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VerschUnt dageliiks, Zoo- ell Feestdagen Ilitgezo:Q.d~rd.

I1oofdburean:
tc Salllarang hij de uit.gcvers G. C. 'J'. VAN DOIlP en Co.

I

A boniJemen t sprUs
voor geLteei Nederl. ·Indie f 12.50 per Ltulfjaur;

burge mee.~er

BERICHT.
Niellwe Abonnes OJ) dit Bia(l voor het
2e hnlfjaar olltmugeu de uog verschijnende nummers over deze mannd Gratis.

Haagsche Bl'ieveu.
(Farticuliere CornupolldentitJ va;1 de Sam. Ct .
DtJll Hllng l~L l\I.ei 1 87'J.

'Vind en weer zijn het fe1jstYler eudo :~·redo rl ILnd niet
gUDstig ge weeet.
In A '!lsterdBUl mislukto do illum inatie on word he t
vuurw erk niet eens onts tQken. In andere pJan. tsc n
vluchtte de scho'>ljeugd, bijeeugGU:()UlCU Olll in de open
luebt te zing1ln, f oor de rege nvlngcn en feUen D oorde~ indo
Amst crc!:un was auders pracbtig, ja iudrukwckkend
gedecorcerd. Kolosa:al e eerepoor ten met Flink 6cbild er~
werk Vt3trl3zen er, onder andereil . ecn ouel kllsteel met
toreo , ·in nn.tuurlij ka grootte nfgobeeld . In de minrlere
buurteo haddan de bowooers :T..eiven weken la.ng ge~
8paar~ en gewerkt 010 hunDe s~rnte n met groen ell
flaggeD te vers teren. De J(at ben-, ., ViHen- en 008~eD~
burgers, de bewrme rs de r .lVilleul !StraaL flU Rau grcnzenda wij ke ll J war en hun oude Lt'uditicu rlllliiL'fJ o "oar'
Oraoj e 00 n::,liollnl eD ti D trou\\'" geblcH.. n. Naar Cfen~
redigheid r:m bet ver rnogen had tlell l, ij oncind ig meer
. gedBBll dan de arisLo ctt\tische b ewollcrs van de bocht
<ler Hee)·•!il-g>~!:d>t.:, ' j, bro~t eebt:e r
wOl'J.e n
dab op de !ijflten, dOJt, d;;
romlgczon ·
den, "oor flinko

80m men geteekend WllS .
De historischd en allegorisehe optocbt wa.s bewon·
derenswaa.rdig. De zave u hist.oridcue groep~ll stelden
ong~vee r 350 \7au de voo rnu.a.ru elo persvuen ui~ de ge ~
echiedeuia :lllZ6r r epubJiek voor.
D e Keir.er aller RU8:JCIl, Alexll ader do TweuJe, sto:J d
nas!:It onzon K onin g op 't balkan van lIet pal ois op
den Dam a m den optoc.ht t6 zien vo orbij tr ekkon.
Om ceo lllir waH de Cznnr t.o Amste rdam g£!lwUlcn.
e o toeD de KODing, ilie hem nan 't s tnti on van deE
Rijnapoorweg klllllll onh.n ngen , bell} DRa. r Itet rijlnig
begele id bn.d J wild e hij yolstrcb:t dat, ondnnks den
regen, de knppeu ZJULl oll worden nee rgeslagen. )Iet
den grootvorst, zijri tweodu u ZOOIl , clen K on in g eu de n
KrooDpri o6 nam I~ ij uu in ,t opon rijtuig plantH, en
't \fLU eeo kr/l.ui s gezichb toou. deze wageu , mot
vier palt.tden beSplt~Il O O, voofnfg r.gaall t!ll gc"\rol gd dOOl'
huzaren en met nog elf hofl'ijtuigCIl cr Behler, in g~ ~
stre&len draf dOllr J~ ve rdiel'de Btrnten 116ar ' t puluj.,
reed.
Om vi er uur l'erliet de cZl1sr Am sLerda m - hij bl ee f
et" dus niet zoo lst: g nis zijn \,o on""at l)~Ler, die er

8chepen leerde bom\""en. Men hn.J zich te Yliasinge n
g:"?!:Irit.~t. op '1 i'n groot~c!l s,:hot!we-pel, n.ls het K eizerlijk atJomjacht de Licatli!l, begeleiu door 7.~5 ouzer oor·
logscuepen zee ki cLen ZO ll. B ell st.oo Ulscllip met de
admiru.abvlag in top, tweo rnmm ou on dr:e monitors
zoudeo, echitlerend \'e r Lie ub, op de rec dc gestat ioDccrd
zijo en ouder 't oplate n "'Ion vuurpij le n eo 't oO~l3te·

ken \'8.0 blik v ur~ D, bet Kuizedijk jRcht, uit iluu reU8#
ncbtige kenonllen Ill t:l t \'oll e JadiLlg f:I~! tleerend, tot in
de NoorJzA8 nilgel ldJe doen. ~fuar ziaJ toen de C1.nnf
met zijo niou'i','en 8choouzaoll tlen herLog mn. E lliu burg
die bem teo VtisBingeu was komen begroeteu, ver Lreh:·
ken zou, voer de Livadirz, in den 1'1a\,enulond fast, en
't .cbip moe.t er den gouachen n,ch t blijven ,itten
eer bet weer vlot raakte.
In beid.· deadre.sen v.n de Kam o,s der StatenG~n8rlUl.l , den Koning in de Nieuwe . K erk door de
pre8idtm.t~n voorgele:teD, werd gezinapeeld op'~ wen·
Bchelijke vau o.u huwa1ijk door 's Koning" 100en t.
eluit.n.
Oe .Ett~~te Kamer sprak van u het vJorlbeatno.n vau
't .tombuis, vau O,anje", dut door bet volk gewcuecht
w~rd.. "o.lll een der bela.n g rijkste wBnrborgen fO Or 11 Gb
heil. oak .•• n bet' nBgesl.cbt."
De Tweede Kamer gow •• gde van de banden, Buder'
eeuwi)n tU88chen Nederland en '11 Kooings .s tamhuis
~Btao.nde, 6.n ·voor wier duurzaamboid '6 Kooinge zonOll
. 0.00· wai1rborg te ~ eer ao.oboden. ~utke uitdrukkingen
op zulk een plecbtigon stond, b.wijzen dBt er allengs
zekere" .vrees :bagiot Lo ontstaan yoor 't uihterveo ran
Ons Koning.hui •. De ,u'prise vau 'b b"kendmaken dor
. verlovi,g', '0.0 den , prin. van , Or •• j. volgde ook nil
D'; et,
Het nationaaige.chenk wed deor den burg.meester
van Amsterdam,denT.x, . als pree,i d.nt der hoofdcom·
mi ..ie, den, Koning' ••erhandigd.
Ill:on weet nog ,niet hoe groot de , s~m eigenlijk 'js.
muar spreekt 'van .~n of and"rhalv. ton. A.nvank. lij'
sebijnt bet on 's Kouing. bedoeliaggelegen t. bobben,
de, golden. te b•• tern,men. voor ,zijne : peneionair••, dat
&ijnde jongelieden 'die op"ijn. k';'ten tot wusio,i, zansari, zlIlIs.ressell ell 'sobildere wordell opgeleid. De

den Te" moe~ er .ebter op gowe.on
bobbeo, dot deze bostarnmiog Soen gunatigeo indruk
moken, .ou, en hij bod den Koning tsve •• golva.rschuwd dat de totale .om mindo. groot wa. dun men
dacht.
'Vat hi er "'40 zij, do Koniog verkillarde in de ;Nieuwe
Kerk, da, ,veldadigboid een purel w.s nan Neerlimds
kroon, en dat bij de opbreng.t der gescbocken gelden
Diet betor wist to beatemmen daD voor het foods van
den gewapoud en di GUl3t voor do invnlied'l:!n "an ue
Inud- OIl zeell\acht, die in EuropfJ, CD in lud ic hun
IO VOll "oor Ned~r!and ha.dd~n veil gehllod en vcrminkt
werdon in den strij~. Het fonds, dot aIleszins .teun
noodig . had en na de beida ~xped itWn ni.nr At~jin
DOg minder dan H oeger in ' do beh"ocftoll zou kUDllen
voorzieu, ZtIot dlls nu t)cn ze"r g~wen(ilC. hte "ermeer~~.
ring ontvangDll.
Op don kroningBdag YOfscb eell een bui.tenge woon
Dommer van de StaatscOltra.)lt, aBn\'angeude mot eene
proldamaLio ,ies KO:1ings "an zijo6 galit!fde InndgeDooLeo
un onde rdanen ill. N ederlalld eu in de overzecsohe
gBwesttHL 't Is oen kort, h!1,rt~lijk, eenvoudig woord,

ziJollls het ouzen Ko ning ()It ·one yolk past. Ook ill
de op::!chriften, die man in Alil stel'dam op de eer~·
poorte n las, heer"cbto ernst. Zij sloegcn niet over' tot
InU'!.! "loierij of onwa.arhciJ j me n kOIl er van getuigeu;
IIj3., dll.t is zoo r' T~lken~ wJrdeu :K.oniog en Yolk
nu.a3t etlmnder gsatl;lld, dtl (leu uiet bo\'en den ander.
L,Do Jie fdb YI\U bet- \'oLk itt de ste uu van de Kroon.
lf R et gel uk vau bet volk itt de roe m ~·H.n dan Vo rst. " "Zonder \'oorbebo ud hcon hij ddn eed o·p ' ,d Jands
gl'olldwut afgel ~gd - lllet oukraukbar.j trouw hceft hij
dien eed Biudo$ vijf eo twiu t.ig jaren gchandlJaafd. '1 II E ao dynnstio voor h"t lli'derlao tlsche folk opgegrooid
en groot gewo rd eu." "Een KOlliug door ~ijn nederJll.nd~ehon zin leveod in het burt van zijn volk."
Goed ,loegeu op die uitinge u von het volk de ..
woorden uit s Koni ngs proklawat.ie:
III Ie belooftie de vrijbedeu e n reobteu "'au al miju6
l
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oudel'dnnen to besc-be rmen e n buu welvaart to bevo ruereu met: ~~lIe middelen, t.~io da wettoD te mijner
baschikking abell en . nliju ernstig straven is geweest,
dut waard, zoo\'eeJ iu mijne mllcht was, gcstand he
doc R.

. Op mijn vijf-eu- twintig j.rig feest zi e ik mij aon
het hooft! fao con trouw en gel ukkig volk, en de
h0chte blmd, tloor onze geechieJenis geweveo, die
had on , zoo innig a.l a coit to vore u, mUn Huis eD mijl1
'folk verbindt, boe7.cmt a.lle rwege ce rbied in .n
D ~ buiteuge:wone stllatscDurant b~hel6de voorts twco
kOlliuklijke beslulten over At'jin, In het eerate werd
bepa:1ld, dat (t l'ins;ar faD 't lU otBl~n kruis van derLig nit het in AI ~jin verof erd geschub zal worden
\'er\'sBdigd cen ronde medll lje, die~ verv olgoDs \~er#
guld, prijkon zal met '. kODing. beelutenis aau de
eell B zijde, en met hat opschrift: IIAtsjin 1873 e!!
IS H" a.n de keerzijdo, De med.lje zal vereerd
worden aan allen die deel uau be ide flxpediti en of aBn
een d•• rvBn geuomon bebben. H et twe.d. beslnit
strekte om, t en einde voorloopig blijk- te geven van
B kouings hoogc tovredenhe·id over de boudiug van
't lager bij dEl twoedo expeditie en van's konings
waardeeriug: dor 01' uieuw gegevon bew ijzen fan moed,
beleid en trouw, wow.1 door don opperbe,elho bber
van SwiateD" .Is door deu tweoden boveih ob bor VOl'spyek, den corste tot grooLkrui. en den I.at.te tot
KoulIll.udeur in ce Willcm.orde to bevord ereu
Daarop votgdo ee n lango 1ijet Van berioomiogoll
\'ooreersb in den adelstnnd, wSQ,fondel' de DQWtHl: van
der Duyn, DumoDceau, Scllimmelpcnnink, Olifford,
"31l Puubuys, RoUll, van der Hoct!, G-dricke, dan Tex;
dan van be uoemingeu in de orua van dOD nederlantl.
Behen leeuw, on oiudelijk \'an toekeoning vall hooge·
re rangeu aan enkele gepeuaio:Jeerde offioiaren. De
andere couranten 'fermeldden e;"Jl aanta! banoemingen
iu do ordo va. de Elkenkroon.

Va.n dezen sterreoregeo, die vele blijden . cn miB.
8cbien evenveel DllijverigoD zal hebben gflwaBkt". vielen ook enkel. droppon op J.v.. Van Rees werd
kOlllUlundeur; ridders werden V crploegb, de Walll, Last;
Seuiff, van Bloemen Waanders, vaD Deins6i ' Sc uenck~
\'au Gorkum, dr. VlaaDdereo, Fraser, Ancmaet, kola.
n.l Uocking, majvor HoMede en d. sultans van
Liogga, Siak en Koetei.

flier ill de residentiB moeten .we morgen f~es tvie..
ren o 'Vij hopen op beter .weer, dragen aileD . oranje
allD onzo knoopggn.te~ of op ODze boeden, ateke D on~

zu vlaggi;tu uit

ll D

hebben

oranja W's bo\'en

OJlze

voorthmren of oranja palen . voor ODZe huiztlD ger.et
Om to illullloeoroD. D", stud beef!:; eerepourten op.
ge ri cbb en "Iu.ggel:ltokk~n
kraosen en 8childen
Bfl.Dgabracht, CD do .inw?neriJ hebben grocil S ~ uuulkt

en

in de ' stratenw.arl.oga da' kooing rijd.n moet van.
't bollandsche statiol! n •• r zijn palai,. In do jud.n.
buurti. nog bet me.ate groen ,te zi.n en voor aile
.,
"
•.lopp.n, baDg~n f. slo.nen_
Plotseling bebbell we, ,IRk v66. bet Kro~ingsr.eBt,

~,1arine

l

,

ip. r,ijs de,r A. dV. erte.ntiiin: van ,l •• 10 woord.en VOOI'.2 PI.Bat,Si,ngenjl. ••
Voor iedere volgende 5 woordcn f 0_50_

..n, Minister. 'vB. n
gek. regen . Wij bogonnen Bl
t. , vergaten d~t er .. en noodig W t s, toen de St.at.courant ODS verrssta met de benoemiog van F. W.
VRn Erp 'I'ualm.n Kip, oud-.eeofficier.
D e,e beer werd in 183!) "delborst, ver~rok in 1848
met .o~ f ..gat n •• r d. 'Oost en woond. de B.liache
, eXI'"ditie bij. L.ter be,ocht hij We.tindi ;;, en Jeerde
toen gedurende de drie j.ren dot hij adjudant van den
directeur ·der .Marine te Will e msoord was, dc·o.dmini.
.t,.t ia en h. t b. ba.r dor we rv.u kennen. In 1858
werd bij, wed~r in de OOB t ge komen, ala oers.t e officior
op een onzur groot-slie Bto,o msobepen in dieost geBteld.
Vervolgeus cbe f, eu~st van 't IDaterieei bij bet marinedepa.rtemeot to Batavia, daarna. van 't pel'soneel, werd
hij, toen do inoische Archip~l fRO Vllurtorene voorzion
mooat word 6u, j[ispecteur vao bet loodswezell, . dij kust.·
verlichting en do bob.kening. Dit blear bij vijf jaren,
god urendo welkeu tijd bijoa al de in Oo.tindiii besta_nde vuurtoren9 opgeritJht ~f ontworpen werden. Als in·
spect eur gepeneiooee rd, paart de heer 'l'anlmao Kip
prnktischo keuuis !laD onderriutliog in Oost en 'Vest.
Hij stual b.Keuil .Is sohrijver van verschillendo stukkuD OVer l\:Ial'lue-aangelegunheddD, waariu hij den t?e~
stand ouzer ""a macht j ui,t , ouet.te en middelon tot
heretel me ~ s ~ h e rptilluighe h{ attngaf.
't H "'g,eke J)ar/biad, dat zijn kalmte en boz.digheid
prijiib, beweert dab hij tot de cO llservatiove partij zou
behool'd hebben, Zijn optredon in dit Mini.torio plait
dUBdegen. 't 'Vao.racll ijnl ijkiJte is dat hij zich aooit
vee 1 met politiek .ul hebbe n i~ gel ute n. - Dat is ook niet
.Itijd .v su vc rrnuk elijk. ]\Ir, J. Hoem.kerk AZIl, bij, s'm.arnd hot , onderldnd, heeft dit nog dezer d_gell
on de rvonden. Vroeget' ~liniBter ell tot twoemalen toe
Hd der Tweede Ka.mer, kon bij toch ..i n d(iD Haag,
wan r bij DU 80110rt jar.n woont en als lid van den
Hoogen Raad voor goed geveetigd 'is, geen etemmen
gunoog krijgon, voor lid der Provinciale Staten, ofscboo. bet H.Bgsoho D.gblnd hem krachti g a_nb.val
en dd conBervatieve kiesvereenigiogen be m kaDdidaat
badd.n gesteld .

I
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pla.to op te nemeD voor den op ' Foeloe-Bra, te bo~
wen vuurtoreD; met dien ' bodem werden 3 b.mailde
l~adpr••uw.n voor Poeloe-Br.. en een stoombarka.
aangebragt.
Door den station.-kommandant ter Oo,II.o.,t w.rd
berigt, dat Tarr.iim!/ de N ederlandocbe .Iag bad
~:~~ben" en de blokkade alda.r f"itelijk was opgoh9-

g.-

Da Batavi. vertrok den 10den ;'eder naor Padong,
wordende met J.i,ien bo~e~ eenige zieken geevacud~rd.
Zr. Ms, .toomscbip 1I0rn,0 stoo!!Jde de,n lldeu naar

de noordkust om aldanr stati on to boude D. en Zr. Ms.
stooms·chip ..Jd",i,-aal fJlm Kbl~ber!7en benevens de Gouvcrnemeuts·stoomor Argflll naar PoF!Qe-Bras.
, Zr. Ms. stoomeebip .Deli uam iets westelijke, positle, meer oQder Poeloe-Toeatl, om de pro.auwen-vaart
na.r de eilande,n mee, .fdoe.d te kunnen beletteu eli
van daaruit teven. van tijd tot tijd eeuige granatefl
in de VI moekim. te kunnen werpon.
Den 13deu Mei vortrok de Arrljocno naor Pinang
eu kwam de Ariadne ter raede met bonoodigdheden
voor do landrnacht.
Zr. Ma. etoomscLlip .ddmirQnl '(i ntI Kf:nsber!JE# keerde

~:~e!4~::r:::vol~:e~~:B;;8 A:;~8 r::d~e ~:~f;o:n
nan ons g azag had onuerw orpen

en bescberming ver~

zocbt.
Den 19d.n A<Iei stoo mde d. Ki,,,.er!!,,, wedar Daar
Poeloe-Bra3.
D. komm.ndant dor Maritieme middelen begar zich
. in pers~9D BaD boord vaO dien stoomer derwaarts, ten
einde den staat der werktanmheden op te nemeD.
Drie Iood.en, met berg ruimte voor ± 1800 ton
steenkolen, worden gerBod bevoDden .
Dt) weatmouBon begon mear en meer zich te doen
g. voolen, Door de brandi.g op d. kUBt werd 0010tijdo gedurend o eonigo dagon achtereen d. kommunikatie met de rivier en bet lossen beoosten of bewos·
ten do rivier-wooding ouw.ogelijk gemllBkt.
In den ga.ondheidsloe.tand .an board der Dcbepen
was weiDig veraoderiDg ~e komen.
Van de st.tions ter 1fT"t - en Oos/fu.1 werden geene nadere bericb t en ontvaogen.

Binnenlandsche Beriohten.

ATJER.

t!jA~JAH,ANG.

J\:luullstalld gedurende de
lnRond Juni.

