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In de buurt van Kn.i;ang P1md11n woont een 
nrnn, vroeger marnloer op een onderneming 
iu dii:, trcek, maar daar hij zijn lot kon vor
beteren a-ing hij over in 1\Iangkoe egoroschen 
dienst. ~ og op de onderneming zljnd.e, moe t 
zijne vrouw voor het eer~t bevallen en dit girig 
met zulke groote moeielijkheden gepaard, c.litt 
het leven der aansbtitnde ruoeder in gevaar was. 
l>e man in wn.nhoop deed een gelofte, tlat als 
moe,1er en kind in bet leven bleven, hij elk 
jaar. een pelgrim.stocht naar den top van de 
Lawoe zou urn.ken. 

~Ioeder en kind bleven behonden en voor 
zoover bekernl is, worut door den vader getronw 
aau zijne gelofte voldaan. Telken reize als hij 
van ziju pelgrimstoc~t terug komt, bezoekt hij 
de onderneming waar hij vroeger mandoer was 
en blijft daar Yernachten. Dao.r hij altoos een 
oppassend diena!i.r was, wordt hij goed ontvan
gen en voor een dak, een rustplaats en hel 
nooclige voedsel gezorgd. • 

Zoo wtis eemge weken geleden weder aan 
zijne gelofte voldaan. Hij kwam als naar ge
woonte op de onderneming en wenl bestormd 
me.t vu.gen, naar den toestand van den La
woetop en van bet meer dat zich daar zou be
vinden. Die nieuwsgif~righeid zal geen -ver
wondering wekken a.ls men weet, dat het ge
beurde mat Krakataoe onder de inlanders zeer 
goed bekencl is en zy weten dat de Lawoe 
een vulkaan in ru t is. De man antwoordde, 
dat de weg naar boven geheel hetzelfde was als 
vorige jaren, alleen op e:nkele plekken wat 
moeielijker door uitspoeling ~n daarcloor ver
plaatste steenen, De top had geen verande
ringen ondergaan, op kleine instortingen na, 
die hij echter ook elk Jaar waarnam. Het 
h.>vam hem echter voor dat de oppervlakte van 
het water van het meer gezakt was en' wel 
iets minder dan een vadem ( sadepah.) 

DP administrateur der onderneming hoorcle 
spoedig, ~lat de jaarlijksche pelgri.m gekomen 
was en ook welke tijdingen hij bracht. Hij 
liet den man bij zich roepen en oudervroeg 
hem. Deze vertelcle hetzelfde wat hierboven iS 
oeclegedeeld er nog bij voegende, dat er op 
sommige plan.+ en ·geheele velden van zwavel 
( 'V aliran) waren. Het lautste was een bekende 
zaak, wimt 1 7 jaren geleclen ging de toenma
lige hmdhuurder van Bangsrie van het denk
beelcl reeds zwanger om die zwavel af te voe-

F e u i 11 e t -o n. 
UIT SPANJE. 

Er zijn 's winters geen stierengevechten ill Spanje, 
maar in de hoofdstad zijn er toch '& Zond'lf,rs nu en 
dan oefeningcn in bet cirque, me.n zou zeggen re
peti.ties, om er den smaak niet van te vet'liezen, 
of om genoegen te geven aan het brandend onge
duld van het vollL Zulk eene vool'stelli11g heb ik bij
gewoond. Ilet rijke publie\. stroomt er wel niet 
been, zooals ' s zomers het geval i8, en de allureei·ste 
siierenvechters we1·ken er wel niet,. maar wie nog 
nooit zoo iets gezien }JCcft, gaat naal' zulk een open
b:ia1· Yolksfocst. Vier ~tiercn heb ik acht<.'ree11rnlt¥el18 
zien do! rnaken en daarna zi.en <louden, nadat. zij 
cerst ieder e<.'n drictal paardcn hadden oml1oog ge
worpen en opengerctcn en i;i.edergcsletird. \Vic voor 
hct ecnit een stiercngevccbt zict,· is het mec~t ''an 
stn~1·I, over dat mi~hanrlclen tier oudc, ongclukkige 
r~rnnfcn, dii; rn,;tgPhnuclen wordcn totrlat de :::tier 
in dolll' mart -.ijm• hoorns• Jum in den hnik !"toot 
I'll ze al~ !'Cll i-peclhal OlllYel'WCrpt. 

D1• \all hoYen p;eheel opcne cirkcl, omgel'en door 
het bonte g~wemel der toe5chouwers, fol doo1· <le 
zon bcsd1encn, Jernrt C!ln mooien aanblik op, vooral 
op het oog-enl'ilik tlat. rle plechti.ghcid begi.nt, en dat 
rle gcbecle stoet •·an sticrE}nvechters in bun .gouden 
en fluweelen doi;, gekleed· als Fio-aro op bet toonee), 

De Soe1·akar tas che Oo u r ant ver
schijnt tweemaal 's weeks: D insdag en 
Trijd a g "' uitgezonclerd feestdagen. 

ren en ze yan Djoerook per pramv- naar Soe
rabaia te brengen. Hij had bevonden, dat de 
hoeveelheid zwavel onberekenbaar groot wu~, 
ruaar de weg was vDor zwaar beladen pikol
paarden onbegaanba11r en het maken van dien 
weg was voor een particulier ondoenlijk, om
dat de kosten te groot moesten zijn. Die land
huurder, ihans overleclen, heef't zelf de Lawoe 
van verschillende kanten onderzocht, echter 
niet met een wetenschappelijke bedoeling, maar 
alleen om de zwavel. 
D~ pelgrim vertelde ook nog dat hem 

voorgekomen was, het des nachts, op de plaats 
waitr hij gebivouitcqeenl hitcl, minder koud was 
dan vroeger; dit kwam den administrnteur 
echter v1tn min ler ge"''1.cht voor omdat de 
theriuometer van het menschclijk lichaam weI 
zeer gevodig is, maar een juiste graadsverclee
ling mist, zoodat daarcloor niet aangegeven 
kan worden: hoe koud het is en de pelgrim niet 
in het bezit van een glazen thermometer zijnde, 
had zulk een instrument ook niet kunnen me
denemen, iets wat trouwens toch van we1mg 
nut zou geweest zijn, dan.r de filll,n volstrekt 
niet lezen of schrijven kan. 

Het bovenstaande is slechts van betrekkelijk 
gewicbt. Tijdingen door Javanen, zooals bedoel
de pelgrim aangebracht z.ijn nooit ten volle ge
loofbu.ar. Die menschen gaan te veel af' op den 
indruk die zij ontvangen en onderzoeken zel
den nauwkeurig. bit bleek ook nu weder het 
geval te zijn. Nader ondervraagd kw am het 
uit, dat de pelgrim den. afstand van den wal 
tot aan het niveau van bet water in het meer 
niet alleen dit jaar, maar ook vroegere Jaren, 
niet geme:ten hacl. Het was hem slechts zoo 
voorgekomen, <lat het water gezakt was. Daar 
ecbter een vu.elem ( saclepu.h) nog al veel is, kon 
de claling wel alleen door wp.arneming · met 
het oog opgemerkt worden en zal de medeclee
ling• van de door den pelgriru meclegebrachte 
ti}dingen, zeker den lezer der Soerakartasche 
Courant aangenaam wezen. Misschien dat er on
der hen zijn, die belang tellen in vulkanisl!he 
werkingen en bij hen den lust opgewekt wordt 
om de Lu.woe nu en dan te beklimmen, ten 
einde een onderzoek in te stelleu of er al clan 
niet werking plaats heeft. 

