelJeei
d-:·od van Atc hin's wrekenc.le sti'andell Le_ ug te zien
keeren. W.ar is de baui erdrogm met de lem
n vel'beterin g doo r hop.tedoening", "\', a:J.t' de inensohenvrieud. die zieh . onlferm t Ove:" zoovecl cHende.
waar de am btenaar. dip. toe moet zieu ~ dnt er geen
onregt g-eschiede'l Waor tijn zij om hun woord
ge~tand te doen, hu n roeping te "ervnlJrn, hUll
pligt tl) betrachlen ? Genoeg, het is haog tijd, dat
or eon einde kome .an den tegenwoordigen feitetelijken ro .. i:allli van ons Btrafwezen, die getuigt van
zlVakheid en tegelijk van wI eedbeid, en die in
.trijd is met de lVet. De". eindelij k te l'erVUUell
is d. eehreeuwende eisch der oIDslalldighede n Een
ieder doe thaD! zijn pJigl!

hij ie regt Ilet wedel' iovoeren

1:ottitJgstraf vCl'oordeeluo, iet'wijl ldj lUll). . d
OMen de guillotine nl, doodsl."ld·lJ1iJde!. d~n
k!~ur g'[I f. ·De doodst.I':!J tlU5 beho n uen om de
lneell de doelm atl gheid en te gflijk ile'· yoar den
inlander meest on<1uel matige doodstrafllliddel" de
galg; JHHll .. roorge8c i.,n'c\'cn, l .hill t,Qi,l de doodRfiraf
tell rniw tc moe r HJ ~cl J['ikw8k:;e nil r. ijn, wa ncee r bij
de tt1epa~si n g c1 :mn'an he:. I lI H)~d 'f:: n hel, oyerige
lig'dHlU1l1 wewl g~30heirlell . W;ln·:: ~~ar :<j l(llS i[1dl'ni ~ chtf' tegt?n het· )oJlr~ge!ocJr. :.~,~ .. : dlt', wat i:"l l.Un
oog'(\n niei.s dUll vooJ'oo;-rleel en
lJ!., wilde
h;j £:lHu'f'n, tet'wijl hij
w;Jand·e OVPI'
he t leven van dienze1fdeil
gedt~cht etc o~ to
bc.schilfken. :hIen 7.oeke dilfl l'b el ilSt. ea logica, ik
die
1.00 gac:rne had \"'il1en Bchni"e n olldet' de
strafwetgeVel'B , i"':lHl'OP ge;: chl'cve n slaat
.,Y(':rbetel'ing ,loor booterloen1ng". }Ieh l.e· l.U h~iTt
niet kn.n nen vin den .

Trouw :u:s, zelfbe\':aat llcnkrefIDog611 en redelijkc
7.ijl?- niet to vN'·li;·: ell tHn -,T;tO een
wetgo';'or, di.o ge wonn ii:; lPHleren, eJ. lie1 in 't hljzonllel' dell N e.de I'1 ~l]d8che!l wctgOV f!', :'i (,Or tiH: ell JUIl
to VO]gCll . TI; herhnl11: de (;ritielc bU L~ ;ce rt 7.eits nle!,
~.chp.ppillgsl~l'.1.\lJh~_

m~·t g'odinnen ,

IHP.t ~t·o~m met. woln ",~ par:ld.ig; nmak0117.3 I ndische :,;trfi:.fwetgcv illg.
'Poch is de regeling van bet straf!ile!sel !log Illlar
be.sle deel, "mdal ;0 J,t gev"1 Y~\1 be , franscb·hol·
lalld.ehe mod "1 Wflru nfgeweken , en weI het, Sin·
gapool'sche stelse1 in d" pj,lals daarvan lYeI'd nagevolgd
Zooal ! ik reeds h~b a?ngetoond, vcldoetons wettelryk
dwangarbeid5telsel aan dn.t eer::!te vel'eiscnt.e, dat de
Btraf onaangenaam moet "jjn en alB een kwaad moet
"oorkowe n am den boosgezinUe van het ple6'en van
miodrijven of te schrikken. Ret moakt voorts deC)
booAoener tijdelijk onscha.delijk door hem zoolang
de struf dunr! buiten het vrije maatschappelijk. I'er·
!.:eer te sluiten, en neemt oak flet gevaar van zijne
zgde "oor bet Ter volg zoovee1 mogeltjk weg door
hem aan nuttigen arbeid te ge wennen, en hem zoodoende tot een wer kz.:>.ill lid del' m aatsc bappij te
maken. Het leer! bern bGveIldien door gemeoll.chap~d aIR

Ingezollden stukkell.
De Padiproductie
VORSTENLANDEN.

e o. · Toe.) de viscb 'milO ,ier
" bud verblttv",~, werd b;j up d" gewone wijze a(ge~on.
,dMd, terw~jl de vij,er werd drooggelegdj na 10 d.gen
II wl' r .1
de flit ch wederow iu 11611 ,ijft"r gedaBO. Er
, wareu n .. g ruilO 400 vlHlc he o Of ttr . Rt-ed. Hpoe dig
• dtllHOV bleek: het l .-tat de v!tfoll
had kuit geechoten
ue~ to en de j l.lugell 4 5 uageu ou11 waren, beg..>o do
.tngoDlI.lLr ttl v.,ri: " op6D. Koopere ded~n tioh Ball aile
" kRnlen 0p. t oo iJa. t &al} d" fraag r;elf., nil't. kon warI den
voldo 8 fl . Zel'! mftGoden na don a..nlog we I d voor
,d ~ . UJ oe der~iaob f 0.00 per etuk gebo r' en door eeo
" Ohlueea, til" EO aileD wilde opkoopen en duit./ 200,• dasnoor. wild*, bBtalen.'J
H Eetl andet (6en dee ahoufd ) bood er eneenl f
200.¥ foor do jOJJge viech, t ood J t. he w
in het geheel f 400,, WBb ge boden . A"nnemendu 1 dltt , de moedul'heob niet

:j:~;: ~.~:c{ wO:~502g~~;l~;u:aGa:!u W:~or~::~~~Qt l~tQ~

t OU ~r ~h, h, dezlt laatatan i. 3 duit<.' D gerokeud, TOOt
~ e~ne waarde , Ill} p. m. f 700 in dtm vijTer befjndeu:
I V~n lie groote visch wilde hij zich niet ont.doa n en
,1\&n plantvi!t oh ilellft bij thsua reede oogefeec f 200,!

r.

ve~r~~~b~'w::~:ij~O::b~:fd/~:g d~e~:8:i1:TQ:~~IQ i8~~rd

,door lieden uit BaDdja,raarit1, met onde rling ~oed,in .
... den 300 &tuke vilel. geplllnt op ee u 400 0 RijDL
G roed~u gro ot~ lap l'awRb. Na drie 1lI0andeD bragt de
,eigona Rr ~ijn VIJ:lch in cen vij ... er over en ontdekte,
.• Jll t hij op du Mwab reeue had kuit geficLoten; bij o(!d le r hield du! do galengan6 1 t..ot dot na f!~IJe toft _nd
gda jouge ¥jl!l c hjes tiene l"oltloe ntle grooUe
f:uudeu
~ ueb bon bl3rei kt Dill te wotd en ingozameld tln . ver.
,kouht. 'llbaoa he~ft de maD I .! ie f 10 ft.&D i nkoop
" van viach besteedde, r eods yoor p. Ul. I 100,.&$11
rjon gu vif!ch 'f'er kocht, wlt.ftrop niet ee1l8 WRi ge re.kend j
• de Uloeduviach, WQ arun nog 200 oVfl r zijn (enn
~hQ n d erdhl werd hem ontetolen) 1a miD.fit&nJII f o .gO
"b el Atuk wlulnL Binnen kort zat zij worden af~e
•. zon dt:1rd, om e r op nieu w jongd f"i8Ch nm to wincea,
• diu wOd prOQl znl ku n llen wordell Tan d o band ge r et."
"Dtj rgelijke grOol6 "i.. s ten zul1en J ala de viechl,cuJtnur tIl et=- r n.lgemeen worrl t, natllurlijk vel'winddo .. reu , UJAru' in den e..: rlten t ijd il Jaarop DOg weinig
okP.n!J. Dd roo rJe~Jeo, die tie ae rste aa. nleggere nn
• vijv era .w IleD babben, zijl1 colonaal en dit tal bog
'J ger uiwen lijd 1 00 blij ve n. H
W e lk e bed\!oki ngen kunn s o nu do pe.Bimi.~eD t J.geo
de vlaoh cuh;u ur op 8Rw,'e t., berde brangen? Et\tllter..1
]mnnen '&ij 'tE'ggen dat, in den droogeD lIlO eflftOn, orin dll V. L . gee n watet" gell oeg i& om de 'iecbcult uur,
in J.~t j a&u';!"etij,io, algelnoell iuh , oereu 80 e r Twle
huurlanden ,ijn, die io dal: opzig~ vo or eene on woge·
Jijkh eid zouden staau.
Verr-olg hiern(l.

