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33 Januari

Bij Kon. besl. is benoemd bij het Bste
reg. inf. tot lsten lult. de 2de luit. J. A. Staring, van
het corps.
Met ingang van 1 Februari aanstaande
zal het Rijkstelegraafkantoor te Koevorden op Zonen feestdagen open zijn van 9 tot 12 uren voormiddags. De diensttijd op werkdagen blijft onveranderd.
Te rekenen van 2 Februari 1880 zal het Rijkstelegraafkantoor te Breskens op werkdagen open zijn
van 8 tot IU/ij uren voor- en van li/ a tot 6 uren namiddags, terwijl de diensturen op Zon- en feestdagen,
gelijk die thans geregeld zijn, onveranderd blijven.

Door de directie der maatschappij to
exploitatie van staatsspoorwegen is eene dankbetuiging gericht tot den commandeerenden officier van
het 5e regiment infanterie te 's Hertogenbosch, wegens
de goede diensten door kader en manschappen van
dat korps bij de jongste overstrooming tot het herstellen van den spoorwegdijk 's Bosch—fiedel bewezen. Aan de manschappen is cene vergoeding van 50
cents per hoofd uitbetaald.
Watersnood en IJsvermaak.
De geleerden, dat wil o. a. tegenwoordig zeggen
elke leerling van de hoogste klasse eener hoogere
burgerschool met o-jarigen cursus, spreken van drie
aggregaattoestanden van het water.
Welnu, ons waterrijke vaderland geeft dan ook genoeg gelegenheid ze te leeren kennen.
Hetzij dat het vochtige element (dat deugt niet, zegt
de schoolknaap : water is geen element. Toegegeven I)
het geheele jaar als mist, dauw, nevel enz. ons een
denkbeeld doet vormen van iets, wat zijn gas-toestand
zeer nabij komt, hetzij dat wij liet -.valer vloeibaar
zien in onze rivieren enbeeken; hetzij eindelijk, vast,
als ijs
het is «eenen doen,« het maakt een groot dccl
van elk landschap uit.
Moge des zomers de morgen- of avonddauw ons
toelachen en zacht en verkwikkend nederslaan op
bloem en blad, moge het water ons tot baden en
spelevaren, hengelen en dobberen noodigen, moge
het ijs de rappe voeten in beweging brengen en ons
met frissche blozende wangen en koude ooren langs

...

gemeenschap is gestremd, de wegen zijn, op enkele
na, onbruikbaar.
Thans is alles, wat nat was, hard bevroren; de
voor bootjes bevaarbare watervlakten zijn in ijsvlakten herschapen, die vervoer daarover gevaarlijk maken!
Er wordt niets verdiend daarbuiten! De commissie!
doen wat zij kunnen; doch zij kunnen niet genoeg.
Wij misgunnen niemand zijn vermaak en lezen met
veel genoegen de berichten van ijsfeesten en ijsvermaken, maar kunnen toch daarbij de gedachte niet
terughouden, dat wij in ons waterlamlje met
een grillig element te doen hebben. Mogen eimeer zijn, die onder het snellen over de spiegelgladde ijsbanen die opmerking maakten en
met deelneming en deernis gedacht hebben aan onze
arme landgenooten, die een bange.n winter achter zich,
een even hangen zomer vóór zich en thans niets dan
ellende bij en rondom zich hebben.
Wie zal de Nederlandsche Cato zijn, die in onze
raadskameren en elders geen rede zal eindigen zender de meening uit te spreken, dat Noord-IJrabant
moet gered worden?

Door den Raad der gemeente Veendam is Woensdag j. 1. besloten geen nieuwen leeraar
aan de Zeevaartschool aan te stellen en de school ep

te hellen.
In de gisterenavond gehouden vergadring van den Raad van Zaandam is besloten tot
opheffing van den cursus in de oude talen aan de
Hoogere burgerschool aldaar.
Aan de te openen Rijlcsnormaalschool
te Goes zijn benoemd: Tot directeur de hoofdonderwijzer D. 11. C. Ittmann ; tot leeraren : de hoofdonderwijzers A. R. Breetveld en A. van Schelven, <ie
Heer G. I. van de Pol, leeraar aan de H. B. School,
allen te Goes; de hoofdonderwijzers D. Moojen, van
Kloetinge; A. Visscher, van Kapelle; J. Swart, van
's Gravenpolder; en mej. A. llisseeuw, van Goes, rooide vrouwelijke handwerken.
hoofdonderwijzer 3. G. Krij t, te
Warmcnlmizen, heeft tegen 1 Mei a. s. eervol ontslag
aangevraagd.
De

Aan den hulponde r w ij z e r ,1. Stam, t e
Egmond a'Zee, is eervol ontslag uit zijn betrekking
verleend.

Kerknieuws.

zijne verstijfde oppervlakte doen vliegen, datzelfde
water, dat zelfde ijs, diezelfde mist hebben ook
wat heelt dit niet'?
een scbaduwzij !
Aanhoudend is in de laatste weken geschreven en
gesproken over de overstroomde streken in onze Zuidelijke zusterprovinciën. Laten we ons daarvan nog
niet afkeeren. Terwille van Nederlands eernaam als
liefdadig volk mogen we dat niet.
Toch
't harde woord moet ons van de lippen '
toch heeft het den schijn, alsof er in den laatsten
tijd ta veel van dat menschlievende Nederland is gevraagd; of dat Nederland zijn gaven over te tieeHiulp-
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N'En. llisüv. Kerk. Beroepen: naar Nijk e r k
W. B. Knlshoven, te Ede;
naar Kolderveen W. de
Visser, te Lullen.
P. C. Kerk. De bisschop van Haarlem
heeft benoemd tot pastoor te Amsterdam H. L.
tot id. te Haarlemmermeer, .1. J. Eldéring;
Sloots
tot kapelaan te Schiedam J. H. Stoopman
tot
tot id. te Delft A.
id. te Amsterdam W. van Sfee;
,1. Hendriks;
tot past. te Werfershoeve den deken
Ilansliuyscn; — tot pastoor te Oude Schild L. 3.
Schudelaro — tot rector in het pensionaatte Monster
behoevenden te verdeelen had. Immers, vanwaar M. Nolet, te Amst.; — tot kap. te Westwoude P.
te
anders die zeer lage cijfers, waarboven in de hulpVromestevn
te Schipluiden A. H. Hulsker;
vragende dagbladen met vette letters gedrukt staat: Leimuiden M. H. P. M. De Graaf.
Voor de hulpbehoevenden van den WaterDe Deer L. Manders, pastoor teßaamssnood.
donk, vierde dezer dagen zijn 50-jarig priesterschap
Wij vermoeden iets anders, en dat is, dat Nederen mocht bij die gelegenheid talrijke blijken van belands burgerij de ellende, .die nog steeds overal in langstelling
ondervinden.
deze streken
wij schrijven uit 's Bosch
heerscht,
met in haren vollen omvang overziet. Elke gebeurteGemengd Nieuws
nis blijft zoolang »de gebeurtenis van den dag,« totdat
eene andere haar komt verdringen. Geen wonder, dat
veler hoofd zich thans bezighoudt met het overbelangUit goede bron verneemt de Standaard,
rijke vraagstuk omtrent de Lekdijken doch zoo gaarne dat de sergeant der artillerie, die den 2den dezer, bij
zouden wij intusschen het deelnemende hart van die- liet losgaan der rivier de Waal te Tiel, door nalatigzelfden zich weldoende zien wenden naar die plaatsen, heid de vereischte seinschoten niet heeft kunnen loswaar niet bet gevaar nog slechts dregt, maar waar sen, door den Minister van Oorlog is gestraft met
het is gehpmen en groote ellende teweegbrengt.
degradatie en terugzetting lot kanonnier 2e klasse.
Het water is gtootcndeels weggeloopcn, doch alles Drie van de bij die gelegenheid onder zijne bevelen
is nog doorweekt, nat, koud. Er is nog geen brandgestaan hebbende kanonniers zijn insgelijks gestraft
stof genoeg, om de verkleumden in déze vorstige met 8 dagen cachot. Een der manschappen, die niet
Januari-dagen te verwarmen. Er is geen voedsel beschonken w-as geweest, heeft natuurlijk ook geen
voor de dieren, nauwelijks voor de menschen! De straf bekomen.
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menden toon.
»Zooals gij wilt.« antwoordde zij onverschillig-

»

UIT HET ENGELSCH VAN

MRS.

ALEXANDER.

8)

»Ik schaam mij niet over de begeerigheid
die ik beken,« hernam Von Steinhausen vcelbeteekenend. En nu hokte het gesprek weder;
de jonge dame werkte bedaard voort aan een
rozeblaadje, dat reeds gedeeltelijk af was,
terwijl Von Steinhausen zijne hersens pijnigde
om een nieuw onderwerp van gesprek te
vinden, waardoor hij zijne nieuwsgierigheid
bevredigen en zich in hare gunst dringen
kon. Zij was verschrikkelijk ergerlijk; en de
onbedwingbare spotachtige glimlach, die om
hare lippen speelde toen het stilzwijgen aanhield, scheen aan te duiden dat zij zijne moeilijkheden gevoelde.
*Das Gnadige Fraulein houdtveel van dieren,
naar ik gezien heb,« zeide hij eindelijk, slkkon
de verzoeking niet weerstaan u té bespieden
toen gij hedenmiddag op de binnenplaats
bezig waart uwe duiven te voêren.«
sHebt gij dat gedaan!« riep zij met verbazing uit.
. »Ik hoop dat gij 't mij zult vergeven, Gnadige Frau
of Fraulein ?// vroeg hij op inne-

—

Maar, met uw verlof, ik zou u gaarne den
titel willen geven die u toekomt.«
»Het komt er niet op aan,« zeide zij langzaam, terwijl zij een draad in haar naald
stak. »Of ge mij al of niet juist betitelt is mij
om 't even, want morgen rijdt gij heen, en
eer gij in uw volgend kwartier aankomt denkt
ce met meer aan uwe voorbijgaande nieuwsgierigheid.* Zonder de oogen op te slaan,
werkte zij ijverig voort.
»Maar ik rijd morgen niet heen, en overmorgen misschien ook niet,« riep Von Steinhausen onstuimig; »en als gij meent dat mij
niets in 't geheugen zal blijven van de aangename uren die ik onder uw gastvrij dak
heb doorgebracht, wilt gij clan daaarmee t.e
kennen geven dat gij beter geheugen hebt'?«
»Veel beter,« zeide Lize, een langen draad
uithalende. »Ik zal altijd een levendige herinnering behouden van uw bezoek en van dat
uwer krijgsmakkers die u zijn voorafgegaane
Zij sprak met nadruk, en keek hem in de
oogen, met eene poging om ernstig te zijn,
terwijl een flauw maar ondeugend glimlachje
de kuiltjes ia hare wangen te voorschijn deed

Inde V eend. Ct. maakt de Heer G. T. Bos,
archileet te Veendam, aanspraak op de eer der vinding, om bij het tappen van bier de persing door zuiver koolzuur te verkrijgen.
Uit Kralingen meldt men ons:
De ijsvermakelijkheden zijn hier in vollen gang,
zoowel op de Kralingsche Plas, waar flinke banen zijn
aangelegd, als op de met zorg aangelegde banen van
de Kralingsche IJsclub. Gisterenmiddag werd vanwege
de IJsclub een matinee musicale gegeven. De banen
waren rijk versierd met tal van vlaggen, en goede
muziek deed zich van tijd tot tijd hooren in de daarvoor opgeslagen tenl. Honderden van schaatsenrijders
en toeschouwers bewogen zich op de ijsvlakte. Alles
liep in de beste orde af.
De Vereeniging telt thans ruim 200 leden.
Te Meppelbestaat sedert eenigejaren
een spaarkas, die zeer gunstij werkt. In den afgeloopen zomer werd door .8 hoofden van kuisgezinnen
wekelijks een deel hunner verdiensten ingebracht, tot
een bedrag van
2101.55, 't welk hun in Oct. 11.
weder werd uitbetaald, verhoogd met eene ruime
163.96
premie, welke voor den gezamenlijken inleg
>. De hoogste inieg was
54, met eene premie
3.45. Aleer dan
2 mag niet worden ingeva'h
bracht. De kas wordt door bijdragen van een 12ütal
burgers onderhouden. Vele gezinnen zijn hierdoor
dezen winter voor gebrek beveiligd geweest.
Wijl de Drent sche stoom bootmaatscfiappij dezer dagen besloten heeft slechts één harer
schepen voor het goederenvervoer tusschen Meppel
en Amsterdam in de vaart te houden, hebben eenige
handelaren, leden der Handels-vereeniging in eerstgenoemde plaats, het plan opgevat, voor eigen rekening
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vindende rivier de Liri kunnen wegvloeien. Het
w-erk werd aangevangen en gedurende elf jaar zonder
ophouden voortgezet; doch nadat gedurende dien tijd
omstreeks dertig duizend man daaraan gewerkt hadden, bemerkte men, dat ten gevolge van onvoorziene
omstandigheden de voortzetting van den arbeid onraadzaam werd. Dat men zich bij het opmaken der plannen
vergist had kan niemand verwonderen, die in aanmerking neemt, hoe gering en onvolkomen de hulpmiddelen waren waarover men in die dagen kon beschikken, en welk een aantal meetinstrumenten toch
eigenlijk wel noodig zijn bij het nagaan van de ligging der te nemen en het kiezen van de richting der
te maken tunnels.
Ofschoon nu deze tunnel —deze uitlaat—bleek niet
te kunnen voldoen, bleef men later dit denkbeeld
vasthouden, zoodat ook bij de werken, welke voor
rekening van Prins Torlonia uitgevoerd werden, van
dit middel werd gebruik gemaakt. Dit werk nu werd
begonnen in 1854 onder de leiding van Montricheren
Bermout, aan wie weldra de ingenieur Brisse werd
toegevoegd. De laatste werd na den dood van beide
anderen tot hoofdingenieur benoemd, en hij heelt zich
van zijn taak pekweten op een wijze, die de bewondering afdwingt van al zijn tijdgenooten, en wel om
de vastberadenheid waarmede hij te werk ging en de
hoogst vernuftige middelen, die hij uitdacht om zich
uit telkens voorkomende moeielijke omstandigheden
te redden.

Wanneer de Romeinsche schrijvers de onderneming
van Keizer Claudius waardig oordeelden om in hun
geschriften te worden vermeld, dan mag dit werk,
dat nu zoo volkomen geslaagd is, wel in de rij der
eerste grootsche werken worden opgenomen, en de
dag waarop voor het eerst de uitlaat begon te werken
is waardig een blijvende vermaardheid te behouden.
Dii begin had plaats op den Oden Aug. 180-2 en duurde
twee schepen tot dit doel in de vaart te brengen.
tot den oü Sept. 1^63, gedurende welken tijd de uitTe Staphorst is een man van een sta pel laat dikwijls gesloten en weer geopend werd. Bekent
dan
hooi met de dij zoo ernstig in een rechtop staanden men deze oponthouden van den geheelen tijd
welke het wegvloeihooibaak gevallen, dat hij in zcrgvolle omstandigheden blijven 405 dagen over, gedurende
en plaats had. De hoeveelheid bedroeg zestien kub.
verkeert.
meter per seconde, zoodat in het geheel bijna vijfhonderd-eenenveertig millioen kub. meter water uit

De droogmaking van het Fucinomeer.
het meer werden getapt, waarvan de waterspiegel dienHet Fucinomcer, het grootste van de meren van tengevolge ruim vier meter daalde. Om het overige
Midden-itarïë, bevindt zich in de provincie Aquita en gedeelte van het water uit het meer te doen vloeien
li"t bö kilometer ten oosten van Home en 155 kilo
waren nieuwe werken aan den uitlaatnoodig en moesNapels. In 1854, het jaar, waarin men ten andere inrichtingen getroffen worden. Dit supplenieter benoorden
met de droogmaking begon, had liet een oppervlakte mentaire werk was in November van 1860 gereed, en
van omstreeks zestien duizend hectaren. Zooals men er moesten toen nog slechts eenige werkzaamheden
/.al herinneren, heeft dit grootsche werk ook in verricht worden aan het zoogenaamde hoofd van de
n.s de aandacht getrokken, en tunnel. .Wij laten hier nu eenige afmetingen volgen,
j ü.t.rom geven wij daarover eenige hTedeTteetïrigen; the die i
> rlnin uinfq<fciminluai)ill .
a;;n een der builénlandsche tijdschriften ontleend zijn. sche constructie. De galerij, de tunnel
11-t werk we;d door Prins Alexander Torbnia onlengte van 6301 meters en is aangelegd onder
dernomen en geheel op zijn eigen kosten voltooid. een helling van twee per duizend voor de eerste
Alles heeft er toe bijgebracht om aanleiding te geven, driehonderd zestig meters (te rekenen van de uitdat dit werk met een bijzondere belangstelling werd monding al) en van een per duizend voor het
gadeslagen, een algemeene belangstelling, misschien overige gedeelte. De dwarsdoorsnede van de
alleen overtroffen door liet werk, waardoor het tunnel bedraagt de zeer groote oppervlakte van
kanaal van Suez tot stand kwam. tieeds Juiius ruim negentien en een halven vierkanten meter, met
Caesar heelt over deze droogmaking gedacht, en een een hoogte van ruim vijf en een kwart meter. Tusvan zijn opvolgers, Claudius, begon het werk, en schen het gewelf en de oppervlakte van het water
wel op zulk een grootschen voet, dat Plinius blijft een ruimte over van een halven meter, en gedit het schitterendste en meest grootsche werk middeld kan omstreeks negen en veertig en een
noemt, dat door het Romeinsche volk is ondernohalve kubieke meter water per seconde door de
men. De pogingen van Claudius werden voortgezet tunnel wegvloeien. Voor den bouw heeft men nog
door Trajanus Adrianus, in de middeleeuwen door acht en twintig putten moeten boren, die te zamen
Frederik 11, en eindelijk ook door de Napolitaansche een lengte van ruim veertienhonderd meters hebben,
vorsten: doch tteeus geschiedde dit te vergeefs. Het terwijl nog het boren van twee galerijen noodzakelijk
s natuurlijk, dat men langzamerhand aan de mogewas, die te zamen 530 meter lang zijn.
ijkheid van de voltooiing begon te wanhopen, toen
Dit werk heeft tien jaar geduurd,
eensklaps de genoemde prins zijn ontzaglijk grootforVoorden uitlaat is een bassin gegraven,datdienen moet
tuin ten dienste van de droogmaking stelde en er in om het water gedeeltelijk op te vangen, dat zonderdeze
slaagde, na jaren arbeid, het meer in een uitgestrekinrichting anders licht tot overstroomingen aanleiding
ten vruchtbaren akker te herschapen.
zou hebben kunnen geven. Voor de doorboring van de
He hierboven genoemde Keizer Claudius had beslo- Mont Cenislunnel was deze onderaardsche uitlaat de
ten de droogmaking te volvoeren, dooi- het meer eenlangste galerij die ooit geconstrueerd was geworden, en
voudig leeg te laten loopen. Daartoe werd het volal wordt dit werk nu ook door genoemde tunnelwergende waarlijk zeer grootsche plan ontworpen: Het ken overtroffen in lengte, zeker is het, dat het uit een
meer was omringd van tamelijk hooge bergen. Nu oospunt van technische moeielijkheden zich daarmede
werd besloten onder een van deze door een tunnel genist kan meten. Na het boven medegedeelde zal men
te graven en deze tunnel in verbinding te brengen begrijpen hoe eigenlijk het stelsel van de droogmamet een laag gelegen gedeelte vun de bodemopperking wordt, liet water is door middel van den ondera;;rdvlakte van het meer. Op die wijze zou, wanneer een- schen uitlaat in de rivier de Liri gelaten en men heeft een
maal alles gereed zou zijn, het water gemakkelijk in menigte irrigatie-kanalen moeten aanleggen in de
de zich aan de andere zijde van den bergketen be- vlakte, welke door de droogmaking ontstond. Deze
menteele vrouwen, en toch, met de inconsequentie, die alle mannen, niet alleen in
Duitschland, met elkaar gemeen hebben, nam
hij het kwalijk als een meisje rond voor haar
gevoelen uitkwam.
»Een smartelijke indr.uk laat zich zoo gemakkelijk niet uitwisschen.« Geen antwoord.
sik bedoel, Gnadige Frau, dat gij de ergernis
van Pruisische soldaten te moeten ontvangen
niet van u kunt zetten. Maar vergun mij u
te doen opmerken dat, daar ik door toeval
van geboorte en omstandigheden een van die
ongèlü'kkigen was, ik .met eere niet kon weigeren mijn vorst en mijn land te dienen. En
is 't, nu ik hier werd ingekwartierd, mijne
schuld dat ik mij aan uwe gastvrijheid teèen
wil en dank moest opdringen ?« Hij sprak'op
een gekrenkten toon.

»Dat is waar,« zeide Lize ernstig. «Misschien
ben ik onbillijk. Maar, Herr Rittmèister, stel
u voor dat uwe zusters, uwe vrouw of uwe
moeder gedwongen waren Saksische soldaten
te ontvangen zooals wij de uwe.«
»Geen vlucht mijner verbeelding kan mij
zulk een staat van zaken afschilderen,« antwoordde hij met een luchtigen lach, die Lize
het bloei naar het gelaat deed stijgen. sMaar
als zulk eene gebeurtenis mogelijk was, als ik
eene moeder, eene zuster of eene vrouw had,
komen.
»Ik begrijp u, Fraulein,« hernam Von Stein- die ik niet heb, zouden zij zeker minder hard,
hausen, zich een weinig geraakt gevoelende minder wreed zijn dan gij.«
dcor dit scherp antwoord, dat hem echter
»Wreed! Pah 1 Dat is eene sterke uitdrukwel beviel. Hij hield niet van zachte, senti- king voor een weinig onschadelijke vijand-

schap, die bij woorden blijft.//
xEr is dus vijandschap? Dat bekent gij'?«
»Hoe kan het anders'?« riep Lize, haar
»als uwe onnoodige
werk nederleggende
oorzaak
is
de
van de ramgeweest
eerzucht
pen en de verarming van een geheel volk,
het lijden van hen, die ons dierbaarder zijn
dan ons eigen leven, het verlies dikwijls van
alles wat het leven waarde geeft
»Zij
zweeg een oogenblik en hield de handen voor
het gelaat.
»Gij zoudt mij doen wenschen een Sakser
te zijn,« zeide Von Steinhausen, op zachten
toon, die bewees dat hij diep getroffen was.
»0, als gij dat waart!« riep Lize, de handen van haar gelaat afnemend en Jiem met
een plotselinge, zonderlinge opwe%ing aanziende.
»En als ik het was? Wat dan?« vroeg lij,
dichter naar haar toe schuivende.
sDan zou Saksen ongetwijfeld een dapper,
knap soldaat meer hebben, Herr Rittmeister,»
antwoordde zij bedaard.
Von Steinhausen stond op, en liep naar
de veranda. Door de deur zag hij het
aardige dienstmeisje, Tonie, eene tafel met
bier en sigaren voor de andere officieren gereed zetten. Klaartje was verdwenen. Toen hij
omzag, schrikte hij bij de ontdekking dat zijne
schoone tegenpartij haar werk opvouwde alsof
zij zich wilde verwijderen; snel liep hij de
kamer door, en viel weer op de ottomane
naa«t haar neder.
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kanalen nu zijn alle in gemeenschap met een groot
centraal-kanaal dat weer met den uitlaat en het bassin in verbinding staat.j Prins Torlonia heeft een gedeelte van het aldus verkregen vruchtbare terrein
kosteloos afgestaan aan de bewoners van den omtrek,
zoodat menigeen, die vroeger visscher van beroep was,
uu den bengel met de spade, of het net met den ploeg
heeft verwisseld. Natuurlijk moesten overal wegen
aangelegd worden, en dat deze en bijkomende werkzaamheden lang niet gering zijn, blijkt hieruit, dat de
lengte der wegen ongeveer 200 kilometer en die van
de gegraven kanalen enslooten omstreeks050 kilometer bedraagt. De kosten worden door den Prins opgegeven als het cijfer van 50 millioen frs. te bedragen.
Deze heeft hij in den tijd van 23 jaar besteed. Zijnbezitting heeft nu een oppervlakte van 14175 heet.Het is
duidelijk, dat die enorme bezittingen, waarvoor hij zich
groote uitgaven heeft moeten getroosten, na verloop van
tijd zeer winstgevend zullen worden, en misschien is
die tqd niet eens meer zeer verre, want de geheele
»polder,« om eens eene benaming te gebruiken, die
wij aan dien grond zouden geven, is reeds in cultuur,
en allerwege ziet men den grond in akkers verdeeld
en overal beerscht de grootste bedrijvigheid, daar
woningen en schuren als paddestoelen uit den grond
verrijzen. Behalve deze en dergelijke voordcelen,heeft
de genoemde droogmaking nog dit voor, dat sinds het
meer bebouwbaar is geworden, het moreel van
de omwonenden zoo sterk is veranderd. Het is
alsof de mindere volksklasse zich verheft, alsof
zij zich beter dan vroeger bewust wordt van wat zij
vermag, alsof zij nu inziet dat het van het individu
zelf afhangt, of er gebrek in de huisgezinnen zal
heersenen dan wel armoede, want terwijl de bewoners
vroeger alles behalve bekend waren om hun huiselijke deugden, tracht ieder zich thans op den geregelden arbeid toe te leggen en in de behoefte van zich
en zijn huisgenooten te voorzien. Dit laatste is zeker
niet het minste voordeel, dat te danken is aan de
energie van den Prins.
Mas Soetji. 1)
Evenals in Hindostan, worden ook op Java somtijds
lieden gevonden, die zich geheel aan de samenleving
onttrekken, om op een, door wildernissen omgeven
eenzame plek- in het gebergte als kluizenaar te gaan'
leven. Sommigen leiden zulk een (apa-leven geheel
alleen en bestaan uitsluitend van wat de natuur bun
oplevert. Zéér zelden ziet men ze in bewoonde streken om de strikt onmisbare kleeding te koopen; hun
tijd brengen ze grootendeels door in zelfkastijding,
gebeden en godsdienstige overpeinzingen. Van omgang met vrouwen onthouden zij zich geheel.
Anderen vatten de zaak practischer aan; deze
nemen een of meer volgelingen mee, leggen zich
met ijver op de bebouwing van het door hen
bewoonde gedeelte der wildernis toe en zijn wel eens
de grondleggers van belangrijke cultuurondernemin-

gen geweest.
Kunnen ze het betalen, dan maken zulke lieden
meestal eene reis naar Mahomed's graf te Mekka.
Het schandelijk bedrog en de afzetterijen, waaraan zij
en andere hadjis zijn blootgesteld, zoo spoedig ze
maar te Singapore of ter reede van Suez zijn aangekomen, beletten niet dat nog jaarlijks een groot aantal
liefhebbers dien tocht onderneemt.
Mos soetji is de naam van den Kjai der woeste
Goenoeng Kidoel, die den scheidsmuur uitmaken tusschen de vruchtbare residentie Passoeroean en den
Indischen oceaan.
Uren in den omtrek is deze oude bij de dessabevolking bekend en geëerd; bij ziekte, misoogst, aardbeving, lahars, bandjirs, bij alles wordt hij geraadpleeguyen zelfs bij vele hoofden staat de man in een reuk
van heiligheid.
Vijf en twintig jaar geleden was Mas Soetji een,
voor den Javaan, welgesteld landbouwer in de Loemadjangsche dessa Djoega.
Pak Wongsa, zoo heette hij toen, was afkomstig
uit Mataram, maar had zich hier sedert lang gevestigd. Met een vrouw en 3 kinderen leefde hij gelukkig en tevreden, en zou zeker de dessa Djoega" nooit
verlaten hebben, als niet zéér bijzondere omstandigheden daartoe hadden geleid.
Een hevige cholera-epidemie ontnam hem in weinige dagen vrouw en kinderen, en het hem geheel
alleen achter.
Eens 's nachts, kort na de begrafenis zijner vrouw,
had Pak Wongsa een zeldzamen droom.
Gedurende drie dagen en nachten moest hij zich,

in

streng

vasten, nederleggen onder een pisangplznt

op zijn woonerf; al dien tijd had hij slechtste kijken
naar de groote paarsche bloem, die aan een zwaren
stengel naar beneden hing; het verdere zou hem dan
van zelf geopenbaard worden.
Pak wongsa voldeed getrouw aan het ontvangen bevel,
en ziet, den derden en laatsten nacht opende zich dé
bloem, terwijl een geest in de gedaante van een
Wajangpop daaruit te voorschijn kwam.
Het zweet brak Pak wongsa aan allekanten uit; met
starende oogen en gespannen aandacht luisterde hij
naar de wonderlijke woorden, die het vreemdewezen
hem toefluistei-de, en het werd hem nu duidelijk dat
hij zich moest vestigen in de eenzaamheid der onmetelijke bosschen, die tot het gebied van Batoel

(1) Mas is een titel voor algemeen geachte Javanen
zonder titel. Soetji beteekent letterlijk vertaald heilig.

