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"rer.schYnt dag~IU~8. Zoo- eJl' Feestdagen nitgezonderd.

Abonnementsp,rtis
voor geheel NederL -Indie
Bij deze · Courant behool't een hij"oegsel.

BERICHT.
NiNlweAboDDe~ 0i)dit BIlld "oor het
. 2 e halfj!lllr ontvangen de nog verschijnende nnmmers oyel' deze maand Gratis.

DE nAIL.
Heden morgen kwamen wij i D 't bezit v'a.n de pcr
Engelochemail uaDg.brachte pa~k.tten ell brlev.~ lllet
beriobten loopende t ot 14 Mel .II., waaraa" W1J het
volgend. oDUeenen.

yorige. De afgevaardig de n der liokerziJde waken ste~da

van dez& gelegeubeill g~bruik, om 80.0 de RegerlDg
68D6 of alld~re willekcurlge h!l.lld el wijze, di .e sedert. de
,orige bijeellkollist heeft plaats gtjhad, ill he~inner~Dg

;te b.rengen. en op!Jel.d eringeo td vrugert; d e Regenog
. aotwc>ordt ste eds : Is d e SpbYUlj de meerde rlteid De61ut
geno.ageD met deze tl opLlsIJeriugen", eu binuen het
uur is de vergadering uiteen.: De becr JHaby, .vroeg
wa4rom tIe' Uilion. f(fp-u 3licaine waa opgeheVeDj de Rage ' ring an&woorddc: ' Wij h~bben ceo regt toegepaat,

d&t d •• t.st van beleg

·0 110

ill de band been g.gevon.

Du heer Pi.card vroeg; wab er nn. eigenlijk was gebl~ken omtre nt u6t '; oG:grlvnlleno in den aigeUl6ttncU
rtlad te l\lar~ eili('; de Rl;g~dDg antwoordde, dat het
uoderzoek de. . joistlieid \' l1n bare inlich~ingen bad befe.f!.tigd, en toen ging i~d~ree~ nnar. hUI~.
Terwijl Mac-~lahon een~ In~peetl~r~ls maakte iD
uier en daar eene redefoenng ·bleld t llet ook de Broglie zicb nu .en dan boor en, op, e ug eJsch e u trant de ~
ata.a£kuude beha.ndeltlllde in l!'e!l a flerdhmer 8[eech.
Onl8;nf~8 gaf hij sen dine op bet l(as~eel Broglie bij
~ Evr6U~ tel' eere va.n da qOllimi8sie ~'oor de recrut~riDg;
, " ' ~ het d~~ijert brag t hij eeq toast fU~1l l\IHc-?t"IuboD
;t zeide dSBrbij in hoofJ7.allk bot volgeude:
/I ",Yij aI'l'ell wtlDseheu, dl~t d~ maarscba\k spoedig van de NatiOll&!@ Vergarlering door . couatitutionel~ \'Vetten de
middrllen mllg f"erkrijg en, om h~t gazllg uit t tl oeft}uen,
Jat hew tot bail van FrAokrij1t foor den tijd van ze'fell
iar en is toevcrtrouwd. Dit is du noodzl1k elijktl voor ~a8rue om
makeu, dab dit gezag aan het laud de
weldu.den gev~l die meD . er .van verw3.cht: ~e beecherruiog tan nijverheill eo b.. nllel, de fil!kerb ehl van be·
laogeli de herlo\'ing v:tn algem eeoe w~h'al1rt, en o~
tti maken dot bet in den tlchoot deB vrodes de waar-

te

J

•

digheid vau Fraukr~k t.genover "et buiLeulund op'
boud~_"· De frj),n8cb~ p era put u it deze woorden ae o
Diellw bewije, dat 416 Regering met rie legitimisteu
.heeft gebroken en dat aene recoostrucbie ,an bet lUinieterie. in Jen geest van de w eest gemlltigden van
het linker-centrum oaost8Bode ie.

D. frllD.ebe miqiBI:er
wed,or een van die

Idein.!3:ee!'!tig hp.irl

,on Op. ubaar

maatregelen

V!'I:!l ' h At

vroeg~r~

Ond. nijo beeft

geoOWtlD,

want een kei1.erlijk beBluit beeft 'bepaald dat. Or.D en
·va~ . ~en ·voorziLter dor Kamer zijn pogingen, ter ver·
voort.aau. 0006 stad ~ull8n vormso, die Budd.zoobmg g~ d8an, eerst; mislultt, docb later gus1aagd.
Pesbb .b e e~J is de pariemeotaire werkzaambeid in ,ollen
Grieke1lltlnd. In Griekenlauu Ilaagt men et nog
gung. De delegati ell der beida rijkshelften vergadt;Jreu,
maar niet in een nieuw Kabinet zuman to stallen.
gelijk men weet, elk . aflOnderlijk en d;18roa te zameD;
TbaD8 tneldt de telegrao.f, dat 'bet ministt!rie .Bulgaria
de rijkswinisters ys rdediq:en bU!lne begrootiog~Q even..
aanblijft, Griva treedt op a.IB minister Viln Oorlus en
eeDa vour beida d elegatien en zeJfs vooraf DOg in de ' de K~~er wordt ontbondeD.

Landen, 2 J uoi. Op eeoe llleeting cler ledeo von h~~
foods tot ondereteuoiug VBn de 1100gerJijdenden is medeg.de.ld dat op nieuw .£ 20.000 nanr I"di.;, go-

Spallje. Dou Oarlo. heeft hat Doodig ge.eht door ooue

LOJtde1l, 4 JUDi". De paus is hersteld en de geneee·
beeren hehb6D verandcring van h.:.cht \'oorgerchreveu,
maar Z. H . weigert be t Vo.ticBan to verlaten.

Pe.sth

speciale commissien dooJ;' elk-harer b~lloemd. De te·
legrnaf mSQkt uitvoerig g e wag van .verklBrillgcn, door
finautiele coromissla uit de c:8Iei·
th&Bn8~h6 del~gatio gedaan; de wioil::lte r werd geinter-

Andrassy oan de

pelle erd over den inb.oud v.n d. b.keDde Dot. Ban
autwoord op dielH~ Inatste ,Encylica, en
be~rekkiDgen van 008tenrijk.Hong.rijo tot het
bui~e Dland . Omtreut het eerstgenoemde antwoordde bij
iD hoofd1,.ak h.t volgende:

.over d.

Frailkrijk . D~ l?e rwncellto C o mmissie uit de NIl~
tiollllle V ergadering .h~ eff; weder eeue bijeenkotnst gebouden, UlO:} al even wei::lig te lh; tt.:~k.:!llen ha.d atB de

welke de

kt>herlijlr gQuverno-

we~t Bch.ier

ove~treft·t1 n. Het Lyceum C o ndorcet itt
verdoopt
Lyc~um .FoDtanes. Zoo!lld ID e o weet WBS
Condorcet een ' vultairinnn, die, outler heL S c hrikbewind
tot de gu'illotiD9 varoordeold, i.ieh van het leven be ..
roofJe. Fontaoes leefdo onder Nlipoteou I en:-is buiten
de wetsoschappelijke we reld lJsgcooeg. Diet bekclld.
Dit is -e~n waarblrl'g uat zijn nallm lang un.;) doze instelling van onderwijs Irnn bIijven "e~bondcu, ' die vrOI)ger nsar ' Bourbo~, vUl'\"olg~us nani' llOlJ(lpll~te £:3 eiu~
'delijk, nu vier jAren gelfd~n: U:l8r CotlllQrcet gtmoe md

in

werd.

IIDe ooto. orkent lw~ ragt van.deD Paull l om zijue
meening over kerkelijke aBngelegeubeden OtlU tie biijscboppeu mede t o (looleD, ~a&r druk.t _bet le edwezcll
dar R egeri ug u it dnt de ;Eucy.;li €k zllken ,'c ro orJ.tH:lt,
welke geensz:ina Vull dogroatil3chen nard zijn, Ulaar g~
heel tot het Bouvareille regt va.n wetgt:viug you den
Staat behoorco, Da no~" z~g t, ua.t o e Regeriug t rach.
ten zat zoofeel IDogelijk botsing~Jl tU88cheu tie n S taat
en de ,K erk te voorkomeu, doC'·h aIleen wannest· meu
in tegeDstelting \'au d en iuhoud der Encycliek deo
bi!lacbopptlu den raad geeftJ oan de wetten VBn deu

St.at te gel:oorzamer; zij zegt ten slotto d.t d. Re·
gering, wanrlB er . de g ccl:JteJijkh'jid Didt BIlD da uoor
den ke,izer bekrBcbtigde we~ten . magt geboorzameo,
zieh

gelloodzullkt zou Zi UD voor de regton VAn den
Staat te w,\keo, ffitaar zich overtuigd boudt dail zij
eerbied vaar de wettan zal weten iu te boezemen."
Op daze nota was' tot DU toe geen nntwoord ontvaoa
gt1D, maar het mogt na tlelligell tijd van barRod fer·
W"acht worden.
Om treut hat tweeds punt lis~ Andrassy zicb onge·
veer uta vDIgt uit: if lk ontkan tEHl stelligst!:l enz. du.t
er iu de uaaate toekvUlat gevullr voor ool'iog zon. bestaao. Mlj i" geen 1~eg6ring bekend, die tba n.s den
vrede zou wi lltJu vertJt!Jreo: Wegena t,et onloocbenha.or
groot antogonisme tUD8Cheo. somtnige vol keD, huune
geroeleus .en bolangen, it! echter de vrede vao'r langen
tijd oie t alB volkomen v.eker ta betlchouwen. Oi)stoorijk.
heeft iu ~ iioe be Ul OtfijinglHl b ij d~ naLuriga en andere
stl\t en w d u~eu ljjk bijgedragen tot beiloud vaD rlQn vrede, eo zlll daBrl;oo venier bijdragetJ. Ret middel daar~
tOB, ook voo(' tOl;)lwDlstige werkzaambaid in d~zen geeft,
ligt steede ill eeD e zoodanigo vereterkiog der mODar·
ehie, dat zij stark genoeg zij om den freda zoo lang
Illogelijk onder aIle omstandigheden te bewllreD."
Ovcr u.e bijeeukolnston run mooarchen sprokoudtl,
ze<ide AndrR6sy, Jat 1/ waarborgen roor don n ode bet

uit.luite"d doel i. g.wee.t dier perooonlijke

gadach.

tenwisselingEtIl vun de mlJDaraben en bunne ministera.'.'

Hij weerlegde de beworiog vall aommige dagbladen l
dat bij h.~ laa~ale onderhond .f.prakeD zouden gemnakt
zijn roor do verdoelit:g: v"o het Ooatell, of dat

duitsche bJaden veel
wordt besprokan; de kooinklijk: eaksische dautslllinleter
v~n Nost~tz.~Vlillw.i..tz~ een harJoekkige pBl"ti~ularist!
be.ef.t; de l(j~ gele.zen, aa~ de 'zich noemend~ nationBal~
lib.~~ale~ tot groo~e. · ~lell!t5,teniD~ ,~n.n . · d e ~e hatsteD,
' die oQla",g~ bij de verkiezing van den miniijt{\~ to~ lid
~~~ d~n duihchen Rijk~dag de hoop hadden' geuit, dat
hij.: weldrs tot" de hu~oeo zo"n behoorelJj d" dresdensche
correspondent. vaD de Kulnilu:he. ZtitUl1!J drukt dit z66
.e~·geDaardi~.Jl1it, (Iat wij zijo~ woor4en' wil len wederigav'e n, : n.Sis hoff~~, . denslbe . w:erde fO.D den g~oszar

'tigeron V'.rhiiltni,een Berlino und de, Reicbotoges aineo
w.o iteren uod ·fr~ieren Horizont sei':H,r politiechen Ana
Icb,!,~~ngen ·z.u.r uckbriogen nnd wae ibm von ' Schlacken
kleiDstliatliehen Sondergeioteo noeh anhafto; dort abo
o.t.oiton" . Bij de beband.ling van b.t ' budgetm •• kte
mtin .anmerking op de. b.lf offieiel. L';p;i!1er ZeitulIg,
die' weini~. rticlzs/reundlich· 'pJeegt 'teo zijOj de' minister
•• rdedigd. bet .taodpunt van d. redactio en · 'aD deu
. gen(iU ~e~tn'van. h.t blad, eri ·v."egde' ·dr..rbij eene pbi.
lippica tegen de beginselloo•• ~.tin"anl.\iber~le
tiEl,. die zich ook hier wederom :voor de 'zoog~w.ild.e
rijkepelilDgeD io de bree bad g •• te.ld; hij werddo.or <Ie
,. Fortfiilbrittopartij · luid. to~gejuiObt.o donation&.I·
'li,b eralen ' n~~~kten teD '·.Blott~ ~e1:l vrij beklagen8w~ardig
Rg"lIr.Om den indrok weg Ie Demen. Bet.lden. zij nu
·:,iapp.• r· op denvrijbe.r ton Noetit"·Waliwitl, <lie I·rou·
:.:, ~~8 ··· Ree~ 8ymp~th:Jtische : pe:rdov~ ' is' eo Dp wie~ iij .
~1I8}ete )';oor b~bben, . maar ook een onaangeuBm per.
.•0011 kilO · weI ~.nB de w.a.~heid .eggen.
,. ;~ Hetpr\lhi'~8C.b~Hoisv&".A fgev.ardigd.D is in
.e~D.e ·Iaa.t"", · :, .ttlng ·nog . ·F "Ik.cht+ cl.n]!'.a lk" geweelt:
.;' )et. he~!'t. · Diet. all.en M Dovelle op .de meiwett.n .. an.
ge~ml1ll.maar er ·.el& eenej>ar"gra.(hlgela_cbt. ~ie

f".·

~~~ndtlf 111 dell Imlak vau' do ·:Regeiliug,.i el.lloob.

eane

w~ziging vall OOBtenrijk buitonlallusch. politi.k

dBar·
van bet gevolg .ou zijn.
In den loop van het deb.t werd door een arge.
vaardigde

VU.D

de uiterBte liukerzijde

voorgesteld, om

den pos t v.oor b.t g.zanbchap bij den Paus te Bohrap.
pen; Andrassy "erzette ~ich hiertegeL; de woonrchie,
zeide l1ij, bad or groot belang bij, ow gebruik te woken \'an .ijn regt om .• ich bij he t boofd vao de ka·
. thulieke Kerk ttt J,oeu ve rtegeowoardigell, De minister
herinuerde

ORIl

het acileidillgsproceB tUBBcLen de W~a

reldlijke en kerkelijk. !Dogt, dat tban. in geb •• 1 Eu·
ropa W"orJt voUro kksD. Waar de bela.ngen eo rcgtea
vun 2 8 millioon katholieke onderdaneri eu c1e regt~lJ
va.n den Staat en van den keizer ~ll aoostolisch

lJuil8Chland. . In de sak8i,cb. Kamer heen zich oen
iDcid~nt voorgedaao, d.nt in de

I

Prijs cler Adverte. n.tl.·ell.: VIIU 1--10 woo. r. den. vo.or2 Plll.lltsill.gell fl.··
Voor iedere volgencle 5 woordeu f U.5U.

nie.t. door ceo miniS. ter i.U ZiJ.· .noniwerP. · w•• ,o.pgenO-\ .·. be.pali.ng•.. tot regeling. van den .rbeld ..n vol".so.o . hongerenaod, .enlid benoemd, ,d ie den m el .ill dra:
gen 'an: lid vau den RBad van publieko werkeri. )J.
men~ w&arblJ Riln ' de hceren van &ana parocble, of,
per8ooer..
.
lIieuwe bill ~telt foor ' dat do onde~liOl]iug voorschrifwaar dez. Diet .zijo, ~.o ~. bnrg.rlijke overboid verlof
. Belgie. 10 d. belgiecbe Kamer 'ao A.fg ••aardigden
teo' zal in bHt loven roe per:: om de ·belo.ueea des lnnda
heen de heor Guill.ry, ten gevolg .. . van in de discue.
wordt gegeveo omtltula~."sen voor vacante p~aatoeD
"p de r..lfd. wijz. alB bij de a.te vBn lBOt bep.ald i.
t~ . ~en~e.~lan .. De b~langrlJkBte werkz8ambed~o l~ dd:e
sie gewi8selde persoosliteiteu, ' w8&rbij herinlJerd werd
te bBbartigen ." GewontJ led6H viln Jen BURd zijn ver·
zl.ttlng . ZlJO butrmedo .~fg.eloop.~n,.,hoewel het HUl8 n g
.an ee~ pl..rlern8utair iDoideut van tien jlHan gel e dell,
kje~b3ur vo or het lid.w nn.tscLop nUl ,Jen Raa.d te 1\iaongev.er 140 . dag. n blJ,en oal blll,.n.
.
den be.r Frere Orban tot een du.1 Ditg.daag<l. Bij
dra. · en Bombay.
Oostenr(jl.:. Te Pestb, of beter; gezegd te BudaaPeath,
.eene zfuD.u~kom8t vall b(~jda heerj-lfl in hat .Kabitiet

den PdtUS in

Staatlmlldig Overzicht.