VIII.

Sam a r an g.

.. E t)D al~em e"n '''ncbijnJel in den ~egeuwoo rdigen

,hjd i. het, dat de ..... h'. Toor d. padicultnur re~l
~te laat worden bdwerkt, Bet ie allof d~ lan u bou wer
• bang ie, dat IJij lliet \'foeg gonoeg r.iju p"winibao

I

,(kw8t1k.be ddi ug) zal he bbeu bet. flQid en aieof eene ge·
behaa mRgt I. e m &.an tl rijfr. J ow Toanl g llo&UW me t r;ij n
wbibi t ('''Md. in d it g~f " l i'~RI\Hiugeu") bij de hand t~

If

pelijken a<beid en tnch t DID beboorlijk lDet zijn
d.ijo AJgemeeD Wl.ll'd t dan ook de pa.winib li,D tumge·
"".demE TIachen am te gann
,lagd en ger.aaid vocr dat de g €lheele akker ecn serH oe Nel die wettelijke regeling vau hat strafstelsel
vlte bewer~iClg heaft vnd~1"g al\u , dikwijll jll, III t e vaak
reede meer dan twee jaren f:;~ladell behoorlijk is
li al. de p6!OwidjO D Og niet is illgeoogat; het is 'foora l
: d,e, wintb ~~aailiuge~~ d~e op de bewer.king ,an den
afgekondigd, it l.ij 51echts in [Ja aro in werk ing ge~
I;I~
" """'> '" >.U~ ~ ri!) i · Ul<;ft;'lilo.;"tl UJ_ueIJ; aUior O.'l.sr u",n ang" r
crtuan, en to'L LOg we tJ.tHnH genee! buiien toepas·
,.om l~ bart wa. g*,81ageo, dat r;ij op de Z$adbedding
oing g~ bleven . Nergeus Ireft llJen i n "Nederla ndsch ·
Jl: ZOu. ruo~ten .e.r8mQcbten,
1'Re.umer$DdfJ, wat in bo\"" e'O ltaando r egelsD i. rer·
Indie een .trafetsblissement aan, dat bealltwoordt .
ii vat, kom ik tot de ToI g-a oue aaDbeveliDgen tot Terbeu n de eischen Tan bet than. we:telijk vigerenda
i ring der p&diouliuur.
btrafstel.eL I ntegendeel wordi met de l~ II 14 00(l
,1. beTloeijing der yeld en na voorafgaando op hoo~
dwangarbeider8. IVaarover man jaarlijka te be.chik!.:en
,gi Dg dor g.long.ngo cn bepl ooging dan wei bopl."~ ting met filch gedurende een paar maauden.
heef" op de meest verschillende wij. en zoo .telsei.
.2, al oiliug del' g al engange bij e lk~ ploeglog I)f
1006 mogelijk omgesprollgen. Op Java
hUll lot
u egging tell einde duor hel
bt1letten. F&n nfe:poeling,
tegenwoord;g ill den regel Viltre vau sf.chrik"ek.
.:r grond eD bu~ul!IYerljt!8 ta roorko meo ."
I~ beaatO te~ volle Vi at de Hser fau Hali bierbofen
kend , mall' veelee r nanlokkelijk. Goed aten en cirin.
beeft gezegd ·en ~et re.um ~ W&artoe hij kQm. t. Wie
ken; daarbij een ge"ell'g thuis illE t een troep lottJHI de laudbua.rden eu .edmlf.l ietratea rs in do Vor·
genooten e·u g~est... rwanteD zander . treng e tu,lhl,
ateDlanden i. niet dikwijJ8 iu de gi;!legenbeid gS'rleest
het efl':tct faD de btlTloeijiDg waar tit .r:emen ? Ben e
.Is b. , . de ceistraf IOU zijn, zonder zwaren arb.id;
plaate WaG!' eeDe goot. een Atokkan is geweeet, de
dat is wezenlij k weI uit te houden; ja, als do
openiog der galcJlgaDg, W8ar bat wa ter beg int in . t ;.:
dwaugarbeid weiDig of niets ta beduiden beeft, dan
"floeijen (toei.han) eu tegaheideu, die tot iA~6 i.ijlJ
heeh wo'n zergeloo. ieven voordat ~oesahhaLende
g-eruaak.t, sH en g eTen te D duidelijkatt1 en f: onder den
m~nBteD. kan. vau tegenlpraak do bem68teode kneLt
volkje lijne eigenaardige bekoorlijkheid. Van daar,
_ fan b.t water te kenne'Q en wel op zood anig r.igtbarc
dat dia slIaf ZOo weinig at5chrikt, en de her haling
WijH .. n de planteD, da~ er ge eu d t1 mi ne.tu twijfel
van misdrij van door een en dezelfde p".oon nog
uli."1'8Obiet, en hoe meer het etrDOnltlDd water t roobel
i. hoe bemeali.n.grijker !
zoo menigvuldig \'Oorkolllt. .' !et best.e straf.telsel
D. beplantiog' met ,iseL "au Jeu venon up de .l AU ·
lal ongenoeg'88ID of slech! werken, 1'\' an'leer het niet
J8re;l ooget, &1' 00 ~t!e I,)f lent.} msanden lalJg, ilr ilJ de
of verkeerd wordt (oegep""!. Dil moete n d i~genen
Yor8teDlandoD, DQg Tolltrekt niet iu Ewang ell self.
we! vuor oogen houden, tiie een veronderd ·';n wei- , niet bak.end. W.t gr oote It.lk Otrl.bt6u l oudell ~aardool'
"foor de berolking kunneo ferkrogon worden! Lu.t OOB
nig de"gdz. am .trsfstelsel .Js J. roWng.lraf terug
de eontrolt'.1r 'an Hall weder l.t~u "preken iu het.
verlangen. J-Il zij, die diL als practiBche menschen
Tijdocbrift VAD h.t Iod. I,audb. Gen. 0'0' Allgustu.
begeere D, zien morbij . hoe weinig practi.clr zij Ie
No . S en bemerkeD we t bij 0'6r d" viachr.ult:.:or up
uwa.'. r.egt:
work gaall. Htlll doel · tool, is het werkelij ke be.
.. Ia de dela ,T jib6.r.oeng, dietrict AdjibRran g ia nu
etaande str2. f~tehe] td verbeterer; . daartoe ver1angen
zij eon h ij .de \Ve t afgecch F.ft s!(,i, ei t,rug, dringen
:::;e:::r
.tal YaD 450 atuk., die de eig-entiar "oor .I 12.dua op Let uit )-Il~r~igen " !:. Il eeli nieuwa ....iet aan
• b.d gekocbl. TOBD d. rio.n 8 mUDd"D op d. '.WI
",elke . in 'tgeheel niel of eel'st 110 ·v~e l moeite lot
....... terble, eo,:. .werden door daD beaittar d. g .. leu·
Itaad · nl ka men , i<lrwijl · uij · de · ii'et '
een · f,ganga . • uec~J.ie,eHjk (lpgehoogd ; t ot dat lij oDgeveer
de~lljk. \l'u:,)te}sel ;. g esanctionoerd, dat .maar op
.6 ·yo.ten blJog en 8an den ~ove::lkant " voeten breed
uetoop&asiDlf"'8cht tier., zoo !lli D8fig mogalijk te e .,,.,en,·. lOodl!'t ,'de ,I:"w. ill. attQ . groaten vij'er w&.S hf'o r.