P'ervolg der verricldilt!leJi Val' de Zeemn.ch.t.
lngevol ge madodeeling a.n den kommandant der
Maritieme middelen van den kommandant van de bozet t.ing van de n westelijk:en oe ver dar .dtjek·rivier, dat
k.mpong ,1lara,a door de bovollting van do VI moeIdms Rangers-lien en gedd61tolijk io brand gestoken
was, ward d ie bezettiog w et hot oog op ee n' mogelijken Ilaval deo .27sten April versterkt met 30 mariniers VIUl Zr. :U~. stoomschip Metalfnt Krttis en wenl
~r. l\1f1. atoomachip 11orueo beweaten KotJaZ(J }.[arid;,H
"oor het gebi ed van Toeloe NU1lta gestati oneerd J t en
eiu do deu vijaod vrees in be boezemeo, en zoo noodig met gC8cbutvuur in bed wang be boudeo,
Zr. I\ftt. stoo LDschip ..Admiraul van If.irubl1rgcn atoomde
dOll 28.!lten naar Poeloe·Bras tot bet o"'erbrengen der
noodige materialen yoor het bouwen fall oe n lo~- en
l•• nhoofd iu do baai ,'au Lot", •• ld.
Van den ko mmanderendoll oflicier "au Zr. Ma.
atoomschip Bornco werd rapport outvaogan, dat de
vijand een vlot, die tussob an bet sohip .n den wnl
. an het loo,len w.s, beschoten had, d.L do 1I0rtleo
d8.lIrop een paal' granaatschote n op den wal had ge·
daan, die wot gf!8c butvuur bea.lttwoord werden, w6~ k
vuur ecbter spoedig tot zwijge n was gobragt.
Don 29,ten April kwom eu d. tot vorsterl,ing van
deu po" nan deu westelijken rivier·oever godetacbe.rd e
lUn.~iniers wt!der aan boord, en kwnm de stoomer iJlecca
ter reeue t~rugJ no. dl;l flchep en op de nool'dku3t van
steenkolen voor1,ien te bebben#
Zr. 1\£'11. sLo.o ms cbip A dmiraal' vall Ki1l3oergeJl. kwam
don BOsten yon Poeloe·Bras ter:ug, en I3toornde den volgendon dag weder derwoo.rts tot overbrenging vau
"ribben en ho.pit.BI,-fournitur~n voor do bozetting
mariuier:l u.l uaar.
Zr. l\{s. Booomscuip ScliOlllceU kwam den lsten 1\:1e1
ter reed" en vertrok di enr:; elfden dag weder naBr zijn
sLa.t ion tor Do ordlm8t, terwijl het ziek en~:bi p .J-k'li1'!i
Vf111 Jl!fl1'n.i~, gesleept door dan stoomel Mecca, \'ia. SiI,·
!Japore Dnar 'Batav ia vertrok en de SWliro(J nllar FinaTig.
H et Nederland.che driomBslBchi p SIIndn, met steenkolen gelo.dtm, kwn.m den aden Mei ter reede, en be·
gon deu ,Hen d . •. v, te looseD; denzelfden dag kw_m
d. Ardjoetlo van l'iuIInfl torug met postl'okkett.n en
,erve.sebiugea voor d. sehop.n.
Zr. Me. stoowschin Admir(lal tall . Ki,uoergell keerde
cen .Gden Mei vao· Po~loe Jj1'a~ terug, werwn6rtB de
.tLrdjoeno ti P.ll volgellden :dag vortrok om \·ikt·nalie over
te brenge~.
Zr. M •. stoomschip Deli, opg.roepen fan de noordkusli OLa Zl'~ ·lfs·. stoomB'cbip l30TtltfO to vervangen op
dien. 'post vo or bot gebied vau Toeko. Nanta, kwam
den ? den ter ,reede,
. In den Bfond "fan dlen dBg kWBID ook 1',r. · Ms.
eloom.chip lliollllJ van de Doo,dkli.t te. roode A/jrk
t

nun.

den

Door dOD komooaudant officier van Zr. Me. stoam ..
ecbip Pice.·.ddmirauZ Koapman, nldaar g eata.tioneerd, ward
berigt, du.t eone kampo!! g in de basi vaD Latn.oalei zicb

'

Den 8.~en Mei kWBm de Nederland,cblndiscbe
etoomer Ba"tattia· t~r reede wot :.eeu .100 ·tn.l m.IlDecbap.
pen en goederen voor de bezettioR vau .t1tjd".
Zr. Ms. stoom8obip R iou .. vertrok den 9.1"n,
mor~ons wader naar zijo . post ttlr : . noor(~~ust, .te~wijl
Zr. Ms. stoo0l8Cbip"-: Deli de .Borneo. verVlog op dleD8
po.t VOor het gebied van To. koeNa"ta.
ne, Mchto kwam ,de Gouvern.meut •• too mer Arg'"
terreode, Ban :boord" ,bubb."d. ,dan ollder:u.pekteur
'all het loodowezeD,' nan wiell , Willi opgedragell de

do"

Volle maan

,
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vc ...·J-i:orte bulBns der. •Jo.vasche Ha.IlIe:

Op deu Hden Jun ij 1874, dee avoude opgemaakt,
kr.ehtone art. 18 van het Octrooi e n Reglement
(Sta.tsblaa 1870, No. 34,) ,
ingevolgo be.luit van den
GOllverneur-Generaal, !ld. 14 Augustus 1873, No_ 23 .
Di ~coo.to-rekening. IIO.130 .1~ , t 85 Kapi.taa\. .. .. f
6,000 .000.Beleeuing-rekening to 1.571l.S!JO.Reservefonui...
120.124.52
Hypotbckco. ell
Dan.kbilMtco

.n

St ut.iscimtd .... » 1.712.436.74
ill olDloup. JJ 39.~:12.2 82 .6 0
Delcgd.rciiervefonda»
g!). 381 .31 Bnnk#lL!signtlSpecie in de hueD H 33.874.466.77
tien in owl... 1.801.439.71)
Mlllltmateda.a.l. .... n
!H8.6d6.21 Rckening·cou.Gebo\lwell eo. meurant lIaldo'a... 2.0n.B44 !,l9$

~ri!uhilair Jcr B~ll k

,

/If
45 8. ';' 60.20 Dh'crsc: 1·11k...
SlU.5SS.14$
Diverse rekeningeD III 1.254t. 533. tt7
f50,O l 8,269,05
f~

Pre91dent

ell

Directeuren Jt:r Javll8che .Bank:

VA.~ DEN .BERG, President.
D. N. VERSTEEGII. Dir"t8U""&cr~(""'".

IN ItEr B.t_vi ••• eh Hando:sbl.d i.
schrijven von Dr. Kloos opgenomen :

het, volgend

Den WeIEdG. Heer J. A.. Krajenbri nk.
We IEr/G. lleer /
Er behoort voor eon gsneeaueeI' een buitengewoon
ge duld toe om k.lm to blijven bij uwe herhaald. openba.rinsen om trent de chole ra-b ezwerendf) eigeDscilappon
de r. BDlmooink. Ondlloks d o groote iuepanuiDg, die de
geneeskundi gen zicb setrooshen in do beh_nooling VRn
~boh>rft.·lijders, ondanks de toediening :talfs ,an het· door
u aa.ngeprezene medicament, moeten zij zich gelukkig
aoht.n indien zij van hunne p"tienten d. helf! zien bers~81h'!D - eo Dlet eeno nau manie greu1;t)ude etijfboof ..
digh.id komt sij b.thaaldelijk in .j~ eourant"n ,ertol-

i~~p~::. 1~ ~:: N::e~:~ij~7et,, ~!;ja~e:e~a~;:~e!e~~:;

te publiceeren dnt uwe mede.deelingen niet bet minste
vertrouw tl n \'erdienen, omtiot Wt11111eer men zegt iemand
van een ziekte te he.bbeu geneteD, 1,11 6 n toch in dd ear·
8t. plaats ,lient tew.ten onder welke tersehijnselen, .Ii •
ziekte zicb openbBart eu dat !li} dit va" cltolera niet wuto.
Mij is eon f.it bek.nd waaruit dit tan duid.lijk.t. kan
blijk.n; wa.,sohijnlijk zult u bet "oht"r weI billijken
d.t bet mij overbodig toe, obijnt h.t bier mede te d•• len .
Ik ben or t9tl overgegaan U, in h e ~ op~n~aar tegen
to spreken, omdat, ik overtn igd ben dnt Jlij met uwe
courautcm-Mtilc,len over de g.oeda werking. van, animo..
lliala en de ' schadelijka der opium-bureidiDgen bij- cholera kwn.o.d .eticht. Bij eOd .ziukte, wnart.'!grm 4e geneea-.
beeren betrekkelijk zoo we.ioig vermog~n, verm~nclert
re eds '>ondor uwe medowerking hun ,kredi.t bij h61 publiek eu toel> . kunoen, .ij, . mit. bij iedero diarrhe. , S.·
raadpleegd, nog veel goed .doeo jnist met bet door u
ve rworpen In"danum .. Er kan uiet geno,o!! op wo.rdell
ge weztlD dat ·de me.BeLe cb~lera-gevalleu .m et een niet
_Itijd, bel,angrijk., mo.st.1 zonder pijn ,erloopende diarrbe. ,beginlloD ,Oil dat bet voor den patient Tin beO

LeopeD, B;. J. 'oli ·), :ii. DeD

Haanem.

ri~~lieJj,'

if:~::~:~..~·::ar.~~:;8;~;K;lJ:~~~:!m::

M!rl~~.Vt;;' :~li J.' M'flt~=·a.;~i:~;~D..lft.
M~~:~~od~' , J,

n.

eo W. Bwitb,HeleoBbnrgb;

Ne1!teboQm, B .. eo J. ViBBiolr; D ••eziter'
Noordcodorp, J. S. A. eo A. W. Golyn., Z.,e~be"':
gen.
Nngt~reD, A. eo J . .T. B8re~dregt; Charloi •.
Oo.turmao, A . J. en A. G. M. Loman., Ha8rlem.

~::~~, ~'. ~;'-~"Bo.P?/D~·?i.:ti~~:t.~~~.·rdam.
Rl"k, ,II. B. e. 111. A . W. De Moulin"Kampeo.
R~8.t.b,nch, J. H. en M. }."reriehs, Rotterdaw.
Sc"'liln ~, J. C. Oil E, C. Milder, Ameterclam .

SC bOOD"JougeD, H. eu M. Vao B erken. Dd .. Meli.·
S!1l1t.

~c!J.oolJhovetJ, .,J. L. uti W. G: Dl'Oaijdf
Awett;l rdilul .
SlllIs, P,., D. P. Va n der en J., 8ruit Drl" 8trijeo.
J

~r~~:

:', ~. :~ ~: ~.r.~;) ';;:::;lt~~'terdam.

Stoulj ••dijk. B. e" O. iII. .!. Wedding. Horderwijk .
S~~8aLulJ, C. A. V"" d...,i- en P. E. Blow, Dordrecbt.
Swart, mr. M. en M. StreDB, Maastricht.
'l'il~"n •• J. L. L. eu J. H. DikkerB. Almelo.
~~U.ij [1UHUl, IJ. G. en 1\1. Droogeodijk, Stavouisse.

Verbeet,. A . G. e" E. 11-1. Hooijk •••• !lotter<lam.
Verhey.n, W. J. en E. O. N.g.I, AmBterdam .
·V ries,. M. D ~ ell H . Botl~, Amsterdam.
Bern •• A. C. W. en A. H. 1.1. R o•• okutter, Arnbem.
BEY A.LLEN:

Beck. O. J . B. V.n-Kipp. Z .• Rotterda m.
B oeteD, S.-Trousselot, D .. ltottel'dalD.
Bosch, Vail deu-StoAngracbt, Z., Beerecho ten.
Burg~ '1\1. Van tlel'-MauriBLi8, .Z" U otte rdam.
Drl~t. mt'ijer! M ,-Kuore\'uRr, D ., ltoUerdam.
Dijkstr~, l',-Rot.gan~, D ., OO:4thuizeu.
Duyfj eB, G.-Broese Dijkhoff, Z;" ~utfaJlJ
Groen ulJdijk, A.- Ja nl!t}u, D ., Amat~rdnm.
HIlU~U1 :IIH1: J .-UlJ rU IUlrdi, D '. Rottcl'd:lm.

lltTd'lHlHI, H . ]3'.-Sl oot, :.: Z.,

if 12.50 perhlllfjnar.

J

OlJr~ t!II, C. bI.-De H eU8, Z., Leideu .

Ollwehano, P.-Has8u oot, Z., RotterdGw.
P!)!:~k , J.-Ot~

Vrief!', D., Grouin!ren.
Banit1., A.. J. ))~·-Pbil ips~ 1 Z., Zutff!n .
Hcgt~re u Altunll, A. Van-P:oost, D., Etber·Jeu.
Retbnttu .MRc1~re, :t{ , L.--Yau Blillk~r$hoek 0 vall der
Koog, D., Sileek.
'

~co!:)r~~;~:~jr:' S~~~~ln F~~I~~~w~~, E~3~~~~'~~lBdijk .
Somb oek, .1\1. i)f,-Eudt, D., ZiaaudaUl.
S t)llujaard, D.-Prius" D., Borne.

~

Stoop. H. J.-D. Graafl'. Z., Blei,wijk.
Tet~sillg, J.-Schmirlt, Z.J AlDsterdalrt.
Tit'Dhoven , A. S. M. Yau-Hncke., Z., Amsterdnm .
17~ldG; H. J. J. V.!uJ . drr-:-B.o.l!h!!!:tJ-.P ~ , .I?en Hnt~g.

~~~~:~·i'~:e:'\f.aE]aV!':~i~i:o~:~~. ~~~gD~r~:eo~ht .
\V O ud Au b ~ rg, D ., Rotterdam.
A, A. Valj ~KlJipper, Z., Hil-

6~ .oo r llao c,." ell f 57 voor Silliton.
. KOF.'lE .oonr;lOde ,d . Goed or I. llilrt. Java 61" t. Er f'ertooot ·
r,lCh m eer U'Jag f.D het n~DbOO . blijft geri ng . De dagfllijk.sebe aanv,*
ren te lIio vcrl1linderen. z!chtbaar. De Meiveiliog :tal verllloedelijk
op utlo 27llnp laats h e bben.
1
SUJKE IL D e b et~ rc bet!'!re .temm ing 'foor ru.W'e Suiker, door d.
opheffiugder !mihrrecbten i n .F.: DgelllDd ill betleuD. Reroepcn, W81
YRD. ~eer kor ~en duur , J::Iet voordeel diu oftlonaffing, die ald .. r 10.
'Mel In wprkul,i{ had, gIno:- tech eel te II)0r bij vermioderde ' kooplust

zter "ast a f

ff~D1~:~~:j~:k~~f~:;~C~~~:fE,~~if~~i:~~~~~~~:~!~~~
RIJST, Bn"H"Q 1694 bn goed Mank Jan tot I 6 Y'l te Am.terd ... m vetkocht gi.ng er njet ~ Oil\.. De lading tBfel· per Scbiedam bteet
tlr on.l'erk!!cht.
SPECJ1:HlJJi1N oa\'cra ud rd.
TA BAK . Vall JaVa bill ucn l.er H olland: lO~O Jlk. Ja,," M. 43
pk. dito, .H:Kidol. 3ii 5 fl\;". SUmlltra. P., d A. 14.2 pk. dito LP/ Deli,
en per l\lnd,i ali)l1i 235. 1J\c, J ,q SG, CD 13 pk.
M L
No).!: werd en a:illl(t \·oer!l 452 palke", Jan Abral» & Co. Mallug
pe r Ne, tnr

auu

!;~d:~. :e:f~r~iv.

ke r.,

C!Q

25

::~';§,~ft\~;?:::d:~nI~"k~'l~:I;j~:n~·';'I\~:~t"i~::. z~~ .::::~
prijs

Dem r' r~

te!:r~J,.\. ,n~111 1J;:~!:m:~::;:t, i~c~!~~nfm6~.r~~~~n ~;::'~~i:'~!gh~f~~~~ Ir!~'

Juli-.. eili n;; / ;, ~ 1flt BiHit ou in loko r;:;7
. Dc!! 2·11sklLl'Ill!i ,zal de N, H. M. albier veilen 28300 bl.
"-"-,....
-~
..

_-.

...

_._-- _---.. _'"

1"en'019 d., verric!tth'fI'"

'l'1"lln~ ~ tH. allcen ,' alt de naDkum~t 1,1'1 herichten der ladinK Thee
per Kirkland, \"an Foo·C1holY·}<'OO, be,aande uit 1659/4~ 6566.112 CD
8r)5110 .kn. C(lD go; H83; 12 eu 99;16 kn. Sonohon en 249 kg,

Va/I

.

planhop te nemeo voor den 01' 1'o.loe;"'Ora. te' bou,
wen vnurtoreo; met dieD bodom lVerdeo 3 bemaode
lasdpraauwen voor Poeloe-Bra, en een ,toombark.a
aaogebragt.
Door d.d .tationo·kommandant ter Ooslk".t werd
berigt, dat. Tamia"!J de Nederlandocue vlag had ge·
~:~~beo, co do blokkade "Idnar feiteliik waH opgeb.·
lJe Balavia ve.trok den 10den weder Danr Padang,
wordende met ~ieD bodem eeoige zieken geiJvflcuaurd.

Z r. Ms. stoolllsclJip BOT1l eo stoo!!lde den 11den D'l lar
de noordkllot om alda.r stotion te boudoo. en Zr. 1110.
etoomscbip Admiraal 'VQ1t Kimoergetl ben.evene de Gau·
vernemsllh·etoolller Ar!Jfl., UBflr Poploe-Bra8 .
· Zt'. l\ie. stol'lmscuip IJeU lHlm itlts weBtelijker posi ..
tie, maer .or;ader Poeloe,ToeltJl, om de prao.uwsn.vaart
na,ar do o llo.nde.D meer afdoeud te kuonan belettsD on
vaD daamit teveno vao tijd tot tijd eeoige gron.tell
in· de VI moekitne to kunne n warp en .

Den 13,Ieo Mei ve rtrok de Ardj ocno naar Pillang

:~O~~~ml.d:d!~~;e ter reedo met benoodigdbedeo
Zr. Ms. fltoomBcRjp ..I.1dmiraal 'Mil Ji..itlsuergf1i keerde
Poeloe-Bm8 t er reede terug, en den
ll,den da.rMnvol ge nda de Argu. eo de Samiroe.
Door dan kommllndBnt ollicier van Zr. Ms. stoom6ch~p Fice·Admirar.l KOdjnllan, oldaor gestationeerd, werd
ber1gt, dat eona kampo!!g io de b•• i vao Lalll~a/<i zioh
:~~h:.nB gazag had ouderworpen eu bescheru\ing fer·

d~~ 14uun va.n

Den 19den Mei .toomde de Kill,berflall weder naar
Poeloe-Bras.
· De komm.ndont der Moritieme middoleu begof zich

.~~na:~~::D B~::t b;eo:d~::~;~i~~le~t::~;r t!e~::;!~,

ATJEII.

Antsterclam, 13 },[ei.

f 0.50.

.

'

r

Handelsbcrichtcn.

nrND Il;Ol''l'lN0 met de vetkUOpeD va n 60 pic. ex Enrop"

.

Wij begonnen al
vergoten d.t er ",eo noodig w,· ., toen de Sta.ts~urant onB verraote met de benoelDiug vao F. 'V .
.E rp Taalman Kip, oud·zeeofllcier.
Deze hoer werd in 1839 .. dolbor.t. ver~rok in 1843
teen fr.gat , n.or de Ooot eo woonde do n.lisebe
. ,~ditio bii. Later liez~cht hij We,~H ndiii, 00 '.ordo
- . 0 gedurende de drle Joren dat iJ~ .. djuJant von den
~'ec teu[" 'dar Marino to Willemsoord was, de o.dmini.
~rQ,tie en. het bebe er der wel'ven kennen. In 1858
~e:rd itij, weder in do .Goat ge kolDon, ala ee~s.te official"
p eeu onzor grootste sto.omBchepen in dienet gesteld.
rerrolgens cb et~ eu~at VIlU 't luaterioel bij bet marine·
. ~arteuumt to Ba.tavia, ~l aarna VBn 't pereoneei , werd
iJ; toen de indiscue Archipdt VIln vuurtorone voorzien
~oest \vordeu, ir.fjpecteur rLl.n· he~ loodswezeo, d~ kust.orli chtillg en do beb~keoing. Dit bleer hij vijf j~r .n ,
~dureDdo welke" tij ,l bijoa al.de in Oostindio beBta.n·
e ' vuut'~oren9 opgeril!ot of ontworpe n werd en. Als in·
peetenr gerensiouc. rd, panrt de beer TanlUlBn Kip
,rakt:itJche ken nie aBO oDderrinding in OOlJt en W!jsb.
~j Btu" boken,l ai, "c"rijvsr van vorBcbillunde Btuk.
~B~" over nf3t"illt:3-3&ogelegenl\odeo, W&&rlO hij den toe_ tand oozer ,ee,n.cht jui,t ,ehutst e eo middolen tot
19rhtel met s0herpr:-ionigbeid n.n.ngRf.
'b H "'g, ahe VUflbla d. dat ziiu kalmte en b... adigboid
'rij~t, b d w ~er t ua, t hij tot de con~HH'va.tievo pBrtij zou
'e.boord hebben. Ziiu optroden in dit Mini.terio pl eit
laartt\gen. 't Wanrschijnlijksto is UI\t hij zich nooit
'eel met politiek ,,1 bebben iugelntco. - Dat i. oak Diet
.ltiid, e'en vormokel iik. Mr, J. Heemokerk AZD, bii·
te~aaw(l het . 'Vonderk ind, h~eft dit nog dezer dagen
)ndervonden. Vroege r ~rini8ter en tot tw cemalen tIJO
id · der l'weedo Kumor, koo uij toch in dOll Haag,
Vaal' hij JlU sedar t juen woont eu ala lid vnn den
Ioogen Raa.d voor goed gevestigd is , geen stemmeD
tenpeg kcljgen. voor lid der Pro vinc i"le Staten ) ofmbaoD het Haagsche DagbJ!J.d hem krnchtig u.nnbevlll
)0: dQ consernl,tiev6 kiesvereonigingen hem
kandidno.t
'a,d den gesteld.

Vos. K. De. 04 j., Num.n.dorp.
'Vitmood. N., 17 i .• Rotterdam.

ex J~~~1~~~~oV~!:~:~Il~;r~~~el~~2:e:~3~i.ja

Voor iedere volgende 6 woortlen
.

~n r.1ini9ter. van J\tlarin€t gekregen.

Groningell.
Simlnt)ftm, J. Vall, 36 j., Eokbuizen.

.

'1 p.rijs der. Advertentien: van 1--.1.0 woorden voor 2 pllllltsingenjl .••

jn t spl'\is

~~~!~:i~! I~~t g;~\:~II~~~I~)l';;i:ij~I~~CI!::~I~()!:~ J:~!~:D ~:rJ;;a!:e~~~ rI;~

UUl'lelldttl\l.

