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HerinnBrin[ aan Czaar Peter. 
Onder den titel Notabele stukjes 'tiil de oude 

doos wudeu in de Zwolsche Courant herinue
ringen nit het leven van den Russischen al
leenheerscher gepubliceertl, meer ia 't bizonder 
fUl.Il zijn verblijf m Holland, waa1·a11.n wij het 
volgende ontleenen. 

Was het Czaar Peter te Zaandu111 niet gelukt 
st1l en onopgemerkt het sr.heepstimmeren te 
leeren, in het machtig, scheeprijk Amsterdam 
van die dugen slnagde hij beter. Door invloed 
van burgemeester Witsen, die bewiudhebber van 
de 0.-1. Compagnie wll.S, wen! het »hooge per
sonage" met twee zijner volgelingen een woning 
op de werf <ler Colllpagnie toegestaan en een 
nieuw fregat op stapel gezet, ten einde hem de 
gelegenheid te geveu ter verkrijging van de 
noodige practische kennis van den scheepsbouw. 
H.eeds den 29 Augustus betrok Peter zijn nieuw 
huis en toog hij nan het werk. In den beginne 
zorgde de kMtelein uit het Heerenlogement voor 
het middagnrnal, doch welhn.ast begon hem dit 
afhankelijk zijn van 11.nderen te verdrieten en 
hij stookte ziju vuur~je en kookte zijn pot, zoo 
dikwijls hem de hanger daartoe dteef. De beer 
A. A. Titsing, een zeer geloofwaardig man en 
commandeur, die in 175.J.nog leefde, placht meer
mn.len te verhalen dat hij den U .. mat· dikwijls 
fl.f!.Il bet werk gezien bad. gekleed als een een
voudig w~kman, en zich niet storende n.an de 
voornarne personages die de nieuwsgierigheid 
nn.ar de werf lokte. 

Alie berichten st~m1men daarin overeen dat 
hij met lust en ijver arbeidde w met recht aan 
den patriarch van :\Ioscovie kon schrijven: »lk 
vol()' hier te Amsterdam bet woord Gods tot 
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Adam gesproken: >in het zweet uw:> aanscb1Jns 
zult gij u w brood eteu " . Intusschen beoefende 
onze scheepstimmerurn.n ook de wis-en stuur
ruanskunst en werd hem onderricht gegeven 
in het scbeepsteekenen. Pieter Pool was zijn 
gids en leenueester bij het scheepstimmeren. 

Van lieverlede verflauwde de nieuwsgierigheid 
van het Amsterdamsche publiek, en waagde de 
keizer zich in zijn werkpakje op 's Heeren straten· 
Hij maakte kennis met verscheiden personen en 
g-~leerden van de toenmalige republiek, zooals 
den vice-admiraal Schey, den equipagemeester 
Cruys. dim hoogleeraar-ontleedkundige Ruys~h, 
den architect Simon Schijnvoet en de werktu1g
kun<liCYen Van den Hevden, vader en zoon , den 

0 -
beroeruden Boerlrnave l"'n nnderen. Ook het 
geliefkoosd Zaanclam werd niet vergeten: de 
( 'zaar kwnm er dikwijls en nam gewoonlijk zijn 

f e u i 11 e t o n. 
Te ,·eel om te sterven, 

te weioi~ ..... 
I. 

llet tooneel is de achterkamer ''an ecn kasteel, 
dat ten verblijf verstrekt aan een adcllijkt> familie, 
bestaande uit den baron Vedekind van Dennenhoek, 
benevens zijne Pchtgenoot en freule Josephine, de 
jongste hunner telgen, de eenige di~ nog ~n h~t 
ouderlijk huis woont, maar thd.ns blJ een vnt>ndm 
gclogeerd is. 't Is tusscben licht en dunker. De maal
tijd van het hoogwelgeboren paar is afgeloopen. 
.Mevrouw zit, of liever ligt in cen allerge1'?akkelijkste vol
taire de armen over elkander. voor ztch op de tafel 
over' het boek, dat . zij heeft moeten nederleggen om
dat het begint te scbemcren, vooral in het vertl'ek 
waar hct daglicht getemperd wordt door zoo zware 
overgordijnen. De baron heeft zich uitgestrekt op 
cle kanapc, en er.n zware sigaar aangestoken, ten 
einde hem behuJpzaam te zijn in bet bestl'ijden 
der ,·ermoei<lheid, opgedaan op de jacht, die hem 
den ganscb'n morren heeft bezig gehoudcn. De wa
terlaarzen zijn verwisseld met vilten pantoffels, het 
smel'ige jachtja.c;je met wie weet hoeveel zakken 
j)eeft plaats gemaakt vooi· een etegante chambre-

De Soerakarttuche Co1t,.tint ver,chijut I 
driemaal 's weeks: Dl1ud11;g1, Don<le1·da.q1 en 

.id vertentiekosten behn.lve bet . zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen r 1.

elke volgende plaatsing de helft. Z ate1·dag1, uit~ezon<lenl feestdngen. r 

intrek bij den koopman Nicolaas Calf, die heru 
bij al wat bezienswaardig was, tot gids v~rstrekte. 

Inmiddels was het groote Moscovitiscbe ge
zantsclrnp eindelijk te 's Graven hage n.angekomen, 
feestelijk ingehaald en grootendeels in het lo
gement de Oude Doelen op het To1irnooiveld 
gehuisvest. Onzen PieterbMs bekroop de lust 
<le plechtige audientie zijner gezanten incognito 
bli te wonen; op zijn verzoek vergezelden Witsen 
en twee andere heeren hem op dit reisje ( 4 
Oct. '97). Bij bet instappen van de >Caros" zei 
Peter; >waar moct mijn na.r zitten?" - »Daar 
is geen plaats voor den dwerg: het rijtuig is 
voor vier personen en daar kan geeu vijfde tus
scbeu; dat zou te veel benauwen".- >Hij moet 
mee; dau zet ik hem op mijn knie". Dit VQnden 
de medereizigers toch een beetje al te gek en 
buns ondanks, ruimden zij voor den nar een 
pla1it·je in. :Nauwlijks was het rijtuig buiten 
de H1mrlemmerpoort gekomen, of het einddooze 
vrngen nam een aanvang: op bet zien van ver
scheiden molens, was bet in zijn gebrekkig 
Duitsch: > Wiit doet die? W aa.rtoe die?" en toen 
zijn oog op een staartwatermolentje viel: >Wat 
doet bij'?" 

't Is een watermolen, die, eenmaal in bewe
ging gebracbt zijnde, zichzel ven naar den wind 
richt en geen toezicbt beboett. 

- Ik wil <lat zien. 
- Maar, UwEdelheid, dat gaat :.uoei.lijk; 't 

land is dras, UEd. zal natte voeten krijgen. 
- Ik wil dat zien. Het rijtuig stoud stil; 

de Czaar sprnng er uit en liep na.ar den mo
len, doch er stond zooveel water, dat hij on
verrichter za.ke en met na.tte voeten terugkwam. 
Na drie uur rijtlens bereikte men Haarleru. 
Peter wou om de stad heenrijden ; toen men 
hem beduidde dat dit niet kon, sloeg hij zijn 
mantel om het hoofd, ten einde geen last van 
nieuwsgierige blikken te bebben. 

Op den Leidschen weg gekomen, viel 's vor
sten oog op een a.11.nzienlijke » bofstede" en · 
vroeg bij: »Van wie ?" - >Van Mi:jnheer N. 
te Amsterdam."· -- >Dat wil ik zien." 

- Ik wil 't wel vra.gen, antwoordde Wit
sen, maar weet niet of 't verzoek toegestaan 
zal warden, daar de familie buiten is. 

- Zij moeten uit het huis gaa.n. 
- 't :Za.l de vraag zijn of ze willen. Het 

verzoek werd toegestau.n, buis met inboud nauw
keuriO' bekeken, terwijl de familie zich in den 
tuin bevond en onopgemerkt een k\jkje van den 
Czaar nmn. Door deze en dergeljjke vertra
gingen was het n.vond geworde?, toen de ka
ros e.an het Hmigscbe schouw m de pont reed. 
Door den kleinen schok bij hct inrijden uit 

clo:ik. Er hccrscht sedcrt eenige minuteu een rli epe 
stilte, zoodat men dr. pend ule kan hooren tikken 
en de kat spinnen. De baron denkt dat J\fevrouw 
een <lutje rloet, en Me\Touw meent dat haar gemaal 
onder zeil gernakt is; doch zij wor<lt anders onder
richt door een bewe.ging, die aanduidt dat de sigaa!' 
van hare asch wordt ontdaan, en nu vindt de sta
tige dame het gcpast te zeggen : 

- Ja dat's waar ook, Alfred! de doctoi· is bier 
dezen v~ormiddag geweest. Zij kreeg den tijd niet 
om er bij te voegcn wat hij was komcn 1loen, want 
de baron vie! h:rnr in de rede met de vraag : 

Wat kwarn de lapzalver doen? Was et· iemanrl 
ziek? 

Neen was bet antwoord, hij kwam eigenlijk 
als ouderling, om u te vragen, of gij hem morgen 
zoudt kunnen ,\fwachte11 met den p1·e1likant van 
Vecnhoven. 

- Yan Veenhoven? Wat muet die hemeldrngon
del'? Nu ja ik begrijp het al, maar daar komt niets 
van; ik heb het recht en denk e1· gebruik van te 
maken. 