In (le Locomotief Ko 57, 
Pen wooi·d Ot>e1· het ttieiw•r• 
menl. 

ROLF. 

komt voor: 1Yo~ 
Lahdh w1 l'l'C(Jle-

Ofschoon ten volle instemmende met den 
schrijver, vermeen ik als mijn gevoelen te ken-

iJJ. optocht bet perk binnenkomt. 
Eene deur gaat open £i vroolijk en lustig springt 

de stif;'r in de baan. Vol moed en lutit rent hij toe 
op bet eerste" roode doek, dat hem voorgehouden 
wordt en dat hij omver wi.l rell\len, om dadclijk een 
gelcn lap voor zijne Oogen te zien fladt!eren. Dit 
ophitsen geschiedt om hem op de paarden tc doen 
losrennen. die dool' mannen met eene lans m ·de 
hand bereden worden. Dit zijn rle picadores, en 
hunne arme paarden, die juist goed genoeg zijn, 
om voor afbrnak te worden verkocht, bebhen het 
hard tc verantwoordE}n, Eer1 picador, wiens paard 
niet in don strijd geblcven is, wordt door bet volk · 
uitgejouw1l en uitgefloten, evr.nals de stier wordt 
uitgcjou wt!, als hij z1cb niet moedig gedraagt. 

Dit is het cerstc bet!rijf. Daarna komen de chu· 
Jos, in icdel'c hand gcwapend met ecn priem met 
veelklelll~ge linten versierd, di.en zij in den rug van 
den stier moeten stcken. Daartoe blijft de man op 
ecnigen afstand "l'OOr het clicr staan, en op hct oo
genblik dat bet 11tet omlaag gedoken kop op hem 
losrent, SL<'ckt. hij over den kop hccn de bei1le priemen 
het clicr in den rug, en wijkt tcgelijkertijd zijrle
lings nit, zootlat de stier hem voorbij bolt.. So1ns 
is e1· vuut·werk vcrborgcn in de veelkleurige lint.en, 
om den i;ticr nog eene kleine opwekkiug te geven, 

lfot is de e~pada, <lie den stier moat dooden. 
llij houdt met dat <loci in de linkediand eenen 

grooten, roodcn lap voor de oogen van den sti~1·, 
en als doze chiarop losrent, stoot hij ecn langen de
gen ont!cr dcJl linkerschouder tot aan het gel'cst in 

Advertentiekosten behalve 'het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

nen te moeten .geven: dat het weinig of liever ~ 
niets zal bn.ten, ind1en de onmogelijkheden en 
belemmer.i:hgen in clat staatstuk vervat, in cle 
dagbladen worden besproken; omchtt men ruaar 
al te zeer bij ondervinding weet dat de regee
ring zeer weinig notitie neemt van het Cou-
1·u 11ten geschrijf. 

Het komt mij voor, dat: op:i verandering te 
v.-rkrijgen in de ongerijmdheden en niet moge
lij k nateleven bepalingen, ieder landhuurder, 
die daartoe in staat is, aan de vereeniging 
\'"1 n hmdhuurders te Solo, een m morie indie
m , bevattende: bedenkingen tegen en weder
le~ging van de in vele opzichten met de ge
w .. nnle11 en instellingen des 1·ijks, strijdende 
vtrordeningen. Da.t de vereenigiug, die me
morien in behandeling neme, toetse aim de 
werke4jkheid en daarnit een rapport s1i.men
stelle, hetwelk door haar, namens al de lund
h1 urders, bij een request der regeering worde 
a ngeboden, met eerbiedig verzoek, zulks in 
O'"~rweging te willen nemen, en du danige 
veranderingen in het afgekondigde rllglement 
te brengen, dat daardoor de zoo veel voorspoed 
01 der de Inlandsche bevolking verwekkende 
la11dverhuur, niet worde beltmmerd, :n.laar tot 
w ~derzijds voordeel, orde en veiligheid, kan 
bltiven bestaan; hetgeen. Oll.Illogelijk is, bijal
clien het reglement, :-:oo als het daar ligt, door 
clt, hoof'dci... rnn goweslielijk bestuur, moet wor
den gehandhaafd. 

Solo Maart 1884. 
W. H. G. 

Aan den Redacteur, 

van de Soerakartasche Courant. 

Ingesloten doe ik u toekomen een paar 
Couverts van brieven die in spijt van het dui
delijk ad.res Soekaboemie- Salatiga-Java, toch 
eerst een reis maakten door de Preanger alvo
rens hunne bestemming te bereiken.. In zeer 
beleefd schrijven maakte ik reeds vroeger den 
Uhef van het postk11ntoor te W eltevreden op 
deze nonchaiance attent, echter zooals u be-: 
speurt met geen gunstig resultaat en daarom 
zie ik mij thans genoopt de tusschenkomst va~ 
uw blacl in te roepen, om te trachten 111ngs 
dien weg het bovenstaande te brengen onder 
de aanLlacht van hen, die mogelijk met meer 
-succes op clergelijke verzuimen kunnen wijzen, 
dan ifr verm(len te doen met mijn beleefd bricfje. 
V cnnoedelijk zal clit wel niet veel uithalen 
doch: mann kann's noch eimnal probiren. 

Dut er ook nog een onderneming van ge
lijken miam, als die ik bewoon, in de Preanger 

den nek van liet die1·. Di.t is het meeste1-,;tuk van . . 
de kumi,t. ls de stoot goeci gegel'en, dan moet de 
stier, zooeve11 nog vol vuur, dood nee1·vallen, en clan 
wordt rle kunstenaar ovet'stelpt met bral'os en lof
tuiti.ngeu en ruikers en geschenkcn. Stoot de espada 
mi~, rlan is het best mogelijk dat hij zijn eigen 
!even <"' j inscbiet. Dit gebeurt cchter bijna nooit. 
Het zeldzaambeid, dat een man in een stie-

·rengl!' )mkomt. Het eenige wat men ziet, is 
dat een dot' van zun paarcl buitelt en een paar 
ribben b1 Die paardenslachtel'ij is cigenlijk hot 
eenige wa Jig is, en hoe akelig! in het stieren-
gevecht. D. ne beesten kunncn ii.ch ni.eL venve-
ren en mogen 1 ~t wegloopen. Het scl~nt, dat r\e 
stiercngcvocht~n cne groote aanLt-ekkelijkhei.t! heb
ben. Ook voo1· vreemdeli.ngen. Ik heh er hi.er 
herhaaldelijk on1 jt, rli.e met gl'oote i.ngcnomenbcid 
tegcn de sti.ercr, vechten in Spa.nje waren gekomcn, 
e.n die bc1'enden. at zij e1· toch geregelcl heengaan. 

