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NIEUWS - en ADVERT EN T IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACB ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Abonnementspriis f 7.50 per hnl~j:tar 

bii vooruitbetaling:. 

1Geschrel'Pll i'Oo1· <le :::oe,-akarl11sc/w Ct1111·a11t. 1 

r1>1•t•olu 

De tweede merkwan.nlige dn.g is de ., Lord 
:Jiayor' Day" ook wel .. ~how" genoenul en te 
recbt want het i;; een optocbt, die vee1 
vim eene nrnskernde heP.!t. Op den 0deu X o
vember [(lit j1t1tr w11s 't op den lOden, omdat 
de 9de Ol) een ZL)rnlag vial en we zijn in het 
kerk che }~ngelaml] doet de nien we Lord ~fo
yor of Bnrgernee tPr zijne intreLle in de City, 
zoonls het handel1lrijrnHcl geJeelte vnn Londeu 
genoemd wordt. Olli cl it zoo feestelii k mogelij k 
te <loen, luistert men genoende optocht door 
allerlei vertooningen op. 

De zaak i:. d:it het volk g1tarnc de ge
heele w1t1trJigheid zou zien afgesclrnft, clitar 
deze de stn.d eene enorme som geld kost; zulk 
een Lord-:\fayor tod1, die voor een jn.ar wonlt 
armgesteld - hti kan wor,l1'11 herko1.eu, cloch 
<lit gebeurt zelden -- .bomlt er ecne· soort vm1 
bofhoudiug op ua. Hii woont in een huis, wanr
bij onze paleizen in Holland klein zijn en leeft 
er op \Orstelijken voet. Zijn inkomen, tli~t een 
aardig kapitaal verte.~en woordi.gt. vim welks 
rente rnenig bui hooden ruim leven kan. is 
soms nog onvoldoende om zijn tund op te 
houclen. of liever de eer zijner waa.rcligbeid. 
Het gebeurt clan ook rnee~tul. <ld t~J Lorll 
Mayor e og bij toe moet leggen en wen 
kleinigueid ook. Men rekeut toch uit dat, wil 
zulk eene persoon cloen, wnt vn.n hem ver
wacht worJt, hij in diit jaar tussclwn de 10 en 
20.000 pond sterling u.it eigen rniclclelen ·rnoet 
bijpn.ssen, clerh.ilve 120 a 240.000 gul<l. Hij en 
zijne vronw, de Lady Jlctyo1·e1;.~" moeten elke 
week groote receptien geven, bovendien tal van 
otficieele diners en bals, zoo,;el voor volwasse
nen als voor kinderen. 

De Lord Mayor wordt gekozen uit de A/clu
ille/I of schepenen. deze weer uit de Sheriff:; 
en deze uit voorname kooplicden vim de 
City, tlie <laar geduremle een zeker aanfal ja
ren z11ken bebben gedaim, onverschillig in welk 
artikel. N"1ituurl~jk ruoet er niets op hem zijn 
arm te rnerkEm en 1D.Oet hij in zakea eene 
schooue lei hebben, alsook van een onbespro
ken geclrng zijn. 

Zooals ik zeide willen soruruigen de wanrdig
h€id afgeschaft zien. daarom waken nu de Lord 
l\foyors zooveel mogelij k \ertoon, ten eerste om 
het volk te imponeeren en chm ook om veel 
geld in omloop te brengeu ten eincle <la1mbor 
de volksg1mst te koopen, derlml ve iets in den 
trnnt cler l{orueinsche C'aesars. 

Eu climr ,,le nou vean a toujours des char
mes" 1erzint men elk jnar iets nienws. De ge
lukkige, op wien dit jaar r1e kenze W<tS geval
len [het kiezen gnat volgens ancienniteit. doch 
er worden steeds twee voorgetlrngen] kwam op 
het idee om eeni.ge n.rtisten nm bet circus van 
Sanger te inviteeren (tegen eene behoorljjke 
vergoecling) aan den offici1>elen optocht deel te 
nemen en verschillende historische personen. 
te representeeren - Later lrnm ik hierop te
rug, eerst wil ik eenig denkheeld geven van 
de manier waarop de Heer 1\ ottage, de nieu we 
Lord-MHyor als zuodanig ge'installeerc1 wercl. 