SWAVING.
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h~l~aab~:~'!~::el~~:t ;:;~.~t~::t:8~k:b~i:

reed..

werken , EIIn~lelBer zoo deugdelijk, det

het ·111 zijn .
elecb\s gedeeltelijka ri~ gebrekl:ige toeplillsing nag'

.aebape.o , Aao ·t:wee cijdeo gre •.,ade do grond un On.g~'eer ·' lea ,out bQoger gelegeo terre in, waardoor di e

.opbOolgiug .l•• hto uo Dog tw..

..oten b.bo •.f.J <
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P"dlt.0K en A,tjeb.
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a(le~geD VaD rek~illg en ve~ntwoordlDg ia dtD

boadt:l nO. wijle.n

J. D. H()Ogtllbdt, deB 13 JIlDlj jl. to 8oudowollo oyeriedeo.

d:e~~e;~~:u:=:iI' I;:t~:~~t:~~

io den boe:aei

V&Q

wijl@D_ M.

~:~~:w:~::T::1~~:~~~~ 'r~1:::~.~r:~r~·::ik,l.d!:'B~:
Kunst- en Letternleuws.
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DE STUuENTI':NWERELD.
Ae8demilche dino1viog-l'iew. door
.Mr. p, Brooabooft. 11, Afle....
Leid.D, A. W. SI1THOFF.

H£lJES hield de Regth<ltlk vnn Om~ali~ in deu Ja~

lorn \'&U den Regent
in 1.ak11 Yfin t!P·l mood
up 11 r. Pietermaat
De .fgelogde gettlige!lvel.ltlllrill~.en komell ill hoof.!·
~ft~k ()vereen met hetgceu we reeds om1reut het feit
hebben mecgedeeld.
Do getnige EU!;,lseri Yf;.Irkbnrd;;; dat; de- hef:f .PipL~rnml\t
feeds voar

hem hud

.1,«,

dooilslag

ell

veroordeel'!l:l

bam

to!

j~ren dW!l.llgu.rbeiu jn den kcU:llg,

DB bouftllljr.kslt h(;'eft

Jil \ 01 pis Rtuaud,' Ii,'

Y,ittillg reyilfie """);"'0'''''''',,.
Dum
liggende

die zich Wl.l,;,r \'erlufri1lJ
Lfldd~n

ge;:ngroerder a.nn

re

waren om h:rug

be:!:i'\'t"TI

en

fllHfiJII~

ko111'_' [), w('rdCli

wuterachouL ann bourd \'an hun

KLEIN .A1InTE~AA,nf;-K'i:.\:Ul:~".

in zijn ont·

\~:\H

pop. AlB hij uitvliegt

die 'l.;cb voor d:t eXaml'n hit llien
81echts 15 opgekolllJD, t!:'l'IVijl oDll

pU met pr'lcht'glJ kleureD prijken.

lJ1st ODa d~n groell niet 'an
is 't mil:!8cbien tnlndet
ran .zijn boek do inleiding
te noemen, 't, Is vc"leer het luute

exnlllell t\:J'uglruk.
Ge~n del' c'wdidukn lIOn 1'llitnHllltt'nd!J

bvl HIeD,

J. P.

kapitt~l
eea wer-k dat d13 heer BrOQ8hoo-ft· ni~t
gt:Bchreven heeft, illft"'t' dl\t ~al1 het zijne moest t"oo~~'
afgnan J als bevatteiJde de hi:::!!;orl(' V.ln den gymoaaiBlt.
Ik '>oor mij Rcht dit elenwe! llliudtlr ge1ukkig. De
dissolving-views zUn dllnrJoor ids HLll!~lf Ycrwengd
geworden lUl;lt fit!D.ren die wij z'::!lden aan cen acade-

P. J. l.
J. B. Doe'e.
J. H. Dahler.
F, E. H, llan!!ibals,
G. Nieolitz.
A. F. Schultz.
K. Smith.
HET lijk van d('!l heel' L, liie, zooals wij
meedeeld~I1, verdrollken is, werd {'e-rsL heden

~~~s ~:e:e:~~g~:~!~n~~ ~~I1~:~j~~l.
gi~ter811

di~n8~eJijk op r;ich.r:e'f ook,
zgn en dit gedetdte vaLl de

morgen

lie

io de nabl'ht·id nm der. or;:\'n Bourn
i\itllJ

de;lt

0113

\'001'

niet op hUD plutl
bederveu J tot 8cha-

uut litterair g~Ltilte.

De morde f!!:dl1lde lH HOg: grooteI'. Ret groenloopen
grilp, of 't 18 {'en IiichandaaL 't Is een oDIICDaofscuooll dan L'uk wat ruw midJ~l om d&Q nienRca<iemieburger .'rienden en keunis8en te bez-ol"or-- . . .
~ijfje, v~jf die'lstj~,~e~ f:al • do?rbreii~

Ult"de dllt men in

tu.ir Hospitanl geweiger I hedr; hd,

ter nlltde

\'U;e:i: -' ~::::::*'

de heer Brol)~ho(lft het'"ft ziun dKllrdoor laten verleiden
tot het imicuuiven nm tafel'eeltj€8 vall huiselijken en
miu of meer pu,t-Utl! ischen
di~, bge waul' en var ..

''-'-0 .... ''-' ....

b~BtelJ~D.

uit~oeken,

..... c..,~"u ....... 1.

.. "''- .... 5~

,l,',-,,-,

is eeo uitvinding

den duivel om

fAn

cenloudige onbedurveo jougens yoorgoed op den wag
der IG8bundigbeitl te brengeu en wiJlligt Toor altijd
te Y('rmiuken. Tll!lacben cleM beide np'i'attiugen moat
ruen kiezen_ DtJ heel' Broo:!huoft heef~ niet gekozeo,
ml.!!Bcltiell weJ Offi\!U.t hij plfLats wil_de linden foor een
~tuk of wat f'Ttislige gedacht.en die ziju hart eet aaomflsr mogelijk ook weI c,wdat hij oyer de mo-

EE!-iIGEN IUD a~

van het hie.. t'.:r reede
liggende Eagelsche
Water Lily hebben del! tot
den Engeh;cilell Oommt alhier
gedeeld unt xij weigetden met dat
de 'lie rdere
reis te do en omdat het oULeewaE\rdig z-ou zijo,
Daafop is eene commlssie ';'1m experts bcnoemd, die
het Bchip werkelljk onzee-wap.rdig bevonden hebben.

cfllllwquEonlit'B 'fan zijn
heeft nngedl\ch t.

De gezngvcerder en
bSTinding

manier niet voofaf ern..

~Ien

oordeel;:, alweer "elf.
Hier hebt ge G:>ll zeer ordinnire, maar goedgelij-

hebOell dalollop pene andere
van e!:perte: den toel3tand yan bet
dDen onderzoeken, welke cOlIlmi,,,ieecbl:er
vnzeewaart.ligheid tan net Eehip beeft gecolletateertl er:
geadvisee.rd dat het lO.8st:n maesL ell worden afgekeurd.
commisl1~e

kende

flfbe~lding

zooaL3

de heer
Wll~,

V~~f cen douderjoul (uiet, groe.ojool
Brooshof·ft _nbuf<i,~vel,itk schrijft. Een
minsto III illlJll tlJd t iec;i aDder!).

tell

een vall de drllkst<3 strateu ~t"r 8C8.deOOiestl. '
op een aul' wanueet ieder l:ltudl;lut met ~ijn been
uit het ram ligt en den r'Q{.k van zijn ~iga:J.r met di
.,,~
buren en orerburen \,~flll)ligtt 001 de ~on ,,;1
bene,,;;,jeo. D~ heer BrQosllooft teekeut bier zaer eig6n.;~
uardig een vis,scher:-liltukje bij. De heele academia staai \

Zijtl:'l'

te hcngelen. Er is lm'ell in dell

vliet

ell

de wind ie

guuBtig,
".Ziid, dnar wordt een klein lllsnnekt', dllt klurbJ ijkelijk jui~t op itet punt stoll,l om, evenala het o.\~
rand ,~enuoe-do;C'nli basrsje- in Jen vliet) naar den QU'
der'en kant del' strftRt OYer
achieteD, uit I;te:;: raam
hen gel gtHl.lag n."

Reb geheel moakt
\'ermIto8k, als 't hengettl
per

BtO

de ado llIilitairB

bmn, 'f,oo\!at

Door d~ bemoeijeni~ ,an hd ~Iilibti .. Beetuur wllrer:..
llU l llTijtuigen
[l,nwo'l:i,r{, om der.e z.ielhD
Hf!t Roode Krlli~ \~'(d, ulU::it"kend ,.ertegenwc()rdi~d

door de H~,t"r~n
li,lgrl Sno/lck IJurgro4e ~Ii
Lotn. In de
~.M<)(hlerh18~" w.I\ren t&tele
gereed ge1.et, \-;'.liffUtli (1)3 atrijciere zidl kOlloen te goed

II II

doen aan wiju, ij~, st'-'oop en sigiiren, door due lief~
dadige im~teii~l',; verslrekt. ABn (~8 L9.1I(iing8-plaa.t.e
werden de- zie~€'1i o. 8. ~o\ opg wocht door den ko,
leIlsl Af..Jeernge-komlDnnl]ar~~ en verdere militaire
Autoriteit;", offieiereu en belangHtclielldoo.
'£li\geu er elN'ht, nit er. bemerkt.,r. wij
versc.Jeu;~nen onder, dHl DOg Dan hunne ,!"nnd~ n fuuffreerden.
QO

Htfitiu!\f,

de trap

j

Ve~~ r;lek~n

den

een kUDstonaar

to yt'rktare-n aat bet war'incg~-

een 60tal

nll·al' het hosp':.tnul t~ Simpslig to trA1Jilportere.l1.

e~,

sool&ng ffiim

zie~ itlullitt en cr lJiet op let
iu den bek fAn het 'baanje
bd oa~r WeeI' naa! buitei1 drong. Een p008

'UHH.'hip

zibken: om te

kleillB

Q'pkIuipell~n

luide:::t uit, did !:iell

Door at! Wi';t.!, t'h B()edelkamer Ie Samarnn;L" wordeu
crediteureD. tn ttfgi''UI.:nm in U~ hmd.,.b nn 'wi3im B.

nije rUtmtu bJ.:lt':u",
• Ht:'t. mallnetje y,1elt bij IJ-.lstiuclt~:l onr-erminde.rd

,jeuitl"urell.
0,_ Yrhin"k,
in lenD. len lniL de-r jnf:t.uleriB en ,'an ....-ij[IlIl]. Clae;j!, in l"ren
ur~lD.ht bi; dt R. K,. ker!.': te Samar_u. . g, op~::o('P~~-MD iD llet

r.ijn 'fsst