Toen er vie1' stm1 n ac' /l'-eenvolgens warcn gertood, 
had er ieti; plaats da!" ·01·5T..i.ppigst was. \Vel vijf
hondenl gcwone licden 1eAn ' ' volk, zoo groot als 
klein, kwamen in hct p~l'k, r lelijk da:u·op ging " ·' opnicuw 1le dcul' open en . ;1_ " ee11 wocde111lc 
sti.cr naar binneTi, welks Juo. ,.qwoeld ware-n, 
zoodat hij niet steken kon. De st, renrlc los op den 
joelcnden drom, <lie hem telkens on, eek, stec1ls hem 
sarrcnde, nu ecns tl'ekkende aan zijri sLaart, <Ian aan 
zijne oorcn, dan weer hem eeh mantel of.cen roodc.n 
zakt!oek voorhoudendc. -Soms wierp de stier eon man• 
of een jongen omhoog, soms duwde bij er een ,·ijftal 

Inzencling der Aclvertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

bestaat, kan niet a.ls excuus word~ aangeuo
men; ik verrueen dat de postbeambten verplicht 
zijn een adres nauwkeurig te lezen en gcschied
cle dit, ·dan behoefde bij goeden wiI, teu minste 
niet op een dergelijke slorc~igheicl bij herhaling 
gewezen te worclen. 

De klachten omtrent Javaansche bedienden 
zijn vele, yooral op de hoofdphiatsen. 'l'en plat
ten lande is het hietmede nog iets beter ge
steld, doch het begint en als bewijs claarvi1n 
kan ik mededeelen, clat <J.ezer du.gen ·mijn toe
klmg sapie op staanclen voet wenschte ontsht
gen te wor,den, omdii.t hem, op een oogenblik, 
clitt hij z\jn rug tegeu een der stijlen van den 
st1il stond· t~ schuren, gelast wercl uit de ti.m
ruerloods wat S]'.ma.nders ta halen, om het yuur 
in de keuken aan te maken. Dit was volgens 
hem iets verneclereucls OD; niet te rijmen met 
zijne Wttardigheid als koejongeu. Ontslag we.t'tl 
heru verleencl, Jiefst eervol, cloch ik mun on
der vier oQgen een gevoel vol afscheid van den 
man, die het zoo hoog in zijn koejongenskop 
had. Mogelijk is hij door dit afscheid ten 
zeerste gekrenkt, mogelijk ook is hij mij clank
baar voor de ernstige reprimande, waarschu
wencle tegen hoogmoeclswaanzin. 

Ongelukken, veroorzaakt door losloopenil '" ·' 
behooren niet tot de zelclzaamheden. Op deze 
onderneming zelve bevind zich een slachtoifer. 
De vrouw vun een mijner -0pzieners werd door 
een losloopenclen stier geattaqueercl. Z~j bracht 
er het leven af, doch zal verrnoedelijk voor 
bet grootste gedeelte het gebruik vun hare bee
nen moden missen. W enschelijk komt het rnii 
voor, de aanclacht der .Politie eens hierop te 
vestigen; een verordening waarbij ieder eigenaar 
van vee wordt strafbaar g(lsteld, die het liet 
t·ondloopen, zonder volcloend toezicht, zou mo
gelijk een goede ui.twerking hebhen. Daarbij 
dan tevens ttan te geven, wat door volcloencle 
toezicht dient te worden verstaan, want nu zi.et 
ruen gansche kudden vee toevertrouwd aun de 
hoede van een jeugdigtin snuiter, die ter nau
wernoocl in sfaLat is z~n eigen katok op te bin
clen, als hij zich al in de weelcle van znlk een 
kleeclingstuk mag verheugen. Voornl op de 
snialle en gevaurlijke wegen rn het geJ)ergte is 
ten clezen aanzien een streug toezich t ten zeer
ste aan te bevelen. 

De l\1erapi liet in de laatste du.gen i.ets rueer 
vn.n zich hooren dan gewoonlijk, trouwens ver
ontruste:q.d is <lit niet, meestal is dit het geval 

omver. Men zou gezegd hcbb'en ecn zwerm insecten, 
op cen stuk vee aanvallende. Dit is ecn spel, en niets 
mee1·, want niemand is gewapend. Heeft het eenige 
minuten geduurd, dan I~omen er vi.el' tamme stiercn 
bet pel'k binnen,. die den vcchtstier iii hun rnidclen 
nemen en hem het perk uitbrengen. Zesmaal ach
tet'een kwam er een versche stie1· binnen, en telkens 
lachtte en joelde en joolde men om het woedende 
clier been. flit, was een zeer vcrmakelijk kluchtspel 
na bet treurspel van daal' even. 

Daargelaten dat hct stie1·engevecht een nationale 
hal't~tocht is, en dat de koni.n'g geen <lag op zijn troon 
zou blijrnn, ab hij de stierengevechten wilde af.~chaf
fen, zijn el' een g1·oot aantal parti.culiere be!nngcn 
mede gemoeid. Ilet fok.ken ·van stieren is cen be
drijf voor groote lailrlhcct'cn geworden, even als cldrl's 
de paardenfokk.et·ij. Dit verklaal't dat niemaml Cl' nan 
<lenkt de stierengevechtcn af te scha!fe.n. Ook rle 
armen trekkcn er ecne aanzicnlijke bate uit. Jn den 
regel ligt bet stiel'enperk in de Spaan:;che ste<len op 
een stuk grond naast hct armhuis, dat daar\'an eene 
zeer hooge huur ruaakt. 

De hooft!oorzaak e\'enwel, w'aarom Cl' in Spanje nog 
1·olk~spe len ten koste van arme eri gcmarte!de diercn 
zijn ovel'gebleven, llic bij iedere ande1·e bcschaafde 
natic reeds lang zijn afgeschaft, is deze, dat <le nat.ie 
onbegrijpelijk gevo~lloos is voor allc die1·en. 

Hct is niet onwaarschijnlijk <lat dezc, k.arakiertrek 
een ,·an de ta.lrijke dingcn is, die de Spanjaal'den van 
de Arabiercn gcerfd ltebben. 

In een Mohamedaansch land ";prt!t dagelijks ILW 
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in dt•zeu tjjt1 im het jaur; teugcvolge van de 
zw1tre regens, , ebijncn inwemlig aardstortingen 
plaats te hebbeu, die dit gerommel en gedreun 
Yeroorzakeu. Yau clen Oostlrnnt is de verheffing 
van den eruptiekegel in de ln1ttste twee man.n
deu niet meer wMtr to nelllen, echter hoor 
ik, dat dit wel hct ge>nl is, zoodra men den 
zmlel is gepas eenl en de richting van de Kadoe 
volgt. Van die zgde bekekcn heeft ouzen ge
meenschappelijken buurnrnn een bar ep_ dreigend 
mtnzien en is bij wel in st11at om, bij cle min
ste buitengewone vertoonmg, den bergbewoners 
schrik mm te jagen. 

