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Eerste blad.
WATERSTAATSBELANGEN.

Men kent het onvriendelijk oordeel van
Bilderdijk over onze waterbouwkunde. Als
wij hem gelooven willen, heeft de zucht om
de rivieren in bedwang te houden en onze
polders door kunstige dijken te beschermen
het land feitelijk bedorven. Hadden onze voorouders in den letterlijken zin God's water
over God!s akker laten loopen, de bodem van
.Nederland zou-zich gelijkmatig gevormd heb-

hen, gaandeweg

zelf een natuurlijke dam
tegen de zee geworden zijn, terwijl niet, zooals nu, de bodem onzer stroomen in onevenredigheid zou zijn gerezen ten koste van de
veiligheid der omgelegen streken. De kostbare
dijken tegen den voorjaars-toorn van Waal en
Lek hadden dan achterwege kunnen blijven
en de Geldersche en Noordbrabantsche boer
zou, wat ijsgevaar betreft, even rustig hebben
mogen slapen als de bewoner van Drente..
Er is werkelijk voor die meening iets
te zeggen, doch Bilderdijk vergat, dat de Batavieren, en wie na hen deze gewesten bewoonden, geen tijd hadden om op de beslissing van dat langzame proces tusschen
land en water te wachten, dat de Bet-auwe
en aangrenzende districten al zeer spoedig
dienst moesten doen om de bewoners van de
"Vale-auwe te voeden; dat het er niet alleen
op aankwam om den moes-en welgrond, dien
de natuur ons welwillend wou afstaan, in bezit te nemen, maar om dien te behouden, waar
de grilligheid van de noord-westerstormen en
de doldriftige woede van de met sneeuw en
ijs bevrachte wateren, die van de hooge Alpen
kwamen aangerend, telkens weer terug vorderden wat zij een jaar of twee te voren
goedgunstig hadden afgestaan. De natuur is
niet zoo regelmatig in haar werking als zij
schijnt, indien wij te doen hebben met hare
uitingen van kracht en veroveringszucht, of
liever, zij is wel regelmatig, maar een volk
dat door een andere macht, namelijk die der
beschaving, gedreven wordt, heeft niet altijd
den tijd om op haar resultaten te wachten.
Bovendien, onze waterbouwkunde is in haar
aanvang en in haar voortgang de grondslag
onzer energie, de prikkel tot waakzaamheid
en de glorie van ons volk tegenover den
vreemdeling geworden. Laat ons er dus niet
langer over praten of het soms beter zou
geweest zijn onze huizen in de buurt van
Bentheim gebouwd, ons wandelpark in de
Omstreken van Arnhem [aangelegd en onzen
groentetuin bij Brakel en Lithoyen uitgespaard
te hebben; laat ons liever de zaak meer
practisch en in verband met bestaande toestanden beschouwen.

Meisje, Vrouw of Weduwe?
UIT HET ENGELSCH VAN
ALEXANDER.

9)

.Zij zou van een Pruis toch geen notitie nemen,
was hij ook een prins in je roofzuchtig
en tegelijk gaf ze mij een tik op mijn
Jand,«
hoofd met denzeltden lepel, dien ik voor de
feeks had opgeraapt, en meer kon ik —«
»Ja, ja,« riep Von Steinhausen lachend. »Ik
geloof dat jij 't bijzonder behendig hebt aangelegd ; maar Karl..„«
ik kan wel —«
»Ö, Herr Bittmeister
niets meer doen, domkop,« zeide
.?ijn»Je kuntongeduldig.
»Ikverlang geen verdere
heer
inlichtingen; laat het er maar bij. Wat kan
het ons ook eigenlijk schelen wie en wat die

—

Saksers

zijn.a

»Maar, Herr Rittmeister —«
»Zwijg! Geef mij mijn sabel en breng mij,,
«an een kop koffie!«
Keer teleurgesteld door den uitslag van zijne
:huitengewonë geestinspanning, verdween Karl
een oogenbik geaarzeld te hebben.
Een niéuw gewekt gevoel maakte voor Von

Ha.

Steinhausen

het denkbeeld onverdragelijk, dat

Cen gemeen soldaat, een man zonder opvoeding

Er blijft ook dan, 't moet gezegd worden,
-!voor menschen met een temperament als
Bilderdijk genoeg te pruttelen over.
Onze waterstaatsbelangen zijn, hoe vreemd
't moge klinken, geenßijksbelangen. Wélhebben wij sinds lang een hoofdbureau, van
waar alles schijnt uit te gaan, en sedert kort
zelfs een minister, wiens eerste lid van zijn
langen titel aan het feit, dat Nederland in
gestadige worsteling met het water verkeert,
ontleend werd, maar de centralisatie, dat is
de samentrekking van macht in deze, bestaat
ten onzent slechts in schijn. Het heerleger
van dijkgraven, heemraden, hoofd-ingelanden
en watdies meer zij, is niet alleen zoo-talrijk,.
dat de couranten zuchten onder elke ingrijpende verandering van personeel, die heele
kolommen verslindt, maar de macht van die
heeren grijpt dag aan dag in die van anderen verstorend en twistzaaiend in; de onderlinge processen over waterkeeringen en waterafvoer zijn niet van de lucht, en bij eiken
maatregel van eenig belang voor een groot
of gewichtig gedeelte van ons vaderland moet
met hun majesteit afgerekend worden. Elke
druppel, die van de Lek naar Amsterdam of
van Utrecht naar Gorcum wil, moet achtereenvolgens vergunning vragen aan tien, honderd colleges of polderbesturen en tol betalen tot hij op de helft en soms meer dan de
helft geslonken is.
Is die toestand houdbaar ?
En is 't houdbaar dat half 't Sticht en heel
Zuidholland in 'doodsangst zijn gebracht
door geruchten omtrent den Lekdijk, zonder
dat eèn enkele autoriteit in staat was de gemoederen tot kalmte te brengen door 't eenige
wat werkelijk kalmte kan geven in gevaar en
nood, de flinke werkzaamheid van denkende
hoofden en rappe handen? De vraag, die in
zulke gevallen de laatste moest zijn, is bij
ons eeuwig de eerste: Wie is verplicht in den
dreigenden nood te voorzien'? Wie moet 't
betalen? Wiens schuld zal 't zijn als wij ver-

drinken ?
Lieve heeren, 't is voor het Nederlandsche
volk niet de vraag, wie zijn ondergang op het
geweten zal hebben, maar wie 't eerst de handen uit de mouwen gestoken heeft om dien
te voorkomen. Ook zonder een vonnis van
de rechtbank wil men zijn huis en land en
vee behouden zien; daarentegen zal 't een
zwakke troost zijn voor den boer, die zijn erf
onder het water zag bedolven, dat de heeren
in den Haag minder schuld hebben aan zijn
ellende dan het collegie van bestuur, 'twelk
rechtstreeks met de zorg voor den] dijk belast
was.

twisten over de vraag wie den dijk moet op» doen dan naar de middelen om te zien t n
einde de jaarlijks bedreigde landen voor goed
hoogen, loopt het land onder.
uit den nood te helpen, met medewerking van
de betrokken plaatselijke autoriteiton of h gen
Wat is er aan tejdoen.?..
hun onwil in. Mag hij dit laatste niet (en er^
Niemand wane, dat wij" onze dijk- en pol- is werkelijk'grond om
terneenen, dat hij dit
derbesturen zouden willen afschaffen. Wij wil- niet mag),
wensehelijk
zijn, ja is 't
dan
zal
't
len dit niet, omdat wij de volstrekte onmogedringend
noodig, dat de wet hem die macht'
lijkheid van dien maatregel inzien. We zouden
geve
toezicht van onze vereenigde cononder
daarvoor een despoot, een dictator, een Napoautoriteiten. Het komt ons voor;
stitutioneele
leon I moeten te hulp roepen, en onze bur- dat
een
zelfs niet te duur
gerlijke vrijheden zijn ons nog heiliger en gekocht grondwetsherziening
zou
indien
zijn,
daardoor
een bepaling
dierbaarder dan de opheffing van het water- verkregen
die
gouvernement
aan
het
werd,
gevaar. Doch voor een weinig meer centrali- de
bevoegdheid verleende om bij dreigend gasatie van macht geven wij gereedelijk onze
vaar zoodanige maatregelen te nemen in het
stem. De Minister van Waterstaat moet meer
algemeen belang als den terugkeer van hetf
kunnen bevelen en minder behoeven te raadgevaar voor goed onmogelijk kunnen maken,
plegen en te plooien. Bovenal moet hij in
behoudens de latere beslissing wie 't betalen
dreigende omstandigheden kunnen handelen moet. Lieve
hemel, elke dijkgraaf heeft wel
en wel, zooals men dat noemt, op hosten van
de macht om alles wat [maar voor de hand
ongelijk.
als materiaal voor dijkversterking te
Wij zijn niet bevoegd te beslissen, of ligt
gebruiken, huizen en schuren desnoods af te
de paniek ten opzichte van den leekdijk
breken en den wassenden vijand voor de^
werkelijk grond heeft, of ook hier de aïarvoeten te werpen, ten einde hem zijn geweld'
misten niet hun rol spelen, maar indien er te
breidelen,.,._ ,op kosien van ongelijk!
iets van aan is, dat Amsterdam, Utrecht en
tal van steden en dorpen in ons vaderland
Binnenlandsche Nieuws.
voor een paar weken in gevaar van verdrin31 Januari.
ken of ook maar van onderwaterloopen verBlijkens een telegram van den Gonv«r.
keerd hebben, en straks, als niet alles meeloopt, neur-Generaal
van Nederlandsch Indie, van 23 dezer,
opnieuw verkeeren zullen, dan vragen wij heeft zich in Atjeh het voormalig sagiboofd der XXV.
in ernst of 't niet al te dwaas is, een bespot- M iekim (Toekoe Nja Abbas Sija Oelama) aan het Nederlandsch gezag onderworpen en heeft de
van
ting van een goede staatszorg en van het Samalangan, met vele voorname hoofden uitradja
dat
landbestaan van een Ministerie van Waterstaat, dat schap, een bezoek afgelegd te Kotta Radja.
er tot heden nog niets anders aan gedaan is
Bij Kon. Besluit Is aan den met verlof
dan dat men heeft trachten uit te maken wie hier te lande aanwezigen kolonel, laatst chef van liet
voor dien toestand aansprakelijk" moet gesteld ■wapen der artillerie van het leger in Ned.-IndiëC. H. A. Raedt van Oldenbarnevelt, wegens lichaams-ï
woeden.
gebreken, eervol ontslag verleend uit Zr. Als. militairen
ivsafom niet eenvoudig verbetering aange- dienst, met toekenning vas peasioen.
bracht en voorziening gedaan waar verbeteMet ingang van 1 Februari aan staande
ring en voorziening vereischt worden en zal het Rijkstelegraafkantoor te Venray op Zon- en'!
open zijn van 8 tot 12 uren voormiddags. )
later uitgeplozen door hoe en hoeveel en feestdagen
De diensttijd op werkdagen blijft onveranderd.
wanneer er betaald moet worden, wat aan
Met ingang van 1 Maart a. s. wordt op het Dijks-^
aarde en rijshout en steenen verwerkt werd? telegraafkantoor te Grave de doorloopendedagdienst''
met beperkten Zondagdienst ingevoerd. Het kantoor^
Is er meer te doen dan tijdelijke voorziening zal open zijn: op werkdagen, van
8 uren voor- tot 9:
aan te brengen, moeten de dijken verbreed uren namiddags; op Zon- en feestdagen, van 8 tot 9
worden of verhoogd, of moet er desnoods een uren voor- en van 1 tot 3 en 7 tot 9uren namiddags.:
nieuwe dijk achter den bestaanden worden
In het kabinet van de-a Minister van
is
naar het Vad. meldt
eene conferen-:
Oorlog
aangelegd... dan is er te meer grond tic gehouden
over de belangen van het militair onderom niet te vertragen, om onmiddellijk te be- wijs. Behalve den Minister namen daaraan deel de
ginnen. Met ijsgang valt niet te parlemen- Gen.-majoors Netscher en van der Star, de Luit.-ko-'
Simon en Hojel, de Majoor Eland ca de Kapiteeren. Een rivier is geen mensch, dat zij lonels
teins Krantz en Alma.
praatjes houdt, en geen ingenieur, dat zij
Naar het Haagsche Dagblad verneemt,
plannen en teekeningen maakt eer ze door heeft
de Regeering, op grond van art 12 Wetboek van
de knellende dammen heen breekt. Wij Hol- Koophandel, geweigerd haar goedkeuring te verleenen'
die artikelen van de gewijzigde statuten der Bot-j
landers kennen de rivieren, hetzij ze ons de aan
terdamsche Handelsvereeniging, welke het goedkeuren1;
baas waren of niet.
van de balans en het bepalen van het dividend op-?
dragen aan de Commissarissen der vennootschap, om-,
dat hun verdere werkzaamheden in de vennootschap"
Wat van den Lekdijk geldt, geldt ook zich niet tot een bloot toezicht bepalen, maar zij te-5
van de reeds overstroomde streken van Gel- yens deelnemen aan daden'van beheer.
Gisteren werd te R. otterdam eene v er-.
derland en Noord-Brabant. Als de Minister

—

—

—"

—

De toestand, zooals hij is, is werkelijk onhoudbaar. Hij is een parodie op een parodie,
op het beroemde woord: Deliberante Senatu van
gadering gehouden van aandeelhouders in de Indische-'
Waterstaat zijn traktement eerlijk ver- gasmaatschappij,
ter verkiezing van commissarissen*
dat is: Terwijl de heeren praten en
enz.
dienen wil, dan heeft hij niets anders te Vier van de aftredenden, de h.h. A. Milders, Mr. 3. Gj

...

of beschaving, narichten omtrent Lize inwon;
dat Saksische meisje, of die vrouw, had voor
hem iets onbeschrijfelijk bekoorlijks. Maar Von
Steinhausen was geen knaap meer, die zich
door de kracht van een pas ontwaakten hartstocht liet medesiepen; hij wa 3 volkomen in
staat zich te beheersclien en zijne gewone
ochtend-inspectie te houden, alsof er zulk een
betooverend wezen niet bestond. Zoodra de
dienstplicht was afgeloopen, reed hij echter
in galop naar de villa terug, brandend van
ongeduld om het gesprek van den vorigen
avond te hernieuwen, dat zooveel boeiends
voor hem had gehad, en waarin hij zich vleide
bij slot van rekening toch geen ongunstigen
indruk op zijne bevallige tegenpartij gemaakt
te hebben.
Toen hij was afgestegen, liet hij zich door
Karl wat afschuieren en wachtte totdat de
jongere officieren bij hem waren gekomen.
Zij vonden een smakelijk ontbijt in de veranda gereed staan; mevrouw Ghering zat aan
de tafel te breien, en aan het andere einde
van de veranda stond Klaartje met veel behendigheid met de volant te spelen.
Na een bedaard sguten Tag« van de vrouw
des huizes, en diepe buigingen van de Pruisische officieren, zetten deze zich aan tafel,
terwijl Klaartje vooruittrad met een zeker
beschroomd genoegen, maar toch half schoorvoetend, het gevolg van eene vermenging van
blijdschap over zulk een ongewoon bezoeken
tegenzin dat de vijanden van haar vaderland

zoo onthaald moesten worden. Volgens oud
Duitsch gebruik hielp zij Tonie om de gasten
te bedienen, en vergat zich zelfs in zooverre,
dat zij den jongen vaandrig en Burchardt
snedige antwoorden gaf. Maar van Lize was
geen spoor te zien. Burchardt had mevrouw
Ghering reeds beleefd naar hare «Fraulein
Tochter« gevraagd, en ten antwoord bekomen
dat zij »zeer wel was, maar nog zooveel te
doen had.« Eindelijk hadden de aanvallenvan
den vaandrig op de suikervaas den voorraad
uitgeput, en toen mevrouw Ghering dat bespeurde, droeg zij Klaartje op nog wat te
gaan halen. »lk zal Lize om het sleutelmandje
vragen,« antwoordde zij, en in het salon ziende,
riep zij uit:
»Ha, daar is zij; Lize, Lizek waarop Von
Steinhausen zijne oogen kon vergasten aan
haar, die het voorwerp van zijn ongeduldig
verlangen was.
Toen zij in de veranda kwam, werden de
twijfelingen van den ritmeester of zij gehuwd
of ongehuwd was bijna zekerheid. Zij zag er
zoo lief huismoederlijk uit in haar wit ochtendkleed, in een elegant fijn wit neteldoeksch
mutsje met zwart lint, een kanten doekje om
haar hals geknoopt, en vastgemaakt met eene
broche met medaillon, waarin het miniatuurportret van dien alledaagschen vent was, wiens
beeltenis de kamer van den ritmeester ontsierde.
De gasten stonden op en groetten haar met
eerbiedige buigingen * welke zij beantwoordde
met een aardige, bevallige deftifiheid, die haar

bij haar voorkomen en hare kleeding zeeri
goed afging; maar Von Steinhausen merkte';
op, toen zij zich omkeerde om hare moeder te]
spreken, dat er een groen- en-wit rozetje aan!
de eene zijde van hare ;muts gespeld was.

sEene stilzwijgende uitdaging,* dacht Yjn
Von Steinhausen; maar hij uitte slechts een'
beleefd »goeden morgen« en zette een stoel voor
haar neder dicht bij den zijnen. Met eene'
lichte buiging bedankte zij hem voor zijne,
beleefdheid, en nadat ze een bos sleutels uit;
haar mandje had genomen, gaf zij dien hare'
zuster, waarop deze met een air xan gewicht
verdween.
»Mag ik de Gnadige Frau een kop koffie
aanbieden ?« vroeg luitenant Burchardt. Mevrouw Ghering keek den spreker snel aan.
»lk dank u,« antwoordde Lize, »ik heb een
uur geleden reeds ontbeten. Ik hoop dat hetde heeren aan niets ontbreekt'?«
»Wij hebben alles wat wij noodig hebben,
en meer dan wij verdienen,» zeide de ritmecs-l
1
ter glimlachend. »Zult gij ons het genoegen
bijzijn
van uw
aan tafel schenken ?«
»Het spijt mij dat het juist mijn uur van'
huiselijke werkzaamheden is,« was het antwoord, »en ik heb nog niet half gedaan.«
Nu kwam Klaaiije met de opnieuw gevulde
suikervaas terug, zette die op de tafel en legde
de sleutels weder op hunne plaats.
»Mag ik u een klontje verzoeken ?« vroeg'

Von Steinhausen.
Terwijl jLize aan zijn verzoek voldeed, ont»
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blijken van belangstelling, zijn lOjarige Evangelie-

de Bruyn, 3. van der Hoop Jacz. en Joost van Vollenwerd de Heer G.
A. E. van Lede,

bediening herdacht
B. C. Kerk. Be-noemd tot j^asto-orte On*
de-Schild Schnddelaro.

lioven, werden herkozen; gekozen

De he-eren Jhr. G. 3. Klere Ij,MinisteT
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, en Jhr. mr. J.
Gemengd Nieuws
W. M. Schorer. Commissaris des Konings in de provincie Noordhólkcnd, hebben het hun aangeboden
Den b«rg-ers der lading uit het st o o raeere-lidmaatschap van de AlgemeeneVereeniging voor
(ttlansa» is hun eisch toegestaan. Derhalve zulschip
Bloembollen-cultuur- te Haarlem aangenomen.
len zij 20 pCt der geborgen waarde als bergloon
ontvangen.

Kerknieuws.

einde in denklimmenden nood der armen te voorzien. is, dan moet men onwillekeurig vragen-: waaraan U
Ook de commissie van weldadigheid wendt zich dit toe te schrijven?
andermaal tot de ingezetenen om ondersteuning van
Hoe het zij, menigeen ondervindt verbazende tede algemeene armen.
leurstellingen, en daarom hopen wij maaivdat er spoedig verbetering in gebracht zal worden.
Haarlem, Januari 1880.
X.
Ingezonden.

Onbegrijpelijk is het, dat de brieven uit Amsterdam
alhier gewoonlijk pas eenige uren na aankomst bezorgd worden, ja, op feestdagen soms 24 uur te
laat. Het is een feit dat brieven, verzonden BI December, eerst 3 Januari 's avonds te 6 uren bezorgd
werden. Kan het krasser? Het postkantoor is gelegen
midden in de stad, een ruim flink gebouw voor
voor Standaarbuiten H. W. EigeSelms, te Nisse;
zoon stadje; een zeer voldoend personeel. Waaraan
Kampen
voor
N. Warman, te N, toosdrecht;
kan
het dan liggen dat brieven, des avonds te Amvoor Biggekerke P. Deetmolts, te Sexbierumi
op de post gedaan, en die volgens het afsterdam
Kampen.
man, te
stempelen om 8 uren 's morgens reeds te Haarlem
Aan gen ome n: naar Bekken J- D. van
zijn, eerst namiddags te 12i/o Ul"en bezorgd worden?
Spankeren, te Nootdorp.
Ja, enkele keeren is het gebeurd, dat ze 's avonds te
Drietal t-e Haarlem: B. van Schelven,
0 uren aan het adres afgegeven werden.
»te 's Hertogenbosch; J. M. Snethlage, te lieilo; E. E.
Als wij klagen, wordt gezegd: er zal voor gezorgd
[Gewin, te Benkum;
id. te Alkmaar: P, Doedes, te
worden in den vervolge, doch hoe er voor gezorgd
_Zutfen; A. E,
d. Dusse, te Bhenen; J. F. F. van
wordt blijkt al weder uit het Heit dat een brief, gisteiden Hamme, te Elspeet
De Kerkeraad der Herv. Gemeente te renavond te Amsterdam op de post gedaan, mij
De Heer J. J, v. Si tiert, pred. te Zoeter- Kralingen heeft zich per circulaire tot de Protestantheden te 12i/_ uren gewordenis. —Als men nu nagaat
meer en Zegwaard, heeft IJ. Zondag, onder vele sche ingezetenen gewend, om giften te bekomen, ten dat mijne woning 3 minuten vanhetpostkantoorgeïegen

——
—

—
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zich zelven int te lachen om zijne buitengewone vlaag van sentimentaliteit, en terwijl
hij zoo zijne eigene gedachten stond te bestrijden en een sigaar opstak, kwam de burgemeester, vlug en net, van zijn grijzen krullebol af tot zijne glimmend gepoetste laarzen,
met een vriendelij ken groet, zelfs een nog
zwakker poging om deftig en op een afstand
te zijn dan den vorigen avond, de trap van
het terras op. Menschen onder zijn dak te
hebben en hen te onthalen op zijne beste
spijzen en zijn fijnste wijnen, was voor den
vriendelijken, gullen Herr Ghering genoeg om
hun een goed hart toe te dragen, en in hen,
die eenmaal zijne gastvrijheid genoten, kon
hij geen vijanden zien; terwijl vriend of
vijand hem daarvoor niet beter kon beloonen
dan door zijn huis en zijn tuin te prijzen,
die zijn trots uitmaakten
een trots dien hij,
met kinderlijke openhartigheid, niet onder
stoelen of banken stak.
Zonder dit zwak te kennen en in alle oprechtheid begon de ritmeester, na dè eerste
begroeting, de schoonheid van het gezicht op
bet omliggend landschap en de bewonderenswaardige orde van den tuin Ie prijzen.
»Gij hebt zeker een goed rentmeester, Herr
Amtmann. Uwe ambtsbezigheden moeten u
weinig tijd laten om persoonlijk hel; toezicht

moetten hunne oogen elkander. Zij glimlachte
schalks, en zeide op zachten toon: »Om de
bitterheid van gisterenavond te verzoeten!«
Deze fijne zweem van coquetterie verraste
Von Steinhausen aangenaam, want daarin zag
hij de kans op een genoegen, waarvan alleen
de mogelijkheid zijn hart deed trillen.

»Zulk »bitterzoets is beter dan onvermengde
honing uit andere handen,« zeide hij galant,
maar Lize had zich reeds van hem afgewend en
zonder stoornis liep het ontbijt af. Met een zekere
tevredenheid stond Von Steinhausen op; hij
begon te vermoeden dat die Saksische jonge
dame
meisje, vrouw of weduwe, wat zij
ook zijn mocht
niet ongezind was te spelen met den indruk,sdien zij wel bespeurd moest
hebben op haar bewonderaar te hebben gemaakt. Zonder eenige bepaalde bedoeling,
besloot Von Steinhausen dat het spel niet geheel en al »voor de grap« zou zijn hij was,
natuurlijk, een te oude rot om gemakkelijk in
de val te loopen —en trouwen!
als hij
daar ooit aan dacht zou het in den zin van
een contract zijn. Liefde en hartstocht had hij
geleerd als een voorbijgaande dwaasheid te
beschouwen, die een man niet in den weg
mocht staan om carrière te maken; maar
Lize (hij wilde slechts aan haar denken als
Lize) had toch zoo iets bijzonder aantrekkelijks over zich, zoo iets liefs, zoo iets betoote houden.«
verends
kortom, sedert zijne eerste vurige
»Ja, zeker heb ik een goed rentmeester^: zeide
jongelingsjaren had geene vrouw zulk een Herr Ghering, met een gegrinnik van innig
indruk op hem gemaakt. Hij beproefde echter genoegen zich in de handen wrijvende. » Mijne

—

—

—

—

—"

—

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

Meesterknecht

Schoeiimakerskneeiiis.

te

Leeuwarden.

Dam I°. ïlpcYisctoteeii.

Onderwijs.

Jongen die aldaar 't Gymnasium

JONG-

leeftijd, kan geplaatst worden bij
de Administratie van Het Nieuws
van den- Dag, als jongste Bediende, op een salaris van

’3OO.

Vereischten zijn: accuraat en flink

Werken,s,vhig Rekenen; eenige Talenkennis is aanbeveling. Mits
voorzien van de meest voldoende
informatiën, zende men eigenhandig
geschreven brieven aan Bet Bureel
van Het Nieuws van denDag. (801)

"Wagenmakers.
Met Mei of terstond gevraagdeen

Wordt

goed
Paardenbeslaan bekend, om zoo spoedig mogelijk in
dienst te treden bij T. VLAM, Mr.
Smid, Twisk. Franco brieven, doch
liefst in Persoon.
(813)

Wagenmakersknecht, tegen
Bij een Landbouwer bestaat gelegenheid tot plaatsing van een vast Werk, gehuwd of ongehuwd.
fatsoenlijk JONGMENSCH, die in Adres: P. DE GRUIJTER VANDEN
den Landbouw wenscht opgeleid BOOGERT, Wagenmaker te Brielle.
te Zwammerdam, verlangt ecu
te worden, tegen behoorlijke vereen eerst Effectenkantoor ver- ■ Machinist, volkomen met de Magoeding-, desverkiezende met gelangt men een accuraat BEchine bekend, op nader overeen te
Dgtiik van een Vrije Kamer.
Hierop reflecteerendenvervoegen DIENDE, met den Effectenhandel komen voorwaarden. Die met Timmerwerk bekend is zal de voorkeur
zich niet franco brieven, onder lett. bekend, tegen een goed Salaris.
K. aan het Advertentie-Bureau van Adres fr 0., lelt VG, Nieuwsv/dDag. genieten. Brieven franco of in per(805)
soon.
A. VAN DE STADT, Boekh. aan het

Op

Hoofddorp, Haarlemmermeer. (737)

Manufacturen.

