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den niet op bepaalde punten in groote hoeveelheid
aangetroffen worden, doch moet daarentegen de grond
over een zeer groote oppervlakte tinhoudend zijn.»
Aan
De consequentie van zulk een feit, verzuimde ik
den Heer H. L. J. Haakman.
niet te noteeren,
ook alweer naar de officiëele geen ik heb ze ddSrom hier niet te herhalen.
In de nummers van dit blad dd. 18, 21 en 22 April, tuigenis,vraag,
aan het slot van uw opstel, «welke dé
Uwe
aebben gij en ik hetzelfde onderwerp besproken: »Is
bevoegde Chineezen waren, die uit liefde voor de
Dost-Sumatra rijk aan tin'?«
zonder behoorlijke hulpIk meende geschiedenis te schrijven; van uwe hand wetenschap, op eigen kosten, erts-rijkheid
van Sumatra
middelen, een oordeelover de
rerscheen dunkt mij daarop meer een critiek.
opstel dwingt mij enkele toelichtingen af; ik uitbrachten», terwijl, volgens u, de inlanders er anders
ben ze
maar vooral onzen belangstellenden lezers over denken, zooals u nader zult aantoonen, zou u
dus bespaard zijr. gebleven, hadde ik die onschuldige
verschuldigd.
Chineezen al weer buiten sprake gelaten.
In mijn schrijven toch hebt u ontdekt: eenmeeMaar nu blijkt uit den officieelen tekst, dat uwe
ning, een scheeve voorstelling, waarschijnlijk met de beste bedoelingen, en inlanders en die van de Regeering, onmogelijk dezelfde lieden kunnen zijn geweest.
pl. m. drie onjuistheden.
De ervaren onderdanen van Siak's vorst denken er
Eindelijk gaf het u aanleidingtot een viertal vragen.
niet bepaald gunstig over, en uwe Siaksche inlanders
Ik zal kort zijn.
ad. 1. Ik had geen bedoeling een »meening« of een schijnen vol moed. In mijn historisch overzicht toeoordeel over de quaestie zelve uil te spreken. Ik re- kende ik echter reeds aan, dat hoofden en be volkin»
produceerde in substantie hetgeen in Regeeringsver- in Siak zich zeer ingenomen niet de onderneming
slagen te lezen is, en ik heb dus niet best begrepen toonden. De primitieve concessionarissen hadden dus
wat u aanleiding tot bestrijding kon geven, tenzij de geen strijd, zooals op Biiliton aanvankelijk eiken arbeid
officiëele waarheden ter zake uwe goedkeuring en belemmerde.
Uwe tot mij persoonlijk gerichte vragen beantwoord
sympathie derven.
ad. 2. Schrijf het aan naïveteit toe, dat ik niet vat, ik met ja. Ik wist en ik weet het. In het Zondagsblad
13 Juli 1880 zoudt u er een bewijs van kunnen
hoe zelfs b es t e b e do e 1i n g e n in een zooernstige van
zaak een scheeve voorstelling zouden kunnen vinden, in mijne beschrijving van Biiliton. Maar daarik nog geen aanspraak op mijtibouw-kennis.
billijken. Ik mag dan ook niet aannemen, dat een Re- om maak
geeringsverslag (koloniaal verslag 1877/78) opzettelijk U zijt natuurtijk wel mijnbouwkundige en ook plaatSiak en de eischen van groote ondernemin■een scheeve voorstelling zou kunnen en willeningeven selijkinmet
van het door de primitieve concessionarissen Siak gen de Tropen bekend. Ware het anders, u zoudt
zoo boud »uwe overtuiging» uitspreken, waar
verrichte werk, in verband met de daarmede verkregen nietzake
bekwame mijn-ingenieurs alles behalve eenin
resultaten.
stemmig nog zijn.
Is het relaas dat ik gaf niet zuiver, dan zal de ReIk ken Siak niet door eigen aanschouwing, maar ik
geering het u verbeteren moeten.
vrees op grond van andere kennis van Indië wel, dat
Maar nu de onjuistheden, waarvoor ik persoonlijk
mijnbouw, tabakscultuur en boschexploitatie te lieteverantwoordelijk ben en waarvan ik gaarne rekenrogeene ondernemingen zouden blijken, om zoo maar
schap geef.
10. Ik schreef, dat een Chinees rijke tinaders in eenvoudigjes onder éen beheer of in éene hand met
succes aanvaard en voortgezet te kunnen worden, en
Siak vond.
voorts, dat vergelijkingen van resultaten, die men'nog
Voor tinaders wenscht u tinstroombeddingen gelezen te hebben, en ik heb daarniet tegen. verkrijgen moet, met die van sinds jaren in andere
Tegenover den onbekenden Chinees doe ik amende streken, onder andere condities en omstandigheden
honorable, dat ik hem, hoewel geheel argeloos, schul- reeds werkende ondernemingen, haar bedenkelijke
dig kon achten aan zulk een wetenschappelijke ketzijde hebben.
In mijn historisch verhaal kwam voor, dat een
terij. Maar ik vat alweer niet, wat de distinctie in ons
geval aan het zwaartepunt dei' zaak zelve afdoet.
gouvernements mijn-ingenieur, na plaatselijk onderIs er tin? Ja, niemand heeft dit ooit ontkend, maar zoek, een gunstig rapport uitbracht; dat een later ofmen heeft het tot heden niet met voordeel kunnen ficieel onderzoek, eveneens door een gouvernements
Is Oost-Sumatra rijk aan tin ?

exploiteeren. Nu worden door u de oorzaken genoemd,
en ik zal de laatste zijn daarop iets afte dingen, maar
daarmede kon door u het bewijs niet worden geleverd,
dat met een betere wijze van ontginning en beheer
voortaan wel goede winsten behaald zullen worden.
U veroordeelt, denouden, gebrekkigen sleur, dien men
u meent dat de
op Banka en Biiliton blijft volgen, en
de geologische
autoriteiten in Indië onbekend zijn met
ervaringen in Australië. Ik heb van onze uitstekende
mijn-ingenieurs betere gedachten, maar, zoo noodig,
suilen zij zelve zich wel verantwoorden.
Als men op Banka en vooral op Biiliton de nieuwere
ontginnings-methoden nog niet in toepa.ssing bracht,
mllen daarvoor wel geldige redenen bestaan hebben.

Intusschen heeft men noch op Banka, noch op Biiliton
over slechte financieele resultaten te klagen.
2°. De concessie Siak ging niet in 1881, maar eerst
in Oetober 1883 op andere eigenaren over.
Ik heb derhalve een chronologische fout begaan,

gelukkig eene van zeer onschuldigen aard, want alweder heeft deze onjuistheid met de eigenlijke quaestie niet te maken en ga ik dus over tot
'ó'. De hoofdadministrateur heeft niet, zooals ik alleen schreef, een stoomboot willen koopen, maar
er werkelij k een gekocht.
Onjuist was ik dus niet, want uwe aanvulling bevestigt dat de wil ernstig was gemeend.
Mijne onjuistheden —om ons nu aan dit leelijke
konden u dus wel eenige afleiwoord te houden
ding geven, maar aan de waarheid der geschiedenis
deden zij niet te kort, aan de zaak zelve konden ze
geen kwaad doen.
Mijne mededeeling, »dat bevoegde beoordeelaars
veronder de Chineezen en de inlandsche bevolking over
lekerden, dat het tinerts nergens massaal maar
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HOOFDSTUK XVIII.
AMALDINA'S HUWELIJK,
De dag, die bepaald was voor het huwelijk
Van Lady Amaldina Hautboy met Lord
Llwddythlw, was eindelijk aangebroken. In
de hoogste aristocratische kringen van Londen
had men in langen tijd zoon pracht niet
gezien. De bruidegom vond dit alles het minst
aangenaam, omdat hij vreesde dat het hem
zou hinderen in zijne drukke werkzaamheden
als lid van het Parlement. De zitting van het
LADY

Huis zou namelijk den 12 Augustus gesloten
zijn, en het huwelijk was vastgesteld op
den 43 daaraanvolgende. De bruid had nog
alle mogelijke moeite gedaan om het huwelijk
een week vervroegd te krijgen; niet zoozeer
uit persoonlijk ongeduld naar haren trouwdag
als wel uit vrees dat een harer twintig adellijke bruidsmeisjes haar nog op het laatste
oogenblik in den steek zou laten. Doch Lord
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een groote uitgestrektheid voorkomt,« is u niet duidelijk. Vergun mij echter de opmerking, dat u hier
mijn eigen woorden niet precies hebt weergegeven en
daardoor aan de verstaanbaarheid te kort gedaan.
Intusschen heb ik nu zelf een onjuistheid in mijn
relaas ontdekt en geef ik u daarom thans woordelijk
den officieelen tekst.
«Volgens het zeggen van de inboorlingen, waaronder
ervaren tinzoekers, zou het tinerts in Siak's Bovenlan-

—

Dag.
den
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chef was, daar hij gedurende de eerste 20 jaren van
het mijnwezen in Indië dit beheerde.
Voor den Heer De Groot, van de eene zijde partij,
van den anderen kant humaan chef, was dit nieuw
mandaat waarlijk noch aangenaam, noch makkelijk.
Men is ongaarne rechter in eigen zaak.
Intusschen, het is duidelijk, moest De Groots advies niet tot verheffing van Everwijn's onderzoek
leiden, maar door deze methode van zaken behandelen
en afdoen, twijfel ik er aan of men de eenzijdigheid

absoluut kon ontgaan.
Ik heb dan ook wel eens vernomen, dat De Groot
na zijn eerste rapport van 1858 zich minder beslist,
meer gereserveerd uitsprak, en dan zullen zijn positie
en verhouding tegenover een bekwaam en gewaardeerd ondergeschikte niet zonder invloed zijn geweest.
Nadat de primitieve concessionarissen eenige jaren
i,ijn werkzaam geweest en materieele hulp verlangen
Sj zoeken, vragen zij aan de Indische Regeering een
nieuw onderzoek te doen instellen. Ware op dat
verzoek gunstig beschikt, had de Regeering ditmaal
een paar andere ingenieurs in commissie gezonden,
,;eze zouden nu onder vrij wat gunstiger omstandigheden hebben kunnen werken en men nad een afdoende arbitrage tegemoet kunnen zien.
De Regeering beschikte echter afwijzend, omdat zij
de omstandigheden, sinds het vrooger'onderzoek, niet

veranderd denken kon.
Dat is wel ontzettend jammer geweest, want hethad
uwen strijd nu stellig voorkomen.
In uwe beschouwingen omtrent de negatieve bemoeienissen van ons Indisch mijnwezen, mag en kan
ik u niet volgen. De Heer De Groot, wiens autoriteit
door u met recht wordt hoog gehouden, was, zooals
ik reeds aanteekeiide, gedurende 20 jaren de energieke
chef van datzelfde mijnwezen. Mijn oordeel over de
bekwaamheden en de persoonlijke kracht van onze
mijn-ingenieurs, waarvan de meesten tot mijne vrienden behoorden, kan niet anders dan hoogst gunstig
zijn en blijven.
U dicht mij een minachtend spreken over de
onderzoekingen van de vreemdelingen Givan en Dr.
Seelhorst toe. Dit blijft voor uwe rekening; uit mijne
vragen zou moeielijk een taxatie van de kunde dier
heeren getrokken kunnen worden. Ik weet dat Dr.
Seelhorst ons in Indië wel wat primitief en onmondig
dacht; althans zijn vergelijkingen van Banka en Biiliton
zake tin-exploitatie wel te verstaan)
met Australië
waren voor ons niet vleiend. Ot Dr. Seelhorst ons met
de 111 Australië toegepastewasch-inrichtingen Siak zou
kunnen redden, weet ik niet, maar bekend is, dat niet
de gebrekkige middelen, die men op Banka en Biiliton
handhaaft, de financieele resultaten hier nog al bcedigend zijn, en dat diezelfde middelen, onder een
n»j.d ervaren beheerder van Biiliton, gedurendejarenin
i- toegepast, in twee iaren tijds met gemiddeld 30
man daags het niet verder dau tot de aflevering van

heeren waren bij uitstek gunstig; ze hadden er alle
reden toe, maar zö zelve beklaagden zich over gebrek aan tijd en gelegenheid om alles op te nemen.
Die Indië kennen, weten dat het niet makkelijk is,
spoedig een beslist oordeel in zulke aangelegenheden
uit te spreken en doet men het sans reserve, dan
mag men niet kwalijk nemen, dat men bedenkingen
van serieusen aard uitlokt.
Ziedaar mijn meeningen, nu ik er toe gedwongen
werd. Noode bracht ik personen ter sprake; ze werden door U echter genoemd en ik had dus geen vrees
meer onbescheiden te kunnen schijnen.
Ik heb geen enkel persoonlijk belang bij Siak ooit
gehad, en ik zal het vermoedelijkook nimmer hebben.
Niets zal mij liever zijn dan dat de rijkdommen, die
de bodem er bevat, door Nederlanders en met Nederlandsch kapitaal, op voordeelige wijze worden geëxploiteerd. Maar men vreeze de blootlegging en de
overweging van de schaduwzijden niet, want Nederland
noch Indië kunnen op den duur gebaat zijn door eenzijdige voorstellingen, waardoor het vertrouwen in
Indische ondernemingengeschokt zou kunnen worden.