J\fevrouw Vedekind van Dennenhoek moest haren 
echtgenoot goer! begrepen hebbcn, anders ha<l zij 
r.iet kunnen zeggen : 

-- Dat bet wist u niemand, lieve Alfred ; maar gij 
kunt, dunkt mij iemand kiezen dien ook de gemeente 
verlangt; wij zijn hier een kleine kudde, te mtddcn 
van een overgroote boeveelheid belijders der Room
sche godsdienst. Mij dunkt, het heeft zoo we1111g 
houding als een predikant aan de gemeente wordt 

den dommel opgeschrikt, vraagt Pet r : » W nt 
is dat ?" - '>We varen over <len Rijn." - » Dat 
wil ik zien", en de vorst uit het rijtuig, meet, 
bijgelicht door de · lantaren, met zijn duim
i;tok de lengte en breedte van de schou w op, 
tot dat de kaars uitwanit. 

't Was elf uur in den avond toen de reis
koets de hofstad binnenreed en voor het loge
ment van Amsterdam op bet Plein (thans bet 
Rijks-Archief) stilbield. In <lit gebouw, waar 
de Amsterdamscbe afgevaardigden ter Stateu
vergadering altijd bun verblijf hielden, wees 
men den Czaar een flil'.!.k gemeubileerde kttmer 
met een fraai ledikant tot slaapvertrek !lfl.ll, 

doch Peter weigerde. 
- W aar is 't gezantscbap ? 
- In de Oude Doelen. 
- Daar wil ik slapen. 
- Maar 't is over middermacht ; de men-

schen ziju ter rust ; wacht dan tot morgen. 
- Daar wil ik slapen. En de caros kwam 

weer voor en bracht den ongedurigen Keizer 
naar het Tournooiveld. De ks.mer, hem daar aan
gewezen, viel evenmin in zijn smaak; hij liep 
zoekende bet gebou w door en vond een der 
minste bedienden van het gezantschap, snorkende 
op een berenbuid. De rua.n werd 11.l schoppende 
uit 7.ijn slaap gewekt; toen hij bespeurde wie 
hem zoo onzacht wakker maakte en bat keizerlijk 
bevel hoorde: » Daar wil ik liggeu", haastte hij 
zich zijn ·slaapstee in te ruimen. »En bet was 
op deze warme berenbuid", r.egt Noomen, aan 
wiens verhaal die bijzonderheden ontleen<l zijn, 
»datzijn CzaarscheMajesteit zijnnacbtrustnam". 

Den anderen mQrgen kleedde zich de beheer
scher a.lier H.ussen in een voegzaam gewaad, ter 
eere van de plechtigheid. Hij droeg een blauwen 
rok met een weinig goud afgezet, een staatsie
degen aan een Ieeren gordel; zijn rond gelaat 
was omlijst met een groote blonde pruik waarop 
eerr hoed met witte veeren prijkte. Een uur 
voor den aan vang der zitting baa.Ide Witsen zijn 
reisgenoot af, ten einde hem naar het Binnenhof 
te geleiden. Achter de Treveskamer (de verga
derzaal der Staten), aan de westzijde, was een 
klein vertrek vanwaa.r men ru~tig alles kon zien 
en hooren. Hier zou de Czaa.r de plechtige 
audientie onopgemerkt bijwonen. Allengs traden 
de afgevaardigden de zaal binnen en groeide 
hnn getal aan; hoe voller echter de Trevetkamer 
-.yerd, des te onrustiger en g~jaagder klopte het 
hart van den machtigen beheerscher. Zijn angst 
klom nog meer toen sommige der aanwezenden
want het geheiru was uitgelekt - van tijd tot 
tijd hun blikken richtten llf1ar bet bekende ka
mertje en anderen dit voorbeeld navolgden. 

opgedrongen tegcn haren zin, en om recht nuttig 
te zijn zou ik denken ..... . 

De baron liet z.ijne wederhelft niet uitspreken, 
misschien omdat dan een gedeelte van hare argu
menten aan zijn geheugen zou ontglippen - althans 
hij vie! baa!' in de rede met een : 

- Tut, tut! Bij de Roomscben kan dat geen 
indruk geven ; zij moeten toch ook den pastoor 
slikk~n, die hun wordt toegezonden. BoYendien be
hoef ik daar niet om te geven, en wat opdringen 
betreft, nocmt gij dat opdringen als iemand van 
zijne eeuwenoude rechten gcbru1k maakt, en de 
collatie geeft aan wien hij wil? 

- Nu ja, antwoordde zij zachtzinnig, maar als 
het u hetzl"lfde is, kondt gij er licht eenigen op be
roep laten prediken, en dan de benoeming geven 
aan die u 't beste ~evalt en tegen wien de ge
meente niet is of die aan de gemeente bet beste bevalt 
en tegen wien gij niet zijt 

De baron deed ecn grooten haal aan zijn sigaar 
en zei er rlroogjes bij : 

- Van dat rijclen om de zweep houd ik niet, 
't worrlt rl:in: zoovet>l hoofdt>n zooveel zinnen; fan is 
voor dirn, Pict voor dien, Klaas voor een ancle1-. 
Verstancl hebben ze el' geen van alien van. 

- En heeft mijn l\.lfred e1· rlan zooveel verstand 
van? sprak Mevrouw een weinig spotacbtjg, maar 
met een vrienclelijk lachje, dat echter wegens de 
duisternis door den baron niet werd opgemerkt: 

Dat zeg ik ook nir.t; ik ga Zondags morgen~ 
altijd trouw ter kerk; van die namiddagpreek wil 

Inzending der Ad vertentien tot op den 

dag der uitgave v60r 10 uur. 

't Is bekend clnt in net jaar 1717 de Rus
sische vorst, nrnar nu vergezekl van ziju vrouw, 
11nd~rmaal een bezoek a11n Holland bracht en 
zijn oude kennissen-:-voor zoover ze nog leef
den weer opzoe;ht. IColaas Calf te Zaandam 
werd n~tuur~~jk niet vergeten. Daar ter maaltij<l 
genood1gd Z\Jnde, vernam Peter .(lat z\jn oude 
huisbaas Gerrit Kist nog leefde en in een na
burige smederij als knecbt werkte. Kist werd 
ontbod~n, doch weigerde te komen. »lk geef 
de brm van den Czaar", zei hij, »<le vent is 
me nog huur schuldig". Bii ds ontvangst 
van dit autwoord stond de Keizer van t11fel 
op en ging naar de smidse. De zoen was gauw 
getroffen; bet kostgeld werd betaald en Kist 
geleidde zijn gewezen kostCYaUCYer naar zijn 
huisje op het Krimp. Kamer~ b~dstee, schuur 
en zolder werd.en nauwkeurig bekeken en Peter 
na.m een hartelijk afscheid van het huisje en 
zijn eigenaar. Later ontving Kist van zijn 
vroegeren huisgenoot een zilveren beker ten 
gescbenke. 

Docb ik moet mij bekorten; ik eindig met 
een paar bijzonderheden nit's vorsten tweede 
verbl!jf bier te la.nde. Den 30 Augustus 1717 
bezocbt de Czaar voor het laatst Zaandam en 
zijn vriend Calf. Onc!er meer verlangde bij bij 
die gelegenbeid bet kerkje ,te zien der Doopsge
zinden, bij welke gemeente Calf >vermaner', 
was. 

-Wat preekt gij bier? vroeg Peter, ik hou 
van kort preeken. 

-De korte inboud van alle vermaningen, 
was het eenvoudig maa.r fiinke a.ntwoord van 
den vermaner, is: »denk wel, spreek wel en 
doe. wel, Amen!" 

-Mooi, hernam de Rus, nooit korter en 
beter preek gehoord. 

Op zijn reis kwam de Keiz1Jr te Nijmegen 
met bet va.llen van den avond; in baa.st O'e
bruikte bij eenige eieren en w11t kaas en bro~d. 
Zijn beide reisgenooten dronken bovendien twee 
Hesch wijn en alle drie overnachtten aklaar. 
De penningmee ster van 't gezelschap vroeg den 
a.uderen morgen aan den kastelein: 

-Hoeveel zijn we in uw scbuld? 
-Honderd dukaten. 
-Dat is duur. 
- Was ik de Czaar der Russen, ik gaf er 

wel duizend. 
-Ziju de eieren hier zoo scbaarsch? 
---Neen, de eieren niet, maar de Czaars. 
- Ik wil er nit, riep Peter op eens. 
- Dat gaat moeilijk, uwe i'vfajesteit; er is geen · 

andere uitweg clan door de vergaderzaal. 
- Zeg bun, zij drnaien hun gezicbten af. 

ik niets weten, dan schikt hij mij niet. En als hij 
het 's ochtends maar niet tc Jang maakt en voo1'al 
niet personeel wordt - enfin men moet voor bet 
volk zoo al icts zeggen, en 't is het beroep van die 
menscben ; ik rcspecteer dat, maar, mij moet hij 
van bet lijf blijven. Overigcns praat men er van 
die Jieden hoog te achten om huns werks will?. -
weJnu rle domine quand meme kan om de veertien 
dagen Zondags komen dineeren, met zijne vrouw als 
bij er ecn heeft ; in den jacbttijd krijgt hij een paar 
hazen en als wij zomers wat grove fruit hebben 
daar ook van, als wij de mel?enen half beu zijn 
ook een en zoo meer. Mij dunkt dat het al heel 
we! is, vooral als ik den knecbt verbied een fooitje 
aan te nemlln voor het naar huis brengen, want ik 
zeg altijd : ,,Jan die menschen kunnell. het met 
missen", -- als zij bet namelijk niet misser. kunnen. 
Overigens-maar dat is niet zijne kwalitcit, maar 
als mensch - indien het cen sociale vent is, een 
witte raaf onder die steken ! dan kan hij voor mijn 
part alle zondagen komen. Wij hebben hier in de 
buurt toch niet machtig vecl zaaks. Maakt hij een 
partijtje, en verb~ft hij zich boven de kindPrachtigheid 
van een paar dompers in het dorp, clan, ja clan! 