Snelpersdrukker

Onderwijzeres wenscht zich
■i geplaatst te zien als Gouvernante-Externe. Zij onderwijst de
Moderne Talen en verdere Vakken
van Onderwijs,ook de Pianomuziek.
Adres fr0., lett. MV, Nieuws vld Dag.

fj^ene

Bureau de Placement,

(015)

Amsterdam.

Mei wordt Haarlem, tegen
Met
Hoog loon, ge v r a a gd, bij
jonge kinderen, eene ervaren
te

'KÏNDERMEID, niet beneden
25 jaar, eu van den P. G. Zonder zeer
voldoende getuigen is bet onnoodig
zich aan te melden. Brieven franco,
onder de lelt. GD, bij den Boekh.
W. C. DE GRAAFF, te Haarlem. (705)
lyien

Weduweuit den deftigen Bur-

Sh gerstand. van ruim middelbaren

leeftijd, P. G., en zonder Kinderen
zag zich gaarne bij een bejaard
lieer of Weduwnaar, ook zónder
Kinderen ten zijnen laste, geplaatst
als HUISHOUDSTER." Zij stelt
esn nette behandeling boven hoog
salaris. Adres fr*., lett *N Z, N. vjd- D.

(803)

HandpersUltimo Februari a. s.
drukker en bekend met liet
KINDERJÜFFBOUW.
Een Bediende, P.
voorzien Zetten wordt dadelijk gevraagd. P.
Gevraagd eene Burgerjufvun goede getuigen, wenscht geHeeren Hotelhouders, RestauraG. Opgave verlaagd loon, met gegoede getuigschriften, P. G.,
plaatst te worden tegen Februari tuigschrift enz. wordt gevraagd, teurs enz. kunnen voortdurend aan
onder lett. VV H, Nieuws'vjd Dag. bovengenoemd Adres in conditiën niet beneden 25 jaar, ook ter As(641)
of Maart.
toeAm-es fr°., lett. U C, Niemvs vjd Dag.
komen met Chefs de Cuisine, sistentie en, Huishouding, en jong
komstige Verzorging van een
Tweede Koks, enz., welke in de Kindje.
lett. P,
voornaamste Huizen werkzaamzijn
Adres poste
Bergen op Zoom.
Op een Effectenkantoor wordt geweest; ook zijn Kellners, bemet de Moderne Talen, beneTwee Timmerlieden gevraagd een JONGSTE BEDIENDE niet kend
vens
Restaurants- en KoffleKOLFF -VAN HOBOKEN,
jaar
gevraagd,
tegen
GÜLDEMOND,
Sassenheim. ouder dan 16
aij .1. C.
Haringvliet
huiswerkzaamheden
bevrate
N°. 46, te BoUerdam,
eenig Salaris. Flink Schrift en ac- gen.
verlangt
CARL
FUCHS
Mei
tegen
&
C.
curaat Rekenen zijn vereischten.
ARNHEMSCHE
Adres in Persoon 'smorgens tusschen 9 en 12 uren, bij DE KOCK &
P. G., liefst van buiten de stad.
UYT DEN BOGAARD, Amstél veld363.
Aan de school voor Vrouwelijke
Zij, die genegen zijn om bij ge{(788)
HandwerKen van het Departement
grondig ervaren in
noemde Maatschappij in dienst te
treden als
Hattem der Maatschappij tot Nut
van Dames- en
maken
het
van 't Algemeen wordt, tegen ge- Kinderoostumes, maakt hare genot van 100 jaarwedde en vrije ëerde Clientelle bekend, dat zij deom met 1 Maart zelve tot de civielste prijzen verVoor JONGELIEDEN, die Woning, gevraagd,
Timmerman wenschen te worden, a. s. in functie te treden, eene bevaardigt en blijft zich steeds in de
bestaat goede gelegenheid het Vak kwame
gunst aanbevelen. Adres met fr".
zich
tusschen den in korten tijd te leeren bij J. BAKworden verzocht
brieven, lett. D P, bij de Boekhs.
Men en den 15de» Februari e. k. KER, Mr. Timmerman en TeekenBRINKMAN & ZOON, Singel, hoek
met franco brieven en overlegging onderwijzer te Valkoog. Conditiën voorzien van acten voor Nuttige en Bergstraat,
van getuigschriften te adresseeren op franco aanvrage.
(800)
Fraaie Handwerken.
aan den Directeur D. P. N. VAN
Belanghebbenden vervoegen zich
ene jonge DAME, P. G., met
DER HEIJDEN, Weerdjesstraat, \AI egens uittreden, door vertrek in persoon of met franco brieven,
akte als Hulponderwijzeres en
Arnhem. Niemand komt in aannaar Indië, bestaat gelegen- bij den Voorzitter van het Depar- aanteekening voor Fransch en En"
merking, die noguiet voldaan heeft heid in eene gevestigde Fabriekgelscli, geruimen tijd in Engeland
tement.
(825)
aan zijne verplichtingen bij deNazaak als Compagnon te worden
Het Bestuur v/h Dep. Hattem,
vertoefd hebbende, zoekt eene BeMilitie,
tionale
(688)
opgenomen.
B. A. BAKKER, Voorzitter.
(798)
trekking als GOUVERNANTE.
Adres fr0.! lett. -I %.Mnuws vjd Dag.
M. D. BRINK» Secretaris.
Jffi DIRECTD3.
Adres fr°„ lett. S E, Nieuws vld. Dag.
(Marinoni)

tevens

Dam N°. Óij deYiscMesg.

Timmerlieden.

"Mevrouw

-

teur of Stalknecht,

——

.

—
——
—

—

—

—

Lizo brengen ? Dus zeide hij, met ridderlijke
beleefdheid: »Als uwe beminnelijke dochter
zulke vooroordeeien tegen ons ongelukkige
Pruisen heeft, moet het haar wel zeer hard
vallen ons te ontvangen en te onthalen, en
dat wekt een pijnlijk gevoel bij hen, die uwe

gastvrijheid genieten.»
In plaats van eenige nadere verklaring tei
geven, was de levendige burgemeester ijverig
bezig met een onkruid uit te trekken, dat
tusschen de steenen van de veranda groeide,
en hij ving slechts de laatste woorden op.
»Gij maakt van die gastvrijheid veel te veel
ophef; geloof niet dat wij door nationale
vooroordeeien zoo ver blind ziju dat wij brave
soldaten die hun plicht doen, niet naar waarde
weten te schatten, en

—«

Hier werd de burgemeester in de rede ge-'
vallen door Burchardt, die een weerspannige',
sigaar had aangestoken, en Von Steinhausen.
vroeg of hij wel wist dat hun vriend Von'
Wolf te Pirna was en daar moest aehtf-rbltj-!
ven, omdat hij de koorts had tengevolge van!
eene wonde, dié hij te licht had geacht om

er rapport van te maken.
//Neen,« zeide de ritmeester, aik heb niet!
van hem gehoord. Die al te heldhaftige jonge

TE HUUR GEVRAAGD,
door nette Jongelieden, die in het
Dienstbode, P. G, voor Meid- voorjaar trouwen, een Huis of Bominvenhuis, in de Oude
Alleen. Loon ’lOO. Adres: Bergstraat A 75, te Doesborgh. Zonder stens 2 Kamers, Alkoof en Keuken.
goede getuigen behoeft men zich Te aanvaarden Maart April of Mei.
Huurprijs ongeveer ’BOO. Brieven,
niet aan te melden.
(827)
met No. 5288, aan het Bureau van
spoedig mogelijk wordt in een den Woning-Gids, Dam 15.
Logement, in de prov. Gelderland, verlangd een net MEISJE,
P. G., als Eerste Meid, loon naar
TE HüL'R eene GEMEUBIbekwaamheid.Brieven
onder
letter B, bij den Boekh. D. MUS, LEERDE VILLA, met volledigen Inventaris, gelegenop het.
te Tiel.
schoonste gedeelte vanden Zeekant
aan den Nieuwen Rijweg. Adres,
.JUFFROUW, van middelbamet franco brieven, onder lett. M,
werkzaam
leeftijd,
jaren
ren
10
bij
de firma MENSING & VISSER,
geweest in eené Inrichting, wenscht
Boekh., te 's Gravenhage.
met aanst. Mei opnieuw eene Betrekking te hebben tot gezelschap eener Dame of tot assistentie in eene Huishouding, liefst
in een Christelijk gezin of in eene
te Schagen:
Inrichting voor 'Kinderen. Brieven
droog Huis niet of
Een
flink
te zenden, onder letter G, aan den zonder Tuin. Te bevragen bij den
Boekn. G. J. RIïITS, te Groningen. Eigenaar Jb. GOVERS,
aldaar.' (807)

te Doesborgh, met Mei
eevraagd
eerder,
eene bekwame
of

Zoo

Scheveningen.

To Huur of to Koop

Attentie,
Bij een Instituteur bestaat op

To Hm ot to Koop:

vierk. M. GROND,
gunstige voorwaarden nog gele- pl.m. 14000
aan het water gelegen, in
genheid tot plaatsing van een funstig
e nabijheid van het Oosterdok,
paar Kostleeriingen, om met
geschikt voor FAtJRIICK of anzeer
opeen drietal andere Leerlingen
groote ruimte behoevende indere
geleid te worden lot het ToelatingsBrieven fr 8., No. 5272, aan
Ëxamen voor Arts of Off. v. Gezondh. richting.
het
van den Woning-Gids,
Brieven te adresseeren aanJ. IIEP- DamBureau
15.
(784)
KEMA, Uitgever van het N. Adver(729)
tentieblad, te lleerenveen.
door vertrek, voor ’650
GOUDA,
te Huur: Een royaal Heeren-

huis met Tuin, bevattende 11
Kamers, Keuken, Provisie-, Bad-en
2 Dienstbodenkamers. ruime Zolders enz. Franco te bevragen bij
G. G. VAN DEN ANDEL, Gouda. (7-42)

IIIaSST

Uit de hand te KOOP of te HUUR
een groote Zeilenmakerij met
Woning, welkesinds onheugelijke
jaren een ruim bestaan heeft opgeleverd, gelegen in een der Zeesteden vanNoordhoU. Te bevragen met
franco brieven, onder de letter R,
bij A. EGMOND, Boekhandelaar te
Een HUIS, met ± 72 Aren Enkhuizen.
Tuingrond, zeer geschikt voor
een Tuinman of Warmoezier, gelete Koudekerk aan den Rijn.
e bevragen bij G. SPLINTER Mr. wordt te Koop aangeboden een
Metselaar te Hazerswoude a/dßrjn. florissante Tapperij en Slijterij,
gelegen op een der beste standen
van Amsterdam, met een jaarlijksch
debiet van p. m. 80 vaten Jenever,
voor een klein gezin z. K., een en 200 vaten Bier, enz. enz. HuurBovenhuis.
vrij
HuurHuis of
jaren kunnen verkregen worden.
prijs ’3OO A ’5OO. Briev. met n". 5285, Franco brieven, lett. T S, bij den
aan het Bureau W.-Gids, Dam 15. Boekh. C.
Nieuwe Leliestraat 22, Amsterdam.

Wegens sterfgeval-

fen

IhuiFgevraagd,
eene tetwaie Kenkenmeid» "Te

Tramway Maatschappij.

Sialtas, Koetsier, Conduc-

——

language taught Eene
ThebyEnglish
an English Lady. Conver-

sation, reading. comoosition.
Address, English, BRINKMAN & VAN
ten spoedigste gevraagd DER MEULEN, Harlenstraat 24,

gevraagd*
WMIDSKNËCHT"
0
met

—

Timmeren en Menen.

Een

’

DIRECTBIGE,

E~

*

Rott
W. van Andel en L Coppée, Rijswijk
Dr»]
A. P. van Roojen en A. M. Brat, Zaandam, W- Ci
Groen'sngs en D. Vriezema, Amst
Getrouwd: A. Baron Sloet van Oldrmtcnborch enF» M. Raronesse Lewe van Middelstum, Voüenhove.
Bevallen >. M. Davidson, geb. de Hoop, Z., Rott-—'t
A, M. van Schaick, geb. van ïeijlingen, Z., Ai C. vani
Wulften, gelx Parmentier, Z^ beiden Amst
D. van 1
H. G. Ver-'
Spiegel, geb. Veershïjm, D., Deventer.
loren, geb. Kronenberg, IX, Warnsveld.
Overleden: Wed. P. Johan, geb.HaTtigsveld,79j^.
Bolt
R. Greven, 50 j, Kuilenburg. —A. G. &i
Boevé, 14 m., H. Vrieling, geb. Waaldijk, 51 j., N«
Mahij, 55 j., H. G. Leep, 27 j., P„ Oppers, 16 d., allen
Amst.
F. lUcemink, geb. Goede, 59j>, Haarlemmer-'
meer.
E. Warmolts, geb. In 't Veld, 62 j., Gronin-;
gen.
D. van Drooge, 78 j«, Gorinchem.
F. J*
Weijgand, 74 j., Breda.
Wed. I. W. van Idsinga,
geb. de Haan, 79 j,, L, S. Madarasz, 56 j., beiden
Haarlem.
C. Verdei, geb. Boer, 67 j., BloemendaaL*

steken ? Hoe moes! hij (Von Steinhausen) hem
weder op de vooroordeeien van de bekoorlijke

bezoekt. Vergoeding ’5OO.
van 10 a IBjarigcn Adres fr°., iett. R D, Niemvs v/d Dag.

net on fatsoenlijk

—————

Von Steinhausen luisterde met gespannen soldaten zijn lastig door hunne onvoorzichtig.
aandacht. Waarom was het niet te verwon- heid.//
deren dat zij hare vooroordeeien had'? Waarom
{Wordt vervolgdA
bleef die gekke kleine vent in zijn volzin

Gevraagd:

11. 11. Conflseurs, Patisiers, Koeken Banketbakkers kunnen voorteen gehuwd Srnidsknecht,
durend «an bovenstaand adres in goed bekend met Paardenbeslaan
conditiën komen mei lste en 2de èn Boerenwerk, bij
(809)
Bedienden.
,1. L.
CARL FUCHS & C.
Mr. Smid. te Kolhorn.

(733)

Landbouw.

over oordcelen.«

lemand,

Adres, lett. O,

—

—

J?en
ST

I. G.

—

—

Hulpkantoor te 's-Gravendeel.

knecht,

Bureau de Placement,

In een belangrijke en zeer beklante Fabriekszaak, in Fries
land, welke jaarlijks beste winsten
oplevert, wordt een Compagnon
gevraagd. Reflecteerenden gelieven
zich, alleen met brieven, onder
No. 2, te adresseeren aan de Boekhandelaren YV. EEKHOFF & ZOON,

—

Te Amsterdam wordt bij lemand,
Een bekwaam Schuitenmakerskneoht. om dadelijkin dienst die in staat is om op Gymnasiaal
Onderwijs toe te zien, Kost en Inte treden, bij Y. VISSER, Schuitenwoning gevraagd, voor een
maker te Kolhorn.
(80Ö)

Terstond of met half .Maart a. s.
gevraagd een Schoenmakers-

van middelbaren leeftijd
gevraagd in eene Fabriek vanVeren
nette
die sedert
duurzaamdeLevensmiddelen, jaren geregeld
iedere week zijne
tegen hoog Loon en vast Werk,
te Amsterdam bezoekt,
Vereischten zijn: volkomen bekend- Glientèllo
wensclite nog ééne prima Eirma
heid met alles wat tot het Vak behoort en voldoende bewijzen van te vertegenwoordigen, waarof geen Monsters aan te
eerlijkheid en goed gedrag. Men voor weinig
bieden zijn. Adr. fr., lett. L U, N. v/dD.
adresseere zich zoo spoedig moge(814)
lijk, lett. L IJ, N. vjd Dag.

Compagnon.

dochter bestiert alles, 't Is verbazend, 't is
zoo jong en toch zooveel
merkwaardig
oordeel en overleg te bezitten!«
»Ja, wel is dat merkwaardige l>eaamde
Von Steinhausen, verlangend om hem voort te
helpen.
ïJa, de koeien, het planten, den oogst zelfs?
met nadruk : het kaas maken
alles bestiert zij. 't Is veel
wel wat al te veel
voor iemand, die nog zoo jong is, en maar
de Herr Rittmeister zal lachen over de ingenomenheid van een vader.ee
»Verre van dien,« zeide Von Steinhausen
ernstig, sik zou gaarne iets van uw stelsel
van administratie weten, want ik heb een
Rittergut in Silezië, waar alles ellendig geadministreerd wordt.«
»fla! dat is erg
heel erg,« riep de gastheer vol belangstelling uit: »als de Herr
Rittmeister na het diner eens onze velden en
schuren wil zien, ben ik zeker dat Liesbet,
dat wil zeggen —« zich zelven in de rede
vallende, »zij heeft zoo hare vooroordeeien,
en dat is ook niet te verwonderen; maar ik,
Herr Rittmeister, zal zelf u mijne kleine
grondhezitting laten zien en dan kunt gij er

Pamilie-Bericliten.
■"

üit de Haarlemsche es andere Couranten.
Ondertrouwd: J, de Nigtere en J. E. Luijters,

te Haarlem.

Onafzienbare ij-sm assa's worlen met
ieder ebgetij naar de Texelsche kust gevoerd. Prachtig is het schouwspel op die ronddrijvende ijsklompen,
terwijl ze nu eens het lichtere ijs vermorselen, dan
weer heuvelen vormen, om deze een oogenblik later
weer omver te smijten. Talrijke troepen wildezwanen
en andere watervogels bewegen zich tusschen al dat
ijs en doen hun best, om buiten het bereik van loerende jagers te blijven. Minder aangenaam is het, dat
door al dat ijs de gemeenschap met den vasten wal
weer veel vertraging ondervindt en sedert de laatste
dagen alleen per postvlet kon geschieden. Dat de bemanning van dat hulkje wel voor haar taak berekend
is, moge daaruit blijken, dat zij in December 11. 22
dagen achtereen over en weer ging, iets wat sedert
1844 's winters niet was gebeurd.

Ned. Herv. Kerk. Ber o-e pen', naar Bozenhuig (et Botterdam) J. K. L, Th. Koch, te Scherpenisse 5
naar Oosfermeer i. v. Bolhuis, te Lichtennaar Dedemsvaart W. L. Welter .Ir., te
voorde;
naar Leiden G. Bingnalda, te Oldebroek.
Uiinnïk;
Bed-anktt vo-or Krttiningren H, van

——

Mijnheer de Redacteur'!
Vergun mij een paar woorden over het postwezen

TEnaüüß"

gevraagd, een flink, groot WINKELHUIS, gelegen in een der
voornaamste straten dezer stad, om
spoedig te aanvaarden. Aanbiedingen bij den Makelaar JOSEPH HAFKENSCHEID, Singel 215, bij de
Paleisstraat.

-

Scheveningen.

BOUWÖROm

te Koop, tegen billijken prijs, 4—(f
of 8 Hectaren, in drie Perecelen;
allergunstigst gelegen langs da
gemeubileerd, goed licht, nabij de groote Toegangswegen en nabij de
Hotels. Te bevragen aan het
Beurs, TE HUUR aangeboden. Adr,
antoor van A. E. MAAS & ZONEN*
fr»., lett ME, bij F. JOH. WOLTER, Boekh, Vjjgendam 12, Amst
te Scheveningen.

TËfnr^^fkamërT

froote

flïïT NIEUWS VAN DEN BAGr YAtf MAANDAG- 2 FEBRUAEI 1880.