.

f 12.50 per halfjuar.

.'

Ko·

Dillg, die men niut mug pfijs geyon, t!)" vertegenwoor.
digen zijtl, is bet onruogelijk den post van ztlakgelas.
tigde bij llen PallS ZllintlO te fHueltcn mot het gezaut.

Bchap bij h.t italinanoche , hof, weg.Ds de bek. nd. ver·
houding' tUBBChcu, dit Lof en de curie.
Enueland, In. d~ zitting van het eogelsobe Lagerhuis
van 6 M.ei had aeoe dl8cuasie pl.de o'er ua door
deo beer !\lulldella inged i end~ bilt tot nitbrtJiding van
d~ wetgevitlg op den fabrieharbeid . Volgells llit VDor.
stel zou he.t ,srboden zijn kindereu benedeu ue Q leeftijd vao 10 jaroD ·te werk te Btl1110U ill wtH'erijen en
spinnerijtw, en y.ouden eent wau'J eer zij een e ~elrere
mate van eJCh colonderwijH baddeD gonoten, kiDderen
VHJ1 10-14 ja.t·au in die flibriekeo ttl wet'k lllogeo
w.ordcn ge8t~ : (1. Het Maximuw ""0 hot getal WOrkUrtlD
werd d.arbij voorto op 64 p.r w.ek ~.paald : De vnor.
~tljller uatn, nu eene diacutiHie Wll!lrao.u etttllijke leden
dt:61no.ruan, gauoegen met een uitstel "an de verdere
behandeliilg dt!!ar bill, ye r~its de .luini!lttJr van HinneoI0-~d8c.be ZtLken verklaard' bad ~e d~ :R~g~riDg ovor..
tuigd ' Wll~ V&D de goads wf>rkkiug dtl r beBtaande weta
geving op deze tnatteriu, en er op beL oogenblik· reeda
ee:l · wtjbJOntwe~p tot Luro .uitl)l·ei~iug in b~w~rkiug
WM . · Het cerate dsel va~ dut voofet.f> l zou ziiQ . de bo.
per.k ing ,vaG ..leu br.heiu ya~ vrouw~u ell kinderenj' de '
vaatst6lJlug von. hoogs.tElos 12 wt! rkuren dangs, tusscbeD 's oclitendB 6 en · '8'avonos '1 ure; b~palilig . fRU
~e ooa~gtl_~ioken w~rktijden op '(ieo ' maximum van 4112

proc·iam"tie den gezoulceo lUoed zijoer aauh~ugers 01'
t6 wekken. Dit stuk:, ,tAt door .8olDwige frlt.n9che h,la..
drill in zijn gebes1 wordt opgellomen, olldurflcbeldt
zich door zijn echt gascoD13l:httQ gecflt. Iwwers deD
do.g, lladat hij "'ijoe onneembaro stelliogen !teeft ver10ren di Ei hem d tS vt:l'tneestering van Bilbao waarborgden, ZOe) het m!111rs challr OODcha. niet goI1Jkt ware ze
om te trekkeu, op bet f)ogfloblik dot zijn leg'er Yorl)la
W'lll eu uiteengadre,·cn is en beroofd van ~ijDe aaD·
\'oerders, dls door hun gezng de eeoheid onder de
traepell baDdh~afdeD, belooft de preteDdent nog: n&D
zijul3 ROllllaugere, dab lJij bunu e flDg zal (loco wft.l'pe·
rell iu dIJ hoofut:ltnd l'I\O B l SC8y~, en bun de o\'s r wio·
uing zlil goveu ov era.l \fu,u.1.' rtlvlllutic t!fi ollgeloof te
bostrijden ziju. R et is yoldo eodc, WBDDear zij \'ertr~'J.
wen atell eu in God en hun koniog'. 'V"8ttrscbljnlljk
heeft d~ Hemel eeu klein W(l UCief Yoor den konlng in
p~tto. De bebo~fto daarnall oo ~ t zicb Ul~er en me er
gevoeleu, niet auke l. ill de noordoostulijlte pro.viocie n,
wsar bet carlisme \v~ldrn in v.ijno Jllatt1t.Q BchuL!ho~k~D
2.al worden attngegropen (loor Cocchi! en ZijflO nrtillerifl,
maar ook in Kato.lollie, wuat' dOli Al pilU!lBO ztjot) OPH"
J

ratiso beeft bervat.
.
D. troep.n 'an de brigade. E,I eban en Oirl.ot b.~.
ben aBn dezen in den olDtrel~ "an Bergs een6 eroatl~
ge nederlBBg toegebrsgt. De etrijtl is Jang . g~geest .~n
beeft veel bloed gokost, wa.ar de repubilke'(1e~ Zl~Q
overwiQnaars geble ven, daDk zij de \"oortrefl'~liJkheld
bUDDer ortillerie. De verliezeu dtll' cLu'li~ten aaD. dooden, gewoDden 6U krijgsgevangonen zijn Z8er groat

Uit B,lbRO meldt ruen: Dd iowon. rs h.dden waat.
rageleo ' genomen, ow de troep eu fee8~elijk. te ootvangEm. De kanoDn6n werd~n g elost, de khlkkell gt'tluid
en aUe buizen Waren versierd. De tro epen ziju door
de vooruaa.wsLe sirattln ' getrokkeu, de dames wuifden
nlet doekeu 'on 6trooidon b lo e meu voor d" overwiDDalt.rs. De kreet .leve C ,JDella !" wt3rd m ot . Ie\~e Hi la
bao!" beantwoord. Vele inwoDers zieu er bleek en
uitgfJhougeru uitJ maar cr 18 tocb niet zQoveel gBladdu

alo men gedacbl bad. Gedurende de laat,t. 10 dagen
was ar g eau brood meer. Ku.t ten en rattt)1'. ziju ill
m.oigte gogeten. P.ard.llvle. ooh ko,tte 10 freB. het
kilo, kalfavleesch 20 frcB., eeo ei 1,26 fro Ook was
or weiDig wijn meer, maar (\I:t inwone rs zeggen, dat
zij bet lIog wet een maRod buddeD kUDO CIl uitaoudeh.
Ongeveer UO personeu zijn gedood. D t:!Uren eo ven·
,qters -:;aren met zakkeo zaud digt gemfu,kt. Torenwach ..
ter. bi.lden de C.rli.t.D iu het ooS eu biiezeu op ue
trompet, ate zij ging.u vuren. Do buizeu b.bb.n ve.l
g.lede". lilen .iet er b~o. geen een, dot uiet getrof.
fan is) eo veracheiden ZiJD vernield. E lm huis is door
42, en ander door 25 bommeu getroffdOj de glaaruiten zijn overal s(;uk. Dingsdag och.t eud bebbe.u de vrij .
willigers \'an ' Bilbao eenigo buizoll in brand getltokeu,
wier bewoners verdacht werde n met deu \'ij8Ud ta haulen. De kariisten bebben het bowbl1rdetll €l nt ~tH'iilt mBtH)·
dagluond lao.t gcstua.kt en ~iechtR drie vernag: elde kauon 000. tlcbtergelaten. Hun ovefht1Rst vertrek wordt toc ge.
scbreveD8an de weigtlring vaD vieI' batBlj()DSOlIl den atrijd
voort t" zetten. Bijlls flll~ vrcemdel ingou baddeu den
20 tIopril de Btad verlateu. Zij ziju dOIJl' de <.:arlitltisoho
Iini8u gebragt door don engclschell ~on:ml, deo beer
Horace Young, die dallrnu. op l.iju pOilt is teruggek eurd.
De scha.de door heh bombu,rJemellt aa.llgerigt wordt op
meer dan zes milliuen ft'JS g eijchat. Daur de cnrliatan

hoofdzak.lijk op de .tad ge.ehoten bobben, .iju de
forten weiuig boscbadigd.

~otHlen,

Ue chineezen dreigen een iUY41 te doen in J..: ashgar
an Kuldaha. RUBlllnd boreidt zlch met dea Emir voor

on1 zich te vel dedigdD.

L Olldfn, 8 Juui. R et programma van bet linkcr·centrull eischt de prodamatio Vun de repub!idk of ootbiuding der Nati:lUnla Vergaderiug en wtlige rt tieh bij
het recbter·ce lltrulD aantesluiteo, ten1.ij lIet ISllt.s te be·

panld de r.publiek .auneemt.
LOT/den, 11 .Juni. Do l.ittingen \'an de Natiouala
Verg aderiDg wonhm dagclijke uvor sturmacbtige inci·

denton gckonmerkt. Gambetta beocbuldi"d. gister.u het
miuietorie, \la t het de llollapllrtit5tcn begunet.ig-rIe. Hij
bestempelde dcz.ell Wtlt den n8Bm vall ellendeliugeu,
b£ltgoen een orlBtallUig toolloelle wl;:eg bracbt, Gawbet·
tu woigerde zijna woordel1

in tF.t trekk ell.

In A.rrag oo zijn 8000 Oarli.tau onder Alpho"",
v ~ rlilagen.

'" Grauf!Ilqofj (/, J.1 J uni. De rni u ilS ter Villi Kolonioll
deci de mede , dat hij lIog geen bC81uit had geuulUeu
aangnandtl he t 01 of niet zend~n vaD een d crde (Jlpe·
di~i"

Daa.r Atjeh.

Londen, 12 Juni.

1 10 Parijs en tu Versailles heer.
schen ten t,; ofolga van G&wbetta's l1itva,l teg~n de Bonnpartisten toe llomendo opgowondenheid en pal,tij·yur·
bittering. GiaternamidJag verzamelde zich ceo groote
Inenigte \'oor hat PGrijecbe station van den apoorweg
van Parij6 nnar Versailles, dat door eon sterke poli·
ti omacht was bez.t. Gr•• r St. Oroix liep .oP G.m,
beLtB toe en sloeg bern met uen wandelstok. Dc graBf
js gevangen genomeo.

L omieJJ, 14 Jnci. Do tuon eolen aan d on Parijscilen
apo orweg berbnlen zi ehl de pot itie onderdrnkt IIl FJ t
krachb ue wanorde. De linkerzijde heen een moti e
\tao wantrouwen iu de minister ran Biuueulnl.1dscbe
I.hk:e n foor ge steld \'regen..; de slapheitl wtIourmec b.ij t~,
g un de BOUllpB.r~is~eD is te we rk gego.an . Dew mot·ie
is met 377 tegen 336 stemmen verworpell.
Htlt gOUvf.lrDement h ecfli \'OOl' veertieu uagen het
Boon.p&rtistisehe dngblad Le lJay' ge:wbors t e ll is \'oor-uemens het wegens oproerige artikelea ' t e renolgouj

ook do R appel en d. XIXe Siiici" zijll

\'oor 14 d'g'"

gesch.)rst.

Binnenlandsche Beric!1toll.
]j,l tavi a, 16 Juni. \Vij . gelo{H'en niet OUbSi'll!heideu
te ha.ndolell, wanueer wij de aallu.acl1t \'au deo !lieuwen Dil'ekteur von Ondenvijs, E erediensb e n Nijverheid
op het lot o lj r 7.ou~vcrlroop-pllkhuislllOl'st ~ r!1 flo:fltigen
is.der t hot, bep.,lde bij Staalobla,1 1851 8 0 . ~ l " mO,
lijk, wnnrbij J.~ inkowBten \'ao d~ z.e C O Jllpt,~b e I~ timbo
tenoren gereg~ld ziju, tijn iu di:!t r iHeo eu Ilfder-liugen
ver.ficlleiden k!ei.uo z o ut\rerkoop-pllldlUiz ~ u opgerlgtJ
t~ ugevolg6 ""narVOD de zO!J.t\'srk oop.pukhuisru e etJtersiu de
binuen-rt'sider:tien sled)ta bet mi nimliu inkoms teu gao
ni !Ol t·eo en zij uooit berori"lerd of linlit' .t)~n bater pak hllie wortlen overgeplsott!t. \V:mn !;'t' men lIa : lwt, dab
ilJ cit! Itu,t~t~ tiel.) jarc n de Wf!t:tl t t.l :lI11bt ~ lllll" ~ 1I tHi b ~ ·
ambten bij het llioDeo!tludsch . tl 0i:Jtuur, Optw bar~ W er·
keu (\o;llll.rOuder de T~ l ~ grnfit~), d o Rek e llka.mcr fHJ1"
hUQIJe positi e hebbtln r.ien \'orb ctorell, zij t.hU.tl~ mner
troktflllltmt geuietl'u on nuui:lprllH.k 0ll eon hooge r (,on sioe ll kuune n tll~kcJl, dlLD ziju de ~o n t -pn.ldl! Ii d. · '!J e eijt t: r3
in de binllelllu.nden, di e sedert. I S;)1 iu g ~e u onkd
diel' yoorregteu deeld e u, tlr kwu.lijk na.n t oe en ""fr·
d;euen huon" belaogeu iu de allud ucllt n.a dtlu Uil·ck·
teur te wordan aanbevnl.u.
(A . ]) b!. )
J

Telegrammen van Reuter,
(Uit Ii. Strait. 'lim,..)
Calvutta, 27 l\It;:i, Het auntll,l perBoneu, dnt \'au we·
ge het gouvernement door g eld en j.!fao,n omierateulIiug oohaogt, bedraagt ongttr ear 2 'J/~ mi1lioen.
Alleen fan streken. tell westeu VUll Hurdwn.u 1uiJeD
de bel·jo hten omtreu't. (bp llongersnood ollgtmstiger.

D. ell.cd. neemt da" toe, mnar
l.nigd.

~ol'dt

volduende ge·

.