»Vvij hebben inbreuk gemaakt op den regel
dien gij ons aan het souper zoo krachtig hebt'
gesteld, mem Fraulein,« zeide hij. »Over politiek en godsdienst mag in gemene.;' jezelschap niet gesproken worden, en ons gezelschap, hoe klein ook, is een zeer gemengd gezelschap, niet waar'? Vergun mij dus"meer
persoonlijke zaken aan té roeren. Hebt "ij
dierbare betrekkingen bij het leger'?«
»Ja—verscheidene; mijn broeder, en andere
bloedverwanten, vrienden.« Zij sprak langzaam
aarzelend.
«Mag ik een dierbaarder band gissen?«
waagde Von Steinhausen nu met snel kloppend hart te vragen.
«Uw
uw echt-

—

—

genoot —«
«Dat is iets, waarover ik niet kan
niet
moet spreken; dat is een verboden onderwerp !«
Hare stem getuigde van sterke ontroering, en
terwijl zij sprak, liet zij haar werkdóosje
vallen en bukte zich om het op te rapen.ee
«Ik zal uw bevel niet overtreden, Gnadige
Fnuyc zeide Von Steinhausen, met diepen
eerbied, terwijl hem dadelijk eene geschiedenis voor den geest speelde van een ongelukkig' huwelijk, oneenigheid, een mogelijke
scheiding, en hij aan dit denkbeeld een soort
van genoegen ontleende. «Uwe woorden wekken
zonderlinge, smartelijke gedachten. Hoewel ik
een Pruisisch vijand en misschien ruw van
aard ben, is er in uw toon, in uw blik, in
uw geheel voorkomen iets, dat een snaar in
mijn binnenste deed trillen, die zelden is aan-

—

Kidoel behooren. om daar te leven en te werken tot
eer van Allah en zijn profeet.
Toen de geest hem dit had opgedragen, verdween
deze weder in de geopende bloem, de bladeren sloten zich en alles was voorbij.
Pakwongsa rilde van de koude, met moeite sleepte
hij zich naar de balé-balé zijner woning, en viel

spoor meer van menschelijke woning, gedurende
eenige

uren.

Daar het reeds avond begon te worden, haastten wij ons zoo snel mogelijk voorwaarts, steeds
achter elkaar langs het smalle pad door het dichte
woud voortdringende, tot we op het onverwachtsdoor
een ruime opening in een hooge kof(iepa</<7£r,
daarop uitgeput neder.
een breeden, goed aangelegden en met vruchtboomen
Weinige dagen later vinden we onzen Javaan,verge- beplanten weg opreden, die door hetschoonste koffiezeld van één enkel mannelijk volgeling, op weg naar bosch voerde, dat men zich denken kan, en niet weide onbekende wildernis.
nig steeg onze verbazing, toen we spoedig daarna een
De [kris steekt hun achter in den gordel, patjol en open plek bereikten, waar Mas Soetjis eenvoudige
bijl dragen ze op den rug, en een goede voorraad bamboewoning met verschillende bijgebouwtjes, te
bras hangt aan pikollans over hun naakte schouders. midden van allerlei aanplant, en omzet door rozen
Den nacht brachten ze door onder een boom aan en andere schoone bloemen, zicb aan ons vertoonde.
den weg, en eerst den tweeden dag na een uren
Voetpaden voeren van hier uit in elke richting
langen tocht, langs smalle lang vergeten paden, trof door de _t 20 bouws groote bezitting van den kluiPak ivongsa hoog in het gebergte een plek aan, die zenaar.
zeker de voor hem bestemde moest wezen, want een
Deze schoone tuin, te midden van uitgestrekte wilfrissche bron noodigde tot rusten en het bosch was dernissen, en zóóver verwijderd van alles wat op de
er niet zeer zwaar.
beschaafde wereld betrekking
maaakte een trefAlle teekenen waren gunstig voor deze plek, wie- fenden indruk, en dwong ons tot eerbied voor de onrookdamp sloeg op den bodem neer; dus werd, in vermoeide geestkracht van den Javaan, die met zoo
afwachting van meer gunstige verschijnselen, althans weinig middelen dat alles tot stand bracht.
tot voorloopige vestiging besloten.
Met groote gastvrijheid werden we door Mos Soetji
Ik zal nu een geduchten sprong doen vijfentwintig ontvangen, en na de gebruikelijke plichtplegingen en
jaren zijn voorbij gegaan, en de lezer wordt verzocht het overhandigen van eenige kleine geschenken, die
mij thans in gedachte te vergezellen bij een bezoek we hadden meegebracht, bestaande in pakjes thee,
dat ik in 187- aan den ruim 7fjjarigen grijsaard bracht. witte suiker en dergelijken, ongelukkig niet geheelvrij
Eerst nog de opmerking, dat ik bovenstaandverhaal van waterschade, stelde onze. gastheer zijn huis en
dank aan iemand die zelf jaren lang in den omtrek bezitting tot onze beschikking.
woonde en bovendien met den Tapa bevriend was.
Niet lang daarna, zaten wij in gemakkelijkekleeding
Mijn reisgenoot C. en ik hadden den nacht doorge- bij den grijsaard op de balé-balé, en waren weldra
bracht in de gastvrije woning van het hoofd derdessa in druk gesprek, terwijl légen en vruchten ons werDjoega, en vervolgden 's morgens, vergezeld van een den aangeboden.
inlandschen gids, de reis naar het gebergte.
Een vreemde, stuitende gewaarwording ondervonEen heerlijke koelte woei ons uit de hoogere den we, doordat Mas Soetji de Laag-Javaansche taal
streken tegen, en het bloed bruischte krachtiger door bezigde. Wel was ons te voren gezegd dat de man
onze aderen, nu we de heete vlakte den rug keerden. elkeen, ook den Europeaan, in die slechts tegen onHadden we nog den vorigen dag te paard, tusschen dergeschikten gebruikelijke taal aansprak-, reeds toen
schaduwlooze suikemettuinen of saiva's gereden, waar echter hadden we afgesproken, in geen geval daarmee
de drukkende temperatuur ons onvatbaar maakte genoegen te nemen, en de wellevendheid, die den
voor het genot van alle natuurschoon, en we geen Javaan is aangeboren en hem onder alle omstandigoog hadden voor de toch zoo schilderachtige ligging heden bijblijft, kwam ons uitnemen! te hulp.
van!enkele suikerfabrieken en Europeesche woningen
C. stelde zijne vragen en antwourden, tot zichtbare
met hunne omgeving; nu genoten wij volop van de verbazing van den oude, in het Hoog-Javaansch, en
weergaloos schoone tooneelen, die de Javasche bergen van heveriede ging ook van diens zijde het gesprek
met hun heerlijk lenteklimaat in rijke afwisseling in die sehoone'taal over. Wel vlotte daardoor van
aanbieden, ja we w-aren bijna naijverig op de geluk- mijn kant in den aanvang het onderhoud minder,
kige bewoners van de kleine dorpjes waartusschen maar de hulp van C, een der weinige Europanen, die
de weg zich slingerde.
het Hoog-Javaansch uitstekend spreken, maakte het
Een, den bewoner der koudere streken onbekend, mij mogelijk van het eens genomen besluit niet af te
genot is het voor den reiziger onder de tropen, ais wijken.
hij, na korter of langer verblijf in de verzengend lieete
Het uiterlijk van den grijzen Mas is eerbiedwaardig,
vlakte, de reinefrissche berglucht weer mug inademen. de donkerbruine gerimpelde huid steekt sterk af bij
Het geheele lichaam herkrijgt dan zijn veerkracht, den langen witten knevel; en een dunne ringbaard
men wordt een ander menscb.
omlijst het goedgevormde, eenigszins op de Joodsche
Waart ge beneden lusteloos en afgemat, lui en type gelijkende gelaat.
zonder de minste opgewektheid, gij zoudt u zelf net
Hij draagt een witten tulband; de lange, door een
herkennen hier in de bergen, waar ge behoefte voelt breeden buikband opgehouden Kam hangt tot op de
aan ferme lichaamsbeweging en vermoeienis u onbebloote voeten af. 's Avonds dekt hem bovendien nog
kend blijft.
een soort van loshangend buis, bij den arbeid is bet
Het bergpad was vrij lastig, steiler en steiler werbovenlijf steeds naakt. In de woning ziet bet er nog
den de hellingen enkele krachtige bergstroomen en al vies, donker en ongezellig uit.
vele kleine beekjes, waarin t dlooze hoekige rotsblokDe voor deze gelegenheid met een mat voorziene
ken verspreid lagen, gaventelkens oponthouden deden balé-ial-é, waarop een reeds zichtbaar uitgehold houtden tocht langer duren dan we gedacht hadden.
blok (het hoofdkussen) en een koperen Siriestel staan,
Bij de Kali Bening gekomen, vonden we de oude is zoo ongeveer het eenige meubel.
brug van hout en bamboes, die hier in vroeger jaren
Een eenvoudige klypperdop op bamboe drievoet en
door de bevolking is gebouwd, grootendeels wegge- voorzien van olie en pit, verlicht met een klein vlamslagen; daarentegen bad men over de sterk stroometje zeer spaarzaam de vrij groote ruimte.
rnende, ongeveer -20 meters breede rivier een sterke
Eenige witte katten, met de in indië algemeen
TO(tan-lijn gespannen, en op de oevers aan boomvoorkomende varkensstaartjes, en een tammeLoewatt
stammen bevestigd. Die lijn vasthoudende, kon men dienen den grijsaard tot gezelschap.
door het water de over/, de bereiken, terwijl het
Uit de lage pendoppe doet zich zonder ophouden
paard aan den teugel moest nieeAvemmen.
een eentonig, maar niet onaangenaam gekir hooren ;
C. kwam, natuurlijk kletsnat, op die manier ge- bij nader onderzoek vinden we daar een dozijn kooien
lukkig over; daarna begaf ik mij te water, met de met tortelduiven hangen.
rechterhand de lijn, links de teugels van het paard
In de bijgebouwen zijn ettelijke kamertjes tot verhoudende: maar nauwelijks bemerkte mijn nog al werking en opberging v n den oogst.
schrikachtig ros dat' de vaste grond hem ónder de
De verschillende producten van den bodem liggen
voeten veidween, of hij begon in het water te steige- hier op zeldzaam slordige wijze door elkander ; gelukren en sloeg mij met de voorbeenen zoo gevoelig op kig zijn op deze hoogte geen witte mieren, anders
den arm, dat ik den roitan losliet en het paard bij kwam er stellig weinig van te recht.
de manen grijpende met den stroom werd meegeHet maal, dat ons 's avonds werd voorgezet, was
sleept.
geheel Javaansch; van lepel ot vork geen spoor.
Het ros dat, in diep water kalmer geworden, op Onder de spijzen trokken mijn aandacht reuzenzelfbehoud bedacht raakte, trachtte nu zwemmend aardappelen en smakelijke komkommers met gepofte
tegen den stroom op te werken; wel deed ook ik kip; pisang rijst met lomho';, sétan en djdngan ontmijn best hem daarin behulpzaam te zijn, maar onze braken evenmin als pisang en andere vruchten. De
kracht was onvoldoende, en we dreven langzaam in den graat gekookte bijenlarven, d e ons werden
achteruit.
voorgediend, waren minder naar onzen smaak; het
De gevolgenzouden stellig ver van aangenaamzijn ge- ijskoude, bovendienneg heilige bronwater daarentegen
weest, als we niet onverwachts tegen een onder water was heerlijk.
zich bevindend rotsblok waren aangedreven,waardoorik
Al was de balébalé wat hard, toch sliepen we dien
plotseling steun voelde onder de voeten, (ij Schuins te- nacht uitnemend, en genoten 's morgens van een bad
gen den stroom inliggenrie,was bet mij mogelijk de lijn in de in; sche Kali.
te grijpen die C. mij snel toeslingerde, waarna bij die
Mas Soetji leidde ons daarop over zijn bezitting rond.
weder stevig aan een boom vast bond. Zonder veel
Koffie, mais, tabak, suiker, Katéla aardappelen en
moeite bereikte ik met het paard den oever.
velerlei soort van vruchten, waaronder Mangistan en
Ook onze Petlingi, die behulpzaam was geweest ananas, dit alles en nog veel meer groeit hiei op een
in het toewerpen der lijn, kwam behoorlijk aan de hoogte van 2—3000 voet met zeldzame weelderigheid.
andere zijde, nadat we eerst zijn paard hadden overJammer dat de eigenaar met echt Javaansche onvergetrokken, en met onze natte plunje in den zadel stij- schilligheid den oogst behandelt en afwerkt. In handen
gende vervolgden we onzen weg.
van een Europeaan zou deze plek 'tienmaal meer opNog een tweetal kleine darocngans en dan geen leveren dan nu.
Veel kans bestaat daar echter niet op, althans zoowant hoewel ree is verscheidene
lang Mas Soetji
(1) In de binnenlanden reisde ik steeds met bloote ruime aanbiedingen den grijsaard voor zijn grond zijn
voeten, wat mij bij deze gelegenheid uitmuntend te gedaan, weigert hij, onder welke voorwaarde ook,
pas kwam.
daarvan afstand te deen.

geroerd, dat mij met eene onweerstaanbare
kracht meêsleeept.ff
»Herr Rittmeister,« deed de opgeruimde,
vriendelijke stem van den burgemeester zich
hoeren, »nu heb ik den tijd; wilt gij niet bij
uwe kameraads en mij inde veranda komen'?
Laten wij ons best doen om de oude wonden
te heelen en op den voorspoed van het groote
Duitsche Vaderland drinken.« Hij wuifde met
de hand naar Burchardt en Von Planitz, die
men op hun gemak aan de bovenvermelde
tafel zag zitten.
«Goed gezegd, mijn waarde heer,« antwoordde de ritmeester gul; «dat is ware
vaderlandsliefde.» Dit zeggende, keek hij naar
Lize. Met eene kleine buiging ging zij' naaide deur.
Snel opende Von Steinhausen die voor haar,

en terwijl de levendige overheidspersoon bezig
was met de lamp neer te draaien, fluisterde
hij: «Zal ik dan nooit mogen hopen het
raadsel, waarin ik zooveel belang stel
dat
mij gek maalct, opgelost te zien?«
«Misschien,» was het antwoord, met een

—

glimlach en neergeslagen oogen.
«Eenmaal als ik te Berlijn ben voorgesteld cc
en zij liep den gang in.
«Speelt de Herr Rittmeister whist ?« vroeg
Herr Ghering, die een spel kaarten voor den
dag had gehaald en ze behendig doorschudde.
«Ja, dat is een goed spel,« antwoordde Von
Steinhausen werktuigelijk, terwijl hij bij zich
zelven herhaalde: »Berlin! dan is haar man
zachten

—

2 paarden en wat pluimgedierte maken 's mans
veestapel uit, de eersten worden gebruikt om producten naar de 30 paal verwijderde passer ten verkoop te brengen.
Bij de overvloedigebron, die niet ver van de woning
ontspringt, en door sierlijke gele Chineesche bamboe
overschaduwd is, staat een klein net bedehuisje, met
veel zorg op palen gebouwd. Daarin houdt Mas
Soetji zijn veelvuldige dagehjksche gebeden.
Na een hartig ontbijt met geurige
naar Arabische Adat zonder suiker of melk toebereid, namen
wij zeer voldaan over ons bezoek van den grijsaard
afscheid.
Onze paarden waren letterlijk beladen met prachtexemplaren van vruchten, waaronder aardappelen
zoo groot als een Edammer kaas.
Nog een hartelijke handdruk en dan begonnen we
de terugreis.
De herinnering aan den vorigen dag benam mij de
lust om nog eens op dezelfde wijze Kali Bening over
te trekken: we bedachten er daarom wat anders op.
Ik begaf mij eerst alleen naar de overzij en trok
met behulp van een lange lijn de paarden een voor
een over. Wel kostte het eenige moeite die dieren
de rivier in te krijgen, maar eenmaal te water,
zwommen ze gewillig. Eindelijk volgden C en de
gids met onze bareng-bareng.
Gelukkig was het water veelrustiger dan den vorigen
avond. Het was reeds zéér laat toen we de dessa
Djoega bereikten. Ook nu ondervonden we weer hoe
noodig het is, bij reizen in onbewoonde streken, zoo
mogelijk wassende maan te kiezen. Zonder maanlicht
is het reizen 's nachts langs paden door het oorspronkelijk bosch zelfs met Obors bijna onmogelijk.
Van Djoega trokken we den volgenden dag naar
het koffieland von C, waar ik als gast eenige weken
verblijf

zou houden.

K.
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Stadsnieuws.
In Frascati had gisterenavond het
19e Jaarverslag der Ambachtsschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand plaats, alsmede
het ontslag van leerlingen, die den 3-jarigen cursus

aan die school volbracht hebben.
Nadat het orkest van den Heer Sonneman de
feestelijkheid geopend had, gaf de Voorzitter een
kort overzicht van het belangrijkste wat in het afgeloopen jaar met de Ambachtsschool gebeurd is. Hij
gedacht in de eerste plaats de verliezen door de
school geleden in den conciërge Dietz, die haar na
een IGjarigen dienst ontvallen was, en in haar verdienstelijken onder-directeur A. Huffnagel, en wijdde
een hartelijk woord aan beider nagedachtenis.
Oj) haar oud-leerlingen mag de school met zelfvoldoening zien; zij hoort bij voortduring veel goeds
van hen sommigen hebben het zelfs reeds ver geLracht. Ook onder het onderwijzend personeel kan zij

4 oud-leerlingen aanwijzen.
Aan de practijk werden door de 150 leerlingen 10
uren per week besteed; zooveel mogelijk waren d<
werkstukken der leerlingen bestemd tot het een ol
an ier practisch doel. Zoo heeft de school reeds bestellingen van onderscheideneinrichtingen uitgevoerd.
De toestellen in onzen eersten kinderspeeltuin o. a.
zijn door de leerlingen der school vervaardigd, en
de houten lijst om de schilderij van den Heer J. A.
Bust, onderwijzer der school, welke in het voorjaai
HH. MM. den Koning en de Koningin ten geschenke
werd aangeboden, was het werk der leerlingen van
de hoogste klasse en werd door het vorstelijk paar
zeer gewaardeerd.
De school mocht in het afgeloopen jaar weder talrijke blijken van belangstelling en van verschillende
zijden krachtigen steun ondervinden. Zij ontving, behalve de toelagen van het gemeentebestuur"en de
Maatschappij voor den Werkenden Stand, een aantal
legaten, geschenken enz.
Voor den verderen bloei der school riep de Voorzitter de medewerking in van ouders en voogden, en
beval hun aan, hun zonen en pupillen naar de Ambachtsschool te zenden; zij kosten dan wel in die jaren geld, in plaats van het te verdienen, maar die
kosten worden later ruim vergoed, wanneer hun kinderen, met de op de school verworven bekwaamheden
toegerust, de wereld kunnen ingaan.
Na een hartelijke dankbetuiging aan de onderwijzers, in het bijzonder aan den Directeur der school,
den Heer
voor den ijver waarmee zij zich ook
dit jaar van hun taak hadden gekweten, alsmede aan
de leden van het bestuur, eindigde de Voorzitter zijn
verslag met de beste wenschen voor de toekomst der
Ambachtsschool.
Vervolgens zongen de leerlingen een paar liederen,

waarschijnlijk een Pruis? Daarom zal zij Steinhausen dacht dat. zijne oogen nooit weer
terecht, zouden komen. «Daarop bromde de
zoon hekel aan ons hebben. Maar neen, hij keukenmeid
:
draagt eene Saksische uniform.
»»Dat geloof ik; en ik wou maar dat ons
HOOFDSTUK IV.
eigen volk er pleizier van had in plaats dat
Een lange en diepe nachtrust had niet de jij je hier te goed doet.««
«Welnu?.-/ begon Von Steinhausen, met het
uitwerking des ritmeesters nieuwsgierigheid en belangstelling te doen verflauwen. voornemen om den stroom zijner welspreNa de eerste benevelde oogenblikden van kendheid te stuiten; maar dat ging zoo gewakker worden, eer hij zich had bezonnen makkelijk niet als Karl's tong eenmaal los
waar hij was en hoe hij daar kwam, sprong was gekomen, en bovendien dacht hij dat zijn
hij vlug op, verlangend om door zijne werk- heer alleen maar verlangend was om meer te
zaamheden heen te zijn en zijne onderzoekin- hooren.
«Mit Erlaubniss, Herr Rittmeister,« ging hij
gen te hervatten.
«Ik zei dan dat de dames mooie meisvoort.
op
stipte
zijn
De
Karl was
post met een
onmiskenbare uitdrukking van gewicht op zijn jes warenen vroeg of de oudste al getrouwd
dom gezicht, maar Von Steinhausen sprak was ; maar zij antwoordde geen syllabe, alsoi
zij doofstom was, en keek zoo zuur als de
bijna geen woord onder het aankleeden.
Eindelijk, na op de eene of andere onver- augurk, die zij in een schaaltje legde. Meteen
schillige vraag geantwoord te hebben, vond liet zij een grooten lepel vallen, e n met bijzondere
ik dien voor haar op; en
Karl gelegenheid om blijk te geven van zijn beleefdheid raapte
zij
even:
«Danke.cc «Bitte sehr,«
toen
bromde
schranderheid.
«Ach Gott! Herr Rittmeister. De menschen zei ik, en meenende dat ik haar in eene vrienzijn hier zoo kortaf en lomp; zij hebben vol- delijke stemming had gemaakt, vroeg ik zoo
«Hoe zei je ook weer dat de man
strekt geen manieren. ZoodradeGnadigeHerr lcsweg: jonge
mevrouw heet'?« ziet gij, zoo
je
van
was gaan soupeeren, ging ik naar de keuken
ik
haar
voorthelpen; maart hoefde
wilde
tegen
zoo
de
en zei
keukenmeid:
»»,Te hebt hier een goeden dienst, een mooi niet! Zij keerde zich nijdig om, en zei: -Ik
huis en kostelijk eten. 't Is een genot hier te heb er geen woord van gezegd. Wat gaat het
wezen, na zooveel ongemakken te hebben jou of je heer aan, wie zij is of hoe zij beet'?
{Wordt vervolgd.)
doorgestaan.» Ik vond het maar 't best vriendeltjk tegen die feeks te zijn,«
hier knipoogde hij zoo sterk tegen zijn heer, dat Von
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waarna de Voorzitter aan de tien leerlingen, die den
cm sus voleindigd hadden, met een gepaste toespraak
de getuigschriften uitreikte, en tevens aan ieder van
hen een stel gereedschapoverhandigde, dat hun bij hun
1 eroep te stade zal komen.
I>e namen dezer leerlingen zijn: W. B. Meijners,
timmerman; A. C. Bouwen, smid; J. C. Steelink,
L. W. Muiter, 11. C. Kool, meubelmakers; J. S. Molier,
F. C. Berger, timmerlieden; H. J. Buijs, meubelmaker;
A. Mensinga en J. J. Versteeg, smeden.
1 tearop werd aan de leerlingen, die in Juli van het
vorige jaar ontslagen werden met een voorloopig
diploma, het eervol getuigschrift uitgereikt.
l-en «lied voor den arbeid« en het Cantique de Noéi,
v: n Adam, besloten het eerste gedeelte van het feest.
liet tweede gedeelte werd geopend door Fantaisie
Atlila, van Verdi, waarop de Heer P. H. Hugenholtz Jr.
een toespraak hield.
iv krachtige woorden wekte bij de jongens van de
A'i.'ihaehtsschool op, handen, hoofd en hart aan hun
v ei-k te wijden, en zoo geen dommekrachten te worden, maar bekwame, schrandere werklieden, die de
ki rn vormen van onze maatschappij.
'i een volgde het uitreiken van geldelijke belooning< ii aan oud-leerlingen, die, na een jaar de school
verlaten te hebben,' goed uitgevoerde werkstukken
hebben ingezonden. Zooals bekend is, wordt de school
daartoe in staat gesteld door een kapitaal, datZ. K. H.
Prins I'rederik haar tot dat doel heeft verstrekt.
Da leerlingen zongen daarop een lied ter eere van
bet bestuur, waarna de Voorzitter de genoodigden en
al de aanwezigen dank zeide voor de belangstelling
in de school betoond, en de Burgemeester, Mr. G. v.
Tienhoven, de sympathie van liet gemeentebestuur in
de Ambachtsschool betuigde en den wensen uitdrukte,

dat zij voortdurend mocht toenemenin bloei en kracht.
Een potpourri uit Mignon, van Thomas, besloot de
feestelijkheid, die zeker bij allen, zoo grooten als kleinen, een duurzame en aangename herinnering zal

achterlaten.

De uitvoering van de liedertafel «Oefening zij ons doel« heeft ten voordeele van de werklieden der suikerfabriek een zuiver bedrag van ’110.22
opgebracht.

Aan het commissariaat van politieder
5e sectie (Noordermarkt) is inlichting te bekomen omtrent : een gouden armband; een gouden oorbel; een
boekje van een spaarbank; een duimstok; een bril
met gouden montuur; een gelaktlederenpaarden oogklep, en een lederen portefeuille; eenige honden.

ïrippenhuis, Rijksmuseum oude meesters, prenten (Kloveniersburgwal 29). Dagelijks (10—4u.) kos-

teloos. Des Zondags (121/2 —4u.)
Museum Van der Hoop, schilderijen, hoofdzakelijk oude kunst (Oude Manhuispoort 4). Dagelijks
(10—5 u.); van Maart tot October (10—4 u.), des Zondags (12—5 u.) Toegang 50 ets. in de week, Zondags
10 ets., Maandags 25 ets.

Museum voor moderne kunst, (Oude Manhuismuseum v. d. Hoop.
Museum Fodor, schilderijen- en prenten-verzameling, Amsterdamsche Atlas (legaat Splitgerber),
(Keizersgracht 609). Dagelijks (10—4 u.) 50 ets., Zondags 25 ets. Des Zondags de teekeningen, etsen en
gravuren niet te bezichtigen. Deze zijn twee dagen
in de week op aanvrage bij den museumbewaarder,
te zien tegen ’! per persoon.
poort 4), geplaatst in

Oudheidkundig Museum, verzamelingvan oudheden, curiosa, oude meubels en wapenen, (Spuistraat
135). Dagelijks (10—5 u.) 25 ets., Zondags 10 ets.
Academische Plantentuin. (Hortus botanicus),
Plantage; eiken werkdag (10—iv.) ’0.25.

Nederlandsch Schoolmuseum, (Keizersgracht
No. 121). AHe werkdagen (10—4 u.) ’0.25.
Hatura Avtis Magistra, Diergaarde, musea op
zoologisch gebied, land- en volkenkunde, Japansch
museum, bibliotheek, enz. (Plantage). Vreemdelingen

’0.50.

Amsterdamsche Sehaatsenbaan. Kalverstraat
’0.49. Schaatsenhuur

122. Bij dag ’0.25, bij avond
’0.25. Tir de Salon.

Amerik. Sehaatsenbaan, Nes 84—86. Dagelijks
’0.25. Huur van schaatsen 0.15.

I—4 u. en 5—12 u.

’

ADVERTENTIES
Van

Familie-Berichten.