De optoeht bad op een l\la1tndag plants. 
Den Zaterdag te voren was er een groot ~le

jenner in »Jf(lnsion Howw" zooals de womng 
van den Lonl-~fayor-in 't hartje der City ge
legen---genoemd wordt. Aan genoemd fe~stmaal 
namen al de .Aldermen en Sheriffa cleel, bene
vens eenige led. •1 van de verscbilleude gilclen 
wan.rtoe een der bPicle Lord. l\11i.yors, de aftreclen
de of de optr· ·dende, bel1ooren. Da1m1a begaven 
de gnstheer en a l de g1isten zich naar »U11iidlwll" 
een gebou w in de City, waar alle officieele fces
ten gegeven en bijeenkomsten gehouden wor
clen. Aldaar gekomeu. nam Altlermnn Fowler 
de nftredenC.:e Lord-Mayor, plechtig afscheid 
vn.n do Aldermen en overige autoriteiten in 
zijn waar<ligheid als Lorcl-.i\foyor en gttf zijne 

De Soert1.k1i,rtt1..fche Coru •fl,nt ver~chtint 

d1 ·icnrnnl ·~weeks: Dinstlti,gs, Donrlerdll.~6 en 

Zat •1•tlttq:r, uiti:;e,.on,L1·rl fc~~tda0~.l. 

plnais over aitn Alderman N ottn.ge, zijnen op
volg-er, die da1lelijk de volgens de wet vereiscbte 
verklaring afleg<le en de teekenen ziiner wanr
digheitl in ontrnugst nam, zijude: een sc:epter. 
eeue staf. f-'Cn zegel, een beurs en een zwn.ard. 
~ ad11t bij de gelukwenschen der aan wezigen 
onfrangen hiid, ging de pas benoemde Lord
:\In.yor wet zijn collegn. ( ofschoon dit woord 
minder juist is, dn.ar er steeds maar een te 
gelijk is) te zamen in 't zelfde rijtuig rnt11r 
Mansion House, waar hen eenige corponttien 
opw1ichtten, die hun hulde aan den n ieuwen 
burgemeester kwame11 brengen . Nadat deze 
vertrokken wareu bedankte de gewezen Lord 
~Iayor zijnen secretaris en klerken voor de 
hnlp hem verleend in het afgeloopen jaar, waar
op de.rn hem weder bedankten voor 't geen 
b~j voor hen en voor de belangen der City ge
da1rn hn.d. 

De gewone redevoeringen bij zulke gelegen
heden; n.lles mn11r voor den vorm en de eti
quette, mn.ar tlut behoort er eenmaal bij en men 
zou er uiet zonder kunnen. 

Zelfs die llienschen, welke 't meest afkeerig 
ziju vn.n den vormendienst, zonden 't vreemd 
hebbeu gevonrlen indien de Hr. Nottage tot 
den Heer Fowler b. v. zou hebben gezegd: 
»Ote toi de la, pour que je m'y mette"- In 
hooftlzank komt de heele plechtigheid wel 
duarop neer, <loch beleefdheidshalve client m.en 
't wat anders in te kleeden. 