Klllyv erJ G.-Brt!'t'~:, D., Zaalldtt.Ul.
L ej euu tl E.-Nijkerk, D., AlDbter(ialn .
Lek, 8:-VSll Prn",!o:-, Z., .AJUa~t:l1'd (l.m.
LO'~QIi :b'e iti8 ~r, 1\1. J, E.-B!ooker 1 D., AruBterdaul.
IIbckenzie, IlL-Hutto. Z .• Rotterdam.
.MOIl () h,r, .A. 8. Del-Vall Overl.ee, D ., Rott~rdo.m.
~audiu i:en Cute, C.-Metzelaur, D .. AmsterdAIll.
Nllflll G. Vau-Bon, D., Boskoop.
'

1\, R.y e r e n Li ogervorst,
lJogo m.

!:Feestdagen uitgezo:D.de~d.
I
!

Rottel'dam, 13 },[ei.

JlI.llllink. M . O.-Lelleboer, Z ., Goor.
.Jon~{ e r; J. II.-Stu.nte, D., AtDBterdnm.

C.-Van

. ..'

Ko!l1e o~ \· .e r.,~ ~erd; goed ~rd. Jura fi1 c. Suiker l1.auw op / 2 OD'
Ii~ t Nol' . :sp,;; cl~r~Jll n met cnuge Ie hinds urkoop8D ; 4000 ko. Ca 58i~

~)~~~:~, ~~:(~~~~:~I~' d:;;i~~--~::XE~~dh~::~~n.op.Zoorn.

V?or~JUd~n,

:i::~f:. ~.:11~r~';;;', '

"Itoll, M . B.-Lannterm"no,20j~ Am.terd~m.
Stum, W ., 70 j .. H."rlem·,' ·.
'
T"ete ,aoAmorotlgeo, J. A.. bar;08j.,AiDeroogeo.
T""tot~ A. M. J . Bloo",end"al.
... . .
. '
Tieoen J601l8\l, D. Van. 60 j., Dordrecbt.
Tobbo• .A.A .• 32 j~' Z.,.ndaDl. ,
Toorren, F.Van der" ,Amsterdam,
Vel,eo, iO&i.Bte ~ind . •• n : B .. :V&,n, 8 ,n., Rotterdam.
Verkouw, A. ..:....Paer'els, It7 i,;' LeideD.
Vonlr. A . J.~Vao de Velde, 5S j,;A.llrmoa,.
Wanink. B.• 65 j".Brodkio W ..terlaod.
Weeel.l)tf, ~., ~3 j~ Scberm.~~horD.
Wel~ .ren barou Renger., Docbtertj~ ,an W. O. G.
Yon~: 10 .m., . Huil~e AlmeJo.
Weruink. W ;, 57 j., Goud ...
Wilks. A, 83 i .• Rotterdam. '
Bakk or , H" 5 Ill., RnUerd,)m.
B.k~i"g C .• 21 i .. Uotterdam.
B1onk. M.-Vlln Stra~ten. 37 j.. Scbiedam.
Bru.,. I. wed. M. C. Von-Go.rling, ·79 i ·,' Burle.L .,
Chabot, J., 4 w., RotterdRm.
Gelderen. J. Van. 44 i .• a.arlem .
G,,:uk, B. Van, 63 i., DordreDht.· .
Guijt. H. W., 5'/, j .• Rolterda.' .
Jelkmon. J.-Ze"ulV. 62 .i • Rotterdam.
Mateo. J. L . De, 58 .i, Yeroeke.
Polak de Ruyter, P .• Utrecht.
..
Popken. W. F .. 19 j., VulkellQUrjl. hii L.ideD,
RedfHuagui, 1\:1. C. E ,-Van WinteraboveD, 82 j;,

ten
Dfle 10odBen. met berg ruimta voor ± 1800 ton

steenkolen, werden gereed bevoDueo.
DI) weBtmo uson begon rneer en meor zich te doen

g.evoelen. Door de ~randio g Of de kn.t werd ,om·
t'J"B gedurende eOOlgo dagco . achtereen de kommuni.
katie met do ri vier 9 n bet losacn beaostan of bewesten de rivier.mondiDg oUDl ogelijk ge maakt.
In den gezondb.id,toeBtnn d nnn boord der .chepen
was weinig vel'llndering ~ekom8D.

Van de stations ter W'"i· en
ne nn.dera berich~en onbange u.

Oos/kn,t werdoo gee·

Binnenlandsche Berichten.
SAl\-iAH.A.NG.

de Zeernacht.

l\'[an.nstand gedurende de
Inaand Juni_

Ingevolge ruededeeUng o.an den kowmundant der
Volle maan
VA n den kODuoandau t VAn de be" 30
,ett.ing van den wes tel ijken oever dar A ljelt.rivier, dtl.b
tft,IIlPOllg AlaraJa door de bovoll{ing van do VI moeVerlcorte bah"ns der .J"o.vasche Ba.nk
Billb~ el'gell,. A . J . . Yso-Kliuk ellberg, D. Zwolle.
~iw' "eage vallen en gedueltelijk in braod gestokea
He~.tlnw~ Tromp, J . A . Vall- Bl\lut du 1ft }l'ailla, Z.,
Op deo 17den Junij ISH, do, a.onds opgem".kt,
was, werd dio bezetti ug met bet oog op cen' liogel ... r OlllJl g:t..\ Li .
Hiken •• val d.n .27Bten April verBt.rkt mob 30 rn.ri·
f!aekt\ l;! lUlt,
O.-BiIJBlond, J.), HUllr lo rn.
~:r:t:~n~:;l :~~:d::~" \~:;lltd:e:~O~a~;ien~i~~:~h!;::~~~i;l:iP.~7 p:~
niera V!1rU Zl', l\It!. stoomschip !lletlJ.llw Kmis en wa rd
Gouverneur-Geoeraal. dd. H Augu.to. 1 873. No. 23.
turul!'l!t"daal) .
~~i~~~~~I~lJ ~~uZ~~~l;~h~u~:~l];. ~I~;~:eC~a~I:'.
, Zr. Ms. etoom8 chi[, Bomeo bew6sten Koeala NariJji
H LJIUBN in eeD doen ; om -"etl.ingen r.ijn 00;1 oi et b~keod gewor· .
i " oor het gobied van Toekoe Naltta geBtatiooe erd, ten
~~"de, A.. O. Yall dcr-GtJt..'tueu, ~., Dordr~cht
uen. Vlln de OIl lIen 7den .Mei jl Ie Holtcrd8.ln bij iOi'lchrijdnp.:aao
:eiuue den yijanll vrees io te boeze men, en zoo nooHfPotheken en
Dan.kbilletten
geho dell pnrtijcn (J n~ tiud. RUn(lcl"' en 'Duffel' uiden werden !l leehtft' 2
.Morsol, A. 1\:L --- IHedd eIJ 8, ~., Ro iterdatu.
pa rt i.it.il\~ Rlllll)crllllid cn, lichtwiehlcn gllgund. aaz: gevoerd per di.erse
4,ig met gCBchutvuur in bed wang te houllen.
Sbudulnu, S. C.-Sto ~l, D., R ottecdam.
!lch~pel\ 33.192 &t. OOojli nd , Ruod;!r· en RllffdhuidcD. Oe eerate band,
Zr . .MIJ. stoomseuip ...ddm.iraal van Kittaberuen stoomde
~~~e~~~ek, 'V. O. l\I.-Van Luntere u, leve ul. Z., Do.-· \'oorra:HI \' ;1Il (li e suo tl.cn i! th~l1~ H,802 5tuks.
den 283ten na.l1r Poeloe-Bra8 tot het overbrengen der
'l'AB . \ K, Van JO\'n, Kiultcu .j.26 Jlk. SA in de tweede haDd over,
Mrlntmate.rinaL ••. "
'J1 S.6tW.21 H eken i n;~cou~
Ge~ollwen en men..
rant saldo's... 2.0,1.1.84.4 U~:i
; uoodige llltl.terialen yoor bet bouwen nm oen 10s- en
die Hoege r lJij in l\cbri}d ug lliet f!cgilnd WflrP.D. en wer'!I:!l aaDge.>ollrd
OVI-;ItLEIII-;~ .
Meubilair der "Bank
45 S.7 GO. 2tl Diverse rde. "
S I(j . 58S . H~
I):-r Mada lo lli: 2.~9 pk, '~IU:It!\ , 30 "k , 'I' M 15, 270 pk . Tik'ing Ko1a.dlwofd in de b •• i von Lambalei .
a -rie, 2,lti }lk . "]) A. 49f, I)k. Almas &; Co /Malar.g, 67l pk.
Diver@e
rek
eninEen
,;
1.25
L'j:tt87
'
Van deu kOlllmo.udeNode:.l offic ioI' ynll Zr. ~h,
All i;hoo)" A . .M I 74 .1., RoHerdu.m.
IT r .':I/lIlitLil' . 2ri6 pl>. K I~ A S ell 203 pk. K Sj per st. lIal1aud;
/[,0 .0 18,209 .95
.. elioo lllBchip Borneu werd rapporL outVD,ogeo J dat de ·
~l~~ K;~:,.~~8; l~~; D:~i!:;~:flit:~ ~~~ ~(1,~'i~~I,tt'!I~\ ~~~ r,:iiR,~j(.
PrelJidtlnt ell DiredeilteD. d~r Javucbo Bank:
\'ijand cen "l et, die tUS8cbell het schip e n den wa l
19 l p.lo . DellK. fH pic . lJeli/M, I :a Ilk. DelitLM, lIS5 ptc . ttr ..ton~n heb loaden waB, beschoten had, d"t de BonlCo
B8:'i:, A..) 70 j., Rotte rdam.
0
VA)I .Df~N llERO. Itend",l.
c1narop eo n paal' gra naatscho ten op don \Val had ge·
~;~ ~~.D~:~;n~~, ~~~;~r; h~1:.rl~el~~:\~;;{~3~~~rlraabt: !i4t35 pk. Jave,
~o{i ~, G .~Korll,. 50 j ., HotterdulU.
D. N. VERSTEEGB, IJi,.4r.1lUr-Secr,(ariI.
BO ()lrnRI1, ,s. C., [ilrt:'c11 t.
dae.n , die met gE:scllUtvuur be8utwoord werden, w e ~k
TNTHGO. Dc () Int:)! dll r wc.ck bl ed tot fO kn. JaVA en 20 tn.
~8
d,
vuur echter Bpoodig tot zw ijgon was gcbragt..
B u r d e rw ijk . " red. C . .E.- tic hiwlIwl, 8;) j " UotterUo.m . Bt'(J~ftal bt l)crkt.. r~. H oHa a'] zij u 01) Dit.ll-¥ 100 kn JMa aao~e'ul"fd,
'fIN . Gtfor C!~erd6 (lekk io g ~· :l U C'llltra)lliue dred in den 1001'. doIN IIET B.t.viaQoch rr. ndal.blaJ io h.t. volgend
Den 20.ten April kwarnen <l. tot veratcrking van
Uoumn.n, A., 2.& j., AI1lSt/..'I'Jlllll.
zer week loco BtlDC:\ Tin "I' f ti2 1'2' w3.j\rtoe Ie koop blijft. Levo-Bchrijvon van Dr. Kloos opgonomea ;
Ohoyard, P .. 4 m., ]j' lenrier (ZwitBerlaud).
de ll post na.n den we8telij~en rivier·oever go4-e tacheerde
ring l\loi'H~i1inp: gnld f 60 r.n leL vielue "e ilin g f 59. Zeih'od Bil·
rCnul.udijk: C. C. , 4 j. , Zulfen.
ipB.rinicriJ wt!de r nft,n boord, eo kW[L.lll du stoomer illecclI.
IitOIl l',ertl \'crbanllt:ld a. I &7 eo 57:; loco wordt ~ll l oS gehoudeD.
Den
WelEdG. Heer .J. A.. Krajenbrink.
lor reeu e terug, DB de Bchepen op de noordkust van
CrGlLl!wut, G " 33 j t Bruuuue:1.
Deknll.t~ l, A. K .. , 70 j., AIllBt~r d(lUl.
JlteeDkolen voorden te bebboll.
Dijk, \Ved. ,Yo V"n-D"u~berg , 8'l j. , Rotterdam.
Zr. Ms. Btoom8chip Admiranz'v(w Kiusber!Je1l kwam
WeIEaG. Ileer !
Eik cnda l, H ., E, 2 d., ' 6 Hagc.
~n ·. 30~te n ran PQe!oe·B,.as tar,ug, on atoomcid den vol·
EI' beboort loor eou geneesheer eau buitenge woon
Elt\.euII1.1rI'It, W. J., 54 j" Hual'le m.
goc1ul
d
toe
om kalm to blijven bij llwe herhaald. open·
Gil. P. J. V.n. 67 j • W.~llVijlr.
oa.ringen omtrcnt de chole rtl-bez\Vc rend~ eigen8cbappen
Gol>.I , H. 0 .• 71 j .• OI .lonzo.1. .
Ontvangen :
marinie . . .ldoar.
der
awmonink.
Oudanl(B do groote intJpanoiug, di~ de
n.lll111e" Wcrl . J, P.-D. Groot; ·74 j .• Rotterdam.
de tweede druk
Zr. MB. stoom,ebil' Schomccu kwam den bten 1II.i
gcnoeskuudigen zich getrooshen in de beuanooling von
He'i!ck"e rc n van Mol~iH\~UIl, Baronesse \"an-Grenfell,
van
ter reed t'l en vertrok dientelfden dag wed ol' naar zijn
ra .1UderB) ondauks d~ toedieniDS zelfd van bet' door
48 j., lI'lt t'.lIU.
rl""',,/' . ~ iJOI""'tioo tor noordku.t. terwii l het ziokon.<:Idp.!'hil;p, I ~bole
u ~Ilrlgeprezene med icam ent, moets n zij ~ich gelukkig
He.Y'h~, A, V\r. VIJU du, 59 j., Amsterd·am.
ai,lutell illdien zij ,van hunno paticnttJ D de hdlft zien ber·
Hoe\'ens, A., 78 j" Gori uch em.
••
..'
\LDgell
stollen - en met ee no nail IURn i€! greuzeude fltijfilQofHotk c, G. W ., 25 j.,' Krnlingen.
IlldlScllC
Het Nederlandscue driem~.t,chiF. SIInaa, met ,teen·
digllCid komt gij he,h.,ldelijk in do cour.oteo ,·ert.l·
Hoyer ID!l.lI , JO\J;guto ~ind \'t~U J. D" 4 j" Hanrlem.
beneven, ,
.
'
kolen gel adeo, kwom deo aden Ill• • ter reede, en be·
leu dat gij UWe geneeBwij .e ,altijd met goed gevolg"
Huijeer, n ., 70 j., H eo rjQ.utul"Dl.
goo deo 4Jen d. a. v. te 10,oeD; deozelfden dng klVsm
toepaBt. Ik knn dao oak uiet nal.te n lan g' d.zen weg
de; ArJjoe,1O van Phuwg t erug mot poatpLLkketteu en
Y . R.-VonRo8en. de groudwet voor het koningrijk der
te pUbliceeren d.t uwe mededeeliugen oiet bet mioste
t:~ver8abiugen foor do 8chepBu.
vert.rouwen \"erd ienen, om (lilt waunoer men zeg~ iemand
Zr. rt1s. Bto(lwschip Admiraal van, KimlJlJr!lelt kaerde
•
DEltLANm<:N,
van eeu ziekte to bebben geuel.~n, men to ch in ~d eerGden lVJ.oi van Poeloe lJras terug, wCE.'waarte de
ets·
plaat. dient . to woten onder ",elke verochijn •• len die
Leeu",. G. W. 56 j .• Sch,,,,,uillg"".
. djo""o den volgeodeD dag vertrak OUl vikt,u.lie over
ziek.te ziob openbaart eu dat.Uij dil ra'i clio/era n'iet wtel.
\ brengo n.
de strafwet,boeken voor Europea,;
lIIij i. een feit beke nd waarnit dit ten duidelijkBt. kao
';Zr. M•. stoomBci'i p, Deli, orgeroopen van d. noord.
blijkeo; wa.r.chijnlijk zult u het "ohter wei billijkeo
Ludw' g. P. E., 1~ j .. Amotordam.
nen en Inlanders,
klil't ow Zr. M, . stoomBcbip Bo""eo te vervangon op
dat het mij overbodig toeeobijnt bet bier mede te dee·
lIfal1,veldpr. A .• 37j .• Oudcrkerk aid Amatol.
dti>os post '(oor uet gebi.d van Toekoe Nania , kWllm
len .
44n
7
den
tor
rood
•
.
~~~j~: ~:~ . i~' t:M~~~'I~~:. LocI!; 85 j .• Rotterdam; " Ho t be,luit. houdende aanwii.ing vao Inl. boof.i~n;
beD er tou overgega.n u in uet opeD baar togeo
110 don avond \'an dien dagkwamook 7ir. MB. t ••litpreken.
Proog. M. 111. V.n. · 7;)j .• Leiden.
die niet dnuM voorafgaaod v.rlof voor deo reehter
om,lat ik ovartuigd beo dot gii met UlVe
ett.1D1scbip Riowp van de n00I.'Jkust ter reede .A1.ieA
aouraoton-attilu,len over de g.ocdo werking van ammo ..
O. J'J wed. P. }.\ Van VHssingeo t 49 j .,
de,..
ran .
niale
en
da
'
echa ~lel ijka dor opillm-btlreidingen bij.choTrieo S.ten !I{oi
d. 11 ederland,ch Indieche
Roorda, dr. TacQ, 72 j~t Lehlen:
bandache ge8.e~riften yan Inlo.~d8rB;
lera kwau.d stiehL Bij eOrl ziljkts, waar:tegeu de:" g8De.es..
1Il." omer Bata.,ia te'r reede ' w~t cen 100 tal mllDschnpbeereo betrekkeli.jk zoo weinig ve rmogen. verinindert
en . goede rE'n, voor de bezettlog van AUtdt-.
en
r eads louder uwe medewerking hun krediet· bij het pu·
'£ Zr.. : Ms. Btoomschip Riouw vertrok den HJen, dOH
Behreuder,lVod; J.-"'Roogeboom, 81 i .• H.orlem.
lijkheid, va" vereeniging"n in 'Nederl,,'ndBo~~I~418;
bliuk. eo toch kuonoozij. ·. mit. bij ieder. diarrheo. ge·
raadpleegd. nog veei· goed doe" iuiot met bet door n
j"
(940)
G. O. T . VAN
.
Me.
stoOUIBChip
'
Deli
de
lJurnto
.
varying
op
.
diecs
or,gon, o. W.,.ed.e..r ."n..anr . Z.ljn ...
.t.,e,. r
•.t,. t. erwijl
vorworpen . 1~14daDum. Er ku.n niet gen~g op. ~orden
st ·.voor het gebied van Toekoe J.Vallla.
Sahu,I"" .wed. S: A ,' M'-':PI ••t, 76 i .• Ani~terll";iri.
gewezan dot d. meesLe cholera-ge,allen mot oeo niet
. De, n.cblB kwamde Gouvernements .toomer .Argu,
altijd bolangriii<e; mee.tal tooder pyn rerloopeode di.
reed., ROO boord bebt.nde den on,ler,oepekteur
~:=:::;~~;~:'. j~·Ai~~::.d~jk, ,8 lj., Werk.ndlim.
arrbee begiDDeo en dat het voor ,deo patient ••n h~~
, D, . bet loodswe,so, lIao wieD was opgedrg,ge~ de

A'l~l~OB~r~ijn~ '

Yon-Ut.l.fOUJI. Da Vos vnn

St.couwijk,

J

·"T.