Li"d~~ van lie ~a.nzienl~j~e kllste,

t1j~ uiet

';V e rk en

kuunen, worden et~18~lmtlt.ig ui~ ' liefdadigd fvndtleo te
hull' gekolOlon .
Den 2S.teu vi.1. in veroehill.nde atreken •• u flioke .
regen •
Htlt a.f:en~~n · VBn graan· van Calcutta is'. geheal ten
ainde gebracht; het rervoer Dusr he.t '. binllonland,' 281
orero.l den 20aten Juui g~t:ltaakt wor·J en.
H£!t w.erke~ op tank en betn.lingen lU gral}n worden
thana allorwegetoeg.p ... t.
Er ia groote vraag naar grnan fa~ hut gouveroBmen~i 22,000 toooeo ~or~en . wl\a.Ddt~lijks· in

~irboo.t

8!le~n ~'e~ko~b~ behnlve ~ot grann Joor litdJ.tLdiJ(O .ve:ruroo on •. Het . gob •• lo .verbod Van nrbeid· wen.oq~ d~
..nigiDgeD · v."chan. '1'ot 01' bojen oijo 00,000 :ton'
R.gering t • .,er~oogen . 'au . d.naobtjnrigent~t deD . nen. 'graftu door d.e regeerillg ,.vereotrekt.
tlonjarigen ,le.ftijd, .. m.t eenja... vauov.'·g4ngtot
Londe", 1 J uni, ;0 • .mRrki~ ••• ri..s.li.bur)'heeft.een
!~:!ijz:..~arin do DegeCj.ri.ge . . leeft~d d. grens .o~ .bill .ingadiend om de .wet, bctr.II·~nd. don R.ad ' a.n
d.n ond.rkoniiJg . to.geloegd, t • . ,erand.reu e eD ·· h.t .
.De ruedado.lingep · .an .d.n mini.t.r · ontmo.tteIi
aantal gowone l.deDop ••• .. t. brang.n, hotgeeo in de
uit.luit.nd. tegenapraak bij <len b~erFaw••tt, · ~eJke
toekomat kan· ver.mind.rd worde... Ri.rbij i.,. voorDato kenDen t:sf dat bij .ziohzV.l1 verzetten· teiln elke
mllijkbelut . mot, doaaD8ola8.nbe~.1) omtrenl,. den

18 J uni. D~ heer .Mac Leau oeeft ala Eng~!s(:b
Comml Jen volgcndeD brief out\"uugen rnll d en Sec!'u·
hris \'an B tl u gall;:ln's I,uiteuunt-G ouI'cru our: :i lk heb
bet genoe~"n de olll\'o. ilg~h t8 erk twur.n \'110 t: {\O brie f
dd. 11 April, onderteek e nd doo!' U, deu l'r i:.,tlhl~llt vim
de Ned. Hu.udlllmo.a~achnppij; J~u 1ll'L'.5idelJt van de
J",\. Q, Bank tlU den i.lirec t eul' \'1\11 d~
Chart.ored lllUlk
of Iurlia, Australia aod Chi nn, wanrbij gij <l~ gn€ dh~iJ.
haJ.t een Wi&'d UL teu bddraga Vau 717S 11. S r opijtHl (e
zODdeu aan dt.ln TJuitelJB.llt-Gou\,!?rneur ,'au 13 eugtllen
"Is eijU bdWijd \'&ll d(:l~lu~lUing lU ut U!;lc II1l odlij1leuuuIL
duor . hongertlu~od van £l cn gro4"lt deol \'au dllll . huud tJ l
op. Ja:V&. Si.r ~~ohBrd . T e mple h.e ~ ft 11lij . \l.p~ tt dl·dgtl '''' u
~ijl:l .Ult'est lOUlgeu datJ!c overtebreugen· V()() i' l~W .rul~ \}
eo edel~o"dig~ gift;, en u te verz o ~keo zoo \'r1~udebJk
te \villen ' :lijll ·deze uitdrukkin~ Vll U ~ijl\ . gtHoe llln tl IUl ll
,.lIve ttl wHIt.·n we:e.J~ e ltH}, die ' cr t vu hij ~,,\lru g ell beb·
beu. 'He~ geld zal t~r diaposita WQrJl-u: ge s t l!lt l ,',Hl het
centro.a~ hu'p-c~)mite ttl Oillcutin., ddt gmt l(>l hulp \'Cr·
leeot in onde rtlolHdQin g ran de nw:lere wijl.cn, \f8~r {1 p
de ' Indi8cbe R~gecr : ng h t~lpt, en foodet' t' ~' ijfd ' ~al het·
wor.d en gdbruikt" WlllU· bijstau~ het mees !· 'l1 lloJig it!.
De Luitenq.Ll-Gouvcrlleur beof& pult.wuolijk d\~ ld~
di.ng op, zieh genomen Va, t\ ·het.gucn gedotltu wcrJt . oll)
bO.DgOrdoood V&1l de ij~<lluk~i~~ ~i8lricl~u arItH\·~.O'I~o ,
en boudt ztch \'erzekerd, :dn.t wet. bulp· dcr ;VOOr~HJDlg.
heid de pogiogell "UD hct ,Q·OU'v.ClfUtfment (}nl de ram'
pen der b.,.lking t. lenigen, lullen ehl~'; ·~61.J

.• 17 Janl. Gisteren

b~alhie1'8en;wgaderingpla.,
. dtroBnWtIS.De beerBQiaoher,·· lJI....~~ffi ·Qti~ '1" ~BIl ~citile lim.btellal'enmo~~eUeJot.ferbe~ '1'
A. Bic.rao & ~derwija, Ee.edfen8b en NlJverbeid, ' d!ltfO'rt ,pa1ira1aD per ' ,' tIttR . ·"~.l!taQIbJ!p.. tot .oorgeatelde reo.g~nIBltiell; ,

gebad del' kredi.tauran 9IUl ~e .D,mll

teoSamarang. Naar bet 8oh.u ot BOU ~et geblekeD .~Il

::ijf:~o~:'w~l::n !~m;., D~!org:~ ~=ci:n~;: '

pOt; bij likwidati,, · louden word~n ,e.kregeD . . ·
Naa. · men . wil, 80lleo de. _istent-resident vao
Djapara (de be.r.J. Faea,) on de aasi.tenb re.ident
ooor de komptabiliteit to 8amarang (de b.er J . L. ·A..
Winter) mot.erlof ·.naarNederland"rtrekkoD. wegons.
min.dergnDaligen ,ge.ondbeidoteestand.
' (J. B.)

boot van bier naa. Batavia, nil zoowel op ve.Bcblllend"

nt!e~11

.io~

.' plaaise!l in del"re9Id .•
ter hoofdplaate,
YlD
deD toesten.d~er ?:onvernem9n~?oboleD ~D verecblllen.
de andere InMcb~ngen ~~r~ooobJk o.e~ulgd te hobben.
. T9n onregte vlndon . w\J In de BataYl8Bobebiadende
komat .an dien boor aldaar op den 1geil.jl. vormeld.
'

tIe.,
•. .ir.·,JI.&ndeis
... ' v..•.
...... 'i'aM
." :llif..1il·.•..tII• .'..
~~!!I~. t
RotteNia.m , 2ll Juut.Best ord.' .t.muie
i. ! I

· ,fll ,dat IDlfd~ tiJdYlkverlletonde regterlijkemagt

.

~~:h:::'i!ki.~feRo~a~fPp;~1d:!t ~~:~'!,::a~:.n~ P.~~

den van 'Jost!Me ' op ,JafB;
...
.
.•.. . '.
door peneioen:Mr.. Swart, de· Jongb, . FiI., A.n.
thing, v. Aogelboek en Oostor, dns .leobt.8 6 in getal; .
. dOD. den· do.od: Mrs. Ee~bout, Sabeltema, Graaflatid
on Foklror, dua slechta 40 In getal, en
door benoomiDgtot .and.r. ambteD: Mrs, Pel. Rijoo
ken, P.appard, dor KindoreD on
Panly, due sleobts
40 in getal.
'. .
(I.d. Jr•. •. h. Ii.)

«.

'.
.... t",lJ, /18) .
8 1/, WI, . g.eysbi.till/tl 9%)

'.,
.

14.8~.

oalieote
Komj 57 1/ 2 , : geauimeerd.
Noten I 195.
• Foelie I 190.
Indigo Baauw• .