Belanghebbenden of belangstellenden welen nu wat
zij te onderzoeken en te overwegen hebben. Om juiste
indrukken te ontvangen van onze door U uitgelokte
polemiek, zullen zlj zich de moeite moeten getroosten
onze opstellen nog eens te confronteeren.
In het openbaar heb lk gezegd: Particulier sta
ik als altijd eiken belangstellende gaarne ten dienste.
Hoogachtend:
Uw Dw. Dr.
Van Gorkom.
Baarn, 22 April '84.
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23 April.
Bij Kon. besl. is aan J. C. Beaujon, te
Coro (Venezuela), verlof verleend tot het aannemen
van de versierselen van de derde klasse der orde van
het Borstbeeld van den Bevrijder, hem door den President der Vereenigde Staten van Venezuela geschonken ;
is aan mr. F. W. C. P. graaf van Bylandt,
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verlof
verleend tot het aannemen van de versierselen van
eereridder der Johanniter-orde van Jerusalem, hem
door den Keizer van Duitschland, Koning van Pruisen geschonken;
is bepaald, dat de standplaatsen
der dirigeerende officieren van gezondheid le kl. in
de lste, de 2de en de 3de militaire afdeeling zullen

—
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Amsterdam, Utrecht en Dordrecht.
Naar het Rott. Nbd. ver neem t, zij n de
lleeren A. Gamèl en A. P. Hovgaard te Kopenhagen,
reeders van het Noordpoolvaartuig Dymphua, benoemd
tot Ridders der orde v/d Ned. Leeuw. Beter laat dan
nooit, als 't zoo is.
In de plaats van den tot kolon «len
commandant van het 8e reg. inf. benoemden luit.-kolo■iö pikols tin konden brengen. Een hoeveelheid, die 2 nel M. ,1.
Noithenius de Man. zal de nieuwbenoemde
mijn-ingenieur, niet tot gunstige beoordoeting leidde, krachtige mijnwerkers op Biiliton ongeveer in éen luit.-kolonel
R. T. Muschart worden belast met het
maar dat alverder de heeren Givan en Dr. Seelhorst jaar kunnen produceeren.
bevel van het le bat. van dat regiment, in garnizoen
kon
En
toch
het
tin
Dr.
in
Siak
gestemd
üindelijk
mijn
ligt
volgens
Seelhorst
gunstig
zich zeer
te Doesburg.
historie niet anders vermelden dan dat liet met de zoo goed als voor het grijpen en zijn de afvoermiddelen
er
superieur.
Hedenmorgen is de eerste trein van
illusies aangaande een voordeelige tin-exploitatiein
In waarheid, u hebt gelijk dat ik in de verste verte Kampen naar Utrecht te laat te Amersfoort aangeSiak, tot heden bij illusies bleef.
Een oordeel sprak ik niet uit. De aanwezigheid de hooge waarde niet vermoeden kan, die u aan Dr. komen. De sneltrein Winterswijk—Amsterdam heeft,
Seelhorst's rapport, op grond van zijn diep officieel ten gevolge daarvan, geen aansluiting gehad, zoowel
van tin werd door niemand ooit ontkent.
U hebt thans de betrokken gouvernements mijnkarakter, toeschrijft. Neen, ik peil die diepte kwalijk. voor het publiek als voor. de postadministratie een
Ik kan mij voorstellen, dat de Duitsche consul te groot ongerief.
ingenieurs, de heeren De Groot en Everwijn, ten tooneele gevoerd, en 't is dus niet mijn schuld dat deze Batavia het recht heeft de diensten van een toevallig
beide thans in Patria aanwezige oud-ambtenaren aan aanwezigen Duitschen geleerde te hulp te roepen.
Stadsnieuws.
Maar ik vat niet met welk recht die consul, een kooponze lezers worden voorgesteld.
Gisterenmiddag te 3 uren hield de MaatIk heb het voorrecht beide heeren p. m. 27 jaren man van naam te Batavia, een onderzoek deed instellen op een terrein waarop anderen reeds heeren en schappij »Nederland<( tot exploitatie van onroerende
lang te kennen. Of ik den Heer De Groot als mijningenieur erken ? Welk recht gaf ik u tot die vraag ? meesters waren, bij uitsluiting outginnings-rechlen goederen hare eerste gewone algemeene vergadering,
De Heer De Groot zelf zou haar weten te beantwoorverworven hadden.
onder leiding van den Heer Mr. K. Hazelholf.
Ik kan het mij slechts verklaren voor het geval,dat
Volgens het verslag, heeft het eerste jaar van het
den. Ik heb hem altijd als een onzer werkzaamste en
volhardendste ambtenaren geëerbiedigd en bewonderd. de concessionarissen zelven daartoe aanzochten en bestaan der Maatschappij zich meer gekenmerd door
Wat is nu het geval? In 1858 eu in 1860 bracht De medewerkten. Gunstige rapporten konden hun niet het zoeken naar de beste methode om te werken,dan
Groot na persoonlijk onderzoek een rapport over Siak anders dan goed doen; met ongunstige adviezen zouwel door belangrijke verrichtingen. Aanvankelijk
den ze niet op materieele deelneming uitgegaan zijn. werkte zij op kleine schaal, want het maatschapuit. Die rapporten waren gunstig, no. 1 vooral.
ln 1865 wordt aan Everwijn een nieuw onderzoek
De vreemde geleerden waren achtereenvolgens de pelijk kapitaal bedroeg ingevolge de statuten niet
opgedragen. Everwijn vindt ook tin, maar hij oordeelt gasten van den jovialen en loyalen Von Hedeman, meer dan f 100,000, waarvan dan nog slechts 1/4 ol
over de uitzichten vau een exploitatie niet gunstig concessionaris en hoofd der onderneming in Siak. De
25.000 was geplaatst. Tot directeuren werden geen ook in de geognostische waardeering verschillen gasten kwamen, daartoe genoodigd, en passant om zoo kozen de lleeren F. C. T. de Haan en Z. Deenik, tot
beide heeren collega's. Beide heeien constateeien de te zeggen, eens opnemen, en als oud-Indisch gast heb eenig commissaris de Heer Mr. K. Hazelholf. In plaats
aanwezigheid van graniet-formatie,
doch Everwijn ik het recht te vertrouwen, dat de gastheer hen heeft van den Heer De Haan, die om ziekte zijn onlslag
beweert, dat die van een ander voorkomen is dan rondgeleid en dan bij voorkeur niet onbekende of onnam, werd de Heer E. J. Heijer benoemd. Al spoedig
soortgelijke waarin op Banka en Biiliton het tinerts gunstige terreinen heeft aangewezen.
begreep men, dat naar uitbreiding van kapitaal moest
besloten is.
Voor een grondig onderzoek zijn meer maanden wórden gestreefd. In de algem. verg. van 31-- Aug. '83
Voor deskundigen maakt dit een kapitaal verschil, noodig dan de heeren er dagen aan besteden konden. werd besloten de statuten te wijzigen en het maatschapnaar ik meen.
Dr. Seelhorst heeft hoog
van de voordcelen pelijk kapitaal tot fÜOO.QIX) op te voeren. Voordat de Kon.
Everwijn's rapport wordt in handen gesteld van De der oprichting van eenopgegeven
goedkeuring verkregen was, werd reeds voor (V5.000
suikerfabriek, van een aanGroot, die zoowel in -1865 als .in 1858 Everwijn's plant van nuttige boomen, enz. De indrukken van de deelgenomen, llet aantal commissarissen werd ver»
zijn

.

’

Llwddythlw

was

niet te bewegen om den
vastgestelden datum ook maar met éen dag
te vervroegen. »Ik geef niets om al die bruidsmeisjes, ik begeer niet anders dan met u te
trouwen/, zeide hij tot Amaldiua, en deze kon
dit moeielijk anders dan als een compliment
opnemen. Gelukkig bleven de twintig adellijke
jongedames aan liaar woord getrouw, en
de feestelijkheden konden dus plaats hebben
volgens het vooraf ontworpen programma.
Ue verzameling bruidsgeschenken was boven alle beschrijving prachtig en kostbaar.
Menig jong paar zou eene flinke huishouding
hebben kunnen beginnen met een kapitaal
gelijkstaande aan de waarde van al deze
diamanten en edelgesteenten. De couranten
leverden de nauwkeurigste
beschrijvingen en
taxatien alsof het eene openbare veiling
betrof. Lord Llwddythlw hield niet van al
die drukte en wenschte niets liever dan dat
de bruiloft reeds goed en wel achter
den rug
mocht zijn,
°
Het déjeuner na de huwelijks-voltrekking
zou gegeven worden in het gebouw van het
Departement van Buitenlandsche Zaken, waarover Lord Persiflage destijds de volledige beschikking had. Hijzelf had dit aanvankelijk
niet gewild, meenende dat het eigenaardiger
zou zijn wanneer zijue eigene dochter ook
uit zijn eigen huis trouwde. Doch de dames dachten er anders over, en Lady Persiflage vond dat het toch min of meer eene
publieke zaak was, «daar toch immers al de

’

Natuurlijk kwam hij eiken dag in het huis
zijner bruid, doch bleef zelden langer dau
hoogstens twee minuten. Lady Persiflage
begon te vreezen, dat haar aanstaande schoonzoon zich niet gelukkig gevoelde en achtte
zich verplicht dit aan hare dochter te zeggen.
«Volstrekt niet, Mama,« zeide Lady Amalr
dina, »hij is werkelijk zeer gelukkig.«
»Maar waarom gedraagt hij zich dan zoo
zonderling ?«
>.0, Mama, gij kent hem nog niet!
»Gij dan wel ?«
»Ik geloof van ja. Ik beu stellig overtuigd,
dat Lord Llwddythlw vurig verlangt getrouwd te zijn.«
»Ik wil het hopen.*
«Het eenige, wat hij betreurt, is de omslag
en het tijdverlies, hetwelk hij daardoor moet
lijden. Indien hij in eens goed en wel getrouwd kon zijn, zou hij alles hebben wat hij
antwoordde alleen, dat Lord Llwddythlw wenschte. Wanneer men hem gedurende
ook niet naar eene vrouw met fortuin ver- een paar dagen kon chloroform iseeren, zou
langd had. Men moest in de allereerste hem dit het liefste enhet aangenaamste zijn.«
„Maar waarom hebt gij dan zelve al dien
plaats de eer der familie en van den hoogen
omslag begeerd, Amaldina?«
rang weten op te houden.
dat
»Omdat ik dit aan mijzelve en aau onzen
zien,
duidelijk
te
het
Intusschen was
en
naam verplicht was. Wanneer mijn bruidede bruidegom in deze dagen nog stiller
zoo
gom een jong en schoon man was, wiens
Hij
bleef
eenzelviger was dan ooit.
alleen reeds alle effect overbodig
persoon
Parlementsgebouw
lang mogelijk in het
dan zou ik zelf niet eens daarop
zich
aan
alle
maakte,
bijna
werkzaam en onttrok
hebben aangedrongen. Maar gij weet ook
feestelijke bijeenkomsten; zelfs des Zaterdags en Zondags was ziju geheele dag wel, dat dit niet zoo is.«
Het huwelijk had op den_ bepaalden dta|
door allerlei pressante werkzaamheden bezet.