En nu 't voornaam~te,ten minste voor de 
toeschouwers. Zooals ik reeds zeicle, was de groote 
optocht dit ja11r bizoncler schitterend en de 
meuigte op strnn.t ongewoon groot. Men ver
drong ellrnnder om zooveel mogelijk te zien, 
geen acht sfoande op tal van ongelukken, 
die er rondom gebeurden. Hier werd ee~ wak
kere zoon v:~n Herrnandad, een van Ond En
gelands robuste politieagenten met paard en 
al omvergeworpen n.lsof hij een stuk speelgoed 
ware, ginds wercl een kind van moeder's be
schermenden n.rm gesleurd en als vertreJen 
onder de voortstuwende meni15te, verder op Llacbt 
eene oude jufvrou w d1it ze het feest niet beter op 
kon luisteren, dun door eene appelflau wte te 
krugeu, wirnraan men echter niet zooveel aan
dacht scborrk n.ls de goede ziel wel verwacht 
hn.d. Tusschenbeide ook was 't gedrang zoo 
verschrik:kelijk, d11t verscheiden menscnen erge 
kwetsuren bekwamen, doch dat is de keerzu 
der medaille en onvermijdelijk w11nneer eenige 
dnizentlen npeengedrongen zijn in eene hetrek
kelijk kleine rnimte, want in de City ziju de 
strnten tamelijk nau w. 

Slol volgl, 

So er a k art a. 

Protestantscbe Ee1·etlienst. 
\Yo"nsda!! 3 I· December ·J 884 

GODSOil~:\STOI~FI<;:\I:\G 's avonc!s G'/, m·e . 
De P;·edikant, 

\',\.:\ KLA YERE. 

Op do Politierol vnn Maandag 29 December 
wenlen de narolgende vonnissen geveld. 

K l'?lllOlllCllggolo r wegens het be- ) . 
BoK Sorto d1 hro- ~ zit rnn clandes- f ieder g1!stra:~ . n~et 

rno 
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K1~rtodrono 

Torlrono. 1
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bcz.it rnn cl.anncs- fl · vnjgcsprokon. 
twne opmm. 
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Liem Kim Po { dicfstal } ·I maand krakal. 

Ilijas Bin Amnd Draus ~ ioebrengen van slngen 
l gcstrn.f t met f 1 O boetc. 

Zon de scboolmeester wel eene goede school 
gehad hebben, die in de N. V. van 20 der.er 
spreek.t van: in welk Eldorn<lo (in plants van 
»Dorado") en v11n pecunia causa ( in plants 

Advertenti.ekosten behnlve het ze:.!·el YOor 

elke l 0 woordcn -voor 2 plantsingen r 1.
elke ':'"0l~en1le plaittc;i.ng de helft. 

rnn pec~ui1ie causa)? 
Dnt men liever ecn »heele heer'' is <hn eeu 

rnichtwaeht i:; te begrij pen, <loch chtn toone 
men zich ook beter onderleid clan een irneht
.wacht, die 1-icb an.n :::>pa1tnsch en Liit\ju te bui-
ten gaiit. (A.angeborlen.) 

I.Tit lUadioen. 

(I'al'lic. Co1·1·es11: c/e,· Sof'i'ak: Co11rant .) 
Op Zondn.rr 28 dezer werd door. de toonee1-

vereeniging idhier de tweedc vooro:1telling gc
geven. V oor een pas tot stimcl gebrnchte· ver
eeniging mag deze voorstelling uit teken<l hee
ten. Ook de rnuziekvereeniging Aurorn droeg 
het hare bij om de voorstelling optelui;o.teren . 
De diletfainteu bebben er alle eer van. 

HanengcveL:hteu wonlen bier dageliiks gc
holiden, waurbij zeer booge wecltlensclmppen 
worden aaugegaan; misschien chtt we eerstdan.gs 
wel iets over het beruchte tjap-djie-kiespel te 
rnel<len hebben. 

Alhoewcl de circulatie der duiten in het al
gemnen en die der b1t1Lntjesduiten in het bizon
cler in bet l\fodi,)enscbe grooten tegenstand ni.n 
de zijde <ler politie oudervindt, is het Mn deile 
toch nog niet gelukt, die gehee1 en al te doeu 
ophoudeu . 

,\len leze hieromtrent (en over nog wat an
ders) de J1Lvtische Courant. 

Later meer. 