ZAa RUiZOW. Na opening . der zi;ting van "eden
werden de gietaren reede geboordo getuigon op nioow
De Oensus-lVet · is verworpen.
• oorgeroepen .
,Uil Amaterdam 80hrijft men ann · bet . Utrecht.~"
Hotmini.terie heaft oollecti.r .ijn . onta'ag ge•
Dapblad: .
Del. w.ren e.bter geen van .,lIe "aowe.ig'. Te regt
vraagd.
.• Ik bsboef 0 niot I;e .eggen !· dat bet . fa~lIisaoDJent
.al door hen den ook bewoerd worden. d.t lij ,.,acbtlon
der kaasi.rsflrma· ,T. H. · Sobuijmer & ZoneD ' in on ie
19 Juni. Vele onzer .tadgenooten . ullon met gena ••
op eeo telegrom om dadelijk w.der t. ,or8ebijnon.
flnanoieele en komQler~ieele kringen BaD de or.ie .van
:aataviadct
een vernemen dab ue heer Pinton, vroeger albj~r WOOD..
Doarna werden de getuigen D' 'Begeman, P. M. . den dag blijft. Dab de joetitio rechtsingang verleonde
Q.chtig, door het FraD8c!!e ~ouvernemeDt benoemd is
H et sloomsobip Conrad . is gislereD ta PadaDg . &an.
Do'll, A . Meijer, ovors;. Eekbout, negen chiDezen, en
togon den 24jarigeD flrman!, die de elud oolvlocbtl.,
tot ridder der orde van bet Leg-ioeo vau E er , wegeDI9
gokomen eu vertrolt hedon nsaf Ba~a"ia, ·. lIes ·wel.
do regent van Djocj. geboo.d.
bolangrijke dien.ten gedureode den oorlog aan d. ].' raoflubs marine bewezen, aan bet }"'raD8chu kODsulo.at 01·
A.n allen w.rd soccessivelijk bunne opinie omtrenl
uit te loven .voor bem, di~ de v/lrbJijfpl •• te. weet aan
hi&r, en wegt)ns zijno bemoeiingou voor inEchrijvingcD
den beer von Ranoow ge.r• .,gd. Het algemeeue ant·
to geren.. v:an dPD jengd.igen en bobezoDllen mao, die
tdD \,"Qordeelc va n de verminkte krijgera.
woord luidde even als gisteren: voo. h.t gebeurde .eel
door allerlci dol.innige spekulation zijo 'eigen kapitia.4l
- "Nur wij V6rDeman , zou de Singapore, kom.mde
vortrouwen in hem gesteld te bsbben, docb oolks niet
.en, het vermogen vau 8nderen verspet!l~e eo zij~ .vroevan Sawarang 00 Soerabaija, tor boogtiJ fan To.gal vast
ge r <00 goachten naam door bet 8IijkBleurda. 't Is
meer na .ijne b.k.nt.nis we! geld vQn den kapibein
gero.akt zijn; sabanB hij m06st gistGren bier 8Bnkomen,
vorklaarbla"r, .d ot men bi.r medelijden beeft mat me ...
te S~lDaraull'.
cbinee. te bebben onbvaogon.
.
maar was baden morgen ow tieD Ure eerst iu. 't zicht.
de wed':!we, die op bo,Br ouden dag, ns. een leven va.r:a
N.d. Ind. Scboener. NailD, I]eob ·A.bdul Raobim
D'
Begeman
werd
nogde
Haag
ge
..
la~n of bij
A.D
~ 10 deo lfgeloopeD nlcbt werd een ielander op
IVselde, failliet wordt verklaard door toedoen .an don
Bau.ir van Sumbawa 9 JUDi.
ook wist of Apfel mlUltsch.~pelijk dan wei intelJectu· . zoon, dien men indsrtijd 'in allerijl meerderj.rig liet
Tjicoco, onder Meester-Cornelis, terwijl- bij met nog tlrie
18 N;Ud~ijI';till~~:aknd~~ij Sinjo. O.ij Pie vJlQPekalongao
ande ron lag te .Iapen, de bal. totlal afgesneden. Hot
eel ontwikk.ld wa" ws.rop door dien getuige geant.
verklaren, om aan het hoafd ta staRn van eene Z4AIr~
w.a arvoor bij niet ·berekoDd was.
lijk is heden morgen near bet 8ta~8Verband gE.brllcht.
wo.ord werd niet goed to bogrijpen wat men door.....,.I·
/J
Ik
vErneem
uit
eene
g~ede
bron,
dat
het
passief,
J. O. Bieringl
II Wanneer
~al toch. eons esn sit-de komen aRO
sobappelijk ontwikkeld ,·er.taan moe.l .
voor zoo ver men bet kan nag.an . onge,ecr I 600,000
die ontolb.re moeielijkbeden, welke den h.nd.1 ill den
Het o.nige bijzonders wat v"rder in deze zitting
va:;:~t!:i~'
~~~~~i:~nO~:~
do Vrie., M. Jansen
bedrangt.
IDtus.oben
vreest
men,
dBt
dit
bedrBg
nog
wog worden gelogd bij het inkl ... n van zijns goode rOll"?
DOg voor,ie!, is dat de advoka.t van don beklaagd.
aanzienlijk zal atijgen, alB man oeDmaal er in geelaagd
EOO tuchtte en klnag\le de!!ler dogen cell geacht chef
Ned. I.d. bark Almaoblaar Said Sali an Salrie fail
zai w..,zeo den "forwarden · wlDkel to ootwarron. De
von RaDZOW Dfl. Bagemann verzocbt wat harder te
Soerabaij. ne ilD .
eellcr firma to dezer plaat~e. E n ten bewij zo dat Lij
ontvluebte beeft, naar m.n .egb, ooge.eer f 130,000
8prekell,
w.t
door
dezen
'
kw.lijk
genomen
werd;
dat
niet ten oQre(J b~e zicb iu dien geest uitti e ~, baalda hij
mede
genomeD.
Een
tamelijk
08nzienlijk
bedrag
in
het voorbeeld ann dat, ' or..;, 6~1l kist uit hct eotrepot
.eu der bozoel«rs een (,oheop •. kapitoin) verder werd
specie liet bij acbte., alsmede eone groote boeveelbeid
in t e klaren, 18 (acl:ttiell) pllufotriu gen, ,"isa.'s. konuitgenoC'digd door eeo deurwaarder, Damena den Presi-van SanuJ.rana.
effekten, die h.m ler beworing waren toevertrouwd.
stntee ringen e n vi'le and ere verm oeicll(le formatitaiten
dent, zijn pel af te zetten, en dat do ge!uigeo, die
Waarbeen bij .icb begeven be.f" ,alt moeijel ijk te
Ned, Scboener Nairn Seebabul Raebim Banair
noodig zljn, - die sotULijds lUeer dan een uur duron
Daar Pekalongan.
gi8son, en hat zal bo:z:w8n.rlijll: wezen om ' zijn spaur te
niet oodervrsllgd werden ook lIiet biDnen mog ten ko·
en dun kostb.ren tijd der employ", bij den haudel noo·
ontdekken, daar er geen fotografiscb portret van hom
men, zooals de deurwonrder zeida! omdat ar giateren
Ba!:~~. Ind. Bark, Alnoir, Seob Fadelrowegie, DaBr
del oos roov e n, - al vorenl3 men d e begecrJe kist ter
be.taat, waardoor bet der politie niet gem.kkelijk
zijne r bE' scbikking heeft .
al zulk. a.rdig.edon in ,ie oouraDt baddeo ge.taan.
wordt gemaakt om' .ij n aigoalement bekend ta make • .
B.!:~~. Ind. 8tb, Baron Mackay, J . O. Bieringe ~r
Vhj geloovon d"t doze k!o.cht en ve lo a ml er on in nile.)
?t>Iorgen hebben de geluig tiD vacantia, waarvnn de
Usandag
jl.
zou
.r
albier
eene
voorloopige
verga·
•
opr;ichten gegroDd zijn en d rillgell UlHt dan uaudel bij
majoor cbinee. Beh Biauw 'l 'joan geprofiteerd beeft
dering von krediteuren bebben plaots gellad, maar aaD
23 Juni. Ned. Iod. stoomb. W. Oore. de Vries M.
de regeeriug- op vel'b etcring en \·ooru.l op {"er ceuvou·
dit plan i. geeD gevolg gege,elt. Z.tlnkanters en een
Janoen naar Soer.baija.
om al die Dj( oj.sche he.r.n bij zicb 10 verzoake".
diging Dan bij hat inklo.reu vIm bnlld e 18at'(:jkl;;l'l ~ n.
groot Banbal Noord-Hollandero lijden zware .. rlieze n
OvermorgeD lnl bet verboor worden 'aortgezet.
(lmli"r.)
na!: :O:~~b~:~' Ind. ]!' regat Loui._ J_ Vogollaog
eo worden door dit frandnleuee f.illiot io moeilijke
Batavia . (l\loi). - Da gezo ndll eiJ ~ tDe 8to.nd cler b e ·
om.tandigbeden gewikkold.
23 Juni. Ned. brik 8aijan Ma.boor Ha.dji Mob.lDat
MuzrmlwLTVO'JRI !'l> op bet Parade Plein morgen
\'olk ing bled' (}}lgunsti g.
~ Ziedaur eenige inlicbtingeo, welke ik uit eene ver·
Arset na.r Bandjerwassin.
1
De c holera. deed zich roor i u hot gl;lheele gewest,
middDg vu.n 5 / '}, G 1/ 2 ure.
trouwbare bron putte. Zooals ik U l'chter reeds V(rOt'
23 Juni. N.d. Ind .•chooner Liong Hien Tjo. Hi.
en unm in de afJoe E llg atnd eu vuorstelic li run Bata.eenige dagen scbreef, er wordt z66veel verteld, zoo
an Eng n.or Oberibon.
da ec n epide wiB ch knradter 81l11.
menig gorucht wordt io olDloop gebraebt door lieden,
DE DAME. VAN SWl"T})N, d. dochlera .an den grijIu Je afJ.,~eliug Bttit~1/zQrg werd en bo\'endien ook
die d. ramp nog niet groat geooeg achton, dat men
zan
opp
erbovelhobbc
r
dor
e!paditie
tegen
Atcbin,
It"bkoorhtgevallen onder de bsvolkiug wanrgenomen.
zaer op zijne boeda moet Wezvn om het kaf vaD. het
bell eeDC banicr geschonkoll Ban de Nederlaodecbe
Per N.d. Ind. Stuoms, Ba.on Maokay, gelagvoerde.
- Door de piaatselijkt' komruissi o vaD ge neeskunkaren te scbeiden. Ik heb ecbter goode redenen om
NatiollD\O World icdiln -vereeoiging in Den Haag, met
J. C. Blerlng. ds bb. v. de.· Lioden, echlg. 8 kind ••
dig onderzoek eD toeyoorzigt to Batavia i~ gerapport. vermueden, dnt, wat ik u meldde, volkomen ov~r.
den
n8aUl van het werkmaoa-verbond, door het Neren, Lell, Bogor, ecbtg. en 2 kindoren. Dumolin, de
teerd, dat de cbolere-epitb nlie te deter stt'de ala goeODkomstig de waarbeid il:!l."
derlaUlbcllB W,lJP dl\ gedekt en ' gekrorlDd. Die tropbee
Grij. en de Bruin.
wak en han worden besc houwd, ell Jat mitsdieo de gehoopte Ulan dat "oor bet tlerst dienen zou bij den opPer Ned. I .. d. Steom •. W. Cur.s de Vries gezag'.
zondbeidHpassen tontier e60ig Oez.W rlaf wede r('!ll kuutocht 0p den lSdon, lIfei van d.ledon der bedo"lde VerDe Java.eb. Oourant van 16 d •• er bevat bet ProM. Janson d. ' bb. Toewater en famili", Hille, Hoonen worden uitgereil(t.
eenig iu g, onder hot HeBchermh o~rschap V3n Z. K. H.
gramma VBn het eXtlmeD, Bf to leggen ,joor ben nle W8ngeDdor~,. HeijneD, du COplmuu, de Haas,. vaD .DeldeD
- ~,J..1dlcgram van den Ko mwandaut der Maritieme
den prins vaD Ornnje.
ecben te worden benoelDd tot adjunkt·landmeter bij
on famllie, Vd.n der Ploeg en "Mevrmr.Wi' do wednw8
lIiiddelen iu de w.laren van At),h, ge dagteekend 10
van de Hie vaa Batavia.
bet kada.ter in Nederln"d8ch-Indie.
dezer, den 14deu ,ia. Pinau!l a lbier onhangoD :
18 Mei. Tra/erg"" YO" we8tk.~.t terug, bekrui.te
RET VAl>:r..LANl> meldt het ,olgende:
lraij en westku8t, heert DU Koopman op Bras afgeloat.
Z. M. de KODiog olltviug den Ilden Mdi ten 1 urc
Bij gouv. besluit dd. 12 dezer is goedgevonden
BUITENLAN D.
29. Bronoeek ter dispositie gesteld eener commif;lBie
in plecht ~g gehollf den mar kieB d'Ascbe, buiteDgewoon
voretaon:
van zeeofficiruo tot .zo.eken eener gcschihle dobnrkeafgezaut vall KOlling Leopold van B~lgie, bentlVCIl8 de
Krrichte oil magtigiog das K .o,oi ng8, t e bepaleo, dat
ment8plaal. op strand. Uitslag wae ze"bool'd gebouwd
vier aan <le ts missle geattocbetJrde secretnri8t56n.
de MhaddooBBtalliog voor trauBpolt en verb lijfkosten,
NEDERLAND.
zal worden ieta beoostec koewola. Narh1;ii.
.
])eze lludieJltie !JIlU tell doel Om Z. M. Koning
b.doeld bij d. derde "Iioea van Staat.blad 1866
5 J uni. Schuuwen tor reade, ver trok 7 wed e r nRar
Rot/erdam .2 Mei. Den llden Mel: ie bier GangeWillem III nam ens don Koning dor Belgen geluk t.
No. 120, cok zal wordon uitgekeerd bij reizen over
kow e .. de mail uit Ned. Oo.I-Iodie, dd:.• 1 April.
Doordku8t, d.J.{Lr geen nieUWB. 7. Banda en :Mecca annwensehen met HO. 2o-jarigot regeorlng.
rivi ercD, lioo::en4luude bioueuwattlftl D.
gekomen. Eerstgenoemd. loot Deli .f, die naar noord·
- Z. 1II. ho.rt met ingang .. n 16 lI10i a.n8laando
Z. lII. onderb idd .id. gerui men tijd met den lDar·
10. benoemd tot Minister Vlln Marine den heer W.
kust vertrok. _V eeea lo,t op Bra" Oorlog tus.chen PCI"
kies d'Asche, die ulB vrieod dar jeugd wan oozen geBij gouv. be.luil dd. 15 JUDi 1874 is goedgevon}'. ran Erp Taalman Kip, oud-zeeofficier,. gepenlliooeerd
Iak. en Erli geeindigd.
ee rbiedi gde n Koning door RD. zaer gsschnt word t .
den eu ventaan:
in~pec te ur over de b~b8k ebi ng, de kUB.t uorlichtiog en
1'erlaA' vroog Nederland,.h. vl.g bijschen. Wacbt 0p
Uit hand en des Koninga outving hij dan ook bij
Teo ao.uzi eo \'an bet personeel der iu- eo uitvo er ..
toestemming Civiele Bevelhebber. Sitnpa ng-Olim. aau
het loodswez6n in Nedt'rll1Ddscl. ludic; 20 d en beer
d o~e St)legs ub ei tl · d~ vCl'aiertleien van ridder ~grootkruia
reglen en accijus6U . t~ b~pal en, als voIgt.
Erli oorlog verk laard . Bogaert sold.tell goh.ald van
1. lJ. F,an8ell "an de Pu~te, . Mioiflt.er ~a.!l KoioDioD,
der orela van dO~ Nederlacrlschen Leeuw.
'
Art, 1. De ambteD.ren, voor bet .kbief toczigt over
eervol onlbe,en .ao bet hem lijdelijk opgedragen be.
neli t ot bezetting straDdbenteng Edi; dr."r nu ru,tig.
De vi er heereu secretariBsen genoten do e er Ban
de iu- en uitvoerfdgten en accijDsen b~8tenld) te weheet' vaD het Depsr~mellt vau Mariue, met ualJkbetui.
8, Stoomer BelJtinck ter reede !!let veraterkingatroepen.
den Vorstelijken j ubilRri. te 1V0rden voorgesteld.
ten: de kontroiB urs, bunne adjuoltteo, de ouha Dgers
ging voor de in due betrekk iog beW8Zeti dioosten .
Vijand deed aanvnl op ,Ioepen "p rivier en op ver·
di~ alB verifikatenra dienst douf1, du \'erifik~te ur8 en
- De S.no.t der L.id,. h_ Hoogeschool heeft aaD
het \'erd er p ersoneel VRO LaeL aktieve to ezigt, zijn vaD
kruisbaoten Dftar RiourDi een
I~-noUD
der vijflle en z\.l sde aflo'i ering vae! bet
Z. K . II. Prioo Alexander, die c.rl • .ng na het volpersoonlijke ,cbutterJijke diensi vrUge.told.
}filitair T ijd,ehrift .
breugttu zijuor fltuuien du Academia v8; ~I&:6n lsi, eers"
mililair detacbement aaarop gepl.at.t.
Art. 2. De kontroleurs ell - waar dozen uiet zijn
Parija en Trochu. Over den i Uf loed VlllJ een heet
halve bet Doctoraat in de beide rec',ten opgedrag.n.
Siak brengt vsn Singapore debarkemente midd.len
- do onhangere zijn bevoegd om verklariogen af te
lucbtgestel op blauken. D. ge n... le otaf. De bari.aos
De plecblige aa.b'eding v.n bet Doe.tora.diploma aan
en materialen voor .eehoofd mede.
geve n, dut de onho.ugerB, de boekbouden .,n de kl erVlln Madura. Varia.
Z. K. H. door een. Oommissie uit dea SeD aut beert
12, Goat Melalen K", i. naar Sillgapore; geef morgen
ken bij ,.a ontvaogere verbinderJ .Un gOIVee,t schut·
op d.n 8,ten plnat' gebnd .
bevel tijdelijk over aan overate PriESe.
terlijke dien.t to verrigten.
Na ailoop .an deza plechti.gbeid bra.bt Z. K,' H.
( J. C. )
Deze verklaringen, in te 'dieneD binn9D twee maal
IN HET lJ. 'P. Z. H. en ' J Gr. least meo:
prille Alexllnder dr. A. H. Yan ~,e r Boon Me.cb,
vier.en-twint.ig ureo Da het oogenblik, waarop de
Door de polit.io is in orrest geUQm en eeo tweede
emeritus hoo glee raar en t30dert v~le 'Q:l88Uden ongeeteld,
luitenant-kwll rti ermee8ter vaD het 0,- I. leger, di e zich
scbutterlijke dieust moeah aanvAogen, g6Juun als wetW I BSELINBOrmuvnw. Den 2gen de.or z,,1 t. Ba·
een bttZlltlk vun dankzegging voor. filet geDoten onder-in verregoanden BtSllt van droukenschap nnn straattig bdWij8 van verhillde~
tBvia weder eeDe gouverDElments wisselinschrijving op
debt in de n8.tuurkund~M d wetenscbappsn, en bood
sohend drijeo 8cbuldig IDaukte . N u, in ue politie·wacbb
NederlaDd worden gehouden tot een bedrag .an
hew, uit nBam van ZijU6 M"jfjet~it: den Koning eu
te zijn nitgoslnpon, verzetta hij zie h Dog tegeD de
Bij gOllv . besluit dd. 17 Juni 18H, i. goo(lge,oQ'
met dieDtJ groet, een w8arlijk v0l'8te1ijk' cadeau ~er
1R.illioen guldfm..
politi e en wilde do wacht lliet verlaten, voorgevende
deb en verstaan:
gedachtt.'nis
aBU, beataaode: in e8D prac4tig .zilv.erdat bij oDge,teld was. Op laot van d. milit.ire autoE&T8telUk: Enz.
,
,.rgold plateau, waarai' .e n kofli.kaD, trekpot,m_lk.
riteit i. bij dll.rna par braneard nonr het boapitaal
Tm (."erde: Krachtene magtigins des KoningB, met
DIEFSTAL. lfi den Byond van Zondag jl. wi,t oeD
kau en Huikervass "8U datzelfd~ metaai, e.n zuJka on..
v8rV"oerd. Ht)t is niet de 8er8to maul ust dio persoo D,
wijtigiDg in zoo\'~rre va n IH't KooiDklijk: besluit van
dief onbewerkt binneo bet uuia van den in~aud~r
der de walwillem!a botuigiol{, dat Zijuo Majesteil
dit.' hi t)r ee n liederlijko leveoltw ij1.c D.nnlegt., in banden
28 Augustus 1870, tl O. 15 (I ,, ;\i.eb .t".l,blad no. 167)
gnaru t3 in persoon dot ~e8chenh en t;ijn ' dAnk zou
Honggo in kampong Wootgandool te komen en pakte
te bepalan, dat de stamboak-beheerder bij bet dcpardar p olitis is geweeet.
hebben aangeboden, zoo Z. 1\1. duarin niet ware ver.
daB", zonder da t iemand bet tag, oDgeveer veertien vert ement van Oorlog in Nederland3cll-Indiif zQ,1 zijn miJi·
Bataria, 17 Juni. De .ekretari. VAn bel Rood. Krui.
had de goedboid ons mededoeHog . te doel} .an hel '01·
gODd · telegram, giate'reo &,cnd van Padang ·oDtvaogan.
• Be».til2ck braoht 170 zieken, wBa.ronder 9ofticieren.
Vertrekt acbltie n co.ly met booderd .iekeD."

heden.