- Ik voor mij, liet Mevrouw zich hooren, vind 
daar ook niets in, mits men er zijn ambt maar 
niet om verzuimt. En wat het oordeel van de ge
meentc nangaat, als dat CM juist oonleel is zal een 
weJ denkend predikant er zich naal' schikken, en als 
bet een dwaas verool'deel is er zich kloek boven 
verheffen. De gezangen bij voorbeeld .. .. , 



Het gital nid 1rnu, Sire, dit• Heeren iels 
te 11d•ie<l1•11; het '.l.iju de :>ouver~int'n vau ltd laud, 
11111<11" ik wil het hun_ wel t•1·uue11. 

't \ r enl gevmagd !loch geweigenl. De Heeren 
willeu wel opi,;btnn lll1L11r uiet zoo oubeltJefd '.l.jjn 
c1Pn l'zaar deli rug toe .te- drnnien, was het ant
woord. Peten; angst klom n.l hooger en hooger. 
J<Jiwleljjk hij vemrnnt zic·h. drnnit de prnik 
om met de harm voor 't gezicht, loo]Jt' in 
grooteu haast door de z11al en het voor
porbuil n1111r bem·den: terw~jl de Heeren Sttiten 
oprijzen en 's vor.iten attocbt meesmuilende na
kijken. 

Yan Den Haag man.kte de Keizer uitstapjes 
naar Leiden, Delft en Hottenlam, en van dam· 
keerde hij nnar Amsterdam op de werf terng. 

Op marktdagen slentercle Pieterbaas gMrne 
over de Boternmrkt tRernbrandsplein) en ver
maakte hij zich bij de stelln.ges cler kwakzitlvers 
of tlc sjeei.eu der kiezentrnkkers. Ook 'l'r.tjen 
l~oen. de beroerude ,.pekelharing" (hansworst) 
v11.n die dagen trok zeer 's vorsten nnnc111cbt; 
men wil zelfs dat hij dezen goochelaar en gmp-
11enurnker heeft trachten over te halen rnec nimr 
Husland te gaan . Peter verliet de wed na. de 
voltooiing van 't fregat clat de stad Amsterdam 

· 11em ten geschenke annboorl. vertoefde vier ruaand 
in Engelnnd, kwam den 21 l\lei 1598 voor bet 
bntst te Zaandam en vertrok den derden der 
rnlgende m1.111.nd, nnd11teen veertien dagen vroeger 
ruim zevenclhalf houclerd personen, mecst aru-
1mchtsliedtn, smeden, timmerlui, bloknrnkers, 
H'lTers. zeilmnkers. enz., door den Czaar in 
clieust genomen, bun bestennning naar l~uslaml 
gevolgd hadden. 

Soerakarta. 

:llnnnstnnd. 

Mnandag -~{ X°'·ember Y. M .. l\foandng 10 
Xovember L. K. Dinsdag 18 Nov. N. 1\1. Woens-
1l1tg ~1j Xov. E. 1\. 

1\omllli ·,ari. sen voor de mnnuJ Xovember 

Plaatselijke §choolkommissie 

de beer: E. A. HALE\.YI.J~. 

de heer: J. -.PRUI'l' LiXD"KROOX. 

T' erzo1·;;i n~s;;cstieht 

tle beer H. YAX GROLL. 

Sluitdagen 

1'1: S.ULiR.L\"G: 

F. 2-IG. 
E. 9-23. 
H. 4-15--25 

d e r 1'.I a i I s. 
TE B..iTA.YI-<1: 

F. 5-19-
E. 12-26. 
H. 7-1 -.28 

Uitslug der verpachting rnn het recht tot 
exploitatie der buffetten te l\fadioen en Solo 
Djebbres .. 

Y oor hPt buffet te :Judioen: 
Hoogste inscbrijving f 250. door den Chi

ne~ cben wijkmeester aldanr. 
Y oor bet buffet te Solo-Djebbres: 
Hoogste inschrijving f 40.- door een Chi

nees alhier. 

Aun elm machinist van Dtjk m«et een ernstig 
ongeluk overkomen zijn. 'l'erwijl de trein in 
rnllen gang was zou hij boven op een der 
wagens geklommen zijn en bij bet passeren 
van een parabooll•rug tegen een ijzeren 
stang nan gekomen zijn, waardoor bij, op ver
scheitlene plaatsen verwond, op bet hordes van 
een 3 klasse w1tggon viel. 

Y olgens eene anr:ere lezing zou h!j zich vooro
ver gebog1m hebben om nanr de acbtcrste wagens 
t~. zien en aldus tegen de brug aan gekomen 
'.l.lJn. 

Hoewel zwaar verwoncl is de man nog ill 

leven en wordt te Probolinggo verpleegd. 

De baron floot, even als riep hij een jachthond 
\·:rn eP.n veld dat bet zijne niet was. :IIeHouw kende 
d.ien toon, en liet het gr.sprek ePn \Yeinig 01·erstag 
gaan met de woorJen : 

- Een zekere onafhankelijkhcid 1·ind ik altijd een 
groot Yereischt'3 in ren predikant. Daarom wcnschte 
Jk we] dat gij een wei11ig in het oog hieldt hoe klein 
het Dcnnenhoekschc tractement i~, en daarom wPI 
niernand om zijne midtle!en koost, rn:iar toch eenigs
zin,; in a:rnmerking naamt of men nog iets vnn zir.h 
zelf l>czit. Ik ,·ind het altij1l naar van in de pastorie 
geen kopje koffi~ te dunen a,1.nnemcn. In den Jaat
~ten tijd hmlden wij dam· gcen ondervinding mn, en 
ik hoop haar niet, ab l'l'oeger weder te krijgen. 

De harnn sprong r!riftig van de kanape, zoo \'lug 
ab Imel hij tlezen morgen niet g~jaagct. 

- \Yat zeg je daar, Jet? Een domine mrt geld? 
nat om de ... , ... niet (de lezer l'Ullr den naarn 
rnn een 1ichtend onwcersverschijnsel in.) D:ia1· heb 
ik r!en l<latstcn krer van gesnoept Dat in rlcr ceuwig
hrirl nieL wci'r ! lk ben blij. dat hij weg is. Liet 
ik cc11 kalfskop uit ,\m:sterdam komen, zijn weleer
"·:iaf'de noeg on:s d«n rnlgenden dng op krecften, 
j11i~t ab zc peperdu111· waren. Sr.honk ik hem Bour
gognc, <lien hij met zijne gcnstclijke tong prijzen 
mocst, hij mocht willen of nici, 't du11rde geen week 
of mijnl1eer de prcdikant, ja waarachtig ! mijnheer 
de predikant harl Port <l Pprt, ik moet eerlijk zeg
g-en ... , .. De baron voegde duim en wijsvinge1· van 
de rechterhand bijecn, kuste ze, en stak den arm nit, 
h<'tgecn tc kcnnen gaf wat hij eigc11lij1' eel'lijk zeg-

'\ 

Tot d1•kkin!_\' der schn!tlen van wiifon den eon-
1luetenr .T. l•'. liebben '.l.ijne vroegere 111edegeem
ploieerden tc ~fadio.en ccue collectc gehouden. 
\Tan het deukbeeJ,l om een gmfteeken op te 
richteu heeft men afgezicn, dam· men zijne 
nagetlachtenis beter mernt te eeren door aan 

zijne verplichtingen jegens <le ;;chuldeischers 
te voldoen eu hem iilclus een onbesproken naam 
nategcven. 

Gisteren vertrok van liier naar Samarang 
tle sergeimtmajoor lrnpelmeester van het mu
ziekcorps van bet gnrnizoen. Hij werd der
wMrts per telegrnm ontboden, om dienst te 
doen nls sfafl10orublazer bij de muzikanten der 
overige compagnien van bet 5 batn.illon, die 
i-poedig nanr Pont.innnk :mllen vertrekken. 

Gemengde Berichten. 
- - Het volgende moet dezer dagen, als men 

altLaus de 's fi.el'loycnbosche Ct. mag gelooven, 
te Huisen hebben pla.ats gebad. 

Drie wekeu was een man getrou wd, toen hij 
op het kautoor van den ambtenaar van den 
bnrgerlijken stand anJdopte en zei . _ .... »of 
meneer de trouerie nie ko uutvegPn." Als 
reclen gaf de ecLtgenoot van drie weken ann 
d··u umbtenMr op, dnt h\j dacht » 'n engeltje 
bi de kop te hebben, maar 'tis 'n duvelke, jong! 
wat ik oe zeg." De man keek raar op, toen 
men heiu Mn 't verstand . brncht, dat men 
diiar wel aan elkaar bindt, <loch niet losstren
gelt. 

A.an de herinncringen van ruevr. Ltjdie 
Pascbkoff, eene dame die China van nabij kent 
wordt omtrent den toestand van Chineescbe 
hofda.mes het volgencle vermeld. 