üit de Haarlemsche en andere Couranten.
Ondertrouwd : B. J. Bennema en P. Midder, D.
.1. v. d. Stam en A. Sauler, M. N. de Vries en J. H.
v. Cauveren, G. Mz. van Harte Jr. en G. Dalmeijer,
Th. v. Houten en E. v. Rijn, K. M. de Jong en E. van
Biema, allen Amst.
A. Davids Wzn. en C. Roos,
Rott.
C. B. Zwanenburg en D. W. Scholts, Pernis.
F. W. Kollöffel Jr. en W. T. M. Opdenhoff, 's Hage.
H. lekelsheimer en M. A. van Niel, Haarlem.
Getrouwd: S. Steensma Jr. en G. C. Willems,
H, A. Versteeg en S. M. Dekker, H. Duyvensz en W.
Westerink, J. C. Jurriens en A. J. Aalbers, J. M. Paan- zicht is dat 1880 een jaar zal zijn van groote proakker en M. W. J. F. Dijkman, M. L. de Vries en R. ductie en exportatie. Het volle bedrag van granen,
L. Dikker, D. van Santen en C. de Wolff, allen -Amst. verscheept van New-York gedurende het afgeloopen
Bevallen : G. Patto, geb. Batavier, Z., A. .1. Sabel, jaar, bedraagt 9i. 129,766 bushels. Om dezeverbazende
M. A. A. P. Lutz, massa over te brengen waren geheel of gedeeltelijk
geb. v. Eyk, Z., beiden Amst.
geb. Bax, D., M. Bunk, geb. Reyger, D, beiden Rott. noodig 857 stoomschepen, 257 fregatten,
1402 barken,
M. M. Beljers, geb. Spaan, Z., Puttershoek.
79
brikken
en
schoeners.
L. J. Op ten Noort, geb. Bondam, Z., 's Bosch.
Het is waar, dit is statistiek, maar zij voert tot
M. S. L. Moll, geb. Hanegraaff, D., Arnhem.
Nieuwjaarsgedachten, die voor ons zeer aangenaam
Overleden: H. A. Berkhout, 74 j., J. 11. Hol, W. zijn. Ze kunnen, bij vergelijking, slechts mistroostigbeid
F. Eichholtz, 84 j., Wed. E. S. de Liefde, geb. Molevoortbrengen onder uwe landgenooten, die van 't misnaar, 62 j., allen Amst.
S. D. Schouten, 76 j., lukken van 't gewas te lijden hebben.
Wed. R. Knoek, geb. Troostwijk, 70 j., H. de Waal,
Dat dit zoo is kan ik op mijn eigen tafel zien.
A. H. Ten Cate, 64 j., Gheel.
37 j., allen Rott.
De kaas is opperbest en handhaaft den ouden roem,
maar de aardappelen, och jeremie! ik ben een epicuBRIEVEN UIT AMERIKA.
rist in 't klein, en 's winters heb ik een zak of twee
drie met Hollandsche aardappeltjes. Hoe genoegelijk
New-York, 10 Januari 1880.
als eens een Nederlander bij mij aanzit, om hem te
Nieuwjaars-Gedachten.
zien staren op dut llollandsch product! Als hij dat
Ja, en wat laat ook!
lichte goudgeel allerwege gebroken ziet door sneeuwTerugziende over het veld van 1879, vind ik dat ik wit kruim ! Als hij er in tast en eet en vraagt: «zijn
slechts weinig gelegenheid had mij te onderhouden dat nu toch waarachtig Hollandsche aardappelen.«
met de lezers die mij lief zijn geworden, en van wie, Alsof hij 't niet gelooven wou. met zijn mond vol!
zelfs aan deze verre kusten, mij menigmaal de verze- Wat geeft hij om roastbeaf, kalkoen, hazepeper of
kering gewerd, dat ook zij een plaatsje open hadden stokviseh! Hij grijpt Daar aardappelen! En de gastin hun hart voor den correspondent van Het Nieuws heer lacht en is blij en is llollandsch in Amerika!
v. d. Dag.
Maar dit jaar. Ik bad slechts een proefje bekomen,
Aan allen, Redactie en Lezers, mijn hartelijken groet goedkoop genoeg: Ziehier de rekening:
5(16 'S geïmporteerdeaardappelen a C 4i/3
22.50.
bij de intrede van het nieuwe jaai.
Schoot ik tekort om u meer van mij te doen hooZes en vijftig gulden voor 500 pond aardappelen,en
ren, ik kan alleen antwoorden met de belofte op beter. dan nog voor een mislukt gewas, dat ik er mijn pleiDe band, die tusschen u en mij bestaat, is mij zelfs zier bij verlies om ze voor te zetten als Hollanders!
dierbaarder dan ze u, lezer, aangenaam kan zijn. Gij
»Wat !<r zegt misschien de een of andere lezer,
stelt belang in wat ik u nu en dan schrijf over dit «groeien er geen aardappelen in Amerika'?«
groote land, en om der wille van het onderwerp hebt
*Ja, en zeer goede ook, en ik raad geen uwer weg
gij vrede met mijn inval.en en uitdrukkingen; voor te blijven uit vrees van geen goede aardappelen en
mij is het de eenige band, die mij aan het vaderland een goed stuk vleesch er bij te vinden. We maken
bindt, buiten de liefde die ik het toedraag,
geen Leidsche kaas, en op haring en sprot zijn we
Maar welk een gezegende band is het! Het bewustheel achteruit; maar gij kunt u schadeloos stellen
zijn te hebben, vrienden g maakt te hebben in alle met v: el smakelijker oesters.
oorden des lands, van de Zeeuwsche stroomen tot de
Van kaas gesproken, we hebben in December weer
kusten van Groningen, van den Helder tot Maastricht! de kaastentoonstelling gehad, waaroverik u ten vorigen
En zelfs verder. Banden van vriendschap, van belangen die hier thans wel ieder
jare een brief
stelling, te inniger omdat ze incognito zijn, want, lejaar zal plaats hebben. Ik vond er een uwer firma's,
zers, ik ken uwe namen even weinig als gij den n. 1. H, J. Wijsman & Zoon, Amsterdam, zeer krachmijnen kent! Correspondent van Het Nieuws van den tig gerepresenteerd, een uitmuntende tentoonstelling
de plume, en dien hoop ik te behouDag is mijn
van Hollandsche producten van kaas en boter, alhier
den voor menig jaar en dag.
vertegenwoordigd door de heeren Joosten en Krebs,
Dat zijn gedachten, wel waardig de opening van die, hadden zij een betere, meer aan behoefte, stijl
het Nieuwe jaar. Maar andere dringen zich op.
en tijdgeest voldoende stellage ter beschikking hunB. v. de staat van het weder!
ner uitstalling gehad, een onmisbaarkrachtif;?.r indruk
»Och, sla dat maar over,« zult gij zeggen.
zouden nagelaten hebben. Zoo ver als kaas kaas was
Ik zou 't gaarne overslaan als we maar eenigsoort en boter boter verdienden zij den palm. Er was eene
van wederhadden waarop wij trotschkonden zijn. Maar andere uitstalling van Hollandsche kaas, doorßoetlishier schrijf ik op den lOden Januari van het jaarO. H. berger en
alhier, waar ongelukkiger wijze de
18S0, en de mosschen vallen uit den boom. Met al kracht in de stellage zat en niet in wat er op stond.
onze Amerikaansche praats en bekwaamheid hebben Ook was 't niet rechtgezien om van eene soort
wij het er nog niet toe kunnen brengen een or- kaas twee te maken, zooals die heerendeden, b. v. etidentelijken winter in New-York voort te brengen, 't Is quette met: Komeynde kaas en Leydsche, ofGousche
waar, 't beeft nu en dan een vEesje gevroren, en we kaas en Gouda kaas, Hollandsche roomkaas, enz. Ik
hebben een paar sneeuwbuien gehad, die op legen beu gene:gl te geleoven dat die Amerikaansche
uitliepen, maar winter, winter is heel iets anders. Als boter- en kaas-tentoonstelling een Amerikaansche
er bladen aan de boomen waren, droeg ik mijn tafel humbug is, een soort van ring, waarvan groote banin den tuin en schreef daar, zooals ik veelmaal deed. sen, zooals Thurbfir enz., de lazen zijn en die tt
Ik vermeld dit, omdat wij hooren dat de winter in meer opstellen voor een eigen advertentie dan voor
Europa uiterst gestreng is en vergezeld gaat van de een eerlijke compettie van vriend of gebuur. Ais bewijs dient dat ik mijn naam inzond voor een rerampen en bekommernissen die hij medebrengt
Alweder reden om tevreden te wezen datwij aan deze porters-liewijs van toegang (niet vergetende er bij te
kusten gezegend zijn. Zelfs het klimaat werkt mede voegen welken invloed Het N. Vld D. had en hoe 't
om het grooie gemeenebest het gezegendste land der in alle hoeken van Nederland gelezen werd) en waarop
wereld te maken. Nimmer waren wij zoo voorspoe- ik recht had, daar het een internationale tentoonstelling
dig, nimmer opende het nieuwe jaar met rijker uit- heette. Men nam er geen notitie van. Ik had die on-
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Wordt gevraagd
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Kastelein.

_

Kassierskneclits.

’

—

"agenten.

Zweedsche Taal.

lemaud,

Timmerlieden

Heeren Ifinïanielaren.

Manufacturen.

JONGSTE BEDIENDE.

Timmeren en Menen. Er

—
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4 ofminder regels ’1.05, een AGENT voor den Verkorp
In de Sociëteit te Apeldoorn
ledere regel meer 25 Cents. van WAALSTEENEN.
wordt tegen 1 Juli a. s. een Kas(723)
Adres fr° lett. U E, Nieuws v/d Dag, telein gevraagd. Buiten het genot
van vrije Woning en Brandstof,
bedroeg het salaris in het afgeloopen jaar p. m.
800. Zij, die voor
Aan de OpenbareLagere school te
deze betrekking in aanmerking
met
de
werkzaamPersonen,
die
Nieuwendam wordt een HOOFDte komen, wenden zich
van Kassierskneeht bekend wenschen
ONDERWIJZER gevraagd heden
20 Febr. e. k., met fr. brieven,
voor
en
van
voorzien
goedegetuigen
zijn,
Jaarwedde f 900 benevens de opdocb liefst in persoon, tot den onbrengst der Avondschoolgelden,afd. kunnen geplaatst wordenLoon dergeteekende.
(787)
m. u. 1. 0., ad ± ’lOO. 'sjaars. naar bekwaamheid.
Namens het Bestuur,
Bevoegdheid tot het geven van Adres fr"., lett. II T, Nieuws v/d Dag.
M. VAN WESTRIENEN, Secret.
Onderwijs in Fransch en Wiskunde
vereischte, acte voorTeekenen aanC. L. MENSE, Steenfabrikan
beveling. Brieven en stukken fr°.
te Zwammerdam, verlangt een
te zenden aan den Burgemeester,
Soliede PERSONEN worden Machinist, volkomen met de Mauiterlijk 0 Febr. a. s.
(766)
gevraagd om werkzaamte zijn voor chine bekend, op nader overeen te
eene gerenommeerde Hollandsche komen voorwaarden. Die met TimBrandverzekering-Maatschappij, te merwerk bekend is zal de voorkeur
Leiden, 's Hage en Rotterdam, vol- gemeten. Brieven franco of in perconditiën. soon.
(805)
lemand, in dezeTaal bekwaam en gens overeen te komen het
motto
genegen hierin onderricht te Franco brieven, onder
C.
B.
die geregelddeprovincies
geven, melde zich aan per franco Assurantiën aan den Boekh.
brieven, onder letter P, bij de HOOIJER, Zijlstraat te Haarlem.
Noord- en Zuidhollanden Utrecht
Boekhandelaars W. P. VAN STOCbereist en zich tevens wil belasten
Gevraagd, om dadelijk in dienst met den Verkoop van Witte
KUM & Zn., te 's Hage.
(722)
te treden, een bekwaam
Goederen bij particulieren,adresKELLNER.
seere
zichfr°., lett. B M, N. v/d 0.(756)
Adres: Hotel de Keizer, Deventer.
BORDEAUX, (65i)
OMIDSKNECHT gevraagd,
Une des premières maisonsde vin
ö goed met Paardenbeslaan bedemande
représende Bordeaux
vn
kend,
om zoo spoedig mogelijk in
tant, ayant de bonnes relations.
Franco brieven ter dienst te treden bij T. VLAM, Mr.
Ecrire avec reférences aux initiales fevraagd.
oekdrukkerij van H. GOORISSEN, Smid, Twisk. Franco brieven, doch
A V
poste restante a Bordeaux.
Gouda.
(813)
liefst in Persoon.
uittreden, door vertrek
sterfgeval wordt te MeWegens
Wegens
naar Indië, bestaat gelegenverlangd een
dembhk
En Slijter in STERKE heid in eene gevestigde FabriekObst.-Doctor
Med.-Chir.
et
art
DR&N K E N wenscht in aan- zaak als Compagnon te worden of Arts. Aan die betrekking
is verraking te komen met een Solied opgenomen.
(798)
van 800
jaarwedde,
eene
bonden
in
en
Wijnen
Spiritualiën.
Huis
Adres fr"., lett. J V, Nieuws v/d Dag. uit de
welke echter
Franco brieven onder lett. F S,
teruggebracht,
worden
tot
zal
’6OO
Dag.
Nieuws van den
(776)
vergunning
wanneer de titularislevering
van
mocht erlangen tot
Op een Effeclenkantoor wordt Geneesmiddelen. Belanghebbenden
een JONGSTE BEDIENDE niet gelieven zich in persoon dan wet
In genoemd Vak worden gevraagd ouder dan 16 jaar gevraagd, tegen met franco brieven, vóór den 2oen
een jonge Man en eene Jufeenig Salaris. Flink Schrift en ac- Februari a. s., te melden bijiden
('■*)
frouw. Vereischte is: grondige becuraat Rekenen zijn vereischten. Burgemeester.
kendheid met het Vak. Reflectee- Adres in Persoon 's morgens tusrenden gelieven zich te adresseeren, schen 9 en 12 uren, bij DE KOCK &
net en fatsoenlijk JONGonder lett. KL, bij de Boekhandel. ÜYT DEN BOGAARD, Amstélveld363. tpen
■i
van 16a ISjangen
VERMANDE ZONEN, te Hoorn. (748)
(783)
leeftijd, kan geplaatst worden bij
de Administratie van Het Niemvs
biedt zich aan een fatsoenlijk van den Dag, als jongste Bediende, op een salaris van ’3OO.
Jongmensch, P. G-, die geduVoor JONGELIEDEN, die rende 3 jarenin een IJzervak werkVereischten zijn: accuraat en flink
Timmerman wenschen te worden, zaam is geweest, om zoo spoedig Werken,_vlug Rekenen; eenige Tabestaat goede gelegenheid het Vak mogelijk als Bediendein datzelfde lenkennis is aanbeveling. Mits
in korten lijd te leeren bij I. BAKVak geplaatst te worden.Goede Gevoorzien van de meest voldoende
zendemen eigenhandig
KEB, Mr. Timmerman en Teeken- tuigschriften staan hem ten dienste.
onderwijzer te Valkoog. Conditiën Franco brieven, onder No. 180, bij geschreven brieven aan het Bureel
op franco aanvrage.
den Boekh. FirmaPULL, Apeldoorn. van Het Nieuivs van denDag. (Wt)
(800)

Hoofdonderwijzer.

zichten. Het afgeloopen jaar was een schrikkelijk jaar
voor Europa, door een over 't algemeen bedorven
oogst; 't regende in Engeland, 't regende in Holland,
't regende overal. En hier scheen God's lieve zon over
een land van millioenen mijlen; 't zaad sproot op tot
rijke halmen.
Wilt ge eens in korte woorden weten wat dit land
neen, wat wij over hadden voor
zoo al voortbracht,
andere natiën?
De uitvoer van granen van de haven van New-York
alleen bedroeg bijna 40,000,000 bushels meer dan in
eenig vorig jaar; bet geheel bedroeg de enorme som
van 95.000,000 bushels. De prijs van tai «e was voor
vele jaren niet zoo hoog als in 1879 en het vooruit-

’

H.H. Sigarenfabrikanten.

Een Jongmensch, bekend met
alle werkzaamheden eener Sigarenzag zich gaarne als lste

Bediende of Chef verplaatst.
Reflecteerenden gelieven zich te
adresseeren, lett. M Z, N. v/d Dag.

Gevraagd:
Een bekwaam Schuitenmakerskneoht, om dadelijkin dienst
te treden, bij Y. VISSER, Schuiten(806)
maker te Kolhorn.

Jongmensch

wordt ten spoedigste pevraagd voor
het verrichten van Kantoorwerkzaamheden, in een Industriëele Zaak.
Eigenhanig geschreven blieven
met opgaaf van ouderdom, onder
lett. H R, Nieuivs v/d Dag.
ten spoedigste gevraagd
* * een gehuwd Srnidsknecht,
goed bekend met Paardenbeslaan
en Boerenwerk, bij
(809)
J. L. WISSEKEBK,
Mr.
te Kolliorn.

Tl/ordt

een Bankierskantoor hier
Op ter
stede wordt verlangd een
Boekhouder, grondig bekend met
de dubbele methode en het Reke-

ning-Courant-Boekhouden. Slechts
zij, die in het Eiiectenvak werkzaam waren, kunnen in aanmerking komen en worden verzocht
hunne schriftelijke aanmelding, onder het opschrift Bankierskantoor,
franco te doen bezorgen bij de
Boekhs. BLIKMAN & SARTORIUS,
Rokin.

Keukenmeid

gevraagd, tegen 1 Februari of
later, die een goedenBurgerpot kan
koken en van goede getuigschriften
is voorzien. Loon
150 a 200
'sjaars, Aanbieding met franco
brieven of in persoon: Hotel De
Leeuwerik, Kruisstr. 30, Haarlem.

’ ’

Hulponderwijzeres, ge£^ene
" ëxamineerd in de Fransche,

Duitsche en Engelsche taal en in

de Nuttige en Fraaie Handwerken,
en sedert drie jaren werkzaamaan
eene school van M. U. L. 0., zag
zich gaarne, tegen Mei a. s., geplaatst
als Secondante-Externe aan
eene dergelijke school te Amsterd.
Adres fr0., lett. M IJ, Nieuivs v/d Dag.

middellijk bekomen, hadde ik mij aan den Heer Thurber in persoon gewend, doch vond dien gang de moeite
niet waard, en betaalde mijn entr.'e in 't belang van
uw paar inzenders, zooals mijn plicht als correspondent
gebood.

Toevallig komt me onder 't oog een oud boekje
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
zeg ik, 't jaartal is 1842, maar hoe oud, gelezen bij
het licht van den tegenwoordigen tijd! Het is getiteld:
Korte uittreksels uit merkwaardige laad- en zeereizen.
Paulus Weeda, schoolonderwijzer te Zuidland, was er
schuldig van. Ik heb er niets op tegen, als de
reizen van dien aard zijn dat ze belangstelling moeten inboezemen, maar ongelukkiger wijze op de droogste
wijze beschreven zijn. Jammer voor de kinderen van
dien tijd, die anders heel wat hadden kunnen leeren
uit dat boekje. Aannemende echter dat de gegevens

.

accuraat waren in den tijd toen de Zuidlandsche
schoolmeester leefde : let eens op. Sprekende over
Amerika zegt de. schrijver:
»Echter vindt men er de eerste behoeften niet
overal; vandaar, dat de volkplantingen van graan,
meel, gezouten vleesch enz. moeten voorzien worden.
De noordelijke koloniën waren echter weldra in staat
om eene aanzienlijke hoeveelheid granen niet alleen
naar Zuid-Amerika maar zelfs naar Europa te verzenden. Ondertusschen brengt men van hier nog veel
meel, gezouten vleesch, boter, olie, wijn, brandewijn,
lakens, gemeene w-ollen stoffen, hoeden, kousen, zijden
stoffen, papier, huisraad, ijzerwerk, geblazen en gegoten glaswerk, eene menigte kramerijen, liskoord,
thee, specerijen, geschilderd doek, katoenen, enz. derwaarts^

Men leze dit eens ter dege over, in het licht van de
hierboven vermelde exportatie van granen alleen!
Eén leeftijd, en welk eene verbazende verandering!
Niet enkel in de productie van dit land, maar in de
omwenteling van ideën, die het heeft voortgebracht.
Onnoodig om in afzonderlijke beschouwingen te treden, maar gerust mogen we hier de vraag opperen:
als in éen leeftijd di> overgang zóo ontzaglijk is, wat
zal zij op het einde van een anderen leeftijd zijn?
Met andere woorden: welk eene toekomst gaan onze
kinderen te gemoet!
Wij hebben ruimte voor ieder gezond en krachtig

mensch |met brein en armen, en over een eeuw
zullen de Ver.-Staten het toevluchtsoord voor armen
en verdrukten der geheele wereld zijn.
We zijn zoo rijk, dat 't grappig is te zien, hoe onzft

volksvertegenwoordigers met onze schatten omspringen.
Een lid van het congres, een staatsman van NoordCarolina, heeft een voorstel gedaan, om op kosten
des lands aan iederen kiezer in de republiek dagelijks een exemplaar te zenden van het Congressio'nel
Becord, een blad dat te W Tashington verschijnt en

waarin de handelingen van het congres geboekstaafd
worden. Het is een lumineus idee, en het is te
hopen dat het bagatel, dat daarvoor door de schatkist
betaald zal moeten worden, niet in den weg sta tot
de aanneming van dit pbilanthropisch voorstel. Om.
dit vluchtig te berekenen, 't zou kosten per week;
Aan papier.
$ 600,000
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»
»

«1,022,000

porto

,„.,
drukloon
stereotiepen.
mailloon

_

y>
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»

onkosten, gas, kolen, enz. »

25,000

25,000
25,000

20J,000

1,995,000
totaal...
of in een rond getal: twee millioen dollars per week,
niet eens gerekend de kosten van persen en andere
machinerieën, die zoowat zes millioen dollars zouden
beloopen. Men zou eene drukkerij moeten bouwen,
die het vierde gedeelte van het district van Columbia
zou beslaan, en al de postkantoren in de Unie zouden noodzakelijkerwijze vergroot moeten worden.
Maar wat beteekent zoon bagatel, als men ieder
burger gelukkig maken kan met zoon officieel verslag! Na twintig jaar zullen wij nog wel heel andera
dingen doen!

MIN.

Te Hnnr of te Koop

Terstond gevraagdeene gezonde,
te Schagen:
vaste MIN, voor een Kind van
Een flink droog Huis met ot
maand.
den
bij
Brieven
franco
21/3
zonder
Te bevragen bij den
Boekhandelaar P. OUT. teKoog aan EigenaarTuin.
Jb.
aldaar.(807)
GOVERS,
de Zaan, onder letter A.
DAME van middelbaren leefZ|oor omstandigheden ten spoe- E>en
tijd. P. G., eenige middelen
*-*
digste
verlangd: eene be"
bezittende, zoude gaarne op nader
schaafde JUFFROUW, ter overeen
te komen voorwaarden
assistentie in de Huishouding. Ver- Inwoning
en
verkeer
eischten zijn: goed kunnen Naaien hebben bij eeneGezelHg
Juffrouw of Ween
om
een
Knippen
geschiktheid
en
duwe, onverschillig waar. Franco
Meisje vannegen jaar,buiten school- brieven, onder lett. U, in den
Teebij
te
en
houden
tijd, nuttig bezig
kenwinkel van J. B. REIJXDORP
het leeren behulpzaam te zijn.
Martelaarsgracht.
Franco brieven, onder No. 107,
bij den Hof-Boekhandelaar M. M.
gevraagd, om
,lYordt TE ofHUUB
COUVÉE, 's Hage.
met een maand te
direct
aanvaarden, een Benedenhuis,
half Febr. wordt verlangd liefst Hoekhuis, op
een goeden
Tegen
zindelijke
Keukenmeid,
eene
stand, geschikt voor Café.
te
verrichten, Adres fro., lett. O A, Nieuws v/d Dag.
genegen Huiswerk
van goede getuigen voorzien. BrieRipperdapark'l7, Haarlem.
ven
rn p 17nnv| gevraagd: ledige VIJL G JÏ-UUJJ CHY 1 kans flesschen.
Adres: Kerkstraat N°. 74.
met 1 Mei a.s., eene van ouds bekende TS/ordt ter
overname aangeboden,
ZAAK, het Veerhuis igenaamd,
" wegens vertrek, tegen primo
waarin Tapperij, Slijterij en
a. s., een zoo goed als nieuwe
Kruidenierswinkel wordt uit- Mei
Inboedel. Adres
lett. B,
geoefend. Franco te bevragen, onder lett. H, aan het Hulppostkan- | bij den Boekh. G. VAN DEN BERG,
toor Nieuwersluis a/d Vecht (815) ' te Haarlem.

"

~TEIIUUR:

Middel tegen Winterhanden.

CM.
ETIEME'S GLYCERINE COLDKalverstraat
116.

Prijs ’l-—.

DE 5e DEUK VAN

Irs. Stowe's Heine Vossen
VERSCHEEN DEZER DAGEN BIJ

G. L.

FUNK E

Amsterdam.

Ofschoon van dit uitnemend werkje reeds vele duizende
exemplaren onder het NederlandscJie publiek zijn verspreid,
acht de Uitgever dat nog duizende anderen onbekend zijn
met deze even geestige als nuttige philippica tegen onze zoogenaamd
gebre/ien,<s. die zoo dikwijls ons eigen en
anderer geluk verbitteren. Hij noodigt daarom met vertrouwen,
VOOral geïnrwdQ paren, uit tot kennismaking met dit
werkje en durft verzekeren dat niemand zich de geringe uitgave van f 1.25 zal beklagen. Alle Boekhandelaren hebben den
nieuwen druk in voorraad, ook zeer fraai gebonden exemplaren a f 1.90.

HET NIEUWS VAN DEN DAR VAN ZATERDAG 31 JANUARI 1880.
Bouwvak en
TE HUUR.
36uL fijÉperte. 3e Sr. Voor LeepeMapi!.
Bussurn zijn
Huur

Compagnon.

Villa's,
Een der beste Werken op het 11. ,1. TER GLTNNE, té Bevenler,
met en zonder Stal, geheel en al gebied van philosophie is:
heeft uitgegeven en alom vernaar de eischen des tijds ingericht.
zonden:
In

lemand zoekt een Compagnon.
in staat 25000 a 30000 te Fourneeren, ten einde voor gezamenlijke
Rekening eene sedert vele jaren
bestaande Fabriekzaik over te hemen, die een Winst afwerpt van
minstens f lïW 'sjaars. Adres
lett. L \\, Nieuivs v/dDag. Liberale
Beginselen zijn een vereischte.

’ ’

te

Te bevragen bij C. W. VAN VLIET,
Makelaar, Ziezeniskade 11, en P.
VAN STEEDEN, Makelaar, Rozengracht b/d Prinsengracht 25, te Amsterdam, en bij J. L. BUVS, Stal(0623)
houder te Bussurn.

Winkelhuis

Kruideniersbediende.
k.
thans nog

Jongeling,
Een R.
jn belrekking, met het Kruideniersvak en met bet fabriceeren van
Tabak bekend, zag zich gaarne met
Mei oi' later bij R. K. lieden verplaatst, tegen nader overeen te ko(788 J
men conditiën.
Adres
lett. KV, Nieuws vjd Dag.

"ËOODE KRUIS,

wordt gevraagd, voor Manufacturen, op een goeden stand.
Huurprijs van ’5OO a ’OOO. Offerten
lett. E F, aaii denBoekh.
,1. S. DE HAAS, Paleisstr. li. (790)

Men biedt uit de hand
te Koop aan:

2 zoo goedalsnieuweSruirnasohe
Tapijten; 1 ld. Id. Ganglooper;
1 ld. ld. Traplooper. Alles van
ruime afmeting en uit de Fa-

Analia-SücWm te UtrecM.

Aan beschaafde Protestantsche
Vrouwen wordt gelegenheid aangeboden om in deze Instelling, verbonden met een Kinderziekenhuis,
ook voor Volwassenen, door theoretisch en practiscb onderwijs tot
Pleegzuster te -worden opgeleid.
Zij, die inlichtingen verlangen en
die zich aan Ziekenverplegingwillen wijden, gelieven zich te wenden
tot de Directrice in het Gesticht of
tot den Secretaris van het Bestuur

briek te Deventer. Inlichtingen
waar te bezichtigen geven de Boekh.
STENFERT KROESE & VAN DER
(738)
ZANDE, te Arnhem.

SPOED!
TE

Er wordt
KOOP aangeboden:
Een net en flink Winkelliuis,

Prof. Pij. "W. VAN HEUSDS,
Een „let" lensch,
De Socratische School of Wijseeuw..

begeerte voor de 19e
Dit .uitnemende werk leveren wij
in plaats van ’5 v.o< ir slechts ’1.40.
De 4 deelen in 2 banden," franco
door geheel Nederland, tegen inzending van Postwissel waarop

» Wijsbegeerten.

jgf^"""Een 3e druk van een Nederlandsen boek over Wijsbegeerte
is genoeg aanbeveling.
Verkrijgbaar bij GEBRs. F. &■ M.

COHEN, Magazijn van Goedkoope
Boeken, te Arnhem of to Nijmegen.

..
..
..

Visitekaartjes postf.
’0.75
Adreskaarten »
» 1.
elke 100 stuks meer i>
» 0.50
Euv. met naam van af » 2.25
Alles fr". door het geheele Rijk.

—

Op aanvrage woreen monsters

gezonden door C. H. JUNG, Hout(799)
tuin N°. 4, Rotterdam.

De Aardbol en zijne
JïATUURWOfIDEREN.