Laat ik thaus echter melding maken van 
het feit, dat nu de maand Februari 1884 
tot het verledene behoort en "'ii in spijt van 
de officiucse voorspelling, den heer [{osemeijer 
uaar rnijn idee ten onrechtc ten laste gelegd, 
geen iutbarsting hebben gchad, er meer kalmte 
en rust is gekomen in de gemoederen. Het 
mpport van den beer V erbcek heeft daartoe 
ook niet weinig bijgebracht en zulks te. meer 
ornd11:t wij van nabij weten met welke nauw
gezetheid het ouderzoek heeft plan.t gehad. Be
drieg ik illi,j niet dan wertl een verblijf van 
twee dagen en twee nachten op den top ver
eischt, om bijgesfoan door de heeren van Heu
kelom en Merten de noodige gegevens te ver
zamelen. Ambtenaren, die hunne taak zoo 
l'rnstig opvatten en wier be kwattmheden op 
chtt gebied algemeen bekend zijn, verdienen 
vertrouwen. En w11nneer het hunne meening is, 
dat bij een gewoneu gang van zaken wij niets 
hebben te duchten. kunnen wij ons als leeken 
dnar veilig hii nederleggen. De zelfvoldoening 
wil ik den beeren clan ook gitarne nageven, 
dat hun verblijf op en in clen krater, oorzaak 
is, dat de mee ten onzer met lrnlmen gemoeds
stemming en meer opg~wektheicl hunne dage
lijksche bezigheden Yerrichteu dan voor hun
ne komst. 

Intusschen wij zitten op een vulkaan, niet 
spreekwoordelijk <loch in werkelijkbeid en dit 
brengt steeds iets eigenaanlig~ rnede, vooral bij 
rnens1;hen ·wier zenuwen niet van <le sterksten 
zij11 en die bij al het bijzonder . dat zij hoorett 
terstoud gereed ziin de oor:aitk diutrvan aan 
<len l'l'1·u toe te ehrijven. Y oor zulke menschen 
i' .Tuw met ztjne -l 7 v-ulkanen een ongezond 
oord, ik meen dat er J 7 zijn geachte redak
teur en ancler': doe er eenigen af of bij om 
het cijfer jui t te maken. 

Merci voor de afgestane ruimte. 
T. 

So er aka rt a. 

Man.nstnnd. 

Dinsdag 4 ).faart E. K., Woensdag ·12 Maart V. M., 
Donderdag 20 )faart L.. K., Domlenlag 27 Maart 
l\. :\L 

Tabel aantoonencle de datums van vertrek ·p,11 ver
mocdelijke aankomst rler brieYenmalen van en naar 
Nedc1·lcmd OY.Cr de maand Maart 1884. 

\" ermoedelijk aankomst 

te Ilata,;a. Vertrek van Batavia. 

K 2 )faart. N. 1 Maart. 

F. 6 id. E. 6 irl. 

E. 10 id . t\. 12 id. 

N. 13 id. F. •!3 i<I. 

F. 20 id. E. 20 irl. • 
N. 2~ id. ~ . 22 id. 

E. 24 id. F. 27 id. 

X H. De letter..; S. E. F. dnirt•'n respectievelijk de 
Sedr>1•f (I ml.~che, E11gelsc!ie, en F1·lf 11sche brievenma.
len aan. 

Kommissarissen voor de mn.and Maart. 
Plaatselijke Schoolkommissic 

gevocl gekrenkt en gnkwetst ctoor het mish-i.nrlelen 
van de hui~ctieren, ~n al gebem·t dit in Spanje niet 
op die schaal, eenc m:::.atschappij tot beschcrming van 
dieren zou bier een rnim veld vinden. Hct is niet 
voor niet, dat men Sp:tnjc 11,et voorportaal ,·an ~oord
Afrika heeft o-enoemd, en men zou ecne belanQ;wek
kendc' ~tutlic luurnen m'lkcn in eene vergelijking t11s
schen tic zeden cler Arabieren en der Sp:inja'lrden. 

Ats men in de courantcn lee:;,i., daL geh~el Sp:tnje 
in :;taatkunclige opwi11di11g is over ceue mogelijkc Ka
lllCl'Onibinrling en over hct optreclcn van bet minisLerie 
rlcr n'cl1tcrzijrte, clan 11cmc men rlit :tiles niet; zoc;> let
tcrlijk op. De waadrnirl is, rlat de gl'Onte ma-<"a van 
hct publick zich slr~cht.s opwinrlt voor twee dingcn: 
de sticrrngcvecbtcn en rle sta1tslot.crij. J)e staatkumte 
is te Ma1lrid in handen v:in cen zeker aantal politie
krrs, die hunurn slag sla,m en op de mecst cynischc 
wijzc hunne zakken vnllen, en venter stoort zich de 
gruote ruassa om rte staatkundc als om iederc andere 
zaak, rlie tie negenlienrte N'lll\' op kunstniatige wijze 
href"t ingevoerrl. Zie 111 1ar tfo winkeb. llrt rerste wat 
men ov1iral zii:t zijn 1le port1·eLten rlcr voornaamste stic
rcnvecliters. Iedere sLarl hecf"t zijn matador, zijn held, 
waarop men trotscher is tbn op een prima donna in 
de Opera, of op een !rider in hct pat lerncnt. 

En kom in gezel><chap met :::ipaan~cbe beeren in 
een kofliehuis, dan zal men hooren spreken van het 
begin tot het einde -over de ~taatkunde? Nooit, 
maai· o,·er dfl stierengevecht!'ln of over liefdesav.on
turen, bij voorkcul' met <le vrouw van ecn vriend of 
"fan een buurman. \Vat Leporello zingt in Don lit-

de heer: N. VAN KLA VEREN. 
de ·hear: J. G. ~~; A. CARLIER. 

Verzorgin~s,;estleht 

de heer: H. W. PISTORIUS. 

B. K. Ecrediem1t. 
Katechisatie Vrijdag en l.'.:atedag · den 21 en 

22 dezer des morgens ten 7 ure en 
Gotlsdienstoefening Zondag d-:m 23 d€zer des 

morgens ten 8 ure 
Fui;toor · F .. H: DE Bn,UIJN. 

Men schrijft ons uit Boiolalie. da.t de zaak 
van de ketjoepartij . van Lerep ('l'.jepogo) goed 
vordert, zoodat zij in de vblgende week reeds 
naar de pmdhoto z11.l ve1·wezen worden. De 
spoecl waarmede d•!Ze zaa.k behandeld is ver
dient allen lof, vooral als men weet, dat. er 
een legio getuigen zijn opgeroepen. Behalve 
diti van Soerakarta zijn er 1 7 van Kedoe en 
19 van Salatig11. 

V oornamelijk heeft men dit resultaat t.e 
danken aan de voortvarenclheicl en den ijver 
van den assistent Resident van Boiolalie, die 
in deze, om zoo te zeggen, niet heeft stilge
zeten. Als alle lichamen, die in die ketjoezaak 
nu nog zullen recht te spreken hebben, even
zoo handelen, clan zullen de roovers hun ver
diende straf spoedig ondergaan, iets wat zeer 
wenschelijk is, daar er anders veel van den 
indruk verloren gaat. 

De waarne111end schout, de heer Goestee 
heett eeD,. rekest ingediend, behelzende bet ver
zock om geplaatst te worden als ambtenaar 
tot tegengan~ van den opiumsmokkelhandel. 
Den ijver en de geschiktheid door hem als 
waarnemend schout steeds aan den dn.g gelegd, 
zijn een waarborg, <lat lrij ill de gesulliciteer
de betrekking ook met vrucht zal werkzaam 
zijn. V oor Solo zal het echter te betreuren 
wezen hem te moeten verliezen, daar het 
moeijelijk zal zijn iemancl te vinden, die voor 
die la tige betrekking voldoende geschikt is. 
Daar het inwilligen van zijn verzoek echter 
een lotsverbetering zal aanbrengen, kunnen 
wij met anders als. hem een goed succes toe
wenschen. 