Gevraagd i

Openbare Verkooping

PATRIJSHOM

Wordt, gevraagd : een fraaie Patrijshond, geschikt voor Huis-

te Limmen, in na te melden Herberg, op Woensdag den 18den
houd.
Waakzaam en Zin- Februari 1880, vóór den middelijk. Brieven franco, met opgaaf dag te 11 uren, ten overslaan van
van prijs èn ouderdom, onder lett. den te Alkmaar gevestigden Nota(317)
55, bij den Boekh. A. HOOGENBOöM, ris GOUWE, van.:
De florissante, welbeklante HerReestraat, te.Amsterdam.
berg, genaamd: Zomervreugd.met
Doorrijdstal, KoepeLErf, Weilandenuitmuntendon Hyacinthen
grond, allergunstigst staande en
gelegen aan den Straatwegte LimKOOP
te zamen groot 53 Roe 35 El.
men,
Wordt voor een matigen prijs te Koop en te Huur. (4692)
Toebshoorende aan den Heer P.
aangeboden een complete InVAN DORSSER & TER HORST, KIEPT Jr. Breeder bij Biljetten en
ventari s voor het Pabriceeren
nadere inlichtingenten Kantore van
van Vriesgroen, zeer gemakkeden genoemden Notaris GOUWE.
lijk vervoerbaar. De Gebouwen
en groote, goed onderhouden Tuin
kunnen desverkiezende overgeno1 paar Zilverl. Fazanten, (in
men worden. Informatie te krijgen kleur),
bijzonder mak. Te zien en te in de Herberg van NAN GROOT.'te
D.
R. LOEF, te bevragen
bij den Eigenaar
gemeente Heer Hugohij C. A.BREEDTRRUIJN, Veenhuizen,Woensdag
Nieuwendam aan het V.'
waard, op
4 Febr.
te Uitgeest. Verzending oneler rem1880, voor den middag te elf uur,
bours.
ten overslaan van den te Alkmaar
gevestigden Notaris GOUWE, van:
Een HUIS en Erf, en een stukje
een Span prachtige Witte PonTuingrond, te Veenhuizen, gein.
nys, van het kleinste soort, doodHeer Hugowaard, aan den Togt,
mak en vlugloopend, zeer geschikt
Sectie ,1. No. 332, groot 13 Roe.
of
Brieven
Jongelieden
voor
Dames.
en voor
onderhouden
goed
Een
Behoorende aan JACOB GROENbij
lett. Z,
den Boekh. J. O.
eenigejaren nieuwgebouwd modern VELD.
VAN
Assen.
(829)
2,3 van den Koopprijs kan
als lste Hypotheek tegen 5 %
en TUINTJE, staande op een op het Perceel gevestigd
blijven.
goeden Stand, bevattendeMarmeuit de hand te Koop, een BoerBreeder bij Biljetten en informaren
drie
BenedenkaGang,
derij, groot bij deISH., bestaande mers en Suite met Marmeren tiën ten kantore van den genoemWeiland,
Akkermaalsuit Bouw- en
Schoorsteenmantels, boven drie den Notaris GOUWE.
hout en Heide, met ruim WoonKamers en Meidenkamer, alle
huis. Naar verkiezing te aanvaarBehangen, Gestucadoord en van
den. Gelegen 3/_ uur van het StaStookplaatsen voorzien, Keuken,
brieven,
Apeldoorn.
tion
Franco
Kelder,
Zolder en verder alle bij inschrijving, ten overstaan
lett. B, aan het Postkantoor te Gemakken,
te Volwelke tot een goed van. Notaris M. A.
Apeldoorn.
(818)
Huis behooren.
Aanvaarding lenhove, van ± 110span breede,
1 Mei a. s.
± 80 Zeven vierels en ± 106
span smalle, gladde Russchen
wordtmede Matten, in 67 perecelen, te Vol"Voor
een
klein
Gezin
Zeldzaam voordeelige gelegen- TE HUUR aangeboden: Een lenhove, in het Armhiiis. op Donheid tot overname eener Winkelnet betimmerd droog HEEREN5 Februari 1880,
derdag
zaak in Koloniale Waren etc. HUIS en TUIN met Veranda, 's voormiddags precies te 10
in eene der Hoofdsteden, op uit- bevattende vijf Beneden- en uren. De Matten zijn van af nes
muntenden stand, tegen 3500.
Bovenkamers, waarvan beneden Maandags te voren to bezien. BeBrieven fr°., lett. SD,Nieuwsv/dDag. een en suite, alle Behangen, Gestu- laling óf contant óf 1 Juni 1880,
~~~ cadoord en van Stookplaatsen voor- onder solide Borgstelling.
zien, Keuken, Kelder, Zolder
De Notaris DIJKER, gevestigd te
en verdere
hebbende
een fraai uitzicht, staande in de Zuid-Scharwoude, is voornemensop
Uit de hand te Koop: in het Staonmiddellijke nabijheid van het Dinsdag 10 Februari 1880,
tion-Koffiehuis te Apeldoorn.
Station, op ongeveer vier minuten voormiddags 11 uren precies, in de
li Een prachtige achterlaad Karabijn, met getrokken loop, voor gaans van doStad. Huurprijs 350. Herberg nDe Vriendschap», in het
Veld onder Oude Niedorp, Publiek
Aanvaarding 1 Mei e. k.
jacht op grof wild.
te Verkoopen:
2. een best gedresseerde tweejaEen HUIS, waarin BROODEene BOEBEHPLAATS
rige Hazewindhond.
'S. Een prachtige opgezette HerBAKKERIJ (met Winkelopsland) bestaande in: Huismanswoning,
Arbeiderswoning, Boet,
sedert onheuglijke Jaren is uitgeWerf,
tenkop. (16 Takken)
(623)
oefend, staande op goeden Stand, Tuiu, Boomgaard, benevens Graseen welvarendDorp van Noord- bevattende: het Woonhuis dieu Bouwland, alles nabij en aan
ÏnHolland
wordt te Koop aangeverse Kamers, Keuken, Kelelkander gelegen in den Leijorpolder, onder de gemeente Oude Nieboden een Windkorenmolen der, Zolder en verdere Gemakdorp, aan de Molen-Sloot eu Noormet Woonhuis on ongeveer een ken, benevens TUINTJE, alseen ruimbe- ook het Gebruik van een gedeelte dersloot, in Sectie B, te zamen
morgen
lot berging van Brandgroot ruim 18 Hectaren. In Eigenon- der
staan opleverende. Adres
Te
den
lieer
dom behoorende aan Mejuffrouw
bevragen
bij
stoffen.
Boekh.
KLUITK
den
P.
bij
der lett.
,1. G. HELMERHORST, Makelaar, TRIJNTJE GROENEVELD, Wed. K.
(660)
MAN, te Alkmaar.
(456)
aldaar, bij wien nog meerdere GILDEMEI.IER, aldaar.
Heerenhuizen in Koop en in Huur
te bekomen zijn.
De Notaris DUKER, gevestigd ! <
is voornemens op
Door omstandigheden TE KOOP
Dinsdag, 10 Februari 1880,
een uitstekend gedresseerdeJachtdes voormiddags 11 uren. inde Herhond, Reu, 4 jaar oud, bekend als
de Vriendschap, in bet veld
berg
Do
vonder
Burgemeester-Strand
te behooren onder de beste JachtOude Niedorp, publiek te
honden in Gelderland. Franco te der gemeente Vlaardingen zal op onder
5 Februari 1880, Verkoopen:
iuformeeren, onder motto ï>Hondn;, Donderdagte
genaamd:
10 uren, op de Hof- r,deHet stuk gelegenin den
bij den Boekh. J. SCHOONMAN lo des morgens
Leijergeld
aldaar,
om
Verplaats
contant
Zutphen.
(768)
koopen: 73 vaten Petroleum, polder onder Oude Niedorp, Sectie
groot 1 11., 09 A., 40 C,
In de Noordzee Opgeviseht. (761) B, No. 23.
belend ten noorden JAN DEKKER
Vlaardingen, 26 Jan. 1880.
"
Klzn., ten westen G. MUL, ten zuiDe Burg.-Strandv. voorn.
Door toevallige omstandigheden
den de Molensloot en ten oosten de
P.
K.
DROSSAART.
is tegen germgen prijs TE
Wed. K. GILDEMEIJER.
KOOP: Een prachtig ORGEL, Apenbare VERKOOPING, te
ïn eigendom behoorende aan de
bijzonder geschikt voorkerkgebruik.
Roomscïi Calholieke Kerk, in het
op
Schagen,
Donderdag
12
De Kast is geheel van Eikenhout
veld onder Nieuwe Niedorp. Nadere
en met snijwerk versierd het bin- Februari 1880, des middags 12 ; inlichtingen zijn te bekomen ten
in
het
De
Koffiehuis
uren,
Beurs,
nenwerk uit de beste en duurden Heer W. ROGGEVEEN, en kantore van genoemden Notaris
zaamste materialen samengesteld. bij
(828)
verzoeke van de Erfgenamen DUKER.
Dit Orgel heeft 2 handklavieren, ten
van
Wijlen
den
Heer
A.
Cz.
ERIKS,
vrij pedaal en 17 volle spelen en
is door een der meest gerenom- van: èen HUIS met Erf en
en vier perecelen Weimeerde fabrikanten vervaardigd, Tuin,
OPENBARE VERKOOPING te Caswelke bij den verkoop een bewijs land, op Tolke, in de gemeenten tricum, in na te melden Herberg,
en
zamen
Maarten,
St.
to
Schagen
van 15 jaren guarantie verleent.
op Donderdag 5 Februari
Zich te adresseeren, onder het groot 5.08.80.
1880, voor den middag te elf uren,
bij
Biljetten
Breeder
omschreven. ten
motto Kerkorgel, N. v/d Dag. (791) (458)
overstaan van den to Alkmaar
Notaris BOONACKER. gevestigden
Notaris GOUWE,van:
bijzondere
omstandigheden
]ï_oor
. De gerenommeerde Herberg,
SJ ïe KOOP: 10 & 12 vaten
genaamd Stations-Koffiehuis, met
a. 100 Kilo prima gezuiverde
Kolf baan, Doorrijdstal en Erf,
Medicinaal Traan. Op franco in de Herberg van NAN GROOT, te in het midden van het Dorp nabij
aanvragen wordt Monster gezonden. Veenhuizen, gemeente Heer Hugo- hel. Spoorwegstation te Castricum.
Adresir°.,lett.HU, N.v/dDag. (797) waard, 'op Woensdag 4 Febr.
Aanvaarding 1 Mei 1880.
1880, voor den middag te elf uur,
De
ten overstaan van den te Alkmaar tegenhelft rter Kooppenningen kan
eene jaariijksche rente van
gevestigden Notaris GOUWE, van:
als Ie Hypotheek op het Per4%%
Een
WINKELHUIS,
waarin
Een prachtig gelegenZomer- en
gevestigd blijven.
Tapperij, met Erf, Werf en een ceel
Winterverblijf met Stalling, stukje
inlichtingen zijn te bekoNadere
aan den A'eenTuin en Boscbje, dicht bij een huizer Tuingrond,
men ten Kantore van den *genoemMiddenweg
in
den
Polder
Spoorwegstation in de schoonste en en de gem.
(355)
Heer Hugowaard, Sectie den Notaris GOUWE.
meest gezonde Streken van GelderI, No. 370, groot 9 Roe, 35 El.
land wordt voor 12 Duizend Gulden
Do Notaris S. BROUWER, geBreeder bij biljetten en informate KOOP aangeboden. Het Huis bevestigd te Maarssen, zal op Dontiën ten kantore van den genoemvat 9 behangenKamers, Provisie- en
derdag den 12 Febr. 1880,
den Notaris GOUWE.
Mangelkamer en vele gemakken.
des middags te 12 uren, in het
Adres fr". lett. Z K, Nieuws v/d Dag.
Logement bewoonddoor DE ERVEN
C.
F. SONDORP, KÜBATZ,
te Breukelen, publiek
VAN
G.
STEEDEN,
P.
.1. DU BOIS
verkoopen:
GROENMAN,
L. VAN BAKEL
B. M.
De goed onderhoudene en zeer
J. SIMON en A. PEREL, Make- logeable
Jr.,
Heerenhuiainge, gezijnde Rekel en Teef. 2 jaar oud laars, zulten op Maandag den
en mak, van jong aan opgefokt, lsten Maart 1880, des avonds naamd » Vroegluski bevattende vermet Hokken en Kettings, zijn ÏE te Zes uren, in het lokaal Frascali, schillende ruime en kleinere KaKOOP. Adres bij den Uitgever der aan den 0. Z. Voorburgwal en Nes, mers, Zolders, Keuken, waarin
Nieuwe Twenlsche Courant, te Alten overstaan van de Notarissen Regen- en Weiwaterpomp, Mangelen Kelder, Erve, Tuin en
melo, onder letters V. O. S. .
MULDER &
in Veiling kamer
Koepel, Koetshuis met Woning en
brengen:
Stalling. Voorts verschillende perËen hecht, sterk en weldoortim'
Bouwterrein;
ecelen
merd KOOPMANSHUIS, met alsmede uitmuntend
twee Heerenhuizingen
wordt wegens gevorderden leeftijd afzonderlijk verhuurd wordende
en
ÏE KOOP aangeboden het van Boyenwoning, Open Plaats en met Erven, Tuin en Koepels, een
ander
zeer
aan
de
gelegen
gunstig
staande
gelegen
ouds bekende "Koffiehuis met Erve,
en
aan de
rivier de Vecht on de Heerenstraat
onderhoorigheden en daarvoor
in de Kom van het Dorp Breukelen,
gelegen Tuin bij de aanlegplaats
scholen zijn, ook voor meer
der stoombooten van Amsterdam, No. 10, Kad. Sectie 11, No. 6336, ter alwaar
uitgebreid lager cmderwjjs. De beiHel Amsterdammer grootte van 1 Are
en 3 Centiaren. de laatstgemelde Huizingen zijn
eer hui s.
Het Perceel is van Gas- en Duin'
"lot l°.Mei 1881 ieder voor
f Desverkiezende kunnen ook 2 wateraanleg voorzien. Breeder bij verhuurd
's Jaars, terwijl de overige
’3OO
istukken Weiland, ter groottevan Biljetten
ïe bezichtiperecelen kunnen worden aanvaard
libijna 3 Hectaren, daarachter gele- gen, des omschreven.
Dinsdags en Donderdags, met den In Mei aanstaande.
!;gen, in Koop worden overgenomen. alsmede op
Verkoopdag, van
Te bezichtigen des Dinsdags en
i De helft van den koopprijs kan 2 tot 4 uren,den
op
vertoon van een Donderdaas van elke week van des
|op het verkochte gevestigd blijven. Toegangbiljet.
namiddags eén tot vier uren. Bree[Door de gunstige ligging aan het
De bewijzen van Eigendom en de der bij Biljetten omschreven en
;IJ en het gezicht op Amsterdam is
zullen vier dagen nader onderricht te bekomen zoo
ivoormeid perceel tot alle andere Veilconditiën
op den Verkoopdag, bij bovenacnoemden Notaris S.
alsmede
vóór,
doeleindeD zeer geschikt. Brieven des voormiddags, ter lezing liggen
te Maarssen, als ten
BROUWER^
franco, onder lett. W K, bij den ten
kantore van genoemde Nota- Kantore
van den Notaris I. J.
Bofkh.JOHANNES MULLER,Kalver- rissen, Kloveniersburgwal bij de
te Breukelen Nijenrode.
straat 10, Amsterdam,,.
-..ÖS24I
umi
Stegen Mei e. k., in een der Hoofdsteden van N.> of Z.-Holland, ter
Overname eené nette ZAAK, welke
'een burgerbestaan kan opleveren,
bij voorkeur eene Kruideniers-, Koo'menijs- of Gruttersaffaire, Tapperij
tof Slijterij. Aanbiedingen worden
ingewacht, onder opgaaf van Koop'prïjs, onder lett. R, franco bij den
Boekh. ,!. O. VAN HOUTEN, te Assen.

¥00?f500,

KOOP, voor

H 6,

Openbare Verkooping

Amersfoort.
TE HUUR:

Heerenhuis

Voor f 8000

Teiling van latten

—

Broodwinning.

’
JACHT.

’

Jachthond,

STRANWéfITOEBIJ.

OR&OB&EL.

_

>

"

DoöTYsïiïiiYïifeosi),

Openbare Verkooping

'■■

van verschillend weegvermogen, zijn in KOOP
en HUUR verkrijgbaar bij
SPUISTRAAT li9, AMSTERDAM.
PS. Herstellingen solide en billijk.

~ITTÖSSENr

.

Te Bieuwendam

Tulpstraat

fenaamd

.is verschenen:

Diverse

in het Hcercn-Logement aan den
Burg te Leiden, bij opbod Zaterdag 7 Februari 1880, bij afslag
Zaterdag 14 Februari 1880,
des avonds te zeven uren, ten overstaan van Mr. J. A. F. COEBERGH,
Notaris te Leiden, van:
Het onlangs nieuwgebouwd
Woonhuis met daarachter gelegen OpenErf, Droogloodsen Werkplaats, thans ingericht tot Marokijnlederfabrick. allergunstigst,gelegen,
het Woonhuis met afzonderlijken
toegang lot de Fabriek aan de Oude
Hoefstraat, wijk 2, No. 31 en uitkomende aan den Vestwal meteen
fraai uitzicht op den Singel, bevattende het Huis: 2 zeer Nette Benedenkamers, beide met Stookplaatsen, Kasten, Bedsteden en

Jun, H. B. SMISSAERT.
Huizen 4-"/. %.
2 Dln. roy. B°.
Prijs ’6.25.
D, bij de Firma WUST & C°., in
Zie:
de
Portefeuille
Na. .43 (24
Bureau-Artilceleri, Doelenstraat 20. ;. .Januari 1880).
(685) '

.

—zuiver,'
die best,
Prachtig voor het Hoofd. LANDBOUWERS,
sterkkleurend, geen schadelijke
Dames, die, wenschen prachtige
j

bestanddeeien bevattend Deenseh
HAARVLECHTEïT te dragen, Boterkleursel
willen gebruiken,
of wat tot het Vak behoort, tot on- dat onderzocht is aan het Proefgekend lage prijzen, wenden zich station der Rijlis-Landbouwschool ta
aan tic Amsterdamsche HaarWasreningen, vragen vooral naar*
bazar van L. B. PRUIM, recht het "Deenseh Boterkleursel van
over de Mozes en Aaron Kerk 61,
TK & TEN BRINK, te SteenAmsterdam.
uMk,vrier handtcekening op het
■

etiket moet

ALUTMT W Pöltl

uit de eerste Engelsche Brouwerijen worden steeds in Prima
Dualiteit a 15 Cent per i,_ Flesch
geleverd door COLDER & Co.,
Singel- bij de Warmoesgracht 244.

(9927)

P.S. Nazien der trekkingen, vim
(9855)
alle Loten.

—

, —,

f

DEKKLEEDEN

Een

Te Huur-en Te Koop

bij
F. ZEILINGA,
Prins Hendrikkade 109,Amsterdam,
(9188)

Yrijiiliip Moopii

- - Hff-J---VT

-

.

i

Borst Pastillen

worden met goed gevolg mjbruiktj
tegen Hoest, Schorheid, Keel- en
Borstpijn. In zakjes a 15 ets. en!
in doosjes a 30 en 50 ets.

Wrpïaatslng.

Emser-Pastillen
Slijm-laagpillen

in doosjes met 50 pastillen 50 CtSV
in doosjes met 50 pillen 25 cents.

de Winkel in de Rozenstraat 50
gevestigd blijft.
A. DE JONGE.
Voorheen G. TEN HAVE.

in den Westerpolder onder de gemeente Leimuiden, te zamen groot
0 Hektaren, 31 Aren, 40 Centiaren.
Te Verkoopen in twee perecelen.
Nader bij Biljetten omschreven.
Ïe aanvaarden: de Landerijen
terstond en de Woning op 15 April

staan.

AMSTERDAM, Paleisstraat 23.
ROTTERDAM, Hoogstraat 359.
Directe In- en Verkoop van
alle soorten Effecten en Loten, het
inwisselen van Coupons enz.

Indien

TEER-OAPSÜLES

in flacons met 60 capsules 60 ets*
Verkrijgbaar in de apotheken eni
B.ozenstraat 50. bekende depots van 11. VON GIMte Emmerik.

Waff löpM, lils&t

1880.
Betaling «ler kooppenningen 15
April 1880.
Nadere inhch'tingen zijn to bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris Mr. COEBERGH, Hooge-

IM.

Grondig Onderwijs in bovengenoemde Vakken, bij een Hoofdonderwijzer alhier, tegen 5 per
8 maanden. 2 lessen wekelijks. Fr0,

’

De Notaris VAN DEN HELM, te
Maarsseveen, zal Donderdag 19
Februari 1880, des middags 12
uren, bij P. J. VAN BEUSEKOM, in
het Heeren-Logement te Maarssen,

waardige Papieren.

Keuken,

MATEN,
Koperai eßlJzeren &ewlchtn,
BALAISM,
TOONBANK-BASCULES,

Wed. J. DE
Scheeps-,Brood-eni?eschuitbakkerij,
22. O. Z. Voorburgwal. 22.
20 Küoprima BOTER
schenkamertje, Alkoof, Keuken,
f 26.50, 2eSoort/22.50,de 10
Kelder, Zolder met Dienstbodenka12; tevens
14.50 en
mer en Tuin, staande en gelegen Kilo
heele, gebrande versche Kofüeals en naast het vorige perceel.
55 Cts. % Kilo, alleen bij
Verhuurd tot 1 Mei '1881, voor boonen
5 Kilo verkrijgbaar, alles a contant,
270 in het jaar.
In de beide perecelen bevinden bij A. H. DE KREEK, Amersfoort. (826)
zich Regen- en Weiwaterpompen.
persgraebt.
Te aanvaarden 15 April 1880.
No. 2. Een dito Heerenhuisinge, bevattende 5 Kamers, Tus-

’

Zij zijn van vele gemakken voorzien.
(823)

&ROND-BASCÜLES,
Weegschalen,
dewiGlit voor fijne leps,
Lengtefflaleu,

’

’

van af heden steeds in grooteni
voorraad en tot de eoncurree-:
rendste prijzen verkrijgbaar bij;

Toga, Mantel en Bef.

Bijdrage

lot de

kerkelijke

LMe&Zeoii,

geschiedenis der

en wereldlijke klee-

ding, door

Koirisrmarlt 29,30 ca 3?

Dr. G. D. J. SCHOTEL.
laars, zullen op Maandag den
23sten Februari 1880, des middags te 12 uren, in het Lokaal de
Brakke Grond, ten overstaan van
Franco toezending tegen ontvangst
den Notaris .1. E. CLAUSING in VeiPostwissel. waarop vermeld:
van
ling brengen;
bij GEBRs. E. & M. COHEN,
De gunstig gelegen BOEBENMagazijn van Goedkoope Boeken,te.
genaamd: KENT U
en te Nijmegen.
ZELVE, met Huismanswoning, Arnhem

Voor slechts f 1 In pL f4.75

Stalling voor Hoornvee en Paarden, Wagenschuur, zes Roeden
Hooiberg, Moesgrond, Tuin,
Boomgaard, Werf en Erve,
benevens de daarnaast en achter gelegen 10 Kampen welig en weltoe-

v//s///f/////v////s////w////m///A

| BSB|§ E?dfë§ H §

gemaakt WEI- en HOOILAND,
staande en gelegen in den Oost-Bijlmer-l'older, strekkende van de Bijlmer Ringsloot tot aan de ï\'oordsloot nabij Gaasperdam, gem. Weesper-Carspel, kad. Sectie B, No. 239
tot en met 250, 275, 276, 277, 278,
370, 871 en 932, ter gezamenlijke
grootte van 20 Heet. 60 Cent
De Landerijen zijn te aanvaarden
onmiddellijk na de betaüng der
Kooppenningen; de Gebouwen met
1 Mei 1880.
Alles gezamenlijk is verhuurd
voor ’2OOO 'sjaars.
Te bezichtigen dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen.
De Bewijzen van Eigendom en
Veilconditiën {zullen acht dagen
vóór en op den Verkoopdag ter
lezing liggen ten Kantore van den
Notaris J. E. CLAUSING, aan de
Keizersgracht bij de Veizelstraat,
te Amsterdam, en Copij derzelve
tea Kantore van den Notaris C. J.
G. DE BOOIJ, te Haarlem, alwaar
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(9825)

Letter F.

Ons refereerende aan bovenstaande annonce, bevelen wij onze
firma met de meeste hoogachting
aan bovenbedoelde Clientèle aan.

Kelder, Zolder met Dienstbodenkamer, Tuin en Serre, staande en
gelegen te Maarssen aan de Schïp-

I

den dag. Sluiten Prolongatiën
en geven Voorschot op Gelds-

J. DE JONGE, en bedankt bijzonder voor de begunstiging, welke
haar Echtgenoot zoo vele jarenheeft
genoten.
Wed J. B. BROEKMAN-.

verkoopen:
No. '1. Eene goed onderhouden
Heerenhuiainge, bevattende 4

GRüI-iTHUT & Co., in

Effecten, Spuistraat 18», Ambelasten zich met den
Koop en Verkoop van
Effecten tot den koers van

brieven, onder motto Taal, bij den
Boekh. J. CASPARUS DRECKMEIER,
Vijgèndam 28, Amsterdam.
cd. jT~rT BROEKMANTmaakt
door deze bekend, dat zij met
1 Eebruari a. s. hare clientèle
heeft overgedaan aan de firma Wed.

woerd No. 82, alwaar tusschen de
Veiling en den Afslag verhoogingen
kunnen warden gedaan legen genot
van één vijfde der verhoogsom.

_texejis^j_tfonnaniifljÊJie_komen.ziui.

DOOB

4i/a % en'
Aanvragen, letter

No. 1226, groot 2 Aren, 71 Centiaren.
Te zien Maandag en Dinsdag van
12 tot 3 uren.
gij Urlings PatentstijfTe aanvaarden l Mei 1880 bij de
kunt gij zeker zijn
koopt,
sel
betaling der kooppenningen.
onvervalschto Stijfsel te hebben.
Meerdere inlichtingen 'zijn té beJACOB
komen ten Kantore van voornoemaan de '/.aan.
Koog
Mr.
COEBERGH, alwaar
den Notaris
tusschen de Veiling en den Afslag
ruim
BURGERHEER, P.
verhoogingen kunnen worden ge30 jaar. Eigenaar eener nette
daan tegen genot van één vijfde
Wïnkelzaak (Z.-H.) wenscht in kender verhoogsom.
nis te komen met eene DAME, ca.
25 a 28 jaar. P. G., in tegenstelling
gefortuneerd. Vereischten; aangenaam humeur en tevens ambitie
in het Heeren-Legement aan den eene nette Huishouding te aanvaarBurg te Leiden, bij opbod Vrijdag den. Stipte geheimhouding wordt
13 Februari 1880, bij afslag verzekerd, bijvoeging van Portret
Vrijdag 20Februari 1880, des aanbevolen, welke teruggezonden
zullen worden. Van brieven zonder