Buitenlandsche Gezanten zouden komen!«
De bruidegom zou het liefst gezien hebben,
dat de plechtigheid had plaatsgevonden te
Llanfihangel, een klein dorpje in Noord-Wales, in welks nabijheid de oude Hertog en Hertogin van Merioneth hun kasteel hadden.
Lord Llwddythlw mocht echter ditmaal zijn
zin niet hebben, en de noodige toebereidselen
werden gemaakt om het Departement van
Buitenlandsche Zaken in gereedheid te brengen voor het groote feest.
Nu men eenmaal bepaald had, dat
daartoe de groole 'eetzaal zou worden gebruikt, moest men ook zorgen voor een groot
aantal gasten. Al de Ministers en Buitenlandsche Gezanten, met hunne vrouwen en
dochters, waren genoodigd. Lord Persiflage
kon niet nalaten aan zijne vrouw te doen
opmerken, dat dit schitterende feest hem
een goed eindweegs ruïneerde; doch deze
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groot; hiertoe werden gekozen: de Heeren Jhr. Th. A.
C. de Geer, A. D. de Marez Oyens, Mr. F. Hooft Graafland en F. J. W. H. Schmitz.
Twintig stuks onroerende goederen werden aangekocht, gezamenlijk voor een koopprijs van 191,829.67.
Volgens de overgelegde bescheiden, was er een winst
gemaakt van 2636,9H/<>. Er werd daarom voorgesteld een dividend uit te "keeren van ’36 per aandeel
van ’lOOO, hetgeen dus, daar de rekening slechts
over 8 maanden (Mei—December) liep, op 5.4
pCt. komt. Een en ander werd door de vergadering

’

’

goedgekeurd.
De commissaris, de Heer A. D. de Marez Oyens, die
aan de beurt van aftreding was, werd herkozen.
Aan de directeuren werd dank gebracht voor hun
goede beheer en hierna sloot de Voorzitter de vergadering.

Op de gisterenavond gehouden veiling
aquarellen, in het lokaal De Brakke Grond, tot de

Van

Col.ectie-l.antsheer behoorende, werden o. a. verkocht:
No. 1. Andr. Achenbach, waterval ’495; No. 2. L.
Apol, winter f 335.50; No. 3. dez., gezicht in Noorwesamen 764.50; No.
gen 429; No. 6—B. A.
ÏO. Bartolini, een marabout ’770; No. tl. M. Bianchi,
de berisping 352; No. 12. C. Bisschop, Heemskerk
en Barends ’'1012; No. 13. D. Bles, het Duo ’1012;
No. 14. J. B. Blommers, moedertje ’770; No. 15. J.
Bosboom, boerderij, ’715: No. 16. dez., Prot. kerkte Hoorn
’671; No. 17. dez., "St. Pieterskerk te Leiden ’1127.50;
No. 18. dez., kerk te Haarlem ’847; No. 19. dez.,
omstreken van Scheveningen r"o 06; No. 20. dez., een
Steenkolenmijn, ’462; No. 21". Rosa Bonheur, herten
4895; No. 23. J. Breton, aardappeloogst 781;
No. 25. A. G. Decamps, een doedelzakspeler, 781;
No. 26. dez., eendenjacht 506; No. 27. fi. Delacroix,
bet slachtoffer ’330; No. 28—30. A. Delacroix, samen
Hollandsch Landschap
/fi.'ïs.so: No. 31. P. J. C.
■-"352; No. 36—37. Ch. Hoguet, samen ’781; No. 39.
1. Israels, een vredi? hoekje /"880;No.41.N.deKei.;zer,Sey
’319; No. 42. C. Maccari, gebed in de Moskee
Soen le
4-29; No. 44. J. Maris. de jonge schilder 781; Na
45. dez., de molen f 704; No. 46. dez., dorpsgezicht
No. 48. W. Ma501; No. 47. dez., bijbellezing
ris, eenden ’522.50; No. 50. dez., onder de wilgen
’352; No. 51. dez., rust ’286; No. 52—53. A. Mauve,
samen ’638; No. 54. H. W. Mesdag, havenhoofd, ’495;
N°. 55. dez., in volle zee 451; N". 57. Cl. Montalba,
N°. 58. dez., gezicht in Zweden
Zweedsch meer
330; N". 59. A. von Pettenkofen, kamp 594; N°.
60. dez., meloenenoogst ’792; N". 63. dez., de twee
Broeders
N°. 68. .1. Pils, kavallerie ’577.50;
N°. 69. Ch! Bochussen, kamp te Millingen ’1320; N°.
70. dez.,Verkoop van een kasteel ’1732.50; N°. 71. dez.,
wandeling onder het Directoire ’715; N". 72. dez., ValN°. 73. dez., in het Park ’671; N°.
kenjacht
waterlelie, ’770;
74. dez., jacht ’528; N°. 75. W.
N". 76. dez.,op "de Vecht 770; N°. 77. dez., de regenboog
8tM): N°. 78. dez., aan den Amstel ’385; N". 79. dez.,
nabij Weesp ’451; N°. 80. dez., schapenstal, 451; N°. 81.
dez.. de vijver ’330: N°. 83. A. Schelfhout, wintergezicht
Romeinsche dame 462 : N°.
4*9 N*. 85." G.
09—90. P. Stortebeker, samen 418; N°. 91—02. W.
Testas, samen ’737; N°. 93. E.
Engeische
dame ’1012: N°. 95. S. L. Verveer, stadsgezicht ’506;
N°. 96. dez., idem 517 : N°. 98. E. Wouters, de' tapij-
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laatste jaren, die altijd in elk vel druks een paar onverstaanbare volzinnen geeft,wijst spr. op deheldereuiteenzetting van den dogmatischenScholten. De anti-dogmatische richting kan alleen voor een tijd als correctief
dienst doen, maar zij is machteloos om leven te geven.
Door strenger dogmatische ontwikkeling,die het oog niet
sluit voor de eenzijdigheid der betrekkelijke waarheid,
maar tegelijk die eenzijdigheid aanvaardt, zouden de
modernen winnen in belangrijkheid, maar ook een
plicht van vaderlandsliefde vervullen.
Prof. Matthes acht het onjuist, wanneer de referent
zegt, dat zelfs het kenmerkende van de modernerichting niet kan worden aangegeven. Volgens hem is dit
haar kenmerkend onderscheid, dat zij het supranaturalisme verwerpt als grondslag van den godsdienst.
De Heer Van den Bergh vraagt, waartoe Dr. Cramer
de dogmatiek begeert: voor den kansel of voor de
studeerkamer. De Heer Bruining is het geheelmet den
"referent eens, dat er geen sprake is van een algemeen
geloof; maar hij wijst er op, dat na tijden van woeling
zich steeds een dergelijk algemeen geloof vormt, en
dat de godsdienst dan een kracht in 't leven is. Hij
licht nader toe, wat door hem op de Alkmaarsche
vergadering omtrent de ethisch-orthodoxen is gezegd,
en dat zij falen wanneer zij een zesde zintuig aannemen om de verschijnselen van den godsdienst waar
te nemen.

De telkens terugkeerende vraag is deze: wat is godsdienst? De eene moderne noemt hem een zeker besef
dat in de natuur van den mensch ligt, de ander noemt
hem de som van een zeker aantal voorstellingen, die
ons zijn gegeven en die wij voortdurend hebben te
zuiveren. Prof. Knappert betuigt zijn levendige sympathie met het referaat. Er is gebrek aan dogmatischen
zin onder de modernen. Daarom moeien zij dankbaar
ziju, wanneer de vraag wordt gesteld of zij geloof aan
God mogen hebben. Dat is een bewijs van ernst. Met
moed en volharding moet op deze en dergelijke vragen
worden ingegaan.

Verkooping van Huizen.
Op Dinsdag 22 April (6 u.) in ssde Zwaan.m
Nr. 1. Tot Amotie: Een Huis met daarachter gelegen Pakhuis, Prins Henddrikkade 74.
2. Een Huis,
als voren 75.
4. Een
3. Een Huis, als voren 7ö.
Huis, als voren 77. In één koop ’4500 ’5OO, H.J. Benjamins.
5. Een Heerenhuis, Kloveniersburgwal 88.

—

’ ’
28,000

— —

—

8000, A. Langerhuizen.

Familie-Berichten

COURANTEN
Ondertrouwd: S. Levy en C. Kan, Meppel;
J. Boas Boasson en M. Hirscb, Lyon, 17 April.
Getrouwd: Ch. L. Green en C. P. T. PippengheW. J. Volmary en M. C.
gen, 's Hage, 22 April;
F. W. FonM. Diederichs, Amsterdam, 22 April;
UIT ANDERE