~~~.~IJIl

gatiu~~

I

!~eal 'f~"!, ge~o('md.:'!l

Kamer op d~n
1~n lI1UIl1..ClJ IS,~ _~~"o...1:.
blJ bet aCll'.ggen tin
·~.titug tlil. v.nuhrootCllog"In ille

Dour de- ~nefjei:lirCl ~l'fgeUl1illen opTDt'!piue; y"U nebiteu:rell U
cct:llteure.1l om op '15 Ft:bTU'rij 187 '~.D net kOBto'Jr TID. d~n nD-.
tan. Mr. Alt., M. }Inrtcnl, te Batui ... ~egenl"rooHi.ig Ie ziJn h~ net

v~r~rouwen op de deugdelijkheid sijner go.
bt),)dtHSkle. dAt hi] J~ bedoeld,e rot iS J en kijkt op,"
, .Ja, ik be'lo~l jou J dikke beHe(Je02r, en 8010 it) niet

",,'':;11''';, t1\l ik ~9 een stuk uit j~ wang happen.""
W IJ yolg8-11 ht't gro6otje. dell trap op en binn~n do

k~m~'r " .. ar. d.6. dOli. derjoQl gehOUde.n wow.t. Hti. i.
DI.t h.t .eng" 8Iagtotr.r. R••d. I~n .r hem . fOOr

I
\

J.

\

· r' Pop..18mb~'Jaog
deo ~we.d"n ~andida..t, !dc u
b~ d," gelegenh.'~

vam.r~t.de"end'.regtsgevoel
Ion beh~or.::;:~ft. gaan
",. onlke omkollp'lI"lJ'ID en Intrlgue. 'an

Komj-maotrie
wa"m Ult.gehr.gt ,

..lA.NZIln:NLlm VEnSCHILDElil V8" (u 1. fl!~DiiHmhJk DHOder woreu dBll) dIe, welke "'es rekeetrants kl··tnzoon
op J zl~h vereeolgd had; ?8~ de Gouy-erneur ter !SuJUatra 8 Weetku.~t t',cht~l' nwt don cerd{n, ~ullr .. w~Jl dell
(weeden kandldoa ... wdde benoelllOh, eft htJ als ~ttun een
N,IE~~ VlIlllK[E,ZINc:'"_ gel sst he~flit MET TERZIJDESTEL*
LlNG >lUI den tJo~'J"eh Vft-U het vroe9l-"~e JnrH8h."of~l of
d~n. eerstt!Il k8nd~da[1t;. en da~ de Ulh~lRg dtlzer,. nerk16Zl0g gew~e8t ItI, dllti ~e fruoger.e tw{·ede kauc.Hln.dt
de llleegtn ~tenl1uelJ l:P zlCh ,yereen1gd~, en lutl'r door
Ut;loU G-ouv,;rnauft t~r t;uluRtras W~akui!t tvt llirashoofd

tier VIII

Kott".~ ~. benoern i ; . . .

dnt de .\"urgeilJklllg ~!o.u duz.tI felteu, zoo 81~ ZlJ tar
\'erschJ~~)lng van dt.lD Gouverne~r \'ll-~.Sumatr!.l, a West-

~~~tt, dr!.~~be~~~e~~(]iU O(~~1:;~:S~;~~8 iiie:zo~~::l~r~~:~,I~~

18'~3, de. wnarheld van .. 's l:'ekdSlrants Op~llveu In Il~.t hcht stelt en Bim ",un k.lagt dus grooter
waarde l H J z P - t j .
n.nJ het aus al;; onbetwlst?&llr ztl~er V:lststAnt do.t

24 tT,unlJ

~e;l1~:::I;:~~~:n:~l:HeVe~fr;alld~r~~~ll~uO~el~ll g;;~te w~t;~~d:~~

h P ld

\rH!] . sternmen

(2200 tegen

2~O)

tot

Jl\r~sho~fd

rcrKlMtlll l~; en .Jat huL 1l1_lt~BU JlI~U UOll onweL;lg~lJ III

vJo~dJ dON of ~.n.(~ wl~ge dell Gl:uv{'rn~ur r:1tl~ SU!lIH.Ira 13 We&t.~ust Ult;{E".oefend, moet wor,ien tD.'::gl·ijl:hr~~

l!

ilJke ~ldJ.eJen, d16

ZlJfi

KUt?J-U1uutr~eJ

IS

beuoemu;

cll~ ilere\-B8t(M'll8k~r8, scboenn:akers,

metsAlaara en de
litbograpbeu-vereeniging' Smm::/elder; zij heboog bet
kerkgebouw van de in deeontltu'·e verJreereDde christelijke gemeellte , Onder 't kruis", Ban bet Hooge\aod
8sngekocbt eu dBt bt Bocietoilslokaal ingerigt; da preekstoel is blijven ataan. om a"Q di:ngene van de
societeitsleden die iets op bet lIart mogt bebtA,n de
gelegenheiu te geven zijo hart te ontlasten, _ een
dellkbeeld ~Qt ilt niet gaa.rne in a.ndere aocieteiten soli
toegepBat Zlenj - verder exploiteroo die veoreeDigiDgen

D.sngewtlud om bi) een tweeds
Regeringa-kaD'"

(Slot "algi.)

NED E R LAN D _

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

Uit den Haag.

.elve bet buffet, w•• dn eon k•• telein g ••et i. die vall
de ontu.ngtlt zijne perc.onten trekt. Zondag is dit 10-.
kB.<l1 v~or hHt eeret in gebruik geoomen dooreen OVer--

18 November. We zijn deze week B!~cht begonnen
in Nederland! _!It--'t is Wllar, in de hofstad geven we
nn

weI

lliet

Zr)O heel vae-l om dia l,aken,

~~:~t b~~t:!o~~::~~ ~:h~le;Uree:e~tQe:a~elbe:~II~:I~ ~:~

ell BteJlcn