»fef4.6oinplaate fB.BO

waarin Kruideniers- en Galanteriezaak, voor uitbreiding vatbaar, en
ruim Erf met Boomgaard er
1. Gedaante der aarde. 2.
TEMPLEMAN VAN DER HOEVEN. een
achter. Te aanvaarden met Mei a.s. Grootte der aarde. 3. Afwij(631)
Te
verkiezing
vroeger.
of naar
be- king van de gedaante der
vragen bij den Eigenaar en Bewoaarde van die v-n een bol.
zoekt
jilene BURGERJUFFROOW
ner J. HOEVE, te Broek in Water- 4- Dichtheid der aarde.
5.
8> zoo spoedig mogelijk plaatsing land.
(770)
Wiskunstige indeeling van
als LINNEN-JUFFBOUW in
de aardvlakte.
6 Bepaling
een Hotel. Zij is handigint Naaien, fj'en Bakkerij te Koop, met van lengte en breedte.
7.
'Brieven
Mazen enz.
onder
Tuin en Vruchtboomen, ge- Betrekking van de aarde tot
gr
*-*
lett. M. aan den Boek-en Muziekh. legena/d Rijksstraatweg en dicht bij
de andere wereldlichamen.
C. B. HOOIJER, Zijlstraat te Haarlem. het Spw.stalion in het Dorp Brom9. De Maan.
8. De Zon.
men: geschikt ter uitoef. van alle AfPlaneten.
11. De
10.
De
Haarlem,
Mei wordt te
tegen faires. Te bevr., lt.K,Postk. Brummen Kometen.
Nevelvlekken
12.
Hoog loon, gevraagd, bij
en Dubbelsterren. — 13. De
jonce kinderen, eene ervaren fßlegen pr°. Mei te Koop, twee in tae-weging der aarde. Afwis'KfNDEBMEID, niet beneden
1875 flinke nieuwgebouwde seling van dag en nacht. Jaar25 jaar, en van den P. G. Zonder zeer Huizen,.met 7 goedeKamers, rui- getijden.
14. De verduistevoldoende getuigen is het onnoodig men 'Zolder en grooteMeidendamer ringen.
15. Samenstelling
zich aan te melden. Brieven
met Bergplaats. Provisie, enz., rui16.
van den dampkring.
bij den Boekh. me Keuken, diverse Kelders, Bergonder de lett
Drukking der lucht. De BaW. C. DE GRAAFF, te Haarlem.(795) plaatsen, goedloopende Latrines, 1e rometer.
17. Temperatuur
kwaliteit, cliemies onderzocht. Drink van den dampkring. — 18.
Weduwe uit den deftigen Bur- en Regenw-aler, Tuiu met fijne Luchtspiegeling.
10. Vochgerstand, van ruim middelbaren Vruchtboomen, Heesters en Rozen tigheid vin den dampkring.
en zonder Kinderen en overdekte Veranda. Het eene is
20. Kederslagen uit den
leeftijd, P.
zag zich gaarne bij een bejaard nog voor 3'fc ,]aar verhuurd a/675 dampkring. — 21. Optische
Heer of Weduwnaar, ook zonder 'sjaars. Adres,No. 130, aan het Cëntr. luchtverschiinGelen. — 22.
Kinderen ten zijnen laste, geplaatst Adv.-Bureau van DEKEMA & VAN Watermeteoran. — 23. Blikals HUISHOUDSTER. Zij stelt DITMAR, Utrecht.
sem en donder. — 24. Luchteen nette behandeling boven hoog
stroomen. Winden. Stormen.
salaris. Adres
26.
lett. N Z, JV. v/d D.
25. Meteorrsteenea.
(803)
27. De
Het Noorderlicht.
29.
28. Bronnen
Door toevallige omstandigheden Zee.
WaterscheiGletschers.—
30.
tegen
pri.iss
geringen
is
TE
KOOP: Een prachtig OBGETj, dingen, Rivierstel f els en
bijzonder geschikt voorkerkgebruik. Stroom ebieden. — 31. Over
32. Over de RiDe Kast is geheel van Eikenhout de Meren.
Een bekwaam Modiste kan met en met snijwerk versierd: het binvieren. — 33Aardmagnetisme.
Maart geplaatst worden voor HoeDr. VV. F. A. ZI.MMERMANN. De
nenwerk uit de beste en duurden en Mutsen, tegen hoog salaris. zaamste materialen samengesteld. Aardbol en zijne Natuurwonderen.
Van goede informatiën voorzien, Dit Orgel heeft 2 handklavieren, Een Volkshandboek over NatuurEr", brieven,motto Salaris, aan Het
vrij pedaal en 17 volle spelen en kundige Aardrijksbeschrijving. Deze
Nieuws van den Dag.
is door een der meest gerenom- 2 zeer uitgebreide Deelen, 1051 pag.
meerde fabrikanten vervaardigd, druks, met gekleurde platen en
welke bij den verkoop een bewijs kaarten en 222 gravuren, leveren
Ep
wij
zoolang de geringe
van 15 jaren guarantie verleent.
Zich te adresseeren, onder het voorraad duurt, voor slechts’4.6o
TE HUUR of TE KOOP: een Winkel- of Woonhuis, geschikt voor motto Kerkorgel, N. vjd Dag. (791) in plaats f 8.80. Op den te zenden
postwissel te vermelden «ZimmerKruideniers- en Gruttersaffaire, op
een welvarend Dorp; in welkeproï koor bijzondere omstandigheden mannt,. GEBs. E. & M. COHEN,
vincie is hetzelfde. Opgaven van de SJ TE KOOP: 10 a 12 vaten Magazijnen van Goedkoope Boeken,
a, 100 Kilo prima gezuiverde te Arnhem en te Nijmegen.
noodige conditiën worden ingewacht per franco brieven, onder Medicinaal Traan. Op franco

——
—

Een

—

—

KERKORGEL.

—

löÉte-BxieriL

——

—

—

wordt gevraagd

aan denBoekh. \V. ,T.
letters O
G. SÏARINK, Markt, Zutfen. (680)

wordt Monster gezonden.
Adres fr°., lett. 11 U, N. vjdDag. (797)
aanvragen

1 TË"HÜÜR:
Een HUIS, met

TUITMPÏAATST
Te Koop of te Huur

± 72 Aren

boden,

Tuingrond, zeer geschikt voeleen Tuinman of Warmoezier, gelegen te Koudekerk aan den Rijn.
Te bevragen bij G. SPLINTER, Mr.
Metselaar te Hazerswoude a/d Rijn.

aangelegen Mei of November a. s.:

eene kleine Buitenplaats,

nabij Den Haag.
Rellectanten adresseeren zich met
franco brieven, onder lett. B L
aan het Alg. Adv.-Bureau van NIJGU
& VAN DITMAR, Rotterdam.

TE HUUR
Winkelhuis
Aangeboden, gelegen op

een der

baste standen te Stad Almelo, op
1° Mei a.
of desverkiezende eén
i\ twee maanden vroeger, voor
De Ontvanger der Registratie en
vele anaires geschikt. Huurprijs Domeinen,
Nijkerk, zal op Za300. Reflecteerenden gelieven terdag dente7en
Februari 1880,
zich franco te adresseeren, onder
voormiddags
des
te 10 uren precies.
lett. Z Z. bij den Boekh. JOHs. ten overstaan van
den Notaris LA
(724)
WILMES, te Almelo.
GRAPPE DOMINICÜS, te Barneveld,
op het terrein, de Boomen bij opet primo Mei a.s. verlangt men
bod
en daarna in het Logement
" te Huren, op een landelijk van ROUW,
te Voorthuizén, het
Dcrp met mooie omstreken, in de Hakhout bij opbod, en een half
provincie Gelderland, N.-Brabant uur later alles bij afslag Verof Limburg, voor een klein gezin koopen :

Boomverkooping.

’

Kinderen, een HUIS of
Optrekje, met minstens 4 ruimp
Kamers, waarvan drie met Stoo:.pk.atscn, Keuken, Kelder, Zolder
met Meidenkamertje, goed Drinkwater en verdere gemakken, benevens Hinken Moestuin met Vruchtzonder

-

418 BEUKEBOQMEN,
8 EIKEBOOMEN,
3 perc. HAKHOUT,

langs dpnRijksweg van Hoevelaken
naar Apeldoorn, oiider Voorthuizén
met opgave en Barneveld.
boomen. Adres
Boomen worden verkocht in
van huurprijs, onderNo. 56, Advert.- 71 De
perecelen. terwijl vóór den afslag
Bureau .1. 3. WIJCHERS, Oude Legelegenheid 'wordt gegeven tot inliestraat, Amsterdam.
schrijving bij gezegelde Biljetten
op 2 ondermassa's en 1 generale
eene DAME, die te Arnhem massa.
op het Singel bij Musis een
Betaling 1 November, mitsborgen
lief Huis met Tuin bewoont, bestellende.
Onraad 10%, dadelijk
staat voor eene Dame gele- te betalen. Alles breeder bij biljetgenheid tot Inwoning, Kost, Beten omschreven.
diening, gemeubeleerde .of ongeDe Voorwaarden liggen ter
meubeleerde Zitkamer met Alkoof ten Kantore van voormeldenlezing
Noen gedeeltelijk Huiselijk verkeer, taris en de Ontvangers der Re95 per maand; voor de enkele
a
gistratie en Domeinen té Amersfoort,
Zomermaanden eenige verhoogin^ Apeldoorn,
Harderwijk, ütrebht en
aan.).§.
Brieven
No. 39,
Nijkerk, bij welken laatste tevens
J. DE JONGH W.Jzn., Kantoorboeknadere inlichtingen en, zoolang de
handelaar, Koningstraat, Arnhem.
voorraad strekt, exemplaren van het
Biljet te. verkrijgen zijn.
(612)

Bij

—

’

Haarlem.
TE HUUR aan een der

grachten
een HUIS metaangenamenTUIN.

liet Huis bevat 6"diverse Kamers,
Keuken enz.; alsmede twee PAKHi IZEN waarvan één naast het
Huis, ook aan het water gelegenen
voor vele zaken geschikt.
Inlichtingen worden gegevendoor
J. D KA.4KEBEEN,
MouuJtundige.

"yoor

dames"

of Jongejuffrouwen. Onderwijs

in Piano en de Fransche taal,
volgens buitengewoon vlugge en
grondige Methoden, bij een Hoofdonderwijzer alhier, tegen
5 per
3 maanden, 2 lessen wekelijks. Fr°.
brieven, onder letter M, bij den
o ekh. J.CASPARUS DRECKMEIER,

Sisendam 28. Amsterdam.

’

AmrMebHtoof
Hel
KLINKENBERG&Co.
van
de Heeren
is verplaatst naar de Warmoesstraat 76/78, Gebouw -uNe(789)
dcrlandu No. 6

MUZIEKSCHOOL
MATTERN,
van C. L.
Gelderschekade 79.

De Inschrijving van nieuwe Leerlingen voor den
die 1 Februari e. k. begint, is dagelijks
opengesteld tot Zaterdag van 2—4
uren* Reglementen zijn gralis te
bekomen bij den Directeur

C. L. MATTERN.

(682)

Bij IJ. ROGGE, te Amsterdam,
is verschenen:

CHABLIS BTJ PLESSIS.

’

sociëteitsleven en de verkiezing is
b. alleraardigst; debluffende toon
van den candidetal-notaris i's uitmuntend volgehouden; de verhouding tusschen hem en zijn dochter
goed geteekend. Kortom, het boek is
flink en onderhoudend geschreven.^
De Ind. MercuurÏBBo, No.l.
iDit ïiNelle Menschu verdient de
kennismaking wel niet zijne lotgevallen, er is leering in, en, de
hoofdfactor bijna! zij boeien.a (510)
Rotterd. Nieuwsb'l. 1880, No. 546.
"

Jan. H. B. SMISSAERT.
2 Dln. roy. B°.
Prijs 6.25.
Zie: de Portefeuille No. 43 (24
(683)
Januari 1880).

’

7oor ei Artelta leeuw.

Voor eenige dagen overleed alhier een man in de kracht der jaren. Hij was een «braaf
een
arbeider die zijn stand eer aandeed,
die «met God en met eere« de zijnen onderhield. Helaas, de broodwinning nam hij mede in het graf!
Reeds heeft de particuliere en
kerkelijke liefdadigheid zich het
lot der Weduwe aangetrokken, die
met drie Kinderen achterbleef en
met groote zorg de komst
van een vierde tegemoet ziet.
Maar er is zooveel noodig! Wie
helpt ons, om zoo mogelijk een
fonds bijeen te brengen, waarvan
eenisr middel van bestaan, een Winkelzaak of iets dergelijks,kan worden gekocht. Wij kloppen aan in
alle wijken en zullen rekenschap
geven van alles wat men ons voor
dat noodlijdend gezin mocht willen

zenden.

.1. M. ASSINK CALKOEN, Pred.
H. VAN STEENWIJK.

JOH. BOSCH, Wethouder.
E. POSTMA.
J. DE BEURS.
J. H. JANSON Jr.
MATTHTAS DI'YS.
i Sloterdüfc. 29 Jan. 1880.

Of
ile BON voor MAM
.... Wie ze
er al uit
is, vraagt u

vindt of misschien reeds gevonden heeft, mag dien Bon, op
verbeurte der Pianino, niet aanbieden voor de oproeping in de Dagbladen, opdat ik met den Verkoop
van POLYHYMNTA kan voortgaan, onwetend of de Bon al
of niet is gevonden.— Nu weet

u allen hoe de zaak staat. Polyhymnia, of verzameling van 78
diverse der beste en in ons land
alom geliefdeHoogduitscheBal-

laden, Romancen en Gezel-

schapsliederen,

allen met begeleiding van Piano-Forte, 2 Bun-

iGeld

Loterij
tot het bouwen eener Kerk in

BAD KISSINGEN.

Trekking onder Staatstoezicht
den 24s!.enPebr. 1880. Hoofdprijs: 45000 Mark, 2 prijzen elk
12000 Mark, 3 prijzen 'elk GOOD

IMark

ken a 10 Cents bij den Conciërge
van voornoemd lokaal, bij wien
Toegangsbewijzen verkrijgbaar zijn
a ’l, niiis genomen voor den dag
der Voordracht. Op deu dag der
Voordracht is de prijs ’4.59 per
(752)
plaats.

GRAHAI BROOD.

Wed J. DE JONGE, O.Z. Voorburgwal 22.
(7185)

BnnrjVnn Volkomen genezing d'cor
J3l oLln.ull.ue Bandage Régulateur
gebreve
van Dr.
teerd Breukmeester der hospitalen,
Commandeur en Ridder van verschil!. Orden. 25 Schoemnarkt,
Antwerpen.

(2800)

Niets overtreft de «Crème I
welke in éen nacht |
'Winterhanden, Kloven, Bersten, g
1 Puisten,
Uilslag en Dauwworm |

1 Lange»

I

1
|
1
maakt. Ditmiddelbevat geen en- |
kelnadeelïgbestanddeel.Depot in 1
de voornaamste Apotheken, in- 1
zonderheid: Amsterd., GROOTE, I
Kalverstr.: WAKKER,'Kalverstr.; I
Paleisstr.; 's Hat;e, I
1 VAN
Rotterdam, SNABI- f
(308) I
I LIE, Groote markt.
verdrijft, is tevenshetbeste rnid-

del om de huid te consorveeren
welke zij friss: her en blanker

ZEVEN

MEDAILLES.

rfIMMUüÜM.u
van L. STËINER

enz. enz. Te zamen

1180.)

prijzen met 230000 Mark
contant Geld. Loten a N. C.
alsook na afioop
fl. 140
der trekking gewinlijsten, verzenden wij gratis en franco,
tegen voorafgaande ontvangst
van het bedrag per postwissel,
muntbiljetten of postzegels. Voor
toezending der bestelde loten

-

en gewinlijsten is een postzegel
(563)
bij te voegen.
Gcn.-Agenlcn
A. & B.

dels, 160 bladz.
__Sgr* Zoolang de voorraad
>m) nog strekt verkrijgbaar voor
slechts f 1.50 in plaats van
f 2, en "misschien nog een
Pianino daarbij present.
Het zenden van Postwissel
van
1.50, waarop vermeld Polyhymnia, is voldoende om de Twee
Bundels franco thuis te ontin dit seizoen, op Woensdag 4 vangen. — D. BOLLE, NoordFebr, des avonds 8 uren, in de blaak, Rotterdam.
(725)
Gehoorzaal van het Nutsgebouw,
N. Z. Voorburgwal achter 't Paleis.
HENRI. J. STEMBERG, Ie 's Hage,
Onderwerp: De kortzichtiggeeft uit:
heid van Kamerdienaars.
Van hedenaf kan men plaats bespre-

Zwcibrücken (Duitschland Pfalz)'

ïawste oorapÉJÉe

’

LECTUUR!

A. VAN DEN AMSTÉL,

HET HUIS ENGUIEN.
Historisch-Bomantisch tafereel,

in twee Deelen.

„FLORALIA",
de kennis
Handboekje

Prijs

’525.
voor
en het
Uitgave
van H. J. OTTO. tff
kweeken van
Amsterdam.
(235)
LIEVELINGSBLOEMEN

.

FIJN WERKHÖUT

noort

H. WITTE.

(506)

voor-, de

1.

FIGUURZAAG,

DE TULP.
Prijs ’0,30.

(586)

Voor School en Huis
zeer aan te bevelen:

in Bladen van verschillende Fijne
Houtsoorten, grootten endiktenj

Mahoniehoiitb.aiid.el_
J. J. GEBADTS *z Co.,

De Eieuwe

AMSTERDAM* Nes 110.

JAARGANG 1880.
Met gekl. Plaatjes. Prijs per Jaargang

Ontmoetingen lei* Zee

Een onlurMeni BoeL

Kinderbibliotheek.
’1.50.

gunstig bekend- en
goedkoop Kinder-Tijdsehrifl bevat een schat van VerhaSprookjes, Raadsels
len,
enz., allen van de hand onzer beste
Kinderschrijvers. No. 1 is bij den
Boekhandel ler kennismaking verkrijgbaar gesteld.
(591)
De Uitgevers,
S. E. VAN NOOTEN & ZOON.

en te land,

SPïIÉP'
<jèP**Ö?

v. ASSENDELFTDECONINGIL
2 deelen,
4.25. (176)
De Heer C. VAN NIEVELT zegt

’

in de Gids: «Ziehiereen boek.zooals er te zeldzaam een onze pers

verlaat;... een boek, geschreven door
iemand die iets te vertellen had.

Xooverlantaarns
en GLAZEN in alle soorten.

(8782) j

Gomelastieke Matten, Regenjassen.

Windkussens, Urinoirs
PERRY & Co.

en alle andere Gornelastieke Voorwerpen, bij;

Amsterdam, Kalverstraat No. 97.

Doodt direct

-*|r
l'aeons van
—-—
"^ 30 en 00 Cents. i Verkrijgbaar
15,

Öp e

*"*?——-ij,

enz-

Dpuiven-Borstsiroop
met Fenkelhonig.

Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel;het bestaat uit Druivensuiker en Zwitserschen nonigmeteen
aftreksel van Mout, Oranje-bloesem
en Fenkel. Het werkt spoediger en
is aangenamer in het gebruik dan
de andéi e middelen, dietegen Borstaandoeningen aangewend worden,
als : Borstthee, Drop, Maiz-Extract,

Borstbonbons enz. Deze Borstsiroop
werkt genezend en verzachtend hij

keelpijn. heesehheid, hoest,

pijn in de borst, kramphoest
en kuehhoest. — In Flacons a
30, 60 en 100 Cts. Verkrijgbaar in de
Apotheken en bekende depots van
Emmerich. H. v. GIMBOKN.

I

van RICHARD HOL,

n

bij alle Apothekers en Drogisten.
En Gros bij S. VAN VUURE, Haarlemmerstraat42, Amsterdam. (9730)

Een Verhaal uit den tegenwoordigen tijd.
DOOR

Voor f 1,90 franco te Huis.

Nieuwe Handleiding voor het maken van berekeningen
.voor Timmer-, Metsel-, Aard-, Stukadoor-, Steenhouwers-, Ververs-,
Glazenmakers-, Loodgieters-, Draaiers.-, Behangerswerk enz. enz. BeDOOP.
'.'
werkt door G. A. SMIT. Met eene plaat.
A J. ftKEEïEE.
Voor velen, zoo niet voor allen, is ëen berekening van prijzen voor
2 Deelen royaal B°. Prijs
6.
verschillende bouwwerken zeker niet overbodig. Een ieder bezit toch
de kennis van al de verschillende bouwstoffen, de verschillende
■nEe.n levendig geschrevenboek, dat niet
mengingen en hare zwaarten. B-e opgaven zijn gegrond op proeven op
bij de lezing boeil.n
groote schaal genomen, waaraan geen moeite of kosten zijn gespaard.
Kerkelijke Ct. 1879, No. 50.
het spreekt van zelven dat die niet standvastig,
Wat de prijzen
vF.ene eigenaardige realiteit ligt maar aan rijzing en daling onderhevig zijn. Geheel anders is het met
er in de looi e:!en; zoo zijn debladz. de afgeleide prijzen voor arbeidsloonen gelegen deze kunnen uit den
141 lot 115, 150 tot 155, (Ie deel) aard der zaak niet veel verschillen, en de werkloonen en de wijze van
bepaald treffend.m
mengingen kunnen dus gerust gevolgd worden. De schrijver vermeent
dat er van dien aard geen zoo uitgebreid werk bestaat als dit. Men feDe Portefeuille 1879, No. 38.
hoeft slechts den inhoudwijzer na te gaan, om van de uitgebreidheid
j> We erkennen gaarne, dal Kreovertuigd te zijn.
(420)
mer's jongste pennevrucht onmistoezending van postwissel f 1.90 ontvangt men het ook
Tegen
menige
goed
geschreven
kenbaar
franco'te huis. GEBBs. KOSTER, Leliegracht, Amsterdam.
bladzijde bevat. De schets van het

— — ""DrTIÖIHEBEL
Tan 2-10 Fclir.,
— — BïÉpi
„Doelen-Hotel".
— —
— — —— Laatste Voorflracht
MÜLTATÜLI,

Met

aanverwanten!

Slijm- en Maagpillen

T^eliluliiiraTOflÈii.

1. Een Prachtvol Ganzenbord.
2. Een Het Spel de Beis om de wereld in SO dagen.
3. Een Jasctspel, het allernieuwst en alleraangenaamst, hetwelk dubbel kan bespeeld worden.
(70)
NB. Overal betaalt men voor deze 'S spellen 75 Cts. Nergens minder,
behalve bij ons, want wij bieden ze bij elkander aan voor slechts 65
Centen. Maar waar drommel zit het hem dan toch in dat die
GEBBOEDEBS KOSTEB zooveel goedkooper aijn dan al die
anderen!* zult gij misschien vragen. Wij antwoorden daarop doodeenvoudig: »Dat gaat u niet aan!« Alleen dit nog om te laten zien
wat wij zoo 't kunnen doen. ledereen die deze drie vermakelijke winteravondspellen koopt, krijgt daarbij cadeau: Een magnifiek Plakboek voor
Jongens en Meisjes, met 6 fraaie gekleurde uitknipplaten om op te;
plakken. En dat alles voor de luttele som van slechts 65 Centen. Co-i
vendien ontvangt, men nog alles franco te huis ook en kan men wel!
met postzegeltjes betalen. GEBROEDERS KOSTER, Leliegracht, Amsterd.;

Goedkooper Aanbod is nooit gedaan.

LIJNZAAD VAi\ TARIN.
fa NIEUWE
Men
blikken

of SCHREUDERS PILLEN
32/2 Cent, te Amsterdam bij:
VAN TUIJLL, Paleisstr. I'S.
Zeedijk 16.
(7435)
MERTENS, Beerenstraat 18.
v. SANTBRINK, ÜtrechtsMr. 123. i
N.Z.V.burgw. 234.
CLEBAN & Co., Heiligenw. 42. 1
DE HAAN & Zn., Kalverstr. 82.
HULSWIT, Vondelkade 89.
Haarlem: KEUR, Apoth., Zijlstr.
m Zaandam: H. 11. RËMME,
i en verder doorhet geheeleRijk.
I VTaeht
u voor namaaksels!
Elke doos is gelakten gestemI peld niet onze handteekening.

-

voor eene hooge of lage stem met Pianobegeleiding, f 80.,
In alle Muziekwinkels voorhanden.
(.123)

HUIDZIEKTEN,

moet Dauwwurm, Jeuking, Bloedsaandoening,Inwrijving en

_e
"P.?,?;EI" T|pgSi_y doozen
DIiNG om vMilSa/
met goed
gevolg

T_SK_
KpHESSi

ei-

schen. Een
Eetlepel

Verstoppiii-Pfefrjbi,,3^ 'smorgens

_

Diarrheeën'Vwii&isfM
W^T^W

S»

VS^FUrUkmeHflSSg*

en 's avin een i/_
ziekten der Vv. zAf glas kou(i
-water.
lever en der
gen Koliek

t-.- !__,__,

ninA^,,;"^
Bloedzmvering.
Pomade i ontaine
de pot fl. I.—
Geconcentreerd aftreksel
Tan
l' ontaine met
Loogzout
.de flacon » 2.5f>
Salsepareille Fontaine met
lodium Loogzout de flacon » 2.50
IJzerhoudende Salsepareille
«tofl-coQ «2.50
*>«*»-

.

.

_

■

■

Apotheek Fontaine TAHIN opvolger, Place desPotits-Pères
Depot: te Amsterdam bij 11. H. ULOTH; te Rotterdam
bij SNABILIE. Apoth., en in alle goede Apotheken van Nederland. (6545)

9, te Parijs.

—

Druk van ROELOFFZEN &

HÜBNER,

te Amsterdam;

HET NIEUWS VAK DENDAG VAN "ZAT BR DAG- 31 JANUARI 1880:
Koning Leopold van België is voor
het gerecht gedaagd. Het philharmonisch genootschap
te Brussel, dat reeds eenigen tijd aan de tering leed,
is eindelijk bezweken en de schuldfeischers meenen
recht te hei ben, om nu de aandeelhouders zelven
aan te spreken. Een der voornaamste aandeelhouders
is de Koning, en ook deze ontving dus eene, aanmaAMSTERDAM, 30 Jan.
ning, om de schulden van het Genootschap Ie volIn den Fransclien Senaat moest gisteren de doen. De Koning
zal voor de rechtbank vertegendoor Montalivet's overlijden vacant geworden woordigd worden door den advocaat van de kroon.
plaats onder de onai'zetbaren vervuld worden.
Te Parijs is een man van uitgebreide
Afgegeven werden 262 stemmen, waarvan
kennis, voornamelijk
voorwerpen uit de
artistieke
126 werden uitgebracht op Dr. Broca, den achttiende eeuw, overleden. Devan
Heer Walferdin had
candidaat der geavanceerde Linkerzijde. Béto- den leeftijd van 85 jaren bereikt, en was in 1848
laud, candidaat der groep Dufaure-Laboulaye, oud-volksvertegenwoordiger in de constitueerende
en die ook door de Rechterzijde gesteund vergadering. Weinig tijd overleefde de Heer Walferdin
onderen verzamelaar van kunstvoortbrengsewerd, verwierf 4-18 stemmen, terwijl een een
len, namelijk zijn mededinger den Heer Mahérault, die
twaalftal stemmen werden versnipperd. Er talrijke teekeningen van Fragonard. van Moreau.fr. en
zal dus eene nieuwe stemming noodig wezen, anderen heeit nagelaten. Als wetenschappelijk man
Dinsdag.
moet de Heer Walferdin onder depraetischegeleèrden
die bepaald is op
't Zijn weer de mannen van het 't meest worden gerekend. Op nog zeer jeugdigen leeftijd onnaar de Rechterzijde overhellend deel van het derscheidde hij zich door de merkwaardige toepasvan de wetenschap op de controle der proLinker-Centrum.die de combinatie ten voordeele singen
ducten, onderworpen aan de agenten van de schatvan den Republikeinschen candidaat doen kist. I.oter werd hij een vriend van Arago. met wien
mislukken. Broca is hun te radicaal, en daar- hij verscheidene malen hoofdzakelijk natuurkunom stelden ze een geestverwant, Bétolaud, dige en geologische onderzoekingen deed. Op die
wijze vond hij zijn thermometer a maxima uit en
candidaat voor wien dadelijk de geheel Rechontdekte liij de wet, van de veranderlijkheid der tempeterzijde werd gewonnen. Elk zieltje toch, dat ratuur
van de aarde, toenemende naarmate van de
gewonnen wordt om te stemmen tegen arti- diepte. Voegen wij er bij, dat hij Arago en Dulong bij
kel 7 der onderwijswet, is haar welkom. Het. de uitvoering van dit bewonderenswaardige werk
gedrag van de groep Dufaure is te minder tot medewerkers had. De jonge man schonk evenal zijn tijd aan de wetenschap; ook
loyaal, omdat de geavanceerde Linkerzijde tot wel nietbezigheden
namen er een groot gedeelte van
andere
nu toe altijd trouw geholpen heeft om de in I e.ilag. Vroegtijdig in de administratieder
domeinen
kleurlooze liberalen van 't centrum in den getreden, slaagde hij er jn daarbij lot rie eerste rangen
Senaat te brengen. En nu 't eindelijk eens op te klimmen. In 1818 werd hij benoemd totP.ejeeHaute-Marne.
haar beurt is om een zetel te verwerven, nu rings-commissaris in zijn geboorteland
hij moest van dit mandaat afzien (er wille van zijn
Dr. Broca candidaat wordt gesteld, stemt de Maar
administratieve betrekking Kort daarna koos men hem
vroeger geholpen partij op eenander! Nu, bij tot volksvertegenwoordiger,
nadat hij zijn ontslag bij de
de volgende keer zal Broca hoogstwaarschijn- douanen genomen had, en nam hij plaats in de gelederen
lijk wel gekozen worden.
der democratie. Zijn smaak voor de achttiende eeuw
had
een geleerden en ijverigen verzamelaar van hem
tegen
268
199
Met
stemmen heeft gisteren gemaakt.
Reeds tijdens de restauratie had hij een
de Kamer het ontwerp, reg dende de vrijheid uitgave
van de werken van zijn landgenoot Diderot
van het recht van vergadering, goedgekeurd, bezorgd, en aan zijn ijverige en volhardende nagelijk dit door de Regeering' was gewijzigd. sporingen heeft men de rijke en belangrijke verzaDe Clubs blijven verboden. De uiterste' Lin- meling van de voornaamste werken van fragonard te
danken. De Heer Walferdin woonde in de Rue Badé.
kerzijde stemde met de Rechterzijde tegen.
hij de derde
In haar vorige zitting had de Kamer, on- ile St. Louis. Het huis, waarvan
en waarin hij een met
had
betrokken
verdieping
danks den tegenstand der B.egeering, de be- glas overdekte galerij had doen bouwen, was vrij onpaling gehandhaafd, dat voortaan hij, dieeene aanzienlijk. In dit rustige kwartier, ver van het Paopenbare voordracht houdt, daarvan niet te rijsche gewoel, en te midden van zijne artistieke
schatten, voelde de grijsaard zich op zijn gemak. Hij
voren het onderwerp behoeft op te geven.
zag weinig menschen, en onder zijn huisvrienden waDe Afghaansche »opstandelingen« die ge- ren er twee van dertig jaren. Deskundige bezoekers
verzameling, dat het een nationaal
lijk men weet, na Kabul verlaten te hebben verklaren van deze
museum eer zou aandoen. Men treft er-meer dan
te
geconcentreerd,
zich
Ghuziiee hebben
deden 3 0 doeken van zeldzame verdienste aan: onder
dezer dagen aan Generaal Roberts welen, dat anderen van
Chartïin en Frazij vast besloten zijn tot het uiterste te vechgbhj.nl'. Onder de schilderstukken van dezen grooten
ten tenzij Jakub Khan wordt teruggeroepen schilder der Fransche school, komen in de-collectie
den Heer Walferdin voor
de Christelijke
en op den troon van zijn vader hersteld. Dit van
liefdemalen en to Gimbelolte. Ook ziet men éen
gevolg
geheime
het
van
een
besluit is
samen- leeuwehkóp van
alsmede een groot porkomst der hooiden. Inderdaad schijnen de te tret van Diderot, door Fragonard (een werk van
Gliuznee verzamelde krijgslieden voornemens den eersten rang). Hierop voleen schetsen, teevan al die meesters;
zich met kracht tegen de Britten te handhaven. keningen, sepiaas, aquarellen
onbelangrijkste
deze
het
niet
der
en
vormen
Daarbij voegen zich voortdurend nieuwe troe- verzamp.linp. Zooals __ü «te«i« _■ cfp&ead deel
lieli'-c».
pen bij hen, zoodat Mahomecl-Jan over eene maakte de Heer \\ a'terdmk er hoold/.akeiyi; zijn we..;
steeds toenemendekrijgsmacht beschikken kan. van om schilderstukken üit de aciittiende-eeuwsche
minder dan in onze dagen werd
Uit Zuid-Afrika wordt gemeld, dat Generaal school, die voorheen
brengen. De beeldhouwkunst
te
bijeen
gewaardeerd,
plaats
Garaet-Wolseley
van
Clifford in
tot
hij evenwel verwaarloosd. Nochtans bevat zijn
had
commandant in de Transvaal is benoemd.
galerij enkele busten van groote verdienste, zoowel
De Lord Mayor van Londen presideerde eer- üit een oogpunt van kunst als wegens de groote zeldzaamheid. Men vindt er de busten van Franklin, van
gisteren in Mansion House een openbare meeWashington en van Mirabeau, door Hondon vervaaraangenomen,
ting, waar eene resolutie werd
digd. Tot deze origineelen hebben onze hedendaagverklaring,
de
met
het
dat,
oog
inhoudende
sehe tooneelspelersvaak hun toevlucht genomen. De
op de ontwijfelbare noodzakelijkheid om de kunstliefhebbers
zuUen wellicht benieuwd zijn, wanBritsche oppermacht ter zee te handhaven, neer de verkoop van eén en ander zal geschieden,
het der natie past de zeevaart met alle miden verheugen zich misschien al bij voorbaat. Tot
hun echter mededeelen, dat er
delen te bevorderen, en dat het in vollen na- hun spijt moetenzalwijgehouden
worden. Voor twintig
geen
verkooping
vlag
aan
druk nationale plan om de Britsche
zijn collectie reeds
Heer
Walferdin
jaren
heeft
de
de Noordpool te planten, ieders steun en afgestaan aan een anderen grooten
den
bijstand verdient.
lieer Montbrisson. De prijs was bepaald op de vaste
bijdrage van 12 €00 frs., jaarlijks tot aan zijn dood,
De Kroonprins van het Duitsche Rijk is aan den Heer Walferdin uit te keeren, waartegen hij
gisteren naar Italië teruggekeerd. Hij brengt, tot zijn dood too in het genot er van zou blijven. De
gelijk men weet, dezen winter met zijne ge- Heer Montbrisson is dus voortaan de eenige eigenaar
(Amst. Ct.)
van den g'eheelen kunstschat
malin en kinderen te Pegli bij Genua door.
In 't geheel zijn 700,000 Mark, in DuitschIn de kerk van Lonzee, in de provincie
land namelijk, bijeengebracht voor de nood- Namen, hield een monnik een preek tegen het open-