—

—

—
—

—

M. van der Meer, Wateringen, 22 April;
A. W. van Berkel en A. W. H. Klaverwijden, Gouda,
Th. A. L. Baudouin, graaf d'Alcace, en
22 April;
L. Korijn en
Freule M. de Ganag, Parijs, 21 April;
R. Ricardo, S. Edersheim en C. Kalker, A. Teixeira de
Mattos Jzn. en S. Leon, allen te Amsterdam, 22 April;
D. Engel en C. Schuijt, Alkmaar.
tenkoopman ’396.
Bevallen: A. Bleijs, geb. van Beijeren, Z-, AmDe geheele verzameling Aquarellen bracht de som sterdam, 21 April; —A. M. van Dijk, geb. van Eupen,
ran ’48,108.50 op. In de bovenstaande prijzen zijn D-, Leiden, 22 April;
E. Drukker, geb. Workum,
D., 21 April, S. C. Hooft, geb. Boukamp, Z., 22 April,
tle 10 pCt. verkoopkosten begrepen.
beiden te Amsterdam;
G. Fritz, geb. vau den Berg,
geb. de
D-,
Hilversum,
April;
21
M.
Vergadering van Moderne Theologen.
Beaufort, Z., Kertenholtz in den Elzas, 21 April; —J. C.
22
Dinsdagavond werd te Amsterdam in het gebouwDe H. van
geb. Niering, D.,
L. E. van der Veen, geb. Rijken, D-, 's Hage,
Vrije Gemeente de gewone jaarlijkschevergadering van April;
Z-, Nijmoderne theologen geopend, waarbij ruim 130 leden 22 April;
G.
geb. Te
A. F. L. Karsten, geb. de Meltegenwoordig waren. Niet alleen professoren en predimegen, 22 April;
kanten, maar ook een paar leden der Tweede Kamer verda, Amsterdam, 22 April;
M. E. Bies, geb.
getuigden door hun tegenwoordigheid van hun oude Coppens. D-, Haarlem, 20 April.
liefde voor de theologische wetenschappen.
Overleden: M. L. Burgdorfl'er, 54 j., 20 Apnl,
De Heer B. ter Haar Bzn. opende de vergadering H. M. Vogel, 21 j., 22 April, beiden te Haarlem;
H.
met een korte rede, waarbij hij er op wees, dat een C. A. Boers, 60 j., 's Hage, 21 April;
J. de Waal,
L. Ch. P. Pels, 46 j.,
gemeente, waar Meijboom en Pantekoek belangstellen- 19 j., Amsterdam, 20 April;
de volgelingen hadden, geheel en al calvinistisch is Brussel, 14 April;
.1. W. van Rijn, 66 20 April,
geworden, dat een groot deel van 't jonger geslacht J. Noordman, geb. Rietmeijer, 5i j., 21 April, beiden
van geen godsdienst wil weten, en datde gelederen der te Rotterdam ;
P. M. Losgert, 60 j., Waalwijk, 20
modernen zelve worden gedund door ziekte en dood. April;
G. Mol, 75 j., Spijkenisse, 21 April;
Wed.
Krachtiger dan ooit zich hij elkander aansluiten, dat M. Verboom, geb. T. Kooiman, 70 j., Numansdorp, 22
noemde spr. daarom aller plicht.
M. J. Scbraagen,geb.Bowls, 71l/ 2 j.,22 April,
April;
Bij acclamatie weid het voorstel van het moderamen A. Eschauzier, 4 j., 20 April, H. W. Behre, 14 j., 21
J. C. M. Werre, 41/2 m.,
aangenomen, om den leden gelegenheid te geven April, allen te 's Hage;
voortaan in de maand December vraagpunten in te Scheveningen, 21 April.
dienen, die bij de vaststelling der agenda in overweging zullen worden genomen.
Marktnieuws
Èen ander lot trof liet tweeledig voorstel van Dr. A.
22
2e dep. Kxo-Koffie voor het kaApril.
LONDEN,
Bruining, om de referaten tijdig in druk verkrijgbaar
te stellen, en om bij enkele vraagpunten den leden naal 44/- a 45/-. Ïm-Straits 84.2.6, dito per 3 md. f 85.
dier vergadering gelegenheid te geven door stemming Koper- Chili f 57.
LONDEN, 22 April. Suiker ruwe niet gecristalliseerd
hun zienswijze te doen kennen. Het moderamen was
vast zwak, gecristalliseerdelager, dito iijne vast, Beetunaniem tegen de voorstellen, als onpractisch en doostil, dutch crushed Amsterdam No.
dend voor de discussies. De Heer Dijserinck wees wortel disponibel
daarentegen op de hoogstbelangiïjke debatten der 1 geraff. lager 19/101/2. Koffie over 't algemeen 1/- a
Juristenvereniging, waar een dergelijke maatregel 2/- lager traag.
NEW-YORK 22 April. (Slotkoersen). Beleen ing Staats?was genomen. De Heer Bruins is bevreesd, dat er dan eilecten
li/ 2 id. andere 2—, Wissel op Londen
geen enkel wetenschappelijk onderwerp meer op de Elld
4871/9, idem op Parijs 518i/s. idem op lierlijn
agenda zal komen, en herinnert de leden, dat alleen
Missouri Cansas Texas Shares 171/ 8 4 pCt.
oecumenische conciliën een waarheid bij meerderheid 951/4,
van stemmen gaan uitmaken, llet eerste voorstel van Amerika 1235/8» Erie-Spoorweg-Aandeeleu Ï91/2,
den Heer Bruining wordt verworpen, waarop hij het Canada l'acilic Gewone Aandeelen 497/8 Wabash St.
Couis & Pacific Pref. 17—, Micneapolis Manit. 94—,
tweede intrekt.
Dr. S. Cramer leverde een referaat over de vraag, Union Pacific Aand. 671/2, Central Pac. Aand. 501/2
Central Aandeelen
of het geraden is, dat modernen pogingen aanwenden, id. id. Oblig. 114—, New-York
om hun geloofsovertuigingen in enkele stellingen 1137/g, Hlinois 1291/4, St. Louis & S. Francisco Pref.
Lake Shore 971/2 , Chic. N.-Western Presamen te vatten. De spr. wijst op het groote verschiL id.
dat er tusschen de modernen bestaat. Zij gaan ver ferente 1423/4, Canada South 50—, Louis Nashv. gew.
«iteen in hun beschouwingen van het godsdienstig 47—, Chic Milw. St. Paul gewone 85&/8 N.-V. OntMichigan Central
9—, Denver 153/4
leven. Maar hoe moeilijk of onmogelijk het zijn moge, West
om zelfs te bepalen wat hun in 't godsdienstige onder- Shares 86—. Katoen op levering Juli 11.98, idem
scheidt van andere richtingen, toch is het noodzakelijk idem Aug. 12.08, idem Middling Upland. 117/8)
cm niet bij nevelachtige beelden te blijven staan. idem idem New-Orleans 115/8 Petroleum, ruw 7%,
Zelfs de piëtisten hebben dat getoond. Het dogma- idem Pipe line certilicates 93—, idem geraff. 83/4,
tisme is een gevaar, maar een gevaar dat niet onver- idem te Philadelphia 83/8 Spek 9—, Reuzel, Wilcox
mijdelijk is. Een dergelijk samenvatten der geloofs- 8.85, idem Fairbanks 8.75, idem op levering Mei
overtuigingen is niet alleen voor de denkers zelve 8.85, Meel 345, Maïs 61—, Tarwe, roode 'winter
1031/2, idem lev. loopende maand nom, idem lev.
noodzakelijk, maar zij is dat ook ten behoeve van anderen, wier werkzaamheid op ander gebied ligt. Wij aanst. maand 1033/8 idem lev. daaropvolg. maand
hebben de waarheid niet zelf te scheppen, maar voor- 1053/8 , idem voorjaars no. 2 10c097—. Suiker. 53/..
stellingen der waarheid worden ons gegeven. De ratioKoffie Fair Rio, 101/4, idem Good Rio 101/2 idem Fair
nalisten hebben niet minder zegenrijk gewerkt als de Rio levering aanst. md. 8.40, idemFair Rio lev. 3 md.
mannen van de réveil, de Groninger richting niet 850, idem Fair Santos, medium prijs 101/4, idem.
Vracht n. Liverpool p. bushel 13/4,
minder dan de Génestet. Onze zelfstandigheid bestaat hoogste prijs
niet hierin, dat ieder zijn eigen godsdienst uitvindt, Idem n. Londen 31/2, idem voor Katoen l/ 8 IJzer,
Tin, Australisch 183/4
maar dat hij misschien éen enkele gedachte nader Gai Isherrie 211/2 .Talk 71/4
uitspint. Tegenover de anti-dogmatische richting der Katoen. Dagelijksche ontvangst 3000 b., idem uitvoer
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plaats in de St. George's kapel, waarbij de
dienst werd verricht door den Bisschop en
den Deken en twee Koninklijke Kapelaans.
Onder de aanwezigen zag men eenige leden
van het Koninklijk Hais, benevens tal van
Ridders van de Kouseband en de vertegenwoordigers van al de oudste adellijke families in Engeland en Wales. De twintig adellijke bruidsmeisjes maakten een schitterend
effect. Na de kerkelijke plechtigheid, aan
het déjeuner, werden tal van schoone en
sierlijke toespraken tot de jonggehuwden gericht. Lord Llwddythlw, die anders zelf veel
van redevoeringen hield,
tenminste over
politieke aangelegenheden
was ditmaal
zeer lakoniek in zijne antwoorden.
»lk hoop dat wij zoo gelukkig zullen zijn
als ons door uwe vriendelijkheid wordt toegewenscht," was ongeveer het eenige wat hij
zeide. Overigens sprak hij met niemand en
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beantwoordde al de persoonlijke belangstellings-betuigingen met een zwijgenden handdruk en eene buiging. Het was hem een pak
van het hart, toen alles was afgeloopen, en
Lady Amaldina had niet zoo verkeerd gezien,
toen zij van het wenschelijke eener chloroformkuur gesproken had.
Toen Lady Persiflage een oogenblik met
hare dochter alleen was, vroeg zij haar nogmaals :
»En zijt gij nu waarlijk gelukkig?"
«Zeker, Mama, ik heb nu alles wat ik begeer."
»En hebt ge hem dus inderdaad lief?"
„Natuurlijk," antwoordde Amaldina, die op
het punt van diplomatie eene waardige leerlinge harer moeder bleek te zijn. »Niet alle
mannen zijn hetzelfde, en dat is ook goed.
Zooals hij is, geloof ik inderdaad dat ik met
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b., idem idem naar 't Vasteland
naar Gr.-Britt
-.— per K.G.; Big-gen ’—a —; Friesche
-"— a
1000 b.
Schapen
’l2 a 23; Drentsche dito
a—; Geiten
PETERSBURG, 22 ApriL Talk loco 70.—, dito per Aug, ’8. a 14, allen per stuk.
67.—, Tarwe loco 12.25. Rogge loco 8.75, Haver 4.90,
Groningen, 22 April. 78 kg. roode Tarwe ’7.95 a
Hennep 40.—, Lijnzaad 15.75.
8.15; 72 kg. Petersb. Rogge ’6.15 a 6.20; 70 kg. inlandsche dito ’5.35 a 5.40; 46 kg. zwarte Boekweit
60 kg. Wintergerst ’4.15 a 4.35; 60 kg.
’5.40 a 5.45;’4.40
Rotterdam, 22 April. Tabak. Afgedaan 80 pn. Java Zomergerst
a
50 kg. dikke Haver ’3.60 a
Poerbolingo AB en »iO3 pn. Java HB. Vrijdag 9 Mei 3.90; 48 kg. Probsteier4.45;
dito
46 kg. zwarte
’3.50 a 3.70; 6.70;
komen bij inschrijving ter markt 2178 pn. Sumatra, dito ’3.30 a 3.40; Paardenboonen
Raapolie
’s.— a
pn.
waarvan 790 pn. Sumatra
Sumatra
323
’39.—, Lijnolie ’21.25.
pn.
PvdA/K;
pn.
Sumatra
416
Sumatra
PvdA/H; 251
Lemmer, 20 April. Zuiderzee-Haring. De vangst
mandi Angin Dcli en 398 pn. Sumatra Terdjoen Deli. was in de vorige week voldoende en de qualiteit goed,
Vetwaren. De heden bij inschrijving aangeboden zoodat de vraag naar Bokking toenam; de verzending
partijen 140 tons gepelde Grondnoten en 100 tons van versche Haring is grootendeels gestaakt. De aanSesamezaad zijn opgehouden.
voer alhier bedroeg in die dagen 80 last of 4000 tal
Margarine. Afgedaan 50 tierces secunda Reardon.
(800,000 stuks), waarvoor de visschers gemiddeld’035
Afloop der veiling Gum Copal, op heden alhier ge- per tal (200 stuks) bedongen.
houden. Gum Copal, alles verkocht van /3*i/,j a 53 _.
De Botvisscherij op de Zuiderzee gaf de laatste
Oost-Afrikaansche Gum Copal, alles verkocht van dagen slechte resultaten; de vangst was klein,
terwijl
’7 a26.
de qualiteit nog te wenschen overlaat; de prijzen zijn
,
Tm vaster; men noteert Banka prompt 523/4 Biidan ook niet hoog. De aanvoer alhier bedroeg
liton loco ’5l, dito Juli-levering 511/2, met goede veer 350 a 400 K.G., waarvoor de visschers 14ongea 16
vraag 1/4 lager.
per K.G. bedongen.
Petroleum stiller; loco ’9l/3 E., najaar 10*1/8 E. cenls
Joure, 21 April. Boter. Aanvoer 144 1/4, 18 1/» vaten
Bodegrave, 22 April. Kaas. Aangevoerd 185 wale keur ’53.—, 2e keur ’52.—, 3ekeur ’sl.—,4e keur
gens, te zamen 8041 stuks, wegende ± 40205 kg. Prijs:
K.G.
50.50. Kaas:
tot —.
le soort Goudsche ’23. a 25, 2e soort id. ’2O. a
Oosterwolde, 21 April. Rogge ’6.— tot 6.25; Boek22.50; hieronder 1 wagen Derbykaas. Prijs:' te soort weit, zand, 6.75 tot ; Drentsche Schapenvellen’-.
—. a —.—; 2e soort ’2O. a —.—; 9 wagens tot -.—; Friesche ’-.— tot -.—; Schapenvellen’1.25
Edammerkaas. Prijs: le soort ’3l. a—.—; 2e soort tot ’3.— ; Kalfsvellen
’1.75 a-.— ; Stukboter
’0.85per
’25. —. Handel matig.
K.G. Eieren per 100 stuks ’2.25
tot 2.50. Honig ’25
Boter. Aanvoer 40 1/2 K.G., prijs 50 a et. per *l/ 2 K.G. de 25 K.G.
Vee."Aangevoerd 6 Koeien, vette Kalver., Veulen,
Maastricht, 22 April. Ter veemarkt waren
magere Varkens, 52 Biggen en Paard. aangevoerd 75 Runderen, 15 vette Kalveren, heden
'Vaarzen,
35 nucha —," Vaarzen
a
Prijzen: vette Kalveren
dito,
vette Varkens en 275 Biggen.
—, Schaap —, Varkens’— —. a—, en Biggen tere
De prijzen waren als volgt: Runderen le qual. ’O.BO
a —.—, allen per stuk. a 0.84, 2e dito
B.— a 12, Lammeren
’0.70 a 0.75, vette Kalveren ’0.60 a
Scheveningen, 21 April. Zaterdag 11. waren hier 0.65 en vette Varkens
a 0.55, alles per kg.;
ongeveer 150 schuiten aan den wal, die voor het nuchtere Kalveren ’9.—’0.53
a 14.— en Biggen ’4.— a
afzeilden.
Ook
meerendeel hellen weder
nu, meer als
per stuk.
vorige jaren, schijnen de visschers liever op de kust ’8.
April. Heden waren de marktprijzen
Eindhoven,22
te blijven vissehen om des Zaterdags aan wal te zijn. als volgt: Boter
a 1.14 per kg.; Eieren ’3.25 a3^so
Vandaag kwamen 14 schuiten met versche Visch aan, p. 100 st; Peren ’1.12
a -.—, Appelen ’5.— a-.—, Aardwaarover ze ’l5 lot 75 besomden. Voor Tarbot werd appelen 2.40 a’-.—
2.50, Rogge le qual. Amerikaansche
per
betaald ’2 tot 10 en voor Tongen ’0.15 tot 0.60
a 6.70, Russische ’6.40 a 6.50, N. Haver ’3.75 a 4.—,
stuk. Een partij Droogschol van^Engeland via Rotter- ’6.50
Boekweit
’6.50 a 6.60, alles per mud. Vette Kalveren
dam hierheen gezonden, groot 450 vaten, bracht circa le qual. ’0.31», 2e qual. ’0.31 per l/ kg. Koehuiden a
2
19
’6300 op.
20 ets., Stieihuiden 16 a 17cts., vette Kalfsvellen 27 a2B
Kralingen, 22 April. Heden werden ter markt aan- ets., nuchtere dito 25 a 30 ets., alles per 1/9 kg. Schagevoerd 240 Zalmen, die tegen ’1. a 1.10 per 5 ons penvellen ’2.50, Blooten 75 ets., Paardenhuiden
’lO.-!
werden verkocht. 916 Elften, a" ’1.45 a 1.50 per stuk. en Biggen 5.— a 7.—, alles per stuk.
Venendaal, 22 April. Rogge ’6. a 7.—, Boekweit
6.— a 6.75, Haver 3.— a 4.—, Mais 5.75 a 6.—,
Antwerpen, 22 April. Granen. De markt voor de
Paardenboonen 8. a 8.50, Voederrijst ’6. a 6.50,
Appelen ’-. a -. —, Peren ’-. a -.—, Pruimen Tarwe is zonder verandering. Rogge vast; Ameri17.25 a 18. Haver vast, 15.75 a 17.75. Dt
—. a —.—, Aardappelen Zand ’1.20 a 1.40, Betuwsche kaansche
1.70 a 2.—, alles per hl. Eieren 3.— a 3.50, Roode andere Graansoorten zijn onveranderd.
Wol. Men verkocht 125 bn. vettige van La Plata.
Kool
-.— a -.—, Witte Kool -.— a -.—, per 100 Koffie.
Men verkocht 250 bn. Rio tot 27 et. entr.
stuks. Boter ’l.lO a 1.16 per kg. Biggen ’4.— a 7.—,
Officiëele noteering: Santos goed avarage op Aug.
Schrammen ’lO a 20, Zeugen ’25 a 35, dr. Zeugen
fr. 563/4 , Sept. 57, Oct. 57i/ 2 , Nov. 573/4 , Dec. 58 per
a 45, Pinken
a—, allen per stuk. Uien ’-.
’3O-.—
50 kilo ent.
a
per Hl.
Huiden. Men verkocht in gezouten van Gualeguay:
Venendaal, 22 April. Door het koude weder was
de aanvoer van Vee niet zoo groot als ter voorgaande 140 Os- 20/25 k. fr. 73; 25 d. d. besch. 32/40 k. fr. 71 :
69 8.-A.mat. Os- 32/10 k. fr. 74; 320 Uruguay Os-20/25
marktdag. Vet Vee gold 160 a 260, Kalfvee ’125 a k.
fr. 72 51 8.-A. mat. Os- 15/20 k. fr. 69; 100 Uru200, Pinken ’6O a 100, Schapen ’lB a 25. P'remiën guay
Os- 15/20 k. fr. 68; 203 Montevideo Koe 14/181/2
werden uitgereikt als kooper van het grootste aantal
Runderen aan den Heer G. van Veldhuizen te Lunte- k. fr. 63; 450 Rosario mat. Os- 20/25 k. fr. 74; 226
ren, als aanvoerder aan de heeren ,1. van Buuren en Montevideo mat. Ktie- 20/26 k. fr. 71.
Petroleum. Oflicieele noteering. Men deed voor beA, van Creveld ; als kooper van het grootste aantal
schikbare 193/8 Men verkocht beschikbare 19lfo,April
Schapen de lieer 11. van Eek te Bennekom en als aan19*1/4, Mei 191/4, Juni 193/8 , Juli 19i/2 , Aug. 193/4 ,
voerder de Heer R. Versteeg te Reenen.
„ 4 laatste maanden 205/8 Markt kalm.
Runderen
Neede, 22 April. Aangevoerd
Beelwortelsuiker. Men noteert 88 graden, overdracht
a -.—;
—; Paarden
Varkens ’—. a —.
allen per stuk;
Biggen ’-. a -. per week van rechten 373/4 exportatie 373/ 4 ; consumptie Bol/2;ol/2;
38: nieuwen oogst 40. Markt vast.
Boter,
K.G. ’0.49 a 0.50 per i/2 K.G.; *i/8 vat prima' MeiHop.
Markt zeer vast; Aalst 130 geld en 135 papier.
qualiteit 21.— ;
stuks Kipeiren
2.25 a -.—;
Tabak. Men verkocht 21 vaten Cincinnati, 6 dito
stuks Eend- -.— a -. per 100 stuks.;
H.L.