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Vertrokken Schepcn

Aangekomcn Passagiers.

------------------------------

---------------------------

8tel~~n~:~ti~r!~;:;a~et

.chillende kl •• diogetukken bij elkaAr, w.armed. hij
• ioh e.en onb.merkt uit d. voo~en msakte.
Tot nag toe heen ds politio bem Diet ontdekt.

lijke lDagt uit lagere betrokkingen bevorJerd tot Ie.
d.u van hot H. G . of Presidellten van een der drie
Minder gelt.. hkig 611lagde in l.ijn voarnemsn de in ..
Raden V:in Ju~ti tie op Juva de valgend o beeroD: Mrs.
lanJ.r ,5Q.rodjoijo, die door middel 'van inbraak in de
Essers, de PIlU:Y, G aymans, v. SCbtlil o, v Re es, .l:Iovij
waning .an Pak Dawi.t i. de de.s. Kapocng (districl
Graaflaod, Ft.1kker, B. de Groot, Tad eUla, God efroy,
ltoosegaarde Bis8Chop, v. B l'j reeteijn, Sibel.lius TI'ip,
Sing 8Dkidoel) wiat to komen en zir h tlaaruit eene vrjj
Waller Diemont, v. Sliogeriandl, v. d. Houl e n Cor.
aaozi.nlijke .rBcbt padie wist too te eiganen .
nete de Groot, terwijl ]\lr. Me e., Pre,ideDt der Ja·
Hij kwaw er even weI niet fer mede, want bet deaaa· .
vllsche Bank, in dnt tijuvnk: werd beuoemd tot Presi'011, betrapte den dief en st.lde bern in ••rzskerde
don.i V.D het Hoog·Geregtshof.
be waring.
AI,oo werden in die 12 j.ren 19 benoemingen g ••
PH.UUWEN VEEREN. BlijkonB .,irculaire van de reepectieve dire'Jtisn, zijn de beide Samnrangeche prBsuweDveeren pachters gewl)rden voor bet beffen van
eluiegelden en i, bepaald d.t, te baginnen 1D0b 1 Juli
a. a., de slui.goldeu a.u buurder~ van b.laden pr•• u·
wen zulleD worden berekend volge". va,tgesteld goof'ernementstarlef.
'Dedirectiiln .uer beido veeren .noodigeo derbalve
belaDgbebbendon; die voor bet verVo"r bunDer goedo.
re.Q. geen gebruik v~n . de eiuie weneehen te maken,
oit bie"an t.n spoedigsto kenni. te gevon, teo oinde
daarin BI~dan zoo.voeL mogelijk t. voonien.

;:0" 'HlIN'1UAL VA,N Swun". wordt .[Qorgen: van Z.
E •. inopectiereis al;.ior tarug v.rw8obt on .01 Vrijdag
lid. naar Batavia terugkeoren.

I1111_--___.

t.ir ambteollar der 2e of 10 kla.,e.
V AN 1 J ANUAnIJ 1862 tol hod"c, dlt i. du. OVer
een tijd\' ak van ruim 12 jaar, werdan bij do reg ter-

~:kll"~f1

_____

.

TELECRAMMEN.
Batavia, dd. heden .
Benoemingon, enz.

daan in d~n raog "nn R~ad8heer of President van Ben

VERI-OF VF.RLEEND·: wegene .iekte ~an den
kooLroleur der 1e klosa8 Jarmau on Ran den opziohter der 1. Id •• s. bij den wateretaal Bruins.
PENSIOEN VERLEEND: aan dan komm ies te

Raad vao Justiti. op Java of dnorboven vsn pereo-

Bintaug D i·jhoe.

non, die

ONT8JJA.G EN: d_ opziehter (Ier 2~ kla,se bij den
waterstaat von Winckelmann.
BENOEMD: tot in.pecteur der .poorwasJidn eten

DOg

nietlin dian rang waren.

In 1862 wa, hel Huf zamenge.telduit 1 Preoident,
I Vice·pre8ident en 7 Raden en in 1874< nit'l Pre.
side.llt, 2 ' V:ice·Presidenteil e~ 12 ]~adeu , dua kwamcn

in dat tijdvnk nog 6 nieuwe pl.ats.n ,
IDdien deze uit·breidioll oi.t had plaate gobad, zou.
tlen er, it? eted lJ VBn 19, sleehh 13 ~mbtenaren in
dion rang .iji) beno.rod geIVorden; d.t geefl dno 1
benoemiDg per jaar.
Als men nu J1agn.at,' dat er flinOtt!Dal'en 'zijn~' ltl den
vao Radon van Justi ti. en orugaande regtore, .die 14
eo 15 j.ar dieDst tell en en een. twintiglal oudere
ambten.ren voor zioh bebben, ·.dan k.o men ,.ilig
8Bnnemeo, da~ voor dazen de carriere ' bij de regterHjke magi is gesloten en voor he.D geeM .k&ns ·.be.taat ·
om immer Raadell.eer te

w orde ll~

. ...

.

'.'

Dat voo • .ben, die e.• o grOOl ·g •• ioteondorbouden
bobben, bel tr.otemenl op den duur gohool "nvoldoen·
clell, ••1 o9k. wei geeD nider iletoog behooven, . 10'

de ingel'!6ur ~er 313 klatJ86 Vog elzaog,

tot ingeoieur

dAr Ie klne.e !>ij hot mijnw •• en Huguenin, lot land·
meter -to J'apara Allechutr.; tot c.h ef nm het b:ad~trlUll
bureau' te Madioen Muller; tot verifie.teur der Se
klnso. Bowie.; . tot komCliee .te Sict.ng ]'abiue; tot
k~nlrokur der 3e klae.e Moo Donald; . tot D'pirant
kontroleur Cunstant; lot· iagenieu. der 20klao.e . bij
den IVatorstaat ,Crommelio; tot ae. kla.se Ie. COlDle,
tot· oBpiran~ : ingl3ni~ur , BegemsoD en' tot .. waQrnemen~
'c lpier te .SamaraDg Oorni ;
. .,
.
.BEVORDERD ,b~ d. G.ni~ tot majoora Mnlde. on
Kat en lot kapitain Dumoulin.

biuderd geweest,

Ouk don boogl.er.ar S. Vissering word bamens Z.
M. eoo pracbtig zilvereo theaa61'\'iIj8 8811gdboden.

D. boogleeraran J. '1'. Buys, 11.. P. A.. Dozy. R. T.
}.'ruin, P. L . Rijk. eo J'. D. 'Val werden te dezer
. geleg. nbeid banoewd tot offioieren der . orde van de
, Eikena.rooD.

'. .

_ Voigons De TijJ hebben de genaalogieebe 'stnd!en
\'"8n den beer Everts, directour fau h"et semioarium 1;e

Roldue, .00 bet licbt gebraobt, dat 'k .M. de Koning
iD recbte . lijo af.tamt vap Kaizer Kar.\. den Groote,
Aanleiding tot de•• etudi ~n zou gezo~bt mo.t.~. worden iu dd bijzontterheid, oat niet ~illder d~o " lJt der
oDmiddellijke vourondora v.n Z. M . den Koning, allen
Her~og eu ~D Hartoginner:a , .an . Limburg, : ·i~ de , oode
abdij.kerk van Rolduo b.graven Iiggen. ~He~ werd ana
vergund (.egt D. Tiid) een rracbtig album an oogeDBchouw to Demeo, wa~riu de gaD8che . ~ta.mbQOm,
den grooten Kei.er rec btstreek~ ' opklimmende te.t~.
M. onze'\. Koning, op aobt f~ho parkameDtbladen' 18
voorg8steld, en , dat, naar wij vQrnemen,
M~ den
12d. n Mei a. I. t_o g,'aohenk. oal wordena.ngoboden,
Dit meesteratuk van. miuiatuurtoekeni~g, ~u~" i1l uit·
voerigbeid v,an behandeling en. .ij.~dom van ornamentatie
mel d. miadeleollwen kan wed~vereQ,w.rd,op un·

'.n

z.

wijliag vsn . doD Zeereerw.· ~esahi~dvoracher,

.er~aar

digd .door den .Zeer.erw .. bee.. G. 8 lite, ·prof.saor ·...n
d••• lfd .. inricbting."
D. h •• rJ. A. Alberdi Dgk Thyoi doeldevervol~eDs
in De Tijd bel volgonda mede: •. Eenig beriebt omtreDt
bet intere.Bllnt gedenk.~uk, Ie Rol4uc biervlU\ opg""
m.akt. 8n .de .. Koning aan t. bieden, gafmij ·. "aulei.
diDg do kwartie~eu v.n on ......ge~erbiedigde .. S?uv.ereiD en tevenl dIe van on.e r~k bogaafda KOOlnglD
bij cleze. seleSQllbeid oe~. oader ' te ollderloe.k ,n, ela

'Ik ·h,UI . to) a. otlW.kking;~bnl.b aUeeD 's KODlngS , VA.n Dllde
.re • 01l11110ge1'd m~t oen. gebardu'P'
. 4 .~ra, njeUD~ "1 gawo>rpen. l'Ie.'.t rij,tnlg ·.vu. .H.lt. deB:
. ~IIIQg.. [n ha
. d. ten '., ' .111111 . ~en &an'.lI1Ii.'. De." .'0.0 mp.D.,ttl••
,r ....'III1l.m
.•. din.·.cgT.n
',-nat
3dbIdIlle hao D!lleobllrt (t 1'10) doo~ .ijue~ll'Op. , 1D
II"er do Ioaorlptie ,1849. 1Ie'lMae~l. 1874, '.
alolte Geoberg ~lo8meo te ,dragen. Ret lohouwBpe! ' een ,.Ilh!llt ,.-n Te"K'te dool'Verb,i4a.~ jb ..orgd,.
n

grootUl08der, ul~. Keilor 'Karel den Kal&, deli Bohep·
J!8
. r de~ groote .Lilel).el). 877) stamd.; ~aroo. k do.?r ,
Gerberp (t 9!y'!)., de ' doohterv,,? KellSr HeDdrlk
daD· !Og~ol.""'tan'duerltwK.I~.trteelk'I.J.'.dldebDat\S'axg.eenr,'. omna, ~~g'elel'~kwonD,,~
•• u
uu
"
~ •
'
n eo
Lode"ijk .d on ,GodvrnohtiR•.'deD groote.n Ke,.lnoon
(t 840)..Dan iameer: 'Wlilem Fredei'll<, Vo.. t van
NlUllllu'J)iet.,.tadbonder.van Friesland (t 1664), ov.rgroohador .aD. Prina Wil.lom den
(t 1751). ~tam~e,
door zijne moederSopbla HedwIg. V8~ Bruln~wlJk,
tlelgalijks ' nit delen Keiz.r en toven. Ult den roem·
, l'I1ohtigen voro,erlIlIr .an Engeland (t .1087). Eo wat
Ko.oingin Sorbia laogaa!: " be.t reg.oreod HUlo .an
Worlemberg .~.mt, Diet alle.D Uit de hereD Vao Ueu·
tel.bacb; 'die bDDDe g••laebtlijot met Obarlemagne eD
KeizeriD Hildegarde 88ovaogen, maar do?r de H?!.
togen Van T.ok eo ZiibringoD e •• n~en. nIt Lod.wlJk
J.n God"l1eh~ig •. A.n ~e .fs.tammlDg .~n H.re Maje.teit de KoniDg.n .erblOdt <lcb bo~end,on h.t "l!~n
Nederlander. . . ker m.rk .. "ardig en dlerbaar V.,soblJneel dal> de goliefJe Vor.tin o",on goeden Groof WII·
Ie':' .an Holland, Ze.land eO Hen.gouweu onder bar.
voo..ad.reo . teft; loodat lij door dezen ook ar.ta~t ,.n
den H .. Lod .... ijk en Bi.nc~. de . Caa~ilIe, terw'JI ')uk
K.lzer Rudolf .an H.bsburg onder bare vaderen
.ene plaat. vindt.
. . '
Vi.r voornometijdetippon io de be,ehavlDg.ge.cbledeDi. worden door bet ,oorgeolacht vau Z. M. Willem
ill.n Koningin Sophia kraobtig vGrt~g~owoordigd: d.
8~l..eppiDg, der p.ieuwer~ m~at8~hapPlJ In Kn.~el ~en
Groott:'. het glaDspuot ddf mtdd~lc;tlu?'8che outwlkkcllUg
io K.i~er Rudo!t~ Koning Lodewijk, en den N"8_'Uer
G,aaf Hendrik d.n Rijke; de voorbereiding de, XVII

n. _ .

aangabraoht; , ~de 80~~1'IUd.e . v8rtooo~ het iu .
goud bet KODlDklijke .. noamoyfer met de kroon, bOlet
met e.D praohtig ,arrangement paarlen; all .. $e. l8men
omge'lln door .een oiken· ~n l~nwerkr.D', vanoDdereD
samengehecbt Ineen ol'OnJeatrlk.
_ Het eerote kind dea12den ~ei albiet geboreD.
i8 genaamd: Willem Alex.nder :faul .Frederlk Lode.
wijk, on bettwe.de: Sophia Frederika Mathilda.
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AOA.DEUIBNIE11WS.
Aln . de ·Leidsob• . hoogg.8ohool ie bovorderd tot
dooter in d. Techten de b.er W . .J: WlotgeLo, gob.
te ·.,Hago, nB verd.diging van een Bcademioob proef.
sohrift, getiteld: d. reohtavordering tot verkrijging der
erroniB, volg&nB b.t Ned. recbb.

Het Kroningsfeest.
te Am.terdaRl.

A...,.,d.""

11 Me..
Reeds in den ..oegen morgen heeraeb!e bier eeDe
onb.aehrijt"lijke drukte. De talrijke bevolking waa
v.rm •• rdord m.t dui.endon laodgenooten en ..eemde.
Iingen, door all. mogeHjke middoi.n vaD •• rvoer na.r
de boof,l,tad overgobmcht.
'foen ..n Iie.erlede bet uur naderd., waarop Z. M.
de Koning 00\1 aaogelmm.n, hoopte zieb de .olkemenigt. op, oyeral wo.,· d. trein moeet voorbijlrekken.
IIet zag .H.rweg. zwart "0 de menocb.n. De etoo.
pen ell borJeBfJ6,Q van bijoll. i~der huis waren tot
tl'ibuu~1! itlgericbt. en zander uitzoudering stamp_vol.
All. rawen "'aren be •• t met a.a driedubbelo r ij
nieur.!lo(ierigen; tot z.lf. de zol"erluik~n waren bo,.t

eeuw door · 'WiH~m den Zwijger en JO,Q,chiw Fred~rik
Van Brandenbu!'g; de opnoOling \'an do slawische be,alkingen in ,de ,Europeeache asmeuleving door TS88r
Peter den Groo~, welke lantflte, in Ndd~rI~Dd populaire celebriteit de o,ergrootvader . voa K " lzer Paul
van"Rusland wae, door wieo onze Koning un Konin·
gin volle neef eo nicht zijo.
_ Blijkens eon bericbt 9'aD oat Nederlandache cananl""t t. ElmiDa vau 2 April, zijn do ku.tpl.~t.en

~ D wat ook daar geeD pJants bad kuonen ~rijgen, zo.t
baag in de luobt op de dak e o .. lntuBBchen gedro8g
zicu d.e volkslD08S8 ()p strallt zue red~lijk en W89 z66
goed gezind, dst bet geurang te verdureD was, waar.
toe veo1 bijdroeg dat de gaaudeu en komendeo op
aanwijzing fan ue politio recbts of links bielden, bot.
geen tot baudhaving van de goede orde veel beaft
meege werkt.
Het ~t.tio~. vau den Hollandscb.n apoorweg was op

tU88eben Oape Coast en Ao.yuie .oorloopig voor deo
hand.1 opengeateld, in afwachting der ddlnitieve 0p·
helling 'aD d" blokkad..
_ M.n eehryft uit Vliaoiogen:
Op den avond ,an den 12en ~f.i o~st:eeko 10 nre
belootl; de aanblik op do reede vaa VII.olOgen pracb·
tig t. zijo.
.
Het geh.ele N.derl.na,eh eakader, b•.• taanda :lIt
Zr. Ms. stootn!cbip nd Palk, met de admlr88~svla.g In
top, \wee ramlioreoftcbepeo, De Sc~olpiO~',. e n De Bu1f.e~,
en dri. moniLo .., ne T!!ge,., ne Krokodl' en De H e/ hl<rue, ol1ll.n sehitter<nd verlich~ op de reade g". tationeerd ~ijDJ en met volle ladlDg en onder b~t op18·

doelmatlge WlJze 'oor de oDtvanget van d. Vo'etelijke
p.rBoDen iog.riobt. ABn de binDeDzijde van h. t stBtion
w.o een tent uitg. bollwd, g.!lOel met wit •.n Oranj.
gedecoreerd ;
de Robler,ijde, noar den !iaut ,un
den spoorw.g, een ru.tb~nk voor HH. MM. Aau de
vo.orz;jde •• ne doeoratie .an bloeme" on ,Iaggen, to
nlldden waa ..an ,'ob de bueteo '8n HH. Mlll. be.oo.
den. De wa.htk.lller; dietut doorgBDg zou dienen
van de bed o6.lde receiJtiekamer tlQ,8t' bui teo, was met
bloomen vu r81erd. Linge bet perron tot MU de bui.
t.nzijde 'aD bet station war.u tapijteu .ang.brBcbt.
"oor .het otation nomen aehtereenvolgeu" 8l1e. n
plaats d 'e ann den op~ of:; d 1
d
b t

teu van ,uurpijlen en hot outsteken vau bl.lkvur~Q,
het keizerlijk jac ht de Livadia Bolueeren en ultgelelde
doeo tot io de Noordlee.

Op bot qogeoblik dot Z. M. de Kei,er van Ru, land
.icb aan boord .an d. Lwadl. begeeft. zal de .t.fmu·
,iok vao bet 3. regi m.n t iD f.nt.ri. bet Ruo.ische volka·
lied speien; ~(!n hai." lje-O ~an heL S~ .regiulont uit VIis·
Bingen zal onder command? van w8J oar Vau Boecop
nabij de plaato vao iD8cbopiog zijn opgooteld.
Nabij het baveDBtl\t~on i~ een pra~htig ge~ecoreerde
loods tot recepti6zaat lDgerHlhtj het.lB nog lllet ge.beel
!eker dat tot die na' andere perBonen dan d~ bet'oegde Butoriteiten toega-ng

hebb en; ofschoon

ZUHtJll

bet plBn be.ta.t toegBng. k.arteo daBrvoor uit to ge·
ven, .al die uitgifte in allen g •• al .oer beperkt wor·
den.
Nag worden dagelijks ,.rwaeLt cell Rus.i• • h j.cbt
en eeD Rusaia.h. oorlogabodem en bet A",erlknaDocbo
oorlogofregat de FranHi,..
Uit ·H . llevoeteluia ia De Zeemet WD aaug.ko men, .Ii.
ler beschikking i. geateld van deD commandaD~ 'au
het loodlilwez6D .
- De Commiaaie voor bet gad. nkto.kon \'an , L ei·
dens ootzet" heeft, na aftrek "fau aIle tot hiertot) gewaakte on kosten, te beschikken OVtlr de flom van

f 14,200, waaronder f 185.3 ~. opbrdngot eener 10-

terij .an eene Damea-coruwl.ale ta LOlden..
- TerlVijl bet kap it.al der aaudoolboudera 10 de
fftilliete Oyerij.elscbe baDk gobeel
i" ,al voo' de
overige croditeur.n noar gi.eiog. p. m. 40 a 50 pro·

"'.g

:e::n~:~O:;tV;:~:~i;~:;,,~:,:n:~.t:~:cb!~~:eD~~:.:':~lijk
-

""11

wililair 'oeoorte, de scnbCutterli~ tZ;~e e~u~~:~~rpsean
(8cbutte~ij 60 zeve nda regiment iDftlnterie), een paar
corporlltuHl a n do eerew8cbt.
D. oerewacbt ble.k uit tw.s-en-ze,eotig p.rson en
.aaIDge.teld. Allen wareo go.d, d. meesta "e.r tra.i
b.red.n. Do ruite,. war.n gekle.d in ,warten rok on
witt e rijbroe k lUf;'It kllplo.arzHn. Op deD HnkerscboudtH'
droegeu 1.ij ee u oJ bo.uge odtm orBojestrik met zilve roll
fraDj.e. ~ a ,"~elkl ee den prijkt.n m.t het otadawap.n.
Dd fraSle, banler bad s en ondergl'ond van orsDjo. waarop met i;llver wua ga bordunrd een met · lauweren ow.
geven W, w8Rrboven een kroon.
D e equipages en handp8.arden van den voreteliiken
etoet hadden med. op bet plein .an bet etation poat
gey.t_
Toen het oogenblik d.ar wa., d.t d. I.rein uit de
reoidentie kon . worden. tegemoet gezieo, ver•• nigden
z~ch .110 uutorlt.,ten In d. bovon besebreven gelmpro.
VI • • erde wachtkamar en !eboarden ,iob daar in een
halven cirkol.
D.ar dreuut h. t geschut; de trein i. in aantocbt ....
de trt}in uade rt .. ... de feestelij k getooiue loeomotiof
stopt voor het perron. De vorolelijk. personeD mot go.
voig stappeo uili en bege \'on zicn naar de pInata W8ar
meo hew wacl~t. Z . M . de KODing ver8t!beoo bet eerat
.wet H.II1. de K oni Dgin aan den arm. Vervulgene Z. K.
H. de Prine van Orauje, Z. K. H. Prino AI. xander
. Z . K . H . P rins FrederiK, Z. K. H . Prin. Heodfik, H:
D, HH. de Grootbertog .n Grooth.rtogin van Sak.en
\Vcim ... ".rdor d. damea en beeren .ao b.t gevolg.

Z,

Van d. t. New·Y'.>rk govcstigd. Hollander. beeft

Z. M. d. g.luk".DocbeD met zijn fecst ontvangen,
door midd.l van een barlelijk.n brief.
Naar wij rerotlm e n is eo:.'.l prschtig geschenk

-

SBD

den Konio,l! aan~ebod en , Da-melijk eon boratbeeld \'3n
Z. M., vervaardigd l"oge gatvanoplaetiechon w"g, uit
.ilv.rmetlllli (a'!lenl arti.lique), eierlijk be\Vorkt op zil·
'ereD ,ergulden l'Oot. Ow dat voototuk heen be.iudt
zich een fraai rood fluweelen foudraal, waarop met
Dit geschenk

gar:-

de lliummatl8 aau d~ hUltt'n, gevoeg,d blJ don gloed