De kleine voeten wor<len niet toegelaten aan 
bet hof. De Keizer pre±ereert de natuur bo
vcu de kunst en neemt als bofdames alleen de 
dochters van 'l'a.rtaarscbe generaals aan, die, 
naar het schijnt, op een gewonen voet leven. 
Deze meisjes hebben ecbter weinig bebagen in 
het Pekinsche leven, dat voor haar bestaat in 
bet verblijven in eeu pa.leis do01· hooge muren 
omgcven, zonder ooit iets van de buitenwereld 
te bemerken. Hun eenige genoegen bestaat 
in bezoeken, die de Keizer van tiid tot tijd 
aflegt al naar dat zijn hart hem ingeeft. 

Is een dame door den Keizer bezocht, dim heeft 
zij het recbt gedurende haar geheele leven een 
geel zijden gordijn boven haar deur te bangen, 
dat zooveel beteekent als ons : Fow·nissew· 
de S. JI. J' Emµe1·eur. 

bnrn~ de cholera nog al niet geheel geweken 
rnoge zijn, zij i:s tocb in de laatste dagen zeer 
belangrijk verruinderd, vooral ook daaruit te 
bespeuren, dat in bet hospitaal geen enkel geval 
meer is binnengebracht. S. JI. R. 

fo de .,Brieven uit den Oosthoek" m de 
JaY1t Bole kotns o. 11. bet volgende voor: spre
kemle Yan Regenten, waa.ronder ik zeer vele 
kennissen heh, moet ik U een aardigheid me
dedeelen die een dier heeren onlangs debiteer
de ten opzichte vnn het bevaarbanr ruaken 
van het wc3tergat der straat l\fodura. i\fonni
keuwerk zei le hij, want wat eens een is ge
weest, zal en moet weder tot elkander komen 
De schepper va.n het denkbeeld om dat vaar
wnter uit te diepen en de monding der Solorivier 
te verleggen, schijnt niet te hebben geweten 
did, bnrnng:-:1tlie 1000 jnrcn geleden Java en 
Madtmt e.jn Witren, en dat het Solowater om 
de Oost uit liep. 

Een verschrikkel\jk natnurtooneel scbeurde 
l\fadurn los van J1trn en het westgat ontstond. 
\.\'at eerst nn. eeuwen en nog eens eeuwen 
weder moest gebeuren, nl. de hereeniging van 

gen mo·~st. En sig,u·rn? .\I:; ik mijne gasten -eens 
w;Ide tractet1rcn op iets heel fijns, heel fijns, bi:'el 
fijns, r!an liet d~ verwaande kerel elk de zijne uit
rooken, en hij booLI dan zij"n Liker aan met een ver
'!lOC'kt rnlsch lach;c: .,Proef de mijne eens, rnij11e 
ht~ercn ! Ik heb ze van lbjenius van Amsterdam, 
Ik rnng ze prijz·'n omdat ik ze zelf niet gemaakt 
heb. Zckcr zijn die rnn dien baron bctnr !" En b:j 
mijne arme ud. nl~ de bi:'eren mijne- Champagne, 
versta je Jet, mjn Cha111p;1gne gmfronken hu.dden 
zeiden ze ook: ., Die rnn den dominc zijn lekker, maar 
die rnll den b'.lrOll winnen !mt torh," al mcenden 
ze er geen lor van. Xeen ! daar pas ik voor; zulk 
ecn ziclehrrrle1· wit ik niet hel>ben, en clat heb ik 
professor van Geincld gczcgtl - hij moet me geen 
prnponent met gelr\ ge\'en. lk hoop goer\ en wel 
met mijn do111inc te zijn, maai· hij moet mij den 
baas niet spelen. Elk op zijn plaats: laat hij op den 
preekstoel docn 11·at hij wil, niet te iang rn niet tc 
pcrsoneel, maar ik mrJet hcer 1•an het rlorp l>lijven. 
Doar pc11tert 1uij get!n steek meer aan. Ynn eens 
]i('b ik mijn bu1k vol. 

i\Iisschicn zou de ba rnn zijnc welsprekcndhcid op dit 
punt nog !anger hebben uitgeJ,raamJ, ware niet een, 
liefhcbberijknccht zoo als de b::tron zich wel ecns ge
nadig Yenvaardigde bet woonl uit te sprckcn, met 
bet thC'cwatcr binnen gekom0n. Ilierdoor wen! hct 
gesprck va~ zelf voo1· cenige oogenblikkcn afgebroken, 
en Mel'rouw, die haren echtgenoot vcel tc goed ken
de oni 11iet te wet.en, rial allc verclere wor)l'rlen, nn al
than;:, vruehleloos ZfJllrlen zun, reptc \'all de zaak gcen 

die twee eilaudeu, wcn1 door tku l\Ia1tr,;dialk 
Daendels voorbereid, tloor de stichting vnn hct 
fort Oranje in dat vunnrnter. De boel is ten 
gevolge claarvirn aan het aangnlcien gemitkt 
en al had men clngelijks 10 tot 20 baggermo
lens ann het werk, toch zal het uiets bnten. 
Alles zal aan elkander groei"n omdat bet de 
wil van God is en tegcn U ocl lrnn niemarnl, 
ook geen ingenieur. Sajjnng oewang begietoe 
banjak ielang sadja. (Jammer dat het lieve 
geld zoo weg gnat.) Zou clii.ar niet iets van 
waar zijn, waarde Redacteur? 

De jongste berichten uit Chiua geven den 
inclruk, dat de Franscheu tot werkeloosheid 
zijn gedwongen tot de 1.mnkomst van de nie11we 
-rersterkingen. De voortvarendheicl van admi
rn.al Courbet, bij zijne operatien op de lllin 
rivier, heeft plants gemaakt voor groote om-
7,icbtigbeid; e::m bewijs, chlt hij niet geheel 
zeker is van zijn zaalc · · 

Ook de positie in Tongkin blijkt niet roos
kleurig te zijn. De Franschen schijnen thans 
te zwak te zijn om naar Langson op te ruk
ken en van het bezett~n cler daamchter ge
legen berg11chtige streken, waar de troepen de 
hulp moeten ontberen der kunonneerbooten, 
die in de lagere streken groote diensten bewe
zen bebben, schijnt vooreerst niets te zullen 
komen. 

DP, werkzaamheid van de Fmnsche vloot 
bepaa1t zich uitsluiteml tot de blokkade van 
het eiln.nd Formosa. 

B. JI. B. 

DP- onlangs ons me<legedeelde voordragt voor 
na:dent van i\fodoer!). schijnt weer. vernnderd; 
alhtans nu wordt ons gezegd, dat het plan 
zou zijn om den resident i\lr. A. 1\1. Ouderuans 
v;cn Maclioen, van wien wij reeds vroeger 
\'ernarnen, dat hij eerstdaags overgeplaatst zou 
wortlen, te benoernen tot resident van l\latloera. 
In l\fadioen zou clan de resident vl.l.n Kedoe de 
heer K. F. Bohl komen, terwijl de assistent- I 
resident rnn Koeto-nrdjo in Bagelen de heer 
H. J. Tydeman clan residPnt van Kedoe zou 
worden. --- Wij geven bet berigt zooals wij bet 
ontvungen. A.. D· 

V er s p re id e Ee rich ten. 
Bij de opening van de tentoonsttelling te Tu

rijn hebben en paar slin1me vogels de Italiaansche 
Regcering in het publiek bij den ni:'u gehad. De ko
lonie Assab werd vertegenwoordigd door den emir 
Abdoll~h en zijne familie en een talrijk geYolg rnn 
knjgslieden en dienaren. De Italiaansche Regeering 
beschouwde h~m als haar ga t en Jiet hem voor ha
re rekening in een der voornaamste hotels logeeren. 
De emir l>ezocht op staatskostcn Ylii'Schillende steden 
Yan Italic en werd Ol'cral met vorstelijke eer ont
nrngen. Eimlelijk kwam hij met zijne gemalin Cha
didsche bij den Koning en de koningin en ontving 
rijke ge,cbenk en. N'u i gebleken, dat Abdollnh en Cha
didsche slecbts slaaf en slr.l'in 11·aren, die men in \'Or
stelijk gewuacl gcstoken had. De inzenders van de 
tentoonstelling hadclen b.egrepen. dat zulk een ver
schijning aan hnnne goederen meer waarde zou ge
\'ell en die toeleg ~s maar al te gocd gelukt. - - De 
Griek Pappadopoulos heeft een brief aan dr. redaktie 
yan bet te Parijs Yer:;chijnend wouwcnblad Di·oit des 
femmes gescbreven, waarin hij beweert dat ertlMns 
meer bijziende meisjes en ITOuwen zijn da'11 v1·oeger 
en dat zc tegenwoordig lorgnettcn en brillen dragen, 
waarvoor zij vroeger beschaamd waren.- Doctor 11. 
I. Yinkhuijzen hceft eervol ontslag gevraagd uit zij
nc hr.trekking van geneeshE--er rnn bet Huis de:; Ko
nings der Kederlanden.- Het momleling ex~men ter 
\'erkrijging Yan den rang \'an luitennnt kwartier
meester bij het leger in Kederlandsch Indre is afge
loopen. Alie lrnndidaten zijn g-e:laagr\ - De luitenanl 
II. ;:;; . P.aYef teijn Ynn het 8 n·g-iment infauteric in 
garnizoen te Amhem heeft cletad1ecring naar In
die g-enangd voor den tijd Yan \·ijfjaren. - Den-22e 
en den 29e Yllll ckze muand zouden er dctachemen
ten naa1· :\ed: Jndie vertrekken met de Socrabaja en 