Tweede Blad.

aanstaanden'

Bergh, dr. L. B. Beynen, mr. C. baron Van BreugeL
valt daarin echter gelijktijdig een streven op te merken om tegen het voorstel bezwaren van allerlei soort Douglas, mr. C. A. Van der Kemp, jhr. A. R. W.l
op te stapelen, hetgeen wel eenigszins den indruk Melvill van Carnbee, mr. J. G. Patijn, mr. M. C. 11.1
geeft, dat in veelheid van bedenkingen gezocht is wat ridder Pauw van Wieldrecht, mr. 11. J. A. Riedt van
aan gehalte tekort schiet.
Oldenbarneveld, ,1. B. Bietstap, A. O baron
van Schauburg, mr. .1. P. Vaillant, mr. D. Veegeno,
De voorsteller houdt de opportuniteit van zijn voorstel vet. Naar alle waarschijnlijkheid met 't oog op jhr. mr. P. A. Van den Velden en Jhr. A. Van dar Wijck.:
zal liet tegenhetgeen dit Bewind te verrichten
Het 4~j ar i s zoontje van A. van de Noord,!
woordig ministerie wel zijn afgetreden voordat de
Ie Kralingen, geraakte al glijdende in een bijt en werd'
aangekondigde algemeene herziening van de gemeentewet bij de vertegenwoordiging is ingediend. En zelfs een kwartier daarna levenloos opgehaald.
al ware zoodanig ontwerp vroeger te wachten, dan
Van de werf van den scheepsbouw;
nog ware de behandeling van ditvoorstel wensehelijk, meester
van Dam, te Viaardingen, is met goed ge-;
omdat de Regeering daardoor bekendkan worden met volg te L.
w-ater gelaten het nieuwgebouwd loggerschip'
de zienswijze der vertegenwoordiging ten opzichte van 2 Gebroeders,
voor rekening van den Heer M. den\
eene hoogst belangrijke aangelegenheid en dienoverBreems Jz. aldaar bestemd ter haring- en beug-vis-'
eenkomstig haar wetsvoorstel formuleeren.
Niet slechts voor de Regeering, maar bovenal voor scherij.
Dadelijk na afloop werd op dezelfde werf de kiel(
het volk, voor de kiezei-s is 't wensehelijk by eveuopgehaald
een loggerschip, zullende genaamd;
tueele verkiezing van leden der Staten-Generaal, te worden De (jvoor
Gebroeders, voor rekening van den Heer
weten, welke afgevaardigden vermeenen dat de gemeenteraad onpartijdig en ontwikkeld genoeg is, om Den Duik te Scheveningen.
te kunnen beoordeelen, wie het geschiktste is, burgeVanwege de IJsclub »Meer z i c h t«, te
meester in hunne gemeente te worden. De behandeUselm uiden, had gisteren de aangekondigde hardrijderij
ling van het voorstel kan tevens bij herziening der
op schaatsen plaats, door mannen boven de 18 jaar,
Grondwet licht verspreiden hoe arl. 13ü der Gronddie nog geen prijs gewonnen hadden. 57 personen,
wet behoort gewijzigd te worden.
meest flinke rijders, namen aan den wedstrijd deel.j
2
dat
de
wet
in
voorgesteld,
In art.
was
zou
werDe prijs van ’5O werd gewonnen door J. vau deri
king treden met den dag harer aikondiging, omdat Horst te Zwollerkerspel,
de ie premie van / 25 door\
met 1 Januari 18t-0 een groot aantal burgemeesters M. Stoel te Zwollerkerspel,
de 2e premie van ’lO >
daar
dit
is
is
het
tijdstip
aftreden;
verstreken,
moesten
door G. van de Burg, te Kampen, terwijl aan H. V. d.
voorste i wijzigd en art. 2 uit het voorstel weggelaten. Linde te Kampen, die 't laatst nog op de baan was,/|5
Overiyi.us handhaaft de liter van Kerkwijk zijn voorwerd toegekend.
stel onveranderd en weerspreekt hij de daartegen
De muziek der schutterij uit Kampen liet zicli bij afgeopperde bezwaren. Hij wijst er op als eene treurige wisseling
hooren, terwijl het heerlijke winterweder
voldoening voor hem, dat int Verslag wordt verklaard
er
zeer
veel toe bijbracht, dat dit feest uitmuntend
dat de zaak der benoeming van Burgemeesters is eene slaagde en tal van toeschouwers lokte.
wondeplek in ons staatsbehear, een werkelijk bestaande verkeerdheid, dat door de Regéering op art.
In den omtrek van Heerenveen heerscht ,
61 der Gemeenlewet niet genoeg wordt gelet, datmisop de meeste dorpen groote armoede, 't Nijpt er. j
bruiken en onbetwistbare verkeerdheden plaats hebVele personen vragen eene gave. Veel wordt gelukkig
ben. Hij constateert echter, dat door de staatslieden, gedaan in dezen drukkenden tijd, nu de arbeidsmun '
die aan het onderzoek deelnamen, hoewel zij zijn zoo weinig verdient. Te lleerenveen hebben 'reeds
voorstel afkeurden, geen enkel beter middel tot her- belangrijke uitdeelingen van brood, erwten, boonen
stel is aangegeven van zooveel kwauls en het veren spek plaats gehad. Te Nijehaske verschaft men
slag dusop nieuw bevestigt de waarheid van het warme spijzen. Te Tjalleberd komt veel in, en geeft:
oude spreekwoord: la crilique est aisée, mais Part men veel ook uit aan voedsel. Bittere armoede heerscht
est difficile.
vooral op die plaatsen, w-aar bijna geen gegoede inMet een beroep op de geschiedenisder wording van gezelenen wonen. Naarmate de armoede stijgt, klimt
de betrekkelijke Grondwetsbepalingen, bestrijdt hij de echter de weldadigheid.
meening der meerderheid, dat het in strijd is met eene
Aan liefdegaven voor de onderwijzersvoortgaande ontwikkeling der beginselen waarop onze
die bij den spoorStaatsinrichting van 1818 is gevestigd, om aan den weduwe van -wijlen J. T.
Gemeenteraad invloed te geven op de benoeming van trein te lleerenveen om het leven kwam, is ’6,825.08
ingekomen, waarvan in Friesland f 3.498,1,872 en alden Burgemeester.
leen in Heerenveen 1.694,65. Volgens de circulaire
De Kon. goedkeuring is verleend aan heeft de commissie op zich genomen «haar een duurde (gewijzigde) statuten van »de Katholieke vereenizaam bestaan te verzekeren.« De commissie vraagt
ging» te Amsterdam; aan de statuten der »St. Josepb- daartoe om als rechtspersoon erkend te worden.
der vereeniging :
Gezellenvereeniging« te Botterdam
Wederom is een kind het slachtoffer
«Eendracht maakt machU te Kuilenburg; der »Meppe'er Handelsvereenigng der Christelijke Jongelings- geworden van roekeloosheid op het zwakke ijs.T.,Het
te
vereeniging »Chiistopbilus«, te Zwartsluis, en der was het 9jarig zoontje vau den landbouwer T.

’

«Vereeniging tot Bevordering van het zeevaartkundig Oppenhuizen.
onderwijs,» te Amsterdam.
Als bijzonderheid verdient vermelding, dat men thans in Doniawerstal en nabij liggende
B 1ij ke n s bericht van Zr. Ms. G eza n t t e gemeenten dag aan dag onophoudelijk ziet schaatsenBorne heelt de italiaansche Minister van Binnenlandrijden op den met sneeuw en ijsel bedekten weg. En
sche Zaken bepaald, dat ten gevolge van het heerniet alleen kinderen, ook ouderen maken van deze
senen der gele koorts in sommige havens van Venegelegenheid gebruik om spoediger het doel der reis
zuela en de Vereenigde Staten van Columbia, de van te bereiken.
daar komende schepen zullen beschouwd worden als
liet Prov. Groninger werkliedenver-J
voorzien van een onzuiveren gezondbeidspas, en mitsbond heeft besloten het pelitiounement van het Nut]
dien onderworpen worden aan de quarantaine.
in zake het drankmisbruik te steunen.
w cue r o m is een u.iuej sic -j. s = " "*■"
rende "bet jaar, eindigende 31 Juli 188 >, belast met
'
aantal oud-strijders van Waterloó bezweken;..
kend
apothekersbediende,
van
afnemen
der
examens
het
Heer
G.
Shinmetz.
te *
jarige
W.
F.
Het was de B't
zijn opgenomen in de St.-Ct. no. 25.
's Gravesande.
Door Gedeputeerde Staten van NoordTegenover de vele nieuwigheden,
Ilolland is bepaald: 10. dat de.jacht op eenden zal waarmede andere landen ons vaak een geruimen tijd
worden gesloten met 1 Maart e. k., na welken tijd ook voor zijn, mag gewezen worden op de brandweer te
het kooien niet meer zal mogen worden uitgeoefend, Amsterdam, en met ,name haar onderdeel: de telezullende de kooi-eenden opgesloten of gehokt moeten graphische verbinding van een aantal punten in de
zijn tot 1 Mei e. k.; 20. dat de jacht op ander water- stad met de brandweerposten tot het aanzeggen van
wild zal worden gesloten met 10 April e. .k.; brand.
ilo. dat het weispel van kwartelen met steekgaren of
Eerst nu toch wordt er te Parijs aan gedacht deze
viiegnet zal mogen worden uitgeoefend van i Mei tot hoogst nuttige, eigenlijk onontbeerlijke verbinding aan
15 Juli e. k.; 40. dat de visseberij, met uitzondering te leggen. In de'volgende maand zal men eens gaan
van die met aalkorven, aaldobbers en palingfuiken, zien boe dat denkbeeld te verwezenlijken is.
van die met. het schepnet of de gebbe om kleine
Maandagnacht hebben te Par ij s onbevischjes te vangen voor de aaldobbers, en van dieop
snoek in de gemeente Texel zal zijn gesloten van 1 kende personen tot tweemalen toe geschoten op de
actrice Mad. Judic, toen zij in haar rijtuig huiswaarts
April tot 1 Juni e, k.; 50. dat, ook zoolang de yisscherij geopend zai zijn, die in den algemcenen boe- keerde. De koetsier legde op het hooren der scholen
zem van het hoogheemraadschap Waterland en in de de zweep o ter de paarden, en liet hen in vollen ren
wateren van de polders Westzaan en het Grootslag naar de woning der dame draven. Daar zag men, aan
in dier voege zal beperkt zijn, dat aldaar niet mag de kogelgaten in het rijtuig, hoe groot het gevaar
worden gevischt met zegens in wateren, welke geene was geweest, waarin zij verkeerd had.
doorgaande breedte hebben van minstens 15 meier,
Ken nieuwe straat te Parijs, uitloo
gemeten op de oppervlakte van bet water.
pende op de Place des Marlyrs, re genoemd naar
Tot commissarissen de r Veenen d a a lden bekenden architect Violet Ie Duc.
baar onderwijs. Hij verviel daarbij langzamerhand in
scïie stoomspinnerij en weverij zijn in een gisteren
personaliteiten en schold op de onderwijzers en onIn de Schotsche stad G-range moulh'
derwijzeressen en schilderde den burgemeester af als te Amsterdam cehouden algemeene vergadering geMei a. s. geen enkele herberg meer zijn, en
een gevaarlijk mensen, die het er op toelegde de zie- kozen de hh. jhr. mr. C. J. A. den Tex en mr. Hen- zal na 15geen
sterke drank verkocht worden.
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sen bij Minden een ontploffing van mijngas
gehad Al de arbeiders die er werkten zijn gekwetst bij Hope & Stieglitz -1840-44; 5 pCt. Pandbr.Centraal-Bk.
Volgens de Napelsche bladen is de ge10 dooden en 9 gev. h. Grond-Crediet.
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5 pCt. Oblig. Verwezen Khedive, Ismail Pacha, voornemens, on: "*■> de1".
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Het Belgische blad Ménéstrel verneemt de Gothische zaal in het Noordeinde. Zij zal beslaan delijk is de gevonden schat het eigendom geweesti
violist Wiemawski
uit Moskau, dat de vermaarde
uit voorwerpen van allerlei aard; 10. betrekkelijk het van zekeren kassier Valenti, die twee jaren geleden'
bevindt.
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stamhuis van Oranje Nassau, van de vroegste tijden te Lugo werd vermoord.
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lijdenden in Opper-Silezië.

De bladen maken een brief openbaar, door
Von Moltke aan een eenvoudig werkman geschreven, in antwoord op dien. vraag of het
Duitsche leger niet zou kunnen verminderd worden. In zijn antwoord zegt Von
Moltke, dat hij ook innig zou wenschen
dat de zware lasten verlicht werden. Maar
door zijne ligging, te midden van machtige
buren, is Duilschland wel genoodzaakt zich
dit te getroosten. Niet de Vorsten en de Regeering, dus beweert Moltke, verzetten zich
tegen vermindering, maar eene gelukkiger
verhouding kan eerst dan tot stand komen,
wanneer alle volkeren tot de overtuiging komen, dat elke oorlog, ook die welke met de
overwinning bekroond wordt, een nationaal
ongeluk is. Maar zelfs de Keizer is niet bij
machte aan deze overtuiging reeds dadelijk
ingang te verschuilen. Dat kan alleen eene
betere godsdienstige en zedelijke opvoeding der
volkeren uitwerken, en daartoe zijn misschien

nog eeuwen noodig.
Nieuw is zeker Von Moltkes beweren
ten minste 't komt er vrij wel op neer
dat niet de Vorsten maar de'volkeren oorzaak
zijn van de oorlogen.
Het debat in den Landdag te Pesth is geëindigd met de verwerping van het voorstel,
om een onderzoek te doen instellen naar het
jongste straatoproer, terwijl evenzeer werd
verworpen het voorstel om de Regeering te
laken wegens het niet nemen van preventieve
maatregelen. Met groote meerderheid aangenomen daarentegen werd het voorstel om de
ophelderingen der Regeering' voor kennisgeving aan te nemen en over te gaan tot de
orde van den dag.
Rumanië's onafhankelijkheid is later ook
door Nederland erkend. De Consul-Generaal
te Bucharest wordt .diplomatiek agent.
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN ZATERDAfr 31 JANUARI 1860,
en 96jarig vrouwtje het slachtoffer geworden was
van het in vlam raken harer kleeren door het vuur
uit een stoof.
Onder hartelijke dankzegging aan de
gevers, is op 23, 24, 26, 27, 28 en 29 Januari voor
Bevroren menschen.
de vroegere werklieden der Suikerraffinaderij nog
Daar het in den laatsten tijd nog al eens gebeurd ontvangen:
is, dat er tengevolge van de hevige kou menschen
25, gevonden geld
Bij den Burgemeester CvW
Joodgevroren zijn, kan het wellicht zijn nut hebben van gez. P
1.50, kegelclub «Concordia»
13.63,
hier eenige algemeene regelen aan te geven, die er Arnold
2.50, FG
5, WR / 60, P en J
60, KJ
welke,
kunnen,
ongelukkigen,
toe bijdragen
om die
10, F de G 's-Hnge
25, WJRD i/_ van / 300 =
door de vinnige kou bevangen, zich in een schijnte Hatert
uit Zwolle door den Heer H
2,
VH
’.75,
dooden toestand bevinden, zoo mogelijk tot het leven
17,
100, gecollecteerd op een zilveren bruiloft
terug te brengen.
Solopotje 9, zilveren bruiloft lokaal «Casino» / 22,
Bij personen, die zich in de koude lucht langen een onbekende coupon
1.50, AJLM / 5, Amstels
tijd zonder voldoende lichaamsbeweging moeten opopbrengst concert en programma's
Mannenkoor
houden (koetsiers, politiebeambten, schildwachten enz.)
545.25, van de dames L 53.
wordt het bloed van de uiterste deelen weg- en
Bij bestuurderen van Liefdadigheid naar Vermogen
hoofdzakelijk naar de hersenen en het hart teruggevan de Adm. Handelsblad-, voor bij haar ontvangen
drongen. Ten gevolge van dien bloedstroom naar de giften f 31, van de Adm. de Tijd, voor bij haar onthersenen, treedt er in de eerste plaats duizeligheid in, vangen" giften
s'). collecte van de
88, La. v. L.
min of meer met dronkenschap overeenkomende, loge la Charité
PS
70.55,
10, B
25, NNN
aismede eene hevige matheid en een bijna onvan 2 vogeltjes voor den brand
KMB
0.17,
5,
bedwingbare neiging tot slapen. Geeft de ongeluk2. een maand rente van 6 pCt. Peruaan van een
kige hieraan toe, zoo valt hij weldra in eene volkodoor fabrieksdoctor
f 3, HH f 5, bijeenvergaderd
men verstijving, waarin zelfs enkele zachte deelen meisjes'op
No. 65
2.97i/_,
Marnixkade
de
school
breekbaar worden. Treft men iemand in zoodanige werklieden van de R.otterdamsche suikerraffinaderij
toestand aan, zoo behandele men hem op de volgende
f 14,82, VVD f 10, WdK 'en Z op een eflectenkantoor
wijze. Daar de door. de hevige kou verstijfde lede'0, Krans OAG
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maten gemakkelijk breken, zoo moet men bij het ED
10,
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/
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de
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opheffen van het lichaam met
Van de HH. Beuker en Hulshof! bij hen ingekomen:
tigheid te werk gaan. Nadat men het lichaam van R te Leeuwarden
10, Cato en Marie 50, C. Stooden bevrorene behoedzaam ontkleed heeft, bedekt ter, voor verkochte aanbieding Brand, Brand,
25.
men hem overal een half voet hoog met sneeuw en
Van de HH. I. H. & G. van Heteren uit de Bus
laat slechts mond en neus vrij. Zoodra de sneeuw
41.90i/3
op eene plaats smelt, legge men er terstond weder
Van den Heer W. J. Penning bij hem ingekomen i
zoo
men
behelpt
sneeuw,
versche op. Is er geen
DD 7.25.
zich met doeken die men in koud water doopt,
Bij den Heer J. A. Langerhuizen AB ’lO.
't welk men door gestooten ijs nog kouder maakt,
Bij den Heer Anton Kalff HS / 3 en 1 coup. Gem.
water.
Is
of men legge het lfchaam geheel in koud
Cred.
samen 5.
het op deze wijze ontdooid, zijn de ledematen buigzaam en beweegbaar, zoo blazen men de ongelukkige
Stadsschouwburg. (Dir. van Ollefen, Moor &
lucht in en wrijve hem met sneeuw of doeken, die in Veltman.) Zaterdag 31 Jan. (71/3 u.): De Schipbreuk
koud water gedoopt zijn. Begint hij warm te worder Medusa, Tooneelspel. Stalles en Beneden-Loge’2,
den of vertoonen er zich levensteekenen, zoo Bev.-Loge ’1.50, Ie Amph.
Part. en 2e Amph.
droge men hem af en legge hem in een vertrek, ’"!, Ie
’0.60, 3eAmph. ’0.50, 2e
’0.30.
waar niet gestookt wordt, op een matig verwarmd
Grand ThéStre, in de Amstelstraat, (Vereen. aHet
lucht
zet
in,
Nu
blaast
men
hem
weder
een
bed.
Ned. Tooneel»). Zaterdag 31 Jan. (71_j u.): Margaretha
lauwwarm klisteer en wendt voet- en handbaGe thier (La dame aux Camelias), Tooneelspek ’2,
den aan, die eveneens slechts lauwwarm moe’1.50, ’l, ’0.60, ’0.40.
ten zijn. Is de lijder zoover bijgekomen, dat hij slikNieuwe Schouwburg—Van Lier, Plantage
ken kan, zoo geve men hem een kopje thee met azijn. Zaterdag 31 Jan. (/i a u.): Duitsche Operetten-VoorDe thee mag echter niet te warm zijn, omdat er stelling, Dir. A. van Lier, Die Glocken von Comeville,
anders allicht "brandblaren in den mond kunnen ontOpera Komiek, 'rewone prijzen.
staan. Wanneer na het ontdooien de verschijnselen
Salon des Variétés, Amstelstraat, Dir. Prot &
van het terugkeerend leven niet spoedig zichtbaar Zoon). Z.., . iq 31 Jan. (8u.); De Nacht van 13 Noworden, zoo wfïjve men voetzolen en handpalmen vember. ’0.60.
met harde borstels, late van eene hopgte van
Schouwburg „Prascati", Plantage Middellaan,
vijf voet water droppelsgewijs op de lichaamsdeelen Dir. Prot & Zoon. Zaterdag 31 Jan. (8u.): Salanïélla.
vallen, bediene zich zoo mogelijk van de electriciteit Wederoptreden van Mej. Louisa Hens. ’1.25, ’0.75,
van niesmidde'.en en kittele de keel door middel van ’0.50.
TheStre Tivoli, van W. Pierre de Boer, Nes. (Dir.
een penneveer. Blijven ook deze proeven zonder gevolg, zoo neme men zijn toevlucht tot de sterkst Bamberg Sc Blaaser.) Zaterdag 31 Jan. (8 u.): Jan de
opwekkende middelen, droppele brandend lak of pik Koetsier, of voor Vrouw en Kind, Drama, ’0.60.
op de huid, late droppels kokend water op de borst
Park. Zondag 1 Febr. (8 u.): Voorstelling van de
vallen en wende vervolgens alles aan wat door een Tentoonstelling van Parijs, ’0.50.
Paleis voor Volksvlijt. Zaterdag 31 Jan. (8u.):
inmiddels ingeroepen geneesheer noodzakelijk mocht
geacht worden.
Dr. S.
De Zeeman en zijn Bruid, Historisch Ballet, ’0.75.
Leden volgens Reglement.
Van 10—4 u. Tentoonstelling van het Museum van
Correspondentie.
Anatomie, Ethnologie en Pathologie van Dr. Antonio
& Zoon, enz.
’0.25. Sluiting 2 Febr. e. k.
C, te S. We deden het gaarne, maar, consequent Crassé
Skating-Rink
(lOVs—4u.): Entree ’0.25. Huur van
zijnde, zouden we het wel eiken dag kunnen dotn.
dij ue noogesiuis.
"^■t^fe&ft^O^rl^'Dtefi&i-Amstel
Zaterdag 31 Jan. (2 u.) Voorstelling voor kinderen en
a 50 Cents per regel.
begeleiders, ’1.25, ’l, ’0.60, ’0.39; des avonds (8 u.)
Groote Voorstelling; tot slot: De Nevelingen, PantoOLIEMARKT.
mime met Ballet, ’1.99, ’1.50, ’l,
RAAPOLIE vliegend van de molens 31—.
’0.60.
»
Vereen, t. bév. v. Orgelmuziek.
in de stad
»
» 32i/_.
Paleis voor
Volksvlijt. Zaterdag 31 Jan. (8 u.): Orgelbespeling door
LIJNOLIE
»
van de molens » 29i/2
den Heer de Pauw. Entree ’0.49. Vrije toegang voor
»
»
in de stad
» 303/4
Leden Vereen, bevord. Orgelmuziek met ééne Dame,
MATTHES & PORTON, Makelaars.
Amsterdam, 30 Januari 1880.
en voor Leden van het Paleis voor Volksvlijt met
éene Dame. Kinderen beneden 12 jaar worden niet
toegelaten.
Stadsnieuws.
Maatsch. t. bev. der Toonk., afd. Amsterdam.
In 1880 zijn alle maten en gewichten Se soiree voor kamermuziek, Zaterdag 31 Jan (8 u),
onderworpen aan den herijk.
Fehx Meritis. Leden ’1.50; niet-leden
Het merk van het kantoor, waar de eerste stempe2e Philharmonisch concert Maandag’2.50.
2 Febr. (8
l u.),
zal
ling
plaats vinden, bestaat voor het ijkkantoor te Park. ’2.50.
'
Amsterdam uit het cijfer 9.
Arti et Amicitiae. Dagelijks (10—4 u.) TentoonHet goedkeuringsmerk der maten en gewichten gestelling teekeningen Liezen Mayer en schilderij
Tetar
durende het jaar 1880 is de letter P, gewone drukvan Elven, ’0.25.
vorm, schuin gesteld; bij den ijk der weegwerktuigen,
d'Geelvinck. Dagelijks (11—4 u.) Tentoonstegllin
voor gewoon gebruik en van gasmeters, de koninklijke schilderijen, ’0.25.
kroon; voor fijnere wegingen, eene vijfstralige ster.
Tot den herijk der maten en gewichten in 1880 zal
Zeetijdingen.
in deze gemeente worden gevaceerd :
Van 2 Februari tot en met 30 Juni, op alle werkBinnenlandsche Havens.
dagen, behalve des Zaterdags en de week van 21 tot
Tmuiden, aangek.: 29 Jan. Zeehond, Fene^a,
28 Maart, des voormiddags van 9 tot 12 en des naSuriname, 1. v. Plymouth. — Eddystone, st. Huil.
middags van 1 tot 3 uren, en wel:
Voor de gewone ijzeren en koperen gewichten: van Alcyone, Jonker, Goole.
The Darnelt, Scrivener,
Warkworth.
2 Februari tot en met 16 Maart.
Amsterdam, st. Hamburg.
30 Jan.
Voor de gewichten, in gebruik bij de verschillende Enne date, st Odessa.
Maassluis, Z.W. aangek.: 29 Jan. Nightingale,
veemen : van 2 Februari tot en met 16 Maart
Voor de lengtematen en de maten voor brandhout: Olsen, Newyork, 1. v. Vlissingen.
Ary Scheffer, st.
Havre. — Sapplio, st. Bristol. Anglian, st. JHaryport.
van 2 Februari tot en met 16 Maart
Voor de vochtmaten: van 3 tot en met 31 Mei.
— Sentinel, st. Newcastle.
Claud Hamillón, st
Consul, st. Afrika.
Voor de inhoudsmaten voor droge waren met de Harwich.
Seagull, st Huil.—
daarbij behoorende strijkers: van 1 tot en met 30 Juni. Briltania, st. Hamburg.
Vertr.: 28 Jan. Tem, st. Liverpool.
Voor de gewichten voor fijnere wegingen, in gebruik
Edith, st.
Huil.
23 Jan. Avalon, st. Harwich. — Germania,
bij medicijnbereiders, goud- en zilversmeden, 'specieVeel drijfijs.
handelaars, beleenbankhoüde'S en andere in goud en st_Hambiu-g.
Vlissingen, vertr.: 29 Jan. Burgemeester Schorer,
zilver handelende personen: van 3 Mei tot en met 30
Zweede, Newesstle.
Juni.
iCssouri Kansas Texas spoerweg-maatschappij, waarbij
S-elen onzer landgenooten, hetzij door het bezit van
abligatiën, hetzij als aandeelhouders, financieel be(A. Ct.)
rokken zijn.
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Voor een buitengewoon talrijkever.jadermg trad Donderdag jl. jn de Vereeniging tot
Alsch. van St. Drank als spreker op de Heer Ludw.
C. Lentz. fn eene met warmte uitgesproken rede wekte
hij, als medeburger van zijn tweede vaderland, als
godsdien.-tleeraar en als medestichter der afdeeling
op om in den strijd tegen den Sterken Drank te volharden. De hartelijke dank, die bij monde van den
voorzitter, Dr. H. Fabius, den waardigen spreker werd
toegebracht, was blijkbaar de uitdrukking der gevoe-

—

—

Singapore, aangek.: 28 Jan. Yangtse,fetMarseille.
Kaapstad, aangek.: 27 Jan. American, st. Plym.
Rio Janeiro, vertr.: 29 Dec. Sara, Kuiper, Para-

nagna.