N aar de Europeesche bladen mededeelen is 
de kardinaaL Luigi Billio op zijn 58e jaar 
aan het Heilig College ontvallen. Hij bezweek 
aan rheumatischen mohdklem, een verschrik
kelijke, gelukkige hoogst zeldzame ziekte, die 
hem onbeschrijfelijk heeft doen lijden. 

Dit brengt ons in herinnering <lat bijna 
twee jaren geleden te Soerakarta zich · ook 
een geval van tetanus heeft vo01·gedaan. 
Dank z"ij de goede ~orgen van de ,heeren 
G. B. Lowe, ' J; Spruijt Landskroon en A. Ma
lrielse, die geen moeite gespaard hebben, is 
de lijder, een jongeling van 16 jaren, gered 
en zoo goed hersteld, dat hij nu de lessen 
aan de ;Hoogere Burgerschool te Samai·ang 
volgt. 

Het examen v.oor onderwijzers en onderwij
zeressen, zal plaat.s hebben te Batavia in de 
tweede helft van de maand Juli; te "Samara.ng 
en Soerabaia in de eerste helft van Augustus 
en te A-:nboina in de eerste helft van de 
ma.and October van <lit jaar. 

Naar aanleiding van de versch:illende be
richten omtreli.t veepest en miltvuur, zoowel 
op Java aJs op de buitenbezittingen, brengen 
wij onzen lezers in herinnering de verplich
ting, die op houders van beesterl. l'ust, om 
zootlra zij iet.s van genoemde ziekten onder 
hun vee bemerken, daarvan onmidtlelijk aan 

an, . In Spanien Tansend und D1·ei." is ;nog heden 
ten 1ta,ge de droom van elken goeJen Spc:tnjaard. 
Er is maal' een~ ecne weduwe in Spanje geweest, 
<lie twint;g jaar na den rloocl van hal'e!\ man nog 
aan hem dacbt, waat'op :il de Spanjaarclen cen-;Lem
m~ hcliben verklaal'd, dat de goecle ziel g<lk wa~, 
en zij !weft er in de ge~chiedeni den na::un rnn 
gehouden. Het was Johanna de 7 'Ze, Juana la 
Loca, de moeder van Karel l'lfarlrid in 
den koninldijken stat wijst mt. 1g het rijLig, 
waa:>in zij reisde en het lijk liaar ornrleden 
man met zich voerde. 

Ecn reisverhaal als dit is o rtijdelij lc ecn mo-
:mil!k van allerlei zaken, dik• J· Montier grooten sa
menh, ng-. Dit verklaart, wn ·om aan dat slot van 
dezc letteren een paar foit worden vem1eld, die 
uiL ~hdrid het best te sr ,ven ;r,ijn. 

Tc <iren<t•la, in cene n.. in·eetle zijstraat, staat 
een h·1is, in welks gevel 1 stad:· iestuur ecn s~een 
lict pla:it•en met 11 ·t opsr . ft, dat aldaar de vi·ouw 
gehore11 is, die zek v~.t alle vrouwen der ncgen
ti1rn1te eenw d• 1 zon~ _ 1ingsten leven~toop heeft gehacl. 
GespruLcn ~n ni, t v,eer Yermogend ge~Jacht, is 
zij keizcr' orden van e"n rJ.er grootc staten van 
Eul'Op>: .. iama haar troon, baar echlgenoot, 
lutal' ZOL. ,, ae jrunmcrlijkste wijze te. verliezen. 
De grbc .eplaati; v:rn keizerin Eugenie is gelcgcn 
in clie 1 ~Yeustnmt ian Grenada. 

Te J\lar!riit 'i arnnds nnai· de Italiaans(:he Opera 
gaanr!e, zag ik in cen balkon, een der ee1-. tc links 
van het tooneel, iemand zitten, die mij bekend toe-

het hoofd van bestunr kennis te geven en te 
zorgen voor · de afzondering der aangetaste 
dieren. 

Strafwetboek voor Europeanen. 
Art: 381, 382 en 383. 

Strafwetboek voor Inlanders. 
Art: 383. 384 en 385. 

Men vraagt ons of de Spoorwegmaat.schappij 
de bevoegdheid heeft om zooveel wagons aan 
de locomotief te laten schakelen, dat, b:i.j 
aankomst van een trein aan het station te 
Noordwijk, de sluisbrug voor een tiental mi
nuten voor het openbaar verkeer gesloten 
blijft. Heden ochtend toch heeft zich het geval 
voorgedaan dat de trein van Buitenzorg zoo 
lang was; dat, bij het stoppen van de loco
motief, de achterste wagons, vrachtwagens en 
rijtuigen voor het personeel nan de nndere 
zijde van die brug bleven stilstaan, zoodat 
noch de tram noch de r!jtuigen, dos-a-dos en 
karren, noch de voetgangers (zoo deze, niet 
op straffe van voor den rechter te worden 
gebracht, het sluithek overspringen) de sluis
brug konden passeeren, 

Zoo schrijft de .Java Bode. 
De Spoorwegmaatschappij zal het publiek 

zeker een grooten dienst doen van bij bet 
station Soerakarta, als er gcrangeerd moet 
worden, te zorgen dn.t cle \veg naar M11l1mg
Djiewan, niet zoo limg gesloten blijft. Dit is 
SOlllS meer dau twintiy minuten bet gevu.l. 

'.leker is het rangeeren noodzakelijk en 
darn: de overweg verkeerd geplaatst i<::, moet 
zulks aanleiding tot moeilijkheden geven, 
maar wij verbeelden ons, dat met een weinig 
zeemanscha.p afwisselend zou kuunen gerau
geerd worden en ~e overweg vrijgeln.ten, zon
der clat het oponthoud zoo buitengewbon lang 
plaats had. 

Uit Ngawie schrijft men ons: 
Ohine•en en Javanen op de Bazar te Ngawi 

moppereu van belang, en met recht, omtrent 
het afbreken eener paardenloods, en eenige 
daken wimronder de verkoopers en verkoop
sters zitten uit te stallen. 

De loods is ten tijde van den Assistent 
Resident Burnabij Lautier gebouwd ten gerieve 
van de paardenvoerders, die van heinde en 
ver rijst brengen, en wel 200 a 300 picol
paarden wanneer het passerdag is. 

Het geld ter opbouwing van gemelde loods 
is door al de Chinezen bijeen gebracht ilie 
t 25 - f 10 en minder, elk naar verrnogen, 
daarvoor hebben geteekend; Ook de plaatsen der 
Javanen op de Bazar waar ze hun waar uit
stallen heeft elk man met f 2,50 moeten betalen. 