~~~lO~::!J ~~erd~e~7~=~ ft~i:a:l~ ::~,.:.~~:~ :t:r:~:r;a~

nog niet geleverd was, zoodat men zich
steen babelpen moel!lt,:- misilchien waft
tic aJlD de sheendrukkers en meteeJaare,
Bocieteit zijn, maar dan was men tocb

rl\pluieb~wRerdel' vall de hofbouding worden ,..al, ~ wie
duu llliuister den felal;.en steek ondl r waler t00gediend
of Ran eel! confrere uit Limburg liel; beste sprookje

op de

JDQUW

gesp~ld ikefL, - tU~8clwn wie mctjanuarij

inrigtiD~en

zt~ggen:

Ce

.

lie

ve~~:d;~jin~et ;~:r debne~~~)~~:,l;ne{~~g~~~'ISf\:T:~:;n!:'!ir ~)t:t[~

noi~;cxe

biw

IS

in staat te et,ellen

goed

Ve.,

in

t~

koopen

en

de

rijko baagecbe bureuu-arnbtenart:ll niet eens, op

~~f;:::;:ig~::n~~;~~:~?s~: ;~~~~;:~eouo~a~ ~::e

ting meL heL vulsta tegt worden tuegepaat, en dRIU'
het werkelijk eene gewetens~lll\k is het tooneel aan
w-a8.r voor ~'einig geld, en des noods met
tt.' bevelcu IHm die junge Houwen, wt!lke men sr glinrne
dRa.renboveo} zunen nergens beter gevoeld
op ziun lOU, lwn het moedige baar!breken ran iematld
in dez€I rosidentiesta.d. Het Vatl de winkel.eereeoilgiol.
n.l~ jufvr(luw Kru~t;lrnan niet dan glled werkpll. Nu
onafacheidelijk" stelael van contante
echt'lr het pnbliek, schoon het ook aI, als z00dB.ni~,
voor menigeen een gtoot baZWtlAr opl
toolleelst.uk in 7oe-sLJen taferaeleu a.chrij-ven uooh
bezwaar v.ou tocb altijd zijn VAn eeD
kiln, zovwe! Bchrijf"t~r ala- ,lebutaute zuo
aa:d en waarschijnlijk weI overkomen
untvaog~n ht:leftJ hOIld ik het or VDor, d t wij
Ik acht bet niet ongeschikt het hal
etllie goeJe kmllht voor O'lS tOOHi:'BI :f.ullen verlieU>ll I ambter:aars-winkelvereeniging thanA op to
Gr,)ote deceptie "l-'OOt ons ga.n8ch~ lann.
schien gceft bet 't goeJe reeuitaRt, dnt faD
BGhalve de;>;e collective teleurs~flding, die ik met
ratief slag-ten vfJrwRcht kau worden, de noodige

vnn zuiver
g-~woon te levell
Le pt'lr~, blerlk diLlllsu.l Olly<,"z&!iigbaa,.
wier1- 't-iiich op de groote
herka8.uwde 1.e tllsnf t:r
en wierp te ten slotte onder
tIe VOi:Jteu ,'xU den eerlijdti gelree~dl-!n, uvea
g~leeMon t!ll ziekdlJjrl::'U 'i'ot'ulluoe.
Op 't~t V.1ll zijn gl,'duld te
om oog en laud em tBn~/' met
sehittertlTld vf;-rleden, tegellO\'t'r WlJ
onJ.Ullkbli.ar~
heiJ in toc-pus;:Iing ttl bre:r.gt'll, \'t'rzuclJt 1:'11 YI~'kre('g
Toeaukot:l nan Tinggi rnn den Heda!deur \',ltl !lit blaJ

w"heel N eoer1and gcmeon twb, ondervond ik in het
bijzollde-r Jezer dtt.gen. nog eell tweed",. Er was een
boekje aangekrmdign.! "den IIall!{ en de Hagen~flrliJJ
door elln baagschen nWllrs djker," dat er vall uiterlijk
net uitzag en den nitgever' alle eel' 88.ndeed. Ik koch t
heb vonr vjf eu ~willtig stuiverl'!, en zag al spoodig
dat de bedoelin~ ,an den ~lChrij\"'('r was Jonckbluets
ph:-:3iolo~ie vall den Hang te yerv-Qngen.
Dit Joel is
echter nitt bercikt,; in !Jet bo~'kj;;, wurdt Diets meer
gege\'en, dan wat de schrijver ,'an de physiologie gaf;
lltln he8ft 0\ er !Jet i nofd
~t'zien do.t niet aPecu do

:~jl~I:~~~:e ::;;:~~~ri~(~~d~~jt "~(~rd:eo
kl'ijging van regt en bt~(:berU1il'g.
Ale .c,ate gevolg hiervan rigtlen wij eel! onYer~
bloemd schrijven aa.n.:/1. E. LDudon, "aurin van OilS
!tnndl'_nt, da~uitliJuitt'ud werd bl::'palllG door de eiscben
van 't-.r~gt en. 't lil~~~H:ltlU bdau!1;, et!Il
schets van den tot;Hlllialll'dlill 8lunu di.·r
g~ven~ onddr bijvoegir g \'an een
waarover voor ala nag
stilr.wijgen
bewaard. Als t,!eede ~e~'?Jg werJ
en belnngeloor:en Hrdt'{Jlger HIli
vOlgOLd vt·rzuoklchrift nan den G.:n,ce"".ul·-Qenc,,,,1
op_gemoBkt: •
•
Gi~eft met dPD dit'p~ten eprbieu te !,81111011 Je>t'<lukoe
Dill! l'inggi, eerrol Ol,tsltlgc-n houfll d~r Y111 KnLtu'o,
tiJddijk te Furt-du-Kock (~t~idei.tie PU'~ttflgBebe B,)~
venlsllden) wooll&chtig;
dRt hij, tijdeos ziju verblijf te BllbloYia in de 1ll;t8uU

,t

moedigheid en eigen k:-achtbo9sf am het meardera,
evenredig meer nuttige, te onderuemen,

AD VERTENTI:ffiN.
BAIAB~

huf13tad in dieIi tusscheotijd verandt>td is, lllf1.at dl\t
ock de methode ver3nd~rd is f'n het publiek tegen~ \
woortIig geheel ~ndere eischeu heeft dan J!:"rtig jaar
g~led~n. BorbnJIt.'-u h~cft d~ man teo vee! od'jfa~a willen
kIJken, en datlrJoor nI~t regt "OOT ~lI{:h mtgezlen, 7,,)1)dtit ht::!!i Z6rr ve-el nit lu,:!t vog iii gegaan. Bij voorbealtI, bij schrijfL over de diplornatie, de hdkringllln,

Pra'chtige verzil verde groote en kleine

BonUlolrs.
I O.lij- Presonteerbladon,
en AzijnateHotl, Zuurzl2tjodiJ} 81lrdijntjeaI
I Plec8s de

gen het BestUlrr tel' SUfDlltrll't\ \VestklJst, bhlOt tu !eggen eu t~)t Raar bet vt'rr;ot'k te rig-tell, tlo.t bet tlcr
Re'~ricg be.br.gr'n mDgk

I

BAZl\'R.

rwant :\1.0'

bamB-li N oerdltln gi\lnf SO(lta:J RadJ 'l ;\loeda liltgebr8gt~ yolkskeuze ailHlog- te b0~f-:'Btigen ell

del'.l'll mitsuil;lti bls larul"lhoofd tid V 1II Kutia's
Le erlHml-enj en
20. vsn de hoofden, die we,£eTJS dt) door bell tflg-en
de benoelui.o.g vaa Jen Koffij-mantrie vtm Palembaijang tot IUfIlS;lOl·fd Jer -rIll Kolla's en
tegen de Bchen !Lg YRll bet bealuit ran den
Kommis.'Jaris-geUE'ral.} van N~derlflndsl:h~Indie
van 11 Oktvbt-T IS:33 No. 310 voolgebmgte be

(31)

B
Prachtige zwart Marmeren Pen-

o

~-u'~vi:)

!.JJ.