St. Thomas, aangek.: 1 Jan. Güstave Adolph,
Ohlsen. Rott
Sea Bird, Byrne, d".
Juiko van
Deen, llavenga, Ceara.
St. Lucia, aangek.: 25 Jan. Janlina Korter Kor-

—

—

ter, Rio

van Maart
Lizard, gep.: 28 Jan. Leipzig, st. Baltim. n. Brem. 23.—; febr. 23.—; Maart/April 23.25; 4 md.79.50;
Mrt./
23.25. Baapolie, loopende md. 79.50; Feb.
Queenst'own, aangek.: 28 Jan. Guldregn, Voigt, April
79.75; 4 md. van Mei 80.75. Lijnolie', loopende
29
Probolingo. — Lucayas, Cunningham, Moulm.
4 md. van
Jan. Maid of Aln, May, Tjilatjap.
Bianca Casanova, md. 70.75; Feb. 71.—; Maart/April 72.—;
70.—:
Feb. 70.—;
Voorloop,
loopende?md.
72.
—.
Mei
Gagiro. Soerafaaja.
J Britannic, si
Mei 68.25. Sttiker88° dad.
Maart/April
4
md.
van
69.75;
Jan.
Newaangek.:
28
Liverpool,
10/13 61.50; dito 7/9 67.50; witte No. 3 loopende md.
Corisco, st. Afrika.
Atlas, st. Boston.
york.
71.25; Fob. 71.25; Maart/Apr.l 71.25; 4 md. van Mei
Flamingo, st. Antwerpen.
—.—. Suiker, witte geraff. 150.— a 151.—.
Newyork.
Jan.
st
City
Chester,
Vertr.: 27
of
BEHLIJN, 2J Jan. (kotkoers.)Bogga. April/Mei 171.—,
28 Jan. Hecla, st. Boston.
170.50 RM. Raapolie, April/Mei 54.10, Mei/
Sunderland, aangek.: 28 Jan. Charles, Langhoff, Mei/Juni
Juni'
54.70
RM. Tarwe, April/Mei 230.-, Mei/Juni 230.50
Amsterdam.
Spiritus,
RM.
Jan. 59.90, April/Mei. 00.90, -Mei/Juni
Moir,
Anjer.
Vertr.: 27 Jan. I'luellin,
RM.
Cuxhaven, W. vertr.: 29 Jan. Westphalia, st. 61.10
Wissel: Amst. 2/m. 168.30, dito kort 169.10.
Newyork.
29 Jan. Tarwe April/Mei 228.—; Mei/
HAMBURG,
Moller,
Blseneur, Z.Z.W. aangek.: 27 Jan. Hjalm,
Juni 229.—. Rogge, April/Mei 162.- Mei/Juni 162.—,
Libau n. Schiedam.
Raapolie, loco 57.—; Mei 55.50, alles per RM. Wilcox Beuzel 41 Va.
Nieuwediep, 29 Jan: Alhier zijn -weder aangePetroleum in" loco 7.30 papier; dito 7.10 geld; dito
Scheveningen
4,
121
vaten
vischsloep
met
de
bracht
per .i:m. 7.10 geld: dito per iebr./Mrt. 7.i0 geld.
Maria
67
vaten
Aaltje
petro$"
en met de bomschuit
ord. 69.—; Santes goed
Koffie omzet 2000; Rioreel
leum, allen in de Noordzee 6 mijlen uit den wal ord.
pond.
74.—; Voorraad
opgeviseht.
Markt kalm, prijzen vast, onv.
De sleepboot Simson is in den afgeloopen nacht
Spek ife, short Va, long 38Va.
mede naar Ameland vertrokken, om assistentie te
2) Jan. Petroleum: loco 7.15; Febr. 7.15;
BREMEN,
verleenen aan het aldaar gestrande schip Tollington. Maart/April 7.35. Au../Dec. 8.-5. Wilcox Reuzel 43—.
30 Jan. De sleepboot Hercules is met gebroken
Spek l/s, short l/o, long Febr./Maart 361)4stoompomp, veroorzaakt door zware deining, van
omzet 2000 b. Stemming. Markt kalm, prijzen
Rijst
Ameland terug. De Tollington was reeds 4 voet bevast. onv.
neden het tusschendek leeg gepompt.
KEULEN, 30 Jan. Tarwe: dad. rf. 25.50; Maart rl. 23.25)
Terschelling, 29 Jan. Aan de bergers der lading Mei rf. 23.35. Rogge: dad. rf. 18.50; Maartrf. 17.15; Mei
van het gestrande stoomschip Hansa, van Newyork rf. 17.20. Raapolie: dad. rf. 29.50; Mei rf. 28.90.
naar Bremen, is twintig percent der waarde van het
Weersgesteldheid: schoon.
,
"
"
geborgene als bergloon toegekend.
Rotterdam, 30' Jan. Het Ned stoomschip Drenthe,
van hier naar Batavia, vertrok gisterenmorgen van
Amsterdam, 30 Jan. De prijzen der Aardappelen
Southampton, doch is sedert door mist op de rivier
waren heden als volgt: Friesehe Jammen ’4. a-i.30
geankerd.
2.50 a 2.75; Pruisische gele
Brouwershaven, 29 Jan. De schepen Gondelier, Friescbe Engelsche
a s.—^ dito witte ’"-.. a -.—; dito roode
kapt. Atkinson, en St. Vincent, kapt. Thompson, beide ’3.
2.50 a 4.::0;' dito blauwe -. a -.—; Saksische
van Lobos naar Rotterdam, zijn aan de duc dalven
7.— a 7.25; Zeeuwsche
’4.— a 5.25; Hamburgers
gemeerd.
Vlissingen, 30 Jan. De vaart op Antwerpen is Jammen ’s.— a -.—; Groningers ’-.— a -.—; BoRussische —. a -.—.
’-. a- -.—
zoowel voor stoom- als zeilschepen geheel gesloten. venm. Roode
roode dito ’-. a-.—,
-.—
Stettiners blanke
Bremerhaven, 29 Jan. De Weser is vol drijfijs.
Geld. Jammen 3.50. Geld. Fleur ’2.50.
Tarwe zonder handel, op levering
3 laser, Maart
GEPRAAIDE SCHEPEN.
332.
J.
Sympathie,
kapt.
24°
N.Br.,
op
3 Jan.
62° W.L.
Rogge in loco niets omgegaan. Op levering lager afU. Harken, van Suriname n. Amsterdam.
191, 190, 189, Mei
Maart
gegeven,
194, 193, Oc19 Jan., op 45° N.Br. 33° W.L. Amphitrite, kapt ioher
185.
Hellgren.
Pensacola n. Dordrecht.
Noteering van Mennesr Thole. Koolzaad op 800 kg.
Olie zonder handel, stemmin öauw.
Raapolie traag, Vliegend per 100 kg.
331.-, Mei
331/g.
of
33'm, Sept/Dec. ’34 .
nul,
30
Jan.
1
L
39
m.
boven
(nm.
u.)
Keulen,
Lijnolie in eendoen, Vliedend per 100 kg. / 311/4.
37.3' i m. + A.P. val 0.09 m.
31, l-èbr,
307/8 Maart/Mei 31;/8 , 3H/_, Jnni/Aua
Lohith, 29 Jan., vm. 8 u. 10.37 m + A.P. of 3.54 m.
>pt./Dec ’3l.
i-i
s'„
m.
val
0.09
’3l
nul,
boven
per 169 kg.
Hennepolie Vliegend
A.P. ef 1.50
Nijmegen, 2) Jan., vm. Bu. 7.72 M.
Raapkoeken ’95 a 105 per 1040 stuks.
M. boven nul, val ©.0-1 M.
Lijnkoeken f IL— aio.— per 104.
29 Jan., H. W. vm. 7u. 30 m. 1.57 m.
111/_.
ra,
Petroleum in cons.
val
0.09
nul,
m.
boven
of 1.19
A.P.
Moutwijn f —.—; Jenever
' dorincliem,
30
Jan.
Schiedam,
Jan.,
m. 1.22 m.
28
L. W. nm. 4u.
Amst.
proef
—;
—.
—.—^ Spoeling 1.50; idem
-1- A V. ol 0.84 m. boven nul, val 0.04 m.
Spoelingvereeniging 1.70.
door
de
Schiedamsche
8u
A.P.
1.29
Jan.,
vm.
8.20
m.
ef
Arnhem, 29
+
Delft, 29 Januari. De prijzen der markt waren
val 0.0 ta.
m. boven nul, Jan.,vm.
180 a 290; Kalf dito
volgt: Vette Koeien
8 u. 3.74 m.+ A.P0f3.10 m. heden als250;
Derenter, 29
Vaar dito ’9O a 280; Vette Kalveren
165 a
val
0.17
m.
nul,
boven
40 a 85; Nuchtere dito ’5 a 18; Vette Schapen ’2O
Maastricht, 29 Jan. vm. Bu. 42,91 M. -f AJP. 0,71 M.
—. a— —; Magere Varkens
a 30; Lamschapen
boven nul. Val 0,04 M.
7.— a 11.—; Ossen f
—a —; Biggen
Wageningen, 30 Jan. 7.47 M., gewassen 0.92 M.
a
—;
a
Stieren
Paarden ’2O a 150; Rurid—;
Helder.
Wind
Z.O.
ijs
vastgezet.
Heden voormiddag
-.80 a -.90; Vet Kalfsvleosch
a I.—i
Kampen,3o Jan. Rivierstand (vm. 8 u.) 0.33 m. + vleesch
-.80 a -.—. Tarwe ’ll— a 14—,
Schapenvleesch
Z.
den
in
nacht
afgeloopen
Wind
Gew.
0.07
m.
A.P.
R«as<= S 1— BVa; Gei-=t fl— a 8—: Haver
23/« a
"
Vrhesw'ik, 30 Jan., 2.74 m.+ A.P.-&78 m. onder N.P. 5Va; Duivenhoonen
’BV4 a 9'_: Paardenboonen ’B—
Val 12 cm.
a Bs/ 4 ; Bruineboonen ’12—al6—[Groenerwten ’ll—
IJs vast, overtocht te voet over het ijs en met de a l'rt/2. Boter per 1/4 vat ’76.- a 84.--. Kaas: aan-
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V-muiden, 30 Jan. Door het ijs hebben de binnenkomende houten schepen moeite naar hunne ligplaats te komen. Indien onder het spuien een stoomboot tusschen de sluizen en de spoorwegbrug het
ijs brak, zou wellicht dit bezwaar ophouden, althans

verminderen.
Het Ramschip Guinea voer heden op als ijsbreker.
Het is zeer mistig, want het stoomschip Ennerdale
had heden veel last van het ijs.
De Guinea verloor door aanvaring van den remstoel
een anker.
Vianen, 30 Jan. 't IJs vast; de overtocht geschiedt
door een slop. Water vallende.
's Bosch, 29 Jan. Sedert gisteren geen verandering
in de weersgesteldheid. Strenge vorst. De peilschaal
toont nogmaals val aan.

WATERHOOGTE.
in Centimeters betrekkelijk A.P. op 30 Jan.
Umüibbn Voorhaven). Voorm. 9 uur
40, voorm.
10 uur — 45, voorm. 11 uur - 52.
NB. Wanneer
het buitenwater op A.P. is, dan staat op het droogste
punt der voorhaveß 750 centim. water.

——

Telegrafisch Nieuws.
hoofdinhoud der ontvangen telegrammen, welken

neitonder deze rubriek opgenomen zijn, vinden den
lezers onder tißuit enlandsch Nieu u>-s.«
LONDEN, 29 Jan. Baapolie 29/- a
LONDEN, 29 Jan. Lijnolie in loco —/- a —/- dito
te Huil 26/6 a 20,9.
Suiker over t algemeen in teruggaande stemming,
Koffie ij- lager, Jute 5 billiger.
Koper Chili 73.10 a —.—.

''

Terpentijn

31/-

a

—.

Petroleum 57/8 a —, p. gallon.
LONDEN, 29 Jan. Ter Veemarkt zijn aangevoerd:
l-'OO Plunderen, 4000 Schapen en Lammeren, 100
Kalveren
Zwijnen. Prijzen: Runderen 4/- a 5/8,
Schapen en Lammeren 4/- a 6/4, Kalveren
5/- a 6 4,
Zwnnen i>/8 a 5/-.
//zer-Glasgow 68/da 68/3.
LiVEHI'OUL, 3!) Jan. Katoen: VerKoopen vanden dag
8000 b.vast: invoer van den dag 16000 b.; verkoopen,
der week 61000 b.; verkoopen op speculatie 5000 b.
verkoopenvoor exportatie 4000 b.; invoer der week
73000 b.: voorraad 481000 b.; werk uitvoer 7000 b.
LIVERPOOL, 30 Jan. 2e Dep. Katoe n verkocht 8000
speculatie 000.
Stemming v.ist
Am. nieuw gewas, levering Febr./Mrt. 71/ 18 ; Maart./
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De
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Grande, 1. v. Barbados.
aangek.: 1 Dec. Sac d Earine, de
Maracaibo,
aanwezigen.
lens van al de
Jonge, Wk. v. Afrika.
JNewyork, aangek.: 1ï- Jan. Olivemounl, Smith, April 7
Het ij s ver maak is weer in vollen gang.
27 Jan. Wisconsin st.
Op verschillende plaatsen in en nabij de stad wordt Rotterdam.
Maceclouia st.
30 Jan. Garens en Stoffen. De markt
28 Jan. Ethiopia, st. Glasgow.
schaatsen gereden; de banen in het Vondelspark,
Parthiu, st.'
w-as beden vast.
vooral de goed onderhoudene van de IJsclub, winnen
Wieland, st Hamburg.
NEW-YORK 29 Jan. (Slotkoersen). Wisselkoers op
het echter ver van die in de grachten, althans voor
Vertr.: 28 Jan. llenry Edye, st. Antwerpen.
23
in goud 482l/ 2 , dito op Parijs dito dito 5201/2,
Londen
zoover ze niet, zooals die van de Skatingclub, kunstJan. Co'.umhia, st. Glasgow. —2i Jan. .!«,/oWa, st. d".
Am. 1871 101—, Erie Sp. 461/g, 'Chic. N.-W Sp!
5%
10
Jan.
matig gladgeschaafd worden. Deze banen zullen, bij
Guiseppino,
Zeilkl.:
Chiapeilo, Rotterdam.
105 ,Centr. Pac. 10)3/4 Un. Sb. 96ife,IIlinois 10&/_.
Havana, aangek.: 25 Jan. Catalan, st. Liverpool. Katoen Middl. 12«_. Petroleum
voortdurende vorst, weder verlicht worden, en een
(p. gallon
65/B <j_)
muziekkorpsje zal er leven aan bijzetten.
Charleston, vertr.: 13 Jan. Prinz Vriedrich Carl, 8—; dito ruwe p. barr. 108; ditoPhilad. 7ï/_ c; van
Meel
d. 560
st. Bremen.
st.
Bismarcl;,
Graf
Europa.
per vat. Mais 62 c. Tarwe roode winter 146. Koffie
Hedenmorgen werd voor rekening van
Boston, vertr.: 12 Jan. Arvio, Osterlund, Cork.
laagste
Rio-Fair
15—, dilo hoogste 15—, dilo Santos
den Heer Viehof, onder beheer van den architect
G-enua, vertr.: 21 Jan. Umberlo I, st. Montevideo laagste i5g 4, dito dito hoogste 15-3/_ c. Suiker
Muscov
Berkhout,
Jan.
Kuipers, in het café Boscam publiek aanbesteed :
Californie,
bes,
St.
'15
Vlaardingen!
c. Vracht voor Granen 4— per busbel. Reuzel
Lissabon, aangek.: 13 Jan. Gironde, st. Bord. n! 71/2 dito Wilcox futures Juni —; Gez. Vleesch
het bouwen van een bouwmanswoning en schuur in
7%
de Haarlemmermeer. Ingekomen waren 16 biljetten; Plata-Bivier. — 24 Jan. Galileo, st Liverpool n. Bahia Katoen heden aangevoerd 259000 b.,
uitvoer naar Ende minste inschrijver was de Heer J. Kieviet, te hebben de reizen voortgezet.
25 Jan. Paraense, st! geland 5000, naar 't Vasteland9ooob.,
voorraad—
14.670.
voor
d". n. Brazilië.
27 Jan. Buenos Aires, st. Hamburg'
Toekomstige low Middl. verscheping Wil l]=>7 b
2;
n. d°.
NEW-OKLEANS,
Jan. Katoen middl. 121/.!" '
II e «en morgen vroeg werd in eene kelDouvres, aangek.: 27 Jan. Janlina, Emmelkamp
-29
.kin.
Meel
8 merken, loopende md."o 775PARIJS,
derwoning op den hoek van den Zwanenburgwal en Swanea n. Newcastle.
Febr.
Maart/April
6V25;
'
68..~0; 4 md. van Maart 6^25'
de Raamgracbt een binnenbrandje ontdekt Bij bet
Falmouth, Z. aangek.: 28 Jan. Louis de Geer, Tarwe, loopende md. 32.60,
Pehr. 32.40; Maart/April
binnendringen van de woning bevond men dat, helaas,
nuarang.
o'
i
-'
32. 5; 4 md. van Maart 32.10. Bogge, loopende

—

—

—

md.

"

—

stapels, prijs

—

’

et. per kg.

a

Leiden, 3) Jan. De aanvoer en prijzen ter veemarkt
van heden waren als volgt:
Stieren
a
;

’l6O
’—
— —
’238;
’125 ’
284; /-80
’
’4O
— ’.90 ’’ ’-.—a’—;
—:
’s.—
’
’22a’
’-.70 ’.75
’-.-:
—’-;
f~; ’—.
- ’ —’ —
—
’
’

’

a —-; 28 Melkkoeien
Ossen
a ’250;
10 KalfKoeien 185 a 260; 44 vare dito
a
90 vette dito 155 a
of
a -.86 per
Graskalveren
11 Vette dito
a ’lO4.
of
a I.—per KG: 30 Nuchtere dito
a 12
70 vette Schapen
39 of
a
per KG.;
104 wei dito
18;
12 a
Lammeren
a
magere Varkens
a
6 Biggen
6.— a
15.—; paarden
a —;
Veulens
a
Gouda, 29 Jan. Granen: Door de gestremde vaart
is de handel van weinig beteekems.
Boter, weinig aan :evoerd, handel vlug. Prijs Goe’l.Bs a 1.95, Wei- 1.60 a 1.7ü per kilo.
Melkvee met weinig aanvoer. Vette Varkens met
weinig aanvoer en handel vlug, van 25 a 30 et. per
1/2 kg. Biggen voor Engeland met tamelijken aanvoer
en handel vlug, van 19 a 23 et. per 1/2 kg. Magere Biggen met tamelijken aanvoer, handel" vlug, var- oö°a
110 et. per week. Veite Schapen met eenigen aanvoer,
die goede prijzen bedongen. Nuchtere Kalveren met
tamelijken aanvoer, handel zeer vlug, van ’4 tot 14.
Vlaardingen, 29 Jan. In de laatste 8 dagenkwam
geen enkel schip van de Beug- of'Kabeljauwvisscberij
hier binnen, n.ettegenstaandc de vaartvan hier naar
zee steeds open is. De voorraad van nieuwe Zoutevisch en Leng kort daardoor hard op en worden de
prijzen van de te verwachten aanvoeren hooger verwacht. De voorraad van Haring is nog groot wel "aan
er dagelijks belangrijke partijen af doch ook aan dit
artikel doet de winter en de gestremde communicatie
veel kwaad. De prijzen zijn lager en is de noteerin"
van af ’l9 tot ’2B, al naar qualiteit.
Middelburg, 29 Jan. Door de opnieuw ingevallen
vorst en daardoor belemmerde scheepvaart, was
bet
gepasseerde in den handel weder van weinig
beiun"-.
De aanvoer uit Walcheren was niet groot en nrihen
bieven van alle graanartikeleii onveranderd. Uitgenomen Walch. Tarwe die 10 en dito Witteboonen die
25 Cent lager worden verkocht.
Versche Boter ’1.22 a 1.26; Eieren ’3 50 per 100
stuks.
Meppel, 29 Jan. De prijzen op de weekmarkl van
bedeu waren als volgt: Rogge: In!, ’7.23 a
*—" Bui
tenbmdsche ’7,—a9.—;Boekweit: Zand- ’6.50a7.50.
Boekweit (veen) /0.20 a 6.75.
Aardappelen
a -. Boter per 1 v. Ie soort ’:1:!
_; ,
3e id- 27 a 28 Per il/2 kg.
MaM
6-o
a ?.50. Aangevoerd 18.500 kilo. Voorts
>' 117 Vette
’2.10
Varkens 06 a 00 et. per kilo. 86 magere
dito
20 a
36; 10 Biggen ti a 10.
Friesehe Schapen ’")<>_
a ’24.—; 17 dr. Var! en <
’36 a 48; nuchtere Kalveren f S.— a o.
Drentsche Schapen ’5 a 10
Huiden: per kilo Koe- 38 a
et; Pinken
a 44;
Kalfsvellen (met de pooten) 33 a —et.; perstuk Kalfsvellen i.— a -. ;Paardenhuiden’7.— a
Tioni<W
’27 a 28; Was ’7O a 72.- Eieren 3.25 a 4 rW
peC
100 stuks.
Nagelhoutvleesch ’0.60 a 0.80 per kg
Versche Hammen'
56 a 02 per kg.
Handel leven lig, vooral in Varkens.
Lemsterland, 29 Jan. De handel'in Rundvee niet
levendig ; prijzen stationnair. Koeien ’7O a
’lBO Kal20 a 40, Schapen
veren;
15 a 24, en Lammeren
In
16 a ’lB.
Huiden en Vellen ging mede weinig
om, terwijl ook de prijzen geen verandering ondergingen. Koehuiden 30 a3B et, Pinkhuiden 40 a44 et
en Wol 1.20 per kg. Schaapvetlen 2.50 a 4, Kalfsvellen ’1.50 a
2. Paardenhuiden ’7 a 8. Lieren,
zonder handel.
'
Kuinre, 29 Jan. De handel in Hooi en Stroo zoowel als de _pnjs zonder variatie. Hooi ’2O a34 M
en
Stroo ’lB a 20 per 500 ka.
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN ZATERDAG 31 JANUARI 1880?
a —; hooger en de vraag is levendig met weinig aanbod. nooit gevraagd om maatregelen om het misbruik uit 1, Paducah Eiizabethtown' s/8 , Huron 1/2 hooger, ter- )
Schagen, 29 Jan. Vee: - Paarden
a-;
Men noteert prima gedroogd fr. 47, gebuild fr. 48 a te roeien, wel om het te beperken, te beperken in wijl Denver Rio circa l/g verloren.
Stieren ’—a
15 Run’—
- Veulens ’— agelde—koeien
Premieleeningen: Bussische ferm.
fr. 30, prima Hollandsch gedroogd de eerste plaats door niet langer aan allen — zelfs
deren: magere
’220 — 280; vette dito 50, 48ongedroogd
Koers van het geld op de Ned. Bank sedert 26 Jan. I
in consumptie.
aan ter kwader faam bekend staande personen
dito
koeien
200 a 260; Vaarzen fr,
a—f
—’ —

’’

’’ — ’ ’—
——
—

—

’

kalf
a —; 12 nuchtere
Graskalveren
Schapen
a
dito ’l2.— a 26.—;
a —.—; 650 Overhouders’l4. a
"magere dito
24.—;
Rammen
—.— a —.—; ,12 mavette dito
—.—
;gere Varkens ’ls.— a 19.—;
-.—
Konijnen
a —.—, 7 Biggen ’ß.— a 11.—;
Duiven ’-.— a
Kippen ’-.60 a 1.50;
a -.—;
—; 25 Eenden -.80a 1.30; 200 kg.Boter ’1.33a1.40;
"50 kg. Kaas 35 a45 et, beiden per kilo. Eieren: 1000
Eenden-.—a -.— per
/Kip- ’3.— a 4.—;
;100 stuks.— Bokken on Geiten
a-.
’- gewogen 30 sta" Hoorn, 29 Jan, Kaas: Ter waag
pels, wegende 7*32 kilo. Hoogste prijs: kleine Hooi
31.50; Commissie id. 31.50. Middelbare ’—.—.
Enkhuizen, 28 Jan. Kaas aangevoerd stapels
weg.
kg.; hoogste prijs ’—.—. Mosterdzaad ’15.50
:a 21.50 per heet;* Karwijzaad’l7. — alB.—, bl.Maanzaad ’l2. a
per 50 kg. Grauwe Erwten
19.50
-a ’21.50. Vale dito ’14.50 a 18.50. Bruineboonen ’l4
;a 17.50. Gerst ’6.50. Haver ’5.50.
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Deensche Botermarkt.
Kopenhagen. 22 Jan. Heerenhof-Boter van licht
km.
gezuurden room, per 50 kg.: Ie soort 126 a
(’85.68 a —.—) per i/_ vaf (’ 6^.55 a ’—.—); 2e soort
118 a 120km: (’80.24 a 81.60, per i/_ vat, (’64.20 a 65.28)
Se soort 108 a 112 km. ( ’73.44 a ’76.16 per l/_ vat
a ’58.76 60,93): 4e soort 96 a 104km. (’65.28 a ’70.72;
per 1/4vat ’52.24 a 56.58); 5e soort 80 a9O km. (’54.40
a ’61.20 per 1/4 vat ’43.52 a ’48.96).
Botervan zoeten room per 50 kg.: Ie soort 150km.
(’ 102), per i/4 vat (’81.60); 2e soort 140km. (’95.20)
per 1/4 vat (’76.16); 3e soort 130 km. (’88.34) per 1/4
vat (’70.72); 4e soort 120 km. (’81.60) per 1/4 vat
’65.28); 5e soort 110 km. (’74.80) per 1/4 vat (’59.84.
Zwolle, 22 Jan. De vette Varkens worden vlug
verhandeld van 27 tot 29 et. per i/ 2 kg. ruw, met toenemende vraag voor het Buitenland.