-

Louisville en 40 kisten Seadleaf.
-.— a -. per H.L.
Driemaandelijksche Wolveilingen. Ziehier den uitslag:
Barneveld,. 21 April. Met het schillen van Akkermaalshout zal hier weldra een aanvang worden ge- te koop gesteld 2282 bn., verkocht 1293 bn.
Geeraardsbergen, 21 April. Ruw Vlas per kilogr.
maakt. Tot heden is er weinig vraag naar
zoodat het te voorzien is, dat de opkoopers ook dit fr. 1.15. (18 April ir. 1.15).
Londen, 21 April. (Bericht van I. S. van Nierop &
jaar geene bijzondere voordeelige zaken zullenmaken.
Het Schelhout van het vorige jaar is nog niet opge- Sons.) lieden werdente Deptford aangebracht 365 Runruimd. Het Bosjeshout geldt thans 4.75 a 5.30 per deren, 11650 Schapen, 283 Kalveren en 103 Varkens,
waarvan 17 Runderen, 778 (Duitsche) Schapen, 283Kalvim (104 bosjes).
Nijkerk. 21 April. Rogge ’6.— a ’6.30; Boekweit veren en Varkens uit Nederland.
Met een grooteren aanvoer, voornamelijk van Scha6.20 a 6.50; Gerst -.— a -.—; Haver ’-.— a
Duivenboonen ’-.—a -.—; Tarwe ’B.—a 8.50; Boter pen, was de stemming heden niet zoo gunstig als
1.05 a 1.15 per kg.; Eieren r'2.5Ó a 3.50 per 100 st.; vorige week en waren prijzen in de meeste gevallen
Schrammen ’l4 a 18; Biggen'’6.— a 9.~; Runderen iets lager.
’7O a 250; Schapen ’lO a 30'; vette Varkens 42 a 44 Laatste prijzen per stone: Runderen 5/- a 5/4 of
et. per kg., idem voor Engeland 36 a3B et.; Ilokke- ’0.75 a o.Bo— per Kg., Schapen 5/- a 5/10 of ’0.75-lingen f—a.—, Kool
-.— a -.— p. 100 st. Aard- a ’0.871/2 per Kg., vette Kalv. 6/- a 6/6 of ’0.90
appelen -. a -. per H.L. Aangevoerd werden 272 a 0.971/2 per Kg.
Runderen, 140 Varkens en Biggen 28 Schapen en
Aardappelen

’’

’

’

’

— —

’ ’

-

—

—

K.G. Boter.
Kampen, 22 April. Gisteren en heden zijn hier
eenige Schuiten met schelvisch aangebracht, die aan
den afslag gemijnd werden tegen 6 a 30 et. per sluk.
Overigens bepaalde zich de toevoer van Zeevisch in
de laatste dagen slechts uit een weinig Schol waarvan de qualiteit te wenschen overliet. Witvisch mag
gedurende eenige weken niet worden vervoerd, en
komt dus niet ter markt. Met de Spieringvangst op
den LJsel gaat men uog steeds voort, de resultaten
worden gunstiger.
Deventer, 22 April. Ter Veemarkt waren aangevoerd:
245 Runderen. Neurende Koeien 160 a 220; Melk id.
a 160; Drachtige id. ’l4O a 200; Guste id.
100 a
’l3O
140 (’ 0.44 a 0.52 per kg.); Neurende Pinken 100 a
140; Melk id. 130 a 150 ; Drachtige id. 100 a 150;
Guste id. 70 a 100; Vette Kalveren 36 a 50 (’0.40
a 0.48 per kg.); Nuchtere id.
5.— a 7.—, allen per
stuk. Vette Runderen golden f -.— a -.—, vette Varkens ’0.44 a 0.50 per kg.; Biggen ’O.BO a 1.20per week.
Deventer, 22 April. De jaarlijksche verkoopingen
van Akkermaalshout zyn in Overijsel geëindigd. De
gemiddelde prijs is ’ll a 12 per vin. Slechts enkele
partijtjes konden nog ’l3 opbrengen. Men berekent
dat de prijs der Schors dit jaar ’4.50 per 65 K.G. zal
moeten bedragen. De oude Schors wordt intusschen
nog bij groote partijen voor lagereprijzen aangeboden.
Steenwijk, 21 April. Boter 1/4 v. ’46.— a 51.—; l/ 8
v. ’l9.— a 24.—; per kilo ’0.90 a 1.06. Aanvoer 19 1/4
v. en 68 l/a v. Eieren ’2.60 a -.— per 100 stults.
Rogge ’6.60 a 6.80; Haver ’3.75 a 4.-; Gerst ’5.70
6.—; Boekweit -.— a -.— per Hl.
Vette Koeien ’O.BO a 0.90 per K.G.; Kalf- ’ll5 a
220; Melk- ’9O a 182; Guste 100 a 185; Vaarsen
a145; Pinken ’35 a 90; Kalveren ’2O a 45;
’7O
Stieren ’42 a 116; magere Varkens ’25 a 40; vette

’

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
a 55 cent per regel.