P t:j:CO, P c l,rijzclO 1.ijn on\"cranilcrit .
RIJ $'I'. Af~elIaaJ\ w('; rdCIl ).]96 1m. JUa, n: . Cobrad ,

Maritiemo middelen

tot f

9 1/ 2 ;
de T;tr(~J · , per Sch. ~(lllTn _an (11) markt grhracht,
QIl\· erkocbt.
~PEC,.nU.T BN. De r)7 vn ~R kn. N\.te D, ·ell 32 vn. 37 kll. F'oe-li e. beuewng r) kn . lOu J)' I\aneel, or 1) de1.er 31llg"bod Jo, werdeD.
IIHen \'erk of>ht. Or~ r.h oo n in de tw-e!lc hand weinig omz.et it, blee!

bleef

~~::~~~tl~70~~o~"~4):':~ i~;~~f~e ~~'l~:~~:m~:!
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Mr L A R

de Ne(l

i~~:ift'~v~::'~~letio:~rL'r~s~~~~J~:
L"~~~I~el\l~ti:.~d~~'j Rotf"ml~lO.

~
Wetboo)(en.

I
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NE~

i:~tl:T:I~ ;::,io\y'D;~v~t'Va~~ ~9 t';~:tlft.

lwti Hegeerings Ueglemeut.

~

de Politie Reglelllenten, '

Ra:;.:t~,o~~'.

ge];:p.~:p:::~~;:n .::~~~~

~:~:tb:;gh~OOj.:· ~ttlj.~n!i...te'd'w.
~::~:i:: ~~~.~j:ri!t~!'.;:;/8

~ew~jtlkra-obt

onder~ .

~:~ ~:~~~k~ij~ :e~~~ii~:b!.:~:"d!ijd~~:~~:"~!:~:: '

lI"er~~oilde.

DORP ."'~. ,

..0

.t.
:,)

klV.~

PO.b~

.n.o.o.r~,.ku

grOiltal& liolang is . biortageo · taratond pnooakundige
hWp iD · lo...,opeo. ,
. .
.
...
' .

I'

taozij overwogende

rode~an dibniet

toer.tan;·.

.

. Het exameo. te beboudeo ala' aI.utel · totden ma.,.

:~~ d:!:e~ !!I,,~~~~:~ka=:;~~~e::~ t:~!!;ld:lij:' JOOH[:r~~or

de. k~ro .

. ..
•. .
.1Il1leu . d& grieveD .• an
VaD dat '
dan kan de palieot overtuigd .~n dat .ijo kaoe op red·
korp. komeo te ,0rvaUeo eo ",cb meer weceos.bappe-

ding teo Z6&rete verPiindert. ."
Mochten de redakliiin d.r Indi8ch~ dagblBdeo ziah
cp uw verlaugen door bun humanit.it lat80 v.rl.ideo
UII' artikel ' vao giBtor (liet .. H".deZ.~l.d ~5 JUDi) o.er
te oamoo, dan hoop ik d.t .ij dit .ohrijven oan u ar
31. · prot~.t bij zulieD pI.at.au .
{lw Du;. Dien.,
Du. J.P; KLOOS.

ATJEll. In d. Soan.oaVa OO"l'iIllt vindeo wU bot cuderstaaod ve .. olg op (10 correspond.llti. dd.· Kott.
.&adj. '20 Uei die wij lVr..udllg jl. uit dat blad O,'erKO:CTA-RADH. 21. Mei 18H.
Gi.teren meldde ik U ons gevecbt van den 18en.
Zooals wij later vernameD, wlsten d.e nutoriteiLsD d4t
or dien dag' oell .chij& •• nral op deu Krator. ell Pooll,ijoa ell een "e~enlijktHl oJ! de bezetting in ~drJl.k~
sa. ZOllo plft.a.ts bebbon, ",elk plnn e<? bter in .duig~D 11:11
gev-allen. Den l!:len hebbo n z~ hem 60hter verri c ht,
d och m et zeer nndeelige n !lHsiug. DLlB morge lJ!:! om
91
/2 IlUr ongoyee r boorden wij in K ou, Ru. dja , een
,Qanhoudend acilioton in de richting van l\Iaraksll., Dallr
dit "aur st eeds he-viger: werd, stuul'd o meu 100 num
hulptcuepeD van !.tier, ou de r be \'u l \' nn d en lmpitoill

YS8el de Schcppor,

t~ ('wiji

et' nit P e nu.ijoe

100 Afrikanen t ot ondor6teuniog d er

eVentl Bns

be:r;etiing n:lour

i'iarnkfl3 trokktm . GoJ~ikt:jdjg ':re rd~u lle vij&lldige KOUlpangs iu meer zuidelijke. ric hting door OllS ge trokkoll
gesc hut geteist.erd.
N t\- verloop yau ~t!ll half uur was bet dhi /J i0YUUr de·
zer hnlptroepen cen zuor ~m:l ge naam geluid fOOl' OilS,
cOUlbatlan te tJ. Duhlelijk kou men hooren, dat onze
tro epen steeds in zuidol \ike d ch l:iug veld wonn on e n
de huizell tHl nudere zJlken, die wij zngOll br:\.nden,
werden ge1.egl1 \'3n d en vij a.ll U til r- ij ll . I ' i.lt"e r werd e r
nag eeUt; sceti f.l Yl:lld'l\ctillerio heen ge ZOll dHU
Lobdat
'5 middags om 2 um' het gcvoc ht wo gocd ul~ geoi D.
d ig d wa s me~ dew uit,ko Ul i:S i, :
J

Van de kampoug ~iarl!ksa ziju ;j of :~ woniu gen
d OO1' d on \' ija,:Hl Vel'bl'iwd, tet' wl]1 wij de kotUlpt)ng
D onr inu gt)DO lll Cn en gehe d itl de ;\::It:il ge. !egd hob·
b em. Aa.n aDze zijdo vl d en 1
tl ll 10 g e w()lld ~ I1,
m eest all en A friknnen~ ler wij l
\'ro uw Yt\D Toeko
Nik, het hoofJ onl.~l' bonie ude kl\mp' )n~, ee n gew t;!e ,~·
J;icbot kreeg; {,even s moeh:il t't' Dog ,.L 31i~raks:l.tHlil ge ~
wand zij ll . D e rt! l'!i eZQll Hill ti t! n vija.ud 8chij u en JlO~~
II I euorw. te ~i5u1 7,eker GO·- H h) lij kcH) z llge ll (Jllze {rv'.!·
peu op 't cla:; yt~ !d li ggiJ Il, wt: lk
llltJ ll \7ul go ui:i
a igl:)lloe ne opiuit;l ge nl5t mel
IUtl £; vermeni g vul J

d ig en om het;

v~rli eB~jjftl l' rt}

bUIl u.d erc rI, wa,at de \' ijaud

wendt !:!tee dtl hijuu ouuHlgelijke pogin g ell nau,

Om

zijue

doode n ell ge;vetsten blli ti:: O 0118 g-czicbt ttl bren ~c ll )
"lao. claar dat wij b_ij r:;t alt.tid ' t, g0110 Gg en ge miflt hebb en, de we ~~nii~j': G id liworkin g VIlli ons :.;ew ee n 'il ur wan I'
te namell. )t Spijt !lH~ l'-<:'l!1" geen!} oadLlre uij wncle rh ed{' u to kunn eu lllel tlnn , ma ar dd bericbteu ziju ttl
uiteenloop and, . om ui i. met ee uigcn sc.h ijn va.n r ecutt 6 doe-o, Intuae.cben is be t zoker, d at lie \·ijs.nd zijn
dO~ I

.

lij~e

A&r.~61d&n.'

manneD
.
'
Tol ' dnoverre het'!' de Regeerlag oog ~leta godaao
om de b.otaand? g~Jeveo op te b.tfeo;.~e ~osga.te .et.m·
men o.enwel, d,e .,ob voor eeDlgeo hJd to do 2e K,·
mer I~r Staten.Geuernaldeden hooranten gUD.ote vao
dat kerps, bawij.ao dat men ll~g op "rmpath'd kan
rekeDon. .
Moge derbolve door d. ·bh. lodon van . de Stateri·
G'eneraal .het initatief ~ord.e~ genomen tot ·eel,l gr~o~
dige verbetering vaD den mHitairen gsneeak. dienet- in
Ned, Iodie, ten ainde in bet w81begrapen belang .ao
bet leger van Indie . de rechtmatige eo billijko klncb·
ten wag te oemeo, voorol .ao die wetecoeboppelijk
gavormde waooen, die na tieo eo meer jareo den
loode reeda zoov.le uitst.keod. diensten bebbeo
ieencl .
FlJE:JTCDUltAN'l'EY 0 1' ' 12 A-IEf J. f J • Nagenoeg do g~.
'-'eale dagbladpers io Nederland beeft zich b"ijverd
o m hare gevoeleos b tj !Je t krolliogafeest . op meer of
minder buiteogewone wij~e kenbnar f.8 maken . :Eon
g root ao.ntal is op oraojekleurig pa.p,ier of roe.t Orallje.
letters veri:loh enen. Door andere of mee r toOl o oder~

.eboideu .icb het Aig. Handelobl.d, - het Vaderlalld,
de LOlUlbouw 'f}t., de ]{oord·Braofm ter, Provo J.V.~Brqb. e,j
's· H erf.o.fJw b. Ct. (godic ht), N. OO~'&ehe Ct., N . ilfidd. ,
lIe!d.rsch. Ct. (liedje.), IlolI!l,ene Nie",.sborle (Iij.t van
miuisters en belungrijke lORatregeltJo), Ft!t!lldammer ft"
.lV. ~1f1l!t·. Ot. (met twae ged ichtcu); OO!ITff1lt fJoo r de
Ned'
Rei::eitde NielWnQode (gedi ch L), J.l . .drnh. Ad·
Coltrrier de La Jliefl.se (geclicht ill de NehI.,,1 . "au Micha.el Smiets), anz., door rn.nd en om
de eers to of al de blnd.ijden.
D . N. Rott. Ot. vorsobijoL lIlet een hout.n e.rond om
het f~e8tar tili61 , 'di Q het rijkswnpe n en de attribu te D
der takkoll rau vol ko",el.a.rt too nt. Do Ratt. 01. goeft
op oro.ojepupicr en lOet zilv uren

ds. E. J Jhurillnftl. Df)
gQuddl'uk en

llloetcn

Do 'l'iJd dco.gt "P do eersto bludzijd e met Omnja.
lettor oen ged icht (V$O don hecr J . A. Alberdink 'l' bijm)
in een rand van r ood. wi t ~n blnuw en i6 op ZWH.or
pllp i t!r gedr ukt. Do AiaasuodlJ ;$ met zil vor 7eraidru en
heeft een t!odicht op den Kouin g en de Ko ui.gio VBO
den heer J. A. de Hijk.
R et fItl' • .Dogbl-rd heeft ee n raod van rood, wit (~n
bluuw, lel'wijl hat hoofd der courant in oranjed r nk ver·
,cbUn t . Het bont d. ,'ol gnndo regelen \'~n Nicola.s
Reets:
1>':

too to
...\. LLli i~

u

""'~ o ....... •

"""" !l0 h .. """I .j.<> ""·"''''(,0 0.

bnk telkeo. ootbreken. lIet i. BChando dat de ioten.

bUn. ondoe nlijk kan Dl,kon.
do ?u iJe rfn.ce tt3
,tjcbieteo, misBchien d e nllllvul die dezeu nacht t o ,'er·
DItRr hll[!lntl.fm

7. (>

Wf![i l.' 'wvj~ rum.

geefs gewooht werd . Ik hoop

I,.;

~et

Varledana komI het volgeod door X
jngezonden stuk voor:

Iets oyer deu toestu.nd
G· eJ.l. ee~ II: . ~li elJst

Y:,tll

+-

y

dell l\.lllit.

in Ned . Iudic ..

110t haden wo rd!; d.e frees bewnaruei d, dat ooit het
luiddel da t d~ Rtlgeering h6 efl to ba:,t; g'cnO ffii'HJ, om
h c n, di e de ge nees eU heelk llude iu Nederl a nd ui~oe~
fenell, doch ~onclel' bet rutii co.u.t van artt:l to bezi tteu)
na het houdc (J van een co!loqui m u Qcturn a la oUioier
van gezondhehl ~l' Id . u!.1ael' het g~llOt "&11 een grn~
tificatie ad f 5500 in de u\'er1.eesch e bezittingen nan
te otellen, Iliat tot het geweuschte doel .,lleideo, oak
niet do or v'- re emJ el inge n me t m njoora. en k llpileiDsrnng
en ulldCl' q-Cllot van der geltjlw buit e Dspori ~e grlltifica~
ties n~ar IudW t e zc nden : wnnt nag 8tee<l~ hcorse ht

gebrok.
De el.t1Hti8ch e

.

(~xnU1inll ter ve rkrij ging vau he b dui·
zeling '1erwe kkcud Btandpuut (.sic) ya.n Ie klnsse (kn·
piteinerang) -zijn om dil.1 re de o, zool nng de expeditie

te Atjin duurt, ge,taa!d;.
Officieron Yan gezond lJ ~jd 2,-\0 kl. , di e ongeveer der~
tien di ens~j [l.ren ala officioI' "an ~ezondh e hi t eHen,
VAn
de buiten posten niet

kunnoll oak om die r eden
wordeo lfgdo.t.

Bij iode.r nDd er korps wortH ceo ufticier, zo nder stel·
lig zoov cel gestudc crd lo he b ben ) ZOQ, [Jemakkelijk tot
den knpiteinsran g bevol'derd , aHcen by wijze von cz·
ceptio"Jt~ Ze l/IUlfll , de om e ier \'1m gez()nd heitl Diet.
Het blijft nog Ji~e eds wnnrheid , zooais in ceo bra.chure· 0, 01" den wili t. gu neeMk. di enijt in Ned. luc1i e

wordt ge"egu;
cTerwijl de minder Dallr den gee.st on tw ilikeide jongere bro sder, dio de n nu(;oel opnnrn, nB 20 jaren
dioDst aJe Y1l8j (JO r nanr IlUis gnnt, blijft do Ouuern om·
cier va n gezoodhcid hem ' n08taren in bet hezit van

tl<:hap."
Een g epBst ge~oeL van Diet na.6r d~n r~gel d el' bil~
Jijkhoid, t. wordeo boh ~nd.ld, ja wrevel zullon 'nog
.lte'e~6 offici.e ren van gezo~dheid noplJn den .m ilitairen
. ~:~:~~~ti~~I~~:t.indieoin dc.zen to.slaod nio~ .pocdig

Voldben<le be.o.ldiging.
leder off, Y. geG. bohllo den rang

A.l. 0[> den dag ,ler kronin g.
G a \toort) trouw Volk! Illet nieuwe vrj~ugd)
Naar 's IIem e!s ' w-elbebage o,
D~~r kintle rli eflle en bll rg ~rdeugd
ZiJ u stitt' en stoel te schrag-e n!
St·rik vustar nog uw eeodrac htsbanu,
In scl.u~duw VQn ,Ie olijvon,
E l mo og, in Jt d ankbaar Nederland,

Zijo kle ur o",oje blijven!
B B ETS .

Van de Il.ndere g-roote bla.deD zij IlOg verm eld , dab
bet H aagscne D"!1b1acl nag enkel ( op 12 Mei) cen cer·

:~~ d~~O~!8r;;:~;l. o~~~ ::~ :~::~ ::~a~B;~~~~:r:::~tje:i:e~
tro uw, hare n lel,e rs moded eelt wnt do andere

binden

ged.,n hobb.n.
G EIlUOIl1·}:N.
Uit de Holl.nds.he bladeo blijkt
thao, dat het bericht olutre nt een toekom,tig huwe·
Iijk vim d en Pr ins van Ora.nje m et ee na D ee nsch o
prins. s van allen grood ontbloot io.
]len HBn.gSC U co rrespout.illnt VBO d o IV. Midd. Ct,
die zicb verbe,elt van 't geen in de hofkriogen voor~
valt· gocd op de hoog te te ' zijn, doeh, :600 a 19 ook DU
Llijkt, dikw ijls f•• lt, moet dit val.ch gerucht •• n dot
bin" tob ben med"gedeeld, waomit het .poedig door
de aude re bladeu werd ofcrgcnomeo.
Ook lleeft ziIJb de prills i'(}n Bi sma.rck op 12 l'rlei
j l. niet in het Alll stel hote i laten zion, Wao.f, zoo 't beet·
te t aeht kBw ers do or Z. D. Ht zoutl CD ziju ingehuurd .
TliLEGnAPllIE. Volgeos bier ontvangeu bericht is de
lijn van St. Vincen t Da:lr Fernl1lUbuc~o geopeod eo
d e taxa van de kllst van Portugal ooar 1!'ernambucco
141.50, Vll.n FernaUlbucco oo.o.r B!6hia. I;)n Para 55) Daat
Rio Jaosiru SO, n"ar San tos, S&nt~ Catharina en Rio

Ie klBeee,

tSM

TELECRAMMEN.
Batavia, dd. he den .

H ot Eltoomf!ebip 1/li"/51tire dnt in ha b begin dez er
maaud VOD bier nanr Australii.! vertrok, is bij
hm d ve rg!!:m.
Pussagiers en equipage. zijl1 geret!.

QUC tlC fI.

SGHHHPS-BliRIVHTHN
Aangckomcn. Schcpcn
toe B ·u tavi ...
(jE Z-l OV:

~.e:.-~i~:~;~e~~:·i~·;i~:~t~rtl~::,n~~~;~~~r~·~·. \I/~~~,~';;ij:& Co,

HI ED~. bland- HeIl6....C.~jn .... Kaapat"d Dii.U1mler ~ Co .
r, 5i.S.poro.......... Odem. $• .,..b.i. N. 1. st. Mij.

.. N.

d·d~d~:~.~Ji · !:~. ~:'!'. :~~!~.I'."A.: !~:~~':iI1' 1:
Au

NUX

0

_

,

A~ngck.o.

Kle1Bh~~' 'In : ~ •. M,: fragat

Dlcn Schcpcn '

te Soerabaia.

~9 JUDi. Eng .• tooma, Vidar. gezDgv. R - .Barro~,'> 'Dill Sing3pore :
SI . N'd. I.d. "ho••" !'oolkool M"~oor, g.zos •. s,,~
Achl1lat bin Dial, van Pau.~oea D .
.

NEDERLAND .

Het Kroningsfeest.

~!:~~f;::;~~:t·i!~: ~:t;::~:~~~.~~{,~:j:.~~.i~H;~~i:~;!~!::

-te

AUl&terdu,,'1~

.dll18terdu.m, 11 , Ale;.

naRf lil!.\ie J41lu,oug,

~:~t~~~:~n~!t:~~~~g:~;~~m!~;j;Ou~::~h~t~;;,,~i,~~:::~,ua~~

Aanvoer te Samal·ang.
Per

Ell g; ~ .

stoolUcr "Vidar," kapt.. DarrolY,
van Sin~apQre .

S0 8 co li . l'i sch, 5 kn. !li ~n reD, 1 kist . koo pUl :msc!.t il l'r'l~ , 7 uull.

21i zkk. uroogt:riJen. Ordol·.