—

—

Vervolg Nieuwstijdingen.
Door den Comimissaris des Konings in
Noordbrabant is aan Z. M. den Koning machtiging
gevraagd, om de Staten van dat gewest omstreeks
half Februari tot eene buitengewone zitting bijeen te
roepen, ter behandeling van het belangrijk schrijven
van den Minister van waterstaat,betreffende het brengen eener afdoende verbetering in den waterstaatstoestand van het noordwestelijk deel van Noordbrabant
eu de omstreken van 's Hertogenbosch. Het voornemen bestaat, in die vergadering een voorstel in te
dienen, om, ter tegemoetkoming in de kosten dier
lang gewenschte verbeteringswerken, een bijdrage uit
1.000.000.
de provinciale kas te verleenen van
De Haagsche correspondent van de
Zutph. Ct. schrijft in zijn jongsten brief: » Wanneer
de toegezegde drankwet bij de Tweede Kamer zal
inkomen is nog onzeker. Bij de algemeene beraadslagingen over de Staatsbegrooting verklaarde
de Minister-President, de Heer Van Lynden, dat
bet wetsontwerp tot beteugeling van het misbruik
van sterken drank reeds het Departement van
Justitie had verlaten. Men heeft daaruit terstond de
gevolgtrekking gemaakt, dat het ontwerp reeds bij
den Raad van State in onderzoek was, maar ben ik
goed ingelicht, dan is zelfs op dit oogenblik de
voordracht nog niet bij den Raad van State ingekomen. De minister van Lynden heeftwaarschijnlijk alleen
te kennen willen geven, dat aan het departement van
Justitie reeds een avant-projet was opgemaakt Maar
niet alleen het departement van Justitie, ook Binnenlandsche Zaken en financiën zijn zoozeer bij de zaak
betrokken, dat het ons niet zou verwonderen, indien het te verwachten voorstel door de hoofden
van al die drie departementen werd onderteekend.
Maar daaruit volgt dan ook, dat een dergelijk
ontwerp bij verschillende departementen de ronde
moet doen en langdurig overleg tusschen de be-

’

Antwerpen, 29 Jan.. Granen: markt ondersteund
zonder "verandering.
Wol. Men deed 16 balen
maakt. De rege[vettige van La Plata. Beetwortelsuiker Markt flauw. trokken ministers noodzakelijk
en moeielijMen'noteert 88 graden !i. 58Va en 104 in consump- ling is inderdaad van ingrijpenden
in
geval dit zitmaar
dat
het
voorstel
elk
aard;
ie.
Petroleum Officieele noteering. Men deed be- ken
sehikb. 18%, loop. md. 18%, Feb. 18, Maart 18. Men tingjaar bij de Tweede Kamer zal inkomen, daarvoor
verkocht besehikb. 18%. loopende md. —, Febr. 18, is ons het Koninklijk woord in de Troonrede borg. Overeen derMaart 18, April 18%, Sept. 20, 4 laatste md. 21%. dreven verwachtingen maakt men zich hier vantegen
het
Markt in daling. — Spek: Amer. gezouten kalm en gelijke wet niet. De Reg. kan de beweging
aan
dedrankprostitutieden
en
drankmisbruik
steunen
Short
middles
besebikb.
94
a
verandering..
tonder
85, long middles 90 a 91, Schouders 65 a 66, dito op oorlog verklaren, maar niet op eens de drankzucht
een einde maken.
op levering 65. Half en half op levering 91 per 100 onderdrukken of aan het misbruik
die
in
enkele Staten van
zooals
maatregelen,
Radicale
prijzen
flauw.
Reuzel
vast
en
kg. De markt sluit
geheel verbod van sterzaken stil. Wilcox beschikbaar 104 a 10il/2 bij partij Amerika worden toegepast
zouden hier te lande, waar
en 105 in 't klein, op Feb. deed men 100 vaatjes ken drankverkoop b. v.
vrijheid bovenaan staat
der
individuele
eerbiediging
nu
Maart
102
op
103,
103%,
Wrtcox fr.
vraagt men
op het' programma van elke partij, slechts bij zeer
102% per 50 kg.
Parijs, 28 Jan. Aardappelmeel. De prijzen zijn overal weinigen-bijval vinden. Er is dan ook hier te lande
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Effectenbeurs van Amsterdam.
Uitgegeven door de Vereeniging voor den Effec-

tenhandel.
De met een f aangeteekende Oblig. zijn in gebreke
Vrijdag 30 Januari.
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*?o e *2*
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Staatsfondsen.
pCt
Nederl. Ct.W.Sch.2%;3
dito
dito

K

——
——
——
—_—
——_
__
—
——
——
__—

65i/8 g—
653/8
4 102
11021/.
1878 4102l/16 flo2i/_

—
1021/ s
—
4% —
—
99%
—6411/16 ——
....
21/2 _
651/
——
——
.....
—
_
3% —
851/2
—
.
.....
—
— fGriekenl. ... . — ——
19%
— —
85%
B*l/4 —
1877/79 .. 861/4 —
86%
86%
—
.... _ ——
_
_
793/ V
—
18784%
—60i/
5| 59% 607/
601/4
«fa
617/i6
CIB/16
61%
..."!„"! - —
77
76% —
8t1.'53/78 352
521/4
523/16
997/i —
_995/3 _—
65i/3

79

1021/i6

dito

dito

dito

Oblig.

Obl. Amort. Synd. 3'/s 96
dito Entrepót-dok
4
België. Certific-

96
104

dito

8

dito

Benem. Ob. Londen
dito
dito
Ob. Tolkr. en Dom.
dito
dito
FrankcOriginschr.

75

dito

dito

Oblig.

i

4
3
4

._

3
5108

" 5
Londen 1825
Hong. Obl.-L. 1867. 5
dito goudleening ..5 69
6
Leeuine;
Italië. Inschrijving. 5
5 74
Cert. Adm. Amst
5
obl. Pausel. Leen
Noorw. Obl. pap. 5.
60^/16
Oostenr. Ob. in

69

77

74

8

Oblig. dito
dito Zilver

-593/4

».- "5

dito .»■*... 5
73
Goud
dito
polen-Obl. Schk. 44. 4
Port, Obl.
993/8 dito 1876
" " " 6
999/if, dito 5e Serie 1877. 6
99 is/ie dito 6e Serie 1878. 6
Rusland. Obl. Hope 1
"" 5
961/4 &■ Co., 1798/1816.1820
5
Hamburg
573^
..5,
1822
Londen
761/2 Obl.
S. 1854. o;
57%6 Ct inschr. 5e S.
1855. 5
795/4 dito dito 6e£50-109.
o,
1862
843/4 oblis.
.51
dito "dito £500-1000
92% dito 1864 1000 5
5j
90
dito dito £ 100.
925/i6 dito 1866 1000 5jo
89 13/ie dito dito £ 100.
91
dito 1877 £20-100 ..5;
Leen. o,
g
567/ dito Ie Oosters.Leen.
5
571/4 dito Tweede
57 l/g dito Derde I.eenmg 5
85 K<. 3 <jito 1872 sec. £ 50. 5
85 ii/ 16 dito dito £ 500-1000. 5
£50 o
803/ s dito 1873 gec.
85 1% dito dito £ 500-000 5
85
dito 1850 IeL. £100.4%|
83S/4 ditodito* 500-1000.4%

61

dito

6

..""
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_
__—

60S/_'"-

8

j
i6l njïe

-

_

——
—_

!

1

i

-96%

—/
/
8413/
..... —92%,
. - 90i/
... —

__ _

— —
847/ —
- _—.
—
923/
—— ——
’’
—913/ —911%
—
.. 063/4
57i/ 571/4 —
5/l/ —
—
Bas/ 86i/ —
. _ —_867/ —__
-— __ ___
_
100f%;827/8
82lf/ _uSl8602eL.£
500-10004%
—
—
—7615/is
£50-1004%'; 77%
n/ 77 Hfa
£500-100041/2;
—
_—
—
76%
#"
—
—
: —
581/2
—
——
—
—
—763/ie
1867/69.
..... — —/u% —
63% dito*
—— —— ——_
39i/
39% ICertiöc.
0b.8t1.'67/75i; 15% 157/ g —
383/ 38% —
14U/ 'H-S/4
l| 14% V*sk —
»
—
—
—
10.
_
. —10«fa — ——
:

10

60

39 ,

dito dito £
dito '75 gec.

577 8

58
797 8

793 8

_-

8

16

4

8

90
91

57

8
8
4
557/8

j

16

M

Biis/__

]6

83

i

77

l 6

ditodito
Crt. Hope Co. 1840 4;4;
dit»2e,3e,4el.. '42/44
dito 5e teen. 1845 .41
Ofcbg.-Leen.
dito 1859
dito Onbep. £1090.
Inschrijv. Bank-Ass.
dito

;

4 7fa3/16
3

3
6:
639

15-4 Spanje.
2
(38 7'io 'dito dito 1876
15
dito Binn. Esc. 5000 1:
14!'/]6 dito dito
100
2
35V8 dito dito 1878
105/i6 Turkije. O.A.S '65 5
dun dito 1863/65. (>
6io
10 'a ■ ie i'ito 1869

_

8

8

16

3/ig

:

10.,

!

„

— —56i/ ——
—— —— ——
1037/ g
— —— ——
.
.
.4%l — g—
106%
1015%
——
. . öjlO-Ulg
6t02
—
102i/
—
.8,
.—
—
—
—27u/
£—471/4
7J
—
—
—
— f
138/i6 —
7%
Bs/
Ifdito
——
9677/is
—
—
s
——
92%
. . .. 923/
—
—
4% —
—— ——
—97% Idito
. . .4%
—
. . .4% — — —
9;>%
43% —
427/ s fColumbia.Obl. .4%
9Vi6 fEeua
—
—
183fa
IfPeru
—
167/ g —
isfa
16%
15%
k/m
fdito
—
9% —
Ifdito
5% —
sifa 'fdito. ....... .H/2! si/s
— —— —~~—
..... . 4100%
100%
...3% —9t% —
10J% —
— ——
fMed.
——
’SOO—IOOOJ — —
—
id.'77/1000.Jan./JuU5;
261/
—— —— ——
119%
393/
40% —
39%
——
—
188%
—
—
6| —
—— ——
—97%
—
. — — —
1017/ g
4% —
—— ——
-1011/4 jHoll.
4% —
... — — —
—
— —— ——
[Kon.Ned.St-~Ma°als.
— —— ——
102%
1021/
3147/ iNed.
14% —
—
JNed.
—
—
—
Ufa
113% jdito
'13%
—
—
—
103%
—23% —— ——
10U/4
Pbr.4% —
—— ——
—
987/ g
.. 41/2]
.J—
—— —— ———
Idito
—— ——
.'5.!
—— ——
. . 4%5100%
Va
—
Surinaamsche
—— —— ——
154%
— 122%
— ——
'Oostenr
973/4
—— — ——
——
186
86%
2%
413/4 f
38% —
30V4 —
303/
—
—
481/4 ifdito
—
—
481/4 ifCert
... 7 — — ——
503/4 fdito
49%
281/ s fObl,
—
—
—
...
281/ s fCert.
—
—
—
-j-di'o
. 29%

100% Zweden.O.-L.1876i%|
55 13/16 .Egypte. O. 1875 6% 553/4
84% Spoorw.-Leen. 1876. 5
901/2 Z.-Afr.Rep. 0b.'75 5

8

Vereen.-Staten.
Obl. 1877
4
dito dito 1876.
dito dito 1871
dito dito 1861/64.
27
fFlorida. Certißc.
Obligatiën

....;..

27 %g

8]

48

Louisiana. Geeons. 475/_
Massachusets 1871 5'
136/_s Mexico. Obl. 1851 3 13
3
1864
jßraz. Obl. Lond.'6s 5

8

92%

5
dito Leenin» 1875
dito dito 1852.
.4%
dito 1858.
dito dito 1860.

9>

dito dito 1863.

43

ior.Obl. 1855.1
Obl.-L. 1870. 6
fOblig.-Leen. 1872. .5 16
jfVenezuela.Ob.'62 616
16 ;'i6
uit de conversie 616
9
3 9

19

18%
15

100

91 s/4
85
99

|

17

Stedelijke Leeningen.
4
'Amsterd. Oblig.
dito dito 1879.
dito dito
Noorrizeekanaal
3
Utrecht. 1879, dito 4

Industriëele en flnanoieele ondernemingen.
Air. Hand. V. 0.5
283,'s
3

100

103

131

84
99

'116

122
24

50

81
99

102
65
100

101
80

454
122

100
75

2
8

Amsterd. Bank-Aand;
Amst. Kan.-Mts. Aand.
4
4100
dito dito Obl
Amst. Omn.-Mts. Aand.i
dito dito Obl
Duinw.-Maatsch. Obl. 4
Gem.-Crediet Obl.. 5
dito dito
Hyp. Pandbr.
Java Bank Aand..
Kas- Vereeniging Aand.
dito 81
idito dito Obl
5

Nat.Hyp.-BankPbr.s%

i
Bank Aand
Hand.-Maats. dito
rescontre
5
Ned.-Ind. llar.db.Aand
dito dito Obl
5
Rott Hand.-Vereen. A.
Rott Hyp.-Bk.
Stoomvaartm. Java A.
5.
dito dito Obl

dito Nederl. Aand.
dito Nederl. Obl.
dito Obl
idito Zeeland Aand..
dito dito Obl
Idito gegar. dito
Bank A.
iDuitsehl. Aan. Rijksb.
idito Cert. adm. Amst.
.-Horig. Bk.A.
ipbr. (Boden) Cr.-Anst 5
Ob. Gem. Cr. 1..een.'735
Rual. Pdbr.Hvp.-Bk.Ö

103
65

_13%

113

'.■-»

122

7't'/2

i—
|—

\i
Zweden.o6l.Pdb.llyp. 86%
i
s
Amer. Obl. Col.L. 7 ö
1
733
37 15/i6,Cfrt. dito
;
8 Ob. Louis. Citizensb. 5
'.
Maxw. Estate'7o 7
dito dito.
7
5t
n»Bt storting..
Maxw.Estate'72 7
7
dito dito.
3
storting. 7
31
'*E/H 16
6% dito Aandeden. .'.
'— "
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Jgjgto,

Tot lid van den Raad van Uselstein is
gekozen de Heer A. van Kippersluis, met 60 st.

Barojiet.

Plaatsen.

Bij de faculteit der Wis- en Natuurkunde aan de universiteit van Amsterdam is heden
Grisnez...
met gunstig gevolg het eerste natuurkundig examen St.
Matlüeu.
afgelegd door den Heer D. W. C. van Dort Kroon,
Biarritz
geneeskunde.
in
de
"student
Muit.

Parijs

Toestand
;
Afwijking Richt. Kracht der luchtd. zee

——
... ——
....
. .. —
+

Valentia,

Vervolg Marktnieuws.
Botterdam 30 Jan Margarine: Bij inschrijving verkocht 219 vaten Amerika, merk John Reardonson, 65
dito James Turner, 25 dito Phiiadelphia, 91 dito, 47
Fransche, 21 Weener, merk onbekend. Alles verkocht

tot geheimen prijs.
Koffie 516 b. Java ex Koning d.er Nederlanden, 50
b. dito ex Prinses Amalia, 62 b. dito esGélderland,
43 b. dito cv Drenthe, 675 b. Santos ex Schiedam',

Wind-

■

4 Betrokken dein.
3
Helder. !
Mist
ZW.
1
++9.4 ZZW.
2
Helder. !
ZW.
2
Portsmouth.
Goed. kalm.
Yarmouth..
2 Bewolkt! t
ZZW
Hartlepool
0.5
ZW.
4
Goed. 'dein.
Northshields. -f- 2.5
4 Bewolkt , »
»
+9.4 ZZW.
Delfzijl
1
Helder. :
Z,
»
9.4
0
Groningen
+
8.8
»
Helder.
0 Bewolkt kalm,
+
Vlissingen
0
ZZO.
Helden. | »
+ 8.1
Maastricht
8.9
Z.
2
»
+
Amsterdam. + 8.7
» IWakk.
»
Gisteren 's avonds 6 n.
Grootste verschil in Nederland: G. 2.4 V*
Gister. :Z. matig, helder.
Hedennacht: Z. matig, wakker, droog
Hamburg.
Swinemunde
Sylt

.
...
.. .
.

ZW.

3.0
10.3
12.0

ZO.

—

.

De stemming van de merkt was heden, voornamegunstiger te
lijk voor Europeesche
noemen, terwijl de handel ook daarin levendiger was.
Onze Staatsfondsen varieerden weinig.
Van buitenl. soorten wonnen Oostenr. en Russen
Mexico
Egypte
Waarnemingen aan het Waterkantoor
S/8 a % Spaansche, Turken en
en Peru i,_ a 3/4 williger.
30 Januari.
s/4 hooger, Columbia
Van Industr. en Financ. Ondernemingen stegen Barometer, te 8 u. 76.i»5 Thermometer, F. te 8 u. 2V
» 2%s 7
»
» s 21/2» 41!;
ï
Kanaal en Rescontre Handelm. 1/4 a 1/2, terwijl MaxGrootste verschil in Nederland: G. 1.3 V.
wells 1 % nalieten.
Van binnenl. sporen stegen Gestemp. Centraal %, Algemeenverschil: Swinemtmde 15.0 Valentia.
Do'et verwachten Z./Z.O. matige koelte, helder weden,
maar £ Boxtel verloren 1/5.
Russische met levendige handel; voor sommige
Waterstand van 30 Jan. 's nam. 2.30 u.
soorten algemeen beter.
Kanaalwater 48 c.M. onder A.P.
Van Amerik. sporen valt vooral te vermelden Dentot
Sfcidswater 48 »
> AJ>.
welke
1
Ohio,
%
Oregon en Atl. Miss.
ver
Amstelwater 48 »
» A.P.
Mont
Vernont
waren
Cleveland
overigens
stegen;
41/8

.

Spoorwegleeningen.

Laagst. Hoogst. GebU

Vorige,

8
1G

188c. Disconto van Wissels met drie handteekeningen
(witte aanvraagbiijet.ten) 3 %. Disconto van Wissel.
toet twee handteekeningen envan promessen (blauwe i
aanvraagbiljetten) 31/o %. Interest van beleeningen
van Binnenl. Effecten 3 %. Dito Buitenl. Effecten 1
4 % Dito Goederen 3 %.
streng te bestralïen.«
ter aannemen
Wisselkoers van Vrijdag 30 Januari.
k. ’58.95 gl Londen.
k ’12.03 p.
De Gemeenteraad van Rotterdam heeft Hamburg.
Idem.
J3m. » 58.50 g I Idem.
2m. »11.98 g
het plan voor een abattoir aangenomen gelijk het
was voorgesteld. Alleen is het gewijzigd door de Petersburg. 3m. »—.— g|Disconto
»3—%
bepaling, dat dadelijk een geheel afgezonderde paardenAntw. 29 Jan.
g* 209,15 g. 209.15 p.
slachterij wordt opgericht.
van WitteDe aanvragen om telephon-verbinding Macdonald,
Weerkundige waarnemingen
veen en Holland, te Utrecht, en Bles en
te Amsterdam, zijn tot later, na onderzoek van de
30 Januari, 's morgens 8 uren.
zaak, aangehouden.
overal onbeperkte vrijheid te geven om ongestraft
zelfs door de meest verleidelijke en onzedelijke middelen de drankzucht te exploiteeren; in de tweede
voor
plaats door de gevolgen van het misbruik
zoover die voor de maatschappij een dreigend karak-

Laagst. Hoogst. Gebt.

Vorige.

Nederland.

——
——
——
~
—21%
503/4
——
———
——
t~~
—
~
——
—25%,
—807/
—sk
——
67-%
517/
——
9isk
—
—87%
—
—
?*%
—81%
9a%
——
——

I
122% Holl. Uz. Spw. Aand. .122% g ,
997/ 8 Holl. IJ. 5p.1865 0b1.4l 997/
|

—
. . . . 4WO
—
. 5107%

Holl. Uz. Spw. dito4%j

"103

Ï073/4 HoU.Uz.Sp.ditolB7lslo7%
1137/ g Expl. Staats-Sp. Aand.H4
Obl. dito 1879

100

—

'dito dito Obl

1071/4 'dito

5

dito 1873 Obk
21
jNed. Centr.-Sp. Aand.. 24
503/_3 dito dito gest dito.
50%
21% Bew. v.Uitgest. S./100 21
iNed. Ind. Sp. Aand. .130
1297/
80
{dito dito '79 Obl.
3
102% Idito dito '69 Obl. 4%
147
ißijn-Sp. volgef. Aand. 147
jdito niet gef. £8 1,
1063/4 jdito niet volg. £ 3 A.
100
idito 1865/79 Obl.
4*00

..
... —

s

—
——
.
.....4%.. ~—
—
41/2 l<]

—

Idito 1838 Obl.
1091/4 idito 1875/78 Obl.
'dito 1870 Obl

131

—

101

17 %

281/

'2%
24 Vs

93%

813/4

s

'—

5i6

"

i
Westf. Sdw. Aand.
N.-Brab. Boxtel Aand. 16%
f dito dito Obl.
4%: 28%
f dito dito '75 dito. 5 72%
24%
f dito dito 2e Hyp.
Hongarije,
i
ITheiss-Spoorw. Aand. 5 Jy%
lïheiss-Spoorw. Obl. 5 80%
iltalie.O.VictorEmm.3, 51%

..

.. __

8

51%
48% : Zuid Ital.-Spw. ObL 3; 48;/l6
'0% Oostenr.Fr.O.Sp.Ob.3j
60% idito dito 9e uitgifte. 3i
J 67%
677/ g Ic-esela Sn.
51% Polen. Wars. Br. A. 4;

——
.......

8

78% Wars. Weenen dito 5 7°
Rusl. Gr. Sp.-Mts. A.5
132%
91 11/ia.dito Hyp. Obl. .*. 4% i^
913&
4' ~
83% dito dito Spw.
Aand. 3 SÓSk
53% Baltiscbe
■90
87

Brest Grajewo Obl. 5

03%

-

5 87
onb.
5 "
85% iCh.-Azow. Obl.
855/8 ijeiez Griasi 0b1.... 5 °i>%
871/_j Jel.-Orel Obl. /1000 5
71
5
Kiew-Brest Aand.
86 16/_; Kursk-Ch. Obl. /1000 5"%
5
dite dito £ 100.

—
—
BH/4
80

Ch. Azow Obl

86

. . °^%

87%

...

Kursk-Ch.Az.Ob.£loos 79%
j
Kursk-Ch.-Az. O. onb.s
—"

iLos.-Seb. Obl./1000 sfl
6H/2 Morsch-SvsranAand. 55 ;'l>i
Jj>%
95 «./ia Mosk. Jaroslow Obl.
1007/ g Mosk.-Kursk dito . . 56;101
89
Mosk.-Smolensk dito «_'%

_//_. i

.
...

Orel-Vitebsk Aand. 5
dito dito Oblig.
5
87% Poti-Tiflisdito ’lOOO 5
s.
85% !dito dito & 100
Riaschk-Wiasnia. A. 5
60% IZuid-W.Spoorw.dJto
5:
661/4
49% Rumanie. Aand. Spw.!
111% LAmer.Atch.-Top.Ob. 7
861/4
8 )S/_

...

83%

87%

85
603jJ.

100

61

63%

65%
50%

"»0

7:

02
109

89
903j_

897/_

—
H4S& ifAtl.C.r.W.OhioSp.Ct —
8-8 M-Atl.Miss.OWoC.&O. 71881/4
762
6109
'02% 'dito
—
WOl/4
il.
—
'1011/2
—
6100
7!%
V.
72-%
—
...! —
7,106%
..
106%
■lili/4
—
8;11'%
HCaïro-SLLonisObl.
Central Paeiflc. Obl.
Calif.-Oreg. dito 6
do. do. letter
dito 6
ditoS.Joaq.Vallevclito 6

ditoCalif.Pacif.2eHvp.
A.i
Canada Smith. C.
'Chic. N.-Vv. comm. st
Wito Cert Pi el', st.
dito Ie hvp. Cert.
dito geeons. Obl. ..'

b_%

—
i

—89%
02%.
——
—
—

I—

72%

——
—
:—
—
...7
toira
. 107% lOOS/4
103^16
—
17%
—
—
——
1113/4
78%
—
64' fditoMountVern, 7 63%
'A

105

nG',4

117
dito Jowa Midi. dito
i- -'3
109Ky__ dito Mad. Ext dito
7 109% \
Menora, dito
110

Vel

,->''',

dito X-W. L. uiio 7
-dito Win. St-P. dilo 7
dito E.-Isl.' Cert. Aand.

Ch. South-WestObl. 7112
CL Col* Cm. Cert.v.A.
O.
-J-dito Col. ExJent-lifn 7 59?/'

60..s

——
——
——
~
——
—~
———
~
~~
~

——
—~~~
—
~
——~
—~~
~
—
—
"
—~
~~
—~

_

———
——
—90%
——
—66%
——
—
——
—
—<J_'*
—
——
—
——
~
bi-%
—
89

__—__
— — _

'

— ——— —
— ——
—— ——— ——
— 103% ———
102%
!1023/
1993/3
'—
—
J93
—
.
.
—_ —__
Commenstock. *—
— 100% K/m
99%
113/is i-MissVa
98%
99%
~?
102%
6102% 102% —
—
453/4
469/16
—
.
—

—■

100

76
110
9
t}B%

44%
53%
42%

dito Cert
San Francisco
Midi Centr. Cert v-A.
Milw. St.-Paul dito

4

—.__j

Milw.
.f—
Milw. St P. (papi Ob. 7
K. Texas C &O. 7
dito Incomeb. Obl ...68
dito U.P.S.-8r.0.&C. 6
Miss. Pac. SouthOM.
A.N.-V.L. Erie a. West
Oregon-Galif. Cert 7 443/4
fElizab. Pad. dito. 8 533/4
f Memph.-Pad. dito 7 42
St Paul Minneapol. en
J Manitoba Spoorw. 7 107
Pitt. Fw. Certv.Aand. 7,
fPen-Sect. Michigan—
(Port-Huron Cert 7 567/
dito dite Oblig.
7
fPen-Sect. Michigan—
Indiania 111 Cert
7 29%
f Toledo Peoria dito 7i 72

99

69
99

69

46
45%

_54% _453/4

..

53%

— —— —
5654
.... — s — —
—
— —
..
29%
—— ——
—
...dito' —— —
108%
— \ ——
Nederland.
—
I—
1053/ g
—
31073/_ 108% —
108%_
— _
...
’
— 95%
—
95%
109%
—— _—
3!
15%
3j
1% m.
—— —
15%
—
—
93%
— __
tlö
Oostenr.
f—
112%
%
146=%
146% —
—
152% Crediet-Inst.
—
—
103%
— —-—
3%;
—
—'
— — ——
14ii/2
143% —
143%
563% f
—
! —89/16* —
U/16 f
—- —— ——
1003/4 !Cer.
—— — ——
78% —
—
—
—
—
»
— — ——
breg.-Calif.
697V» —
— — — —
107
109

293/_j

72
95
93

>—

571/_

*—

U. Pac. Hoofdl. Aand.
dito dito Cert v.
dito dito Oblig.
6

Premien-Leeningen.
1

1007
94

_^%

.. — _
...

Laagst. Hoogst.
Vorige
Denver
96
HOO
951/4
fdito dito Cert.
7
Boulder Obl. 7
89% Denverdito
Cert
95
fdito
7
997/ g dito Rio-Grande dito 7 99
99%
95
DesMoinesFordt.Cert.6 95
Erie gef. $ 4
20% fFhjridaSpoorw.ObL 7 23
20% f Florida Spoorw. Cert. 22%
0331. Illin. Cert. van Aand.lo33^ 103%
do. (Springt Divis.) O. 6
05
dito Redempt Oblig. 6
108
-106
fKansas Paciflc dito. 6'
198% fSt.LouisS.-EastOblig7

90

140
133

8

40

97

7i
78
112

1

Stad Amst.
1000. 3 1
» 100.
dito dito
3
dito Rotterdam
Gemeente-Crediet ..3 95
Paleis v. Volksv. 1867 3LH
België.StadAntw.*74 95
91
Brussel, fr. 109.'79
Hongarije. Stsl. 1870i
Stuhlweissenb. Spw. 4'
Stsl. 185 i 1107
dite
dito 1860
11
dito
dito 1864
1858 '152
Stad Weenen 1874 11033'4
Pruiss.Th. 10G'55
Keulen-Minden Sp. 'S"»'
144%
Rusland. Stsl. 186't 5144
dito 1860 51S-3
dito
Spanje.St Madr.'6B 3; 57
Turkije. Spoorwl. 3; 8%
Diversen.
V.&Kol.
bij
iVer. Staatsf.
Ver. Am.Spwl.leS.lol

dito
2eS.
dito
dito
3eS.
dito
IVg. Am. Hyp. Spwf. Obl

'Aand. Gem. Bez. Lr. A i
dito
120
'dito
B.
Corn. Ob.
98
Prov. Quebec. Obl. 5
99
Koers van hel Geld.
Bel.