voormiddags lo elf uren, ten overstaan van Mr. J. A. F. COEBERGH, duidelijk adres wordt geen notitie
genomen. Adr. Fr"., lett. L TF,iV. vjdD.
Notaris te Leiden, van:
Eene zeer goed onderhouden
BOUWMANSWONING, met
Stalling voor 14 koeien, bouten
Door deze maak ik belangstelvijf-roeden Hooibara en
verdere getimmerten, Erf en Tuin, lenden bekenddat lieden, 1 Februari,
benevens' eenige Perecelen uitste- mijne Bakkerij.is overgeplaatst
kend en wel toegemaakt Wei- en naar de Schéeps- Brood- en BeWed. .1. DE
Hooiland. aan den weg naar het schuitbakkerij
Tolhuis, aan den Amstél of Drecht, O. Z- Voorburgwal 22, terwijl

groote Alkoof,

Verhaal nit den tegeHEwoordigea tijd.

baar op Land, Rente

wit marnieren Gang en
Keuken; boven: 2 Kamers en een
Zolder, kadastraal bekend Sectie i-i,

Kamers,

;Een
CHARLES DO PLESSIS,

Ie Hypotheek.
Kapitalen beschik-.;

Openbare Verkooping

12 MILLE.

WIEGANdTa.

LEUSEN, Boekh. Haarlem. (829)
Bij IJ. ROGGE, te Amsterdam,

,A.

G. F. K. BROMMEIJER,

locomobiles en

"~TE

Te Koop,

f BASCULES,

Ccntrifugaalpompen.

~TE

Men vraagt

ter overname een-a Zaak in Man
nufacturen, welke een goed bastaan oplevert en van geen grooten
omvang. Brieven
lett. J M, bij

PULSOMEÏERS
van The Pul-,
someter En-'
gineering

■

;

é

noch smering
Komen, na|
stilstand in/

lucht door heteenvoudig ope-\
nen der stoomkraan onmid*
delhjk in werking.
Hebben hoegenaamd geen funda<
tic noodig. Zijn aan uiterst geringd
slijtage onderhevig en dompenzelfs'
de meest verontreinigde vloeistolleri
zonder eenige stoornisop. Steeds iii
de meest courante nummers
dig bij deGen.-Agenten voor Nederl
en Koloniën BACKER & RTJER
Fabrikanten van Stoom- enander«
Werktuigen te Breda. Prijscourant

lodinmrjzer Levertraan van
H. J. DE LA ROCHE BUSE & Co.,
te Arnhem. VoortreffeUjk middel
ter genezing van Bloedarmoede,
Bleekzucht, Kwaadsappigheid, aanleg tot Longlijden enz. enz. Geanalyseerd en goedgekeurd door de
Heeren Dr. VV. MEYERINGH, Dr. ten op franco aanvrage gralis.
VAN HAMEL ROOS, MIEDESIA &
Sedert 1 November 1879
VAN AALST, en P. G. STEENSMA.
DepQthouders gevraagd.
Gunstige conditiën zonder risico.
iüüQ),
-Ö73QI
in denjoriis.

Pf

25 %> Reduelii

HET NIEUWS VAN DEN DAa VAN MAANDAG- 2 FEBRUARI 188'OS

Alle Vroolijke Fransjes
moeten dit Boekje bezitten.'

Les Marques renommées: CARTEBLANCHE& CARTE NOIR'
t»
premiers Restaurants.
I \|

sont dans tous les

Wat wordt het laat; de Klok slaat "',

-. (acht. .
t Wordt duister mijn Roosje.
Bat gaat naar den Bosch toe, enz.'

§4
oad en

GezelschaDslieCLereii.

nieuw, met Muziek, alle van

Hollandschen oorsprong, verzameld
door MARIUS A. BRANDTS BUIJS.
Tegen overmaking van 60 Cent,

franco

door 't

JVIÏPirOP
. Yllu_,Öl|

geheele Rijk.

(754)

Ualranaansleeg

üuidenstraat

6

U_

AMSTERDAM.

Bet Assurantietantoor
van de HeerenKLINKENBERG Co.
&

'is verplaatst naar de Warmoesstraat 76/78, Gebouw »Nc(789)
dcrlando. No. 6.
,I<K> Visitekaartjes postL

Amsterdam;

WATERVRIDE,
DOOR

R.P.J.TuteinNolthenius,
INGENIEUR.

Openbaar schrijven

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

met één Kaart.

Prijs ’1.25. Franco per post ’1.30.

$insde§ordëaïuA
&

;

AISTEEDAI. UTRECHT. ROTTERDAM. LEEÏÏWARDEI.
Heden ontvangen de nieuwe voorjaar s-assortimenten in
SERVET- en WITGOEDEREN, tegen buitengewoon
voordeelige prijzen als:

Shirtings en Madapolams
Amersfoort en Keper
Graslinnen en Basinstreepen
"Wit Linnen, sterke qualiteit
Servet- en Handdoekengoed

COGNACS

L

ii

van af 12\
„ „f2.00. p.St.

„ „
„ „
„ „

Rénnie van OnisMenten ler
L** Hoopliool.
Het Comité
Centrale

.

"Voordracht

van den Heer J. J. CREMER,
j Donderdag 5 Februari a. s.,
H .i
's avonds te 8 uren, in Odéon.
(1690)

, ,

—Hl

->

zeer doelmatig, zuinig en zindelijk iv het gebruik, waarbij geen Kachelpijpen behoeven, geschikt om een vertrek van 4 Meter lang, boog en
broed te verwarmen, worden na ontvangst van Postwissel, of per spoor
tegen Rembours, verzonden door de Fabriek van Petr.-Kooktoestellen1

_

en alle Verlichting door Petroleum van
B. H. LINSCHOTEN Jr„ fiembrandtplein 60, Amst.

(9246)

——""

'■

■'

Drinkt niets anders dan

., .

■ i.^

Keizersgracht hoek Molendat prachtige Engelsche Bier van
pad, a 30 Ct. per heele en 17ifc Ct. per halve flesch. Prijscourante*»
van 15 soorten Engelsche Bieren gratis verkrijgbaar, aar
bevolen door de voornaamste HH. Geneeskundigen (636)

’

W^^lMij^êW J^/IJ
VS^^sAjy^a/^^W
>»s<^>-—;óaV_»'

PP HO
-f
x fifi.w-

van af Maandag 2 Februari, van alle voorradige
MANTELS, PEIGNOIRS, KEG-ENMANTELS,
STOFFEN en eene groote partij LAPPEN tot
laga

P. IL VAN DER LAAIY,

y\J ASCHORYbTAL,

2e Secretaris.

'

*

"

buitengewoon
Prijzen, bij
uit de
Réunie-commissie voor deFeestviering in 1875 roept bij deze op „
alle Heeren Réunie-Commissa- ,
Leidschestraat bij de Heerangracht.
rissen, leden der speciale Vijf jaariijksche
totihet houden
GEWAARBORGD tegen NAMAAK.
eener VERGADERING op Zondag
8 Februari 1880, des namiddags
-_._._.
te twee uren, in de Plaals-Boyaal
Ecl_t SOBERT HOLTZ's
te Leiden.
Punten van behandeling:
15 Ct. per pakje.
o. Viering van het305-jarigbestaan
der Leidscbe Iloogeschool, in
in alle steden van Nederland.
WW
Te
bekomen
Juni 1880.
b. Bestemming van het batig slot
van 1875.
Wederverkoopers veel rabat.
(514)
Namens het Comité voornoemd,
ROBERT HOLTZ, Ede bij Wageningen.
Jhr. Mr. W. A. DE JONGE,
(626)

"

15 Ct.
30 Ct.
NAAIMACHINES.
20 Ct. /yw/ISS» <S<^\!\ De steeds toenemende vraag naar onze
HANDNAAI-MACHINES »Saxonia
IIwÊËÈÏ^X^
Regia« en de voorkeur die aan deze Machine
';,V*lll
fll*l
fl9
n
Naai*■ x^.OU.
\ico\ \mn§§Psl ")) gegeven wordt, heelt verscheideneDuitsche
dergelijke

-fpBT" Eene prachtige sorteering Engelsche VITRAGES, geheel nieuwe
DESSINS en aan beide kanten gefestonneerd, gereed voor het
gebruik, van af 40 Ct.
18 80.
OPRUIMING,

A. B. LAW
Bordeaux

Ct.

Damasten Tafelstellen

'

Heden verscheen bij SCHELTEMA & HOLKEMA, Beursstraat,

'

"

Geheel linnen
van 12 Servetten met Tafellaken voor
» I.— Pijn
linnen damasten dito dito met GEs 0.50
KLEURDE
INITIALEN geborduurd voor
» 2.25

..

Amsterdam. (055) Ali

Agent-Général' M.

. . j 0.75

100 Adreskaarten i *«.
elke 100-stuks meer »
1000 Env. met naam vanaf
Alles fr°. door het geheele Rijk.
Op aanvrage woreen monsters
gezonden door G. H. JUNG, Hout(799)
tuin. N°. 4, Rotterdam.

CHAMPAGNE GÜSTAVE GIBERT.
c;
I ill ö. ..
—
Solide Petroleum-Kachels af 11,

WEEOTIJS, Raptor!. 43,
SliifuiTvaii D.AMSTERDAM.
TE

Alle Hardsteen- en Marmerwerken.

machine-Fabrikanten eene
Naaimachine doen vervaardigen en onder denzelfden
naam in den handel brengen. Ten einde het publiek voornadeel te vrijwaren,maken wijbij dezebekend, dat eikeechte »Saxoniaßegia«voorzien
is van nevenstaand in Nederland gedeponeerdFabrieksmerk. Onze »Saxonia Regia« is bij iederen soliden handelaar in Naaimachines in Nederland te bekomen.

SEIDEL & NAUMANN,
Naaimachinefabriek in Dresden.

(635)

Eene sinds jaren gevestigdeOnderneming vraagt in alle Steden en Dorpen
(640)

SOLIDE AGENTEN,

welke hun wekelijksch inkomen met / 3 a 4 wenschen te vermeerderen.
Agenten van Begrafenisfondsen en Personen, die met vele menschen in aanraking komen genieten de voorkeur. Adr. fr°.aan J.MEIJER,teSchoonhoven.

’

—Bïutëngéwöiië"Aanbieding
voorden Dienstbaren Stand.
Alles Ie zamen

voop

den spotprijs van f 41S0.

14 El prachtige glacé Mohair in alle grijze en bruine kleuren, 5/4 breed, voor een volslagen Costuum.
10 El 5/4 Percal, nieuwe patronen, echt van kleur, voorl Japon<
goede qualiteit, houdende 20 El.
1 vol stuk
1 geheel afgewerkte gekleurdeDames-Bovenrok metplissési
lOi'a El halflinnen, 5/4 breed, voor drie Hemden.
i/a Dozijn geïmiteerd Linnen-Zakdoeken met randen.
4 El Linnen Bont voor 3 Boezelaars, V/s El breed.
3 paar fime witte Dames-Kousen met opengewerktenrand.
Bovenstaande Goederen worden verzonden na inzending van Post»
wissel of tegen Rembours door de
(718)

Amslerdamsclie Bazap, Damslraat 13, Amsterdam.

SGSOORSTEEÏ-MAITEIS.
Aon 't kleine Rivierke. MARMERM
Een groot Magazijn is daarin steeds ruim gesorteerd.

Wie belang stelt in degelijke, godsdienstige lectuur,
Dr. EOIÏÏEBEIT Kaarten en Plaatsbewijzen ver- Diploma's van bekroningen op Binnen- en Buitenlandsche
verzuimè niet met onderstaande uitmuntende en,
goedkoope gesenriften kennis te maken.
(3614)
krijgbaar aan het Lokaal, 4 en 5 tentoonstellingen liggen ter inzage.
Mdopi van 2-10 Feto, Februari, van 10 tot 3 uren. (765)
a
m wa
en BËSERVOIRS
„Doelen-Hotel". (802) lÖoVen SMioeiT voorBAKKEN
Leerlooiers, Eleekers, Stokerijen, Suiker- en andere Fabrieken
fe« ~ wei
f BÜ bli fw Bil
mSAW m
worden
(3521) vaardigdtegen billijke prijzen op de plaats zelve van Cementstoen vervoor
door
ARIES.
H.
MAÖ DONALD & IMANS,
Bijirap tot tol m MsilieMip VoftMwittslii,
LaprenliËeltaOntewijs
Brouwersgracht.
Stoom Tras- en Cementsteenfabrikanten,
om «sa tm

&&.

"3i

__&H

<_ïj _§£&_ v&

soorten van Hollandsch.
en Beiersch Bier uit de Stoombierbrouwerijen de Haan #" Sleutels.
AÜle

(4356)

ODÉON.

SOIREE

MÜSICALE

te geven door

F. LEBERMANN,
op ZONDAG 1 FEBRUARI e.k., met
■welwillende medewerking van Metuffrouw JACOBINA
Entree ’1,99. Aanvang 8 uur.
Programma's 's avonds aan het
Lokaal
(713)

worden geleverd door

A. HOOGENBOÖM,
Boeliverkooper en Boekdrukker,
Reestraat 19,
TE AMSTERDAM.
FRANSCHE

Speelkaarten,

vierkante en vergulde ronde
hoeken, van B. P. GItIMAUD, te
(8083)
Parijs. .
Hoofddepot voor Nederland bij
A. W. BRUNA, 50 Zwammerdamstraat, Amsterdam.
met

■

Nederlandsche Brandkaslcnfabriek Ie Arnhem.
iNTEBHATIöNiOEN WEDSTRIJD *, BRMD{^
ARNHEM
mËk
NOPPEN'S /sPfm
NOPPEN'S
BRAHBWAARBOROKASTEN. iö^^y^ BRANDWAARBORQRASTEN.
ARNHEM 187».

luur voir <fc« Valfrotf.

1879.

jÊÏ~Jy7lPakrf TSl__.iL'"' r
©Meter licbjJ op bazelt.

"" dm ValproeC

Door de \uur- en Valproeven onbeschadigd.

Inbraakproef door 2 Engelschen 2.10 uur.
papier geelgekleurd, volkomen handelbaar, door de Jury
N°. 1 gesteld.
Systeem t meest weerstandbiedend aan de zwaarste proeven
Kluizen en Inmetselingen overbodig.
Brandkasten voor Particulier gebruik van ’2OO tot f 500.
»
» Kantoren
» »500 » »100o'
Voor groote Administratieve Inrichtingen Prijsopgaaf volgens in te
zenden teekeningen.
Teekeningen worden ingezonden door de Fabriek te Arnhem,en door
uteft Heer NIC. NOPPEN VAN PADDENBURG, te Amsterdam.
(592)
Opening,

ARNHEM.

.

F. NOPPEN.
.

,
Stoomvaart-Maatsehappij «Zeeland, « Koninklijke Nederlandsche Postvaart. Dagelgksclie Dienst voor Personen en Goederen,
tusschen VLISSINGEN en LONÜEN, via QUEENBORO.
-»»■

--■

'■

■

Vertrek:
Vertrek:
uit ARNHEM
(Rijnsp.) lv. 45m. v.in vr
r,m
TS^TK'GFN (s
r«av\
av.) 9u.20m..
vLtóblr\UEN
UTRECHT
»
3u.49m.
Aankomst:
» AMSTERDAM(Oostersp.)2u.4Om.
d
Idem
(Rijnsp.)3u. —m. te LONDEN
('smorg.) Bu. —m,
(Aank. te Vliss. Bu. 45 m. 's av.)
+
Vertrek:
uit AMSTERDAM(Holl. sp.) 4 u. 45 m.
uit LONDEN des avonds:
»
5u.59 m.
» DEN HAAG
» ROTTERDAM D. P. 6u.30m. VICTORIA STATION ..Bu. 40 m.
Beurs 6u.40m. LUDGATE HILL
Idem
8 u. 38 m,
»
(Aank. te Vliss. 9 u. 15 m. 's av.) HOLBORN VIADUCT
8 u. 35 m.
Tusschen Amsterdam, 11. IJ. S. en Vlissingen is een doorloopend
Rijtuig in den Boot-trein.
(8903)
Reizigers, voorzien van 2de kt. biljetten, kunnen aan boord van
het Salon gebruik maken, teaen betaling van: voor enkelereis f 6.—
Informatiën verstrekken de Maatschappij tot Exploitatie van StaatsSpoorwegen, Bureau Zeeland, te Utrecht, de Heeren BEST RYLEY & Co.
Hoofdagenten, 122 Cannonstreet te Londen, en DE DIRECTIE.
VHssingen, October 1879.

„

..

WITTENBURG, AMSTERDAM.

Te Arnhem bekroond met den 2n Prijs.

(9208)

HetDie peltoopste
AanM van Voorjaars-MaiiTifacturei!.
voorzien,
degelijke Goederen voor weinig
geld wil

zicb van

pro-

fiteere van dit buitengewoon goedkoope aanbod.

112.50 toot Dames f 12.50 'f 12.50 veer Hcra f 12.50

volslagen Japon, gloedvolle
bruin of zwart, töt een volsllgen
in brum, donkerbruin,
Demisaison.
,
,„...
marmeblauw, blauw gendarm,
13
4 e ecb. te «arische Bukskin, m
brons, pruim, grijs, donkergroen,
elko .ne"e donkere kleur, laatste
donkerpensé,bruingrijs,bordeaux,
smaak tott een Pantalon.
lichte rouw en zwart
dozijn' goede halllinnenHeerenel 9/4 breed Waterproof Rajé,
41/2óndoordringbaar,
de
zakdoeken.
bepaald
van
soliedstequaliteitenlaatstesmaak, 1 Overhemd, met linnen Borst,
wit of gekleurd (nummer ofbalsin donkergrijs, bruin, bruingrijs
wijdte op te geven),
en zwart, effen of gestreept,tot eenvolslagen Regenmantel of Da4
i/ do_ij n __i__ nen Boorden.
Cravat.
ofwollennet 1
1
(Stalen worden met verzonden,
gegarneerde Bovenrok.
doch do Stukken liggen ter in1 fijn en goed geparfumeerde Doos,
gereed.)
rage
dozijn
X_
halflinnen
inhoudende
Zakdoeken.
Tegen toezending van Postwissel of onder Rembours wordt dit Pakket
door het geheele Rijk verzonden. Men bemerko slechts op den Postwissel
of Briefkaart Dames- of Heeren-Pakket, benevens de kleur der Stof die
men verlangt, en lette op het Adres van bet groote ManufacturenMagazijn KONINGSHOF, Korte Nieuwendijk 25, Amsterdam.
kleuren

*

frfaiSobof'vilten

""*

B. SANDERS & Co.

Amhagtslieer I v. d. Heulen,
AMSTERDAM.
HOUTHANDEL, Kantoor: Map-Lijitaaispilit 3;

GEZAA&DTEAKHOÜT, Kan» ca MafazMitatr. 18

«L

Bj,

jJßjfg»

LOONStOuÉüiizaprij,
uucÉelößzapj,
Werf »India',

)

*"*

gf """f

Biokerstraat 18.

tiftw

"'s?

esiv

«Mi-U!

onder Eedactie van
DER,
VEN en H. VRENDENBERG Czn.,
Jb. VAN
Predikanten

te

Tiel en War ga.
/ 2, franco p. post / 2.40.

Prijs per Jaargang van 12 afl.

Onze Godsdienstprediking,.
onder Redactie van

Dr. J.W. LIEFTINCK en Dr. W. C. VAN MANEN,
Predikanten te Bauvierd en Zierikzee.
Prijs per Jaargang van 24 afl. 1.80, franco p. post

’

’

2.10.

onderstaande beoordeelingen:
fpljr* Men leze heeten,

dat we dit jaar hebben mogen intreden,
«Het mag verblijdend
zonder dat een onzer moderne periodieke uitgaven den strijd om het
bestaan heeft moeten opgeven. Dat in dezen tijd, afkeerig vankerkendom
en vooral van preekerij, «Onze Godsdienstprediking»een zesden jaargang
openen kan. dit vooral is bij veel bedrocvends eene kleine vertroosting.
«Onze Godsdienstprediking» toch geeft niet anders dan om de 14 dagen
En toch moesten er nog veel meer inteekenaars zijn clan
een preek.
er zijn. Hoe velen onzer geestverwanten in de verstrooiing beklagen zich
niet ieder keer, dat de kerk voor hen gesloten is, en bun aantal to
klein, om Ie durven verwachten, dat het in de plaats hunner inwoning
moeten op «Onze Godsspoedig anders worden zou. Welnu, dezulken voorlezer
in hun midden
dienstprediking» inteekenen en aan den besten
opdragen nu en dan, waarom niet eiken zondag'? een gezond,stichtelijk
woord voor hen te lezen. Zoo zou bij velen de door ongewoontein slaap
geraakte behoefte aan godsdienstige indrukken weer worden opgewekt
en ook het jongere geslacht zou er niet meer bij glimlachen, als het
een oude van dagen hoorde zeggen : «Het is voor mij geen zondag geweest, als ik niet ter kerk kwam».
»Èr wordt in deze uitgave menig gezond, degelijk en stichtelijk woord
opgenomen, dat waard is niet slechts 'eenmaal gehoord, <maar ook gelezen en herlezen te worden,
sik hoorde onlangs in don spoortrein, 3e kl., iemand zeggen: dat hij
zooveel geleerd had van het «Morgenlicht», hetwelk trouw door hem
werd gelezen. Die getuigenis deed mijn hart goed. Maar wie aan zulke
ontwikkeling dank weet, hij zal
kleine stukjes reeds zooveel voor zijn
in deze volledige toespraken, die natuurlijk niet enkel den godsdienst
in het dagolijkseb leven aanprijzen, maar ook plaats hebben voor de
«ronden waarop onze schrift- en wereld- en levensbeschouwing rust,
allicht nog beter middel vinden, om zijn gedachtenkring en daarmee

—

_

zijn kijk op het leven uit te breiden.
»Moge de redactie ook dit jaar gelukkig zijn in het samenbrengen
van een door rijkdom van gedachten, klare voorstelling en boeienden
vorm, uitmuntenden inhoud, gelijk No. 1 al dadelijk een good begin
(Oc Hervorming van 17 Jan. 1880.)
heeten mag.«
«Schoon de stichtelijke lectuur in ons land niet meer zoo in trek is
als vroeger, houden de goede tijdschriften zich toch staande en genieten
een zekere mate van bloei. En geen wonder bij ai de afwisselende
meenihgen, wij mogen wel zeggen bij al bet gekijf op kerkelijk gebied,
blijft het menschelijk hart hetzelfde en dat hart heeft van tijd tot tijd
een woord van opwekking noodig in den levensstrijd. Op modern gebied wordt in die behoefte, en wel op uitstekende wijze, voorzien door
de bij D. Mijs te Tiel uitgegeven «Onze Godsdicnstprediking«, onderredactie van Dr. J. W. Lieftinck en Dr. W. C. van Manen, en »Geloof en
Leven«, Bijdragen tot bevordering van godsdienstige volksontwikkeling,
onder redactie van Jb. van der Ven en H. Vrendenberg Cz. Van het eerste verschijnt de zesde, van het laatste de veertiende jaargang. Dr. M.
Niemeijer, Pred. te Sneek. opent de reeks van de »Godsdienstprediking«
met «De plicht des Levens«, een ernstig woord in gezonden zin. »G"elool' en Leven« vangt aar. met bijdragen van Jb. van der Ven, J. Knoppers VV.Kzn., C. W 'Carbasius, Dr. J. Herderschee en R. de Haas.«
(liet Vaderland van 26 Jan. 1880.)
eerste
is
de
aflevering alom voorhanden,
Van beide Tijdschriften
terwijl de inteekening openstaat bij alle Boekhandelaren en bij den

Uitgever D. MIJS, te' Tiel.

'fi.uk- van ROELOFFZEN.&

HößNEft, te Amsterdam.

.

HET.NIEUWS VAN DEN DAG, VAN MAANDAG 2 FEBEUARI 1880
21 jarige Zweed dienstplichtig, en wel tot zijn het reglement voor kerkelijk opzicht, gepoogd heeft
Gisteren was voor bet eerst op de Zwolde
sche
botermarkt van stodswege een gedeelte terreir
die
het
kerkbestuur
had
provinciaal
verkeerdbeid,
8
jaar.
Men
de
landweer
en
Tweede Blad.
40ste
dient 12 jaar in
Kunstboter. De noodige gejaar in de
De dienst aangenomen in liet gedrag der ouderlingen, door aangewezen voor het
'

AMSTERDAM, 31 Jan

Het gebeurde in de eergisteren gehouden
zitting van den Fransehen Senaat, toen- de
candidaat der groote Republikeinsche partij
voor den vacahten zetel onder de onafzetbaren
geen voldoend aantal stemmen op zich kon
vereenigen, heeft begrijpelijk opzien gemaakt.
Het blijkt, dat een groot deel van 't LinkerCentrum met de Rechterzijde gestemd heeft
voor den tegencandidaat Bétolaud, zoodat de
candidaat der Linkerzijde slechts 126 stemmen
kon verwerven, terwijl de verschillende candidaten der Rechterzijde te zamen 130 stemmen haalden, of eén meer dan de absolute
meerderheid.
De invloed van Jules Simon en Lahoulaye
die zich, vooral op het gebied van onderwijs, van
i ie Republikeinsche partij afscheiden, schijnt dus
zeer bepaaldelijk aan het toenemen te we en,
n reeds laat zich het geval weer denken, dat in
Jen Senaat opnieuw eene meerderheid optreedt,
üe alle liberale wetten der Kamer verwerpt.
edert, voornamelijk door Gambetta's invloed,
bet element van het Linker-Centrum geheel
uit het Kabinet werd verdrongen, is deze
partij bepaaldelijk eenigszins vijandig opgetreden tegenover het nieuwe Kabinet en zijne

zoogenaamde landstorm.
bij de landweer is weer in twee deelen. elk
van zes jaren, gesplitst. De wet zal met 1 Januari -JBB2 in werking treden.
"Voorts is bij den Rijksdag ingekomen een
voorstel, strekkende om aan Professor Nordenskjöïd, als nationale belooning, een jaargeld te bewilligen van 4000 kronen.
In de Grieksche Kamer is dezer dagen door
den Afgevaardigde Michael Aristoteles voorgesteld ook aan vrouwen het recht te geven
de hoogescholen

te bezoeken en graden te

verwerven.
De AfgevaardigdeEpaminondas ondersteunde
dit voorstel met kracht en klem.
In zulk klassiek gezelschap zou 't zeker
wel te verwonderen zijn, wanneer er niets
van het voorstel terecht kwam.
Uit Par ij s bericht men, dat de abt
Debaize, die een reis door Afrika van de oostkust naar
de westkust had ondernomen, te Oujij ï, aan bet Tanganykameer, overleden is.

Gedurende de maand December zijn in
de bosseben van Frauenberg en Witttagaü niet minder dan 150 berten doodgevroren.

De Zwitsersche meren van Morat,
Neufchatel en Biel zijn, evenals dat van Zürieh,
geheel dichtgevroren. De Arve is, van Carouge tot
waar hij bij Genève in de Rhone valt, met een dikke
aanhangers.
Dat men zich echter nog niet over den ijskorst bedekt.
Senaat behoeft ongerust te maken, blijkt uit
Ook uit Bethlehem komen berichten
«Ie besluiten, die in de zitting van gisteren omtrent de buitengewone koude, die daarinhet laatst