Personalia.. Bii de exploitn.tie der Oosterl ij
nen van de stan.tsspoon vegen op Jnrn zijn be
noemcl : 

J. de Graaf tot 3 Commies. 
Ob . F . bumels ,, ondercommies le kliise. 
Wieling ,. id . id. 
Phefferkom ., id. id . 
Le Breton ., id . id. 
Y. Znnge ,, id. 2e klasse. 
Lefeber ., id . 2e ,. 
Guldenanr ,, id. 3e ., 
A. Dinsbach ,, id. 0e ,, 
H. Aschwoneit ,, onderopzichter le klusse. 
Reyneke ,, id. 3ekhisse. 
Al deze 11mbtenaren of beamten hebben tot 

dnsverre nog te M1tdioen hun domicilie, doch 
zullen nan.r a.lie waarscliijnlijkheid spoedig met 
hunne coliega's vim st11nclphiats verwisselen. 

Het gerucht d11t de heer l\I. .J. B. Keller 
10.00-0. gulden nit de U[jmMstiekschool-loterij 
zou hebben getrokken is door geuoemden heer 
bevestigd. Ztin vnder heeft mede een prijs ge
trokken en wd van f 5000 (vijf duizend) g ul
den, . terwijl de beer A. Portier iilhier genoerud 
wordt nls winner van den tweeden prjjs. De 
nieu wbenoemcle 1 e commies op bet Hesidentie 
kantoor J. P. Helwich won f 50. - clus een 
be:;cheiden tabaksstni ver. 

i\Ien ziet dat deze loterij geene uitzondering 
rnaakt op hare voorg<mgsters en wederocu de 
vrur.htlmre moecler is van dooreenloopernle be
ric;hten orntreut de namen der winners. 

De door de stnatsspoorbe11111ten te l\forlioen 
geho11den collecte ten voonleele y;m wijlen den 
condnctenr J. F'roliug hedroeg slecht:i f 60: 
Vele spoorbe1tmbten nl. opperclen bezwnren te
gen het geven van bjjdrngen tcr voldoeuing 
zijner schuhlen, en h1iddeo. die liever voor een 
gmfteeken aangewend gezien. 

De eigena1tr van hct carousel, de heer 
Wegmn.n beeft gisteren avoncl spoediger ziJne 
urntteu gerold cl1in het pnbliek lief wits. 

Overig·ens heeft hij over den druk der t ijden 
niet te khige.i. dnar hij e~n an,nzienl!jke re
cette moet hebben gemaakt en aldus nit den 
cirkelg1mg der rneuschbeid goede m1rnt heeft 
gesbgen. Deze impre:>s1trio betoomle zich groot
moedig tegenover de small gemeeute, door 
eenige nrme jongens gratis te hiten drnaien , 

Inzeuding der Advertentien tot op den 

dng der nitgn.ve v66r 10 unr. 

terw.ijl h~j ann dengenr., wieo. het gelukte bet 
stokJe m L den koker te t rekken, een vr gkanr
tje gaf. 

Ce n'est pas le Peron! 

Een hnurkoetsier, die eene dame te Kebalen 
tot grooter fooi wil<le noopeu clan h!i reeds 
ontvangen lrncl, ontzng zich uiet toen hem zulks 
geweigerd werd, zich ui ttelaten, dat hij wel 
zorgen zou chtt voor ::ulke nj onja's Toortaan 

geene wageus rneer t huis zouden zijn of 
alle koetsiers nit, enz. ' 

Het ontl>reekt er n og maar aan dat bet 
publiek, oehalve een farief van WaO"enhuur OOk 
nog een tarief van fooien onder de ~ogen krijgt. 

Ongelukken. Bii bet omdraaien vn.u een 
soort vn.n cnroussel, voorzien van houten k isten 
op het Selmt~nfeest viel een Inla ndsche knaap 
er uit, (cl us lor'lt n.ls de emu10rs bij een bagger
molen) - en wercl op den g rond neerO"esmakt 
zooclat hij b3wuste1oos werd weggedragen. ' 

Een andere Inlandsche knaap verloor op de 
Selrnten ~ti ne onden nit bet oog. H !i r iep en 
schreeu wde om hen en zeide, d·n.t h ij zonder 
hen onmogel!jk nn.ar de clessa, waar hg woonde 
kon terugkeeren. 