Ulogel ijk, de
bevelenj
d"t hij tOL hil:rtoe flog geen betlchikking dli4rop heen
mogeu tHJt-vAngell ell bij eil Z~ll \,e.ct' t'U kleiu:lJUOll
dieJltengevQlgt3 nog gcbukt gaaH OUtler bet oLregt eu

f(

lUaaktj

keuj
dat ond('r de vale bt:rigtun, Jie tA oa.t einde uit
duagenoemde pllrticuHere correspotluentiel1 va.n Sumatra's IN t"stku",t in de dllg-b:ail£u 11\n.r tlYa Iija opge"omen, hij aileeo Uwer Exce:Ienti~ h~~t)ge aar.dll"ht
inroept up een schrijveu !lit de Pudangscho:, Bovenhnd&n, goJtlBgkekeJld 25 J ulij 1878 en opgenom~u il.l
het" Algtme.
nUl/Mad ran Nederl"'ld'l.-h-ludie ddT 6
A,,}.UfltU8 1813 no. ll0, wllarvsll Uwel' Excellentie
hie~bij een aflfchrift wordt llangebodcn;
dat'dit schrijveu de blijken draag~ van afkomstig
.teo.ijD VAn iemond, did volkowen bdrend waij met
den _loGp, dien de v~tkie£ing vau t)en nit'uw Inr88hoqfd
Jar VlII KuHu's, tt:r vt'rfa',giog Vah den llili zl)ooaDig eervol PLhlagen rek~t!trll.ntJ gel ,ad beeft un de
v6rr'Dderstelling uit dien hflofds niet gow8.agri kE:lll1
heet,D, dat bet opete: £elfd door Lij de zaflk·r.e!vtJ betrO~{k8n EUrl'pescile ambt;:'Haren is iU l..' eb!uil[;
dat: dit aebrijven. gesle,ld met ht·t dot'l om die ambtenaren -van, al~e 'ttcbu!.d wrij te pleitcu J op tH'n -y~r·
de oDweltige inmengiug, die zij tiel!
van oen lBrashoofd hebben rerOOf
de k,eLh_ing, die der bevolking ,eu den ra·
i$_-.aogedaa~J komI; beVt'8tigen;
d"t oretel locb rrkend wordt, dot bet der
bevolking ter Sumatra's Weskuit • VER,."".... ";00.,. kra&hfJD/d 0/ I'a"flhueloe
die v~rkierillg' _allen. mogen dul
in 'de, ,verg&,~erjDg,

tOllgeu en veltlf peouea in bewe"\Y I1rd de kllIlStb,,·sl!iIouwill)t opdoor
pHorliculicruu onderuemel't dllu
men
kUllr:.en zeggen, dat die mIn de kunst der re~
c:ume uitnemelld v rshmd en gel!!peculcerd had op de
nieuwsgiel"igh~id. van het publiek Dsar ddn inventaris
vau een PdycbulogisolJ b .. t!kro!03t"s galijii: Ohm d"n toe.
stand vall het .A.ms~erdaruscil gemeeDt~rBad"lid heefli
gCSCUr'!tst. Toch was de OpkOIDst d6r leden Fulchri
Studio rrijdag !ivend .teer gering; de: nfw,·zigell verloren
eebler yeel. De gJ:beurte-ulsso:J te .A.Ull!t~rd~\m hl!dden
verlludering gebragt en (ie te be~igtigt'n porteft.uillo
wag niet ui~ de lwufJ!!tau, mau.r uit Aruhem gekome.llo
Ik wit geen k"'tud tegge:l nnl de veuameEng teek-cl!ingen vau w:jlt'o den beer Cromlllt'lil!~ wit.!r goede

zou

!:r;o:~:d~~i~:ke~~;B:~n y~~:g::~lg~~::;~1 ~~I:~ ~:~;;,:
IIdat, weI verre (lat t t hlertoe iets ii'l \Ttrrlgt om
den rekesfrant in zlju eel' te hp.rslellen en de zijn 1188.St.en aanvetW6nt en der inla.uJ~che btyo\kiug tOl-'gebragte 'krenking op te he-ifen, i!..ltt"geutit!t:'l de hem vijandj~
go pe-rsonen nlet hebboT:. stii ge%ietf.'u oru dell rekeBtraDt hU ~ijn, door de bevolki!lg tut zijn opvuJger ge;:ozen kle--intoon, te bt!lll8ttl1811 ell hun llftaID voor aitijd bij de Regering en b,t .Ig"",een t. Echouuvlek·

l\Iilieu, GebakmandeD t P,e"eoteerl.lad•••
TbetlkistjeB J Fruitm

1 met Tr.ommols, Koillj- en

Beliers enz.
Stellen Btlrlijns~h Zilf"eren Lepel~ en V£>rkeo J
d.en Hmbst-enoarsslalld en de ueringrloende be-volking, I
gllurandeerdd EtUls met zwanr verzllv-erde LepeJs
maa.r scbijnt gelH~el onuekelJd met dat teer bi:llallg.
Vorken, Messen, en~.
wekketidfl en zidl meet' en met-r--hilbteiuende el~lllent
(30)
B. KARTH! US en Co.
-rle1- hallg"dd]-e bevolking, de mdiach~ koJorri(j, die Qlleen
reedB (,fine gr~Hjdige.. f'~UlHe waardig is en weI fOOl'
eene physiolo~)a in drie·· ~W!lm octa.vo boekdoele-D stl.lf
le-vert. Ik, die om rnijne ftlncti~ll 41s hofl'ltnd-corr~8pondcIIt nRaf bel.:ouft!ll te vt'rvullelJ, ht't lJOelH~ke beMilitaire Willemsoruen,
groe-L!.::J al.:! eon JeidJrsll11 Y;Jor m.ijll arbei,l, heb he,t
Dienstkruizen LY en XV
met
uit de
gel<2'gd, overtuigd dnt ik
wieken UlO.:t blij'lon
Lint_

;i~f! ~(l::~~~h ~Ieref~~j~i~e~ \\~:i. ~~~~:11~i~;'t~ :l~jrt ~;::e~~~JV~~~

MJU

bet

tenareu hebhen dez~ zaak opge~et, ~n dit bet'ft
op ni~uw
VtQ8g WRkktll' gemaukt, we.rom de

up .r.ijnG kUlist toe te leggeD, en die

Z,WllfUU

IIQAar

:~:;:~Qho:)OOBa;oet:o:!el::~~:~ij~o \:::t:e[Jn~eV!:,:~~

r:~~!~:iufoOl~{~:~\:::e~X k:~j u~~l1 ,e~~~eh~

tl!lfo1Vl

ziju gelegd,

sorn gelde, in bij1lragetl 'fan lion gul.'en, ('eU

g~:J:i(~aj~:att.~ij tQ~~~:L gr~o::