.

Amcrik:1.

025 too. stecnkoleo , Order .
P~ r l:ng~.

stoomcr

"lmut shir~."

bill. Stur roch,

'( ... oSin:;spore.

5 k.ll.

~i t lren,

Per

J,5 -zkk. salpeter, Orfler.

ElIg~. ~ t oo Iller

", Harrington," ka Jlt.
Nedec )llod

!l r ~.

Mon tr.lij,

v~n

608 colI. mannfll o tur~n. 54 cu ll. k aop mnn ~t: happen, 1 kist. horo.

logio;J, 55 coil. pro\'i:5 iiin, 33 kn. uha rn l'agne, 1]8 colI. 1J130JiiDllrii.\U ,
41 "tn, tiala ouriilc, f>O c'}li. ijzfl rw~rk . Onlcr
Per Nllll. ,ch ip "Knnagawo./' kart. Cac!l t.
van Ncderlantl.
Htl73l0 ko. stecnli: olca , O, der.
Per Du it5ch e 3chip flVcI U!I ." hpt. Lodberg.
Vlln China.
47700 \'l l.le rst ec n eD ~ H)] 3 kll . LLce, 2f> coil. mtll icijDcn , 619 ctlil.
CI!;lWU CIl , 220 \" ijz; ~!iileen cn, lU9 6ioll. p aijoo g~, B!)8 coil. k oopLUa n~
IIchappen, 22 0 tun vert', 1051> colI. papier, aS ll eoll. aardcwerk,
670 staleD IJ :t.nneD , Order.
, Per Eo gs. sch.;p .Cla.ra," kapt R. Millin gt,oD.
VIlQ. SingallOfe.
2830 l,akken Vi9Ch. Order .
Pc:- N . I . ,. Dj udul Kariw.. .. kal)t. Sech ~fohHUlat,
van Sumhawa,
180 pll. l,aa rdcn, 1t4 pic. koraleu, Order.
Ptr Eogs. st. "Bent8 Il," hpt. W. ~Ioppllt t,
van SiDg~p o re.
~IO kn, lJiad koper, 200 zkk . meel, 2·~ kn . mal1. !ligaren, 15·' coil.
!ll~ i c:ijoen, 68 :tH. s;ll l)eicr, 22 coil. eetw:lreo, l Oci cull . koopOlan-

drift b.groor.. Men wuifde Illet boedeo en doekeo,
terwijl t!cn eokele kreet opg io g: ll!ve de KQni l'f" I.t'f.e
de Xun i1t!/in !
Alauu oaderde d e BUt'ge meester

rao

Ams terdam

den troon anu hel; boofJ \'o.n «len Raad, en bootl Zijnu
MajcBteit het navols~nd~ adres nan, dat, eVBoRls de
adress en va n de bei de Kumors t nan Bommigen in druk
werd rond gedeeld:

"S ire! I. bet voor de boofdst. d de, Rij k. eon groat
Yoorrecht, teike~, jare (ioor een bezoek rnn U. M.,
\' au H . ~f. du Kooiu g in en van 80lUmi ge Icd e u vau
bet vOl'Btt:llijk huiij to wor~ o n v~re ordJ boeveel groater
is niet het foor re l! ht dat U 1\1. haor DU '8c~eckt, door
binn oD bare veste den blijdeu lieriuneriogsdng va n H.D, 25jnrigd r egeeriog t e kome n door brellgeu. De
h oofJstad ~egt U Sirtl ! bij won.d e van bare Vertegen~
woordigiug er cla n k "oar, dat het verlOek, Ju.llrt'. )e tot
U. M. gcricht, doo r haar is ingewilJigd geworden, An
dot zij heeft kunnen goe d vi ndon op dit oogen~lik de·
.elfde pln"t. te b" ~re deo, wanr zij nu 25 j.ren gel e·
·den, bij den aanvaug uardf regeer ing, de huldigiog
onhing: cler Neuerla udl:lc he natio, cn zich, als grondwetli g Koniog, nail . ce u Yolk "ll.! rbond, dat- met Her·

heid berh.l.t. wij do woorden, t oo n door U. M. ga· .
beid don .ioinut"l.
"Bij hot lerug,i.n oV den v. rloopen hjd •• 1 U. U.
het buiteo tWljftd be,uD c n, dab in dE> allel'eerate

der Marine.

nllO! den t\ummanJant der i'.eem a ~t en Chrf ,'an 11Ct ]lcp:ltl e mc llt
{ltw Dhrinll in Nt:derland3ch.-hdie iii·
oVlmn.:l'l'.A.A·r1s:t ~

bou td Zr . Ah . korret V:In Sl)cijk ;
do hl)i f:e i o·!cr·zce :T. vall Gogh, cu tie olli cier \'au ge1.ulldhlliJull r
lu kla 80 ,T. L amie, YIlU Z Ms, fn:ga~ Y.eel llnd;
,1e ollicicrc ll 'iall gllzoudhcicl ti er I e Cll ~ e klassc C. NOOflh:wi cr
eo C A. J . do Groo t, n u Z Ms. sfuolUschip So.: rab:l ijn, lU et
inlr:k kiug ran. IIll.D dctachemtut :l.an bo ord nill h ct 7.itlkeJUchip
I:' hillp~ \·t111 lIlarulX;
J e luitenaut·lcr-zce uc r l c kla:H6 W . .t\, Auii:ng, l'30 7.. )1 ~.
IItO<HllSClii!} :i'!l etalen J\f\lis:
11e llli tenluh.-ter-zc6 del' 2e klass(.l.J. A. Veniu o' en 1(. L. l\atlet,
res[~ektivclljk van i/. 'Mg. stoo lll schupen COtlhooru cn Ma(] lm;
d e !llIieier Van adm ini;;trat ie (ler 3~ k lu:le 1 . C . Coeilltld, \'n u Z.
Ms. !I OO lli~chir Aart TaU Ne~;
de icheepsklcrk J . Mets, f':m Z. ~ fs. ~ t, ooro SC hl l) Wal crgeus .
Aan boo rd Zr. Ms. korvet PriU!eSAllleIi3:
du ll1it..: n ;& llt ~tt: N(l(l l u klane fl. J. V3. U Brotk huijzCJl, ltc oUioier
\'an !!\czuntlhciJ. !.let 2e kbsc .T. K c ij~.er eo u.e luit e na l1t;;·f l'r- zet~
der 21) klasse W. C. A. Ziegeohi lt ran Uoscl1thal en J. Daleuno r,. MS. stoOl1l5Chip du llriel;
de luil cuant-tcr·z!!e tier Ie k!assc C, lIe Kloppc l', tlc luih n"D tterc
7.6e !lcr 2c kl:uso K Kempe, de ofiicicr \';IU ge-:.wndbeid der 3,
klas,3c J . A. Son nll nbcr!" "Fa n Ij . :'19, st(){)!U~c ldp Coeh.ooro ;
de In ileMof.s·ter·zeu Jcr 2e kltl'sc l~ . D. Crolll lllc lin en A- ~}. J .
W.- Jutu, (l~ ollider \"aD gezoudhei!l del' 2" klasse J. mIl 1 1th
Harrehomet! ell ~ll orucicr van ad.lni~i stra:ic del" 2c klosse .1.
w . Grocucyk, va n Z. Ms. stoom;l(:bip ~laas eQ Waul;
do oHieier VIlli atim inistr:J.l,ie der 3e klDs~e .J. V:uiscur. "lin Z,
l\h. JJt(lo mschip lhli.
Aall boor!! Zr. ~h' freg-at Z·ctllaud:
de Initen8nt-ter.)';«!c der I e klllSiie J . Lootll, uh I e oOleier, ell tlt
. oilicier vall gcmnd heitl. dcr 2e kla~se dr. I,'. Abnh:lIl1sz, \':dl Z.
~h. J,;:on'et \'-au Speijk,
Aa.a buard Zr. Joh . stoo mschip B"Ii .
Ile omc i ~r van adllti oi ~trati e (ler 3 klo sse J .
stoomschip Soer:ohaijll, met jut-rtlkking
boord vaD b.et uif.: kcnscbip Phili pll \"IlU

Au

Aade ~:~~:~:~t.~!~~z:!O~:~~~P~ t~::: ;;0v!es(~er ~Icer, yah t.

u Mijue Heeron ledcm V80 ' de Eijrote eri 'l'weede
Kilmer der St.o.tell .. Gtj Dtlraal!
, Diep geroerd boo Ik door do woorde., die het N•.
derl,"d.cbe volk do or uwen moud tot Mij ~ •• ft ge.
sprokeo. Ann de lierde eo .trouw, :.fij en Mijn Hui.
zoo onuubbelzioDig g~bJ eJten, wensch lit ta beantwocrlIen door een tl!'u8tig streven om den bloei ou deu

sprokeo - grooter is in de ug1le n, dan in bet bu'tit van
eeo u itgest r eB.t groudgeb:ell, krachtit.er door eeD~ge~iDd~

Besluiten en Benoemingen.
l~epo.rte:rnent

(Slot).

voorspood van ODf! slier dierbll.llr Vaderland · to bevordoren .
I>' De Almaoh tige God geve mij daartou zijne onmiti·
bare bulp eli .ecbenke. ~a n Nederlond zijn bestoa zegen."
De wO(J rdeu d~8 ]Conings worrien w et groote geest.

Per Engl . Ichill nColtric r," kll.pt. B. Als ton,
flD

.-

BUITENLAN D.

Socra.baia.

HI .Tulli. P,ng. 3jmscbip County of Ayr. gf'.zagv. RobHwacdie,
Daar Hatl1t'ia j Ned. Ind. ~eh oener ~~8thool lIair, !le:l.:lIg". Oewa ::allook ..
nur naH Hoelcliog; Ned. Ind , hUer Krabbl!!, g dag ... Djoijo, nur
Faearoeau.

Wllo ~,

.. . .

Au boord. · Ze. M. atoomscbip Wnlargeul:
"
, "
I
de Ddelborsten J. C. Veeabuijzen eo J. -BilJlJllD~ van z~ Ms.
freg3t Zeelon rl.
Aao hoord Zr.
fragot · ZeelnDd:
de ofHcier van lu.1minie tr:atie der le ~Jal.~ A. J. , M. Huo.rt. 'an
Z. "t». Btoomichip Metaleu : Kruh~, do ufficier van ,gazondbei d
tier ~e k13!S8 ~ .. ]~. , ltoc~~t, yan Z. Ms. st.oomlcbip Soerabsijl
de ad~lbonten Jhr., .4.:- O. j, )~ . do Clllembroot, jhr· S. B.Ortt,
G. Moll, ~ . J, G. de Hooij, J; J. Poo.rmant en }1'. W. .,f~. Happ6
rtspektivelljk ,nD Z . .Ms. .stoomllchepen Vico·Admiraal koop.
man en Citadel vall Ant,.erpen • .

Vertrokkcn schcpcn.
V D.n

ZeeJIDd . :·

boord ",Zr. ,M,. ,stoomeebip Vice·Admit.1l1 Koopman:

dOF~~~~~~!~C~bd:~J~.~.:IH:r~:~::~~~~~AZ:,\{:~:::~~' :!;i!:.t.,"
:M•.

Ki.h .......................... H."lth .................. K••"1.

~h,

s toom.!:chip den Uri"l.
Aa.I. bnord Zr. Ms. st(fomscldp Citiltltl \' all Antw(,l[,cn '
de oiEcier nD gczoud beid der l e 1.;I353e W. J,itte l, fan Z, .Ms.
kun'ct PrluM:5 Amelia
A31l booni Zr. M ~. s toomscbip l\(ctalen Kl ll i ~;
nls Ie ollicit r, tIe luiteoDnt.t,cr-r.ce dc r 1c klilslio H. A. Sirkil, va R
7,. 2>.h. fregat Zecl:md..
Ann bQ()nl Zr, Mil. !too msch ~p SUUlalrll:
de l\\!tcu;, ut·tcr·;:ee der 2 c k:laSo;Hl S. C. \'no lIer Mc ulcn, HlIl ~ .
~b slouUl8chilt C o~h oo rD , de ullieier va D all llii l!i~t!'! r: " . ~t::r ;!::
kf"u(l J. A. Sonnenberg, nm Z. Ms, kor\'ct Friu se:! Am eli" ,
AtUl boord Zr. Ms. !too1ll9Cilip Bnn ka:
de luitoIl3nt·tp.Nce dt!J 2.: k!use .1). J,. )1. B. Kcus, ,·3n Z. ~h .
, toolll ~(hi p 1\lIa9 co. Wu l.
Aan homel Zr. }h. stoo mschip Miltlurn.:
al$ oudl} (e o!!lcicr, de lui tt:ua t.lt·t er·:.:e~ der 20 k la ~,e J . Ao -Yeuing,
,"ao Z. .MiI . korvd \'an Sl'eij k.
Aan boord Zr. Ms . !toom8cbip Riouw:
!lls otuhte otfici£r,
!tliteD3D.t-tcr-l.ue der 2c k)a~ !Ie A. Liuilen
\"a.n den HeIne), van Z. ~ h , ~ l ol) lI1s ebil) SI:llouWCD .
Aan boord Zr. 'Ms. ,toom~(lbip Scbol\\\"('u:
de luitenant·tcr-zce dflr 21\ klaue D. ,T, BOOUl. vaD ~. ~b. ko rret
l"al1Speij k.
AID boord Zr. ~h , st-ou m ~ehip Watergclll!:
de Sehee}l$klerk ,T. 1'. M. !{lu[lIJel, vlln Z. Mil . korv et \'aU Sll'!ijk.

ue

gronue do SuI 109 froncs.

D.A·CU1{ YL AG N. J•• SOfI CPEN

s::7"Bat~.:~

70 ah . paardeu, Ortler.

DtJ '[, i1.l1mmen 'i'an Zljll dage n.
Goti :jpn.-a: die kroou! Gall spaar da.~ boofd!
UIV hur t. , uw
Imis, mijo Kon in g!
U w lel'fJo Blion blinke ooyerdo ofd,

Juni!:!

VaD

,19Eug.

DIet 51 inge rs, bogen, kransen,

'j flOO (10 kiq pen,i,oen; plno zijn meordere woteo.

N. D,

J:,.i _~ :~•.' J~Lj:',.·.tIT:;J..~·y: t: ':n: ;.:.:.:.:~ : :.·.·.:.:.~T·.J .;I.~g·iTj;~.i.·ij:·k"·I:".".·.· .~·.:.·.~Bj:.!'J:.~r'm~;'·""Q'

grosn versier~ 1

- - tot later.

IDlT

VLla

YaIlSaudclbout.

D e feeotklok luidt, de fee,tvlag zwiert
Eu wu ppert vno do trausl'lu.
De V orst heeft vijf~eD·twintig jaar
Zijn koningsk roon ged ragen,
En n og \'oH zij zijo hoofd n iet zwanf

,Yij ,·erwQ.chien ec htt!1' do t d ez e nie uweliugeu
spoedig ,·orzlldi gd ZUIlOIl zijn.; tot diun tijd blijnm) nUll I'
wlj ~ oor(:n) do ge noi~ lIldc \Ter3terki :.:gcIl t.c l\Iarll kaa..
D e lui ~. Adj. r . d . W ijck \,ertrekt hedeu, zijll \'e r ~
vanger, tie luil<: Adj, Y . d. L:ll' r , nit .Dj o !,j ~ is
giste ren anng\:l kOmoll / velD ~ iektln tm uitge pul.te mi~
litl\i ren wo rdon teven.tJ gecvn.e u ce rd; de cholera blijft
nog dugel ijks offers Ci SC}lCll ter wijl de and ere zi ekt en ~
niet min d~r h evig zijn ill weenrii van de w8nuopige
pogingen fall den gen eeskuudigldn dienst, o m z-e in d e kieUl
t~geD to goa.n. Mijoa illzieu:I znl. dit ni eb vflrbe t er en
ala drie zakcm welke den tw l«u u.b :/,ij u lot met te'Yred enbeid do en drnge n- aard"ppele n, b:u.'u br()od en til·
dance met de togeuwoorllige h ulpmidqe.Jen· die troep en
.elech t "RU ' t no odi g ste r oorzi et e n dut nog wei
op oen momont, da~ de invllllends westrnousson zulks

bAT"" .

c<)l 1. l';l.pier, 1 ki~t . pa ijollgs, Order .
Per N. I. scb i p ",.-\htlllch la~r," bpt. Said Salem Sa tri ,

Outwaakt op veld e n wegcnj
llltt

Vertrokkcn. Scbepcn..

:~rtPrre;~~i~,9~ocO~!il~~j~!:\ ~8t"~1~~I~a:.id~iI8 ~tk~n~Cll~!:~~a~;:J, 6~~

187'4.

Lief blo.mgewa. van eike klanr
D e ~te.de !J zijn

.Ut3 eZe ll.

7.00

~.llf.I

l\loidol'olHt zenden zoet·en gou r
Aan fri ssc be oranjelJ tcgeD ;

\' olgcn s

., ...... L. "-~'"V .... ... ~~ ... _

AT,,".

dat dlJ feestneugd tl Oll:'.er ge n.bonneerdeu zou wordec
rcrhoogd, indian wij hun CO n on leesbanr Dumme r Bon·
b.)dan " .

niet heoft be·reikt ~n m et groo t yorlies is tCL'ng~

n en o.fsl aan. D aze re cants aa-n vallen

zogt: , Onzo

Ot.

goode houdeo, dat de
Ct. oak ditmaal op wit
pa.pier met zwarto letters \rers uhijnt. 'Vij zi en niet in

g ealagen. De 100 mU ll hul ptl' oe pen ra n h i ~ r DO uit
PsnlJ.ijoo zijn vo orloof'ig te l\;[o.raksa gs bleven om de
nog rerwu,c.:ht wordende uttilques met kra cht to kuu·

ingekome n beri chten b ij d.e n Ads . Kro eae n ,

letter eeu gedieht VGO
haeft aan ran(l in
l ozers zulleu beb ODtI te

Ar1',~"

I.

n :PQU:N'NrNG Y};RT,"E EN1) Oll 'rt: ltE l'.Al"m:ln:x:

Weguns lllugdurig \"cl'blijf i ll det.e gewi!den. 11:1.1l deD cHriKtr~Rd offio;er van gezondbeid H. J . \·/},n We9!em,de 111itennnt-ter-zce der
le klan e C. J. :Ml'.riokcllc cn 11. J. "an Hr n~·kh \IU ze n, de om
ciereu van l,{ezQDdheid dcr 2c kl:.uc 1. I\.eijzcr epo G.}\ R\lChat
eo den ollicitl-r VllD gezoo.dheid dill 3 e klas~e lJ . B~"\:e r.

plnals e erb[edig~ da.nk worde to egehrach t naD G od, diu
Zijne bescherw c ud e lJaocl o ver U , ~1. eo lJ aar ge\iet'J
Sto.mhnis ui tgestreltb, het Vad~rland g enarlig behoad
heeftl ti n het de zege niJj g l:Hl van 17. M. r~geering zoo
ruimsc boo t-8 lJ ee ft doe u ond er\'i:l d c tL D ie 25 jaren, f oor
zo6 \' ere Vorsteu, vt:)or z66 \'ttle Vol koll in Europa tijden fa.n spfl.TJuing, vun ourust, \·n n ourllJ;:;t nm luoei·
to \':1n allerle i au. rd, wllre n YO,}f U, Sire! eD ,"oor bet
Vnderlnud, tijlle n "All \,o orapoHrl e n ¥1l.[J ru~t. Al mO~ij ~
oak ill ve rre ge\V~8tl;}n w ee r dan tiODd hut ZW~tlr(l ui~
ti t:! 6ch tjdc worden g etrok ken, t.I :'i:I,r \\'an.r de Orftllj e":
vuan wllpperoe, word de ~e t· der wnpen en gehnndbanfd
a u J~ z ~ge Ll'lh anhl. Dcproof ingcll bJ eve n o .: k voor
U . ~i. Diet uit, uucb de Alma~h~i ge , di~ Z0 op legde,
ul~ed ze U. 1\-1. te hoven kOWOll, on b~ eef de D trooll
zegeo e o, i!l vaok moe ielijko o Willuuuig hed ..,n zao glorierijk ooor Kouing Will elD I on Koning Willen II

bekleerl. .

.