w0ord meer; ook niet 'nodat de baron na het thee
d1·inken nog cens naar zijnc honrlen gezien en het 
ter verzending bestemde ·wiJd van de noodige adres
sen en cachet met zijn adellijk wapen voor·zien had. 
D.it Wil[H'n wns z:jn roem, 7ijn trortelkind; h(j l>en·eerde 
dat het een rnn rle ondste WO>' die l>esto:iden, en reeds 
met roJm ])l~kend Jang voor de kn1istochtcn; ja hij 
kon zich zee1· goed "'~rcenigen met !mt gevoelen, 
"·,rn1·0\·r1· ecn behoeftig ourlheidkundige ee11ip:e Yellen 
pap:er h:ld volgeschrenin, dal zijn gesh1cht.-ma:un Ye
dekinrl nicts anrkrs was rlan ,een Hlrbilstering 
van Wittekind, zoodnt de Yedeki11d:; zondl'r t\\'ijfl'I 
nako1111~!ingen \\'an'n Yan dien br.roemdcn velrlheer 
de1· Sak,ers in den k1·ijg tegen J\ari'l den Grooten
dus met'!' dan dnizelld jan)ll gelcdcn zijn geslacht 
rcrds b<>roemrl wns. Uit cerl>ii>rl voor dicn OYcrourlen 
naam hndden cbn ook, noch hij, noch zijne nit 
pr.rkamrnten en papieren bekenrle voorzrrlen oo:t het 
volgens hem "·erkelijke, nietsbeduid1:nde ,, \'an" e1· 
rnor willen zf!lten; 't moest het eeuvt1enoud,, forsche 
Ye lekin·I blijven. D•31l naarn van zijne hcerlijk
heid hat.I hij er allccn rlaaro1ll bij gernegd, omdat 
hij het bewijs Pr door will.le lcwercn, rlat Dcnncn
bnek hem wcl en wettig toebeboorde, en dat hij 
zijnc heerlijke rrchtcn ongeschondcn had willen hand
haYc11, met name die welke aan bet verwoestende 
vawlalisme van de nienwerwetsche ,,rernlutionaar
derij "-een wo1Jrcl vnn 's mans Yinding-waren ont
snapt. Tot dcze hehoorrlen-w~j laten de volgorde 
waarvan de ba1·on zich gewoonlijk bediende ona'l.n
getast -- j~cht, c;illatie d~1· prcdikantsplaat.s, 

• 

de l'onrnt! \l1i1h•1 i!ele11le \<Iii 1h•11 nlmeesle1 ten Bo,;ch 
<'II rl1'11 rit111t·~~1 .. 1· ;\lart..1". Nog gaat e1· et'n drtache
ILW1~t 111d l'<'il anrl<'r s('h;p. De W<'rving srhijnt dus 
in den la:i l~lt•n tij1! 1\·ecle1· wat \'lotter te gaall. 

In AnH'rik:t is el'll horlogemak<'t' t,it de ontdPldting 
gekomen dat als men met een horlogc wat l::tng bij 
een dijnnmo111achinc i.Jlijft stafl11 1 zulks electrisch 
wonlt <'ll dan alle1lei !wren krijgt. Zoo zal het 
bijvlJ. tien 111·e11 goe1l i.JJijven Joopen Olll rJan in C'C11~ 
stil tc hlij1·en staan en clan wede1· aan den gang. 
tc gnnn; .la hct kan gebeurnn dat ecn horlorre 
twaalf mnlen in hrt ~1ur stilstaat. Een ander ho~·
logedokter hee.ft opgc111e1 kt, dat het humuer van den 
persoon die het rlraagt in1·locd hPeft op den gere~el
den loop van hPt horloge. bij ecn rlroomerig mensch 
loopt het achter, i.Jij een opgewouden standje ''001-. 
Alleen is het opmerkelijk dat alleen in Arnerika cle 
horloges dl'rgelijke grillrn hehben, doch nat::r een 
ander wrrf'ld1lPel vervoerd zecr geregeld loopen. -
De heer Mastrodorniniro, die vrnegt•r alleen in bloecl
koralen bandclde, hed't aa11 diverse Jal'asche bladell 
geschreven, .dat hij ecn bcstunrbaren luchtballon 
heeft nitgcrnnden, die tegcn den sterksten wind op
werkt. - IIet aall den Iloofd-Intendant dm· militaire 
adrninistratie P. F. Kraal ''el'leend binnenlandsch 
verlof wordt anrlennaal verlcngcl 1·oor den tijd vau 
een maand. - •De tweerle lnitenant k \\'artiermeester 
K. is te Samarang uit rlc militairc prnvoost ont
slagen en op vrije voctt>n gcstrld, op grohd er geen 
tcrmcn bcstonden om hem rnor cen krijgsraad te 
recht te docn stann. - Een Califoruisch rneisje van 
·J 2 jaar oud hrcft den prijsschietcr en andere schut
ters uitgedaagd om tcgcn haar op opg·e11·orpen glazen 
l>allen te schicten. - In het district Gempol (13arigil) 
scbeen bet maar niet te willen rrgenen. Zulks vel'
droot de in1Yoncrs 1·an de dc~a Djaparnn zoo, dat zij 
ecn kater op een paarcl bondcn. 'l'ocn trokkeo zij 
daarmcde in processie naal' eell huisje, waar andere 
opgezctenen met een kat den stoet afwachtten. T1·en 
werdcn de twee armc beesten in 1le ri1'ier ge\• orpen; 
of zij verdronken zijn kan niemanrl constateel'en, 
maar we! dat bet nict regende. De hadjies zijn toen 
aan het wcrk getogen . 

IIet cijfor drr nwt een briefje rnn ontslag, (een 
zoogenaamd rood paspoortje) weggrzonden mi~itairen, 
was zoowel wat Europeanen als Inl:;inrlers betreft in 
·1883 gunPtige1· clan in '188·1 en '1882.- In Decem
ht>r ·1879 werd door rle. Regeering machtiging ver
lecnd om ook Atjehers als schepelingen bij de Marine 
aan te nemen. Deze maatregel heeft weinig uitkom
sten opgelevercl, zoo l'ermeldt het Koloniaal Yerslag. 
In vier jaren hebbt>n zich Plechts l'ijf zulke liedcn 
aangcmeld, tl' "·einig om een gehcel oorlogschip af 
te loopen en te ~t1•len.-- De op Ja1·,i gel'estigde 
,,Xedcrlalldsch Indi~chc zemlingsbond" wilcle gaarne 
de kinclcren rnn I1danc!Pche Christenen in der regis
ters ,·an· den Burgel'lijken stand laten opnemen. De 
Ri:'geci'ing hecft dit echter vool'Toopig nog voor onge
zond gehoudcn eu bet verzoek goeclgunstig gewezcn 
van de hand.~ De Resident l'an Cheribon heeft 
f 775.- op eigen hand gebruikt ..im drie Joodsen te 
bouwen \'OOr InlandC'l's met lrn·aadaardige bcenlwereR. 
Ilet bcstuur heef't de uitgave goedg~ke11rd rnaar den 
Resident vc1 zocLt om l'Oor dergelijke aardighedcn eerst 
machtiging te vragen. - De beer Andela is kooper 
geworrlen rnn de Boekdrukkerij en boPkbinderij van 
de firnfa Gebr. Gimberg & Co. te Pasoeroean. Het 
geYolg hiervan zal wezen dat de Oostpost. clenkclijk 
zal opgehcwn worclcn. - Yoor de aangekondigcle 
aJgP,mecne Yergarlering van de Yereeniging Ifel71 ii 

:::elf te Batavia waren slechts wr.inig reeds toegetre
clt>n leclt>n opgckomen. Slecht.s een dertigtal was 
present, ofachoon er te Batal'ia alleen 90 en buiten 
die stacl 58 zijn. Xaar men zegt bestond et· vrees dat 
nwn voor bet lidmaatscbap hcla~ting zou moeten be
talen.- Het te kort te Grisscc alleen in 's Lands 
kas bcdraagt f ·17000.-; dit is echter slechts plus
minus berekend. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Bata,·ia, 25 ~ovember. IIet stoomschip Vo&r

wcwrts van de rnarttschappij ,,Xederland" is gisteren 
te Suez aangeko1ren. 

Ee11 raad van onderzoek heeft den lnitenant Bor
man De i\Iunck met algcmeene stcmmen schuldig 
verklaarcl. 

De Regeering heeft per draacl grlast de telegraaf
kantoren te Padang, Fort de Kock en Padang Pan
djang ook des nachts mrt elkandcr in verbinding 
te houclen. 