van December heersebte. Er was zooveel sneeuw gezijn genomen. Het debat liep over de reorvallen, dat het op sommige plaatsen onmogelijk was
ganisatie van den hoogen raad voor Onderdoor te komen, en een aantal olijfboomen in het
vijs. Nadat de Minister vau Onderwijs, de er
Grieksche klooster Mur Elias, aan den wegnaar JeruHeer Ferry, betoogd had dat de verbeteringen zalem gelegen, onder den last bezweken. Door den
in het onderwijs bovenal te danken waren strengen winter is de ellende er groot, vooral ondergeweest aan de mannen van het vak, en niet de Arabieren.
aan personen die daaraan geheel vreemd waUit verscheidene streken van de Rijn
ren, weshalve dan ook laatstgenoemden niet Paltz komen berichten omtrent een aardbeving, die 21
in den raad van toezicht moesten opgenoJan. 's avonds tusscheii 7,40 en 7,50 van het zuidnaar het noordoosten plaats bad, en ongeveer
men worden, kreeg Jules Simon het woord. westen
Te 3,35 in den"volgenden morgen
Hij bestreed ernstig de wijze van samenstel- 8 seconden duurde.
werd een tweede doch minder hevige schok waargede
gelijk
raad,
Regeering die nomen. Op de hooggelegen plaatsen was deze aard'% van dej|
nschte.
beving sterker dan op de lager gelegen.

Hierop vol|de de stemming. Een voorstel
Panama heeft
om, tegen dén wensen der Regeering. ook Volgens berichten uit
een aardbeving 'plaats
den
lOen
Jan.
in
San
Salvador
leden van den Raad van State in den raad op gehad, die in de hoofdstad ernstige schade aanrichtte.
te nemen, werd met 143 tegen -135 stemmen Slen herinnert zicb, dat die stad in den Paaschnacht
verworpen,
terwijl vervolgens zelfs met 147
tegen 122 stemmen werd verworpen het
amendement, strekkende om ook geestelijken
in den raad te doen zitting hebben. Geheel
P'clericaliseerd is de Senaat dus nog lang niet.
Volgens Le Ternes is het thans zeker, dat
ii' Fransche Gezant te Berlijn, Graal SaintVallier, op zijn post zal blijven.
Uit Londen wordt gemeld, dat Graaf Beacons-

van 185tdoor eene aardbeving geheel en al verwoest

werd.

De Engelsche pos tadmini stratie heeft
bekend gemaakt, dat de verzending der post tusschen
Engeland en Australië door de stoomschepen der
Orient-line krachtens parlementsakteverplicht is, zoodat deze schepen de post zullen overbrengen.

Binnenlandsch Nieuws.

—

field weer een lichten aanval heeft van de jicht,

die hem belet zijn kamer te verlaten maar
naar het schijnt, hem wel toelaat de loopende
zaken af te doen.
Berichten uit Kabul bevestigen, dat Mahomed
an dagelijks aanhangers wint en zijn leger
bij voortduring sterker wordt. Generaal Stewart zal, wanneer hij uit Bombay versterking heeft ontvangen, een aanval doen op

-

Ghuzni.
In Regeeringskringen zou men over den
militairen toestand niet zeer gerust zijn, daar

31 Januari

raadgeving, terechtwijzing, waarschuwing en bestrafsing in den geest der broederlijke liefde uit den weg
te ruimen, heeft het, wederom met ééne stem meerderheid, over de 16 ouderlingen uitgesproken bij
gemotiveerd vonnis: schorsing in de waarneming van
het ouderlingschap totdat zij terugkomen van hunne
weigering, om predikanten bij de aanneming van
, lidmaten bij te staan, die zich plaatsen op het standpunt der Synode en het nieuwe artikel 38 Godsdienstonderwijs aanvaarden.
De minderheid in het Provinciaal kerkbestuur heeft
verklaard, de minute van het vonnis niet te kunnen
onderteekeuen.
(N. B. Ct.)
Rehonstrahtsche Broedehschap. Te Meppel
heeft zich de nieuwe Remonstrantsche gemeente geconstitueerd. Jn eene Donderdagavond gehouden geanimeerde vergadering der leden" zijn diakenen en collectanten benoemd, en is besloten eene geldleening
te sluiten tot een nader te bepalen bedrag, tegen
eene jaariijksche rente van 4 pCt. 52 aandeelen ad
250.— zijn reeds geplaatst.

terende overwinning bij de aanstaande alge-

meene verkiezingen.

De Vereeniging stand bouw... te Uretrepj
heeft haar trenjarig beslaan herdacht.'
Het verlaagd tarief voor het telegram
pblsch verkeer met Noord-Amerika over Brest en Va->
lentia, medegedeeld in ons nommer van 24 dezen

wordt, met ingang van 1 Februari aanstaande, toege«'

past.

In een hotel te Bezierslogeerde dr i e
dagen lang een schijnbaar zeer voorname dame. Zij
had een meid en een knecht in dienst genomen en!
maakte groote verteringen. Maar in den avond vaal
den derden dag was de dame plotseling verdwenen;
Gemengd Nieuws.
Zij bad zich aan baar beddenlakens uit een ven-i
ster neergelaten, alles meegekomen wat in haai!
HH. XX. HH. de Prinsen Freder ik en fraai gemeubelde vertrekken van haar gading
Alexander der Nederlanden hebben vooreen belangrijk was, alsmede een gouden ring en 20 francs van haar
getal exemplaren ingeteekend op de plaat van den dienstbode. Om door haar meid en knecht niet ml
brand der stoomsuikerraffinaderij te Amsterdam, uithaar diefstal gestoord te worden, had zij hen op war-j
gegeven door den boekhandelaar Joh. G. Stemler Cz. men wijn getrakteerd, en daarin waarschijnlijk eert
dosis laudanum gedaan. De politie doet onderzoek!
Door den uitgever W. K. Schne i d e r, t e maar heeft de sluwe dievegge nog niet kunnen vinden*
's Hertogenbosch, wordt de uitgave voorbereid van
een nieuw Week- (later wellicht Dag-) blad tegen
In zake de «kraaiende kip« komt een
een abonnementsprijs van 1 Gl. per kwartaal. Het zal correspondent ons vertellen, dat dit volstrekt nieti
enkel advertentiën bevatten, die gratis worden opgealtijd eene eigenschap is van oude kippen. De schrijd
nomen. Het nieuwe blaadje draagt den naam van ver bezit eene kip,die op jeugdigenleeftijdreeds dit zeldHandtlsbode.
zame talent openbaarde. Nadat zij, 11/_ jaar oud, al hare
vriendinnen op éene na door noodlottige ziekten verDe Maas voor R otterdam zit than s tot loren had, en eindelijk ook vriend haan op wreedaaraan de vier rivierpijlers van de spoorwegbrug vast- dige wijze van hare zijde werd weggerukt, begon zij
gevroren; van de stadsbrug, benedenwaarts, is de riop dat oogenblik te kraaien, zeer duidelijk, hoewel
vier echter geheel open en tot heden bijna vrij van wat schor, van aandoening, terwijl zij overigens al de
zwaar drijfijs; de enkele kleine schollen leveren voor de allures van een haan aannam, en haar eenige gezellin
stoomvaart geen bezwaar. Ook de Koningshaven, beneop een gruwelijke wijze tyranniseerde, evenals onder
denwaarts de beweegbare bruggen, is open, daarboven de menschen een manwijf of Jansaar (of Janitsaar,
is een vaargeul, dochdegemeenschüpmethetiUjnspoorwat moet men zeggen V) in den regel meer te vreewegstation bij Rotterdam is door het ijs afgebroken. zen is dan een «heuscbe» man. 't Merkwaardigste
Ook bij de eerste periode van dezen winter heeft zich van bet geval echter is, dat zij getrouw eieren legde
ongeveer 't zelfde a crschijnsel voorgedaan. Door de tot laat in den winter van 1878, en in 't begin van
zorg van 's Rijks Waterstaat is echter op eenvoudige het volgend jaar die nuttige (schoon voor haar geheel
doch afdoende wijze een geul van dat station tot de doellooze) bezigheid vervolgde, en al waren het geen
Koningshaven opengemaakt.
«gouden» eieren, ze waren toch goed en groot, ja
tot driemalen toe bevonden er zich dubbele dooren
Op den 28sten dezer zijndooreenSche- in. In November 1.1. aan nog den leg, geeft zij nu al
veningschen visscher voor Egmond eenige uren van
sinds drie weken om den anderen dag een ei.
c\en wal uit zee opgeviseht 115 vaten petroleum, ge- weer
Sedert de komst van een nieuwen haan in het vorige
merkt: Standaard. Imperator, Het opgevisebte is bij voorjaar, heeft zij het kraaien aan meer bevoegdekeel
de strandvonderij aangebracht en door haar geborgen. overgelaten, ofschoon het lang duurde eer zij getemd
nog steeds is haar nijdige aard niet overwerd,
Het bericht uit Gorinchem in het al- wonnen enen heeft de haan menigen onverwachter»,
van
behelst
dagblad
-daar uitkomende
17 dezer
een
te doorstaan. Misschien dat thans dekribbigheid
opgaaf, dat aldaar in desén winter een getal van snauwouderdoms
aanvangt, waarmede
des
toont zich;
meer dan 100 schepen, metende gemiddeld 100.M* wel tot den rang van haan, maar nietzij
tot
den aard!
in
hebben
de
der
stad
overwinterd (?)
en^aai»
kaden
n
oude
menschen
te
kunnen
verheffen.
den regel kan gelost worden. (!) Daarbij wordt een
berekening gemaakt, dat als men het Zederik-kanaal
Toen Prof. Wohler te Göttingen in
mederekent, bij de haven van Gorinchem 250 geladen 1827 het aluminium
metaal ontdekte, geloofde meri
Rijnschepen geborgen kunnen worden. Wat 't cijferalgemeen
gereedschappen, machines,:
dat
weldra
alle
werk betreft is de opgaaf juist, doch de breedte van etc.
daarvan vervaardigd zouden worden. Immers
't Zederik-kanaal is onvoldoende.
door zijn lichtheid, buigtiaarbeid, en tevens niet oxy»
Om aldaar dien schepen ligplaats te verschaffen zon- deerbare en onschadelijke eigenschappen, scheen het'
der cic vaart te stremmen, onder en boven, boeit 't een voortreffelijke plaatsvervanger voor andere metaZederik kanaal de bestemming van water afte voeren len te zullen worden, te meer daar de gewone klei
en de schepen moeten dan vastgesnoerd kunnen de goedkoope grondstof zou moeten leveren, waaruit
worden waartoe de inrichting ontbreekt.
het metaal langs chemischen weg bereid zou worden.
Om Gorinchem,
en laadplaats voor Rijn-

’

:

Prinses Hendrik gaat eenigen tijd
ais losdoorbrengen bij hare schoonzuster, de Hertogin van schepen te bestemmen, toont dat de schrijver ons beConnaught. Gisteren kwam zij over Vlissingen te Lonricht in ons blad van 13 Jan. 11. niet goed begrepen
den aan.
heeft, en weinig kennis bezit van den Rijnhaiidel.
ij
gen
Voor het verkr
van acten van beOnder Barendrecht ishetlijkgevonkwaamheid tot het geven van lager school- en huisden van zekeren 8., uit Dordrecht, die het laatst geonderwijs zullen examens gehouden worden op zien was in een beschonken toestand.
Woensdag 31 Maart e. k. en volgende dagen. Zij,
die een dezer examens wenschen af te legsen, behooDe Zuiderzee achter den W ierd ij k tot
ren zich uiterlijk vóór 10 Maart e. k. aan" te melden den vuurtoren aan de Ven vertoont thans een spiebij den schoolopziener van het district waarin zij gelgladde ijsbaan, die door bonderden schaatsenrijwonen, of, van buitenslands komende, voornemens ders wordt bereden, Het gebeurt slechts zelden, dat
zijn zich te vestigen, met opgave van de acte die zij de Zuiderzee bij volkomen windstilte dicht vriest.
verbogen en overlegging van een of meer getuigOp de jaariijksche vergadering der
schriften van hun goed zedelijk gedrag en van hunne
gebcorte-acte.
Texeische visehsehuilenreederij is gebleken, dat het
Dag en plaats van het examen zullen hun door den afgeloopen jaar voor de binnenvissoherij zoo ongunstig
was, als geen jaar te voren sedert het bestaan van
schoolopziener worden bekend gemaakt.
genoemde reederij. Het afgeloopen boekjaar sloot met
In een gisteren te Zwolle gehouden een nadeelig saldo.
vergadering van 28 ambtenaren bij gemeente en provinciaal bestuur is tot stand gekomen een provinciale
De giften voor de watersnoodsverloting
administratieve vereeniging, die ten doel zal hebben : blijven toestroomen. Een eigenaardige speculatie op
»het bevorderen der kennis van het administratief een menschelijk zwak brengt de regeUngscommissie
recht eu het behandelen van onderwerpen en belan- in practijk, door wijd en zijd de namen bekend te
gen, met de administratieve huishouding in verband laten maken van degenen die iets geven, al is het ook
slaande.» Een 60 tal ambtenaren hebben kennis ge- een partijtje boeken. De schenkers van giften voorde
geven, dat zij tot zulk een vereeniging wenschen toe noodlijdenden te Amsterdam daarentegenzondenhunne
bijdragen van duizenden in, zonder zich bekend te
te treden.

'ie strijdkrachten niet sterk genoeg blijken
t'n het, bij de impopulariteit van den oorlog,
■ezwaarlijk en langzaam gaat inlandsche
troepen 3an -te werven. Er zou nu sprake
van wezen Generaal Garnet Wolseley ook
deze geschiedenis te laten opknappen. Alvast
is besloten tot hervorming van den kostbaren
transport-dienst waaraan reeds millioenen en
millioenen zijn ten koste gelegd.
Minister Bourke heeft zich dezer dagen in
een toespraalc tot zijne kiezers ongunstig
uitgelaten over Duitschland's besluit om
zijn leger te vermeerderen. Hij vond het
,;ammer, dat de wapeningen toenamen
in plaats van te verminderen. Die wapeningen zouden eenmaal een crissis zonder
De jaariijksche algemeene vergadevoorbeeld kunnen doen ontstaan en waren ring van het Nationale ledor-industrie-bond zal te
nu reeds hoogst nadeelig voor den Engel- Breda worden gehouden op Maandag 8 Maart e. k.
schen handel.
In de vergadering van Ingelanden van
Aan 'tsiot van Bourkes redevoering weer de het waterschap »Surbuizum«
zijn tot
gewone lofrede op de door het Kabinet ge- leden van het bestuur benoemd(Achtkarspelen)
de hh: A. S. Zijlstra,
"Me politiek. De gedane uitgaven hadden G. Lui mstra en K. van der; Hoek. Als deskundige voor
au toch maar gemaakt, dat men vrede hield, bet opmaken van plannen enz. is benoemd de Heer
J. van der Molen. Voorts is met meerderheid van
Kusland had zijn oorsponkelijke eischen stemmen
zich gedurende dit jaar althans
'in toch vrij wat lager moeten stellen. Bourke alleen tot besloten
bet slatten van wijken enz., noodig voor
-"ijfelt dan ook niet aan Beaeonsfield's schitliet loozen van water, te blijven bepalen.

art.

schilderde borden nret dien naam waren aangebracht
en niet onaardig was het te zien, dat enkele boerinnen
die anders gewoonlijk elke week op de gewone
botermarkt stonden, thans dit terrein betrokken.
"De loting voor de nationale militie
zal in de provincie Noord-Brabant den '.'den Februari
te Eindhoven aanvangen en den 2 lsten d. a, v. td
Boxmeer eindigen.

maken.

Sedert jl. Dinsdag vermist men te
Woudsond een jongeling, die op schaatsen naar Sneek
vertrokken is. Men vreest dat hij verdronken is.
'De vangst van spiering op de Zuiderzee blijft voortdurend zeer voldoende, terwijl de
prijzen door herstelde gemeenschap over ijs, met
omliggende landelijke plaatsen, stijgende is. De visschers bedingen daardoor reeds tot 15 cents per 100
stuks, terwijl zij vóór de weder ingevallen vorst
nauwelijks 6 cent konden bedingen.
Te Be mm el is de tabak opgeruimd tegen .21 a. 21.50 per 50 kilogram.

Zooals het intusschen met zooveel uitvindingen gr.afc;
er moesten nog lange jaren verloopen voor men een
algemeen gebruik er van zou kunnen maken, en
om niet te spreken
voornamelijk was de hooge prijs
van de gevoeligheid van aluminium tegenover zeep

—

—

en alkalischevloeistoffen een belangrijkehinderpaal.
Langzamerhand intusschen gebruikte men aluminiumalliages, en tal van voorwerpen, potlooden voornamelijk," werden hiervan gefabriceerd. Het nieuwste op
het gebied der aluminium-industrie is, dat men ijzer
met dit metaal vermengd heeft, en daarbij bevonden,
dat een zoodanige verbinding uitstekende diensten
doet by de telegraphie, terwijl ook tevens de aandacht
van militaire autoriteiten hierop gevestigd is, voor de!
vervaardiging van geweren, kanonnen enz.

Wij zijn er zeker vrij ver va n af, al de
schakeeringen van ons geslacht te kennen; er worden
gedurig nieuwe takken gevonden van de groote menschenfamihe.

Zoo heeft men in den laatsten tijd in Midden-Afrika
dwergen met reusachtige hoofden ontdekt; blanke
menschen in de onmetelijke prairieën van Midden-

Amerika; een Keltisch
oorden van
thans is in

gevonden.

sprekend volk in de stille

de Ichiktchicks aan de Noordpool, en,

Midden-Australië een zuiver negerrasl

nu toe werden de bewoners van dat wereld-i
deel beschreven als: «Een zwart volk, naakt, klein)
van gestalte, zeer woest en wreed.» De nieuw ont-!
dekte volksstam echter is zeer welgemaakt, en de'
mannen kunnen netten knoopen, wat hen betrekkelijk boven de andere volken van Australië verheft.
Een der eigenaardigste gebruiken dezer negers is
zeker de wijze waarop zij zich een vrouw kiezen.
k"Zij geven zich niet, zooals wij, alle moeite om hum
uitverkorene te behagen, maar slaan haar zoolang tot'
zij bewusteloos neervalt, en ze in plaats van haar
een ring te geven, bijlen zij haar in haar pink.
Op verschillende plaatsen in den
Amerikaanschen Staat Kentucky heeft men lagen van
steenen ontdekt, die voor lithographische doeleinden
geschikt zijn. Deze steensoort werd tot nu toe voornamelijk in Beieren gevonden.
Te Athene is dezer dageneenroover,
Spanos genaamd, ter dood veroordeeld, die jaren lang
de schrik van West-Griekenland wts, en ontelbare
wreedheden heeft gepleegd.
Zoo badden eens de inwoners van een dorp bij Livadia een zijner bloedverwanten mishandeld en zijn
verblijfplaats aan de politie bekend gemaakt. Om daar-,
over wraak te nemen wachtte hij aan het hoofd van
zijn bende de dorpelingen op, toen dezen van een
naburige kermis terugkeerden, viel op hen aan, doodde'
twee van hen, verminkte er vier of vijf, en trok toen'
verder.
Voor de rechtbank bekende hij al de misdaden gepleegd te hebben, waarvan men hem beschuldigde,
maar verklaarde dat hij een braaf mensch geworden
was en verzocht in den schoot van zijn gezin terug
te mogen keeren, dan zou hij voortaan een beter
leven leiden.
Hij deed dat verzoek alsof het de eenvoudigste zaak
van de wereld was, en maakte zich zeer boos, toen
het hem geweigerd werd. Het is echter wel mogelijk,
dat zijn vonnis in levenslange gevangenisstraf wordt
veranderd.

'Tot

De roman van een se hippers knecht.
is niet voornemens bijzonWoensdag den 'te Fe b ruari a. _s. zal do
Hij werd verdronken gevonden in eene vaart nabij
der kort te Berlijn te blijven, gelijk gemeld Heer Ms. H. B. Greven, benoemd tot Hoogieeraarbij Berlicum in Friesland, 't Schijnt dat hij een
meisje
is- Hij zal integendeel tot aan de sluiting van de faculteit van Rechtsgeleerdheid te .Leiden, zijne had gehad, dat Jikke heette. In zijn koperen tabaksaanvaarden
met
betrekking
het houden eener rede- doos was dan ook gekrast: »0 Jikke, te
«en Rijksdag te Berlijn blijven, altijd wanneer voering in het groot Auditorium
water, Jikke
van bet Uuniversi- vaarwel!«
zi.in gezondheidstoestandhem zulks veroorlooft. teitsgebouw, des namiddags te
twee uren.
Levendig belang stelt hij in het voorstel tot Tot Directeur van de in Maart te Een werkman van Lippenhuizen, in de
yermeerdering van het leger, en op het oogen- openen
van Woudsend door het ijs gezakt, isaldaar
Normaalschool te Besoyen is benoemd de nabijheid
"hk moet hij zich onledig houden met na te Heer W. v. d. Sluijs, te Besoyen,
en tot leeraren de jammerlijk verdronken. Op verschillende plaatsen in
cijferen met welke middelen men dat zal kun- H.H. G. v. Woerkom, te Kaatsheuvel; lïruno de Noo, Friesland heeft het ijs reeds weer offers gevraagd.
nen betalen. Waarschijnlijk wel weer met te Cappelte, en H. H. Breuer, te Baardwijk. (Wegens
Te Surhuis t e r v e e n is, bij d e hard r ijonjuistheid in de opgave der namen, deelen wij dit derij
nieuwe belastingen.
van vrouwen, de prijs gewonnen door Mej. Si.
vroeger vermelde bericht nogmaal mede.)
Uit Piome wordt gemeld, dat Von Bismarck
Vriesema, te Oostermeer, de premie door Mej. T.
Tot onderwijzer in de gymnastiek aan Wouda, te Surhuisterveen.
en de Duitsche Kroonprins het eens zijn gede scholen voor lager en middelbaar onderwijs te
Te Drachten heeft bij de hardrijderij voor mannen,
vergelijk
over het siu ten van een
Leiden is benoemd de Heer W.Rutgers te Leeuwarden. Okke van den Berg, te Rijperkerk, den prijs en Gcrtusschen de Katholieke Kerk en den Staat,
ben Postma, te Eernewoude, de premie behaald.
"'t bericht zou aldaar uit Berlijn zijn ontKerknieuws.
_JDezer dagen is er 's nachts diefstal geTot nu toe was daar alleen bekend,
pleegd
in de kooi van G. J. Otter, te Dwarsgracht,
tusschen Von Bismarck en den vermoegem. Giethoorn. Ongeveer de helft der staleenden is,
Ned. Hert. Keitk. Het Provinciaal kerkoelijken troonsopvolger druk van gedachten
bestuur van Gelderland heeft in zijne buitengewone door het schieten, op de vlucht gedreven, waardoor
*erd gewisseld.
. vergadering van eergisteren in de Dordtsche aanue- de kooi voor geruimen tijd, zoo niet voor altijd, is
Stadsnieuws.
mingsiiuaestie eene eindbesbssing genomen, waarvan bedorven. 18 der gestolen eenden, die door den eigeden
is
een
Rijksdag
Zweedschen
voor{
r
naar
als
geen
appèl
zijn
d rac-ht ingekomen
nader
is.
de züne zijn aangewezen,
verkocht aan
Ter secretarie zijn nedergelegd; No.