If l\lU.U,f Dnast di e n uank attn den
.A.1: tJ r~.lOogsto, vol·
dOf:t d ~ hoofd$ta tl oall d..,o drnng- v:t u ban r hn rtt door
oa k an D U. l\I. bul tl\) to brl' !Jgen ~· oor hat goede, uat
~ij g~d urclltlt! dil' 25 jarc u a.ao !Jet Vu.Je rlaod haeft
geschonken, " u w!larin ook Amdterd am zoo ruilU schootil
ueeft goJe~IJ. D.e tijJ.en ditJ at:h tcr ODS lig gea hebben
het in meni g op7.it: ht b~w et.e o - TT. ]\'l. IH"oft Am"

.terdaDl lief!

llu hel stroH der hoofJ.tad tot

00'

fwhatbare vreu gcle, htlt op dit plt!c utiga oogenblik tan
llanboof.J VflU 7.0\) ve leu t& mogt! u "erklareu - oo k
.AmsterdlHll iii Rail U. 1\f, iDnig' vcrlmocht. De banden,

ditl de ho ofJs tad met

'U\VO

l\lllj e", tt.li t

""orbir.deD , zijo

onder "Fwe gt!l ukki g~ regeerin.!J t t: lke[Js nauwt:!r toege.
hnllld, leI kens hechttlr en eterkur g~ word e D.
• Gol id' dlln oak, S ire ! d e pl cc htiga vE'rzekeriog rum
to n e me n, dllt de hoofds tl.lu 6.~r \lp lJ",~ Barda is: dat
in Amsterdn Ul 'tun aIle tij (t t:1 \'oJ t;l hartell voor U. 1\1.
warm zullell klop pen en dllt hd bOfl!ill i.i goed en
blOtHl 01' te off~ re n \'oo r d:H D aor luch t ig Stamhuis
dat uimlUor gou d noc'!} hI ved \"001" het "V·arlerlo.ud heeft
J

ge.ponrd.
u il ct is dan oo~ \' lm (t~n grond baura buten dat
Alllsterdfl.llli3 Vert"'/oCouwtlot'l: igiug" doze betle alstJ.kt:
~[oge U. 1\1, met H. 1\f, OUZt- G~i.terbi e digtl6 Kaoao.
gi n, met de Lo(teu ran he t Ko ninklijk Huis, 'D:0g ge·
duren de eene lan go r ee ks van jarell, tot hflil van het
V nderl&nd worde u gespBllrJ ~ 1\fogo U we r ogeur ing bij
·:(li.ir ~U uri,ng e ll in t:lteods IdilU mt'nd~ mate woru en ga·
Z8D'enU,
het Vuderland in bloe i en wei \'Ila.rt toene~eD,
o
en uh-oo d'3 l .2t1e l\[ei 1874 - er..:m llls reeds .dtf 12de
~lei 18·10 - met gnlden letteren ",ordel) opg.·t.ekend
in de llistOl'iebladen va n bet Sbamh uis HUI ' Orat je J "au
Ne dorlaud 00 van AQlst~rdtlm . '.'

ae:r~Je~~ltK::~u~~~::o o~~~al;l~o\~~n v~:e(deenpU~:t%~~~Si~~~8~

Provin.:ale St.teu. Alleo baden eeO adr .. ..all. : ·Som.
wiCl'f!n daarvan werd en \'oorgelez6o, - , ~e uzij zij" die·
Diet d'ol aanbiodiug waren belo8t; er ' pl:!rI5oon.lijk iets
bijvo"gt.len. AI wat geep rvkt}n . we rd wes uiet h ver"

.t••n. D. ver.laggevors der dagbloden, die niet nltijd
zander moeite eu ouaangeunUle, tijdroov8nJe . onder~
bandtdingen aKD. Lunne varplichtioge n k.onden v~ldoei:J,

wllren in de kerk ga plsaht bij d en hoofd ingan g , ge·

Wegc: d~:lktl~:it:~~o~~~r_lz~i:e~::t2t:r~tae9S~c~1~ O\~\~, ~I~~j;~o~l. B~reDds
We!;t':n s o,erkotopleet in hUnDeD. raDg 'aan tie luitenall.ts.ter.zel,l dt r
1t': kl allee M. J, C. Lucardio en C. de Klopper.

heel nan bet eiode van de t!orsto tribune : Ya.n dst
hooge Btandpuut had · men~ illdien ' men 'D og., booge r op
de banken ging' B~Ran, eut:1e. ' goode gelt>genhe;id om
een groot: deal V&D· bet. ke~k gebo uw to ' o\'erzieo', maRt"
booren en Vt'ol'stBBn h e\g~eu gesprokbll werd, was vol~

dat door litD. X'ornroendaIot d\!r Mariliemc rniddeleD ill .Ie
waleien. van Af.jeh
I~ O\'T.RIH:I'LAATST;
A3!l boord Zr . lh.. ~ toullllcbilt Melalen. ·Kru;lI:
do luit<'lllau b·ter·lI,e8 der )0 en 2e klll.&se ,r. l\I, Bcreau :I en J. A.
Saoe-k. de 'oflicier vJJ.D . adruinistratie le kltllise (i, H. Vorboon,
de adelbo rat II. Slot on t!c sche,ep5k lerk S. J, A, Deijll, tall
Z, M •. ~regat Zeel•.D.~ ,

.trekt onmog.lijk .. E.n euk.I. · opraker Ulsokte · d~~rop
eeno uitriooder iug, ~ 't was Zijne . Mnjesteit .zelve; de
krachtige en mannelijko stem des Kouiugs kon men
overal duid.1ijk Vern.men, zood.r ·dat bet dan nog
den . erslaggever. m,gelijk '·wa. ,me'e r dan .enkele woor·
den op te vangen.
Dooll her.atten Wli, ono verslag.
N a d. ~ , putatien .der Pro,inoial. !Stateo, verBohaen

Aall boord Zr, :MI. Itoomlobip Citadel van 4nt"erpelll

.l. Uommissie Yoor bethuldeblijk, wier voorai'ter a!lll

Zij.rlo ~!Ielt 6en6. p~tef.uill6 .ter hand .~.lde mot
aardige ~oepen uit elk tijdperk bOIl.ven~ VOeikaeOh-,. RIItLEVOE'I', G M,t· Nelli. MilrryIDIIIl, ROlllnl,· Probo\i. 0./. . ..
••...
....;.
e ..... ~ toespraak, dea door ntemand kG.. wordonten en Igfwaobton te voet volgen. D. oostumeBoijn
TEXHL, 8 Mol, OI,lrolloD, KiDg, lIanjo,w&ngio, Bal.via, LlOkro~1'
W1J18b~n Je ,~Iet opg~\Vond~n geraakt over die ?eerl~ke
V&l'staan dan. door hen .die oieb.. i.n .d. on. Diidde.Uijke
over 't geheal SObitt.r•.nd en getr.ouwhiS!Ori.soh' ••U's
M......r. - 11 Loulo A.agud Con8Iant\i.··D, 110.18.an., Bal,vi..
. .FlegelJahre, . waar Je .~oon ..aa.ngenam~. b.•..rlnn
.. el'lng
nabijbaid bevondea. Kuooen we alsoo bet volkniet· bebben ankele perBonen liohtbaor get.acbt hun ~ehe&_TEXEL, 18 Me!. Thorbeoke, Kia...; n. Brto.i..
. van beb~P . !Vaarom ~on, ik mij dan ongernst maken,
med6<ieelen· wat bijdea~nbi.ding. van . zijn . gescbeok
Ie uiterlijk zooveel mogolijk in overeenltemming. te .
:~s Ge~f.t,t 'Ib~' tn tiJd gu~b, - te meer dlillr, geJijk
tot den Koning werd gesproken, we zijn .!Ibaos in
brangen met de traditioneala. nfb~eldiogen, diavan
. .
.. . '
ans .1J. t, II am vau nlMel .geen afatel.komt. :En
IID
staat te bericliten wat Zijne Majesteit ten antwoord
onze stadbouders be.tMn. In ditopziobt verdi.nen
.
.
Aangekomen..
~nlBt voor de loop~8an, dIe voorGaml bestemd
gaf.
' .
.
..
.
naar. onz. meening, vooral genoemd t. worden Wil:F~LMOU"H. 7 )r.i. ·lIil1iton. sl., Am.t. n:
~s, en Ik van gevoelen, ~a~ ove.ba.s.~ing in de studi~:
Zifn. Maj"teitverkiaarde dat hij op d.ze~ gedenk10m de Zwijll'er, Prins Maurit. Eng_land'. Koniog
. HIJ DUNGENESS. 6 Mei.O"••n. Cromer, Am.lord8lD D. Batavi'l
Jaren een slechta voorberetdtng zou "Jo: wat zou. b'J
rc.lirdigen dog 1<e1 .natiou"al '!lesch,,,,, gaarn, aanvaordd!.
Willom da Derdo en Willom d~ Vierde.
. .
EI~~b~~sr':o~~te~, dolu!'. S.mar.~~.. . . .
er aan .habben, binnen'vier of viji jaren ziob met geEij "eacAouwde .het '.enwei ,dd alldm, ala dat het in zif. Ten G ure veraohonon d. Vorstelijke en andere ga..
AbEN~ 22 Ap'i~FGI~D~::;o~~'Y;t.:'J~·u~~~II.:i. J~:~trok 23 D. ~e:!~hetd bvol 'kteb. proppen,.,.. .ten einde dan al. een vo!:
ne'lutnd~" ,roet'd ta~f~ertTolU{jrl OP~ fd ,riilf!!t!7le ,nedl! tefland·
teo, ODder de' tonen van het Wilhe!"lJlf,sJ in de feeateBatavio..
,
,
n on rut., RRr men~ch In-~e g~oote maatecbappIJ
PORT SAID. 10 ~fei. CeI.bes ••1., Nieuwed. n. Batavi.,
hac••. waf Ie allen lijdc onafacheidelijk can het Nederlandlijk veraierde zaai van het Palai.van Volksvlijt waar
op te traden 18 batrekkmgeod,e v66r alles mens.hensde tJolkskaralrttr isp{;ll'{:cat: \'~};LDAlnGlJEID, Zijne, Ma~et dlUer hun ward aangebodoo., 'De tafels 'waren
~?BR~~~~i' ~9~~\iraloutt.lll Devinesu, n, Java,- ..
ke~nis en,zeJfstand,igheid vereischeu?,
.
jeateil, wijdde verr:olgens Cl!1I warm woord, aan de d,en!ten
In d~n vorm van Btln hoefijzer ingericht en daar mid..
eLY,DE, I) !iei. Ha;th~r;:,cl~1~~n,B:~t~~o~~I~oe:.abaLJa.
d' ~e,rop volgde. Ult den mOIJd va? don, gelukklg~~ v~..
door het Nr!derla"JlJf!J" I~di~ck
beme;;(:'1I, Icaardoor ~e
den m een 18og-e tafat. AnD b&~ hoofd zot de Koning
V t kk
g
h~r e bekaJl~emB van de eerzuchtlge voornemens, diO
krijgar'iem en de proothetd va"
illot.derZ{tnd steeds 'lit
re<lh.!s de KODiDgio~ links Prius8s Sopbia, verder re~ht~
SOUTHAMP'l'ON, 8 Mei, ~:~~t-o:~' st" Java.
r IJ ;oor Oerrlt'a toekomat k?8sterde: - ik ,dee!de ze
ee
,;,(lk utle
mali! wenlf:1l verl!'oogd.
do GrooMlCrtog vaD So.xen \Veimar, de zwager, des
PENAR'rH, 6 MeL Slicdrecht, WilIem,e, Singapore.
k
a vroag:er ~gde. Onde~ ,~ spreksn .. over die toe ..
zoo b:eeloot
l\lajesteit:
naar
Konin~~ en daal.'nnaet Prius Alexander, wedel' links
Tel reede,
amst .groelde 8 m.ans opttmls~e, .~Q,t lk bAd p?g~n te
iI~ii'J ,~ort
vetere
Prins }'rederik, varder aRn eODe tafe' rechts ,en links
ROSTON, 2,1 April. Laura A. Burnham, PhiUipOi, n. Batavia.
b;8:oeteD! zoo weltg,. op ~Q,t blJ ZUD. zoon 0.1 MlDlster,
t!1oorden ge[It-'ven,
!wt Ie
dames van bet Hot, grootwaardigheidsbekleedera en
GelIB!lseerJ,
0 en IDinate OommlSSlUtB ~eB Kon!nga zag worden.
/ldie nun bloed en hun lei)eTJ tlOO1'
gezRlltee, onde~ welke de pBueelijke lluntius. Recht
MALTA, 7 MeL Wybertoll, st., J8\'a n, Rott.
(l1Qrdt vervolgd.)
/) veil gehad en ut'[ In.di~·
tegenover den Koning was de Commil3saris des Ko,
In lading,
IIHet -is aall- htl!.
ik
ning van d" provincie Noord-Hollalld, baron lWtil,
CARDU'I,', 6 MeL Cot.queror Davidsoo Anjer.
Aangeslagen
Vendutien.
/lpenningen
roc~tg van doze de Bllrgemeergh~r van A,msterdam en
ii:T~,~~~09L" ... ".: SO,uthern ~ro~lJ. IIllghe9, Aujer.
Een nieuwe I06barsting vau geestdrii'b kon Zijue
links diens. t'?IAtgonoote gezeten. De Mi~ister8 en anLONDE~~Go"if;!·i.J~~:~:~s, ~:!ln, Macassar. . '
Donderdllg 25 Junij. Vour reKening van on ten hui.fifaj~steH het b€Hij!l schcnkcu, dat bij dy recbte SllUBr
dere nutorltelten, onder welke de OomttllssarisE!eu der
'
SOil, n. SoerabalJa.
ze van cen beer Grampre Moliere t~ Karnng bidara
door SoestDan en Co. pn Voor r~koniD(T ,a.n belang ..
a.n
'tebbenden van onuitgelo.te pandgoede;en door den
Alaol1 werd bd tweed,) dee I d~~I,' cl\lItute uitgevoerJ~
het Vortltelijlr panr .stond een 'groot zilveren plateau
ROTTT~RDAM 9 MeL VuIgens ontvnngen telegram zou bet
p.ndhouder te Pekodjan ~'all King Hoe.
die inet een nlg~meon k~or, bet Jrilhelmu8lnm }'-'fusaftlm,
met reusachtigen bloeooonruiker, terwijl hot lioht nit
stonOl SOblJl Mndllra, kapt. Ordeman, VBIl Batavia naBr Niettwedicp,
wert"l betllotell. loJa ro!'hiof t:ich vim zijne z;itplallttl.
duizondeu wa::dtaaraeu wedijverde met dd gasverlic.h..
hcdea ochteud vnn Port Said vertrekken, Alles weI Ban Imord.
Yrijdag 26 Jnoij. Yoor rekeniu<, van bftianll'hab ..
1)(;t Koning wort! llwt eiudtdoos g-('juich oegl'Oeli. dut
ting. I~uim 0 Ilur stand de Burgemeester vall Amster..
8 Mei~~uS~~~~~6~11:t:J1Na~:t:SDa:~nN~~~\~j~'tc~o~e:~~:k~::.natavia, is
b~ndon te Ambengan' door den c1Jinees Sie ~JiDg
Z. 1\1. wi!'!t te b~heerll:cl:Jtlll door don kree~ LeVI! ),Vedefdam OP, ten einde een toast uit,te bl'engen, waarvan
- VoJgeus telegram W~lI net freg'lI.tsehip .\fary, kapt. Pijl, v. bier
LlOng en voor rekening en ten huize YaD den hear
~~n:!8:1~~1f:;n
een nieuweu etorm ran toojuichiu~:~.b~~: ~~:r\T~~~'~I~u~~~:n i~it~e:~a~;:rvde:~taoap~b~~: ~~~\r,J~;~d heden ollhtend teu 8 :He zeilende bij Newhaven met BraDdte. 0P' bet Zaestralld door SoeBrnan en Co.

I·

Vreemd e HayenS

J.... ..

? b-

(I

~:~e~~~~e~:~:\ce,~ ~;~e!:e~e:~~~~~:~f~ '~i~~~tem

::::~I~~:"!jk P~~'i:i~~~ijkza~~1 a;l~s~:nho;~~!~;~~. vfo~

De Yorstelijko
\reriio~ de kork ill deze1fda orae
wft.Rrin hij wail ver~chenen- H. M de K,onillgiu Han
den arm ran Z. hi. deu Koning, en beiden met gecstdrift toegejuicht, totdllt r.ij in hun rijtuig pinata btld·
den genomen.
Ret was tocn half elf.
Ret weder, ill den Hoegen morgen reeds kouJ en
guui, 'was nog ten kwade veranderd. Bij he~
der Kerk viel de
bij stroolllcn, zOllder
OIU
nen opkcht to
die ",oIl be.'g WaS in do
Plantage
te stellcll.
de Keizer van Rusland
r,ou ten 1
ltijtlspoot' de' hoofdsll1u OL'roikeD,
en er waren
weinigen uie, in spijt van
wind,
het uileindo dl:H' stad lrukkell,
het atntion
belegerclen. Eene
en rili~ol'ij) ell polilie
te:rdn. Slochts
beroorreCllten
zphteu behoordetl,
l.ij der welwillendheid Yllll den Raa\l van Administra.tie, die, evenulB (iit~ van don Holl!\-lll18cben Spoorweg
aall OtiS verzoek tot toe!aLiug hnd voldaan) sle~hts
enkele bevoarrechten, zeiden wijj
op het ter·
rein en op' het pel'1'on toe"gelntLm:
J.3e,ginnen wij €eu woortl vau onbepe-d\.toll lof fillU

tIllar

werdell

t

t\:~!J'~~~r'IBJ10e(r"('ow;,g-(In;l,~~ta:pSCll\:~lt'jlp'j tr,erobn,eeungc,"nVo,!oer d\\t~ .. ~rhalek~~
t:>

<.J..-'.~.....

.... ',....