1 Oit est Lambe1·t-! as-tu vu Lambe1·t ?( 
De bekencle kin.hi Bleber Yerleende hem voor 

de . nacht huisvesting, en bracht hem den vol
genden morgen, wn.ar hii wezen rnoest. 

Een Tju.overkooper , die niet tijdig gen oeo
uitweek toen een wageu voorbij rende, moe~ 
an.uzien, du.t zijne koopwaren omver werden 
geworpen. 

\V n.t accidenten betreft is deze Sek aten over 
't geheel bevredigencl afgeloopen, wn.t mecle aan 
de goede zorgen der mili taire en civiele u.uto
riteiten ~ dank.en is. 

-----
In den kleinhandel wn.s voor eeftige weken 

eene daling cler mar ktprijzen te bespeuren. 
Door recht streeksche n.anvoer van rij st uit 

l\Iadioel! verminderde de prijs van dat arhkel 
per picol (wel te verstaan witte rijst ) tot 6 
a 61

/ 2 g ulden : 
• 1 picol roode rijst kostte f 5.-

Groot~ hoenders « 0.50 
Kleine « « 0.20 
Eencleneieren 2'/, du:t. 
Kippeneieren 21/2 cent. 

Eene verhooging cler prijzen staat voor de 
deur of is reeds ingetreclen, n u morgen het 
Nienwe jn.n,r a.anbreekt. 

De amtvoer van groen ten van Bojolali, kor
telings nog gering, geschieclt thans bij groote 
hoeveelheden. . 

Gemengde Berichten. 
De tnbaksoogst in Deli over 1883 bedroeg 

9:3.509 balen en is in ederland verkocht te
gen een gemidclelden prij s van f 1.34. 

B. H. R. 

l\1et de vorige Atjeh-mail ontvingen wij zeer 
tot ons leedwezen het trenrig bericht van bet 
overlti rl en mu onzen correspondent aldaar, den 
onrler bet p<:eucloniem van P eerke algemeen 
bekenden causeo r . T en gevolge van de te A.~jeh 
doorgestane ven noeienissen , die in een hevige 
dyssenterie zijn ontn.ard , is htj door zwakte 
geslorven, ons zij n papieren nalatende met 
verscbillende aanteekeningen , waaruit wij ons 
voorstellen bij gelegenheid een en ander mee 
te deelen. B. R . B. 

E r heerscht hier te Djokdja een ware geld
noocl, dnnr het Agen tschap der Javasche-Bank 
alhier weige rt wissels op de firma lloRREJ'AA.L 

& C'o. te disconteeren , natuurlijk volgens uit 
Bntavin. on tvangen instructies. Daar het j uist 
valt d11t de pachten moeten uitbetaald worden , 
lrnn dit nog tot g roote moeijelijkheclen leiden, 
w11.nneer niet spoedig van de eene of andere 
zgde hulp komt opdagen. lll at. 



1 n zel.t!rl' 'btil staan twte boo wiebten op 
liet verheven r,clmvot bet oogenblik bunner te
rech t Hing ii.f te wachten. J\1iddelerwijl wordt 
een ter markt gelei(le stier hoomdol en rent 
verwoed door de saamgepakte menigte, die 
~illcrnl her ..:n denvaarts vlucht. 

,, Wil .ie g-eloovell - '/.egt een del' · mi dn.di-
,ger1c1 tot .:ijn lotgenoot dttt. wij hier zoo kwaad 
11og niet staan. J. B. 

Telegrammen va.n de Locomotief, 

Eenig Agentullr 
zoo glm. tig bekende 

:\!erk PLATO 
(70) 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
'\VERKTUl.GKUND IGI<:!~. 