Onophoudelijke klachten

hoort men in het voorjaar over Hoofdpijn, vermoeidheid in de Ledematen, bloedaandrang naar het hooft
en de borst, enz. Men neme slechts de alom met roem
bekende Zwitsersche Pillen van den Apotheker R.
BRANDT, en deze verschijnselen zullen zeer spoedig
verdwijnen. Te verkrijgen in alle Apotheken.

’

’
’
’
’ ’

’’

’
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’

was geweest btj de verandering van haar
toilet, om te kunnen op reis gaan, liet zij haar
alleen. Een oogenblik later kwam Lord Llwddythlw zelf binnen.
Hij scheen nu op eens veranderd te zijn
en trad opdeneenvoudigstenennatuurlijksten
toon van de wereld op haar toe om haar te
kussen. Lady Amaldina was wel een weinig
verwonderd over deze onverwachte liefdesbetuiging, en zeide: »Ik dacht waarlijk, dat
gij dit héelemaal zoudt hebben vergeten!«
»Ik was straks veel te geneerd door al die
sierlijke kanten en strikken van uw bruidskleed,* antwoordde hij, terwijl hij zijn arm
vertrouwelijk om haar heen geslagen hield.
»Gij zaagt er toen uit als eene inzending voor
eene japonnen-tentoonstelling. Eerst op dit
oogenblik zie ik u voor mij zooals ik mijne
hem gelukkig zal zijn."
vrouw altijd hoop te zien.«
Nadat Lady Persiflage haar nog behulpzaam
»Het kan moeielijk anders, Llwddythlw.»

J VLIEGER, Amsterdam
Specialiteit in Prentenboeken, Prenten, enx.

DE HAEMOBRHOTDEN,

hare oorzaken, behandeling en de middelen om ze tt
voorkomen. Een Raadgever voor iedereen, door Dr.
PAUL NIEMEI.IEP,, met 10 Iloutsneefiguren, uit hrt
Duitsch vertaald door A. W. J. ZUBLI en A. ARN.
Q t,^ NJER offic- van Gez- Verkrijgbaar bij M. E. DE
D
GRAUW,
te Amsterdam, a 90 Cent, en verder alom.

i'

'

Lobith, 22 April, vm.

RIJN.
8 u. 10.36

beneden nuL Was 0.01 M.

wAal.

M.

+ AP. of 3.57 M.
+
+

Nijmegen, 22 April, vm. 8 u. 7.78 M.
AP. of 1.56
M. boven nul. Was 0.01 M.
22 April, vm. B.— u. 1.06 M.
AP. Val
0.05 M.

»Ik weet het wel, en ik beklaag mij ook
niet. Ik bedoel alleen maar te zeggen,
dat gij mij zóo oneindig beter bevalt dan in
al die overdreven pracht. En de anders zoo
koele en teruggetrokken staatsman was nu
plotseling veranderd in een liefhebbend en
galant echtgenoot. Hij liefkoosde haar,
praatte allergezelligs, en toen het rijtuig gereed was, waarmede zij zouden vertrekken,
wandelden zij arm in arm naar de hoofddeur.
Men had eerst gepoogd dat gedeelte van
de straat voor het publiek afgezet te
houden, doch dit bleek onmogelijk te
zijn.
Een talrijke menigte begroette
het jonge echtpaar met luid gejuich en gaf
daardoor opnieuw blijk van die eigenaardige
belangstelling, waarmede het Engeische volk
steeds den uiterlijken praal der nationale
aristocratie pleegt te bewonderen.
{Wordt vervolgd.)

HET NIEUWS VAN DEN DAU VAN DONDERDAG 24 APRIL
Onderwijzeres vraagt
Inwoning. Brieven
Advertentiën. 1-16, EeneKostonderen letL
C bij den Boekh.

’
Onderwys.

Van 4 ofminder regels
edere regelmeer 27 Cents.

_

-

—
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,'oor de School No. 5 (dorp Nieuw-

Vennep) te Haarlemmermeer wordt
gevraagd een Onderwijzer, op
eene jaarwedde van 650. Hoofd
der School is de Heer W. C. SPRUI-

TENBURG.

A. C. ROLFF,

’

Inzending van Stukken wordt verkocht vóór 8 Mei a. s., aan Burge-

88.

Te Huur

te Haarlem, op vroolijken stand
nabij den Hout en aan de Tram, een

net Bovenhuis, met 3 Kamers,
Zolder, enz. (binnenshuis), desverkiezende ook voor de Zomermaan-

meester en Wethouders.

Heeren, h.

Aan de Openbare School te Zeist
wordt met 1 Juni gevraagd:

een Onderwijzer,

VERHUISD:

h.

b. b. h., zoeken
tegen 1 Mei Kost en InwoTwee
ning met vrije Kamer, omtrek

Rijksmuseum, a ’3O per maand de
persoon. Br., lett. W Z 2, N. vjd D.

"TÏÖTianolïÖ-

jaarwedde ’6OO, welke, bij voldoende g-aschiktheid, na verloop van
een jaar tot ’650, en later tot ’7OO te Koop, in buitengewoon fraaien
kan verhoogd worden. Het bezit Kast
en krachtig van Toon. Te bevan de Hoofdonderwijzers-akte geeft bezichtigen: le Leliedwarsstraat 20.
650. De
dadelijk aanspraak op
Stukken worden franco ingewacht
(3494)
bij den Burgemeester.
Een Hit of Pony, met Kar en
Tuig, 7 jaar oud. Te zien en te bevragen bij J. LAN GEWIS, teWormer.
Een net Persoon gevraagd,
tegen hooge provisie, tot het
aanbrengen van Advertentiën
en Abonnementen voor het
Een florissante Broodbakkerij,
2 maal per week verschij- staande en gelegen te Katvvoude
nende blad „De Kleine Kanabij Monnikendam. Spoedig te aanpitalist." Bureel: Achterburgvaarden. Te bevragen bij den Eigewal 128.
naar P. VAN ZALINGE, aldaar.
dadelijk in dienst te treden'
worden gevraagdTwee bekwame
Smidsknechts, met het Boerenwerk en Hoefbeslag goed bekend,
bii C.
Mr. Smid, te Poortugaal.
(3498)
in eene drukke buurt, tegen overde Openbare Lagere School name van de aanwezige Goederen.
letter D, bij A. HOOte Driebuizen, wordt gevraagd Brieven
Reestraat, alhier.
Boekh.
BOOM,
GEN
jaarONDERWIJZERES,
eene
wedde (500.
SoUicitatiën in te zenden aanden
Burgemeester van Zuid- en Noord
Te Koop tot zeer billijken prijs,
Schermer,
lichte, solide en weinig geeene
(3496)
K. OLIJ Cz.
bruikte Omnibus Break, geschikt
voor één en twee Paarden; Koetsierszitting onder de Kap. Te zien
en te bevragen bij den Heer A. J.
gevraagd, tegen Mei, voor Noodhulp of voor* Vast. P. G. Adres : BIEMANS, Oostplein 30, te Rotterd.
(3505)
Huize Goudestein, Maarssen. (3450)

’
colportëürT

in LAKENS enz.,

jeerengraclit Mj fle Romeinsarmsteeg 1. 29 L

WINKELHUIS,
Het
Rokin No. 50, in
Veiling den 21 April

.

Om

Te Koop aangeboden:

Een Schoen- en Laarzenwinkel,

Aan

’

ÖinlïTbus

BreakT"

Werkmeid

LOGOIOBIELS,

gevraagd
eene Familie
Delft, eene BurgerjufWordt
frouw, P. G., boven de 30
bij

te

6—7—B—lo—l2 Paarden,
jaar,
Proctor, horiz. op wielen,
goed kunnende Naaien en van goede Rusten
nieuw,
als
zeer billijk te Koop.
voorzien,
verzorging
getuigen
tot
met franco brieven, onder
Adres
van vier jeugdige Kinderen letters B W C, aan het Algemeen
en tot Assistentie in de kleine
Huishouding. Adres, onder lett. Advert.-Bureau van NIJGH & VAN
DITMAR, Rotterdam.
Z, bij den Boekhandelaar HENNE-

VELD, te Delft.

Wegens Likwidatie

BABOE

GEZ. COLDER,

Von Zesenstraat ie.
opgehouden, blijft ÜIT Nieuwendijk 102.
Ruime
keuze
van
gegarneerde
ongegarneerde
en
DAMESDE HAND TE KOOP.
en KIITDERHOEDEI., tot zeer billyke prijzen.

No. 324.

J. C. KLÜTGEN, Rotterdam,

Publieke Verkoop

Niettegenstaande den plaats gehad hebbenden brand in onze Fabriek,
van Staatsmientgronden op
TEXEL.
zijn wij in staat alle orders op gezuiverde BEDVEÊREN en gekaarde
KAPOK van heden af uit te voeren als gewoon.
(3383)
De Ontvanger der Registratie en
Domeinen te Texel zal op Dinsdag den 27 Mei 1884, des
voormiddags te elf uren, in het
Koffiehuis üe Lindeboom^ aan den
Burg op Texel, ten overstaan van
den Notaris \V. H. BRUNO BOK
Manufacturing Company.
overgaan tot de Veiling van
141-9701 Hectaren WeiChristy's London,
Duin- en Mientgronden, in 27
Kavels en zeven massa's.
& FELT HATS,
SILK
De Veiling der Kavels geschiedt
VIMEN HOEDEIf van 3 tot 6 Gulden.
(2656)
bij Opbod en Afslag, die der massa's
ZIJDEN HOEDEN van 8 tot 15
bij Inschrijving.
De nieuwste Engeische Modellen.
Catalogussen zijn te verkrijgen g
door tusschenkomst van eiken ontvanger der Registratie en Domeinen en oij den Opziener der Domeinen te Texel, tegen betalins
van 0.25.
De Kavelkaarten liggen ter inzage
bij den Ontvanger voornoemd.
De aanwijzing op het Terrein
plaats hebben op Dinsdag den zal
20
Mei 1834, te beginnen bij het Huis
naar Muiderberg, Huizen en Hilversum
van SMIT, des morgens om 10 uur. Van Amsterdam
7, 9.40 's morg., 1.20. 3, 4.40, 6.3Ü 's nam.
De Ontvanger:
Amsterdam naar Muiderberg en Hilversum 11.40 'smorg.
(3499)
*»
OFFERHAUS.
» Amsterdam naar Laren 9's avonds.
Muiderberg 8.10 'smorgens.
» Amsterdam naar
Amsterdam naar Diemerbrug 10.30 'smorg., en des Zondags
en Woensdags 12.30, 1.50, 3.30, 5.10, 7, 8.30 's nam.
Bij enkele Inschrijving.
naar Amsterdam 6.20, 7.30, 10.10 's morg., 12.10, 3.35,
» Huizen
6.10, 8.20 's nam.
DIJKGRAAF en BEEMRADEN der
' '
naar Amsterdam 7.35, 10.15 's morg., 12.15, 1.55,
Vier Noorder Koggen zullen, in
» Hilversum
6.15,
8.25 's nam.
tegenwoordigheid èéner Commissie
Muiderberg naar Amsterdam 11.15 'smorg., 1.20, 3,4.40,
uit het College van lleeren Hoofd»
7.20, 8.30 's nam.
Ingelanden van West-Friesland, op
' '
naai- Amsterdam 10.50 's morg., en des Zondags
Maandag den 5n Mei 1884,
» Diemerbrug
2.40,
Woensdags
12.50,
4.20,
en
6, 7.40, 10 'snam.
des namiddags te 1 uur, in het
Koggenhuis, te Medemblik, bij In» Hilversum naar Huizen 8.35 's morg., 8.25 's avonds.
schrijving AANBESTEDEN:
» Hilversum naar Blaricum 4's nam.
naar Laren 0.25, 10.20 's avonds.
De beraamde "Werken aan
» Hilversum
Laren naar Huizen 7, 11.35 'smorg.. 3.15, 4.55 's nam.
den Vier Hoorder Koggen
» Huizen naar Hilversum 6.35,11.10'sm., 1.10,2.50,8.20,9.30'snam.
Zeedijk en het onderhoud
» Blaricum naar Hilversum'4.4s 'snam.
van het rrjpad,
» Laren naar Hilversum 8.55 's morg.
benevens, mede Dij enkele inschrij-