van bengaBlseh vuur, d~t nu cn dan In de Kalveretraat
ward ootstokeo, de d~chte menecb entUQSSA oP . d~?
nebtergrond, m.t de bllDkeede oabel. van de ~u'tetlJ,
de warm. e? scboono Mel-avond, dat olio • .b~e.ng.-

In de Oude. Ooator. en Amstelk.rken werd bet fee.t
met een Dunk . en Bidstond geopeod, die t.en 7 ore
aanving. In de Westerkerk nlleeo was de 8D.n f ang

Kl)oingin aan zijne zijde, in d e liofde en trouw van
zijo volk: bet 1000 'iudeo voor zijn volbard e nd at ro·

Het wae een

bupa.ld op 8'/. uur, . met het oog op de tegeDwoordig.
beid vaD Z. M. den Koning en HD. fa milie en go,olg, die .ld .... r onder bet gehonr van ds. J- P . Ha.
a.bro.k op godadlonstige wijr.e den fe •• tdag inwijdden.
J uiot op bet bopaalde Uur ,.rsoD.nen d. vorotelijke

M. welgevallig moge n t:ij u.
Eene j onge dame, (~ocbtcr

Hnkerzijde de Kroonprine gazetea waren . In eons
bank eeuigsziu8 reehts fBll delroninklijke, Damen Prins

plaa.ts genamen . ZODdrB

de

orgultonen

aan Z . M. den. Koning Willem III. Vau de officleren

der .obut~erij ." Op den lau .... r · 00 eikeDkraDo, die de
Koninklijke initialen owgev.n, prijkeD de eijfor•• an
het jubileu'J;ll, eVeneeD8 in go ud.
Di~ pla.eau.ia g.beel bewerkt haut relief en in d.n
renais8aoce-stijl, en is een kunststuk, WBrlr Nederland
,oem op ·.m ag dragoD.

Het ie ODtworpen en vervaardi gd' in de Konioklijko
Naderlandacbe f.briek vae J. M. Van Kempen, te
-Vooreoboten.
NaiDeDs rle Nedorlandsebe Vrijwet.elBrij i., 01'
12 Mbi~ door P~ig6
der N ederlandeo den
, Koning een adres van b~ld~ aaDg.bo~.n . Te,ens heen
n
r:n;:~~e.i~~:~ ::D~r!:~ e:.~e~~i~. d:: ~:a:i'n;~I;:
_

Frederik

in Bihar en br:m8. Ban de overige ;lttdeo \"all bttt Ko·
ninklijk Ruis .al worden naDgebJaen.
- D. eerewacbt.'· te paad, diii bij do vioring van
het Kroning.f•••t hier tar .ted. HH. MM. de Koning .D de Koningiu .01 .bogeleideD, he.ft h.deD haar
:'I'aandel ontvaDgen. Het i. , haar ·lIlIng.bod.n door menonw Virlily - Gleiohman, .obtgenoote van den com·
ml\Ddlnt, deD beer M. Viruly. H.t ia ter J.ngte .an
, 90 ,'D, te br.edle .• an 79.' oentimatera bewsrkt ' op wit
l!IItljo, omzet met zware · gondo~ fraoje. Op de 'oorlijde prijkl.. beb Rotwrdamlcbe .. open, g.dekt .dOlor
eone lOlld.n , luoon! Bchitterende in ••.olkleuril: gelteent., tmriJl bet Bebeol rQI~opo.n breed ornameot,

af.tand word t.ru~goh o ude u, den Koning in h.t oog
of .00 luid boer.! klonk door d. luaht.

.

D e stoat vormde zich j -- aeDi g

opuothoud,

'"eroor.

00.

bet zingen van

e\!n

feeetdag toepasselijke nde uit. T('Jo ruim 9

01' den
no.dat

D

het paleis op de n Dam.
.
Ten 8 ure rev6iUe op deD Dam, die weder, gpllik
den \'origo n avond, ten de ele WQS afgezet. HHt werd
er %:06 vol, dnt de circulaLle bijua geheel belemmerd
waS en aan den kant van den Niuuwanrlijk zelfe ee-n

Zerlle to Sarnaron,;,r.
DJ maximum aaonemiugH BuD} bedl't1o.~t. drie aui-;e"d
vijl honderd drie e lJ vij/tig flulden en een h- alv~ cetd.
IolicbtiDg.o kuonen op bet Genie bur.au worden

8 . Erln deel der Berewacbt.

4. Zijue Maj •• t.it d. Kouin g, HH. KK. HH. de
PriDseD van Oranje, Alexander en H.ndrik, de Groot-

:tr~jr ;::o~~a~::n-~:~~~~~:I~O: o!~o,~::~:~offi:~!re~~n
o. H M. do KOllio~i.) ruc~ 11. D. H. de Groot-

hortogi n vau S.ksen-Weimar en Z. K : H . Priu, l<'rede.
rik der N .de,landen in een met via. paardeo be.pan.
nen galsrijtuig.
6. Het ~weede deel der Eorewaobt,
7. Dam.o 'an hat g•• olg.
8_ Scbutterij.
9 ;' Muoi . l..
10· Militair.acurt..
Overal . wa~r ~e o~hitte~e~d. Btoei voo,bijtrak, gaf
de g8estd.,ft tlOh In IUld gOJulch luuht. Men wuirde met
boedeDol). doeken. Hior en dnar werden bOIl\lQol'8n

!louden van het wt'!rk :
Het verbeteren van Privaten, B:l.ll·kcllnerA au Wl1ter·
af,'uer in do "\iV'urtelnbel"gf!3e110 lin-

V8f\r

I

tamelijk ge.aarlijk gad rang ont.tond. Een p•• r wuziek I
s' lIkken word." geblaoen - en 't W8B .11 ea. Vel. ge·

ge troon opg.rieht Ee zuil.n prijkt.n met de sebil·
dea der .erachiU.Jlde provilleiiin.
D•• orat.lijko p.rsou.n tradoll de kerk t.n 10 uro

~: ::I~ut~:~Ud:~~t h.~:~~~~;i.k.

o ond.rgeteek.o"e ma.kt bol<end, dBt op den 200n
J uoij 8nnstaaDde des tnorgeus t en 119gun 'lrd ten
zijuen bureele eelle aanbes~ediug eat WJrdell :;· e·

.0

besteeg, door
het dial' Wall

voor

door den

d. redenaar deD zeg. had ui tge.prokea, verzoeht hij
de gemeente to blijvon at.an
den Vors~ het bekend.
pBolmvers toe te zingtlo: Dat '6 Heerens zegen op U dnal."
.Daarna begoven de voratelijka p ereooen eo hUQ gevulg
grooteDd •• l. in open rij~uigen g.z.t.n, ,ieb woder

door het pl oteeling invalion van de lDuzie!' .chicbtig
goworden, - en de .toet at.lde .ieh in bowegiDg in
do .olgenda ord. :

•• akt door d. ' onbandelb. arheid vall h. t poard deo

J

ADVERTENTIEN.

vers van
UUf,

noodigden moosten zic h eeu breeden omweg getrolJstou, ow de Ni . uwe kerk tijdig to boreikeD.
In dit inw8ndig fru8i1.~ en ruime gebouw WlLS, tcgen.
over het org~l, van rood en wit fluweet oeD prDcbti.

KouingB 1 dut, nog
du.t Z. M. het
oen ander moest worden \reri'angeu -

lo.t. psodgoederen in de Gall g Piougeer
pandhouder Beh Kwat Kong.

ontetand eene plecbtige atilte in d. door menochen
overvuldo kerk en

d

W oollsdag 24 Juuij. roar rekellin ~ e U ten huize
van den hee r Ree te Karang Toede door SOt'fllDllD en 00
eo voa r rekeniDg \'30 be langhc b be odeo van o nuitg e·

,rerHtomdoD,

deD 92,teD p ••11D sprak d•. Ha •• broek een .

Z . Jl.r. dtt Koning drukte de genoemde heereu de
band.
Een kort oogeubHk van pauz~ - eo toen sing lO DO
door de wachtk~mer Doar buiten.
Nauwelijks kreeg de volken:umigtp, die op eenigeo

(,rDrdt vercol!1

Aangeslagen Vendutien.

Frederik.n Prine Alexander plaata, terwijl in eeDe ter
recbterzijde de Ministe ra gezeton waren. 10 de banken
t .gono.er die de. Koning. b.dden do Burgemoeoter
van Am8terdnm en vergcheidene andere untorihiterl

mlaa,e hoopt t••el·werven. Alln de Kou:ngio, die i.de,
III bet harte drao.gt, bood hij ee n bouquet aaD _, dat
alln H. 111. door .en jong m.i.j. werd overh.ndigd.
Oak de Preeident van de e" rowoebt voerd. bot woord
om Z. ?I. een wtilkom! toe te roapeD en hem dank te
zeggen voor het veri of door- he m gegeven aan deled en
der ee,ewaeht OlD Z. M. dit bliJk VAn ~ulde t. b,ong.n.

J

Z. M. de Koning antwoorddo al. voigt:

;~~Ildr"~eoe~re:~d ~:~/O~"';tl de,oio~~~n:e~:o~~:~~~

Z', l\:~. den Koni ng, wiens goedkeuring de feestcom.

Arnhem.
_ Het ge.cheoK, dat door do officioren der sebut,
tertj a8D Z. M. den Konin g is 8-ang~bodt![l bes tRat in
een kolo8Baal. mODumentaal platel4u nrvanrdigd van
mae.ief .il,er, •• rsierd m.~ h.t Koniuklijk wapon, de
wapeoB der verBchillende pl'ovinoiCn, a~tributen der
8cbutterij, eo al'tistique orn8meotick, w88rin prijken de
Koninkl,ijke initialeD, . terwijl men op een amaak,'ol
aang6oral::bteo band in gouden l~tterB leest: u~ulde

..D! Mog.n de banden, die "edert eouwen NederiaDd
.an uw Doorluchtig Stamhuia v.rbinden, en voor wei.
ker dUl1rz.amhoid Uwor Msjeoteile,oneD onB een Waor·
borg te meer aanbieden, on.erbreekbaar blij.en tot in
I.nllte va~ da~en I"

peroonen bin nan do K erk, terwijl door bot orgol mat

aSll Z, M.

C. Aberkrombie en Co.) Am8t~rdnm-fB.GraveDbnge-

waar·

en l en pnor couplotten
.erenad., die naar de
ontboDden.
Am,/erda,,, 12 M.i.

Koning Will.m Ill, Goor zij n do okbare ond.,d.DeD

'Wordt, vol gene bet opechrift. aang cbodeD

ID

ds bank r.eh~ togeoo.er dan kaoaal, terwiJl .an zijno
reebterzijdo de Hertog van Suen-Weim.r on aaD .ijne

'

het dierb88r Vaderland baht Gij, Sire, tot; lael; varwer ..
ven of bebouden VAD al dat goa de krachtig medege.
werkt. Gij bebt uijverbeid en kuost aangemoedigd; me t

mildo baod weldad.n verapr.i,l on waa' eou deel de.
landa door zware rampeD werd gatroffen, U tot d. edel.
st. zolfopoff.ring bereid ge toond . De horiDnei'ing vnn
dit aile •• temp.lt, oolc io do scbattiDg .an de '1'we.de
Kamer der Stateo.Gao.raal, d.n dag van bad.n tot
een on.ergotelijk nationaal feeat.
"Moge het God bebageo, d. regering .an Uwe lIfa:
jeoteit DOg e.n tal Von jar.n te v.rleogo D, onder be·
stendiging vao de Yoorrecbteo, waa.rio wij ODS tbana
,erbeugan! Moge de Koning, met de boogvereerde

nomen bad .,.te b.toover,.od..
hOld prachtlg aebouw,p.l.
Hot P'la.qgelied .an Verbl1lst
vun het "olkslied b.slot.n de
beurs terugtrok en daar werd

telijkbeid voor de eer 'an bet be.oek,' dst Z. M. aan
Ameterdaw braeat. Rij boopte dat de blij"en v"o ge.
becbtbeid, die er Z. M. zullen word.n a.Dgebod.D Z.
Vil li den beerllurgemees.
ter, bood do.rop aaD H. H. M. U. m.t eeu to.pa..
•• Iijk woord een bouquet .an .
Mr. H. J. Van Lennep, voorzi tter van de feo.~.
commiasie, spruk s en woord t ot HR. l\rM.. Hij ver.
kl.~u.rd ftl dat Amsterdam er lrotacn op is opDie uw bewlJ zen vao worme gebechtbeid to kunnen geven a.n

gouden geborduurde lettereu "oorl(o men de jareD 1849

-1874, waaronder de kroon prijkt.

~~. ~~:~eK:~~!~r e~.rb~t':::~'1:dd:~r~;~od::~ ;:o:"~!:~

dat de tol.1I1m dan. nok lIlet . meDBOhal). . b~l.deD hul. . b1eell', lI&illlbtilallel' glihBellll'll1lt bac!,'lcdDIIls'g6l11lllkb,
leI). borlen was , leer · Iodrukwekkelld. De maDigta, op · · .san .w,ark ..• an. '.Of. grooM ,erd/oDeto · te IUa. ·. In de
IItr8Gt . had weI den treingabroken, loodat hub , ro111: : de. goe4e,oiIde Bobool geschre ••n ·. mud.t het lIfbdoor
in den atoet D\oellep en het. paard. des Konings om· . .f~isohbeid.vorlll . en beteekenls • . he uftfoerlbg, donr
maor de Konla~ reed .rllJltlg door, ~ on,er. .- ee.n .t alrijk gemeugd koot meb orkeat, . "lIS 'onberiapem~eld, evenal. de"X:onlDgill, Daar 'aUe kanten de jnl. Hjlt. Mej. Glpa, die 8loh 'met de.apraall , solo's belast
ohende onderdanen g~oetende.
.'
had, long met kraobt,.ekerbeld on: mot het fraai ge,
I~ goed. orde berelkte~. B~et den Da.m. D~ vor· timbreerde orgasn, dat haar 100leor ood.reobeidt. De
atellJke personeo bega.eo .,ob In het PalelB •. Op den , heer D.oher, die de barytoD . Bolo's voordro'e g, verdienb
.Dam was bet reeJs.vol v6e.r dot destoot . er wa.; ' medo gaprezon to worden.
claar •.• ~on mop ..• r letterlijk over de .bo~fden loopeD.
Nadat . d. luleta tonell v.an bet eorate gedeolte, do.
Z. M. d. KODlng .en H. M •. do KODlngln'.8':"Bbelleo
oantote waren wegg•• torven •. noderd.n de ' Voorzitters
op. ~et balkon, ton elOde. nogmaal. h.t gOJuloh der
vao · .de . Eorste en : Tweede Kam.r, aan de .spits ·.ao
menlgte mob ,en ban~groo~ te b.sDtwao,den. De otoet
sen aantal leden .ao beide Iicbame.D .obtereenoolgena
defU"ord ..... eo daarmed. waa de pleobtige into.ht
den Troon on laz.n· adrelaen voor. '
."n Z. M . .in do boofdotad · b •• lotan.
.
Het adr.a vaD :hnlde door., de Eerste Kamer del'
Het )Oeder beefi .ioh goed gehouden, ·tijdens den
Staten·Gon..a,,1 aan de~ KODing 'aaDgobodeD, is van
opto cbt viel er eon weinig regeD, maar 't had niet
den volgenJon inhoud:
vee 1 .te· beteekeDen.
Sire :
Den gebeol.n arond bewcog zioh eeao on .. f,ioob.r.
. Bij do herd.okiog aan de zoo golnkkige .ijf;en.
menacbenmQ.8B lang. de atrateD, eo droDg gedeelt.lijk
twintigjari.;e rege.ring .an Uwe Maje.teit, DBdert do
naar. d.n kant .an den Dam, waar t.gon n.g.n uru
Edrste K,wer der Staten-Generaal op d.zeo dag m.t
oen. s.renade was aangekondigd van ..1",.1,1" Mannookoor.
daokbar. aaDJoeni"g den Troon 'an N.erlando gelief.
De .boog om bet monumont was verliebt eo maakte
den en geeerbie.ligden Kooing.
ee" ultnem.nd goed .trect. VerBoh.idene bui.en op
• Hooget gewicbtig i. b.t . t.g.nwoordig oogenblik,
den Daw prijitten .'eneen. r ••d. m.t goa'erliebting.
waar" p wij, terugziende op de •• 10 w.ldaden door
De 8ereQO~e werd. op d. B.ur. georgania.erd. D.
Nederland in dit afg"loopen tijdperk gonoten, ouz.
Dam wao ID bet "erkant lot 01' de h.lft lango bet mo·
eerbi~. li " e buld. aan Uwe Msj.ateit komon aa.nbieden.
numeot afgezet, ~e"eelt~lijk met e.o o t"'are. baluotrado.
Hat Ya,i.,lanJ ie die weldad.n b"venal v.tscbuidigd
Het belangeteUend pubhek kon op sommlge punteD
lIan Iia trouw, wnarmede d~ Grondwl't voortdurend is
81~cht~ met moe ito in bedWGDg wordeD gebouden, maar
nagt>l~dd eu gehlDdbaufJ .
d. ~""de orde .. erd geen oogonblik ver.teord.
• Hot. Nederl.nd8ebe volk aodort e.uwen aan b.t
-'O..-.atreeko h.lf tien verli.t de s.ranoJ. d. Deurs
rMIII,ij" St.mbuia van Or.nj~ ',erknoc"t, .erl.D~t niet.
met lDllZIOk BaD de spits OQ eene glorno.verlicbtiog.
W~t r · ;~.'r dan den v oor~ p ~eJ en den bloei ya~ dDt D')or·
.AI de ledeD der ZSDgvere6uiging waren in bet zwart
11.l'~ ; ' L '~ Huis; Dssrmato bot zich , nnuwer dBRra)lO vergekleed, ~et ?reed~ oranjtlsjerpen..
h,,;lt!')1! gevoe!t, mag bet te lOser Ilet yo.ortbestoo'l1
D.e _v~rhcht~ng blJ de 8~re Dad8. was. Ultstaliend. De
,Lut rnm weosebeo, a's eso tIer bela.o!(rijksttt waarbor.
f~aale glornollchten waren ala plra.mlden opgcwerkt,
g~il voor bet hail o,Jk van het Dilgealacbt
die d,oor ~en ~ergulde kr?on gedekt waren. II,et 8&11'
. ,,? p Uwe Maj6steit en op N ee rlanda geliefde Ko.
tal dler plra~ldBn was Diet tu tel.len. Bovendleo wa·
lIIDgln rU8te etdeds '8 H..,mttls ruilDstu r.ogeo. ,Met 00.
re.n er een vJertnl z~ldzBtllD f!"silla. bouquo.tteu V8n
zen , bartgrondigan weoscb voor beider geluk en voor
frISch groen .wa.r tus.chen. veelk~u"ge V.rllOht. glabet .. el'ijn dor Led.D van Uw Huie ,ereenigt zich
zen ballen _blDgen. D.or VIO'! d ••• ~.Dade zohe .aD.
voorz.ker d. gobo.le N.tie.
E.rot. de. vubelloon"V8n HofdlJK, mu .. ek van D. Lange
H.t adr •• de. Tw •• d. Kamer, den Koniag a.oge.
waa ..un In bet blJzooddr het voorlo.tate gedeelte en
boden, luidt aldus:
het g.bed, dat de cOlDpooitie bosluit, 'an goed. l1it·
Sire!
werking bleken t. zijo.
,D. Tweedo Kamer der Staten·Genernal acbt oiob
Toeu d. laatato tonen wageti. r.eD, ve,oobeen Z.
gelukilig op do.en gedenkwaordigen dog .. n Uw. ~la.
111. d. Koni~g op het balkoo. ZU n • Maj~at.Jit. w.rd
j.ateit plechtig en in 't openbaar bare eerbiedig. hulmot geeotd"n. bogroot. ?ok door de meDlgt. \R de
da t. kunn on breog.n, en de gevoelen. te wogen uit.
verto, en wU1Me 18~~durlg met den boed ~16 an.tlCoord
drukken. die baaf 6vunzeer als bet Yolk, dat zij ver~
o p de WB-rmQ betUlglDgen VaD gebecht!aud, die bem
tegt' owoordigt, bez;ielen Gehael Nederland, Sire, zitl t
werden gebm.bt.
m.t .... di.p gevo.l van .rkentelijkbeid tcrul{ op b.t
. Het slot .-..n den jubeaoon word herb.ald. Z_ M.
afg.loopen .ijf en twiDti~jarig tijdperk vau Uwer III•.
dt~ bet blllk?D even v~rlati3D had, keerde ~erug m.et
jestoit] reg-eering. Dat tijdperk heart zic h onder lioo.
Prills. Hdudrlk ~a~ do hand, wll,nrop eeuo nleuwa llltgeron zege o, bij de oog~stoorde werkiog van vrijheid
barstmg van geJu,ch en g~eetdrlft volgde.
ademendtl StaBt~iusteHingeo, gekenDlerkt doo.r tuen e.
Ij~oeo Z. M, a n ~e Prins ~icb terugS{etrokken hadden,
mend t' w~lvaart: door vrttda en rust, norgen" afg:ebro.
werd Holland. Glom vaD Rlch~rd Hoi vooraed,ageo.
ken dan 10 Ind,c, "'oar ond.r da Nadoriand.ebe \'3On
M.o kwam t~.u ~.n beer Ho~dlJk en den be. r D. L~?ge
roemr~k g.,traden i •. GedureDde dot t;jdperk h. ~ ft
ultnoodlgen o.. h 10 h.et palelo t." begeveo, ~aar ZlJ op
,ieb hier te lande bijDa op elk gebied .OD opru.rke.
de meest vIol an de wLJze door ZlJna MSJcstolt werden
lijka vooruitgang vertooad en heaft Nederlan d · ZijOB
ontv8ogen.
eervoHo plaats iu de rij dar beechaa.fde Staten loffttlijlt
. D. :eurige. giorno-.orlicbting ~ij het Paleio des Ko·
g.bandhaafJ .
mn~8, a~ ec~ttterBDde gnEl,veritohtlUg om u~t monument,
aDoor volij"erige toawijding aan de belangso van

binne •. Z. M. de Kooing m.t H. M. do Koniogin