De reden daarvan is niet bckencl. 
Ingetrokken de toerneging aan den Resident van 

schcrij en andere ,,snorrepijperijcn", tot welke wat 
het kerkelijke hetrof. ook nog dit behoorde, dat de 
domine niet moest probeeren om den voorlezer te laten 
uitscheiden en zelf te beginnen, eer de aclellijke 
farnilic in bare eigrne, rijk geber!dhouwr!e bank '~as 
gezeten. K warn ei· niemand van de farcilie ter kerk, 
clan was cle met. grocn laken bekleede bijbcllessenaar 
met cen wit katoenen k!ee1l bedekt, en als dit er 
lag clan kon de domine heginnen als hij verkoos. 
'fpgen dergelijke kerkelijke servituten stonden als 
erg nristocratisch ook de YOOJ'J'ec!Jten der gcmeente 
over. Orgcl, doopbekken en al'ondmaalszi!ver wal'en 
geschenken van de familie Vedekend. voorzien van 
opschriftcn en adellijke wapcns. Als de baron in 't 
voo1jaar op zijn kasteel tcrugkeerde, gaf hij den 
eerslen Zoudag in ierlcr zakjc een tientje, even zoo 
den Zondag die, zoolaat in den jachttijd als het 
weder .het mnar toelict aan het vertrek der adellijke 
familir. naar de stacl vooraf ging. Later toen de 
tientjes uit den geldsomloop gernakten kwarn er 
een mun~je in een enveloppe zonder opschl'ift, rnaar 
met bet wapcn uit de kruistochten toegelakt. .,Zijn 
predikant, gelijk baron Yedekcnd den leeraar van 
Dennenhoek noemdr, was rnn dat komst - en vel'
treksbezoek in de kerk getrouw onderl'icht, trouwens 
waren het de renige Zondagen, waarop g"doogd 
maar ook vr.nvacht were!, dat de domine Yoor den 
heer der IIeedijkheid Dennenhoek en zijn aaniienlijk 
geslacht had. 

(Wordt IJ(})'VOlyrl) 



Japa_l'a van de!. eoi1trOleul' der twee.Jc klas~e, Bois-1 I? E 0 S J? ~ , E { 
Se\"Rll1. I 

Gephrntst in dl' r:s~demi~ Ht'tt1u:111g, de Clllltroiet~· " te;:g,, ~e~i<ientieh\.'Li~e 
der tweede klasse Do1ssen11n. 

ToE>gernL'gcl nan den Rc·~ident rnn .Tapara, dr. con
trOlt:'ur de!" twee.le kla,se Ebhink. 

Verplant~t. n111 SlwknhP1't1li Il<l:tl' Bangkalan, tie 
adjunct-landtnrter rlt'l' el'rste klasse Hoelof;;. 

Y,rn Rt>u'et', 2j l\ol'l'tnlit•r. Lo11de11 , 21 l\ow•m
ber, D1' ond('1'>ecrefaris \'llll Stnat. rnor buitenland-

-des Zondags in den vooravond. 
( 3-10) 

Ter overuan1e aangebo den! 
sthe zaken zPitle in nntwoonl np een tot hem gt>- ( wegens sterfgev;al) 
richtr vrang, tbt dl' uespreking-en tusche11 China en .IEen. bloeien•le Toko-zaak 
F1·ankrijk bett'ell\,nt!•' een licmiddeling, zond1'1· resul- . 
tant hleven. op een der hoof<1plfrntsen v;m J avn.. 

Sinr1opo;·e, 'J.j :\oYemLer .. ?llen bericht <lat rle on- i · H.eflektanten gelieven zich te adresseeren 
derhandeling-P_n tw-schen China eu Frankl'ijk grheel I! onder nornmer cl~zer advertentie bij uitgeyers 
afgebroken z1Jn. , .. dezer. (34 7) 

China "·eigert aan de e1schcn van FranknJk ge-

volo- te o-even. G d d d ] '•kl 
fot B~taYin, 2G Xo\etnber. \'olgen8 de hatsteb~- evraag ' a e u . 

richten van Borneo's westkust, ncemt de opstancl rn 
het Manrlorsche in omvang toe. 

Ont~lagen, eenol, uit zijn bl'trekking, de adminis
trnteur tevens magazijnmeester tier stl'<'nko!Pnmijn 
Orm~je 1\assati te Pengaro11, 'teenbergli. 

Ben.iemd tot machinist de1· tweecle khi$'e bij de 
gom·ernementsmarine, Brouwer. 

\YISSELKOERS TE B.\T.\YJA. 
'edrrL bank, 67m 

irL fadorij 61m 
id. partic. Gzm 

id. partic. 3zm 
Eng. » 
id. pal'tic. ,, 

Singapore bankzicht 
IIongh,mg id. id. 
Amoy id. id. 

dato r ·100'. 
)) 100'1. 
)) 10 l '/, 
» ·J 00' /s 
)) 11.95 

>> J'l.875 :\ f ·JL90 
)) 2.25 

CJ q)) _._;,.) 

" 2.'27 

_...Een opziener, hier geboren, goecl met 
volk omga.and, ii verig en eerlij k, volkomen 
bekend met Indigo-bereiding en n.anplant, Sa
laris f 50. 

Franco brieven met copij-certific11ten. 

EIJS§ELL 
(335) Latoong-W onogirie. 

r a De Heer -,.-an Snchtelen, 
,...., muziekonderwijzer te Djocja, 

is voornemens bij voldoende deelnume, te Solo 
zang-pin.no-en nccompagnementslessl'n te geven. 

Inlicbtingen te bekomen bij uitgeves dezer. 
(334) 

Op nieuw ontvangen: 
Het .echte Lercnrnter, clat geeu an.nbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekem1, en 

slechts verkrijgbunr bij 

per fl. f 1.% 
» doz. tl. f 12.-

Y LAS BL 0 M. 
(301)* Schpe1wwke1'. 

· Boleli dapet beli pt1tla 

KONG HO SING & Go. 
KAMPOENG 'l'JINA - SOERAKAl\'l'A. 

Djoewalnn lcnin soetra i.·oe1ut-i.•oepa. 
§i.·oetoc .NJ.nnilla No. 1. dnn Hn\•nnnh. 
Pil'in~ Jcnjoe clari Djepan~. 
Ittali:annn lloe1·oe11g Kenai.·i. 