|Nieuwendijk226b/dDam,Amsterdam.

*

’

Zomerdienst van af I Mei 1884.

Publieke Besteding.

bieden wij voor de navolgendespotprijzen te Koop aan: twee kistjes
gevraagd, ter oppassing van een Sigaren, ieder van 50 stuks, voor
jong Kindje en tevens om na enkele
2.50 en een Kistje van 100 stuks
maanden de reis naar Indië mede voor ’2.25 franco door het gete maken. Br. franco, onderletter heele Land. Wie van dit koopje
~
Z, bij den Boekh. G. J.
gebruik wenscht te maken, bestelle ving :
De levering van 450 Ms.
Amstel hoek Amstelstraat200. (3493) bij A. G. KUIJPER & C., LeRivier grint.
liegracht 33, Arasterdam. Voor bui"
van de Werken zijn,
ten de stad zende men een postw. opDe Bestekken
franco aanvrage, te bekomen,
tegen betaling van 25 Cent per
Gevraagd, zoo spoedig mogelijk,
exemplaar, bij den Boekhandelaar
een net Kindermeisje. Onnoodig
heeft de eer de ontvangst te berichten der MODELLEN
K. H. IDEMA, te Medemblik.
zich aan te melden die geen geDoor plaatsgebrek te Koop, voor
De Inschrijvingsbiljetten zullen voor het ZOMERSEIZOEN.
schiktheid heeft met Kinderen om boyengenoemden
Spotprijs, eene daags vóór de Besteding, vóór des
te gaan en niet van goedegetuigen prachtige 7
Voorheen: REGULIERSBREESTRAAT.
octaafs PIANINOavonds 7 uren, moeten worden invoorzien is. Adres: O. Z. Voorburg- PLEYEL a Paris,
met
5
jaar
gain
de
geleverd
daarvoor bestemde
wal 21, Huis.
rantie. Te bezichtigen: NieuwenBus, staande in het Koggenhuis te
dijk 151.
Medemblik. Op den omslag der Biljetten zal moeten worden vermeld,
Door omstandigheden wordt
voor welke Perceelen wordt ingeevraagd. HoogLoon. Snoekjesgracht
schreven.
, Amsterdam.
Informatiën omtrent de Werken
en
leverantie zijn te verkrijgen bij
Een
ZOMERen
WINTERuit den beschaafden
den
Opzichter G. DE fl EE R, te
gelegen
VERBLIJF,
in en nabij Medemblik,
stand, P.
die hare opleiding
op Vrijdag
als Verpleegster gevolgd heeft de grens der gemeenteAmsterdam, den 2n Mei door wienvoormiddags
1884, des
en tijdelijk veplegingen waarnam, bestaande in een zeer net ingericht te
10 uren, aanwijzing zal worden
zag zich nu gaarne voor vast in Woonhuis, voorzien van alle gegedaan, te beginnen te Aardswoud,
voor
betrekking
bij
een
makken
en
Gas
en
geplaatst
aanleg
eene
Dijksnummer 8.
(3495)
Hulpbehoevend Heerof Dame, tevens Duinwater, prachtigen Tuin met op
te
Vruchtboomen,
Heesters enz. Het
tot gezelschap. Liefst Amsterdam.
lett. H, aan den geheel is groot 8 Aren, 75 Centiaren,
Brieven
met 1 Mei a.s. te aanvaarden en
Boek- en Kunsth. C. M. VAN GOGH, bijzonder
Tot einde April FINALE UITVERKOOP van
geschikt voor Renteniers.
Keizersgracht 453, Amsterdam.
alle
in ons Magazijn Kalverstraat No. 6 4
Men adresseere zich, onder lett. C,
aanwezige
aan den Kantoorboekhandel BLIKSPIEGELS, etc. etc, tot buitengeFornuizen.
MAN <« SARTORIUS, Rokin 17.
lage
prijzen.
woon
Ledikanten.

.

’

IMëFmeisje.

f

M. i>.

f290. PLEYEL. f 290."

a
7ter beek;
Regiilicrsgraclit 53,

Stoom Spiepl- en Lijstefief

Een tte WERKMEID

uit te hand te Koop pMta:

Een

Plantage Fransche Laan 32-34,

AMSTERDAM.

Meyjes k Hövveier.

Tweede-leid

wordt gevraagd, kunnende Strijken, Naaien en Stoppen. Loon 90
Gulden buiten Verval. Adres: O. Z.
Voorburgwal 189.
JONGE DAME, van fatsoenP. G., zoekt op een
lijke
drukken stand in de nabijheid van
den Dam, Koningsplein of Rem-en
brandtplein, Kost, Inwoning
Huiselijk Verkeer,bij eene nette
familie. Tranco brieven, met prijsopgave, onder lett. H, bij den Boekh.
J. KRAAN, Lange Niezel.

Eene

Bovenhuis te Huur,

bevattende 8 Kamers, Keuken, Zol-

der en Vliering, van alle Gemakken voorzien, gelegen Blauwburgwal b/d Heerengracht. Mei te aanvaarden. Huurprijs f 800.
Adres fr 0., lett. K P 60, N. vjd D-

ÖptoëWrlWSoorreffi
J. VAN
BEEK,
de Beemster,

zal op
Vrijdag 9 Mei 1884, des avonds
7 uren, in het Logement De Doele,
te Purmerend, Publiek Verkoopen:

Een kapitaal, uitstekend ingericht

WINKELHUIS enERP, staande
en gelegen tusschen debeide Hoofdmarkten, aan de Dubbele Buurt, te
Purmerend, met achteruitgang
naar den Achterdijk, Kadastraal
Sectie C, No. 1143, groot 1 Are,
35 Centiaren.
Te aanvaarden 1 Augustus 1884,
kunnende 3500 a 5 pCt. le Hypotheek op het Perceel gevestigd
blijven.
(3500)

’

ffiJMTKlelm te Tiel

oistreleirraöi.
InDeteHEERENHUIZINO

met

Stal en Koetshuis, op de Hofstede MARIËNBOSCH, te Huur
voor de Zomermaanden of langer.
Bijzonder gunstig voor Famiben gelegen, die de Baden te Zandvoort
wenschen te gebruiken. Met
brieven te bevragen bij H. TIBBE,
Mr. Schilder, te Heemstede aan
deu Straatweg.

Jr^"s?

MessenScharen.
Baden.

Ons Magazijn Kalv er straat No. 64 wordt
met 1 Mei a. s. VERPLAATST naar

Brandkasten.

FABRÏËË
KOIIIILIJKi
van

Kalverstraat

Kleerstandaards.

Notaris in

Mr. H. J. A. VAN HEUMEN, Notaris te Tiel, is voornemens op 29
April 1884, bij Inzet, en op 13
Eene net gemeubileerde VoorMei 1884, bij Toeslag, in het Koftot Slapen, fiehuis
van den Heer KKAMER, te
kamer, met gelegenheid
voor Tiel, te Verkoopen:
eerste Étage. Zeer geschiktbingel
eene Dame, met Bediening,
Een zeer goed onderhoudenKof406. Aan hetzelfde adres kan een fie- en Bierhuis, op St. Walburg
Dagmeisje geplaatst worden.
nabij de R. C. Kerk te Tiel; benevens nog 6 Huizen en Erven
daarachter.

"TeTHuur:

Mangels.

Kinderwagens en alle
Huishoudelijke
Artikelen.

JDamrak

19.

Na ontvangst van Een Hulden
per Postwissel of Postzegels, verzend ik franco doorhet Rijk, 120

vel geruit Postpapier, 100
witte Enveloppen, gewoon
briefformaat, en 100 HennepEnveloppen, vierk., groot formaat, alles zeer fijne kwaliteit.
O. ABRAAS, Handelsdrukkerij en Papierhandel,
Utrechtschedwarsstraat 135, Amsterdam.
solide Landauer, voor een
Paard; een solide OmnibusEen
brik met Zomerkap;

2 Jachtwagens met Zijportieren; weinig
gebruikt. Alles op Collin-Assen. Te
bevragen bij H. STORTENBEKER,
Jutphaas.

Echte Amerikaansche, Gei goten Duitsche en Rock's
Patent PETR. XC )ÖKTOESTELLEN

verkrijgbaar tegen cone. prij jzen, in de Lampenfabr»

B. H. LINSCHOTEN r Jr., Rembr.pl. 60.

van

Beste 2-vlam Am. KOOKTC SESTELLEN 2-50.
(2428)
Prijsboekje met Teek. na on ttv. van 2 blauwe Postz., welke
bü bestelling worden vergoec i. Wederverkoopers rabat.

—

’

tegenover

Geen Inspuiting.

Aanstekende Ziekten, pas ontstaan, genezen spoedig door dt

van het Rokin No. 117 naar de

"TeTKoop:

Uit de hand te Koop:

Gutta percha Matten,

id. Deurveeren ’1.25, id. doekv.
Kraambedden, Wiegen 105cM.
br. ’2.—. MEIJER, Kalverstraat 94.
(3488)

BONTJES en VAN STEEDEN, pF~

den, gedeeltelijk Gemeubeld.
Brieven
onder letter A,
bij den Boekhandelaar A. VERNOUT,
Warmoesstraat, te Haarlem.

1884. le BLAD.

Pillen Antigonorrhae No. 2,
en verouderde door No. 3, van
een speciaal Arts. Prijs ’1.25.
Bij M. CLÉBAN & C°., Heiligenweg, Amsterdam. Toezending alom.
Ook te Rotterdam bij SNABILIE
"s-Hage VAN POETEBEN, Leiden
SWEMER, Utrecht v. d. BERG.
Dagelijks consult.

Optisch

Te eken toe stel

hiermede kan iedereen Land-

schappen, Gebouwen, Portretten, enz. getrouw naar de Natuur op papier overbrengen,
verkrijgbaar tegen toez. van f2.90
bij A. TJA DEN, Deventer. §M&Ë
(2396)

Opleli „Notariaat."