.......
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mer was s8ugebr!!'?ht. A.llerwJge t'len rijko schat van
'bloemel~, pillul~n ell unUljebnomon~ lllet smao.k go..
mngl3chlkt en omge\'lm uucr urnperli'in van !ltl:~{omdo
kleuren. De ~uasiscbe vlag hing ztlsterlijl,i: naasb do
Bollandsche. De bOliem was met tnpijtBn bedekt, die
zich van het perron door de wachtkalller tot BnTI het
buitelJplein uiLstrekten. AIle::! bijeengenomen bad Gcln
waarlijk vorstal~k oonziell.
don
OmBtreoks ten 12:]/1 ure versr.dwcl1
Dam, om den CZllnr af te hahn;: Z;ijno
de
Koning, de Prins ran Ornuje cle l)rilld
en
de Hertog vall l5aks8n·,-\i eimul' - , allen met een aanzienlijk gevolg.
J

~rell !ic\:ireder~:~~:o~te~lePri~u~,~~~~{,~~ o:;\:~~~r:~~:
gevQlg I'an den Kei.er bevond. Onze Koning
den rand vim bet perron, kennelijk met hot

iij~eT~~ig::'g;~;~~::~;i~Oz~ju~;~~j~zn~:nzo~~:::~~~ligop

pilltfllrm van h~t rijbllg tegemQetkW[llll, 110g rool' de
~rein 8~opte. Op hctzelfJo oogoliulik lagen beide Vorsten
~n :lJmnders' armeni. de ollllu:J~ing' nUS 1l1ugdurig OIl
ll11l1g en herban.ldfl zlch llHjt ollvedlauwde warmte.
, De groe~. door de bel de mOllu,rchon gerormtl, OUlrJn~d alB ZIJ WRrt!Il door zoo vele aanzienlijken in de
flchltterendtlte en mCL':lt ver~cheidel1 groot.unif,'l·tllCU,
en terwijl de mllihil'e muziek het l{ussiscb yolk8lied
lIpeclde, mna-ktl3 gloot:en iudruk.

aa~:e~::~D~e;~:l:lJ:';~jek ~'~~~:r::~~~:'

\."'lVg~llg~,eec~;,ne
~"v.,

wunrmede al de

Ul',rl.el"le,.(~~,.tll'Hti~;uD,·,r.(i~r, d,e,.,.•:eh;oolte 00nLtS·

u

u

U

,,"

o.J

il

unmogelijk Ult te gtlun, wie 1,00 at tot hot gevolg van
dell CZ6ar .behoorde. Volgeu8 etln(~ Hoegere opgaaf
ZO~ de Keizer Yerg~l'ield zijn door den Sta!\tsko,tltklior
prlDe Gorte<:hakow aojuJaut.,qeneran! graRf Adlerberg
graaf Schuwulow, gellerl\u.I~ RyI61,)w, Woreico\v, Sol~
tykow en W c,rder) ndjuda.nten pr'ius l\Iet~uerBky, graaf
Adlerberg, prIlls Dulgol'tHlI'yi, gcheimraad Hamburger,
den stu-ftt@ritad \,or,:it Gortschu.kow eu dr. CurcI, geueesheer mn d~n CZBar. Vervolgens G,r~otvorBt '\Vladimir
Alex&ndrowlts~h, .,r.weedc ?joon des Keiw.n;, I't:r'gezehl
vall den schout-hlJ.nacht Boclr eu luitenaut'ora.af Schll.
walow, de Gl'ootvorst Alexia AlI1Xan[lrowit;ch, denle
zoon des Keizel's, \'crgozeld ,'uu zijn fHFl1dn.nt baron
Sch,ilIing, en dB Gl'oot\'orat Konsta.ntyn Nicolnledtl3cll
broedor deB Keir;erf.l, vergez;e!d van den ko1onel KireIew
en kapitein·}uitenant grauf Liitke.
Ret W~B 6chLer, gelijk,gezegd ondoolllijk nft. te gnan
of ~(;ms ~n hflt doOrlllchtlg en nanzienlijk reisgezeltlchap
reracdermg Wus g('\komeu.
NaJat de presontutie nfgeloopon wail, lJamen do
Vorsten m~t al, de o"erig~n ,in d~ hofrijbuigon pll\ntB
en vertrok de, stoet te lUldden "an het gl~jubel der
menigte DB.ar het Paleis,
Z.. M. ,de Keizoer Ileeft Amaterda.m ten f--' ure weder
verlateu.
Inmiddell3 bad ~ich1 onder bijna v0ort1lurond roO'en
0
op bet, terrein in de Plant!l-gt:', binnen tHI buiten de
eDceinte~ wolke ook morgen YOQr de harddrnverij dienst
zal doeD, CD ia e,en deel van den ~uin van Natura
Artis l~B.gistl'a, een hallte ,mcnigte verzamold, die zich
weldra 10 orde en gelid "'Oll plal1tsen~ OUl ala feestoptoch:t de ronde door Am.etel's tj:raten te fill-ken. Buiten het afgcsloten terrei:..c hod een' talrijke scha.re ver.
zameld, dif., ongcdulilig het vertrek YLm den I3choou(lu
.tcet ferbr.idde. Hanr gedllld werd "I' de proef go.
l3~eld-.(waot 'e~rst ten ollgev~er II!'!. UUr zetto de stoet
Bleb .In' beweg1Dg) mllar danrnl.lo [U1Wl!lCuoots beloond
want de indruk dien va oral het gec{)stu1Det'rdo gedeel:
te van de optocht mo.akte, WIlS illderdaad indrnlcweltk"'l!d. De sloet hestaa~ uit, twee lliucelingen: de his.
tO~18ehe. e~ de alleg"~litchD afdeeliDg:. De ,etlrste ,telt
g)'oepen, weIke elk ongtlvee,r uit een GOtal ,personen
.e .•~?,eDgestel~. Deze groepon .t.nen elk af,onderJiik
de ty.dvakken Go.' "even .tadbouder. uit bet Hui. v;n
OrauJB voor. De boofdper,soneo, de prinsen en huon9
blo.edve:wanten, da ..edelen . en be.elbebber. oijn to
j?aard geleteD, terw'JI baroamde peraoDeD en .eigen.
J

J

?

dezen feeetdl\g mogen wij OilS wel herinneren dat U.
nL steeds een Yador zijns Volks Was zooals in 1861
toeu gij in de u.re deB gevaars in persooll teratond
tcgonwoordig waar.t om lelld en ellende te lenigen.
nfogo U we regeel'lugnog lang duren, e:a de beden, heden a10ll1 iu IIt~t VHderland opgezondeo, strekken tot
uw heil, het hail vau n. 1\1. de Koning Z, K. H.
den Kroo prins en het H:lls van Oranje.
De Koniu.£J,' onmitld,BlIUk opstl\ande, zeide ongereer:
Ik .YDel nllJ g,olukklg don drouk op tIo Konillgin,
,~p lUll eu op IDlJll HUla uitgebrucbt, te bea.r:twoorden.
Ik w0llscn Ilit te doon door eeu feestdronk ill te stet.
leu op ~~n bloei en wQIYBurb, op de ontwikkeling, op
bet wehlJIl yan Ncerlands boof'tlst!1.l1, en iii: zal dezt~n
toast b~sluiten met do bade, du.t Amsterdam steeds
~letelfue liefde je.gens ~~t H.uis van O~anj~ mage blij ..
Koesteren. Wah lfl mlJO vermogen 113, zal ik bijdragon om do toegenegeubeid en Hefda ouwankelbl1ar to doen blij\'so. rn.n het llllis vnn Ol'anje te.
g~llover AlUsberJam., Persoonlijk Lief de Koning
eeu hoeI'Il! Ilan. - Kort daurop, ollstreeks half tieu,
werd ele tafcll opgebrokeu.
Ret I:llechto weder is tot d~n laten nvond blijvell
volhouden. DB regen werd slechta afgewiseeld door

harden reg~!l, mnar zonder ophouden altijd regen. '\Vut
er ou·ler dw olo8tandighellen ran ilIuwinatie en vuur ..
werlt llloest, worden is licit!; to begrijpen. GlI.o8che
stra.ten, Kalverl3trau.t en andere, h6bben dan ook zelfa
geen poging gewaagd om de vetlampefl te ontsl:okell.
WaRr mcn bet beproefde, ri1Jhtten regen en wind de
groatste verwoestingen 81lll. Slecht~ de gasilluminatie
bood met eenig goe[l gevolg weerl3tu.ud. Het is hool1l:Jt
bedrofJvenu da~ dezeJ f",eatdag, de voornaamste van
progmmrnll zoo door hot bOOZD weder werd bena.deeIJ.
Een deel der bevo!king laat zich ec!t~er niet ontmoedi ..
g?n. Dd L0[)~'dl3traten zijn etampvol met. feestvierende
tl;€I hem~lwat~ll' en ,~adder trotl!!eeren; de geeat blijft
ultmunteutl Lt1H .t:.plJb vlln deu deerniswaardigsten teo
gel.lspoed.
(N. R, Ct,)
J

het

J
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De Stoomvaart-Maatschappij Java.

Op U l\-lei ward te Amsterdam de jaarlijksche Alge.

~'t~:~~v8~~~~~1::~~~h~~~iju~~:v:, r:~d!an;~eoerlz~~~!:rB :ae;

den pre~ident.kommiBSI\riB, dell heer J. Louia Kuillders.
De dlrekteur,
heer T, O. Schol" bracbt verala17
uit (\ver de v~rricbtingen gedurende het eerate tijdvllk
~an de operatlen del' l\-Iaatschllppij van 1 Junij tot 31
December 1873. In d~~ v~rBJag wordt de gunstige toealand cler MlIa.tl3cbapPlJ geconliltateerd. Ret winl3tcijfer
over een J,{tlpitailrl rao f 1,000,000 gedurendo den tijd
vau zeven IUlLanden behaald, bedrn-agt f D8,7G3 ,6;Jlj.}J
waarvan DB aftrek van het voor de reserveR.as euz. b~-

ue

:.~~:(l~ 1;2ijfte:~ ~:e:~:::ot~:t~t~;elt~~u~:~b;:~~~~ge~~
Blijken.~

de winst· on verliea~rekening is tevenB de bij
de stll-Lutetl VoorgeschrevBn ai'dchrijv-jng op de stoombooten geachi~d. Uit het uitgobrncbte versJag blijkt voorts
dat velo mtga\'Em, die ei~enJijk bet jaar 187·:1 betreffan, reeds over 1873 zijn iu rekeninO' ~ebracht terwijl
batcll, die nog het win~tcijfer van 1873 baddo~ kunnen
vBrbopgcn, VOOr 1874 gereserveerd zijn. Na de lezi[lO'
".an dit verslag werd de bnlnns over 1873 in bebanda~
hng gebmcbt en met .u.lgemeeco stelllmen door de ver-

gndering gocflgokeu"d.

De h~ler :b'."O. ZillesBll vroeg vervolgelll3 het woaru
en betulgde"zlJne \Va-rille symphu.lllie voor deze jeugdige
l\Ifllltl3cbapplJI Diet alleen n~s uu.odeelhouder maar oak:
als Nederilludcr. Hij juichto het toe du.~ de' onderne ..
ming:sgeel3t in Ne(lerIund op het g~bi6d dtJT Btoom'ma.rt
i~l UH 1~l\tflte ,jaren zaozeer is toegonomen. K!eingeesttge n~lJ~Ter tUl'Ieuhen "de versc~i1lenJ.e bfa.ntschappijen
mag met bel3ta-an. ZIJ moeten zich ond.Jrling in elkandere bloei verheugen. Voortd bracht spreker daukbara
hu~de ann d~ krachtige Qudersteuuitlg d09r Z. K. H.
Prins IIendrlk del' Neder!andan stoeds nan dB bp.lanrren
d,er Nederlatldache ElchuepvQl1rt verlocnu. Ouk -vune> de
hber~~e en I'~chtv~arllige Nederlanuscht~ Regoering verw.achtte spretier lJlet ander!:! daD. welwillevde ondereteuIllng et.1 me~ewerlciDgt Voor zoover (lie op den wag <ler
RegeerlIlg ligt en zander besohel'll.ing van den een ten
kOSL? van don noder. Ten slotto steide spreker vOO':" de di.
rektte dank te zeggen voor haar uitnemtmd beheer
wunrtoo bij Hkklam~tie beslotel! \Verll. llierop was aa~
de IJrue de benoemlng van tweB kouHnil3sarissen ter
;.er.vungi?g' der !Ieeren J'. N. Sears en rot'. Ob. :Bosch
~~eltz, die nan do beurb fall aftreden Waren. Laatatgenoemde verzoch~, verder llie~ in aanmel'king te' kamen,
lIlet het oog op zlJne betrekkmg van direkteur van
derBch;idene in~ichtingen te Helder, die met de scheepw
vanl'~ In 8Bllrakwg kOWOll; hij verklRarde ecbter steeds
groote ,ympathie voor de llIaatseh.ppij Ja,a te blijven
lwedterl;ln. ~l'ot kotnmissHrissen werdon bij BtelUL.'1in(T g~.
]\Oz~n do hct:lrl';.n Sears en V. C. Zi Ilel;cn, lan.tstgen~elUde ter verv80gmg Van den heer Bosch R~itz
Do he.er ~illeaen verklaarde, onuer t.oejui~hing dor
vergadorlDg, daze benoell:;.ing aAn" te tlornen~

on.

8 VHH.liP8 - BHRIVHT HN.
Zcetl!J' d. in.gen.
B,~j~~~~~:SHAVEN.8

A.ng,keme".
M.i,

Coro,li. Wet.ntd Eduard, Met"

Scheepstijdingen.

re~!~~~\~I~~~~l!~i~\I~ic:~l~:i~a:{ie~f:~~,n v~~P~~i~Qi::~r q'a~ta~~::

lId, Ill~.:m:lol;t_ 20 AprIl, had hlJ den 14 dier. maaud op 470 27' NR.
en 7rJ 1)8 W1. een ,~.'k:;;.nn doorgcstaan. wauiD bet l;cbip vrccsclijk
~erkte, vee! storb;eecn ollcrkreeg, (Ie booten tin het geheele volkslo·

~~~~ ::~~ ~~~~!lt:l~j~envec:tr~j::~~h:i:ek~:~ih~~a:r~~~~e~e~:lI~:iernje:

!tct ~chip, dat overigeni c1icht blecF, De kapitcin vreesd" voor ,charto
aan [Ie t!HJSchenc1eksladingj hij hoopte echter I!opoedig screed to :.'iijn
om de reis voort te zctten.

A
k
P
.
angc Oll1en assaglers

Van Batavia,
Rot,gans: de heer F. Schultz,
kind,) C. G. YnllsdulIK, serg,'
veroordcclden en 6 veroQrueei·

FEUILLE~.£'ON.

ADVERTENTlt:tN

Ik ben niet van plan oene boschrijving t. geven
van GerrWs leven all3 student te Leideo. Da.arvoor
bab ik eon gelt1iga reden. .Pour 8avoir une chose, il
ja-ut l'avoir apprise, - en Wllar zou ilr die wetenacbap
.rlangenP Van m~ne tijdgonDoten aan de aeademie,
ook van ben, die ik weinig zag, zou ik veel maer kUIl.
nen vertellen, dan vnn een beBta kennis, stel een
broeder of een neef. dio een j.or of wat later gin~
studeeren. lb Is eon openhartig wezen, zoo'n st.udent:
- maar alleen onder zijns gelijken. Is er iemrmd hier
ter 137.ede. die werkelijk meant t~ vreten wa.t zijn zoon
of zlJn Jongere bro~der te Utrecht of to Leiden, of'

d~~~ ~8a~:n~r~an~r ul!:oez~j~ ~O::~i~:k:~d~:Benhe~~:~

•

e ondergeteokende maakt bekend, dot op den 2gen
J.~Dij aansta8nde des morgenB ten negen ure ten
zlJnen bureele eene uanbel3tedinc. zal worden i;e ..
honden van bet w(>rk !
Het verbeteren van Privaten, Bad·kllmerfl en \-Vater:.
afvoer in de ~urtelllbel"'gselle lis.zerne te Sau.1.arunn·.
,. D" maximum aannemioga ;ow bedrnagt drie duizend
mj! nonderd ririe en 'l"ijfLi!J gulden en een halve cent.
Iolichtingen kunnen op het Genie bllrean worden
verkregen.
De Eerst-aanwezend Genie officier
(817)
C. R. VAN LENNEP.
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Openbare Verkoop:

,Een zoen.
(Vervolg.)

.~,

'
~~ _ _ ., ,___.,__,

Op

Maandag den 2!) Junij 1874,

zullen door de 'Weeskamer alhier verkooht worden,
de tot da Boedels vao wijl.n .T. CT,A.EIJS, E. N .
M. DE GENDRE, en B. C. VELSINK behoorende
~~s:.l~::;~~n, waar.,der een partij ~:[uzUkSamar.ng, 24 J·"nij 1874.
Namens de Kamer voorn.
De Secretarie,
(823)
]'. W. lI'1AOARE.

Op Maandag den 2\J dezer
2:ullen SOESMAN an C(I. tegen 2)\; vendn·sala.rie ver~
koopen eene uitmuntende lading
SUMBAW A PAARDEN, be,ta.nde uit:

atudeerde" mannen.
- Mijn go~de Dr:lmao, zei Kroostwijk eens toen
Gerrit ~l ~en JfUU.· of drie to Leiden was geweest, _
ou zal lk JS tuch eens vreemd doen opkijken: Gerrit
heert ziju mathesis~examen gedaan, en nog w~l met
PA~c\"RDEN~
den aersten gruad. Dat is nu a1 het tweede el:n.men
te bezigtigen nail den Boom.
dat hij d.oet. ·Ws.r b:ijf j. nu met jo .voorspeilingeo,
Met commissien belat:Jten zich
dat er mets goeds van kon komen, als Gerrit I:onder
(S03)
SOESMAN en Co.
admi~sie'eyamen naaf de academia ging?
-- WeI, d.t doet mij pleizier ........ Heeft hij 't je
zelf gescbreven?
Vendutie van de Tweede Lading
- J8, - en tegelijk:ertijd voegt bij er eeoe bekentenia bij, die mij winder t&angenaaw slI.ndoct. Hij zegt
dat h~j zoo'n groote kleer?nmak.ers- en boekverkoopers~
rekemng . vun verlede~ Jaar heefb overgehouden, die
hem erg tn de maag Zit. Welnu, - dat een student
tegen 2?~ tendu-salaris, bt!stl1ande ult:
meer verteert, dan hij ma-g. vind ik weI heel erg maar 't scbijot zoo te behooren.
uitgezochte en fraai gebonwde
- En natuurlijk 18 !J1l-patfj hart zoo gelukkig over
't ex-amen van ~oon~je, dat de noodige credieten per
ommegsande ZlJO verleendJ misscbien zelfl3 onder bij ..
foeging vaD een e:~dra... douceur?
~re bezigtigen Rail den Boom.
- Neeo, - d.t heb js miB, Ik hab Gerrit .eo
Met commissiOn belast~n zich
lang nien malschen brief geschreven en hem 't (.In ..
(814)
SOESlIILl\f en Co.
\'erantwoprdelijke van zijne verkWll3tingen onder 't oog
gebr•• ht. N.tuurlijk wiI ik niet hebbon, dat de leveraociCrs op hun geld bJijven waehteD, want die doen bunne
levernntion in Jt goed vertrou well, dnt papa de bestel ..
lingen vaD den minderjarigen zoon g(,edkeurt. l\:har
een exb:'aodouceur, 't zou wut mooia we zen ! Mijne
GESCIIIEDENIS
vrouw WIlS er weI voor, mallr die is ll1toos zoo zwa.k
wa.r 't Gerrit geldt - on ik hab hasr ronduit ge:
zegd, dat; zij daar niet mee IDoest 88nkomen.
en dtll,
- ED heb je
goede berichteu omtrent je
zoon? 'Want neem het mij niet kw.lijk - maar al.
Gerrit in \'erhouuing even veel bUd bestesdt aan zijn
oV61'ige examena als hij roor zijn mathesis noodig
INHOUD.
h.eft gohad, dou ...
1e. gedeelte_
" - ,Ta, '.t is erg genoeg! Maat· die aerate alu~liejluell !
Uit"lYtmdige teelwnen tier Vrijmetselnrij. Zuuht der
"IJO, naar lk altoot!: gtlhoord heb, eell gevaarlijke proef
Vl'ijmetselaars om pl'oselie~eIl te lilU/tell, • Voorstelling
voor een jongen, die niete gekond beeft dae de SbrOD(Te
van een profaan.
Illeilt van 't ouderlijk buiB. En dan w.et je, iloe .ebel
De Kamer \'an overdenking. Beschrijdng van de
li.~fil.bbe~ij.en Gerrit altijd gehadlheeft . .IIluliek, paard.
Loge. De ma.~onnieke eerbewijzillgen. Annnelllin()' nm
rlJdeD, bliJarten, anz., anz. - wat 0.1 afleiding moet
d~~ pro!8nn. ~faaltijden. Adoptie ]~oge8. )revroU~\T de
hem dnt gegoven hobben !
Xtu~tr!l.111ea onder de n'ijll1etselanrs opgouomell J Aan~
. - Je we.a~, Kroostwijk, dot ik veal Van jou en je
neilllllg ¥fill een Loefton~ J.JijkIJlegtiguoit1. Rt!oeptie
gehe.le Cam.lte hou?, ~!l je zult bet mij dan ook niet
in de verschillende graden.
"",al l nemen, als •• Je voor een te groot optimisme·
2e. ~t.~deelte.
waarachuw. ~fuziek,. p.arurijd.n en bi/jartapelen zijll
lIfy.terien van he. hoidendbm. 1\fysterWn der joden,
zeer onBchul(hge bezlgh.den. Maar als je d •• rmo. go.
muzelma~nen,
ridderschap onz. PoHtil~ke geheime
no~~e~ neemt als l'erklaring van een driejarige voorgenoat.c ""ppen,
b..OlJmg voo< een pru!.eXSlllen als bet kleinmathesis
AUllhullg-se].
bij Prof. van Cosijuon t. Leiden, - ik kan er van
meesprekeu, want ik beh. er ook een eeratan grand
Noot over de ]!'endeurs-Cha~hoUJJuiers. Noot oyor
sekregen, - bOB, mag GOd weten!
de, Koninklijke Orde van' Heredolll Vall Killwinning.
- DrlIman, ik dank j. vOor je goedo be'doeling.n,
. In1icbtingen au.ngsande den oorflprong yan hat e008"
- maar 1" lult. het mij oiet kwalijk Demeo ols ik je
SlamU5. Noot Over de areoys en de, ouli.t.aos. Bijzon ..
bezorgdilOl<\ overdr.ven vind. Voor•• rst heb ik dt
derbedon betrefl'eode de duit""he geheilllo gellao!;.
Bchappen.
voor boven'm.enig ander vader" du.t wijn ZOOIl mij olIes
vortelt, \Vat ~em op 'I ilarl ligt .. J e .iet b.t san de
Naamlij,t van goheime genooi;sch .. ppen.
rokeningen die bij bekent Diet betaald ta hobbeo. Eo
door
bov.ndien, - hoe dikwijls heb ik js Diet booren zagCLAVEL,
~en, d•• het groote voord~el VuD 't, student zijn d.ar.
v.rsierd en opg"behlerd door ~5 fraaije .tMlgr.\,uree.
10 ba't~nd, dat den. joogelingda geiegellheid wer';
Ingebonden in keurige baud met verglllr!erugtitele
gogeven Om eonige jaren laog .icb geheol vrij t. oot.
... .f Hi.-- frauca per po.t f 17.wikkalen, ...:.... .elf.tsndig te ondersooken en te oeoordoolen wat in z~n. mllatsoh.ppij omgaat, _ hoe dik.
(761)
G. C. T. VAN DOEP & Co.

160 stuks uitgezochte

SandelwfJod PAA'R DEN.

Op Dinsdag den 30 dezer,
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P A A R D B fl.
Over Vrijmetselarij

verdor

der Vrijmetelar,j

Geheime ,Senootsclmppen.

J"

LOTERI'J':.
v60rhet

/' , SCS- · · T~l"J ~:: :

Lotery VGO· DGm~8-Dao;imerkeo~

Protestan he heWee 's hnls
TE
SAMARANG.

.

.

ten behoeve van het

Protestantsch -W-ees-e~ ..A..rmhu1steSalllarang~

d ']Wee Gulden hel £0'1'.

zijn. te bekomen bij

H.t Dames OomiMbeeft de. Eer keDoi. te geveD,
.d at de trekking .al plaato hebben op· een nader. teb ..
paleD dag io den loop der ",aaDd . AUGUSTUS of
SEPTEM.BER, · welk ~.ltotel nood ••kelijk io geworden

G". c. T. V A.N PORP & Co.
Prije .nn het Lot f ~.-'

(~46)

om do van Nederland} iokomende ~rij2en, wa.roDder

Goad velili . PAPIER.

die van H. M. d~ KONlNGIN, of te wa.bten.
In berinoering wor~~ gebrscht dot de · StoombootMaat.ohappijen Nederland, Jam, de Nederland.ebe
Iodiecho Stoomvaart jlr•• tschappij, do Nederlaodoch
Indieche Spoorweg M.atscb.ppij op hare beido lijnen, vrijdolU van vracht bebbcn vcrlecnd voor den

af

(72)

overroer der Prijzcn die te Batnvia door mevrouw
p.ullell ontvaogotl worden, eD van

aodero pl.atsen direct .aO de l:'reaidooto kuoooo geadressserd worden.
Bebalv. bij al de Dames "an bet Ooruit6 zijo Loteo
te bekomen:
te Batavia bij ruel'rouw de ']~EEUW, geb. BOl\I·
l\fEZIJN, GELOUDElUANS gob. JJOUST.
te Sa mtraDg bij ,Ie Heeren .r. J . H.OLIGNETT.
G. O. 1:' VAL" DOll.P en 00.
DE GIW01' KOLFF en 00.
H. J~. DE LYON.
J. A. Y AN DER J.lNDE,
,
,
SOESMAN I'< 00.
te Solo bij de Heeren JONAS PO]1'J 1ER I'< Co.
R. MAC GILLAVI<IJ,
H. DEEUUm .Tr.
OVJlRBEEK. l)epper.
,
"
RAM13ALDO, Mandjong.
t. Djocja bij de Heeren :"AWIOK VAN PABS1'.
130EHS eo (Jo.

GIDS
voor lijdel's en ·lijderessen,
nan ziekten d er Gealaebta werktnigeD.

" / S.- frauco per post
('101)

BilNTJB DE VOS.
het oor'pl'ollkclijkc vrij lInvcrteld
1100n.

JULIUil llAln'lIiAliiN

met 87 staalgrav{1.ren

.r

illgehondon met vorguldon titeJ. Ii
8.fl'uUCO per pust
1/
8.80
G. 0. T. VXN DORP .I; 00'

(1080)

Een nllttig prettig en mooi boek!

U

SnmllrlUlg, 15 JU ll ij 186·1 .

J. TER GOUW.

lIfenouw ANDREAS.
DORREPAAL.
FRAl'J' lEIL
KLOESMIU.J ER.
,.
LAMMERS V AN TOO·
RENBlJlW.

DE VOLKSVERMAKElV.
Een beschrij" iug,

NOltTUJR.
PRINS.
8'110IIJ.J.
SOIlS~UN.

(781)

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

.1. J" van RUI,JVEN.
Banket Bakker
BOD J" 0 N O.

l/p ' cn :\/~

bij

(810)

Oogo,," J ulea Hobin, Oa'npredoo

SI GAnn N.
st~::~;~:t~::e~!e I~:~:;! g:~~~~oe~ ~t
Puike! Puike!

~Iagazijo.

Zoer goeJkoope HEMDEN,
zoo gewilde.Ellwood HELMHOEDEN.
(G08)

u.

l1})
~

~\

A

9?

~

.&

I

STEEDS VERKlUJGBAAR:

IHollowaij Pillen en Zalf

kleed8el op nan.rage steeds ter bezicbtiging worden

La bourgmestre en bouteille,

gezonden .

La. trcsse noir.
Lo talion.
L'invcntellr.
Hi,toire d' u? .cooaerit de 1813'j

Bestellinge" op levering word eo met don meesten
spoed ui tge'foe rd .