yuk iugeuoll1ou kapper b\,·tuigd~ mij
er Zuu weinig filtijoenlijk~ jUlJgelui

10. de op '1.ijn nan.sten tnllnnelijlwn

cooperative~~la~tvereenigjog,

heaft a~ng~wezen om, door hf~t bijeellbrt'ngtm VAn

jllfuOllW Krus.mut.ll njet
Il1aRr omdu.t ik me

7lf;tre juie"j

voor

eene 8uort

~~~u~:fi~~n.~~I~:~~~:,0~~I: I::~lieehri:t tt~~~:r::~t e;:~ ,su

fait 'IOtre joie.

kUlit WlH'db

amb8cht~maD,

zaID~ei~l.:~Ii:;,l ;~~~v:ot,o~~!O~~:~~Ia~en

"'",1 rie..,
'/){wt

die leden der
Diet erg be-

ten btlhoeve ViU} den
dat ze
genae I uit het ini~iatief en d~ fODds"n der bt;isDgheb..
bendou is vnortgekomen; Jat zij daarom dubbel geprezen verdient to worden 1:11 dubbtd goed z-BI werkeo,

dat ik het afmaken vall ~IiIlB

neemt niet

voorloopig op
't eene atten-

~~:!~ ~~t~~:lr1~a D~:~te;~[:i~~:~:' h:!~: d%e~6o~~ove~·!~

~;\j~~~~ll~~t ;~~~l~,:~d:::lle~nt~v!;l~:;o !):;~l!:~~~r:~Ir.\~a:In~;
dit

~;rden voort:~onwd.

het overiie W81'apoeili.K, oal
De
.....ate in8toil~rg IS • .t' werklieMn-80o,eteit, Iij is ga•
8~1cbt_d'l0r fler werklieden verceniglDge.a blerter stade,

B~emll.'lllg e~n rueerderheld voor d9n
dld~at' he wlunen. to votdedigt>o;

~:~'b:~~"~?~~d~:I~ebd"'.Ut~:r: ,~e ~~~~~u:~j.~O~!~O~~.~~~;:j
de

i

rrlkrl8ltuut te hehhl3D afgekeurd,1 Dog den meed
h.~d lIen rlWBlIg en 81 QfJ andere onwetth~oe fln nm:ede-

de

'e: lu.nds 8mbtelllixeo, die zu1·
ke grootH ool.,,,·rede",beid onder de btl,,"olk:llg verwekt
h68ftt t~ 5terker de afkeuring vel'dient vlln U w Excellontic,
ook lliet kiln -worden tegdug~sl!roken
rekestl'nnt> reeJ8 Uied.eg\!d~cld.e
van Paitnnbaijaug 8J ziju poam de stcllllgllrogligue bevolbtclUl op den mautri.:-koffij uit
ran het hiH besPNkeo dagb:lid-ardell Gouverneur ter Su lliH.lra'a.
weg;3:us de hi0r phi~tg geu14d h~b
en aallrauding v~n de ann tie be~
door
KOtnOlttlijaris-generaal verzekerde
r1gh~n
kU'lHen Vl~rolJtliJc.huldige[]f wanut!er hij slecbts
aan dt;-n rekestrant alletlel lIchau[lelijke en verllchtelijh~ ba-adelingen t~ll laate legdrl, doch belHih' s do.t hij
.
d~~e ge,~n ~nkel bewijs h;eft bijgebragt,
ook bij
die pogIng "leebts _tot verUioarmg- \'S,u h~t ol)rdeel oVt'r

'~e:e~tn;ij:t~~;age~:~~l'ugiEg

d<!r

Reg€riugIHlIubtsI.tarcn

d~ 8chrijv~r toe!l het. wii dLlen voorkomvn a18
alleeu door 's reke8trali~8 ifitrigu~8 en owkooperija
Y"1l .~ alie-rlei Allril. de ultelag def tJtemming op de
volks'feq;adHiug BOO gU1l8tiJ Your dc.s rekt:lltk8uta
~eill&f)Qn uity~elj maar hij in zij:.} ijver gelled voorbij

dat

:~t, Z!;!l~: ;::!7!f dV~:fl t~:~:,7dB ve:!~::li:;u w;~:~~
Voor&at ~D

de u:t,lrukke:ijke last om dtlb

geljoAm~l(tu

gt'hacl built'D 8~mmiog ~e hvuden, de keus

d;n. Regeringtl·kaDdid •• t bep.,k~, DOg
diE" flar ~1!ra[e vergadeling ,regt !.teert
J

hOeU6-lligheden mij a~lvell bij name beksnd zij!!, uoch
sederb V riiuag bell ik in st!l.at le getuigen d&L uw 6t&d~
gonoot 1 u-e heer Blau~k!.!ll, eene nllerkel]1;"igsle vef-ta~·
m-~·,}ing bez.:lt.
D;e u:t Aill~terdtlm moet al z':!er uittitekend r.ijn, wil die uit. Ar!1hem Your ha!lt onderdoen.
- Ook op een andBr te:r:ein v,.n publ iake vermflkelijk~
heJe:::J., - want -ik kan It wlu.rlijk niet anutlu ll{,emen,
_ heu ik dezer dlJ.gen d~n nSB.lll uwer stud outmoet:
ill d~
Er zijtl hi~~ e~n paar AUlerikaue:...
ain het werk, rli,~ VOot·,StdHugen gev¢p. in eeo Iogetoent
en, dee \·ereischt, dOM~·cile. Een van die !leeren heeft een
getemu gee~tje ter bee~hikkin£!, dlit Moms al1~rnBrdigl!lte
aulwoorden gt'eft, did weI berekfwd r:iju h~stigen liaden
bet doen van oube~cbeiden '\ ragan to v€",.< -ren. Er
WG.ilt germ tafal. Lij dt:! B'{()udj'.3 gebrnikl; mell zit een~
YOll!,lig in ceo krbg op stoelclll ill ~elJe donkerd kalUllir;
~en van de A.luerikB.::en is een f.chakel in den kring,
de. ander zit in het midd:m; men begiDt ten acbt uur
met. e~ne ,800rt vau gemeetlBlJhappeJijk. gtlzon;;en gebe-d
en gaat tegell blf nakr huis, nauat wen JDGtijkiuBtru.
illcnten beeft uooran gdluid geven eu stemmeu ujt vp
dell grond 'ligg~:Jdd papiereli rOrlpera beeft yerllomon·
Mear ul ik er maar ni"e \"8n z;:oggen, want daar men
mij z~gt dat de twe6 heel"5Q vo(}r ni~t mind~r dan
tfCilal[ aTondjee ter uwer stef!e geengsgeerd
ik to T~el nouddooZd verontwaardigiog til
wekken iuui."n ik Ulijoe drJnkbeehhm Gv~r
r:~:is}J tau beate gaf. E~n ding wii ik
vO()r- mij bt.'staat er 6()D D&AU ~ vt"rbavd

e:piritisterij.

a

rik ....n""h. opoorw.genon AmerihanilOhe
bet .cirdul.",nd medium" komt mij .oor
dri. d. boofJ ..... k t.
iii

..i...i.lCl,

Guu}Jt:s,

GouLlen Heeren-en Dame8-~rologe't Zilveren
ren· en Dallles-Horologe~j. tl.llt;l' uurwerken Y{)(}r
Geguaralldeerd.
(32)

~",_.-,,-B'"-":::~~!lilllII.

9¥f,va~~'!il..e..gc.. liltJR.

•

••

/••

.India Pale ale, ,.
'8U . :FLOWER &

6OUDHnl

SONS.

Por-fer VUlt '1'ennClltlO.
~alk.ei· & lHIaanfjcfoii hier,
en

.S DIOr

DR

IlECON.C£tiTHEEJlDETEERUK£UA

Delicieuse G It A S BOT E U .
Groote puike H A NUfER.
l<'. H. BOUMA'

.(11)84)

Pas Ontvangen:
Portlond Oemollt ZW~'{'d8Ch en Engolsch ijr.er
sUe dimeI18Wt.1, Zwel~dsl'h en Koo!teer .
. (25)
SOESJ\HJ." au 00.
j

liel gllllsligsic gl>\lolg Mlngewend bij de 'wlgendlj ziekten:

Rant- Canon._

ALS DRANK. -

Hen theclepel 0/1 ecnvlas water, of lwee eel/epels per[lesch:
LUCHTPIJPONTSTEKI NG
8LAASONTSTEKING
VERKOUOHEDEN
HARONEKKIGE HOEST
BEZETTING OP DE BORST
KINKHOEST

De door de firma

BORN AND & Co.
'.l'E

Batavia geimporteerde

ALS WASSGHIrm, -

Ha ut-C ano ll,

/I, lcerli!;ellr anl'Crlllenyil, Of met ten weinig water:
HUIOUITSL,IG
JEUKINGEN
ZIEKrEIl OER HOOFOHUlD

(.oowe! in EUROPA lli. up JAVA afgetapL)
is Bteedti rct'iHij¥bluH' bij
lIULSHOFF & Co.
SaU1ill'ang.
(1349)

ALS INSPUiTiNG. - Ern dceUeel'li/;e1l1' en vlCr dee/en water

------~----~--------

CortadoB
(26)

012

rnbn-nns

SOESMAN

(BLENNDRRHtA.)

.1

CD .

ell

nUI.J'TEN~--'-lr

.T. J. van
"anl<et
R u

VLOED
BLAASKATARREN

PAS OtlTSTANE OF VEHOUDERDE

Puike KwuCiteit.

nlll

~

(wcl':(mtHjll.illlerheUzaamlll,)

1\11 anilla Sig,aren.

l~akl<pr

D J 0

Graveert op Steen
Metalen.

.,Ugemoeen UOUrdl1cpnt te ParJJ. r t, Frere. 19, ~De "aeo".

(672)

t}.

;.l

(lOR)

Sarnarang:

S((manltlll.

O. 0, 1'. VAN DORP & Co.

Expcdilic- ell Commissief( an: fI{J!',
".

I

3AN1(ET~B.A.l{I{ERLJ.
Ontvallgell:
Pracbtjg Suiker,verk.

tevens

j)agel\jks venvacht ;101' "Sumatra"
uit de fabriek van de
lleeren

London

en

SioomJ.ett!

Weder dagelijks voorhanden:
All.
B

Verk

l( 0

van Gnllowny,

F E 1\ s.

I~

(1028)

Sr:.

Nl.

ai' a up.

8.

Champagne Roederer.
"
rvIoet et phandon.
.F fl:

(Wil)

\jJO!!] ·lJhl!l

llagen ie hewt'keIJ.

(21)

BUUllA

StOOll1V, Maatschappij Nederland.

Binnen en Buiten

pas Ontvangen:

het OO~I'f'8 Ie willen
1JE'f.'ft .lJjl)(~jll.kllrtR

tttllJ

VERMOUTH NOiLl YPRAT It CO.

J. J. van RUIJVEN.

p

den

MOSOII & Co.
wil-' tH,t

"anillc I.J~,
en andere ververschingen.

0

Ve-ndllt:lell.

I,m,dmajl en lI.. etlcl· on_'.·h'CI;~kell
iuuufel'houfen

ihfortna!-ipn 11mtrf'nt

ijgbaar:

.E u r
"lUI

p, ZWAGEH.

D en 12 i\lilliJn~te:r, met 200 P n. t T () 11 e ll.
(1729)
B. KAHTHAlJS en C",

Gebak,
en ptr

dip en

Sijsteem Lefaucheux,

Glasgow,

{'ylindel'~ va.n aD X 60 on buitellge.
z::J.llH.mge~lelJe
flYerbrElI gillgS-bowrgin!.f1

!l

het homlen

B

D Size STOOl'rl-SUIRERHIET.

S\~lO:;~:':~~';'ln~~~r, ~"~;;ghet_p~~~lli;~

lHl't

80lide REVOLVERS.

H U. ROB 1NSON & Co,

'llkj ••.
ept>rumut (Engel,sehe)
ll~ IllJotten Pr'ovisieo in bJlk.
II
DrllollktHJ.
ndij (Otaru Dupuy.)
1. .burcu.

Dag

Sed. -I