dau roe1Jn-1·oc1ut barar;g. (200) 

~~~~ 

rn1 
1 11 ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 11; 

I 1 J~. u~~~~~11.i. ·I 
Aangeslagen vendutien. 

Op Yl'ijrlag. den 28 rlezcr in het tokolocaal van 
den Beel' J, C. II. Harloff in de lleP.renstraat al bier 

~' HOTEL SLIER. 326 I 

$e4uitmer -~<ll'j_-_ -
-van lossr. gopderen. 

De v<;ndnmeester, 
II. C. Fi~ser. 

A d v e r t e n ti e n. 

Heden over1eed tt! Bojolali p1otseling onze ge-
liefde broeder Henri. 

"\Y. s. YA."\" DRX BERGH. 
E. ~I. YAX DEX BERGH. 
L. A. YAS DEX BERGH. 

Bojolali, 20 NoYember 84. 
Algemeene ke1rnisya~·e. 

(333) 

ATTEl~'!IEil! 
- Be t•roeger voor den 2lien dezer 

geannonceerde 

GrootB SDBBl~oed-V Bil_dntiB 
zal thans plants hebben . 

op Maandag, 1 December a. s. 
en speciaal ten gerieve van de buiten de 

stnd SOLO wonende ingezetenen dezer Resi
<lentie, eerst een uanvang nemen na aankomst 
der verscbillende eerste treinen van dien dag, 
alzoo ten tien 111·e ruim. 

339 SOEti~f AN" en Co. 

Groote vendutie 
op Mnandag, 1. December as. 

in het i•,·oegue Loge-Gebo11w 

van 

Prachti[, Fransch SDeel[oefi 
ruet en zonder mecb aniek. 

Voor kinderen van elken leeftijd. 
Eeniye g>'legenheid om voo1· een spotprijs mooi 

en soliecle speelgoecl te lwopen. 

ALS: 

Stallen,· winkels en pakhuizen, spoorwegen, 
stoombooten en sloepen, timmermans- en tuin
gereedschappen, geweren, cbacots, trommen en 
trompetten, bouw- en legdoozen, gekleede en 
ongekleede poppen, koetsen, kruiwagens, paar
den, schapen, harlequins, domino- en lottospelen 
enz. enz. te veel om op te noemen. 

VERDER: 

Prachtige kinderwagens. 

Kijkdag dnngs te voren. 

329 SOES)L\ N & Co. 

@i\1\\§M·Y 
Een huis in de Schoolstraat 

thans bewoond door den J:i.eer 

NOLT EN 
f 60. - 's m1uwds. 

(338) bevraagbaur bij 

Mejufvrouw S.C 0 EY RA.A. D. 

1'.I o cl em a g· a z i,j n 
SOERABAJA_ 

Steeds voo1·htinden: 
Ja.ponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 

Huishouclelijke benoodigdheden, enz. 

Reconrnmndeert zich verder voor bet aan-

nmken van japonnen, etc. etc. *(252) 

Hand els- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

foo rstma t-· Solo (35) 
Steeds beleeCdelijk nn.nbevolen. 

Q~tv~~gen 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOF'l' & KALFF". 

T~Tee locmmobilen, opzettelijk ver
vaardiad voor het aebruik in de kolonien. 

0 0 

De ketels hebben eelle verwarmingsoppervlakte 
van plm. clertien meters. 

TU'"ee bol'izontale n1achines van 
acbt paarclenkracbt. 

Een,·ondige frrir;atiepmnpen 
in beweD'inrr gebracht door paan1en of runde
ren. Me~ b~hoeft bij cleze pompen geen fun
deering boegenaamd. 

(313)* W. l\IAXWELL 

Djokja. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop vun pro
d nkten te Semarang. 

Verschaft werk]rnpitaal n.n.n Ln.ndbouwon
dernemingen en ver1eent .voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen under overeen te ko
nien conditien. 

(233) L. 0. SCHALKVVIJK. 

TE"N' BEHOEVE VAN 

Cli?- §tj-m11a.>t~cl-i.:)cftoof te Socicdiaita 
E:c< 

Cle 6))ei;ec1LL~Lll'f -tot '\.lOOtbHetd1rnd O~Ldci;-

'l'icf-.t aan .;J{iftCl.:-tc.n UOIL ~LILUC.tmo"~ 

'1~1tdcft ~JL ~eClctfan2.>cft-~1LdLii. 

Trekking 

Maa~fa~ ~~ ~~~~m~~r rnM. 
-225-

SOESThJ: .. A._N & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnisa en Co1n1nissieYeJtdntien 

{28) 

~msterda.msche Apotheek. 
Eenig Ageutuur voor Soemlrnrta voor 

zoo gunstig bekemle "'Vl,J~ E~: 

::\Jerk PLA TON" & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

Uit de 'hand te koop. 
Een steenen huis met groat erf. gelegen te 

Djebbres. 
Infommties bij den heer 

(19) ..:\... :JH.CHIELSE. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevrngen bij den Heer 

(20) J... MACHIELSE. 

DE J AV A·:SODE, 
DE GROOTSTE 

en meest [elezen conrant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.-

Abonneruenten en achertentien krmneu aan
genomen warden door den Heer C. :g-,,. Daiei·, 
Solo. 

Nieuwo abonnes voor 1885 ontvangen de 
coumnt van af l.:J December. 

I (324]' 

De uitgevers, 

H. M. YAX DORP & Co. 

A~'r-~!:&12 
H eerenst ra at-Solo. 

Op nieu'v ontYangen: 
Heeren scboenen. 
Hoeden a f 8.-
Parijsche hemden a f ·15.- 't dozijn. 
Dassen, Boorclen, Odelll's, Badzeep a f 2.50 

't dozijn. 
Schuimzeep. 
Eau de Cologne II. S. No. 1711 fL f 4.50 

de kist (con taut). 
Tokohouders genieten rabat. 
Scbildpaclden kammen v.nn af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen va.n Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f I .50 Ham1::ichoenen voor heere·n-

D.Ai.\IE:S AIUIKELEN. 

Ilaudschoenen met 2 en J knoopf'll Schoe
nen it f 8.- Blcmcs rle lys en Blancs de perle. 

Kinderschoenen, f~jne sponsen. 
Df{ANKEN. 

Pilsener bier, i\fodera a f 14..- bet clozijn, 
Port, Elixer Long11.e Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

f 13en f 14.- het clozijn. 
Havana Sigaren. (814)* 

An1ster<lan1s(•he Apotheek. 
Ont vnn,r;en: 

Jieatin~s ('ou~h .J_,o:r;:?n~es. 
l\Ji<lrl0 l tef;"Pll de hoest. 

( 10 5) i\IA CIIl.l!iLSE. 

- An1sterdan1sehe Apotheek. 
So er 1 ku rtn.. 

Bayrnin. A.lcoholisch '"'asch
-water. 

( 101) :\lAOHJELSE. 

263 

in vaten, blikken en flesschen 

verkriiglmar bij 

SOESMAN & Co. 

Amstard~m$c·he Apothaak. 
-' 

Leve1,Lva f eJJ 
(296)* A. l\lAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soernkarta. 

Ontl'(lngen: Enca lypsinthe. J{oorts
'"erend liqueur, tevens eene zeer aan
gernmie drank. 

llOO) MAOHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

KQ.Q.p~@he W3i~~e~ .. 
(25) A. l\1.A.CHIELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

Ct.50 per pond. (311)* 

o~~va~~e~ 
Via llaniburg, 

Een Klein partij~je "llW"erkeUjk Echte 
Ha Y ana S1gn.ren. 

SOESMAN & Co. 
(309) 

Gezondheid voor iederee.n. 

Holl,,way's z~Jf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuh·cren het bloed Pl'I herstellen alle ongeregeldheden 
Yan de 

J~:wer, innng, a.ieren en ingewa.nden. 

Z1j g-':·en kracht en gezond~1eid weder aan verzwak
te C.,,stcllen, en zijn omrnardeerbaar ter genczing 
Ynn alle l\.\\·alen Pigen nan bet vrouwelijk geslacht, 
onrnl'schillig van welken Jceftijd. En onbetaalbaai· 
vool" Kiuderen vau welken ouderLlom. 

DE ZALF 

Is cen onfPiluaal' gcneesmiddel voo1· kwade Beenen, 
Zwcrcncle Dor,:tc11, vc1·omlenle v:vnden, r,:Wel'en en 
Etterbuilcn. llrt is bet'ormrl tc:r genezing rnn Jicht, 
Rbumatiek, en omcrgclijkbaal' voo1· Aamborstigheid, 

keelpijn, bronchitis, ver:koudheid en 
hoest. 

'l'er gcnezing van I\liel'gezwcllen en alle soo1-tcn van 
Iluidziekten hcP.ft zij gecn mcdedi.nger en geneest 

betooverend, ~aarngetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Profe~sor IlOLLO_IYAY's Etablissement, 

78, New Oxford street, Landen 
voorheen 533 OxCoi.·d street, 

En worden Yerkocht in Potten en Doozen van 1s. 1 '/,d., 
:!s. 9cl., -is. fhl, Hs., 22s., en 33s. en verkrijgbuar I bij alle medicijncn-verkoopers door de geheele wel'eld. 

f/lllF"" Koopers gelieven het Etiquet van iedere. Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 

(130) 

VERZORG INGS-G ES TICHT 
TE 

SO ERA KA RT A. 

fft:deeling=ffmbachfsschool. 
Op bestelling WOJ.'llen aangenlankt al

le ondei.·clccleJl van gf'bouwen als: 
KOZIJKEN, HA:\IEN, DEURK , KAPPEN, 
'l'RAPPEN enz. 

RUIS en .KANTOOlUIEUBELEN. 
Allen soorten van SMIDSWElUi:EN. 

Herstellingen am1 VOElt'l'UIGEN. 
Het S CHILDEltEN vanD.ECOH,ATIEN e'nUIT
HANGBOlWEN in alle .letters enz euz. 
V oor inlichtingen zoowel als bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den Heer 
A. COOMANS, zijnde Z ITid. aan het 

hoofd clezer sch9ol geplaatst. (209) 

• 



·. 

G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BAT '6. VI A , 

ten behoeve van 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 
De Vereen!,;ing tot 1•oorbereidend 011-

derricht attn kinderen ' 'an Minvcr
lmog ndt'n in NederJand~ch lndU:. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van l 20.000.-
1 « c « 10.000.-
2 priizen « f 5.000.- « 10.000.-
5 « ·<( « 1.000.- c 5.000.-

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 « c « 100.- « 10.000.-
200 « « « 50.- « 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOTEc zijn tegen f '10.- CONT,\NT vcrkrijgbaar. 

te Amboina bij rl e hee1·en A. T . Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J. Illankert. 
« B:mrljarmasin « « « J. A. Jansen. 
« Bandong cc cc « C. G. lleiligers. 
« Batavia << de N I Escompto Maatschappij . 
" « cc den beer II. J. l\Ieertens. 
« cc << << cc G. Gehnrng. 
(( << « « << F. II. Kroon. 
t< << « de heeren II. 1\1. van Dorp & Co. 
« (( cc (( « Ernst & Co. 
« « 
« « 
( « 
« ex 

fl. ~ 

« (( 
« Bengkalis 
« Benkoelen 
« Iloeleleng 
~ Buitenzorg 
(( '( 

« Cheribon 

<< (( « Bruining & Co. 
<< << <( Ogilvie & Co. 
« « t Yis,er & Co. 
« << « Dunlop & Co. 
« den ht er Loa Po Seng. 

« cc Thio Tjeng Soey. 