~~~::a~~n~hcroae,

N. A. WANNER

en::. onr.,

E E 'f SE BV IE . ~:E N ,.

. .oor 12 persODOO.

WaschsteUen .compleet.
(66G)

F. H. BOUMA.

R. L. de LYO··N,
.t~od. Rijtuigen v~n hnn Fabri.k.at .ullen voorradig
ZIJn, terwIJI teeJcenlDgen vaD llijtuigcD en stalan voor be..

. . . Na.r aanle,d iog van ~ovoDot'Hode advertentio
. g~eft de oodergeteekcnd. keooi. dat reeds zeil.nd.
ZLJD:

~~~ ~!~E~~E,

Waterloo.
Alle deze werken zijo rijk ver.ierd met fijno toe
keDing-en.
(1571)
G. O. '1'. VAN DORP & Qo.

Puike Jlaoilla
(000)

.,cn

te :Alakassar u
., J. F. Y. LE}JU"\VEN ...% CQ.
Ie Pad. II!!
'
" DUl\IlIU,Bll & 00.
De Sn.U)a.rangscile Zee- ell Brnnd·Asstl.rnntje )fnll.tBchappij sluit vcrzekcringen tegen Bl'r~lld Oll .(I;eege.
"nttr tegoll premioll en cOl1diticn voor Ned. IIHlie vn8t,..
gestelcl door do 'VcJ'ecniglng ":\'11 fiasu.rl1doll.rCll to Ba·
tu.yiu. ell is cloor orereellkomB~en lllet d.e onner6tll.a,ndc

At""t toor Midden JAY'A.

Het stoomschip

/~

De SlLlDn.~·u.n~sclle

agontaeh.ppon.
t. Batavia " " IIll. TffiDEMAN & VAN" KEROHEM.
te 8oera"{(ij'. ,
, F·R ASER EATON & 00.

H. L . DE LYON.

(7'i2)

le. H. BOUMA.

te S A MARAN G.

M,YLORD.

1J:erwijl nog meerdere rcrwacht worden.

8IGAR~N.

'\!:~

Hin. van Staat .Rochussen.
Gezagroerder O. V A~ EOK,
,ertrekt den 27 dez .1f des ' el utorgene 8 uur naar
Batovia.
De Ageoten
(821)
Me. :NEILL & Co .

Bet Ellgclsch stoomscltip

jeder bc<lrag te tee·

H et lmlltoor is geyestigd in het lokan.l "roeger go·
occupeerd door de Ned. Ind. Spoorwegmnatsc u"ppij io
,le Ou,le Sta(lhuia atrnat bOl'en de lin. G. C. T. \' AN

WARRIOR

:..~.'1':5~~~~s.IDirel<teuren.

(1400 To~ ... R.)
Kapitein JOlIN HUGIIES,

zat rermoedelijk ill de cerate ,ageD van Julij van
Samnrang en tegen 10 Julij e. k. van Batavia naar

Amsterdnlll rertrekken. Ann boa rd bevindt zi(!b een
genecBbecr.
Yo or yracbt en passage geliov e ruen zich te wenden

tot

De Agenten
.I. DAENDELS & 00.
Bata:via, Sam (lrn}~g eD SoeralJaV a •

(SOG)

Risico's legen Brandgevttal'.
Worden voor d. Artle.liugon SALATIGA eu AM·
BARA.W A, nBngenomen \'oor I'ekening \' tl.l d e S n.1lla·
rnDgsebe Zoe· eu Braud Assllraotie M.a~8cb.ppij door
D. P. ERDBRINK.
(1520)
Notari. Ie Salatig...

reeOUlmBnd eel'~

zich voor het houJell VBn

Il.uisvend lltien..

~.~~~
..
'·,'I.. , I
-_ _ _ _

ABELS Sr.
(672)

Holloway's Medicijnen
HOLLOWAY'S l"'lLU:~ EN ZAlJ'. Gc\·a.ariijkc Diarrhee. - De
oorzakcn t1l\~cr ... crzwakkcndc o:icktc . zoo ,cr~chilltlUd. en de wij1.c
haTer :ltl1l\'lIlIcn zoo ... euutlelijk 'I.ijndc, govcn ccn voldocndo rcdeD
hot. bclangtijk Iloll.ta l IIMer IIlligtcJ(ftm. Dlldllr Holloway's bfhan-

:l~:~,;)::,~;'~~'~j:·,i;;J;~ i;l~i:~~~g~~j~:;;,:i[~;~~~!:~~~\~,\~r::
gcnomell, en 1,iju ;t,lIif gncd op (10 ;;,ijden, der 'outlerbuik ingewreven, Lcleugclou (10 7.wclling der hlocdnl.tco. cn' regcl~n iedm~ fCTkcerdc werking, wMruit die (10k · o nt ~ tal\t. Hei:lc llliddelcn wcrkcu

~1!~t:~"t~i~lf~:~~~i~~tr~~:li;~~ j:~'t:.~~:~~ig:f::'~:i~i':g g~~~~~:
Doollj'cs Pillen f~.o. ( 1: "l 3. oo.f:;, Potjclr Za.lf Vllil /1. f a
cn · /5.
CberibQD W. CA1~tStJ·ANS ·& Co. Tllltl\~ A. J . . flUl ,dor yOOR1'.

\"'1.. R HANA Solo Aa~OLD . en Co. en :· CCKNAE.S.
Klatten J. Q. SLIER Ma@:alaog 1. ·A. ZH1JD.Jo:L. Sawatang .GO}} L'~AltT en Co. DE GROOT KOLH' eo Co. WANNt:E, G. C. T .
VAN D9RP eo Co. H. L. DE LYON ..
(678)
SOESIolANeD Co.

Wordl Gevraagd:
ee ne

Europeesche Bo~~e,.

om t.weo kind oren op te P86Sl'tn en ZIOIl Ultalultend
met huo ·bezig !o bouden, dndelijk in dienat t. traden
bij den Heer BaRON vAN LINDEN1!'ELS te
Sama,ang.
(SIS)

InstituutMolenvliet,
B,A.TA"·IA.

IJekal~Dghu

Geleg.nbeid . tot . pls.toiog van

DAG·
(1886)

en

KOSTLEERLINGEl,'i.
KOK & VAN DIHGELlW.

uRljvsarden.

Twee Pakhuizen,
'i~))t)£\J Een H U IS:
in de B lin d e
(712)

II Grt;.veert op Steen en op 0
Metalen.

.En met 1 Juli a. a. t8

~. l egc lI io de ~:<uleische I~al1.~p alhier in
Wijk La. :i~. No. 83. tegenol·.r de zoogooumde
B a a 11 U e r ij, to U':H·rft,g on bij
(813)
l\Ir. S1,OE1' VAN HAGENSDORP.

(904)

~iarcobrunner.

PORTWIJN Roode en Witte onze bel<endo 10 kwaliteit.
MADERA.
•
.
VERMOUTH eebte Nollv Oil Prnt.
VERlIlOU'I'H do '1'or,ino.
(~OO)
B. KAR1'HaUS .I; Co.

io ""n band / 10.-

EN

GAUVINPILLEN.

Mnrcobruoner Oabinet.

Van Dem.
BOnDEAUX WIJNEN nla: Margnux Superieur.
Cotes l"1ronsac.
Baa !Icdcc.
Ct.tea Bourg.
Cbateau deE! trois l'tiouiins.

BUITENWEG & Co.

Rijtuig.robriekaoteo aan de Bilt bij Utrecht hebbeo
d. eer b.keD" te matron dat by hun Ageot
lIIiddeo JAVa d. Heel'

(344)

Rudeshe imer RieslinlJ,
Steiuwein, '.
Q

Hochheimet.

De Heeren
INGE~HOES

Lo blaoc et I. noir.
Le cab.liste IIans Weiolnlld.
Le citoijen Schneider.
Is'llmi Fritz.
Confidellcea d'unjoueur de clarinette,
La tnvcrna du jambon de ~Iaijeoce,
Les amoureux de Oatherine.
La. matson fore~tiere.
Lo Jllif poloD.is.
in "en baod 14.50
Msssi1'8 TcmpiiB.

OHAMPAGNE.
l\Ioet et Obandon I e. kWHlit.it
RIDJNWIJNEN .1" Seh10,a J·ob.one,b. rg.
Steinberger C.bioet.

J~iebfrauenmilcb.

f 4.--

De Nederl. ludisclle Zee- en Urand-Ass. Mij. Ie Uatavia.
De 20 Neller!.
"
De Nederlandsche Lloyd
te AlIIslcl'Ilam.
De Grand Ass. ~laal.s~hapl)ij " de Oosthoelt te Soerahaijil.

:Jill
Rf)

a

Sp~or; n:,.d::;r~~~tjk~:ff o;!~;

klnreo van goederen tegen slechts 2'/ %.
Relwmmnndeert .icb Iieleefdelijk v;or bet houden
vao Veodutieo.
Sama:ang IIoerenatrant. (284) P. ZWAe ER.

Agenten "aD

Rotterdamsche· Apotheek.

(464)

we(:iog ano d.

LIL peche miraculeuBC.

DORP & Co.

Diverse Rhijnwijn en.
'l'egen billijko prijzen s~oedB voorhandon, bij
(4GB)
F . H. BOUl\1A.

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

Pa.. Ontvu'lgen:

Albertij,

Roederer Cbampagne.
Sp.. kliDg lIf08elle.

(711)

J. H. SCHMIDT & Co.

John

>

n eer~n .

btmd

Bij

ondet'wichten.
Het uitvoeren' van Kommi8siea en b~t in '~n '·'uit-

kenen zoowel op atoolU en zeilschepeu alB op HUlzen,
fabriekeu, prod,ucten, goederen enz.

Vormouth.
~roet ell Chandon !Champagne.

Begunstigera kUDnen germtelijk bunoa beetell ingen
hier op doon, bij aldien deze1ve niet be.ntwoorden
volgeo6 advercentie" kn.n lllen dczelvo frmlco retour-

in een

Expeditie vein nile goederoll · Da~r de uinDeDlao.
deD van. Java, nna,; aile plant.en daarboiwD .· zoowel
.. Io . oaar Eoropa volgene b.kend ·Iaag tllrief.
Vervoer van produoten van ilf . h.t · ·statiori
nn.r depakhuizen op de scbaal .p·er picoI Soiker /0;12

La. vole use d'eufants.

l\Iaat,ehappijen in ,taat gestel,l

Oberrij Oordial.
:!\farasquino, Chartreli.Sc .
Yruchtell op ·Water en Brandij.
Bittor TJonga, Vitae van Fockg.

rtlalliUa l!ili,ml'en (Jal'iia.'s

van

00.

Martineau.
Likeuren van F ock in k.
Boodo e n witte PorhvijD.
Madera; s herrie. V;ijo.

D e
LING te lIJaNILJJA ontvangeo:

Heeren tlode

&;

No rwBij Pale ale,
Eogelscb Bier \'an Cooper en 00.

VAN

~

G. C. T. VAN DORP

(1668)

Haant.!cs Bier van P. S. ReDdorp.
Valker Bier van Voll.nhoven en 00.

Liefllebbel's

l

SCHI~unKALENDEns

B. V AN LEEUWEN & Co.

HUS'I'AAF WINTER eo 00.

lfistoire n'un pnijsan, 10. revolution frRDcaie6 f 7.Histo. ire .l'un · homm. du peuPle'
La guerre,
in ~Ull band I 4 .--:Le bloc us,
L'ilInstre dlleteur M.theus,
IIugues-le-loup, .
La cOlilbat d'ours,
Maitre Daniol Rock,
La ti,aerand de la Steinbacb.

Zee- en Brand-Assurautie Maat·
schappij.

van

Duims ijzeren Bladen.

Erckmann~Chatrian

~o:rtlsl:rBt~: :~t~e~~g~~ur.

wordt gewaarscbnwd, Voor . EMIEL · MANNOT
t. T) i.l a t j a p, die · voor deil · omgang aeer ga.
vaarhJk la.
(820)
J .. C. PIEPLENBOSOH.

. . . RXPBOITIKEN KOUMISSIS KANTOOt . .

Cavitus I'labano en Cortodo.

Wiju 81. Julien tledoc,

Steeds vC'''",''ijgbfu,r:
1/"5' - - - :l/IGJ -

van allcr le i

1 874:.

.

Ij j()1 -

de schrijve r,

..Geillustre~~d: werken

j

Frijs, in zeer netteD b.md met platOD.
.f 13.
(12)
G . C. T'. VAN DORr .I; 00.

Samara,,!!.

(198)

zogt

o;Jdo gebl'uikeH, rru,a.l'bij ge7.ongen en gesprongeu, en
llU1;ul1l'Jijk ook gogetcl1 cn gcili'onkon word; aUe spelen vun ouJell. en jongcll; l~lla tllu'geu die tot {~enige
Yl'oolijkheid aanloidin g ge'VeD, lJegl'aJenissen en vceht·
partijen ni8t uitge7.ondf:,\l·c1."

NET.IS.

- -_._--_..-

G. O. '1'. VAN DORP & 00.

van

j\~~G~~~~~~:fAND .I; Co .

J/

.r 8.80.-

EEN FRAAIJE UITGAVE

te Macae,." bij den Heer H. O. KNAPPlllt'l'.
te PadnDg
Al'l'ELIUS vall HOBOKEN.
t. Hott. rcllltU, ,
,NI.TGH ," Ian DI'l'MAK
t e Boijo i:sli e
ll. ,V. J. A. nASTER K!l.rnng.
i/

9.~~/ ; ::;e~RP & 00.

Goeurij-Duviviet.

GELOUDE~fANS,

t" Soernb:ija bij d~

.. 'aD ge.egtelijke ·vervolgio/f, warden . debltell!ei'l " ""~;!6
lIrma A. J. :".urDEII. VOORT. ,efz~oi1t W:;J1!b!t
vc!or .~ltiJno JoJij te vold0811 8811 den Heer;)'; 1\1'~;
(819)
. .
11.. J ... VJI:N Dim VQOR'r.

in de

...• ; ,

Spek.traBt.
HOEZOO.

ed.n overleed .acht eo kal.~. mij~.· . g.liefJ~ .cbt.
.
go.oot
JAMES JOHANNES WILHELMUS ABELL,
in leven late Hulpood.iwij••r ann de
Open bare" lagore · sohool ·~Ihier• .
C, DE LEAU.
Pekaloogao,
weJ.J. .J. W. ABELL.
17 JUDi.1s74. (808)

H

-Heded overleed io deD ·o.uderdom · vau ~6 jareD,
tot oozo diepe droefhei.:l oo.e goliafd. moeder
A. H. E. BONSET,
gebor'Bo , JUOH.
Nalll.ne de fllmilie
Samarang,
(812)
H . E. BoNSE'!'.
doo 16 Junij1874.

·
O

p2. 1 . de.eroverleed . t. N."ijmegeD •• er plota.ling
io den ·cuderdolD vao . bijna ··.74 jnren mijn galiefde 'V"der, de Heer .G .. O. :a.0MBOUTS.
E. ROMBO~S;
Sam'rang: 24 Jlloi 1874.
. (~22)

VerailtwoorJelijk voor .dewet, !Ill UITGB.V1IRS;
Sioelp."~:-";'~~ -II. O. T;YA.N D~IU''' 00. ...........