De vraag hier is, wie eigenaar is? 
De Opziener van de W a~rstaat (un grand 

Seigneur)heeft de houtwerken en pannen 
overgebracht naar zijn l.oods. - Met welk 
recht? 

hnoun fan 0PM No 115. 
De suikerindnstrie. Strooptochten op nijver

heidsgehied. Hemelgloed en V ulcanisme; de 
Jutte-plant; de Rameh. Het partljtrekken der 
natunrkrachten in Franlrrijk; 'l'elegraafstations 
in volle zee; De parelhandel in de Perzische golf; 
Sprinkhanenplaag in Rusland; Vervalsching van 
oud aardewerk; Vervoerbare huizen; Eeu nieuwe 
verscheidenheid der selderij; Spruwkoorts van 
het vee; De Hova's; Inkomsfanbelasting in 
Nedeiland; M~jnladingeu van kalk. Landbouw
Industrieele mecledeelingen. Het sLukergehalte 
van het rietsap: Suikermachinerien; Het ge
bruik van zwavelig zuur. Strooptochten op n!j
verheidsgebied. De koning Otto gedegradeerd 
tot onderkoning; De luchtgolf vim Rnkata; De 
voordeeligste snelheid der goederentreinen; Smalle 
bergbaan; Het twijfelachtig nut van op de 
locomotieven aangebrachte snelheidsmeters; Wn-

scheen. 
. ."Waai· heh ik C\:lit· gezicht toch meer gezien?" 

woeg ik me telkens af. Naast mij zat ee11 heer, 
die reeds zoo goed was geweest mij eenige intich
lingen te geven. ,,'.Vie is toch die heer?" wocg ik . 
hem. ,Jfot schijnt mij dat ik zijn portret ergens zag 
l\faar het is tc;>ch niet een van de Spaamcbc heeren 
die ik---b.eb gezien." ,Gij hebt zijn portrct te Parijs 
gezien," antwoonlde mijn buurman, .,en daal'Om 
zal ik u zijn naam niet meclcdeelen," en meteen 
beg-on bij te spreken over iets anders. 

De man in bet balk.on was de onrl maarschalk 
Daza inc. Zonderling toe val! 

Jlet begin en het eindo van bet tweede keizerrijl, 
hebben wij daat· aanschouwrl. Tussrhcn die achtm·
straat te Grenada en het balk.on rnn den schouwburg 
te l\faclrirl Jig-gen de t"';ntig jaren van Babyloniscl!e 
zwelgerij, die aan l11·ankrijk twee provincii'n en de 
familie Bonaparte hare overl{'vering en baar troon 
hebben gekost! 

N. R. C. 

BI..iAD,TULLING. 
Een heer bezocht onlangs zijne dochter en pen

sionnat op een der eerste instituten in GeJderlan<l. 
De madame. die juist voot· een g1·oot schenkblacl, 
gevuld met kop,jes, een suikerpot,melkkan, enz, zat, 
nooc!igde den varier uit een kopje mcde te drinken,, 
Dit werd volgaarne aangenomen, maar toen hij even 
geproefd lmd, zeide hij: 

Mag ik u u vragen of het kollie of thee is 

gens voor vischverv0er op de Ita1iaansch 
spoorweg~n.; Prijs van een v0nkenvanger; Oor
zaak der Cholem; Dui.tsche cog:rtac; Nog eens de 
luchtgolf van H.akata; De standaarcl in onze 
kolonien; Geneeskundige aard.rijksbeschrijving; 
de Duitsche Qorlogschepen; Holloway, Dickens 
en de Nederlandsche kranten; Rapport van dr. 
Sollewijn Gelpke" over de Sereh-ziekte in het 
Cheribonsche; suikerriet. Eerste taxatie der in 
1884 aan den Lande te leveren kofhe. · Ver
slag omtrent den staat van's lands plantentuin 
te Buitenzorg over 1882. Vervolg. 

Men meldt ons: 
De ede luitenant der infanterie M ....... . 

alhier in garnizoen, werd overgeplaat.<>t naar 
'IJilatjap. Met de plaatsing naar dit ongezon
de oord niet ingenomen, diende luitenant M. 
een request in om eervol ontslag uit 's lands 
dienst. 

Naar wij vernemen, is door den Gouver
neur Generaal bij bet opperbestuur aangedron
gen op de spdedige uitzending van de ruim 
500 man, welke op ultimo December 1883 
nog olitbraken aan de voor dat jaru: toege
zegde suppletie. 

Men schrijft ons: 
Algemeen wordt te Mr. Cornelis onder Chi

nezen geklaagd over de onheusche behande
ling, die zii bijna altijd bij het betalen hun
ner belastingen ondervinden. 

Na eerst een heele tijd gewacht te hebben, 
terwijl cle persoon met de ontvangst daarvan 
belast, een praatje gaat houden, worden zij, 
wanneer zij beleefd verzoeken Olll geholpen te 
worden, afgesnauwd met ,, Toengoe bina-
t • k i· " a.ng, -oerLtllS" it( iar en zoo meer. 

Het betalen van belasting is al alles behal
ve pleizierig en hen, die <lit gewillig doen op 
deze wijze te bejegenen, is ongepast. 

In den laatsten tijrl wordt in de Holland
sche militaire tijdschriften veel werk gemaakt 
van het milibtire recht en nlgemeen beaamd, 
<lat de tegenwoordig vigeerende wetten niet 
meer te huis behooren in het kader van on
zen tijd. 

Hetzelfde valt ongetwgfeld te zeggen van 
onze Indische militaire rechtsbedeeling; ook de
ze is voorhistorisch en vereischt dringend ver
betering. 

Een mooi werkje voor den heer der Kinde
ren, in vereeniging met een beke:n.d militaire 
rechtsgeleerde. 

( Bnt. Randb.) 

PADANG, 8 Maart. De heer 0. Hoffmann 
schrij.ver vmi eenige ietwat hardhandige arti
keltjes, die een eigenaardig licht werpen op 
sommige zonderlinge toestanden in de binnen
landen, zal Donderdag den 20sten dezer te
recht stann voor den Raad van Justitie alhier, 
als zijnde beschuldigd van laster en smaad, ge
pleegd door middel van een gedrukt en qoor 
verkoop verspreicl drukwerk, alsmede van over
treding van art. 156 van het wetb. van Straf
recbt voor Europeanen. (Beleediging v~n een 
of meer magistmatspersonen van de adminis-: 
tratieve of rechterlijke macht, in of ter geie
genheid van de waarneming hunner bediening). 

Blijkens een door ons van den beschuldigde 
ontvangen particulier schi·ij\1en, ~cht hij zich 
gelukkig cfat de zank dezen Joop heeft geno
men, waardoor hem. naar hij verrneent, de ge
legenheid gegeven worclt ·om in 't algemeen 
belang voor het goecl recht vw1 den inlander 
in de binnenhinnen op te komen en dingen 
aan 't licht te brengen, die niet langer in het 
duist~r mogen Q]ijven. 

Voor den heer Hoffmann hopen wij, dat, 
als hij inderd aad voor een goede zaak strijdt, 
zijn gegevens van een autlientieke kracht Ir.!:l

gen ziju: wan~ anders tast hij in den blinde. 

din u clc goedheid had mij in te 8chenken? , 
- Hoe moet ik die vraag vcrt:.:aan antwoordrle 

madame verwonderd. . 
- Ik rneende alleen maclame; als het thee is, 

zoo zoucle · ik u om een kop kofrie verzoeken en zoJ 
het koffic is, wilde ik u liever om thee \Tagen. 