cc cc « L. ' 'an Hutten. 
<< << « C. /\. Aeckerlin . 
(( 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« Nierinckx. 
« Th . Jansz. 
« J. A. Schussler. 
« J. J. jl . Smeenk. 

« « (( (( « A. J. \l.'olvekarnp. 
( « (( (( « J. van Holtit Pellekaan. 

« Brocx . « Djernber Bezoe"kie « 
<< Djocjacarta << '< « J. J. de Graaff. 

<<· « « H. Buning. 
<< « << « « \\'ed. Kocken. 
« << <c de heeren SoesmGn & Co. 
« Ind ramajoe « ,\en herr J. Revius. 
< Kedirie « << « F. Stoltenhoff. 
« Kota-Radja « «- << _\. W. l\ne (<' \. 

« Laboean (Deli )<< « « J. F. II . vae11llemert. 
<< ?>Iacassar « << « \\' . Eekhvut. 
« Madioen « « « J. A. l\Ianuel. 
« l\Iagelang « « « P . Koppenol. 
(( ?>Iedan « « « \\'. F. H. Leyting. 
« l\Ienado << de heeren de Bordes & Co. 
« Padang <( « « Van Houten, Steffan & Co. 
(( Pad. -Pandjang c< « << J. W. Alling Siberg. 
« P alembang « << « G. H. Ruhaak. 
« Pa~or1 ·oean << « « II . G. Kl under. 
« (( << « « D. P. Erdbrink . 
(( Pattie <£ « « A. l\I. \'arkevisser. 
<< P rcalonga n « cc « A. \\' . I. Bochardt. 
« « « " « S. N. l\Iarx . 
t( « (( de heeren Hana Mullenrnister & Co . 
" Poerworedjo (( den heer )I. F. S111et;;. 
« Probolingo « « « C. G. van Sliedrcd1t. 
" « << (( « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw << « C. van Zijp. 
« Rembang « « « P. L. van Bodegom. 
« Sala tiga « << Th . Il. van Soest. 
(( Sarn:wang « « Agevt ~. I. Escornpto l\Iij. 
« (( « de heeren G. C. T . van Dorp & Co. 
« « cc « « Ra venswaay & Co. 
« « « « cc A mold & Co. 
11 << « << cc Soesman & Co. 
« (( << << << Grivel & Co. 
« « << den beer A. Bisschop. 
« Soekaboern i << « << D. J. H. Schafer. 
(( Soerabaia « cc Agent :::\. I. Escompto )lij . 
« << cc den heer Ohs. Kocken. 
« « « « « Y. Clignett. 
« « « de \i e.ere. n Geb. Girnberg e11 Co . 
<< << << « « E. F11hri & Co . 
« « (( « \'an J111yd en & Co. 
« (( 
« Soerak:frla 
(( (( 

( (( 

" (( 

« Tangernng 
<< Tj mndjoPr 

« Tega! 
« Ternate 

« Tjilatjap 

(( (( 

(( « 
(( (( 

« Thieme & Co. 
(( Soe~rn an & Co. 
« 'l'hoo ft & Kalil. 

cc « (( \'ogcl rnnderlle)de & Co. 
« rl en hcrr C. L. Baier. 
(( « (( L. .\. )[. Leman. 
« « « Jhr. R. 1Iolz;;ch11her vcn 

llanfach . 
« « « I\. !lorens Grere Wzn . 
« « << C. \\' . n. van Renesse van 

Dnij1·enbode. 
« << -<< I. I. A. Uitenhage de 

l\Iist. 
< "·onosobo « « « D. J. rnn Ophuijzen. 
Di! trekkin"' gescliiedt t en overstaan van den No

taris H. J. l\IEERTENS te Ba tavia als bij aanplak
billet is bekenrl gernaakt. 

De Commissie ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(12) E. DOUWES DEKKER. 

Verkrijgbaar 
IlIJ 

Thooft &, Ka.lff- Soera.ka.rta. 
PAPIEUE IN DffERSE SOOR'l'EK. 
ENVELOPPE r. 
KANTOORBENOODIGDTIEOEX. 
INKTEN, IN ZEElt VELE 8001{,'l'EN. 
PRACH'rALBU~i. '. 
DIVERSE SPELLEK, em:. enz. (5) 

• 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WEilKTUIGKUNDlGEN. 

Handela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBB E N IN VOORRAAD: 

Een groote pn.rtii J,. T, 1-1 en Halk• 
ij zer in nlle 1tfmetiugen. 

8taaC en pltiatijzer vn.n alle dikten, 
wn.arbij nm G'X2' X '·••" en '!•" 
~taaC en plaatkoper en .Koper

draad. 
Groote- sorteering - lloerbonten en 

JOinknagels. 
> > .Koperen .Kranen 

en ~too1nafslniter·s. 
Inclia 1·nbber van af '/,." tot en met 

l" dik. 
Gaspijpen ruet hnlpstnkken tot 

en met 4" 
Geklonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atruospheren. 
Prima kwitliteit · Engelsche drij frie· 

inen, enkel en dubbel. 
Hand, Centl'ifngaal, Stoo1n· 

po1npen en Dranclspniten. 
S11Ugereedsclrnp voor gas en. 

'Vi th 'vorthdraad. 
Alle soorten Verfwaren. 
Door en Pons1nachines, Draai• 

en Schaatbanken. 
St.ooininachines inet ketels opern 

fnnclat.i eplaat.. 
Miezel;;-nhr compositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstraling;. 
Dinas Cl'istall, een rueuw soort 

'Tnnrldei. Van welke laatste artikelen zij 
eeniO'e aaenten voor J avn. zijn. 

0 0 d" d Verder a.lie artikeleu, benoo 1;;-
,·oor landelijke onderneiningen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseera zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld_ 

Gn.arne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van lla.chinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
lingen Mn op diverse werktuigen. (90) 
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" ' iftl' t•n Moodc• f'o~! .. . . . {I~·~\ per 
M:ala~a, :tl11'!<'~ltl'l e1 1\111o;J)1tlc t• ,, ·l 3. J01l:! fi 

1"11 le-, Gold- en ]Jry-Slu~rry ,, J 2.-' !co .. t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & !{ALFF 

""\T' crkriJg·l>aar 

bij 

A.vonturen 
van 

Baron von Mfinchhausan 
(in het Juvunnsch) 

I'1·ijs f 5.- (ranc'o per post l 5,50. 
(82) 

INDISCHE-BODEGA 
Ontv ang·en: 
Een 1)art~Hje exquise 'vitte 

I•OJ't~v~j n, minder zor~t van smilnk dan de 
tot n n toe nnn,l!cvoenle. 

( 28 li ). * 

]-Van af hedcn d1tgt>l~jks vcrsche Geb:tk.ie.,i enz. Pt\j;;c.i ut·1mten worden tege1i franco 
111111vmge frnnco toe~ezon · len. 

I 

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. 

(127) 

l:'.;n.turd11gs: Sn.ucijsbroodjes eu geprepn.reerd Y s. Bestellingen worclen m dP.n 
kortst mogelijken tijcl afgelevei:d. 

N B d B r 1. I n d i s c h e L e v e n s v e r z e k e r i n g 
EN 

L ij t r B Il t B M a a t s c h a D p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapit1ud bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens bet onlangs aangenomen VERLA.AGD tarief voor ·wEE
ZENFO~DS, worden gaarne verstrek-t door 

(17) 

Steeds voorhanden: 
POST'rARIEVEN. 
TELEGRAAF'fARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bui1,en 

de lijn. 

(6) THOOF'f & KALFF. 

ONTVANGEN: 

Pracht i a B o 1 Bo a r a fi B Bn 
zeer goedkoop. 

'J.'HOOFT & Ji'AI .. J?F. 
(162) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk mm voor hunne 

IlrnkkBrij en BindBrij 
en 

RANDEL 

in Papier·, Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette aftevering ge

garandeerd. 
PH.IJSCOURAN'l'EN worden steeds gm.tis 

verstrekt. (7) 

OBAT PER BtKIN KOEW!T dan BAJIK GIGI ELIXIR 
CARI 

TOEAH TOEAH PEHDITA BEHEDICTIJH 
nama Obat "OLIVlTAINS" 

Phi: 111.J'A.-Toeang 
barang njang satoe adanja 
tiliks dart !toe ooat di 
dalam satoe prapat glas 
ajer (ajer stenga hangat 
bajlk sakall). Bikln basah 
boender gig! en gossok 
bajik gig!. Tjoetji moeloet 
sama ftoeaJer tjampoeran, 
lantas merasa toeloengau 
O.ar! I toe obat. 

MllXCI' OBA
Tnr. - Kaloe 
daglng gig! ada 
lembeq dan sa
moewa gig! ada 
lemas orang mist! 
lingal barang njang 
satoe adanja ml
nit satoe sendok 
keljll dowang dart 
itoe ob at di daiam 
moeloet(ataoe sa
perL!ga sama sa
teoga ajcrJ saklt 
iantas koerang. 

Kaloe sadjatl 
satoe gig! ada sa
klt orang Ian tas 
angkat sakit ka
loe orang bocwat 
dt dalam gig! saklt 
saloe potong ke
tjll boender dari 
kapas njang di be
kin basall sama 
itoe obat. 

Itoe obat gossok gig! per bekln koewat dan baJik 
gig! dari toean-toean pendita Benedict_l_jn ada bekin 
sama, sama djoega bekinan. kring baJ1~ sakall dan 
b0k1n aloes. Na Hoe dia, dia ada sama djoega roepa 
kaja obat Zllxlr dan orani boleh pake sama sakali 

ORANG NJAN6 POENJA: 
Toean SEGUIN, 3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Verkrijgbaar bij 

~oo®®~m ~ l~l'ur~ 

Htinto01·-Agentla'1 J.fjfj,i. 

Spool"we.qgidsen. 
Ne<lel"lands Geschieden:i1 en Yolklleven 

( p1"cicl1twel"k in 4 gr. octavo def'len) 

<le Gene1tet-Alb '"'"' in p1·achtb<in.d. 
ltalii!, tloo1· GeNil"d Heller » · ii 

.Ben 1chil<lerdoo1, conipleet (voor di-
lettant-schilders.) (249) 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand. 
Assurantie Maatschappij . 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te
gen bmn:lgev1111.r , op de gebruikelijke voor
waanlen. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHA PPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHAPPIJ 

"V eri tas. '' 
llij het Agentschn.p dezer M.aatschap

pijen be!'ltaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, gelegenheid tot verzekerius 
te:;en brand;:;e,-aar, van n.lle soorten Gf'

bouwen en Goedercn. 

DP- Agent te Soe1·aJw1·la. 

(1()) J. H. VAN' OMMEREK. 

Ver krijg baar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aan,'ragen tot geleide· 
billet , ·oor ' 'ervoer ' 'an li'.offtj, 
1net. onh·angstbewijs ,·oor kof-
fijpas. (193) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op 11.anvrnttg dadelijk 

Schijfschiet.rcgisters en J\.fstandsbepA-
li ni;-en, afzond erlijk gebonden. 

Gt>drnJt:te A..nnteekenini;boekjes. 
Naamlijsten. 
n: leeclinglijsten. 
Strafboeken. 
Mcna"eboeken met sterkte llei;h1ter. 
Proces-lrerbaal. Gctuigen Verhooren. 
lle.klaagden Verhooren. 
Vend11ver1p1twoordingen, enz. enz. (4) 

Stellen zich vernntwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - T11oorT & KAI.FF - Soerakartn, 
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