tot invoering van den alNa kennis genomen te liebben van de mislukte een te Giethoorn pas gevestigden poeher^waardoor de 36. Voordracht van twee 2tallen tot benoeming van
;-enen dienstplicht. Volgens deze is ied^r poging
dercommissie, die, overeenkomstig art. 4 van politie de vermoedelijke daders op het spoor is.
èén plontkundige, één geneeskundige en één bouw-

Von Bismarck

■

morden

eigen.

Y^t

HET NIEUWS VAN DEN DAG- VAN MAANDAG 2 FEBBUAEI 1880,
van Calcar, kapt Bos, met rijst beladen, is in de
haven van Geestemundo liggende, lek geworden en

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
à 50 Cents per regel.

kundige, ter vermeerdering van het ledental derplaatselijke gezondheids-commissie: nl. a pror. Dr. Hugo
de Vries en Dr. J. C. Costerus; b. J. van Geuns

vol water geloopen.

Het Amsterdamsch Effectenblad- en Bijblad (Bureau
Pijpenmarkt) wordt bij voortduring aanbevolen als
een volkomen vertrouwbare Gids voor effectenhouders.

en Dr. A. E. Perrot; c. A. L. van Gendt en
J. G. de Kruijff;
No. 31 Adres van J. J. van
der Maaden, om te betoogen dat het plan van den
Heer J. Kalff betreffende een Rijnvaart-kanaal geen
aanbevelingverdient voor de belangen van Amsterdam
en voor een internationalen Rijnvaart-weg vanLobith
naar Zee, omdat dit kanaal bij hoogen stand van den
Rijn «een riviertje zal vormen met rivierzand vermengd» en bij lagen stand der Zuiderzee daarin eene
felle strooming ontstaan zal, die zooveel zand medevoeren moet naar de Vecht «dat de scheepvaart gestremd wordt.»

—

De Provinciale Noordbrabantsche en
bossche Courant is het meestverspreideBlad in Noordbrabant. Uitgevers ARKESTEYN & ZOON, 's Bosch.
's Hcrtogen-

Bij B. BLANKENBERG & ZOON, te Amersfoort, is

verschenen het 2e stuk van:

Dr.

PHYSTOL-WERKING

HET
In den af-geloop en nacht is weder THERAPEUT GEBRUIK DER GENEESMIDDELEN.
Dit werk werd gunstig beoordeeld door Prof. Loncq,
eene poping tot inbraak gedaan en wel bij een sigaProf. Stokvis en de redactiën der Geneesk. Courant
rendeput op den Heiligenweg.
en Geneesk. Litteratuur.
De kruk der deur van het magazijn werd vanmorgen bevonden te zijn afgebroken, terwijl verder aan
de deur sporen van geweld zichtbaar waren, klaarZeetijdingen.
blijkelijk met een beitel of een breekijzer aangebracht.
Binnenlandsch Havens.
Een verdienstelijke actrice van het
Ymuiden, Z. aangek.: 30 Jan. Guinea, Nederl.
Duitsch gezelschap, Frl. Fehringer, heeft 'a. s. DinsRamtorenschip, Nieuwediep.
dag eene benefice-voorstelling. Geen mensch gelukHarlingen, aangek.: 30 Jan. Swanland, st. Huil,
kiger dan een acteur of actrice die over zijn of haar
benefiet tevreden kan zijn. Wie dus Frl. Fehringer zal 31 d°. weder derw. terugk.
een genoegelijken dag wil bezorgen, heeft nu de geMaassluis, Z.W. aangek.: 30 Jan. Alherl, st. Huil.
Walter Stanhope, st. Goole. Rradford, st. Grimslegenheid. Het op te voeren stuk is de Grossherzogin
by.
st. Harwich.
von Geroltstcin.
Vertr.: 30 Jan. Claud Hamilton, st. Harwich.
Aan het Entrepotdok heeft gisteren
st. Newcastle.
een werkman, die van een fust afsprong, zijn rechterbeen gebroken. Hij werd terstond naar het BinBuitenlandsche Havens.
Hong Kong, aangek.: 29 Jan. City
nen-Gasthuis gebracht
of Tokio, st.
EN

——

-

Gisteren heeft de Arr. Rechtbank,
alhier, de onlangs bepleite vordering der heeren
Berlin en Hijmans tegen de heeren Lippmann,
Bosenthall
en Wertheim en Gompertz, tot rekering en verantwoording wegens de emissie van de

Jelez Orel sporen, ontzegd.
De banen van de Amsterdamsche Skatingclub (Keizersgracht b/d. Regutiersgracht) zullen
a. s. Dinsdagavond verlicht zijn.
Door de regen ten der R. K. ziekenverpleging is bij uitnoodiging aanbesteed:
Het gedeeltelijk nieuw bouwen en verbouwen van
2 perecelen op de Keizersgracht No, 129en 131, onder
directie van den architect P. F. Laarman.
Ingekomen waren 9 biljetten, de minste inschrijvers

waren de hh. Gebr. van Berkurn voor / 20,183.
In het gebouw der Ambachtsschool,
Weteringschans 61—63, wordt heden en morgen,
Zondag, een tentoonstelling gehouden van teekeningen,
werkstukken door de leerlingen vervaardigd, die voor
eder kosteloos toegankelijk is.
Men maakt ons opmerkzaam dat voor
liefhebbers van schaatsenrijden de Amstél van af de
stad tot Halfweg 't Kalfje vrijgoed berijdbaar is, en
van daar gelegenheid bestaat, door den polder en
de Wetering het Vondelspark te bereiken.
Het st. Prins van Oranje vertrok heden te 9 uren. De vaart door het V was zeer voorspoedig; te 10 uren was het schip reeds voorbij het
;dok.
Aan het Commissariaat van politie
der 2e sectie (Oudebrug) is inlichting te bekomen
omtrent: Een schoolboekje, beginselen der Fransche
taal; een knot bruin grijze wol en een dito sok: een
hangslot met gedeelte ijzeren ketting; een zwart
lederen portemonnaie; twee defecte stalen brillen ;
twee ringen metjsleulels; een wittenkatoenen zakdoek;
een groen lederen halsbandje ; een knipmesje; een
gedeelte van een gomelastieke buis.

Holl. Maatscliappij van

fraaie kunsten en

welen-

schappen, afd. Amsterdam: 7e leesvergadering, Maandag 2 Febr. (7i/2 u.) gebouw van 't Nut Spreker Dr.
E. Laurillard.
Vereen, zelfsl. godsd. leven. Maandag 2 Febr. (8 Va u.)
Vereeniging, Warmoesstr. Sprekers de hh. W. J. F.
Meiners'en 11. Mohrmann.

Grand Thêütre, in de Amstelstraat. (Vereen, «liet
Ned. Tooneel»). Zondag 1 Febr. (Bu.i: S of Z, 'i'ooneelspel, van Justus van Maurik. ’2, ’1.50, J J

’0.40.
Maandag 2

'

Febr.
Margareiha Gauthier (La
Dame aux fJameliss), Tooneelspel. Prijzen als boven.
(71/>u.):
;

Nieuwe Schouwburg—Van Lier, Plantage
Fransche laan. Zondag t Febr. (8 u..: DuitscheOperetten-\oorstelhng, Div. A. van Lier, Die Glocken. von
Corneviile, Opera Komiek. Gewone prijzen.
Lundi 2 Vevr. (8 b.): Comédie Francaise, Dir. St
Omer, Jonatluin, Comédie; t.e Lulhier de Crémone,
Comédie. ’1.50. ’1.25, ’l, ’0.50.
Salon des Variétés, Amstelstraat. Dir. Prot &
Zoen). Zondag 1 en Maandag 2 Febr. (8u.): De Nacht
vun. 13 November. /'0.60.
Schouwburg „Frascati", Plantage Middellaan,

Dir. Prot & Zoon. Zondag 1 en Maandag 2 Febr. ('Bu.)r

Sataniëlla.
’0.75, ’0.50.
Thefitre Tivoli, vaii W. Pierre de Boer, Nes. (Dir.
Bamberg & Btaaser.) Zondag 1 en Maandag 2 Febr..
(8 u.): Jan de Koetsier, Drama, ’0.60.
Park. Zondag 1 Febr. (li,'»u.): Matinee Musicale, met
introductie voor vreemdelingen. (Sinfonie N". 7, L. v.
.1. Ed. Stompff.
Beethoven.)
Des avonds (8 u.): Voorstelling van de ïentoonstelbng van Parijs. /'0.50.
Paleis voor Volksvlijt. Zondag 1 Febr. (H£>u.):
Matinee Musicale. ’0.49. Leden volgens Regl.
Des avonds (8u.); Groot Concert ’0.75. Leden volgens Regl.

van het Museum van AnalET"* "" Sluiting
tomie, Etnnologie
en Pathologie
Dr.

van
Antonio
Crasse & Zoon, enz. ’0.25.
Skating-Rink (12 i% u.)j Entree ’0.25. Huur van
schaatsen ’0.25 per keer.
Maandag 2 Febr. (Bu.)j Volks-Voorstelling. De Zeeman en zijn Bruid, Historisch Ballet ’0.25. Diploma's niet gangbaar.
Circus Carré, Binnen-Amstel bij de Hoogesbiis...
Zondag 1 en Maandag 2 Febr. (8 u.): Groote Voorstellingen; tot slot: De Nevelingen, Pantomime met Bal-

—

let. ’1.99, ’1.50, ’l,

’0.60.

Maatsch. t. bev. der Toonk., afd. Amsterdam.
2e Philharmonisch concert Maandas 2 Febr. (Bu.),
iPark. ’2.50.
Arti et Amicitiae. Dagelijks (10—4 u.) Tentoonstelling teekeningen Liezen 'Maver en schilderij Tetar
van Elven,

’0.25.
d'Geelvinck. Dagelijks (11—4 u.) TentoonstegUin
schilderijen, ’0.25.

POSTERIJEN.

De directeur yan het Postkantoor te Amsterdam
brengt ter kennis, dat de plaatsing van het adres op
open"kaarten, aan dezelfde zijde als het gedrukte bericht, voortaan wordt toegelaten, mits de inrichting
der kaart tot geen verkeerde verzending kan aanleiding geven.
Het Rijksdepót voor den verkoop van Postzegels
enz., gevestigd bij den Heer P. v.Herwaar-de, Staalstraat
,n°. 5, wordt met 1 Febr. a. s. opgeheven. Op gelijk
'tijdstip wordt een zoodanigdepot geopendbij denf
|W. L. Andriessen, sigarenmagazijh, Staalstraat n°.leer
20.
Amsterdam,
De Dir.
31 Jan. 1880.
Smitu.
>

GEPRAAIDE SCHEPEN.

12 Nov, op 51" Z.Br.'.', 35" O.L. Bothesay Bay, kapt.

Cormack, v. Soerabaja n. Kanaal.

10 Dec. op 13" Z.Br., 32" WA. Palmyra, kapt Minot,

v. Newy. n. Anjer.
15 Jan. op

134/d. reis.

Palmyra, Moulmain n. Amsterd.

29 Jan. bij Falmouth. Mr. Jacob van Lennep, kapt
IL J. Beekman, van Batavia n. Amsterdam.
Berichten van de schepen der Stoomvaart-Maat-

schappij Nederland.
St Prinses Amalia passeerde kaap St. Vincent 25
Jan.; st Prins van Oranje vertrok van Amsterdam 31
Jan.; st. Prinses Marie, vertrek van Amsterdam 14
Febr.; st. Madura passeerde kaap St. Vincent 26 Jan.;
st. Conrad vertrok van Suez 26 Jan.; st. Voorwaarts
vertrok van Batavia 17 Jan.; st Koningin Emma vertrok van Batavia 31 Jan.; st. Prins Hendrik, vertrek
van Batavia 14 Febr.; st. Celebes vertrok van Suez 12
Jan.; st. Koning der Nederlanden vertrok van Suez
27 Jan.; st Java in Indië.

Passagierslijst.

Passagiers aan boord van het stoomschip Prins v.
Oranje, van Amsterdam naar Batavia:
De heeren W. J. P. Waning; A. F. v. d. Ven; dr.
J. H. Lindman; Gotthold Veil; dr. L. Marcus; F. J. L.
Reeringh; E. W. v. Someren Greve; I. H. E. Wilmar;
mevr. A. A. v. d. Ven, geb. Peetere; A. C. G. enL. C.
v. Cattenburgh; mej. N. F. E. Filet; G. S. Schultz,
echtg. en 2 kinderen; E. W. Karthaus; mr. J. H.
San Francisco.
jkvr. A. en P. J. v. Beresteijn; jonkhr. B. P.
Batavia, aangek.: Woodville, Newcastle. .-. Jan. Tersïeeg;
J. en M. IL v. Beresteijn; .1. H. W. Immink en echtg.;
County of Ayr, Alexander, Glasg.
Samarang, vertr. i voor 30 Jan. Ingo, Wurthmann, K. Kuiper Middel; L. v. d. Est en echtg,; L. Witkop;
B. J. C. v. d. Meulen, echtg. en 2 kind.; mevr. P.
Kanaal.
Passaroeang, vertr.: 20 Jan. Telanak, Lusing, Amst Buijsman, geb. v. Gumster; J. Dickhoff; H. F. Schultze;
Suea, aangek.: 27 Jan. Bengal, st. Golf van Perzie. mej. ,1. W. Termeulen; Akrimin: Jongeheer W. G. J.
Vogelpoel; benevens een det suppletietroepen sterk
Vertr.; 2b' Jan. Manora, st. (Londen) Calcutta.
63 man, waaronder 3 onderoff., bestemd voor het
29 Jan. Dorunda, st. (Calcutta) Londen.
Kaapstad, aangek.: 28 Jan. Atjeh, Ned. Oorl.- leger in Ned.-Jndie.
Stoomsch., kapt. Wichers, N. Diep n. Batavia ; alles weL
Rivierberichten-—Waterhoogten.
Montevideo, aangek.,: 23 Jan. Nestorian, st
Glasgow.
Keulen, 31 Jan. (nm. 1 u.) 1.20 m. boven nul, of
Rio Janeiro, vertr.: 29 Dec. Ilorrox, st. Plata- 37.11 m.
+ A.P. val 0.19 m.
25 Jan. France, st. (Plata-liiv.) Mars.
Rivier.
Lobith, 30 Jan., vm. 8 u. 10.30 m + A.P. of 3.61 m.
New-Orleans, aangek.; 12 Jan. Carl Haasled, boven nul, val 0.07 m.
Beer, Rotterdam.
Nijmegen, 30 Jan., vm. Bu. 7.76 M. -f A.P. of 1.54
Pensaeola, aangek.:
Jan. Söderhamn, Maas, M. boven nul, was ©.04 ML
Nieuwe Diep. (Zie scheepstijdingen.)
12 Jan. KorGorinchem, 30 Jan., U. W. vm. Bu. 15m. 1.63 m. i
lenacr, Datema, Rott.
A.P. of 1,25 m. boven nul. was 0.06 m.
Pascagoula, aangek.; 10 Jan. Willemina, Kerdel,
Gorinchcm, 2.) Jan., L. W. nm. 4u. — m. 1.17 m.
Schiedam.
A.P. of 0.79 m. boven nul, val 0.05 m.
Wilmington, zeilkl.: 16 Jan. Harmonie, Jensen, -\-Arnhem, 30 Jan., vm. 8u 8.45 m. ■+■ A.P. of 1.54
Rotterdam.
m. boven nul, was 0.25 m.
Baltirr-ore. aangek.: 16 Jan. Laura S., I.ambruDeventer, 'S) .lan.,vm. 8 u. 3.51 m.+ A.P of 2.95 m.
schino, Rott. — 30 Jan. Ohio. st. Bremen.
boven nu!, val 0.29 m.
Eortress Monroe, aangek.: 15 Jan. Neptun, JoMaastricht, 30 Jan. vm. Bu. 42,87 JL -f- A.P. 0,67 M.
hannesen, Rott
boven nul. Val 0,04 M.
Phiiadelphia, vertr.: 28 Jan. Zeeland, st. Anlw.
Wageningen, 31 Jan. 7.83 M., gewassen 0.36 M.
Newyork, zeilkl 17 Jan. Kdkeran, Low, Anjer.
IJs onveranderd. Overtocht zeer moeielijk wegens
In lading: 14 Jan. Samarang, Michaels, Bremen.
vele open wakken. Wind Z.O. Schoon weder.
Monrovia, aangek.: voor 10 Jan. Libra, Bakker,
Kampen,'Sl Jan. Rivierstand (vra. 8 u.) 0.19 m.
Gr. Bassan, aan boord hebbende de Afrik. onderzoe- A.P. Gev. 0.13 m. Wind Z.O. ijsbezetting en over-+
king-expeditie.
tocht onveranderd. Passagiers te voet over het ijs.
Madera, aangek.: 27 Jan. Anglian, st. Kaap de Fraai weder.
G. Hoop n. Plymouth.
Pliny, st. Plata-Riv. n. Antw.
Vreeswijk, 31 Jan., 2.77 m. -f. A.P. 3.75 m. onder N.P.
hebben de reizen voortgezet.
Was 3 cm.
Napels, aangek.: 29 Jan. Oxus, Japan n. Marseille.
IJs vast, overtocht met de ijsboot.
Lissabon, vertr.: 24 Jan. Henri IV, st Rio Jan.
Urnuiden, 31 Jan. Het Engelsch stoomschip EnnerAlice, st. Fernambuck.
Agra, st (Kurrachee) dale vertrok gisterenmorgen te half elf. en kwam
Jonge Evert, Spamus, (Bahia) Altona.
Londen.
eerst des avonds te tien uren voor de stad, zoo zwaar
28 Jan. Goa, st. (Londen) Kurrachee.
was het ijs. Het schip betaalde niettemin ruim zes
Civita Vecehia, vertr.: 30 Jan. Hecla, st. Mars.
en dertig gulden ijsgeld.
Londen, aangek. 30 Jan. Atalanta, st. China.
's Herlogenbosch, 30 Jan. Bij voortduring is in het
Havre, vertr.: 29 Jan. Jantje, Lever, Swansea.
water val waar te nemen. De stand was hedenmidDouvres, vertr.: 29 Jan. Janlina, Emmelkamp, dag 3 uur 2.86 M. 4- A. P, Nog altijd vorst, hoewel
(Swansea) Newcastle.
eenigszins minder streng.
Bij Douvres, aangek.; 28 Jan. Germania, SchulZalt-Bommel, 29 Januari (12 uren). Het ijs in de
ken, Rott. n. Phiiadelphia.
rivier de Waal neemt toe. Voor de helft is zij bedekt
Southampton, aangek.: 29 Jan. General Werder, met groote ijsschollen. Met de veerstoomboot heeft de
st. Newyork n. Bremen.
overtocht geregeld plaats. Dit is voor onze plaats een
Vertr.: 30 Jan. Drenthe, st. (Rott.) Batavia.
zeer te waardeeren voorrecht, want van Nijmegen tot
Plymouth, aangek.: 28 Jan. Erwin, Langhinrichs, Gorinchem gaat op de verschillende veeren het overCharleston n. Amsterdam.
zetten zeer moeielijk. De Nieuwe-Merwede is nog
Falmouth, W.Z.W. aangek.: 29 Jan. Schiller. Loopen. Op de Lek heeft naar men verneemt het ijs
getoan, Batavia.
zich gezet, Wind Zuid. Prachtig winterweder.
30 Jan. De Waal is voor ruim de helft met
Scilly, aangek.: 29 Jan. ChUders, Mc' Fee. Moulmain.
Cardiff, zeilkl.: 28 Jan. Sophie, Rott.
drijiijs bedekt. Tusschen do kribben heeft zich het ijs
Swansea, aangek.: 28 Jan. Unie, Franken, Havre. vastgezet. Het water wast een weinig. Wind Zuid.
Liverpool, aangek.; 29 Jan. Onsei, st. Rotterdam. Overtocht met de veerstoomboot.
st. Newyork.
Vertr.: 28 Jan.
Greenoek, aangek.: 27 Jan. Austruxn, st Boston.
WATERHOOGTE
Vertr. 23 Jan. Keslrel, st Antwerpen.
in Centimeters betrekkelijk A.P. op 31 Jan.
Glasgow, vertr.: 28 Jan. Dcvonia, st. Newyork.
Mmuidbk Voorhaven). Voorm. 9 uur— 8, voorm.
Dublin, aangek.: 29 Jan. City of Rotterdam, st. 10 uur— 15, voorm. 11 uur
23.— NB. Wanneer
Rotterdam.
het buitemvater op A.P. is, dan staat op het droogste
Newcastle, zeilkl.: 28 Jan. Mathilde, Java.
punt der voorhaven 750 centim. water.
Hartlepool. vertr. 27 Jan. Dankbaarheid, Schuit,
Telegrafisch Nieuws.
Gibraltar.
Middlesbro' vertr.: 27 Jan. Glasgow, Baron, Rott.
ST. PETERSBURG, 31 Jan. De Begeeringsbode
Huil, aangek,: 29 Jan. European, st. Amsterdam.
meldt, dat de politie gisterennacht in de Sappeurstraat
Alert, st. Harlingen.
Kopenhagen, aangek.: 30 Jan. Juno, st Beval n. in een huis heeft ontdekt een drukpers en een groote
Hamburg, heeft de reis voortgezet.
menigte juist afgedrukte exemplaren van de courant
Cuxhaven, W. aangek.: 29 Jan. Alida, v. d. Veen, Narodnaja
Wolja, Voorts valsche stempels en oorLeith, is in de haven gekomen.
Stavanger, aangek.: 22 Jan. Progess, Johnsen, konden, vergift en ontplofbare stollen. Vijf personen
Schiedam.
die zich in 't huis bevonden, onder welken twee vrouwen, schoten herhaaldelijk op de binnendringende
Amsterdam, 31 Jan. Het Ned. schip Söderhamn, politie en een doodde zich zelf. Een onderzoek is inkapt. IL A. Maas, van Nieuwe Diep te I'ensacola.aan- gesteld.
gekoinen, is blijkens ontvangen telegram lek en moet
repareeren.
LONDEN, 30 Jan. Aanvoer Eng. Tarwe 500 qrs.:
30 Jan. Gisterenmiddag stoomde een sleepboot vreemde dito 31000
qrs.; Eng. Gerst 2800 qrs.; vreemde
met lading met behulp van den ijsbreker door den dito 3700 qrs,; Eng. Haver
qrs.; vreemde dito
dichtgevroren geul naar de Rietlanden. De ijsbreker 46000 qrs. Eng.
Meel
bn.,
in
vreemd dito
groote
vertraging in aan- barrs., vreemd dito
werkte uitstekend. Er is
zakken.
komst der goederen in de Rietlanden.
Granen. Markt kalm, vast.
Tmuiden, 30 Tan. Gisteren zijn alhier met twee
3O Jan* LW°lic, uitvoer 105 v.; Lijnzaad,
visschersvaartuigenaangebracht 130 vaten petroleum,
12443
invoer
qrs. Geraff jPürroZewm-voorraad 136754 v.
in de Noordzee opgeviseht.
LONDEN 30 Jan. Lijnolie in loco 27/- a
dito
Kapt Gray, voerende het schip the Darnett, van
Huil 26/9 a —/-»
Warkworth alhier binnen, rapporteert 20 Eng. mijlen te IndischeThee 1 p. lager, Suiker over 1 algemeen
uit den wal ter hoogte van Egmond gepasseerd te ]/_/- lager,
colory vast, Haver 3/- lager.
Koffie
zijn de nog rechtop staande tuigage van een vermoeTm-Straits £ 98.— a —.—.
delijk aldaar gezonken barkschip. In den loop van
Zfter-Glasgow 68/3 a
dien dag zag hij in den omtrek aldaar eenige honderPetroleum 6 - a —, p. gallon.
de vaten petroleum drijven.
LONDEN, 31 Jan.
ïto-wc-ladingen aan de kust
Scheveningen, 30 Jan. Alhier zijn aangebracht aangekomen en 21 dito en
aan de
en bij de strandvonderij geborgen 115 vaten petro- kust ten verkoop aangeboden. JRogye-ladingen
«Standard-Imperator,»
gemerkt
door een visscher
leum,
LONDEN, 31 Jan. Suiker; omzet der week 1500 v.
op de hoogte van Egmond opgeviseht.
in loco, 463 v. zeilende voor Groot-Brittannie
v.
Port Said, 29 Jan. De vaart in het kanaal is door voor bet vasteland.
versperd.
schepen
Bengal
en Palm
de stoom
LIVERPOOL, 31
verkocht 10000 b. vast
New-York, 16 Jan. Het schip America, kapt. invoer 1000 b. Jan. 7&«oe»
Bolcluc, van Montreal naar Rotterdam, te Halifax met
LIVERPOOL, 30 Jan. Tarwe en Meel onveranderd,
schade binnen, heeft de reparatie geëindigd, de lading Mais ia lager.
weder ingenomen en zou omstreeks 15 dagen de
LIVERPOOL, 31 Jan. 2e Dep. Katoc n verkocht 10000
reis voortzetten.
speculalie 1000.
Gibraltar, 28 Jan. Het Ned. schip Willemina
Stemming Amer. l/_. hooger.
Antina, kapt. H. W. de Boer, van Newyork naar
Am. nieuw gewas, levering Febr./Mrt 7i/g ; Maart./
Triest, alhier met schade binnen, is nagezienen moet April 7 5 32.
repareeren.
NEW-YORK 30 Jan. (Slotkoersen). Wisselkoers op
Gravesend, 29 Jan. Het heeft den geheelen dag Londen in goud 482i/_, dito op Parijs dito dito 520'/,,
zwaar gemist
5% Am. 1871 103.78, Erie Sp. 47U_, Chic. N.-W Sp.
Bremerhaven, 30 Jan. Het Ned. schip Cathalina 105-^Centr. Pac 140-* Un. Sa. ÖétVlllinois 104—
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Katoen Middl. 12 13/16 Petroleum(p. gallon van ös/gIS)
73/_; dito ruwe p.barr. 111; dito Philad. 7&/8 c; Meel d. 560
per vat. Mais 62 c. Tarwe roode winter 145. Koffie
Rio-Fair laagste 44 V., dito hoogste 15—, dito
laagste 15—, dito dito hoogste Ïsi/s C. Suiker Muscov.
c. Vracht voor Granen 4— per busbel. Reuzel
7i/a
81/", dito Wilcox futures Juni —; Gez. Vleesch 71/4.
Katoen heden aangevoerd 21000 b., uitvoer naarEngeland ISOOO; naar 't Vasteland 8000 b., voorraad— b.
Toekomstige low Middl. verscheping April 13.46.
NEW-YORK, 30 Jan. Katoen wekeltjksche ontvangst
in alle havens 135000b., Uitvoernaar Engeland 60000 b.,
Naar het vasteland 45000b. Voorraad '.51000.
NEW-ORLEANS, 30 Jan. Katoen middl. 12%
PETERSBURG, 30 Jan. Talk: geIekaarsen, loco 59.—;
per Augustus 58.50; Tarweloco 16.50; Boggeloco 10.—
Haver loco 5.—. Hennepzaad toe» 35.—5 Lijnzaad
loco 16.50.
Weersgesteldheid: vorst.
30 Jan. Meel 8 merken, loopende md, 06.75;
Febr. 67.—; Maart/April 67.50; 4 md. van Maart 67.25.
Tarwe, loopende md. 32.25, Febr. 32.25; Maart/April
32.10; 4 md. van Maart 32.—. Rogge, loopende md.
23.—; Febr. 23.—; Maart/April 23.25; 4 md. van Maart
23.25. Raapolie, loopende md. 79.—; Feb. 79.—; Mrt.y
April 79.25; 4 md. van Mei 80.50. Lijnolie, loopende
md. 71.—; Feb. 71.—; Maart/April 72.—; 4 md. van
Mei 71.75. Voorloop, loopende md. 71.—; Feb. 70.50;
Maart/April 70.50: 4 md. van Mei 68.75. Suiker 88° dad.
10/13 61.25; dito 7/9 67.25; witte No. 3 loopende md.
71.75; Feb. 71.75; Maart/Apr.l 71.75; 4 md. van Mei
—.—. Suiker, witte geraiï. 150. a 151.—.
BERLIJN, 30 Jan. (Slotkoers.)Boflrffe, April/Mei 171.50,
Mei/Juni 171.— RM. Baapolie, April/Mei 54.—, Mei/
Juni 54.50 RM. Tanve, April/Mei 230.-, Mei/Juni 230.50
RM. Spiritus, Jan. 59.60, Apiil/Mei. 60.60, Mei/Juni