Zeker schrij1·er die, of~choon hij YC<'l lict drukken, 
tbch den heel en dag op open bare plaa tsen en bij 
alles wat de nieuw~gierigheid opwekte, tc vinden 
was, ontrnoette ecns een tooncelclic!Jter, wiens wer
ken juist nict ·op veel hij-<-al bij hct pubtiek konden 
bogen. De clichier vroeg eerstlJedoclden schrijver: 
,,Bij dag zict men n in alle straten, 's nachts ar
beiclt gij; wanueC'r s!aapt gij dan toch? - ,,Als ik 
een stuk van u zie!" hernani de gewaagde. 

De U11iM Cattolica. deelt metle dat cle paus on 
langs een onderhoud liatl met iemand van den Ro 
meinschcn arlel, .rlie hem Bprak ove1· cle pogingen t 
verzoening met Halie, waanan sommig-c liberale bli 
den bij voortduring gewng maken. Leo XIII zeide 
toen lettcdijk bet volgenrlc: ,,\Vij .znllen nooit in eene 
schikking ireden, zooJang ·men ons niet onze vol!e
dige vrijheid en onnfhankelijkhe.id liceft teruggege
ven. Zoolang dit niet is geschied, zulJen wij ..:;oort
gaan te !even gelijk onze beroemcle ,·oorgangers in 
de drie cer:;te ecuwcn der Kerk gelecfd hebben, ze
ker als wij zijn, dat Gods bijsetnd ons niet zal ont
breken en dat de. poorten der hcl niets op ons zul-
len vermogen." N. R. C. 



N.u.11 WIJ vernem'ln, zal de spoorweg Soera
,baja. ?1·obolinyo or 1 JUni a. s. vo'or het pu
bliek verkeer geopend worden. 

Het gedeelte S1·agen-Solo zou tegen den 
l 5den <lier maand in exploitatie komen. 
. En de opening van de lijn ToPlo •11g-Agoe11g 

Blita1· i<i op 1 Juli a. s. vastgesteld. 
Wij vernemen voorts da.t bij clie gelegenhe

den eeniae festiviteiten zullen plaats hebben, 
en dat, tJtlmns voor de plechtigheid op Solo, 
door de regeering eenige fondsen zulJen toe
gestaan worden. 

Me..i spreekt v11n vie;r dagen feestvieren. 
( .:,11m. Ct.) 

Het laat zich nanzien, dat het cijfer del belas
~ing op het bedrijf voor de Chineizen dit jaar 
veel minder zal bedragen dan in vorige jaren 
en zulks, naar men ons verzekert, als een ge
volg der intrekking van het tja.pdjikispel. 

0 die tjapdjiki, wat heeft het spel al niet 
hoo{dbrekens . en soesas · veroorza.akt, maar met 
dat alles blijkt meer en meer, dat het zijn 
licht-doch ook zijn, schaduwzijde heeft. · 

Java Bode. 

TELEGRAMMEN. 
Uit Batavia, 14 Mmtrt. 

De commies op het residentiekantoor te Hem
bang, 8chuler heeft een eervol ontslag uit zijn 
betrekking gevraagd. 

Ben o em d, tot landmeter in de resiclentie 
Kedoe, Bijleveld. · 

W aarschijn4jk zullan de Controleur Leroux 
en de aspirant-contr6leur Thieme met een eer
vol ontslag 's lands dienst verlaten. 

Officieel. 
Vergund bet aannemen en dragen der 

Portugee che orde van J er.us Christus aan de 
Bruijn, handefoar te Ternate. 

'rweejarig verlof verleend aan denveri
ficateur .Muller; 

aan den griftier .bij den lunclraad te Kediri, 
mr. Aldu ; 

aan den postcoi;uruie de Bruijn; 
aan den onderwijzer Endert; 
aan den eersten luitenant Helman. 
Eervol ontslagen, de contr6leur der 2e 

klasse Diepenhorst; . 
de po tcommie .A.lting Sieberg. 
Beno em d, tot controleur der eerste klasse 

in de Buiten-bezittingen, van Braam Morris; 
tot controleur der tweede klasse, Roos; 
tot verificateur der derde klasse, Paulus; 
tot onderwijzer der · tweede klasse, V oskuil; 
tot opziener der eerste klasse bij het mijn-

weze;i, de Corte. 
Y er h e v en tot Pangeran, de eerste lui

tenant-kwa.rtiermeester van het legioen van 
Pakoe Alam, Notodirodjo. 

V e r g u n d de terugkeer naar Nederland, 
aan den eersten luitenant der infanterie Wes
terbaen Schmidt. 

I n g e t r o k k en met 31 Maart, de ter 
beschikking stelling van den Resident der Lam
pongsche districten, van den controleur de Kan
ter. 

To eg e ken d een gr~tificatie als beloo
ning voor buitengewone plichtsbetrachting, a.an 
den militairen ambtenaar, stamboekbeheerder 
Lieber. 

Het stoomschip Pr-ins Alexande;· is te Ba
tavia gearriveerd. 

-----
E e r v o l o n t s 1 a g e n, de gewezen opzie

ner bij het boschwezen G.rondhout; 
de 1pziener belast met het toezicht op de 

bereiding der koffie in de Residentie Kedoer 
van .A.aken; 

de administrateur der leermiddelen van Weer
sen. 

B e n o em d tot administrateur der leermid
delen Regen!lburg. 

E e r v o 1 o n t · s 1 a g e n, op verzoe k, de 
tweede luitenant Margadant. 

0 ffi cie el. 
0 v e r g e p l a a t s t, van Pa.ti naar Pon

tiaUA.k, de hoofdonderwijzer Idsinga. 
Het programma der ontvangst van den Gou

verneur-Generaal van Rees is gepubliceerd. 
De Madoereesche schoener Jfasdennok IS 

te Soekodono gestrand. 
De opvarenden en de lading zijn gered. 

Ui~ Singapore, 14 Maart. 
De Franschen hebben Bacninh ingenomen, 

Uit Batavia, 15 Ma.art 
De Di recteur van Financien heeft voorge

steld over te gaan tot de intrekking der be
trekkingen van tweeden en clerden commies bij 
het vendukantoor te Batavia. 

Door den Directeur van Binnenlandsch Be
i>hrn" ~ ~ vooi:. pensioen voorgedragen de hout-

-i~ van Bakkennes, 
""and pensioen 

;m Liong, 

~ezen te 

Ee r v o 1 on ts lag en, Lucarclie, houtves
ter der eerste klasse. 

Be n o em d tot houtvester der eerste klas
se, Crol; 

der tweede klasse, van Dijk; 
. <ler derde klasse, Dudok v11n Heel; 

tot aspimnt-houtvester van Schmvendijk. 

Van H~uter, 15 Maarb. 
Si ngapor1', 14 ~1Ji,art. Den twaa.lfden dezer 

hebben de Frnnschen Bacninh ingenomen, 
~ij ontmoetten weinig tegenstand en leden 

onbeduidende 'Verliezen. 
De Engelschen hebben bij Suakim een al

geheele overwinning behaald. 
Ook zij leden een gering verlies. 