1

■

«—

_

„

—■

Prol. 4

Prijzen van Coupons Oostenr. in p. Juli 21.25—\
dilo in Zilver
21..'7%; Div. Engel, per £ ’11.70—y
p.
En&Russ. i’11.95—: En?. Portug. p. & f 11.97%;
Fransche ’47.45—; Bel-, ’47.40—; Div. Reischm.
; Bussen in Z. R.
’58.70—; Hamb. Russen ’—.—.— Poolsche
p. Z. R.
;
L2i-—; Pap. Roebels
47.45—;
Spaansche Buitenlands. Piaster
f —.
Spaansche in francs f —■— Binnenlandsche Piastet
dito dito Juli
—. j
’2.-: < " dito ..ito 2% f
Amerikaaßsehe Dollars 'fi.i'' yi', dito Papier 2.45%)
Turken f— ■
"

’

’

—

’—-

’
’’

’

—

HET MEUWS
Heden overleed mijn hartelijk
geliefde Echtgenoot, A. M. AVÉRÈSY

ADVERTENTIFJ.

in den ouderdcnx van 37 jaren, mij
nalatende 4 Kinderéii. nog te jong
om het groote .verlies te beseffen.
Wed. L. AVERESTEN CATE.
Hengelo, 29 Jan. 1880.

30-jarige Echtvereeniging
van

JOHANNES WILLEM'BUNDERS
en
GÉERTRÜIDA MARGARETHA
HOLTZAPPEL.
Hunne dankbare Kinderen
en Belutwdkinderen.
Amsterdam 30 Jan. 1880.

Aan

.

'

J. A. KLERK.

(801)

Delft, 28 Jan. 1880.

30jarige Echtvereeniging van
J. C. MERTZ en
J. H. VAN DER KLIFT.
Hunne dankbareKinderen.
Amsterdam, 30 Jan. 1880.

Heer en Mevrouw SCHOLDe
TENS—POORTMAN bedanken
voor de hun betoonde

belangstel-

ling bij de geboorte van hun 'Zoon.
Enkhuizen, 29 Jan. 1880.

25 jarige Echtvereeniging

lieer en Mevr. HEIJBROEK—
van
BIÖRN betuigen bij deze hunvele
JAN GERRIT OTTO VAN RIIOON nen hartelijken dank voor de
bewijzen van belangstelling, bij dë
en
van hun Zoonondervonden.
ELIZABETH GERRARDA REUTHEL. geboorte
Amsterdam, 30 Jan. 1880.
Hunne dankbare Kinderen.
Amsterdam. 31 Jan. 1880.
bewijzen van belangstelling
in ons Vijftig-jarig Huwelijk,
Ondertrouwd:
op 24 dezer, waren te talrijk, óm
Dr. A. P. VAN ROOJEN
die allen in het bijzonder te been
antwoorden. Wij betuigen, langs
dezen weg, onzen hartelijken dank,
A. M. BRAT.
met de verzekering van innige
Zaandam, 30 Jan, 1880.
waardeering.
Receptie: Zondag 1 Febr. 188
J. DEKKER Cz.
.
.
»
W.DEKKER-VANREE.
Getrouwd:
Wormerveer, 31 Jan. 1880.
F. L. OLTMANS
EN
de vele bewijzen van deelJ. J. M. SERNÉ.
neming, ondervonden bij het
Haarlem, 29 Jan. 188
overlijden van onze geliefde Moeder, betuigen wij onzen hartelijken
Getrouwd:
dank.
F. SPEETS
Uit aller naam,
Th.
J. WYNOLDY.
en
Deventer,
1880.
28
Jan.
Be. SPOELDER.
Abbekerk, 29 Jan. 1880.
de menigvuldige bewijzen
deelneming, ontvangen bij
van
Getrouwd:
het overlijden van mijn geliefden
A. C. LEENDERTZ
Echtgenoot, betuig ik, ook namens
en
mijne Kinderen, mijn hartelijken
E. KUIPER,
A. VAN DE
dank.
Wed. P. KLUIJVER.
die, mede namens hunne weder(821)
Zaandam, 30 Jan. 1880.
zijdsche Ouders, hun hartelijken
dank betuigen voor de vele blijken
de vele blijken van deelvan belangstelling, bij hun Huweneming, ondervonden bij het
lijk ondervonden.
overlijden 'mijner geliefde EchtgeAmsterdam, 29 Jan. 1880.
noote, G ESINA JOHANNA SIEMONS.
Den 27en Januari jl. beviel mijne betuig ik, ook namens Kinderen en
hartelijk geliefdeEchtgenoote voor- Behuwdkinderen, mijnen hartelijken dank.
spoedig van een ZOON.
(783)
D. HESSELINK.
Amsterdam.
IL DE VEER.
Amsterdam, 28 Jan. 1880.
Bevallen van een ZOON,
die iets te vorderen
Mevr. G. CARSTENS—
van, of verschulhebben
HAVER—SCHMIDT.
zijn aan JACOB PRINS
digd
Groningen, 27 Jan. 1880. (773)
PIETEBSZOON, laatst gewoond hebbende te
en aldaar overGeboren: ANTJE, Dochter van leden den 13den December 1879,
E. SEMEINS en G. DEKKER.
worden verzocht daarvan opgave

De

Be

- -a

—

-

■

a

Voor

V^oor

Voor

Allen,

27 Jan. 1880.
(767)
Gelieve deze algemeene tevens als

bijzondere kennisgeving aan
merlten.

of betaling te doen ten Kantore
van den Notaris B. J. TEN CATE,
te te Zaandam, vóór of op den 20en
Februari dezes jaars.

Die

iets te vorderen hebben
Tot onze diepe droefheid overleed heden in den ouderdom van
van, verschuldigd zijn aan,
of papieren onder hunne berusting
62 jaar, onze geliefde Vader,
mochten hebben, betreffende den
HERMANNUS SPANJAARD.
boedel en de nalatenschapvanden
Uit aller naam,
Heer WILLEM 130DEMAN, srewoond
J. SPANJAARD.
hebbende te Bussurn en aldaar 20
Steenwijk, 27 Jan. 1880.
Januari jl. overleden, worden verzocht daarvan vóór 5 Februari a.s.

Tot diepe droefheid van mij en
mijne beide Kinderen, overleed heden mijne hartelijk geliefde Echtgenoote, CORNELIA HUGINA WILHELMINA IDA VAN DE KASTEELE,
in den ouderdom van 45 jaren.

J. VAN DER CHYS.
Amsterdam, 26 Jan. 1880.
(751)

Eenige Itennisgeving.

Heden overleed, tot onze diepe
dreefheid, onze geliefde Moeder,
Behuwd- en
SUTJE
ELOMP, Wed. C. MARBLES, inden
ouderdom van ruim 62jaren.
Uit naam der Kinderen.
Beemster, 29 Jan. 1880.
(812)

,

fATST EATEEDAGSI JANUARI 1880

opgave of betaling te dóen ten
kantore van den Notaris P. MUNNIKUUiZEN, te Naarden.

Tabak- en
Kruideniersbediende
Een Jongmensch. P. G., met bovengenoemde Vakken bekend, zag
zich gaarne tegen Februari of later
geplaatst. Br.frVett.O B, N. v/dD.

praaiii:
TBB sspliste BAKKERSEen

bekwaam

KNECHT. Loon naar bekwaambijden
heid. Adres, onder letter
Boekh. 11. C. EDAUW.Ir., te Gouda.

Rruideniers-Bediemlc

.

G. E. CAESAR, Nieuwendp 186 en 159.:

GOTJDSMIDSZAAK.
leeftijd
Wegens

_

Een Winkelzaakje,

,-SaStfSfetelar«?ekl Boekhouden

te leeren..

AdrSfr»,

Getoete LEDEBOER

pblmSus.

Te Koop:

Wordt

_

1

„

Te Koop voor 122,000,

Hypotheek.
g»
_ La^;._»YiW

BÜEFF Fils, ?an Bïïiel.

Brandkast.

’

_

_

_

_

.

BfiïorimiiE te TooböhisL

Te Koop:

■

.

Keukenmeid.

H.H. Schilders.

til llllü

Met Mei te Huur:

_

.

WraYOOrateilttY. Ktollra

"GËÖiSTe Huur:

Gemeubileerde Kamers

Ran^/l°'sfaOO 2e.
Exira G-ala-Voorstellinir,

lil de iiaiui

Sa"»,

| ÏQff

ISJ wUlsIfO
UO

HaaPiCm

öfllSlPCK
■

bi»eSTn ozf^ Hariliijlerü op Scliaatssii,
Q

"VootTBÜÖÖ"

"nwffiST JMIIBSL

Be

Tj alkj e.

TLIOÏIBEIÖEir

Meesterknecht

Te Koop:

Een goed onderhouden 7 Octaafs
Pianino, zwart Palisander kast.
Koopsom ’225. Te bevragen, onder
lett. A, bij den Boekh. G/VANDEN
BEUG, te Haarlem.

EENE^BABOË

"TË~KÜÖP"

feliefde

.

HOF-HOND te Koop.

Te Arnhem

FM&»»

in zout
bij P.
CAR, te Koog aan de Zaan.

dozijn ett pc? stuk, DAMES- en KINDERPANTALONS, HEMDEN, ROKKEN, RUCHËS en
JBALLAYEUSES in groote Sorteering. Opruiming eener partij COLS, MANCHETTEN, BOE-'
ZELAARS en KOUSEN. Extra Koopjes.

Talrijke bestellingen komen da- 1
in op de:
gehjks
gevorderden
TE
aangeboden
KuOP"
eene
KastNieuwste en
Ter overname gevraagd;
houd erij en Werkzaak, dieeen eenVOUÜlgSte
—<_„____„*__
mnrVinrTa
meCHOae
ruim bestaan oplevert. De koopprijs
wordt zoo spoedig mogelijk gemet
van
om
alleen
door
inbegrip
eigen
Huur,
is
20
oefening .'
Mille,
I.oon,
_oerl
Kost en op 'een Dorp
vraagd, tegen
of in eene kleine Stad. Kastgoederen en Gereedschappen,
(zonder hulp óf onderricht)
Inwoning naar verkiezing. Vooral
die vlug en flink met den Winkel Brieven fr°., onder lett. B, bij den af en gedeeltelijk afgewerkte Voor- het enkelvoudig en dubbel.
weten om te gaan en van goede ge- Boekh. A. FISSCHER, te Utrecht.
tuigen zijn voorzien, komen in aanden kooper eenigen. tijd ter zijde
merking. Brieven fr"., lett. M A,
Nmr dm achlslcn Boogd\ dru/
bij den Boekh. G. BORG, LelieTE
voor 40 Guiden, een
lett. RC, Nieuws v/d Dag.
." WILHELM TREMPENAU
gracht 50.
'
:
vrij voor Nederlanders bciverkt
prachtige Wolfshond, goudgeel,
Teef, uiterst waakzaam en trouw
aan zijn Meester, doch gevaarlijk
aan,
dadelijkmet
eene voor onbeKenden. Brieven, motto
biedt zich
(Een nietaUeengeëxamineerd.maar
tP
DUlliD /riTrPriis?ol\
Familie naar Java terug te keeren. Wolfshond, Nieuws van den Dog.
lü PnrilP
ook practisch ervaren Boekhouder.)
VUVüüJöUI/
Adres franco brieven B. IJSPEERT;
tegen Concurreerende
leveren
te Bussurn.
Compleet in 748 aflev. a3O Cent.prijzen: '
systeem CORStoommachines
In een welvarend Dorp in Zuid- LISS of met veranderlijke expansie,
gevraagd, tegen Maart of
De Ie aflevering is bij iederenApril a. s., eene Baboe, vrij Holland, ëen ruim HTJIS, ingericht systeem MEIJER. Locomobielen, Boekhandelaar verkrijgbaar en op!
den nieuwsten stijL waarinhet
van zeeziekte, voor de terugreis naar
vertikalen Ketel met horizontale aanvrage van den Uitgever
B. T. BLEKKEN,
met eene familie naar Indië. Adres: vak van Manufacturen is uitgeoe- Machine.
Dit Huis is wegens gunstigen
Jacob van der Doesstraat No. 52, fend.
Machines munten uit door
Almeloo.
Onze
stand
ook
vele
geschikt
zeer
voor
te 's Gravenhage.
bouw en zuinig Kolensoliden
andere Zaken. Te bevragen met verbruik.
f\ vergenomen van den HeerSONP. G., Predikants- franco brieven, lett. GW, Boek-en
Stoomketels van alle grootten en \J NEMANNS 100 van de beste
jfen
Muziekh. C. B. HOOIJER, Haarlem. van verschillende systeems.
■" dochter, zoekt geplaatst te worSaksische Vogels, die de NachteDrijfwerken berekend tegen pryden als Huishoudster of Juffr.
aa_. Water- en Belrol zingen, en
zen per Kilogram en tegen stuk- verder alle soorten van Buitenland-i
v. Gezelschap; goedeinformaties
te bekomen.
prijzen. Inrichtingen voor Kunst- sche Vogels, alsmede de dubbeleen leeren tevens. Paradijsvogel, Grijze Par-e-i
Adres fr0., lett. TE, Nieuws v/d Dag.
Met 1 Mei e. k. te aanvaarden,
een
waarin een Café wordt het bereiden van de Kunstboter.
gaaien, Roode en Grijze Kardi-,
Repareeren Stoommachines en nalen, geleerdeGoudvinken enz.
met completen Inven|| et primo Mei wordt gevraagd uitgeoefend,
"1 te Haarlem, in een deftig ge- taris; Biljart enz. onder den Koop- noteïïing SP S' teSe"
E- SMIT> Martelaarsgracht 6„
prijs begrepen; voorts bevattende
zin, eene alleszins bekwame Keup.-üzen, waar niemand kan,
voor
Alle soorten gietwerken: zoowel
2 goed rendeerende Bovenhuizen.
kenmeid, boven de 30 jaar, tegen Dit
teSen
concurreeren.
als
van
Metaal.
is
in
de
onmidvan
IJzer
perceel
gelegen
hoog loon, P. G.. kunnende voldellijke
nabijheid
den
Dam.
van
doende getuigen van een stil en
zedelijk gedrag overleggen. (820) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Makelaar C. H. P.
Adres fr"., lett. L U, Nieuws vfd Dag. BROENS,
Prinsengracht 749, alhier.
Disponibel 195000, tegen 41/_
Generaal-Depólhouder
ï? O wordt gevraagd, in een klein
Brilmetaal-poeder
van het
La
*$ °P lett.K V\, N. vjdDag.
JVIV gezin, eene Tweede Meid,
lantine, heeft de eer de aandacht Hmzen. Br.
om terstond in dienst te treden;
van het publiek te vestigen op het
Wordt TE KOOP gevraagd eene beste middel voor het polijsten en
desverkiezende eerst als NoodMa&tSCJiappil
hulp, goedkunnendeMazen.Naaien, Brandkast, middelmatige grootte. het conserveeren van alle metalen
TOT
Strijken en Werken, eenvoudig in Met opgaaf van afmetingen, prijs, voorwerpen, Glaswerk, enz.
a ,
lett.
fabrikant,
fr".,
benevens
geneigd
V,
om
mode
kleeding,
hare
naar Buiten 'te gaan. Loon /100 Postkantoor Alkmaar.
met verhooging en Verval. Goede
Afdeeling
50 Cent.
getuigenissen worden vcreischt.
In 't groot bij VAN ESSEN &Zn.,
Onderwijzersen Onderwijzeressen
Brieven franco, motto Tweede Meid,
in 't klein bij TOGNACCA & COSSA,
bij den Boekh. P. H.J.REIJNETDE
2 schoone, gelijkloopende,bruine in 't Magasin du Louvre, en bij M. aan de Openbare Armen- en TtisLA RUE, Utrechtscheslraat N°. 130.
uiterst mak, sterk CLÉBAN, Amsterdam
schenscholen worden opmerkzaam:
(471)
gemaakt oj) de gelegenheid om;
en vlug bij den weg, 5 en 7
kosteloos meer uitgebreid ZANG-jaar, met Tuig en zes persoons
S-A
RiniiAn
Amcfal
*
Min
DllhlCil-ftlUMcij ONDEBRICHT té ontvangenopj
Breaek; ook eik afzonderlijk. (810)
e daartoe ingerichte Zangkiasse,;
Adres fr0., lett. NA, Nieuwsv/d Dag. tH^S^
Clf-l-in+filn-ri
Gevraagd een zindelijke Keuleiding van den Heer MOL-'
onder
MiOlüS
ÖIS
kenmeid, P. G., tegen ’150.— loon
UullUlüiUlü.
®T^*
KENBOER.
buiten verval, of een ïloodhulp.
Men weiide zich ten dien einde,'
Zich in persoon of met franco brieTrcininlrl IM
'Mfidfirl
eaeri.
persoonlijk of schriftelijk, róor 15,
ven aan te melden op den OverDoor omstandigheden TE KOOP,
1
Fel,r-. aan <len "eer F. COE-i
toom 118 voorbij de LimielpaaU
om terstond te aanvaarden, een ninniifl nOPAÜ PAUDt
NEN,
ül,
der Muziekschool,.
il
Directeur
UUU
UKII
A
il
goed beklante Schilderswinkel,
en
van 12.
Dinsdags
Donderdags
die
Zaterdag 31 Januari,
met Huis en Inventaris. Op een
"_
,
X uren,
tot 1 uur, aan het Lokaal der Muwelvarend dorp in Z.-Holl.,aan den
te
namiddags
's
2
iekschool (N.-Z. Voorburgwal 294)
Een fraai Bovenhuis, op een Rijn, zeer geschikt voor een pertC
SPrekG"
zaak
van
zijn
verstaat,
der netste standen van
be- soon die
het Bestuur,
vattende drie Kamers, Keuken, Mei " den P. G. Adres, met franco briev.,
IL
VAN
REES,
legen
veel
veruiinBegeleiders,
en
bij den Boekh. A. T. DE RUIJlett
denkumertje en verder alle gemak—-<■
"
ken. Te bevragen bij denBoekh. H. TER, Hoofddorp. Haarlemmermeer. derde prijzen. (Stoelplaats ’1.25,
3e
Ra"g
1
/<m
Jr.,
te
lett. G.
C. EDAUW
'
te i\oop;
Avonds te 8 uren,
Eene Wijnkooperij, Likeur.Gelegenheid voor Opslag en stokerij en tevens Slijterij, met
Berging van diverse Goederen annexe Perecelen, te Amsterdam, met bijzonder gekozen programma,
Cll
dl»
welke met goed succes gedreven
aan een groot Vaarwater te AmTableaux met 5 Hengsten (4
o.
a.:
wordt.
sterdam. Disponibel zijn 2000 vierk.
IJs en Weder dienende,
vrijheid en een door den Direcin
Met franco brieven te bevragen
Metors. Brieven fr"., motto Grond,
bij den Makelaar M. J. CLAESSEN,
Nieuws van den Dag.
Overtoomschenweg, gem. Nieuwer- DeßapheiigstSaladin.indelioogew„„„j„,j"oTPa^
2 Febr. a. 5.,,
=
Amstel, J No. 117.
school bereden door de Directrice op Maandagden uren,
half
elf
Carré.
Miss.
Sarah
'«
Amalia
in hare buitengewone toeren te
KLOPPERSINGEL te HAARLEM,
GEVBAAGD.
Aap-Mensch, Pan- VOor Mannen bovec de !S fsren;
paard.
De
Amsterdam,
tegen
te
half
Worden
uit dé hand te Koop. een Boertomime. De Oostpruissisebe vos- iulnne vosle woonplaats hebbende'
Februari of begin Maart," bij de derij, groot bij de 15 IL bestaande hengst
Mignon, in vrijheid voor- binnen de stad of aangrenzende ge<
maand TE HUUR gevraagd, vooruit Bouw- en Weiland, Akkermaalsgesteld door den Directeur, enz.
meenten, afgewisseld door een
een Heer en eene Dame, een Zithout en Reide; met ruim Woon- '
kamer en twee Slaapkamers, huis. Naar verkiezing te aanvaarallen gemeubileerd, met Bedieden. Gelegen 3/_ uur van het Staning; Thee- en Kofliewaler en Midtion Apeldoorn. Franco brieven,
dageten op de kamer. Franco brie- lett. B, aan bet Postkantoor te
opengesteld.
DagelijKs: 's Avonds te S uren,
ven met opgave van huurprijs,onder Apeldoorn.
(8.18)
"iet groote Slotpanto
Voorstelling
p jj "£J g E N "
letter M, aan den Boekhandelaar
mime «Mj*
HUGO SURINGAR, Op de Kelders,
HARDRWDEN.
te Leeuwarden.
(816)
lste Prijs
Ondergeteekenden, Dii-e.cleu50.—,
2de Prijs
ren van het vNeilerlandsch
aO.— en
een Span prachtige Witte Ponbcdrie Premiën il 10.— ieder
nys, van het kleinste soort, dood- Brandwaarborg- Genootschap»,
Rekening
SCHOONRIJDEN.
en vlugloopend, zeer geschikt richten hiermede, dat de
algeA. VAN DER LINDE, te Ouddorp, mak
p.A ■'. 4
en Verantwoording-over hetLA.E.
voor
of
Jongelieden
getuigschrift
Dames.
Brieven
6
c
Flakkee, vraagt TE KOOP: Een
"
p
lett Z, bij den Boekh. J. O. loopen jaar door de Heeren
en
THOMAS,
Tjalkje of ander Scheepje, groot VAN HOUTEN, Assen.
SIMON
A.
S.
EVERÏS
10
ieder
lede
twee lremien ar
(829)
30 a 40 Lasten, niet ouder din 10
G. H CRONE, 'Commissarissen, is
voor
beide
in
het
StatiAangifte
brieveik,
jaren. Adres met franco
nagezien en goedgekeurd en geduZondag
rende eene maand voor dcdeelne- onskoihehuis te Haarlem,
den lsten Februari van savonds 8
Eenvoudige en duidelijke leerwij- mers ter inzage ligt ten hunnen tot
rpE KOOP een nieuwe Pavil9 uur en den 2den van 9 tot 10
bij
deLeidkantore,
Prinsengracht
■^■joenschuit. groot30 ton, len-jte ze om zich de dagelijks voorkosvöbttniddags.
uur
Kruisstraat°No.s22,'des
voor58 voet, breedte 12 voet, en diepte mende zoowel als de moderne sche
3ST Loting der Nummers dieti
4 voet en 4 duim. bij de Weduwe Breiwerkenspoedigen goed eigen middags van lOi/o tot 1 ure.
Ul 10 ure"'
11. VAN MUDDEN, te Oudshoorn.
te maken, opgehelderd door éen
11. VAN DEN BROEK.
namens het bestuur,
aantal patronen, door AGNES VERJ. A. C. VAN DEN BROEK.
F- Yp;,;Y > Secretaris.
BOOM. Dit onmisbaar boekje
de
Jan.
1880.
Amsterdam, 28
beste uitgaaf mag in geen huiswordt ter overname aanceboden: houding ontbreken. Tegeu overmaking van 55 Cent franco door het
Een solide ï>iano- en B&uziekgeheele Rijk.
>jeeft
Not.;ris
Inlichtingen
handel.
g
TEDING VAN BERKHOUT, aldaar.

Heden overleed, in den ouderdom van- ruim 1 jaar, ons geliefd
Zoontje GEBARD.
J. 11. SCHONE.
gevraagd, bij B. BESZELZEN,
Broodbakker te Gouda. Van goede
M. SCHONE—ZEEMAN.
getuigen voorzien. Loon naar beAlkmaar, 29 Jan. 1880.
kwaamheid.
Overleden te Brussel, den 26en
gunstig bekend staande AsJanuari 1880, in den ouderdom van >*Toor
■ surantie-Maatschappijen, uitjaren,
68
de WelEd. Heer W. 11.
Schepen- en Stoombcoten
YELTMANj in leven oud-Gezagvoer- sluitend
der ter Koopvaardij en Inspecteur Verzekerende, dienstdoende op de
Binnenwateren van Nederland, Bel-van het Bureau Ventas.
(817)
Eenige en algemeene kennisgeving. gië en Duitschland, worden solide
Personen als Correspondenten gevraagd. Aanbiedingen met
overleed,
na
Heden
een twee-en- opgave
maatschappelijke betwintig-jarig verblijf ten mijnen trekking van
en referentiën, onder lett. P
huize, onze zeer beminde Zuster C, Nieuws v/d Dag.
en Rehuwdzuster, Mej. MAARTJE
SCHUIJT, in den ouderdom van
Een net PERSOON, bepöH^ neden 30 jaren oud, P.
ruim acht-en-zestig jaren.
kunWat wij in haar verliezen
zoekt plaatsing in een Winnen zij alleen beseffen, die de over- kelzaak,
bij eene Weduwe of daar
ledene in haar liefdevol leven heb- waar gelegenheid bestaat
de Zaak
gekend.
hen
over
te nemen; onverschillig
later
Uit aller naam,
gevraagd: Een klein PAABD of
welk vak en waar gelegen. Salaris groote
G. SCHUIJT.
HIT, met Tuig en Chaniet verlangd. Brieven franco,
wordt
G.
letter M, aan den Boekh. J. L. VAN rette ot' Tentwagen. AanbiedinZijpe, 28 Jan. 1880.
(811)
gen bij den Heer KOSTER, StalhouDIETEN, te Rotterdam.
der aan het Kralingsche Veer.
Na smartelijke verliezen geleden MAHTJFAC TUBEN-.
te hebben, werd mijn kinderhart
In eene Manufactuurzaak is
opnieuw zwaar getroffen door het gelegenheid
tot plaatsing eener
Wegens sterfgeval biedt men TE
«verlijden
mijner
onverwacht
innig LEEBLjLNG.
KOOP: een prachtige Leonberger
Moeder, GERRITJE KLOOSAdres fr lett. J S, Nieuws v/d Dag. (echt ras,), zijnde Reu, zeer schoon
ER, Wed. J. VIS, in den oudergebouwd, met Hinken pluimstaart,
dom van 52 jaren.
circa één jaar oud, grijsbruin van
weemoed
staar
diepen
Met
ik,
kleur, met donkeren tint over den
eenig overgebleven Dochter, haar gevraagd in eene Fabriek vanVeLengte van het enkele lichaam
rug.
altijd
met
»a, die bare verliezen
lengte van dén staart 30
cM.,
78
Levensmiddelen,
rduurzaamde
geduld en stille onderwerping heeft tegen hoog Loon en vast Werk, cM., met kop en staart gemeten
gedragen.
Vereischten zijn: volkomen bekend- lang 1.38 M., hoogte op den schoft
Degenen, die haar van nabij ge- heid met alles
wat tot het Vakbe68 cM. De Hond is aangenaam op
iend hebben, zullen beseffen wat hoort en voldoende
bewijzen van de wandeling en zeer vertrouwd
ik in haar verlies.
eerlijkheid en goed gedrag. Men bij Kinderen. Koopprijs ’6O. InforM. VIS.
adresseere zich zoo spoedig moge- matiën franco bij D. BOSCH, Bloc(814}.
menbandelaar.Leliestr. 23,;Haariem. ,
Venhuissent 27 Jan. 1880. 1772): '. lijk, lett. L IJ. N. vld-Ddo.

Bakkersknecht

ZAKDOEKEN, in Katoen en Linnen, per

65000
leste Slatan
TE KOOP,
VANCAL-

Manufacturen.
dén Isr.

Een JONGMENSCH, van
Godsd., Dnitscher, 15 jaren oud,
zag zich gaarne ongeveer 1 April
te Amsterdam geplaatst iii eene
flinke Manufaetuurafiaire als
LEEBLIHG. Hij wenscht Kost
en Inwoning te genieten en is, zoo
allen, die mij op 5 Januari . noodig, genegen daarvoor eenige
te seven.
door hunne deelneming en tegemoetkoming
Adres fr°., lett.jPß, Nieuwsv/dDag.
vriendschapblijken verheugden,betuig ik mijne 'hartelijken dank.

4 of minder regels ’1.05,
iedere regel meer 25 Cents.
- van

—i

V'AjTDEN DAG,

_

De

,

. .

’’’

f.

BreisterT-

—

—

J.VBiijier,HSSZKr
AMSTEBDAM.

6

(753)

Heden verscheen bij SCHELTEMA & HOLKEMA, Beursstraat,
Amsterdam:

DOOR

R.P.J.TuteiiiNoUhenius,.
INGENIEUS.
Openbaar schrijven
aan allen,

die bij doorbraak van Noorder- of Zuider-Lekdijk of
van dijken langs den Geldersehen IJsel schade zullen
lijden,
(808)

met één Kaart.
Priis -'1.25. FfaneO oer post.

Zaterdag 31 Januari 1880

uren;

Van 1 tot 5
op de Banen in het Vondelpark.

lATIIÉE lUSIOALE,

Toegang voor H.H. Leden en hunne Dame3<
Introductie voor Vreemdelingen a 1 per persoon.
Bij doorgaand vriezend weder:

Dinsdag 3

’
Februari

1880

Wedstrijdüiliet Schoonrijden
Uitsluitend voor
Amsterdam,

30 Januari 1880.

Namens het Bestuur:
s
Th. A. VAN DEN BBOEK.
i

Stoömdrukkern van;

H.ÏÏ. Leden.

.

Atnsterdar»,-

4