~~~n:e;t:J:ik~ed;~1r:r~~: v~:an~;lt!~Jjw!:~~o::t
zij.e g.malio; v.rd.r .eu aauz[.Dlijk g"volg.
D" aonkom.t 'ao den .or.telijken otoet werd met
fanf"res begroet.

.

Ko~~:; ~~I~~. p~:atko~~~:~D~ !::o~~?n.-;a:·O~·"j~:

Prins Aloundor eu den Herteg eD de HartogiD v66r.
aan op d. o.trad~., die tat troon d;.• ~de, ou daarochter
Prina Fred.rik met de voorDaamste .dame •• n · bo.ren
van bet g.volg - 'op dit oogenblik bood het k.rkgebouw eeo . •• IJ .... m fra~i . scbol1wop.l nOD, door d. rij.
k.aoore.nro.ugeIiDg va" toilotteD ' en u'Diform.n . Do.
MiDia~er., ' b•.~ . corps diplomatiq~., · d. Iedon ' vnn de
b.id. K_wa .., all. hooge Sta_ts.oUag.s, · de Reehterlijke macht, .08. ~n •. woren in . Je k.rk ·.ereonigd.
Nauwelijk • .hadden SH. ·M.M. plaata gsnomen, of
do ultvoerinl VIlli h.t torlt. gede.lteder f.esteantat.

"erkreg~D.

De Ear@t'aanwezeud Genie officier
C. R. VAN LENNEP.

( 8 17)

Op DONDERDAG den 25 dezer,
<ullon SOESMAN & 00. Wogens Vertrek
Vaodu ~i. houdeo,
voor reksoine van d~n Reer

Dr. J.J. GRANPRE MOLIERE
te Karang-Bidara,
'an Z~:.lG . ' eor D et~er. • 0 goed ondorh'oud.D iilbOedel,
bea!a!Hlde uit: E t;} o JvIllho'n io·boutell AW6Qblement,
M"lJon1e bout'dO Tafala met m3rmeren Blud ~ idem ~peel ..
eo ~' auapc Tafels, Ma~1Hoie , houtt' n HBUg' , en I,~gkR8"
t,m, ,:Jlo.zen Kasten, Bll.t8viu.scbo Boekull·kastti ll. E en
tdl.! l.!l1 r~ t;!I .Dltmes-- SCl,r'Jf.tafdl V(lO ROl enhout, Toilet
Sp : . !,!~I, Tafij' , wet marUJ er~n Blu.d, W,}8c h·tafele tijet
j,'pm. LodikBnten, Eell Ho.od,uaaimacbine. Brsnzen

n ·t'I .il.'D

lDet ' 8upport~ ,

T.f.·I·lampen. prachtig

B rt.>!.lIen· Hang. Krooll·

ziD ~o nde

Crlf(tBI por~eleiu en pleel,werkeo.

""

en

Kena.ie Vegel., GI ••
,

'.~
. .'Ee.n .gr.ooto COile. eli. ,.• er. , .eld.•.a.·m
. .e. P.L.. AN.
TJEll en BLOEMEN"o'o'r t a:
Een . Europ.ache Co'!po. Een Mij !orJ, 3
span uitmuc.teDde WAGEN~PAAepEN,.n wat ferder
t.t ••neDoompl.eten inboodel behoort.
(766)
SOESMAN & 00.

VendoUewegensVertrek. "..

.· in'

Op VRIJDAGdel\ . 26 dezer, . '

ten huize

,TllU

Pl:' otestantsch V'Vee. ,.:3-..e."

J

it f H.GO de Riern. .
G , C. T. VAN DORP

(7:1)
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d~u

SE.PTE ~lBER,

loop de r mann d ~ (fG-LJBTU6 of'
weJk u itst ol eoou1.nkCliJk is

om de van Nederland, ink:om e nd e PI'ij :~ e n,

diD van n. M. d" KO~]NCH~ , af to
10 heriDnering ,,"ordt gobmc ht dol;
·L\f!l~t8cbappijen Nederlund, J'n vf1 ; de
Indiar.he StoonlVttllrt l\fuBtsehnppij, d e
IudiBche ~PQorwe.g Mnatschapp1j ep hnre
"leD, vrijdom VIlD ymcht
hebben I" crleI-Jud \'oo r den
(lvervoe r de.r Prijzen di n t o :U!1ravia door tne\'!'onw
GELOUDEnIANS, zuile n P:1!j WD gen wu nleo, 011 v» u
Rndore plnatsen direct. aii.n de Prt'si( iL' ut 03 Jmnu(-lu geudre8geerl1 w'il l'd en ,
13ebalv6 bij 01 de Da.w es r an he t Oo milu ziju Loten

te bekomen:
te
,ia bij mevrouw

n.t..

do .j:; g !':U IV, go b. BOM,
MEZIJN, GELOUDEnIANS gob. J ,Ot'ST,
~:,,:::.:!r:!I!b bij (t.: l!CCl' J Il
.1. J, 11', CLIG ~~ETT .
G, 0, T. VAN DOB-r en Cu.
DE G1WOl' KOLl".l" ell (Jo
lI. T, . DE ISOS.
J. A. IrAN mm LINDE,
"
,;
SOESMAN &- Go.
te Solo bii Ge Heel'oll ;rONAS POBTIJm. " G,)
".
"
l{, MAO G1LLAVRU,
H. DEET,K E:1I ,k
OVJllHlE EK. :1~i 0l' p O I"
;I

"

RAi,\J13AIJD O,

1\1 <H\{~jl) ~'g .

to Djocja 0\1 lte H eel'e a JJA.'W10K VAN ]' A.IlS'l',
"
"
BOERS eu (Jo.
to Soerabaija bij dc H eeren i\lEIJ E,; WIEGAN O &. 0 ,) ,
,
A. WI ,TN VEL U'1',
te l\"(ac nB~nr b~i den JIt?er H. C , . ]~.N~pPE}{rJ"
to Padang
" "
" APPJsI.mS "nn l10130KllX.
t. R otterdam ,
,NIJGll &, YUIl DI1'MAR.
t" BO'ijolalie
IJ. 'V..J. A..G·A.STER K.ltt'ur!g,
l il J'ullij ISM.
Mevrou .. ANDREAtl,
DOmWPAAL ,
IfltAPPIElL
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"
.
....
. i.

;~ I~{;ico's t~~e~ Br;;;_:n

Op Dillscla.g den 30 dezer,

J)ila6t

J'.•!. ..."Vobln',
. . . ...:11.Ii.• .'t. .'. ..

adn Il.en...
A', J, vu; brm

...... EXPRDITIEGNKOMUISSIEKAMT09B• .•. •.

Ii.ONSEN'l'EN,

,
SI GAnI~ N. I

Sandelw(lod P~1if:.H' m}jI~·.

tegen ue civielstc

HJ~'en slecht. eelligo daw·n alhi er,

llagazijll.;.

VAX

Vendutie van de T WGede L ndil1!-','

tt!gru

Co.

. ,

Oam ecell eo Laya,

1- "-"--'[.:, e-J'-"'~o·"'. i

lJi e ill ebb e l' 8

e,L

Bijouterieu in nloedkorila.l~

' Yo. 1
.dO. en

.t e

Exped1tie v~~ ."llagoedaran ~aar d~ b'ili1iefrfAll.
den van Jav .. , naar alia plaatoendaarbniben..iJoit"l
al. na .. r Europa volgens bekeild laug' tarier,'"
": '
Vervoer van pr0!iuoten van ·afheCeta'!lon
Da.r d. pakhuizen op d. schaal per pic~I .Suikerf q.12
"
,
.'
.. " • andere produoten.tO•.l!!.
im~e~w7:17~:!. aan de Spoor, BaDsprakelij.k beid'.c or

H OROLO G·ES en a.nn e rtj ve r 8chi lJ e nda OOl.ldwel'imu,

... -., -

Ontvit.:::: g'ell ·
Z et' l' guodkoore REL\IDEN,
De ZllO ITp.wil d\'1 l~ tlw oo d HlrLMilOEDE.?-o~ .
(G08)

d 0 1l

Ai\"

or\I'erktuigell
is.SO,-

J. H. SCHMIDT & Co

h e Jn.~h~ 1I
~'; (.J ES3.i

Co.

DJoc,jacarta.
DAMES en HEEREN!

,j
I i~'I$'"'

!;·tt.~

P _A .L~F~I) ]::0N.

;1

"an

VCI' -

t60 stLlks uitgezoeb tp

(808)

~l'.

G. 0 ,
..

Op Manllditg den 2!J dezel'

a:LD

de, Ge,lncht.
f[ollCO
per POBt

(401)

__

bl'sk"",de nit:

Co,

&;

lijders en lijdcl'essen, ·

.io,tell
t, nnllf S,_·"'

(815_)_ _ _ __."' __ .. _ _ ....:~!:~.::~ ~"._?~
tl I! 0 (1, te~e ll 2% r e~'~l u- s:da.l'i s
kuop e n 1~l,! ll e uitulUute nJt:J Ja dlll g

&;

HOTEL MATARAM.