Uit Batavia, 17 Maart. 
Ee r v o I on ts 1 age n, van Trotsenburg, 

posthouder te Lepar. _ 
Beno em d, totposthouder te Lepar, Celosse; 
tat resident van 'l'imor, Greve; 
tot militairen kommandant in de Lampong- · 

sche districten, de lrnpitein der infanterie Juda. 
T we e j a r i g v e r 1 o f verleend aan den 

stuurman Vi "er. 
Be 1 as t met de werkzaamheden van twee

den assistent op het hydrographisch bureau 
te Battwia, de luitenant ter zee der tweede 
klasse, Ferguson. 

Bevorderd tot militair apotheker der eer
ste klasse, de militiiire apotheker der tweede 
klas e Bressler. 

De kapitein kwartiermeester van der Sluijs 
Veer znl met Juli s. s. zijn pensioen vragen. 

Het groot ambtenarsexamen is uitgesteld tot 
23 Juni 

In Mei zal het examen voor adjunct-inspec
teur bij den post-en telegraafdienst afgenomen 
warden. 

De Stoomschepen Dl'enlhe en Noord-Holland 
zijn eergisteren te Marseille aangekomen. 

Het stoomschip Sema,·ang is gisteren .A.den 
gepasseerd. 

Uit Singapore, 15 Maart. 
De. Fransche m1lli is hiel' aan, met berich

ten, loopende tot 15 Februari. 
Rotterdam koos de heer Verniers van der 

Loeff voor de tweede kamer der Staten Gene
raal. 

Zeven luitenants zijn overgeplaatst bij het 
leger in Ned. In die. 

In .Augustus a. s. zal te .Amsterdam een 
internationale veetentoonstelling gehouden war
den. 

Aangeslagen vendutien. 
Op W oensdag den 19 Maart 1884 ten 

huize van den Heer J. W. Hogendijk aan 
het spoorwegstation alhier van ZEd. inboedel. 

Op Yrijdag den 21 Ma.art ten huize van 
den Heer P. F. Th. van Veen in het ,fort 
,,V astenburg" alhier, van ZEd. inboedel. 

De Vendumeester 
H. C. Fisser. 

A d v e rt e n ti e n. · 
V endutie wegens V ertrek, 

Op Vrijdag, 21 Ma.art a. s. 
ten huize van den W elEdelGestrtingen Heer 

P~ Fm 'f1~ VA~i VIII,. 
Ii.apitein der InCanterie. 

Yan ZEdGs. gocd onderhouden inbrn~del waaronder: 
een pfani.no van Scbiedmaijer, Terracottabeel
den met supports, soliede ~jzeren tweepersoons
en kinderledik:anten en verder alles wat tot een 
compleeten inboedel behoort. 

' roorts: 
een collectie Scherrnbenoocligdheden, 
een kinderrijpaard rnet zadel enz., compleet, 
harnachernenten, 
en bloemen in potten. 

's .A. vonds te voren te bezichtigen. 

( 88) SOESM.A.N & Co .. 

(/). 

Groote Commla1i1 • Vendutle. 
op Ilinsda[ en Woensda[ 25 en26 Maart a.s. 
in het Inds naast de Residentswoning en 
geoccupeerd geweest als . Heeren -Logement, 
van allerlei 1'.lenbilaire goederen, te 
veel om op te noemen, w1.1.aronder: verscheidene 
ijzeren twee- en eenpersoons Ledikanten 
compleet; verder: een partij ~~afel-en Bed
de;i;'oefl, en 

Vele Bengaalsche melkgevende en bezette 
Hoeien met Koe-en Stierkah·e
ren. 

Ee;u p~·achtige zwarte Eoropeescbe 
m_~l~ge~ende "Koe met .Koe-kalveren. 
Zo~dag eD; .Maandag te voren te bezichti-
gen. -. . . (91) 

. SOESMAN & Co. 

GELDLOTERIJ 
te B.A.T.A. VI.A 

~n behoeve van 
de Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 
de Vereeniging tot '\'OOrbereidend on• 

de:rricht aan Kinderen van Minver-
mo~e11den in Nederlarulsch-Indie. 

LOTEN 
a f IO.- contant. 
a )) 10.20 » franco en 
aangeteekend per post, 

te bekomen bij 
(84) THOOFT & BUNING. 

TE KOOP 
De Indigo-onderneming 

Residentie Djocjakarta. 

Informaties te bekomen bij 

te Semm·ang, 

te Soemcarta, 
te Djocjaca1·ta, 

: (92) 

den .A.gent van de Interna
tionale Crediet en Handelsvrg. 
Rotterdam. 
c. J. N. ZIMMERMANN. 

den .A.dministrateur der on
derneming en 

E. LAMMERS q. q. 

• 

Amsterdamsche Apothe~k. 
Eenig .Agentuur voor Soernkarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJNEN: 
Merk PL.A.TO J & Co. Batavia. 

(70) .!. M.ACHIELSE. 

B E CKE R & Co. S 0 ER A B A I J A. 
WEilU. TUIGH UNDIGEN. 

Hand.elaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAO: 

Een groote partij L, T, 1--1 en Balk· 
ijzer in alle afruetingen. 

Staaf en plaat\jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X 'I,." en 'Is" 

.~taaf en plaatkoper en Koper
d1·aad. 

Groote- sorteering - .Moer bonten en 
.Klinknagels. 

» » J{operen Jiranen 
en Stoomafslniters. 

India rubber van af 'Im" tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met hulpstnkken. tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 .A.tmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie• 
men, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifugaal, Stoom• 
pompen en Brandspniten. 

§nijgereedschap voor gas en 
Witbw-orthdraad. 

Alle soorten Verfwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai• 

en Schaafbank,en. 
StoolllJ'flacbines metketels op een 

fundatieplaat. · 
1'.iezel~nhr compositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

vnurklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

V erder alle artikelen, benoodi,;'d 
,·oor landelijke ondernemin;-en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd. zijn
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk'. en 
beneden concurrentie gesteltl. 

Gaarne belasten zij zich ~et toezicht hou
den op aanmaak van Machinerieen en 
repa1·aties daarvan, en nemen bestel• 
lingen aan op diverse werktuigen. 

(90) 

• 

I:>e '7elol..1tin.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid uit Bismuth, bijgevolg van eenen lteilzrimen invloed, t1oor de. huid. 
Zij howtt op het aan!1ezicht en ts onzir.htbaa1·: 

iij geeft cfus aar> de lmict eene natnurlijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rued<) la Pcti.l:, 9 - PARIS 

Men neme zicll in acht mor nnmaak en vervalsching. 
(Oordccl uitgesproken door het Tribunaal de la Seine den 8 mai 1875) 

·. 

Bet Victoria Natuurlijk Uineraal Water, 
op Midden-Java. 

nit,slnitend door Inij geimporteerd is en g·ros en en detail, ver• 
kr~jg·baar gesteld bij de beeren 

SOESMAN & Co. 

(78) 

TOKO 

Semarang, Solo, Djocja, 
en door hun intermediair ook in alle 

andere bekende Toko's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handelsvereeniging 

,,Rotterdam" te Semarang. 

-.; 
SO:BBAKA:RTA~ ~ 

~ 
0 W o 1' o o n g p e 1 e m. 0 
~ ttj\ 
~ Opening: Woensdag den.19. Maart. ~ 
z; ~ 
~ ~ 

Houden zich YOOr een bezoek aanbevolen 

M. AKOEW AN & Co. 
(93) SOLO-SA.MABANQ. 

0 

• 
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