60.80 RM.
HAMBURG, 30 Jan. Tarwe April/Mei 228.—; Mei/
Juni 229.—. Rogge, April/Mei 162.-; Mei/Juni 162.—,
Raapolie, loco 57.—; Mei 56.50, alles per RM. Wilcox Beuzel 41 V_.
Petroleum in loco 7.30 papier; dito 7.15 geld; dito
per Jan. 7.15 geld; dito per Febr./Mrt. 7.40 geld.
Koffie omzet klein; Bioreel ord. 69.—; Santos goed
pond.
ord. 7i.—; Voorraad
Markt zonder zaken, prijzen nominaal.
Spek Vs, short l/_, long 38V2
BREMEN, 30 Jan. Petroleum: loco 7.15; Febr. 7.15;
Maart/April 7.30. Aug./Dec. 8.15. 'Wilcox Reuzel 43-.
Spek i/_, short i/_, long Febr./Maart 36</„.
Rijst omzet 2000 b. Stemming. Markt kalm,prii.,en

—

.

vast onv.

KEULEN, 31 Jan. Tarwe: dad. rf. 25.50: Maart rf.22.95.
Mei rf. 23.10. Boggc: dad. rf. 18.50; Maart rf. 17.05; Mei
rf. 17.05. Baapolie: dad. rf. 20.50; Mei rf. 28.90.
Weersgesteldheid: schoon.

Marktnieuws.
Amsterdam, 31 Jan. De prijzen der Aardappelen
waren heden als volgt: Friesehe Jammen ’4. a 4.30
Friesehe Engelsche / 2.50 a 2.75; Pruisische gele
3.— a 5.—; dito witte ’-. a -.—; dito rooda
4—; dito blauwe ’-.— a -.—; Saksische
’2.50 aa 5.25;
Hamburgers 7.— a 7.25; Zeeuwsche
3.—
Jammen ’s.— a -.—; Groningers ’-.— a -.—; BoRussische —. a -.—v
venin. Roode ’-.
a-.— -.— roode dito/-.— a-.—_.
Stettiners blanke
3.50. Geld. Fleur ’2.50.
Geld. Jammen
Tarwe op levering onveranderd, Maart ’332.
Rogge op levering per voorjaar gezoegzaam onver-r
anderd najaar iets nauwer, Maart
189, 190, Mei
’193, 194. Oct. ’lB4.
Noteering van Menne %■ Thole.Koolzaad flauw zond.
handel.
Raapolie slap, Mei ’33, Sept./Dec. ’341.1.
Lijnolie prijshoudend, Maart/Mei ’3ll/_.
Schiedam, 31 Jan. Moutwijn f —.—; Jenevei
—.—; Amst proef —.—; Spoeling 1.70; idem
door de Schiedamsche Spoelingvereeniging
1.80.
Dordrecht, 30'an. Boter: aangevoerd 1042 stuks a
1/2 kg. en tonnen a 10 kg. Prijs; Grasboter -.—.
a ’-.— per i/_ kg. en —.— a —.— per ton. Hooiboter
-.83 a -.90 per i/3 kg. en
a —.—
per ton. Kunstboter ’-.44 a -.57 per i/2 kg.
Eieren ’4.50 a 5.25 per 100 stuks.
Waalwijk, 30 Jan. Ter Veemarkt was de handel
tamelijk levendig, ruim 60 stuks Hoornvee waren aangevoerd en werden verkocht van
150 a
275. in
Granen eenigen handel tot gesoutenerde prijzen. Voedererwten
8.25 a 8.50 oer HL. Boter aangevoerd
1511 kg., van
’1.31 per kg. Een groote partij
bleef echter onverkocht Voor Leder heerscht meer
vraag, zwaar Zoolleder is zelfs tegen opgaande prijs
gezocht.
Leiden, 31 Jan. Aan de Gemeente Waag gewoeen.
103 l/s en 90 l/ 16 deelen Boter: te zamen 2960 kg.
Eerste qua), ’7B.— a 82.—, Tweede id. ’7o.— a 74.
Utrecht, 31 Jan. Ruwarige Tarwe 10.50 all.—,
9.5) a 10.—; Rogge
Tarwe
7.— a 7.50; Boekweit
B.— a ’8.25; Gr. Erwten ’—.—a —.-; AV. Booa —.— D. Boonen 8.50 a 9.—; Haver 4.50;
nen
a ’s.—; Aardappelen
2.75 a 3.25; Gerst ’0. a 0.50;
Eieren ’4.— a 6.—; Weiboter f I.— a 1.20; Boter
’1.65 a 1.85.
Ter Veemarkt waren SM Blinderen aangevoerd.
Prijs van vet Vee ’l5O a 270.
Anhem, 30 Jan. De aanvoer en prijzen ter markt
-._ a
HL. O. Tarwe
van heden zijn als volgt:
N.
dito
12.—
HL.
a
9.50;
—.420
;
HL.
Ot
f
a -.—; 370 HL. N. dito ’7.80 a 0.75;
'Rogge, f
300 HL. Boekweit ’7.95 a 6.75;
Hf.. Gerst -.—
a ’-.—; '90 HL. Haver ’s.— a ’3.90;
KG. Klaverzaad ’.-.— a -.— per kg.;
HL. Paardenboonen
70 HL. Grauwe Erwten ’14.75 a 12.50;
’-.— a
40 HL. Groene dito ’14.85 a 13.—; 30 HL. Gele dito
9.75 a 8.75; 60 HL. Aardappelen ’3.10 a 2.70,
HL. Appelen
-.— a
HL. Peren f -.
-.—: Boter
1.70 a 1.30 per kilo; W Varkens
a
50 a 40 et. Eieren 5.40 a ’4.40 per 100 stuks.
ZwoUe, 30 Jan. Op de heden alhiergehoudenweek
markt waren de prijzen als volgt:
Granen: Tarwe 9.40 a 10.50; Rogge ’7.10 a 7.80.
Boekweit ’6.00 a 7.40; Gerst ’5.80 a 6.30: Paardenboonen ’7.60 a8; Aardappelen ’3— as_
27,— a
Boter per kilo ’1.30 ü 1.80 per 20 kilo
40.—; Eieren f'S.— a 5,— per 100 st
De Zwollerkerspel voormarkt en heden alhier gehouden gewone Vrijdagscbe Veemarkt haddendoorda
gladheid der wegen betrekkelijk weinig te beduiden,
ruim
stuks Vee waren toch nog op beide dagen,
aangevoerd De handel was in Ie quaL Melkvee, Vet
vee en Pinken zeer willig.
Men gaf voor vette Koeien en Ossen aan bouten
621/2 a 721/2 et, dito Stieren 50 a 55 et. ditoKalveren
85 a9O et., dito Schapen en Lammeren 60 a 671/ jcent
a
cent, per kilo.
dito Varkens Ie soort
145 a 275, verschgek. dito ’145
Neurende Koeien
a 275; Zomer-kalfde dito ’l3O a 225; Gustedito ’l2O
a ’180; Neurende Schotten en Vaarzen ’l2O a 180J
a—, Dracht en Guste Pinken;
versch-srek. dito
95 a 140; Ossen voor de vetweide
100 a / 155}
75 a 125; Fokkaiveren
30
jonge Springstieren
a ’65; Nuchtere dito ’7»— a 11^-; jonge Lammeren
’__._ a 14^—.
Op 20 wagens waren aangevoerd p. ra. 50 Biggen
en ruim 100 Overloopers. 6/w golden 5 a ’8; 10^
’9.75 a 13, Overloopers ’2O a 35. Op de Vette VwsM
kensraarkt is heden besteed. 28 a3O et,per % kg^
levend gewogen.
Schors: Handel willig. Bsel 3^5 a 4, Graafeehap«(
per ’4JS a 5, alles per 65 kg.
Talhout: Deventerscb, gevraagd, voorraadgering. R*%
■<-*»■«. f150 a 2 de vim»

—

’’

— .— ’

’

’
’

-

’

’’
—

’ ’

’ ’ —’
’

’ ’—’

—

-—

-— ’

’

’

’ ’

’ ’

’

—

’

’’

’

—’

—

’’’
’

—’

’

—’
’ — — ’
—
—
—

’

— —

’ ’ ’ ’
’
’

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG* 2 FEBRUARI 1880;
G. W. Oldewelt, A. Hazelhoff Boelfzema, H. C. Overman, C. L. Dakeen W.G.C. Bleckmann, te Amsterdam.
D-e Afd. Neder Velu we derGelrL,Maut ~
schappij van Landbouw heeft gisteren besloten tot
voortzetting der proeven met kunstmeststoffen voor
tabak en aardappelland, daar het vooral yoor dë
landbouwers op de Zandïge Veluwe van grootbelang
is te weten, welke meststoffen zij voor de verschillende gronden en gewassen bij preferentie moeten

Vïuicten gewild, Koe- p m. 20 et. en anderesoorten
eevenredigd hooger genoteerd. Stemming in alle opichten beter.
Amsterdam, 31 Jan. Tin. Na eene willige week
Bdunmde welke tot ’6O voor Banca en Biiliton be'itald werd, sluit de markt heden flauwer a 581/2,
f 59. onveranderd. Reuzel en Spek prijshoudend.
'"Traan
"insjoviV voortdurend in vaste stemming, voor 1875er
partij ’4l betaald.
werd
Kraliugen, 30 Jan, Van 24 tot 30 J/an. werden van
Xe rivier de Waal aan 't Kralingsche Veer ter markt
iaugevoerd 12 winterzalmen, die tegen ’2,50 a ’:2j9o
'.er*
1/3 kil° werden verkocht
Leeuwarden, 30 Jan. Door de gestremde scheepvaart is de handel van geen beteekenis.

.

’

b\'

bezigen.

Verder besloot de vergadering, met het oog op de
verbetering der paardenfokkerij tot aankoop yan een
dekhengst, te plaatsen in een kring der afd. De gelden hiervoor werden gevonden door het plaatsen van
aandeelen ad f 25, waarvan er staande de vergadering reeds verscheidene werden genomen.
Antwerpen, 30 Jan.. Granen: markt zeer vast en
In de gisterenavond gehouden vergaprijzen m rijzing. Tarwe 313/_. De andere Graansoordering van de Kamer van koophandel zijn een paar
Wol. Men stedelijke belangen besproken. Vooreerst het bewaken
ten zijn insgelijks in betere stemming.
Beetwortelsui- van het Postkantoor gedurende den nacht. Men beHeecl 85 balen vettige van La Plata.
ker Markt zeer flauw. Men noteert 88 graden fr. 57 sloot eene commissie te benoemen om deze zaak nam 104 in consumptie. Petroleum, Offïcïeele notee- der te onderzoeken, want de Minister, tot wien men
!ing. Men deed besehikb. 183/_, Men verkocht bezich had gewend, had een antwoord gegeven dat
tehikb. 183/_. loopende md. —, Febr. ISfe.Maartlgi/i, niemand, bevredigde.
April 18i/2, Sept 20, 4 laatste md. 20%.Markt kalm.
Voorts schonk de Kamer haar steun aan eene aanvrage van Gebr. Goedkoop en H. Rutters, die voorVervolg Nieuwstijdingen.
nemens zijn in de dokken en verschillende grachten
in het ijs een slop te maken en de schepen daar
Bij Kon. besl. is benoemd tot Refentegen eenige vergoeding door te slepen.
van
Vegelin
het
Konings
bij
daris
Kabinet des
Jhr.f
Met algemeenestemmen werd goedgekeurdeen conClaerbergen, thans commies.
cept-adres aan de TweedeKamer der Staten-Generaal,
Dowden Commissaris des Konings in naar aanleiding van de Memorie van Toelichting van
Friesland zijn benoemd tot secretarissen van de nnV den Minister van Koloniën bij het voorloopig verslag
liü'eraden voor 1880, in het Ie district de Heer J. de betreffende het aangeboden wetsontwerp tot aanvulSwart, adj.-comm. Ie kl. en in het 2e distnctde Heer ling van bet tarief van uitvoerrechten in NecL-Indië,
N. H. Pruis, adj.-comm. 2e kl. ter prov. griffie.
Het getal oud strijders bij Waterloo
Ingevolge arrest van den Hoogen Raad is weder verminderd. Te Leeuwarden is in het St.
heeft het Gerechtshof te 's Hage behandeld de Anthony-gasthuis zekere v. d. Werff overleden inden
zaak .van N. en H. uit Amsterdam beschuldigd van ouderdom van 92 jaren, die tijdens dien slag ondervalscbheid in en gebruikmaking van bedelbrieven. officier was.
Beiden ontkenden. Het Openbaar Ministerie Meld de
In het Fehr uari-n om mer van De Indibeschuldiging vol en eischte veroordeeling tot 2 jaren sche Gids toetst de Heer C. Bosscher de jongste vercelstraf en geldboeten. Mr. Clausing heeft voor dediging, door den Min. van Koloniën, van het wetsN. geconcludeerd tot ontslag van rechtsvervolging en ontwerp tot aanvulling van het uitvoerrechlentarief
Mr. ïobias voor H. vrijspraak. Het Hof heeft gisteren en bespreekt het tegenwoordig Regeeringsbeleid in
uitspraak gedaan en beide beschuldigden vrijgespro- Menado. De Heer C. E. van Resteren schrijft over de
ken, op grond dat hunne schuld niet was bewezen. staking van het verzet te Samarang. Onder de boekTot pensionnaires van H.H. M.M. den beoordeelingen komt voor. een oordeel van Prof.
Koning en de Koningin voor de schilderkunst zijn dit Juynboll over eene handleiding voor de studie van
jaar aangesteld: Mej. C. van der Hart en de hh. Alex.. den Islam.
De Heer R. van Eek zet zijne schetsen uit het
W. A. Liernur en A. van den Berg, te 's Hage:
Hip, te Rotterdam L. W. R. Wenckebach, te Utrecht; Volksleven in Ned. Oost-lndië voort.
ï. H. Scheltema, te Gouda; L. Schulman, te HilverHet st. Ma du ra, gezagv. Ja ski, wordt
sum mej. Gesina ,T. F. Vester, te Heemstede; de hh. van nacht te IJmuiden en morgen in de Rietlanden
P. de Josselin de Jong Dzn., H. J. Haverman, te Ant- verwacht, vermoedelijk tegen 12 a 1 uur.
werpen; A. P. la Rivière, I. Klay, te Munchen; F. J.
Benoemd: tot hulponderwijzeres
Jansen, Coen Metzelaar, Louis Ch. Bombled, te Parijs;
È. S. Witkamp Jr., N. van der Waay, J. F. Hulk, F. Rotterdam Mej. A. J. Nathan, te Dordrecht
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dito

;

"-.

Inschrijving.

93

16

8

Oblig.

69

96

:

-<—

5
Londen 1825
Horig. Obl.-L. 1867. 5 813;.
goudleening ..5: 69
87-V8
Leenina;

8

i

'

2

Spoorw.-Leen. 1870. 5
Z.-Afr.Kep. 0b.'75 5

Zaterdag 31

261/_ lid.
Jan./Juliö1
"119t/ 3 Amsterd.
Amst. Kan.-Mts. Aand.;
100
dito dito Obl
ë—
Amst. Omn.-Mts. Aand.!
dito dito Obl
6]
j Duinw.-Maatsch. Obl. 41
103
Gem.-Crediet Obl..
4i/2 102
8 dito dito
Holl. Hyp. I'andbr.
Java Bank Aand
1.31
Kas-Vereeniging Aand.
84
Kon.Ned.St.-Maats.dito
dito dito Obl
99
5
8 Natllyp.-Bank Pbr.
Ned. Bank Aand
116
Ned. Hand.-Maats. ditoj
113
dito rescontre
122
Ned.-Ind. Handb.Aand.
103l/s dito dito Obl
5
Rott Iland.-Vereen. A.
Rott. Hyp.-Bk. Pbr.
50
Stoomvaartm. Java A,
dito dito Obl
5
81
dito Nederl. Aand.... 81
99
dito Nederl. Obl. 414,
402
dito dito Obl
65
dito Zeeland Aand..
dito dito Obl..
dito gegar. dito
3
89
Surinaamsche Bank A.
Duitschl. Aan. Rijksb.
154
dito Cert adm. Amst.

2

_01/3

,

ï

'

/8

2

8

100
85

15

_

8

■-

s._

f

8

._

:

-:

67/js

i—

pbr. (Boden) Cr.-Anst. 5

Ob. Gem.Cr.Leen.'73s
Bual. Pdbr. Hyp.-Bk. 5
Z-weden.Obl.Pdb.Hvp.
Amer. Obl. Col.
739
Cert. dito
Ob. Louis. Citizensb. 5
dito Maxw.Estate'7o 7
Cert. dito dito.
7
mst storting..

Cert dito dito.
fdi*o "iet storting.
.dito Aandeelen'.

7
7
7 30

_

H37/i_

24

Oostenr.-Hong.Bk.A.

<«"

Van binnenl. sporen verloren Aand. Centraal en
i. Boxtel 1/4.
Russische sporen beter.
Van Amer. sporen wonnen Atl. Miss. Ohio U/ 3 , Florida 3, Erie i/g, Elizabethtown 1/4 en Huron li_j %.
Premieleeninaen: Bussische ferm.
Koers van het geld op de Ned. Bank sedert 26 Jan.
1880. Disconto van Wissels met drie handteekeningen
(witte aanvraagbiljetten) 3 %. Disconto van Wissel,
met twee handteekeningen envan promessen (blauwe
aanvraagbiljetten) 3i/2 %. Interest van beleeningen
van Binnenl. Effecten 3 %. Dito Buitenl. Effecten
Gisteren avond is te Amsterdam pl".T>fc- 4 % Dxto Goederen 3 %.
seling in 74-jarigen ouderdom overleden de Heer
Wisselkoers van Zaterdag 31 Januari.
E. M. Calisch, eerend van Arti, lid van de Maatschappij
kort mis g mM p
30 Jan.
|Antw.
van Letterkunde, vroeger hoofdredacteur van de
Kunstkr.onyk, secretaris van het Haagsche Rembrandtscomité enz. De Heer Calisch gaf ruim dertig
Weerkundige waarnemingen
jaar geleden een bundel gedichten uit, die zeer werdaarvan
geroemd..Een
gond
den
bekroond,
werd met
31 Januari, 's morgens 8 uren.
anderen zijn in bloemlezingen opgenomen, daaronder
zijn gedichten aan da Costa met het antwoord van
B.vromet.
WindToestano
dezen dichter. De overledenen was jaren langf te
,
,
,
's Hage gevestigd en behoorde tot de oprichters van Plaatsen.
Afwijking Richt. Kracht der lucht. d. ze»
Oefening kiveelït Kennis.
Deberoemde schilderes Ro sa Bonh e ur Gnsnez... + 9.1 OZO.
1
Helder. ;
St. Matbieu. -f- 6.4
is door den koning van Spanje begiftigd methetcom2
»
»
3.1 ZZO.
4 Bewolkt I '
mandeurskruis der koninklijke Orde van Isabella de Biarritz
+
_, ' + 8.8 NO.
1
Katholieke. Deze onderscheiding op zichzelf reeds een Parijs
Helder. j
3.5
ZZW.
5
groote eer> is dat dubbel voor de kunstenares omdat Valentia.
Betrokken
+ 12.8 OZO. 4 Helder. Zen.
zij vóór haar nog nooit aan een vrouw is te beurt Hamburg.
-fZ.
1
Mist
gevallen. Er besraat in Spanje een ridderorde voor Swinemunde*' 4- 15.1
12.0 ZZW
vrouwen, die van Maria I.ouisa, welke als koninklijk Sïlt
1
Helder.
+
gunstbewijs wordt verleend, maar geheel onderPortsmouth..
Stil.
Mist kalm.
ZZW.
scheiden is van de thans aan de schilderes geschonkene. Yarmouth.„
2
»
»
Hartlepool
6.3 ZW.
$
+
Goed.
»
Door de militaire wacht der mariniers Northshields. + 8.1
3
»
Helder.
s
Nieuwe
begin
aan de
Kerk te Helder is in het
dezer Delfzijl
-f 12.1 Z.
1
week aan een infanterist, die In beschonken toestand Groningen
+12.1 NW.
1
»
verkeerde, ’lOO ontstolen, welk geld onder elkander Helder.
11.9
Z.
1
Bewolkt kalm.
nu
geheele
eerstdaags
werd verdeeld. De
wacht zal
Vlissingen.. + 10.7 ONO.
1
Helder.
8
voor den krijgsraad terecht staan.
Maastricht
9-9
Z.
2
Mist.
+
Amsterdam. -4- 10.6
»
Zacht. Dampig
Tramden, 31 Jan. De Prins van Oranje, was te
3 uur in Zee.
Gisteren 's avonds 6 u.
Grootste verschil in Nederland: G. 2.7 V.
Gister.: Z. wakker, matig, helder.
Beursnieuws.
Hedenaacht: Z. matig, zacht, droog dam">'g.
Ook heden was de stemming van de markt in aanWaarnemingen aan het Waterkantoor
sluiting met de buitenlandsche beurzen.gunstiger.
31 Januari.
Russen en Oostenr. voornamelijk deelden het meest Barometer, te 8 u. 771.4 Thermometer, F. te 8 u. 35
daarin.
»
» 21/2» 770.7
»
_2i/3)) 41
Onze Staatsfondsen waren voor Integralen en de 3% Grootste verschil in Nederland: G. 2,2 M.
Algemeenverschil: Swinemunde 12.0 Biarritz.
1/4 a. s/8 aangenamer.
Van buitenl. soorten noteeren Oostenr., Russen en Doet verwachten Z./Z.O. matige koelte, belder weder.
Spanje s/g a % hooger; Turken gunstiger, evenals
Waterstand van 31 Jan. 's nam. \TsiTvu~'
'
Egypte, Mexico en Peru, maar Columbia S' 4 'lager.
Kanaalwater 55 c.M. onder A.P.
'
Van Industr. en Financ. Ondernemingen stegen Aand.
Stadswater 55 »
»
A.P.
Oostenr. Bank 1/2, Maxwells willig.
Amstelwater 55 »
» A.P.

_

..

63/ g

42i/2
39y3

■

.. _

. .. ..

.

.....

...

+

,

Laagst. Hoogst. Gebl.

sf?i

1003/4 Zweden.O.-L.18764i&
1875

Uitgegeven door de Vereeniging voor den
tenhandel.
aangeteekende Oblig. zijn in gebreke
Be met een

Gedurende de tweede helft van Februari en de maand Maart a. s. zal de Bijnspoorweg
eïkeri Dinsdag extra avond-treinen laten loopen, van
Utrecht en tusschenstations naar Amsterdam en terug,
ten einde de bezoekers van publiekevermakebjkheden
de gelegenheid te geven die te kunnen bijwonen
zonder te Amsterdam te overnachten. De treinen
bestaan uit le, 2e en 3e kl,, terwijl gewone biljetten
en retourbiljetten geldig zijn. Vertrek van Utrecht 'snam.
6 u., aank Amsterdam 7 u., vertrek van Amsterdam
'savonds 11.30, aank. Utrecht 12.25.

—-

Spoorwegleeningen.
Laagst. Hoogst. GébU

Vorige.

Nederland.

,

— J—
4% —
—
—1141/ s 114i/_
—
.... — —
. —— ——
. . 503/ ——
— g -»—
. . .. 1297/
—— —.
—
1465/ —
.. —
..41/2-—997/ g ——
.. — —
— ——
41/2
.. 41/2 281/4 —281/2

1221/2 Holl. Uz. Spw. Aand. .
997/8 Holl. IJ. Sp. 1865 Obl. 4100

103
Holl. Uz. Spw. dito
107 l/g Holl. IJz.Sp. dito 1871 5
114
Expl. Skiats-Sp. Aand.
-100
Obl. dito 1879
4
dito dito Obl
5
1071/4 dito dito 1873 Obl. 5
2H/4 Ned. Centr.-Sp. Aand.. 21
507/i6 dito dito gest. dito.
21
Bew. v.Uitgest.S./100
130
Ned. Ind. Sp. Aand.

—

-80

3
dito '69 ObL 4V_
Rijn-Sp. volgef. Aand.
dito niet gef. f 8 A.
dito niet volg. f3A.

dito dito '79 ObL

1021/ a dito

147

—
1°63/4
100
131

8

4

—"

100
dito 1865/79 Obl.
4
dito 1838 Obl
l°9l/4 dito 1875/78 Obl. 5 1
dito 1870 Obl
6
I°l
10.1 , Westf. Sow. Aand.
167/8 N.-Brab." Boxtel Aand. 17>/3
28V4 fdito dito Obl.
721/4
-j- dito dito '75 dito. 572
'fi/4
20
251/4
f dito dito 2e Hyp. .J 25
IHongarije.
„__
__
_55» iïheiss-Spoorw. Aand. 5 93~ 03'
801% Theiss-Spoonv. Obl. 5 BÜ3/4 81
yj1'*!, Italië.O.VictorEmm.3 481/_
48i/2
£> %e Zuid Ital.-Spw. Obl. 3
"s« ;Oostenr.Fr.O.Sp.Ob.3
091/2 'dito dito 9e uitgifte. 3
1% Gesela Sp
677/ g 681/4
»_% Polen. Wars. Br. A. 452
523fe
|Wars. Weenen dito 5 773/4 781/4
Gr.Sp.-Mt5.A.5133
«f- Uusl.
dito Hyp. Obl. .4 *i/_| 917/8 92
4'
°?3/4 dito dito
537/ k Battische Spw. Aand. 3 531/ 2 533/4
90
Brest Grajewo Obl. 5 BJ7/8 90

—~—
——
——

*»>

_
_
_
__
..
—
...
_
__
DesMomesFordt.Cert6 _
_
—
— fFlorida Obl.'
__ __—
22%
__ __
_—_
198% fSt.LouisS.-Eastoblig7 —
—
_ __Z
199Sfe
. vA° — '1041/4
__
.'. —
i
Vurige
98
Denver

laagst. Hoogst. Gebl.

gg

97U,

fdito dito Cert
7
891/2 Denver Boulder Obl. 7 94
95
fdito dito Cert
7
991/4 dito Rio-Grande dito 7 <)§zu
95

_-

Erie gef. 4
23
Spoorw.
7 231/2
fFlorida Spoorw. Cert. 25
1031/3 Blin. Cert. van Aand. 103i/ 4
05
do. (Springf. Divis.) O. 6— '
. . 108
dito Redempt. ©blig. 61077i_
106
fKansas Paeific dito. 6

—

j—

f*-

27

-_

103

————

■-—

-~ -

dito Cert
104
_.
San Francisco.
93
Mich. Centr. Cert.
100
Milw. St.-Paul dito
76
Milw. Commonstock
110
Milw. St P. (pap) Ob. 7,'
991% f Miss.K. Texas C &0. 7103%
69
dito Incomeb. Obl
70
983/4 dito U.P.S.-8r.0.&C. 699
1023/jj Miss. Pac. South Obl. 6102 ]k
457/ A.N.-V.L. Erie*.WestJ 48 V»
453/4 Oregon-Calif. Cert. .7: 46/2
533/4 fElizab. Pad. dito. .8 5t
fMemph.-Pad. dito 7: 46
42
St Paul Minneapol. en
107
Manitoba Spoorw. 7107
109
PittPw. Cert. v.Aand. 7,
fPen-Sect. Michigan—
571/ie (Port-Hirron Cert .757 Va
dito dito Oblig.
Tj

;

~

—
...

——
—
998^
—
——
102% —
s
——
—473/4 —541/3
5.5/
—
.
— —
_ —
1071/ —
— —
—
—
— — ——
59%
...
—— —
—— —— —— —29% fPen-Sect. Michigan—'
j\
..
_
_—
291/4
.
6J
——
__g
—— —— |—.—
—— 1081/ g
v.
—
...
6108i —
.
fl%
—
—
— — —
—— 1053fe iNederland. ’lOOO.
——
__%
873/4 —
—
_■_%
—
—
—
»
.. 851/4 851/3 —
—
l:%
'
Idito
...
—
—
*'% .Tel.-Orel
—
’lOOO
—
—_
—873/4 — — 951/4
—
—
867/
. . . —795/ —801/ g —
—791/4
911/ g —
—
—
981/4
~
—
—
—
—
—81%-h
—
—
9'Sife
—— —
801/2 811/4 —
Obl./1000 5! 613/8
Oostenr.
61%
621/ —
g
_—
95sfe
— —— 1121/
146
1463/. —
. . 5; 891/4 1007/
883/4
— 1033/4
——
—897/ —— 1033/4 JCrediet-Inst.
—
1031/,
.5!
...
901/4
—
— —— ——
871/ s
31/2 —
’lOOO 871/4 881/4 —
t51441/9
... 851/
—
— 1433£
1%
607/ g —
—
6U/ 6H/
Vs
f
681/4 655/ —
—8% —8% ——
501/ s Bumanie.
8%
501/4 511/4 —
Hls/8 Amer.Atch.-Top.Ob. —
— ——
1143.
— —91S/
fAtl.Miss.OhioC.&O. 790
90i/
— | ——
625/6 f
Spwi.leS.! —
623/4
—
6109
2eS.! — —
—— ——
—
—
1021/4
—
—
—
—
1001/4
Obl.] —
—— —— 783/4
—— —
10114
6! —
A!
—
—
6;iOH/ —
—
»
—
—
.
—
V. 713/4
l\"k
973/4
971/2
—
—
,91
st.|
—
Quebec.
—
—
—
!
—— ——
—
1065/8
...
7| —
—
IHV4
— —— ——
’11.70—)
1171/4
8/118
-.—.—;
1091/ a
.TL—
’11.9,5—;
—
’
—
.. 7109V4
1091/4
.
—;
’
*
—
’47.45
’47.40
105%
71053/4 —
—— ’58.70—;
f—. —.
7.1077/ —
1078/4
’—.
AandJ —
f
— — ’ —.—;
s/4 —
—
v.A.I 781/2 —
—.—
_— Amerikaansche
U—;
2% —
64% fdito
7 65Vï
Dollars’ 2.451/2
tditoCol.Extent.dito