H:i.:1debren in m:ichineriee:.i. en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, 'I~. 1-1 en Balk· 
ijze1· in alle afmetingen. 
·~Haaf en plaati.jzer vnn idle dikten, 

waarbij vnn 6' X 2' X '/,." en '!•" 
[taa;f en 1,iaatkopcr en Uoper

draad. 
Groot€- sorteering - Jloerbouteu en 

Jilin l'-Dal;'els. 
> > lio1u~ren 1i1·anen 

en ~too1nafsluit.ers. 
India rnhbei· vim 1Lf '" •• tot i>n iitt,t 

l '' dik. 
Gas1,~jpen met hulpstnkken tot 

en met 4!' 
Geldonken p\jpen tot 12" dinmeter 

geperst op 10 Atrnospheren. 
Prima kwii.lit.eit En;;;-elsche dl"ij frie· 

1nen, enkel en dubbel. 
Hand. Centrifu~aal. §Cotun

po1npcn en J:lrands1u1iten. 
§nijgeree•lsch.nt, ,·oor ~as en 

' 'Tith -:.vo1·thd1·aad. 
A.Ile soorten 'T crf~\Taren. 
Daor en Ponsn1achfnes, Draai-

N B d B r 1. l Il d l s G h B L B v a n ~ v B rz B k 8 r i n ~ 
E.K 

Lijtr0nt0 Maatschanpij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kn.pitaal bij o ':'ed~jLlen. Imiller-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onhmgs a:tngenomen VEL{LAAUD tnrie!' voor WEE
z l~NFONDS. worden gaa.rne verstrekt door 

(17) 

263 

in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Amsterda1nsche · Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f 1.50 per pond. (31 L )"' 

den Agent te Soernkm'ta 
J. H. VAN OM.W "REK. 

1\-.I ode ma. g· a z ij n. 
SO ERA BAJA. 

Steed,, voo1·handen: 
J n.ponnenstoffen, Entrecfeux, Luxe - Artikelen, 
Huishomlelijke benoodig(lhede:u, enz. 

Hecomnrnndeert zieh verder voor bet a.an-
J maken van japonuen, etc. etc. *(252) 

en ~drnafbauken. I 
§tOOJllllUU.~hineS Jm~t l.:eteJs npern 

1
. 

U it de hand te lioop. 
Een steenen huis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Ontv~~gen, Cundatieplaat. 

liiezel;;;-nhr «Oilll)OSitie. de beste 
beklee\ling tcgen warrnte-uitstr11.ling. 

Dinas Cl'istall, eeu nieuw soort 
' '1Hn·ldei. Y11.11 welke ln.n.tste n.rtikelen zij 
eeui()'c ttrrenten voor Jn.vn. zijn. 

~ 0 • 

Y enler a lie art Biel en. beuuod1"°d 
,·oor landelij lie 01ulcrnen1.in~·e11. 

Hnune zank op grooteu ornzet gebnseerd zijn 
de, bebben zij hunne pr~jzen zeer bill~jk en 
beneden concurrentie gestelcl. 

G1rnrne belasten zij zich met toezicht hou
d n op un.nrnaak va.n :u achiuerieen en 
re1)•traties claa.rnm, en uemen bestel
lingen irnn op diverse werktuigen, (90) 
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Witte en Mondt• ;r•ot·t ..... '/I 7i .-1 per 
MnJa~a.~!1l ."1Clltele11~·inoDulct• .. 1;l.;)()1J:! n 
Pale-, Gold- en Ur;r-§her1·:r .. I ~.- 1 aco. t. . 

lEeni[e a[entsn voor Solo 
TflOOFf & 1\:AT,,FE 

BRA NO-A.SSURA :-!TIE MA :\JSCHA PPr: 
., ,~ <"1•i tas. ·-

Bij het .\:.;·t•n1"'da.np deze1· .:Vlaatl!chap· 
pijen bestnat, op zeer 1u1nnt"melij2.:e ,-oor· 
waai.·den, r.;clet.;l"nheid tut ,·crze!.:erinf; 
te;;en bra.nrli;-c,·1uu-, , ·an :Ille !iOorten Ge

bouwen en Goederen. 