'i11
I'

GIDS

~')

SUUBA"'-A PAAll.DEN,

/

Prijs ~an hel Lot / 2 .-

Dr. Goeurij-Dnvivier. ,!

'Vi OD l. ulks Izoude mogen

zullen SOESl\IAN

i

Ar
. ' . ll1h.uis te. Samar
... an g.•

,

Goed , velin PAPIER.

den H eet'

No, ] "'.1·7'(8 2 ki.ten lio"lden IlIet p~.
~ro l .uLU LAbiPEN,
" 149:1 kist inhoudcnd. 1 PENDULE,
door Zee-wai:81' bef:\chadi gd aliol1 gebr.<Lgt door het Neotlt'IBml,eh schip W ILLEM POOLUAN,
b:apitein ;1'. 1'. PETERS,

llrmaA.. .J.voU< DimVO()RT.6koa~6J'. .

·•.;'I>or. ultIm.' o .J a1.i
. (819) - . '

I

,r~rkOOp I.Hl.:

lI.aug ean

J

1

(246)

H . A. BRA N S,
YRn

; '9,je .
1 · !!.:ke~!~t!2d~r!tmllJ
ll.e&~.
~

: ' . .• .

zijn te .b 'Iomen bij
!
o. c. rr. VAN. DOR,P

op Vrjjdag 26 dezer,
zuBen wij voor rekening

•.

ten hehof,e van , het · ,

H. A. BRANS.

van ZEd .•eern.tten ipboodel, b.Bta.nde "it:
Ban ken, Stool en, KaBten, ,Ledikanten, Tafels enz.
V 0 0 RTS:
Eenige.Europesobe J:lUIVEN, on wat .erder
te vo'orilchijn IAI worden gobrGcht.
(798)
SOESMAN . .1\ Co.

Opde vendutie

il~

.L ate.-u V~", n-ri4e8';' Ha/adItJe"keD~

lullenSOESMAN . &Go" , op h.~ . Z .... ~ ~ ra n .d
v.nduLi. houde!, roor rek'eoing • vao ; dell
:WelEdelon Heer

-

Jri~H.

'NulDtine de fsmilie
Ii. E;EONSET.

ole ,wet, ' d~

UIT~B~

G. C. T. V~ DORP , "Oo.: ~.

BIJVOEGSEL

i~t i~i~QdlC~ ~-tti.~er ,vap ,ju'::~~: den . I'tel

'a-. , ~jnllkt.hO(lR~

~1IIIJ.,rQ.ng (te.Mentle '&D dieD onm);
de' afll'I.•t~~t·".~QDO d.r 2.de klalla _~aD Mangar. "radell . plDdji

djaks., ia hat , regeJ!,hollftp

SAIOANGSGBB .COURANT

Soemo Prodjt),

.- ,
Tot wedODO ,vaD' het . distrikt S )ekoredjo ' (Kediri). de n";stent·,,,edo-

DO der lete klllU8

Waf",. raden' m... Soemo Atm()djo.

SCHAPPEN);
ONTSI, A.{lKN!

BINNEN~AND.

Eer,-ol. uit linnOI) betrekkiG(1', J~ inhmdschc' officier too jnlJtiC~e; m'e~
dl'lD tite' vlln djak8ft., mile Troeoa. ' KolI.oema flD ·de inlaodicb,.,
T~::~ vno jnstitie,. n".let d~n tilt! 'fnO najunkt~d;aksa. roa, Ang'-

Beno~mingen;

Besluitenen

1'II.D.

IND!! AEDEELING TAS1K·~tAf.AJ.i. (PREANiJER.RIIGENT.

28 J uni 1874, No. 1440.

m:~OF.W:D

:

Tnt inbnn.ch offloifo r vno j!l~titi8, met' ~L'ri titeJ vau djt1k ' B, d,
tj"m:"ot .. ,.u (;nilrn" m:"ol Win Setja.
T ot inlllDdu~h ollieiel' vall ju&t.itie, filet den titel "3n "djuokf.djaku.

oo~t~rn~7::;~kl~;bbt:~~~~ I'~~ .~~nK~~j~~b~~:\~:~_\~74~:~O~, 2~~;:1.::

i!:~~,:fij kd~~~'-::'!~l:fl~!:eN~A:~lft~t8tn~)~~~;ee~: ~i!~t::!;;~~o~~~:~~I~~~~~

JDa s Nllh Witedja..
RlJ OF, nEG'I"UNK VAN mIn.~N<: 1)1 nR vn;nDlll Al'bEE·
J,INO or HVA VOOR II.ln,. 7,1T~'lNGt1N TF. SOERABAIJIo..

dieD" OD & b g~ o, . m et toekeoDiog \'11,0 pen~ioe" .

Bij Koninklijlc: bct l"it no. (len 30 l\l:IMt 18H, N"o. 20, is de
met terlof in ~ederl."od tetujC ~e keerde kIIpitl'in (Ier infautcri e van
bot ' h'ser in Netlerlaod.!!ch.lndic II . J . \'an Oo h~cn, op \'erzoek,
lMll'fol nit" 7r, lh. lililitaire dienllt o !l t ~hg~ o. ml'1 toeke nning van

ON'fST,AO~:N:

Eenol,

We~eD! ,ert r~k' , al~

builengewooD lid ,

OIaii

llgabehi 8oomo

rli Lo!l''''

peDAII1CD,

11l"NOF..'MO:

Bi.\ :l\::tutnkJijk beilllit UD deo 23 April 1874, No. 25,",lijo be·
n0801d .tot tWe"de lui«,n:lDfs ~nn hot Wal,en det iofantcrio Lij bet.
leger in Ncdorla~d!!ch '( Ildie., de een'ol ontslaKen fwee ;lell1itcollfl.h bij
bet korpt DUrlDieu N, uo de Hoem er ~n J. A . J, 1'. E. Esser.

Tot buif,I,:D![I'!;WOOn lid, mot he~ j"il\t lSH , do auiLtcnt ......el\ono der
eetste klM~e V3::l bet di~hikt KoHli SoerabnijB, mu Attro dl

DnM !len ?<ofioister v:l n Kolonilin i~ het n~r1ut' n:a:lr Ne<)erluud
verleelld ann de ambteoaren H. K' ~wlt b. hn.~d opziencr der dUde

Ker\'ol. nit. 's lAndfl

'P(Jero .
ONTst,AOl-:N:
dien~t, ODder toekCil ning van ondcnbnd, de p:BwC',(IQn o Vll n het di 5trikt Goenoer.glor (Ke~iri), maa lIga· .
behi Kerfo ,t\dmodjo
1V~i':f;n

~~~ng~ijl 'A~:t" ~:;~t·'·t~~I:::re:O · :i; "~1~:d~1~~;~~~r::iOr~.~'e:~31~~r ~~
.crl ~ nFd '00:-

B ablvi:1, oa!\cr

Civiel

den lijll Van

7.C§

m:;NOl:Mll:

m1\aod:en.

Tot iuh,n(heh ollieie r TIIO j!u'ifie, met dr.o Utel van luljnr.kt.hoofd.
(ljak~l\ ill hp.t reo;z:entsehn.p 'Sllnl:lrnll~ (residentic vlIn diGn nnl\m),
d.) :l __ i<tellf.\vedoOl der hveede lcl :llI:ie vaD. SlImbl)oog, roM We rio

Oepartf'>JlJent.
Vt:kr,I;END:

Een

diMedjo.

~::I~j.:T~t; :1:~;!~;e~d:la~. ~tl~~~r:'liB~~:~~l~jk :~:~::' k;~;te: ~;jn~:i
:llgeUlcell

u.!becr" dl'r posterije'l

TOt:G .;K~:ND:

l.ih·f'\ren m~daille , hl':l\'1eld hij hr.1 beslnit van 4 Oktober ]874,
no. 20, :lao de l.nlih 'j
de r e~ enhclI 3ppef) K~dir~, N~romo.
llr!'helc: en
mas n~~b ei Oiktljo, mag 1J!(!I...H~i
Sastro Wi,ljoj'). mns
Sncro di Po",ro, raden n~[Lbei
l\f;\ngoI': D Kel'oelOo f'n m;\~ n~aL !!. i Sot.tu't Dirdjo; 7.nlks Illa t:en
Llijl.: ":HI erhnnio!! a er Inn jtdurir,:e rij tronwe dieosteQ door
IUln :\1111 Ilrn hnde hf'Wi'u n.
'rer "I.:lkt~ I'fln 1Hln 1,f \\'nanli ~ ),!pryr;l(! lipunl' Ilr. jon!! ~ te onhntL' n In
fie a·, jjl;kn'-re.,i ,lollfie n l' olwelt' n, " nd t' n ij c!' d":lrbij anm hen
linn fl en d:l~ ~eJfl:!"d in de bc!w'li;!in~ \'nn '~ 1,'11Hh bchllgen:
(1.110 hef, di~tr;ktdhoofrll' lIt1 SOellL' nj·Lctn'tll . Tnden mils NOerff',Wan;
deo op?iener nor Iyellen Ie T:1hnl!'·Ampat, 1\fohI'l.1Oed. T oehn en
, ,,dCD Kerna t~ Kebu(l· .... aonll:: fl o ziheren me,hill!') .. oor burjrl'.r·
lijke t'erd ipn !dcn, bcu rof! ld hi.i hrt. hf'sluit. vnD 4 Oktu ber )871,
De

i:l Ne.derlaudJch·lo,ti ii.

ONT81 ..\G~N

Eerrul lIlt

' ,~

'I'r('n ~alck .

land;:o. (1i(!n!t , met heb rllld van regt,

op

IH\Il~iotlJl,

ae

f:"\'·::CI;li;,I~;;n~~e~e:.~ h~~~:;~e (S~e~:~~ij:),mO~i~~.~~ti~~~~;Ci(!~:
th,n9 UI' w:dlt gel l ,

Tot' llmgnallrie n

Cdd)f.3 cn ooderhoorigl'n[l.d vlln ,iuslitie til Ma.

heaCIl,tlll
knu(lr ~lT

HI! 1m PLAATst;r,l ,TKE SC1l00LK'H1 MTSS1E 'PE 11BN KOF.I,E'\'.
nNTS1,M;ta~':

nu. 30; lI.~n don ~er(!fH\nt'1l"licit~ rl.ienn.nr

J!:e;liol, weftr!l:! \·H t.rek, alg. lid, I". Kijft e'.JbcJt, 'I mler Ihnkbetuig iog
t oor Ilc ,1 oor hem al,; :l.oodan :g bewer.en riiCD!! ten .

!\ladjieh; de

policiedi&-

1l1~ir!lll!l ,an
en rll dja latAn ; de

DMen c,(lcr:\'l . Si " \::;, r,n "R cwllt:ol ; de. wlI.:\rncmeode.
lanl en

A j cr.~ ;ul :lArr, IIlr!

~br,' ~ n o

o",me

pll~i.lnh !l

Tot lid, H. O. Te~sen ioho , onhll ng;cr Cor ill.'
ace iill~l: n ttldanr.
Door fI

Tot

eD uit-rocrrcgten f\ n

pro:l fi a "au P1lull ..k fhkil, 11:1 ind o Abf :

eJnS Do;or:,kU~~:~~~EU\"ln'nJ' ..Tn
• stitie
..

dnt door

"1m Scl)ht, rn Kc,ti'lnn, nut [Il1m c Mahnradjfl, ell Moha·
med Noor; de'l j)t'mb:lrnh WHI Kn.rllng--Mel'n!;an j,!, Alip , en den

dUr~ u~~~~.~,~,:l'r'ud . Ie
"

.;; .. v ~

.

I

Cheriholl

tnf ht t. \·OI'.Fl'n ... an ,le n li tc1 \' ~I!I ll:l.ogr.fao,
m~t \'crg li nninR: ,nn :tich I'oodfllm te noerneD ~n 16 !ebrijl'eo
p1l.u~ el'~ n ~in{hn)t Al11m 50eb KOOlraf!:ni e.
Beridjo, Ilet.

IDe

';::::~:~,~~::~::?:::~:~:~:'~:,~,~: ,;';i, d~:r~:'~~~'~:~',;~;~:; "~;j"~~;

rle hrO ll7.ea meda ille

~(~I(:;r h~1~7~~li~~,t: ~~~di:~:lll~(~:,"he ~~:\~al:ijd~~etm::;!tlib,r(~.·;k:lll~~:

,I

'-'~'"

p

[I. J'

re~t"

t

e

tTl

:N:'~O:. an <> 0 r Jog.

;'~:;~ i:,i: t': ~\:~T~0';[,~ i: !i~:;~; ;~; ; :; I:~¥i!~~:tf;;::!~;j:;~:;i;~~':::~;'::~::~::.
IT.et~ter

Tt.t .

I NFANTERm.

:l ld .. ar, de ambfiltl:l:l r op Ilon·akt.i l ilcit C. Th. Huwm e,

!::i~tt:~i~:,,::~:~~n~~lr:~i~~;(~,:jo\~~~t:j(t(~~:r~~~~t~;~aij~~, kontrol6u~

hef' b~t~:t~:S~i2on,

Als

cle eerllt e lliiteu:lut J .

A..

(l er eent~ klaue bij llet billllenjands.-:h best.tau op J3.a cn Ma·
,l ura G. H, C. \'fm hijll de Jong.

GF.:-"EESi\TJN DIGE DIENST.

IW1T,F:N JAV.t\ l<lN

~lADUR1\.

Tot k!)uj r'Jleur ri el" lInedc Id1l!itjf' , dc a ;llil':lDi-;\ouerolcurs W. Dcijt!o
ri ock, C. H. 1'1." Ie 1I0\lx, w. K. I~ Krnft I:U H. ]> • •0\. llakktr.
Tot

A

GE N1~ ESKUNDIG~~

Dn:NS·l'.

De ~::q~I:7~:~:1~~i~i.itl:rdt \e~t~(;II:~·~~~s~t: ~~nS.e:::gi!\~IL~~c~::,' !~o\e:
1'erhan" d8 :lfIu~de on:rgcpIHat.. t bij het grout ·mili t roir.hoJpitul
Ii! WllIhn redcn.

n,

T t: II U : KNlI:

"J!~cn t""ccj~rig

\"cr\()!"

Ncr\ur\:lIlll, ..... ogcns zioktl',

tillar

a1!U

den kl\pi.

~o:~~t~:{i.:'~i'~;:·::' :~O~'S:;)~"~,:~'J~~ :i,~~iii~S~::';:~ r.~:~~:::~:!~
d:it 1f·/)·oT"· n!'.n ·· Gouverneur V::lD Suw otra'il

Wc~tknsl

derde kluue C. l\rllijt.
1I \::\' Oltmmn;

HIJ ll Jo: mr.I"I'A lRll ADM1 N1STRA'I'1Jl),
Mc~

ae wa.:l.!'lleUlin~ ner fuuktieu nu. ;;ull\'enlelU cllt~

lundmefer cn
r ooi mcntcr 'I e Pad BlIg . de iO!;.!\lJicur tier twectle kl anD lilj den
,.,..tor..,l3at ttl ' II l:lnd:! b\l rl!;l'Tlijke o['ealmrt! ..... crl.:eD. C. Jl. 1"Po~t

:;: : ~:::?:;I:~~~~:;,~~~t;:~::;Em~::~:~:~:, I,:~::::t'~:;:::::::':~::ti:;
mccecicr H. y. O.

Vflll

CIIH,'nllllrch

U. C. Stoklwkkcr, J. }'oeke

H. Ii'. n. Lngeman en W. O. SW113n,
'l'(l t col'sleu klerk hij (lI\t kn\lcgll', de klerk C. !-'. !lltli!:ltor.

-

"u.:. ~· d(!u ~ Dlrckteltr

"nn Ontltrwih l~ercd. ieD st en Nij\'er'twi ,1

.Ve h~.&.m;. :iJd'~~'~':::~::~~::::~::: g::.U~:'Ub",e I.gore
"dbool II'. lbudong ( l'r,:ao ".~ r ·H l'gllnla chB rJl l'nJI G, Heullnc9, tot
eerl'teD 11u1llonllet"wij7.CI
Cherib()D .

a!1n

de

Qpenbarc la£i!rc

~cllOo\ t ~

BUITENLAND.
N g

T'> :E ·R L

T.I.·o""VV, Geboo ..... lte- en

j \. N

D.

Do(,dlJeriobt:~u.

H .'I(U\VI).

A..