— ’
’’
’’
83

Ch. Azow Obl
Ch.-Azow. Obl. onb.
Jelez Griasi ObL.
Obl.

60

66

93

5
5
Riaschk-Wiasma. A. 5
Zuid-W. Spoorw. dito 5
Aand. Spw.

3

8

91

109

8

4

2
8

8

100
105

152
112
78y2
60

fAtl.Gr.W.OhioSp.Ct. 7

Caïro-St. Louis Obl. 7
Central Pacific. Obl.
dito Caüf.-Oreg. dito 6
do. do. letter B. dito 6
öitoS.Joaq.Valleydito
ditoCalif.Pacif.2eHyp.
2
Canada South. C. A.!
Chic. N.-W. comm.
90
dito Cert. Pref. st
dito Ie hyp. Cert
dito geeons. Obl. ..7j
dito Jowa Midi. dito
dito Mad. Ext. dito
dito Menom. dito
dito N-W. U. dito
dito Win. St-P. dito
8
dito R.-Isl. Cert.
Ch. South-West.Obl. 7,tU
Col&Cin. Cert.
MountVern, O.
7; 601/*

4

641/,

6i

2

46

101
97

74

72
91

"—

72

—"■

60

6Q',_

47

4

4

59lij

293/,

dito

1

3
107 .»/M
100. 3108
100 6
Rotterdam
3104
Gemeente-Crediet ..3 95
111
Paleis v. Volksv. 1867 3112
'■'o
België.StadAntvv.'74 3 9ï7/g
91
St. Brussel, fr..100.79 3
Hongarije. Stsl. 1870
Stuhlweissenb. Spw. 4
107
Stsl. 1854 4106 V_
dito
dito 1860 5112'/ 2
i/j -dito
dito 1864
152
1858
jStad Weenen 1874
140
Pruiss. Th. 10055 3'/_
133
Keulen-Minden Sp.
14 H/g Rusland. Stsl. 186'
dito 1866 5143' /3
dito
57
Spanje.St Madr.'6B 3
fTurkije. Spoorwl. 3,

7

89

dito dito Cert
dito dito Oblig.

„

Premien-Leeningeu.

88

5 90

71

Indiania 111 Cert.
-j-Toledo Peoria dito 1
U. Pac. Hoofdl. Aand.

Stad Amst
dito dito

!Kursk-Ch.Az.Ob.floos
4
Kursk-Ch.-Az. O. onb. 5.
, I
Los.-Seb.
Morsch-Sysran Aand. 5;
95V8
Mosk. Jaroslow Obl. 61003/_
101
Mosk.-Kursk dito
Mosk.-Smolensk dito 5j
80
88i/4 Orel-Vitebsk Aand.
85

72
95

51
5
5

5 88
■l
IKiew-Brest Aand... 5
8 jliursk-Ch. Obl. ’lOOO 5
5,
dite dito f 100.

dito dito Oblig.
Poti-Tiflis dito
dito dito £ 100

25

103%

112
120

108i/

95st

95

_—

145
144

Diversen.
Ver. Staatsf. bij V.&KoL:
Cer. Ver. Am.

dito

dito

3eSj
dito
dito
Vg. Am. Hyp. Spwf.
Aand. Gem. Bez. Lr.

dito
dito
B.
Oreg.-Calif. Com. Ob. 6
Prov.
Obl. 5
99
Koers van het Geld.
Bel.
Prol. 4, 4i_
Prijzen van Coupons Oostenr. in p. Juli 21.271/jf
dito ia Zilver 21. S —; Div. Engel, per €
Eng.Russ. p.
En?. Portug.p.£/
—; Div. Reischm.
Fransche
Belg.
—; Bussen in Z. R.
Hamb. Russen
1.241/3; Pap. Roebels
; Poolsche p. Z. R.
Spaansche Buitenlands. Piaster
47.45—;
Binnenlandsche Piaster
Spaansche in francs
dito dito
—.—; dito dito Juli
2.2
J
' dito Papier
2.4sy_J'
Turken f —■——"

’

HET NIEUWS VAN
r f ADVERTENTIES

Ï)ÉT

BTG"'T AN

. Heden overleed, na een langdurig Broodbakkersfenecbt geen smartelijk lijden, onze geliefde
■^ vraagd, zoo spoedig mogelijk,
liefst iemand, die een of twee jaar
Van 4of minder regels f 1.05, Zuster en Behuwdzuster, CATHAiedere regel meer 25 Cents. RINA
GÉERTRÜIDA ADRIANA bij het vak is geweest. Fr. briefven,
WIJSMAN, in den ouderdom van liefst in persoon, aan J. AJJGUSTIbijna 63 jaren.
NUS, te Nieuwkoop..
Uit aller naam:
j) 25-jarige Echtvereeniging
J. TEEKENS Jz., ScheepstimG. J. WIJSMAN.
merman te Bodearaven, vraagt
Amsterdam, 29 Jan. 1880.
OTTO DOGTEROM
|
eu
Na een langdurig en geduldig
.
V
1 WEINTJE VERDOOLD.

1-fen

|

IAANÏ)AG?2

PEBRUAK 1880.

BU S CHENT HAL s

Tleesch-Extract,

Montevideo, Zuid-Amerika.
Scheikundig onderzocht en aanbevolen door het. Proefstation der

CONSULTATIE-ÜÜR VOOR CHIRURGIE

dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen, 's namiddags te 1 uur. Maandag, 'Woensdag en Vrijdag Dr. BERNS; Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Dr. KORTEWEG.
Voor minder gegoeden 'smorgens te 81/2 uur. "
(818)
O. Z. Achterburgwal. 120, Dr. BERNS Dr. KORTEWEG.

sim av n nif ïïBBir nop

Bijks Landbouwschool te Wageningen, blijkens missive van 23 December 1879. Bij hoeveelheden van
minstens 25 Eng. ponden, naar verkiezing in
i/o, '_ en i/. potjes,
lijden overleed heden, tot mijne
metHollandsche gebruiksaanwijzing.
"Wegens LIQUIDATIE mijner Zaken, ben ik voornemens alle
3
Febr.'Bo.
rt
Stein
Haastrecht
bij
l|
dtepe droefheid, mijn dierbare
Uitsluitend verkrijgbaar door voorhanden GOEDE REN,.', die door bijzondere soliditeit en deugdelijk-,
Echtgenoot, PIETER KEEMAN, in
heid uitmunten, tot zeer laag gestelde prijzen op te ruimen.
Alhier voor een bagatel te Koop tusschenkomst van
den ouderdom van 44 jaren, in leJOHAN
H. 11. Behangers worden nog bijzonder attent gemaakt, dat de ver-/
Co.,
KOOPMANS
&
aangeboden.
25-jarigeEchtvereeniging & ven Boekhandelaar alhier.
Artikelen,; hun vak betreffende, als: Gordijnlinnen. Gorschillende
fr
0.,
Adres
lett.
Amsterdam
en
Dag.
KT,
Botterdam,
Nieuws
v/d
h. WINK,
dijnkatoen,
Behangsellinnen, Franjes, Damast, Rouleaux,
van
Amerikaansche Agentuur- en Com~
Wed. P.-KEEMAN.
(836)
Paardenhaar, enz-, tot-veel mindere prijzen zullen verkocht worden.
■_ JOANNESFREDERICUS GEMKE X
missiezaak,
Noordseharwoude, 29 Jan. 1880.
«
en
voor Nederland en
of 2 Scheepmakers. Adres, eenige Agenten
Q
EMIUA BOSMAN.
Overleden na een smartelijk lij- H. 1BOOT.
Koloniën.
te
VrijenScheepmaker,
Bij minder, door tusschenkomst
Hunne dankbare Kinderen. X den, in den ouderdom van 22 jaren, ,ban bij Delft.
S JANNETJE, geliefde Dochter van
van alle voorname Grossiers, en
0 Amsterdam, 1 Febr. 1880.
P- PASSER.
rtr:
endetail bij alle voorname WinkeBeemster, 29 Jan. 1880.
liers in Comestibles etc.
dienstig oni Stoomketels, Pijpen en verder alle voorwerpen
Ondertrouwd:
Kennisgeving aan Vrienden en
Goedkooper en daardoor te bekleeden, waarvan de warmte-uitstraling nadeelig is.
Kan dadelijk geplaatst worden
D. LECLERCQ Jz.
Bekenden.
een Ie Bediende, Gehuwd, die voordeeliger dan andere bc-,
'".,..,
bij afwezigheid van den Patroon de kende Vleesch-Extracten.
en
Aanbevolen door verschillende
Heden overleed mijn geliefde leiding der zaakop zichkan.nemen.
H. NIEUWENHUIZEN.
autoriteiten. Attesten bij J. K. & C".
de
Heer
MAARTEN
Behuwdvader,
zich
te
zonOnnoodig
aan
melden
Avenhorn, 30 Jan. 1880. (813)
(237)
NEDERDIJK POLVLIET, in den ou- der goede getuigschriften. Adr. Fr"., ter inzage. '
Krimpen aan de Lek.
derdom van 79 jaren.
liefst in persoon, bij APKEN &Zn.,
van
prijs
De
deze
Bekleedingstof Cdie nat in vaten wordt afgeleverd)Getrouwd:
E. E. HARTMAN,
te Purnierënd.
is 7.50 per 100 Kilogram en geeft door haar hitte concentreerend
N. L. MOLENAAR,
Wed. J. NEDERDIJK POLVILET.
vermogen groote bezuiniging in brandstoffen.
Wedn. van C. C. PArmentier,
Rotterdam, 30 Jan. 1880.
(838)
MONSTERS zijn op franco aanvraag te bekomen aan de FABRIEK
en
ook
Gereedschappen enz. van.
en
aan het MAGAZIJN van
Op een fijn Atelier voor DamesA. H. J. ZILEINGER.
Heden, Woensdag 28 dezer, over- Costumes
(850)
EVEKIWK, te Dordrecht.
ZALM
&
worden
Werkeene
Ie
Zii betuigen tevens diegenendank, leed, in den ouderdom van ruim ster, bekwame Werksters en
Koninkl. Nederl.
.die blijken van belangstelling heb- 4l jaar, onze -eenigste Dochter, gevorderde
Leerlingen
gevraagd.
WILHELMINA BORDING, Wed.
ben gegeven.
Adres in persoon bij VVILLIiM
TEUNIS JOHANNIS VERKERKE.
LEENDERS, Kunsthandelaar, PaleisG. BOBDING.
Het nieuwe systeem BolvorPRI JS-BILJARTENf. '
Zondag 1 Februari
mige Kofflebranders worden
J. BORDING, geb. POST. straat 12.
Aanstaanden Woensdag, 4 Febr.,'
's Avonds te 8 uren,
in aüe afmetingen tot zeer billijke des middags te 2 uren. om fraaie
Burgerdam, 31 Januari 1880.
Geboren:
KINDERJUFFROUW.
prijzen vervaardigd, in de fabriek Prijzen, Premie en tweede
FOPPE,
fatsoenlijken
MEISJE,
Een
uit den
van Brand waarborstkasten enz. van Premie.
Heden overleed na een lang, doch
.Zoon van
P. G., wenschte zich met bijzonder gekozen programma,
L. C. G. BOPP.
zeer geduldig lijden, zacht en kalm, Burgerstand,
C. VAN BERKEL,
C. DE VRIES Fzn. en
Kinonder medewerking van alle Eerste
mijn geliefde Echtgenoot, de Heer spoedig geplaatst te zien als
M. L. C. DE VRIES—STOETT.
Weespercarspel.
Gouda.
in (831)
goed
is
mede
beKunstenaars
en
Kunstenaressen
derjuffrouw,
PR. GORTER Kz., in den ouderdom kend in het Naaien en van goede hunne grootst uitstekendste producMarken, 29 Jan. 1880.
van rmm 58 jaar. Zwaar treft mij
voorzien,
tiën. Rerijding en voorstelling van
mijn Kinderen dit verlies.
fetuigen
Voorspoedig bevalHen van een en(847)
dres
fr 0., lett.LIJ, Nieuivs v/d Dag. School- en Vrijbeidspuarden, (de
A. SCHOON,
koningen der Hippologie.deberoemZOON, Mevrouw
Wed. P. GORTER.
bejaard HEER, Weduwnaar de 12 Trakhener Hengsten.)
FRANCKEN—LINDGREEN.
Schellinkbout, 29 Jan. 1880.
J met ééne Dochter, in de omstreTot slot der Avond-Voorstelling:
FRANCKEN,
Algemeene kennisgeving.
Ie Luit. 3e Reg. Inf.
ken van Breda, vraagt terstond eene
fatsoenlijke BurgerjufTrouw. P.
Bergen op Zoom, 30 Jan. 1880.
Tot onze diepe droefheid overG., als Meid-Huishoudster, met
(Sigfried, Directeur O. CARRÉ.)
heden,
leed
zacht en kalm, onze eenige hulp. Adres
onder
Bevallen van een ZOON,
onvergetelijke Echtgenoot en Vaaan
S,
Maandag 2 Februari
lett.
het Advertentie-Bureel
W. BREEDT BRUIJN—
der, ARISSWART, in den ouderdom van K. G. OUKOOP, te Breda. (839)
's
Avonds te 8 uren.
WINKELMAN.
van circa 66 jaar. Allen, die den
overledene
hebben,
zullen
gekend
Uitgeest, 29Jan. 1880.
(837)
beseffen hoe groot ons verlies is.
Heden overleed, na een langdurig
Wed. M. SWART-KOORN. op minstens 400 aan elkander ge- met NieuwProgramma.
TOT SLOT:
lijden, mijne geliefde Echtgenoote,
legen Bunders land te Huur geNamens de Kinderen,
AUDA WILHELMINA DE BRUIJN,
vraagd, gedurendeminstens 5 jaar.
M. A. SWART.
in den ouderdom van ruim 29 jaar,
Franco opgaaf von ligging, huurAmsterdam, 29 Jan. 1880.
mij nalatende twee jeugdige Kinprijs, uitgestrektheid, '|soort van
Woensdag 4 Februari
P.
KOOL.
deren.
Heden overleed, na een twee-en- terreinen vroegeren beiage.r,onder
's namiddags te 2 uren,
Beverwijk, 29 Jan. 1880.
twintig-jarig verblijf ten mijnen Lett. A, Adres; COUVÊt), Reekhandelaar,
's Hage.
huize, onze zeer beminde Zuster
Heden overleed, tol onze diepe , en Behuwdzuster, Mei. MAARTJE
en Begeleiders, tegen veel vermindroefheid, onze veelgeliefde Vader i SCHUIJT, in den ouderdom van
derde prijzen.
en Behuwdvader ANTONIE CASSÉE, :ruim acht-en-zestig jaren;
Uit de hand te Koop, door veranin den ouderdom van 61 jaren.
Wat wij in haar verliezen kunOnderwijzeres vraagt ’lOO
Uit aller naam,
nen zij aUeen beseffen, die de over- dering van Woonplaats, een goedleen. Maandelijksche afBrood-,
beklante
Koeken
ter
in
haar
Beledene
liefdevol leven heb- schuitbakkerij.
C. GASSÉE.
10. Brieven franco, onder
Informatiën
met lossing
ben
gekend.
Restanten
Amsterdam, 28 Jan. 1880.
franco brieven bij J. J. SLOT, te mjtlo Hulp, Nieuws van den Dag.
Uit aller naam,
Noordwijk.
Eenige en algemeene kennisgeving.
MEÜBELSTOFFEN,
NE(822)
G. SCHUIJT.
ondergeteekenden, WILG. SCHUIJT—SWARTHOF.
Wij
en
bijbehoorende
ArtiHeden werd ons ouderliart diep
LEM GEURTSEN VAN
Zijpe, 28 Jan. 1880.
(811)
getroffen door het afsterven van
DE KROL en JOHANNES kelen, tot zeer laag gestelde Prijzen.
Op een Dorp tusschen Hoorn en CORNELIS GEERLING, beions geliefd Dochtertje JOHANNA,
allen, die mij op 5 Januari
wordt bovengenoemde den wonende te Barneveld, hebben
in welks bezit wij ons slechts ruim
Alkmaar
door hunne deelneming en goed
beklante
Winkel en Woon voor gezamenlijke rekening handel
5 maanden mochten verheugen,
vriendschapblijken verheugden, behuis TE KOOP aangeboden. Adres gedreven in Lrjn- en RaapkoeS. VAN DILLEWIJN.
ik mijne hartelijken dank.
tuig
A. VAN DILLEWIJN—BUL.
franco brieven, motto
heden overHul- kenen Granen, en zijn
.1. A. KLERK.
(801)
pkantoor Avenhorn.
(812)
eengekomen dien gezamenlijken
Weesp, 30 Jan. 1880.
Delft, 28 Jan. 1880.
handel te verbreken, na ons beiEenige kennisgeving.
belangen in deze Zaak op eene
der
VToor de menigvuldige bewijzen
schikking te hebvan deelneming, ontvangenbij in de Herberg van NAN GROOT, eerlijke wijze tot
Heden overleed onze geliefde
Moeder en Behuwdmoeder, TRIJN- het overlijden van mijn geliefden te Veenhuizen, Gemeente Heer ben gebracht.
W. G. VAN DE KROL.
TJE GOEDE, in den ouderdom van Echtgenoot, betuig ik, ook namens Hugowaard, op
4
J. C. GEERLING.
ruim 59 jaren, laatst Echtgenoote mijne Kinderen, mijn hartelijken Februari 1880,Woensdag
voor den midHet heeft H.H, M.M. den KONING en de KONINGIN behaagd, op,
Barneveld, den 26 Jan. 1880.
van H. BLOEMINK.
dank.
A. VAN DË STADT,
dag te elf uur, ten overstaan van
voordracht van de daartoe benoemde Commissie, tot Pensionnaires
Namens Kinderen, en BeWed. P. KLUIJVER.
den te Alkmaar gevestigden Notavan Hunne Majesteiten den Koning en de Koningin voor de Schilder-'
I(830)
Ivuwdkinderen.
(821) ris GOUWE, van: een Huis met
Zaandam, 30 Jan. 1880.
kunst over het _aar 1880 aan te nemen:
Erf, Werf en een stuk BouwL. DONKER.
Mej. C. van der Hart en de Uil. Alex. W. A. Liernur en A.
SCHAATSENRIJDERS,
de vele blijken van belangland, aan den VeenhuizerMidden- aan
van
den Berg, te 's Hage: W. C. Rip, te Rotterdam; L. W. R.
Haarlemmermeer, 27 Jan. 1880.
langs
Oudkarspel
en Wenckebaoh,
het IJS
stelling, op den 19en dezer ont- weg, in den polder en de Gemeente dat
te Utrecht; J. H. Scheltema, te Gouda; L. Schulonrijdbaar is,
Noordseharwoude
Hilversum;
vangen,
Heer
Hugowaard,
Mej. Gesina J. P. Vester, te Heemstede: dellH.
J,
betuigt
ondergeteekende
de
Sectie
No.
te
370,
man,
Brussel,
den 26en
Overleden te
doch bevaarbaar is gemaakt en
groot 9 Roe, 35 EL
P. de Josselin de JongDzn., H. J. Haverman, te Antwerpen;
Januari 1880, in deu ouderdom van zijnen hartelijken dank.
voor
gehouden
wordt
het
veropen
A. C. GROENEVELDT,
Breeder- bij Biljetten en informaP. la Rivière, J. Klay, te Munchen; P. J. Jansen, Coen
€8 jaren, de WelEd. Heer W. H.
van Producten tot hetStation A.
Metzelaar, Louis Ch. Bombled. te Parijs; E. S. Witkamp Jr.;
Burgemeester.
tiën ten Kantore van den genoem- voer
VELTMAN, in leven oud-GezagvoerNoordseharwoude v/d jHol- N. van der Waay. J. P. Hulk, P. G. W.
den Notaris GOUWE.
(475)
A. HazelMolenaarsgraaf, 30 Jan. 1880.
der ter Koopvaardij en Inspecteur
landsche IJzeren Spoorweg. hoff Roelfzema, G H. C.
C L. Dake en W. C. C.
van het Bureau Veritas.
(817)
(840)
Bleekmann, te Amsterdam.
de vele blijken vanbelangEenige en algemeenekennisgeving.
stelling bij de geboorte onzer
De Commissie voornoemd:
Op Donderdag den 12 Febr.
Maatschappij
Bestuurdcren der Maatschappij
Dochter, brengen wij onzen harteHeden overleed, in den ouderin
e.
bet
het
k.,
VOSJE aan
Rokin
«Arli et Amicitiae»;
dom vaji vijf maanden, ons jongste lijken dank.
te Amsterdam, des namiddags te 'S
IL VAN MANEN.
KATE,
PULIPPEAU,
F.
C.
TEN
CF.
Voorzitter.
3Knd IDA ANTOINETTE.
HERM
G. E. VAN MANEN—JONGEHEER. uren, van:
3. C. GREIVE Jr„ 2e Voorzitter.
Afd. AMSTERDAM.
Oud-Voorzitter.
W. C. C. BLECKMANN.
Het
sloop
en van het
Groningen, 30 Januari 1880.
J. H. LELIMAN, Penningmeester.
VAN DER KELLEN',Ir.,
E. F. LAST.
Tweede Philharmonisch DAVIDPenningm.
rerceal No. 21 aan de
der Commissie.
3. il. MASCHHAUPT, Secretaris.
Amsterdam, 30 Jan. 1880.
van
Concert,
leiding
onder
den
Reestraat te Amsterdam
C. ED. TAUREL, 2e Secretaris.
tt/'oor de vele bewijzen van deelEenige kennisgeving.
en het ter plaatse Bon wen Heer JOH. .1.11. VERUULST, Maanneming ondervonden bij het
FeDr-,
2
avonds
uren
dag
des
te
8
Geen Rouwbeklag.
van
een
Winkelen
Woonoverlijden van haren jongsten liehuis voor den Heer F. H. in het PABK.
de
familie
veling,
betuigt
MAGAZIJN
KAYSER
Programma: 4e Symphonie BEETDE JONG, aldaar.
Heden overleed, in den ouderdom baren weigemeenden dank.
Noveltetten voor StrijkVAN
van 61 jaren, de Heer Mr. FREDEDe BesteKken zijn verkrijgbaar a
, WK LODEWIJK VAN SONSBEECK,
f 0.75, op franco aanvrage bij den instrumenten, NIELS W. GADE;
SCIIUMANN;
in
leven
bij
Griffier
lieer F. 11. DE JONG, voornoemd. Ouverture
|
het kantongeRUBENSTEIN.
i recht te Groningen.
Bestek en Teekening zullen ter OceamSymphonie,
' Te Spanbroek wordt aan de OpenToegangskaarton ’2.50. Inteekeinzage liggen ia het "Lokaal van
Groningen, 29 Jan. 1880.
bare Scliool voor Gewoon Lager Onvoor de 4 Philharmonische
naren
Aanbesteding.
Spuistraat 256, AMSTERDAM.
derwijs een HULPONDERWIJVolstrekt eenige liennisgeving.
Concerten
kunnen a /" 1.50 D.imesAanwijzing
op
in loco
den dag
ZER gevraagd, jaarwedde /boO.
Bekroond met de ZILVEbekomen bij J. 11. &'G.
en Stukken franco, voor of der Besteding, des morg. teil uren. biljetten
REN MEDAILLE voor deugoverleed, tot mijne diepe Brieven
HETEREN,
VAN
Hartenstraat
21.
Inlichtingen geeft A. C. BLEUS,
na een korte ongesteld- op den lOen Februari aanstaande,
delijke constructie, op de
Bouwmeester teAmsterdam, Kantoor
(835)
Tentoonstelling te Arnhem,
heid, mijn geliefde Echtgenoot, aan den Burgemeester.
13(3.
Brouwersgracht
No.
(844)
Vereeniging
ruim 39 jaar
MAARTEN KLEUN
en op verschillende andere
B. PELS, te Oosterbeek, ~
.««id. Wat ik met mijn 8 Kinderen
vraagt een
ïn hem verlies, zullen zij beseffen
Eigengemaakte solide
Fornuizen, met en zonder
■die hem in zijn werkzaam leven KOPERSLAGERSKNECHT,
VERHUISD
2
Maandag
naar
Febr.
s.,
de
Hcea.
des
bekend,
Loodgietersvak
met
het
circulatie, Insluithaarhebben gekend.
rengrachi b/d Bomolenstecg 55. (833) avonds te B'/2uren, Vergadevoor vast werk. Loon naar beANTJE SMIT,
den. Kachels, enz.. Lediring
Introductie,
met
in
het
kwaamheid. Fatsoenlijk gedrag.
Wed. M. KLEUN Cz.
kanten
met toebeliooren,
2Ö~O~CrtfLDË~N:
»Vereeniging,«
WarBrieven franco.
Bovenstaande Som wordt tegen lokaal
elegante en gewone WieAssendelft, 29 Jan. .4880.
moesstraat. Sprekers de H.H.
gen, Vuur- en Luierovereen te komen Bente, en een geAlgemeenekennisgeving.
W. J- F.
en
mandies. MANGELS,
regelde Maandelijksche Aflossing
H.
MOHEMANïï.
door een fatsoenlijk
Waschmachines Strrjklieden overleed, tot onze diepe
In PANDERs Magazijn, te Leen gevraagd. Ambtenaar ter
kachels en alle andere
ürcefbeid, onze geliefde Moeder, Haarlem, wordt direct gevraagd Adres, fr"., lett. Tj G, Nieuws vjd
doelmatige Artikelen voor
Dag. Amsterdamsche
Behuwd- en Grootmoeder, SUTJE een eerste Behanger,geheel met
SLOMP, Wed. C. MARREES, inden het Behangers- en BekleedersAlles wordt door ons ge-'
ouderdom van ruim 62jaren.
vaken Décoratiewerkbekend Hoog
maakt en geplaatst
Uit naam der Kinderen.
loon en vast werk wordt verzekerd.
en voor de goede hoedanigBeemster, 29 Jan. 1880.
(812)
Het Bestuur maakt bekend, dat
PABBIEZ
Amerikaansohe
bij gunstig weder, Dinsdag 3
er
Januari
1880
Den 22sten
overleed
van 8 tot 101/ g
Een
des
avonds
Febr-,
JONGMENSCH
zoekt
plaatPetroleumT oestellen
Hoog
GeleerdeHeer
te Meeuwen de
in een Kruidenierswinkel, in Stoomketels en Werktuigen, uur, Schaatsen zal gereden
11. DE POORTER, Oud-Hoogleeraar, sing
in
alle
grootten.
Deze zijn:
een der
met genot ijzeren Schepen, Baggermaworden bij Muziek en VeneDirecteur aan de Rijks-Academie van Kostprovinciesteden,
Verlichting
Bruggen,
ehines,
en
a
GiHij
Inwoning.
Overkappintiaansche
is tot
van Beeldende Kuiisten te Amhet geven van eeue toelage bereid. gen enz. Zeer gunstig gelegen aan orno, op de Baan: KEIZEBSsterdam.
IJsel.
Voorzien van GBACHT b{j de REGULIERSBrieven
onder lott. F L bii de rivier den
Eenige en algemeenekennisgeving. de Boekhs. BRINKMAN &- Z.OON,
Plaatsgebrek noodzaakt ons vele Advertentiè'n uitte stellen
Entree voor het PuGRACHT.
Sleephelling en Vijzeldok. ReWegens buitenlandsche betrekkin- ! Singel hoek Bergstraat, lo Amsterd' paratiëu worden spoedig en bilbliek
I.— per persoon, ten bate
gen eerst heden geplaatst.
Stoomdrukken' van ROELOFFZEN &
Amsterdam.
(Stf)
lijk uitgevoerd.
(846)
der Armen.
t845)

f

f

'1"

t

_
_

2 teiwame Knechts.
Brood- enTleiioeWteij.
Gevraagd:

.

J. A. HARMSEN, Prinsengracht 190. {
Stoomfabriek van Bekleedingstof

■

■

Dames-Gostumes.

SctósMs.

CireiS OSCAR CARRÉ.

SPEEIIOPr k Cv
’
Heeren Meteaiitas.

Café Tivoli. Ktapwej;

Brillante Extra Voorstelling,

Ipen

DE KEÏELIHGES.

Wildrijke Jacht

"H.ÏÏ. BIKKERS!

Opening 15 Februari 1880.

EE KEVELffIGEN.

Kamers van af f 1 daags.
RESTAURANT. ÏABLE d'ÏÏOTE f 1.50,
JACs. TOLK,

Extra Voorstellinav. Kinleren

Groote Voorjaars-

Bnitenpi one Voorstellini,

Ecnc

ScMlders-Affaire.

fiHANDHOTELDUPASSAGI,
TE ROTTERDAM,
Directeur.

OPRUIMING
TAPIJTGOEDEREN,
van

’

GORDIJNEN,

TELDOEKEN

Aan

BAHLMANN & Co.

ARTI ET AMICITIAE

Openbare Verkooping

*

Koninklijke SuMdJën.

""Waaiscfiüwing

-

■

Voor

"■

"Aanbestëdm^T

Voor

-

tot tovoriler. der TooÉniist.

'

FABRIEK en

Hulponderwijzer.

IBÜARB CLAESSEN,

"TTlTBSiir"" Zeltandii Msl Leren.

ManjEGTö.

- MêestefkneoM.

HH. KRülIIilT

Mn*

(

’

—
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