De A.gen I li' ._'oemka J'la. 

(1 ti) J. H. VA!\ OMMEltEK. 

Iu formnties b~j den heer 

A. :MACHIELSE. 

TE l{OOP. 
Ht•t huis en eif thans geoccupeerd door de 
~e. Te bevrngen bij den Heer 

I :20) _-\.. MACHIELSE. 

SOJ~S~IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Jlnis- en ConunissieT"endntien 

( :28) 

·A msterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

lt:eatings Congh J ... ozen;;;-es. 
i\Jidcl.~l tef;·en de hoesL 

.(I 0 5) :\IACHIELSE. 

A1nsterda1nseb e A po th eek. 

I 
'Ba.yrn1n. 

. T..'i'atel'. 

' '(101) 

Soe r1l01 rta . 
~Jcoholisch ~,·asch-. 

.JlACHIELSE. 

De ondergeteekende, 
bel.ist zich met den in- en verkoop van pro
dnkten te Semarang. 

Y erschaft werkkapiti1al aan Landbou wou-
1 dernemingen en verleent voorschotten op pro

dukten. 
Een en under tegen nader overeen te ko

men conditien. 
(233) L. C. SCHALKWIJK. 

~-\.msterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eeni« depot vo.or Soernkarta van 
"' 

(23) A. MA CHIELSE. 

Op nieuw ontvangen: 
IIet echte Leverwater, dat geen aa.nbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekend, en 
sleehts verkr~jgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL 0 M. 

(30 I)* Sci 1 oe n makel'. 

.SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

r 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

AUTE:t~~ 
Heerenstraat- Solo. 

Op nien~v onh·ang~n: 

Heeren schoenen. 
Hoecl1m a f 8.-
Pn.rijsche hemden a f 4.5.- 't <'loz~jn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't dozijn . 
Schuimzeep. 
E11u cl'~ Uologne H. S. i\o, 1711 a f 4..50 

de kist ( conta.nt). 
'rokohouders genieten rabat. 
Schildpadden lrnmmen van af f 1.-'t stuk. 
ScbeermeRsen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1 .50 Ha.ndsch n voor heeren-
DAJIES AH,TIKELEN. 

Hn.ndschoenen met 2 en 4 kn oopc·n Schoe
nen a f 8.- Blcmcs de ly~ en Blancs de Jl1~1'l1', 

Kinderschoenen, fij ne sponsen. 
DliANKEN. 

Pilsener bier, i\faclem a f 14.- bet doz~'l. 
Port, Elixer Long11e Vitae, Wijnen a f 10. £°'12 

f 13 en f 14.- het dozijn. 
Havana Sigaren. (314)* 

..A.Jnsterdarnsche Apotheek. 
So er alrnrta. 

) 

Ontvangen: Eucalypsinthe. Jioorts-
werend liqueur~ tevens eene zeer aan
gename drnnk. 

pOO) 11ACH1ELSE. 

A .GEN'l'SCHAP SoERAKAR'rA. 

der J3ata viasche Zee- en Brand· 
Assurantie Nlaatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bmn :lgernar, op de gebruikel~jke voor
waarden. 

(14) A. :MACIIIELSE. 

Arr1sterdaJJmscih~ Apctheek. 

J~eoe1,Lvateir 
(2%)* A. i\.lACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
So e 1· aka t• ta. 

Glylraline, mid/ ~l tegen <lfl hoest in 
if' f:lll 2

, 2 flescbjes fL f 4.- en f 2.
_lVIUgt•aine §tifteu f 2.- per stuk. 

356 · A. MACHIELSE. 
0 

Stellen r.ich vcrantwoordelijk voor de wet . 

DE UITGEVERS. 

Snelrlruk - T1100FT & KALFF - Soemkarta1 
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