~~~~.~.~~~,~.-~--

Bodjongsc1t.e

JId

.ontvangen:
erE/(:h npp, ~'IEI{
Qokspek in vlHl,tjes. ~_---....,
o"k-vlcet!ch in blikken.
ucijs de Boulogno .. r
roenten ill illes8chen eo blikkcn.
esJr..cht in stopf{. en
ortorico TABAK van PLOOS \"Hl l..!\ISTEL.

n,

BOUMA.

ilc Brilllt! ..Iss, llaal,dJappiJ

& Co Londen

NMA1'i<f'E,L~~

sluittl[}
ell
(t,

,\V n terprq'ef

I;GI:Nr'aSSBHr~
zwarte, Ie k\faHteit met 'l.-ijden

STOFJAS,
H. C. r. VAN DORP & CD,

G. S'fELLING Direkteur
t·llflg-Cllt.

(2·0)

Nier-

Gil

G,

L~'

c, 'r,

uit de rabriek

DORP en

in Bladen,

Passage llailr Nederland.

(G En A. N G A N.)
aile

L. C. ll.. BOERS,

wordt
d~n

door

G.

~:L

..il;;~

Adlllini..

GRIBLli'iG.

.
~.
B~~~\;~

(970)

chte

00.

H. S.

~a u

de Cologne,

VOORLICHT,.ER.

VA N

Groot 1015 last,
Gezagyoerder A.. DE WI L L I G.E N.

ENGELHARD & Co,
(G89)

B. KARTHAUS en Co,

Sniker- fabrij kan ten.
Sugar Cane- Mal'ure Blechte ee-n kleino PBl'lij nog Vf'r.
krijgbflRl' b-ij
(28)
SOE8~UN en CD,

SCHEUBKALENDEBS
1875,

vaol'" iade:-en dag een toep8.Bflelijk ver!lje.

G. C. T. V AN DORP en Co,

Sigareo tiokers,

BnelJ';ciien(}e

P

~ej)r~en \"tl.n D~lATTIE~lIoU1'-

1\lUIgBno 1n 8 U

BAZAR.

£"0.
VAN

Bont- Aallkap

Leveraandoening'en,

Echte Eau de Vich:Y. grand Grille,
Carlsbad Sprudelsalz.

V AN

PERRI'

i"Dr.lekeril1~\;ln tnt !o;e\rone culJdtLiell
K~w~oor bVYl;:ll het lukrml V-n.u de Hetlren
DOl{P &; Co.

(290)

(1757)

.ijde en lllet 12 a.loinen,

stee 1~

1'.

Holloway's Medic.ynen
HOJ,LQiHt':o; I'lLLEN l;N

Z.!I.P. -

Gllvaarlijke Dinrrhee. -

()Qrzahu !ltttr nrz1'l"ald:c.ilcie z.i l!ide :Wll

ham

l1<!l\'",ll':ll l,UO ,<;r~nil.dijk:

Hlf,s ch1Hund,

~u cl~

wij~e

~!l~r;f;~;~;~'~~~~:.~~;i~ ,?~;~~J2i~il:j;:~fi~~:\~jt~ .

I~[.;t:~lf:~f;E~f~::\{il~f~~2S:~~{i~~~i~tt:t~}i
In /
von
lij~~~~'I~~~:!-,;):!it ~ri~~f 8,

$~ PQtj~t

ChuihGil l\'". O"ALlsl'ANs i t;o. T"'J!;iIli 1, J.

,&1) '.

Pak&JolIlI"'U w~ :I •. HA"N.\ S,)lo.AfL\"OI.D "en. Cu.
Kltlln J, D. SU~R 'l:L,!>!"J.lI~ J. A_. ZEIJOF.L.

DII

G800T.KOLYf ••

Co.

.,•. ~~ ·". : k,nft Jiy",N:QD

W

f 1.

Zau

Jer

• (IS1S)

Do Agclll:t;!D
J. DAENDELS& 00,

De

£.iju jlc, ~I'l\'tn (;~~n' YDldol'n,lt" u :rlea

en /i,

Alln boonl beyindt tlch een ,genH'l'heer. Vep....
delijk: vertrek ,!Ul' S.smarang e-inde JfH!Uarij e.,' k.
Informatien bij

KatDers DispOllibel:
'yoor

duortr~kketHll"

fOOl' fAto:le l(lgc~~

(1567)

porsoum en

f8ritiH~Ji'

";'cjo1nN8