Te Amsterdam wordt Mei a. a
een Cursus geopend, door lemand, die reeds een groot getal

Jongelui heeft opgeleid.
Brieven, onder lett. N, bij den
Boekhandelaar VAN LEEUWEN,
Govert Flinckstraat 59, te Amsterd.

der Engeische HerKerkmeesters
vormde Gemeente, Begijnhot,
Amsterdam, brengen bij deze ter

kennis van de Eigenaars van
Graven in de gemelde Kerk, da»
de 20-jarige verhoogingskosten ad 8-50 voor eik Graf in
den loop van dit jaar moeten worden aangezuiverd, en dat daartoi
gelegenheid zal worden gegeven des
Woensdags tusschen 10 en 12 uur,
ten huize van den Koster, den Heer
A. BRYCE, O. Z. Achterburgwal bü
de Stoofsteeg, N°. 102.
Kerkmeesters voornoemd :
P. J. TEDING VAN BERKHOUT.
J. C. REESSE Jr.
April 1884.

’

Kerkorgel.
Wordt gevraagd, een KERK*
ORGEL (zonder Onderbouw), voor
eene Kerk, lang 21.50 M., breed
11,66 M., hoog tot de Balken 8.50 M.
Opgaven van prijs met bijvoeging
van eene Teekening voor het Front,
worden franco ingewacht " vóór of
op 4 Alei bij denKerkvoogd B. SMIT,
te Graft.

Versempi Miié Sacram.
Directeur:

Henri P. R. Brandts Buys.

BEHOIMOHCERT.
Extra Repeütiëö.
Op Donderdag 24 April voor
Dames-Sopranen; op Vrydag 25
April voor Dames-Alten, beide in
het gebouw Keizersgracht b/h Molenpad 446, 's namiddags te 2 uur.

STAMROZEN

in schoone, doorbloeiende soorten,
op naam, lste qualiteit
o st. in 5 soorten 2.20.
»
» 4. —.
10 » »10
» 9.25.
25 » » vele »
Na toezending van postwissel verkrijgbaar bij

’

P. OOSTERWIJK,

Boomkweeker, te Boskoop.

DOOR

voortdurende ziekte van den Firmant, finale uitverkoop van
alle Pianino's en Orgels. Een
nieuw Amerikaanseh Orgel Sterling,
9 registers, 2 knieverzetten, voor
225; zoo goed als nieuwe
Pianino's voor ’2BO en ’250;
een 7-cctaafs bespeelde Pianino voor

’
’

140 enz.
GEBROEDERS KNIPSCHEER,
Rozengracht 52, Amsterdam.

ta Heilipawi 1. 177. Dames-Uandwerken.
nemen da
aan de
en op-

STOOM- en ANDERE
WERKTUIGEN.

UITGIFTE
EENER

5 pCts.

De ondergeteekenden
vrijheid
geachte ingezetenen van Baarn en omstreker
hun Magazijn in Dames-Handwerken ten zeerste aan te bevelen ; tevens herinnerende zij weder
ruim voorzien zijn van de nieuwst»
artikelen, hiertoe behoorende.
W. & C. RENTMEESTER,

Laanstraat o/d Parkstraat
Baarn, April 1884.

Publiciteit.

De Officiëele Gids NA 7 der Telephoon-Maatschappij zal in d»
maand Mei a. s. verschijnen. Advertentiën voor dien Gids (oplag.
_Fc 2üoo Exemplaren) moeten uiterlyk
1 Mei zijn ingezonden ten Kantor*
der Maatschappij of bij de Heeren
ELLERMAN HARMS & Co.

Winterseizoen

1884/85.

Hypothecaire Geldleening Caiorifères Parisien
Voor den Verkoop der GEBRE-

VETEERDE

a pari,

op Donderdag 1 Mei 1884,
ten KANTORE der KAS-VEREENÏGING alhier,

alwaar Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten
verkrijgbaar zijn.
Amsterdam, 23 April 1884.

(3502)
DE DIRECTIE.

(systeem Vor MAUGIN) worden i»
elke groote Stad van Nederland
gevraagd Magazijnhouders in

en IJzerwaren of
Smeden, die zich met den_lltó«nverkoop zouden willen belasten in

Kachels

de plaats hunner inwoning.
Voor nadere inlichtingen adresseere men zich tot den Hoofdagent
voor Nederland, P. HOORN, 10»
Warmoesstraat, Amsterdam.

1884. le BLAD.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG 24 APRIL

BENSDORP's_ CACAOPOEDER.
_

GASMOTÖREN
Systeem OTTO.

tenpl.enz.'_>a-«_PÜNTDRAAD
netten,
ste Winkeliers, in Bussen van

Een zuiver oplosbaar Poeder van Cacao.

Tan AMSTERDAM.
Jeo Honert & Pont,
(1288)
Tafel* GuornanaiteD.
Buime keuze steeds voorhanden

verwon Gouvernmt tenoslig kinasorte. verzwaking, vroegtijd bewzn anbevl ~^rf}(* (feruginx).
krachteslnd krambed,kritsche bosardigeCertifcan herstlingkac goedkpr eischn^r-> war-^ LAROCHE Stalhouden
nQUINA-LROGHE evstad/S*^ handtekig
pharmceutis korts-wend blekzucht, spijvertng,
van

bij

H. A. KAMPERS,
Keizersgracht 378, bij Felix Meritis,
(3006)
AMSTERDAM.

QUINA-LROCHE QUINA-LROCHE QUINA-LROCHE QUINA-LROCHE QUINA-LROCHE — QUINA-LROCHE QUINA-LROCHE
van 18 3

-

Voopjaars Veemarkt

en

in

ahetlen

gevol-

tering, do r is.

MitemA DlMsteE

de

TE

Dubbeldam bij Dordrecht

j

aanvrage franco toegezonden.(3313)

de

En-tout-cas,
van
satyn,

prima kwaeffen zwart
liteit, nieuwe Stokken en zijden
Pompons, & ’3.75. Franco Nederland na ontvangst van postwissel.
(2076)
P. A.
Parapluie-Fabrikant, Leiden.
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Prijscourant van Rashoenders en Broedeieren wordt op

met

j>

wijn.

de

(3400)
TE HOORN,
op Woensdag 30 April 1884.

wr'
ver. 2 - (8416)

v. Kippenl. ii et. per meter.
Raamhorren. MEIJER, Kalverstraat 94.
(3487)
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Waterillters

gouden

de

GROOTE

r-i

t

i-i

bij

PILLEN
herstellen volkomen krachten en
gezondheid, bij verzwakte en ziekelijke ligchaam en zenuwlijders, en
lijders aan ziekten en gevolgen van
den jeugdigen leeftijd enz. van een
ervaren Geneesheer, die schriftelijk
en persoonlijk te Consulteeren is.
Flacon ’l.lO, dubbele ’2. Bij
M. CLÉBAN & C Heiligenweg,
Amsterdam. Toezending alom.
Ook te Rotterdam bij SNABILIE,
's-Hage VAN FOETEREN, Leiden
SWEMER, Utrecht v. d. BERGH.
De

Amsterda

VAN

is

ii

Nieuw Salon Orkestrionet.

DRUK.
DE ZEVENDE
beste werk

»A R I S T O N.«

Cheavin's

KalrastraatUUMterta:

In het bijzonder wordt ac aanvoorhanden bij
dacht gevestigd op
(707)
De ondergeteekenden berichten door deze, dat zij den Heer C. L.
Souchon Thee a ’1.30 p. 5 ons.
MATTER].**-, Piano- en Orgel-Magazijn, Reguliersbreestraat No. 16,
Amsterdam, als eenig Agent voor Nederland hebben aangesteld,
tegs*» De goedkoopste en
voor bovengenoemd Muziekinstrument, en dat zij HH. Grossiers, Winkesoliedste
opnieuw herzien en omgewerkt door liers en Particulieren beleefd verzoeken, hunne geëerde orders, zoo voor
I Instrumenten als Muziekbladen, genoemden Heer op te geven.
R. W. BOER.
en
(-2077)
Prijs
1.80 nu slechts 1.25.
Leipzig, 18 April 1884.
Aangenamer manier om den
hi groote keuze voorradig bij
Tuinbouw in zijn geheelen
Als Agenten van te Wormerveer,
CHEAVIN, tei.o-.on, noteert zeer lage prijzen.
omvang te leeren kennen be- l
189,
189 Warmoesstraat
staat er niet. MILLER gaat elke
kunnen zij aanzien(fc
AANBEVOLEN
over de Mschsteeg.
maand met ons door den Moes(9374)
lijk rabat voor den
Handel toestaan.
en Bloementuin, door den
HET
(9224)
Boomgaard, het Plantsoen enz.
enz., hij wijst ons aan wat wij moeSolide Depothouders ge- ten doen, om veel voordeel te gevraagd. Provisie 15 °/„.
nieten.
f__W Wie nu wat moois wil hebben voor een beetje geld.
lett. F L 56, N. vjd Dag.
Adres
Ik lever MILLER's onovertrefSSS"" De beste, de mooiste, de duidelijkste en de grootste J__aart
Natuurlijk
Koolzuurhoudend
Tafelwater.
baar Handboek nu af voor slechts
van Europa, ingericht voor Onderwijs, Handel en Nijverheid, ontworpen en geteekend door F. ALLAN, Leeraar aan 's Bijks Kweekschool voor
1.25 in plaats van ’l.BO, franco
~
thuis na ontvangst Postwissel ’1.25,
Onderwijzers te Haarlem, breed 3.15 en hoog 2.45 Meter, prachtig gewaarbij staat: MILLER's Tuinkleurd, 16 bladen in folio. Deze kostbare en nog niet geëvenaardeKaart
Fournisseur de la Cour.
boek.
bevat ook nog aan dehoeken afzonderlijkeSpoorwegkaart van Nederland,
Bergkaart van Europa, het Suez-Kanaal en een Kaart van het Europeesch
D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang by de VischTelegraafnet. Bovendien ziju op deze groote Kaart alle Europeesche
Herrliche Lage. ETassige Preise.
(2373)
Spoorwegen en Stoomvaartlijnen aangegeven, in éen woord: de beste
markt, te Rotterdam.
en mooiste Kaart van Europa die er bestaat. Geen wonder dan
ook, dat deze Kaart de aandacht trok van vreemde Mogendheden,en dat
g&~ 102 Kalverstr. 102 ~®_
belangrijke bestellingen inkwamen uit Duitschland, Engeland, Spanje en
over de N.-Z. Kapel.
België voor den bespottelijk lagen prijs van slechts
16, alhoewel zoon
voop (le
Telephoon 678.
Kaart vroeger jaren bij COVENS zeker ’l5O zou gekost hebben. Wij
kochten van den Uitgever den geheelen voorraad en bieden dezeprachtOpgericht A°. 1804.
FABRIEK en MAGAZIJN
Lunch Tong per blik 90 Cent.
volle Kaart van Eurona nu in de secondhand aan voor slechts
door:
VAN
Bestuurd
geheele Ossetong in blik 1.75, 1
A. HOLTZMAN & C Th. KOOPMAN,
pd. bukken CornedbeeföO Cent, dito
als Directeuren, en
f pd. / 1, Cibils Vleeschextract per
franco te huis door geheel het land.
Jonkh. Mr. H. HOEUEFT VAN VELSEN, C W. K. SCHOL6 flacons 7, per stuk 1.25.1
Kinder-Badtafels enz.
§j0_?~ llet kleuren alleen heeft veel meer gekost. Denk eens na, een
TEN Jr. en Mr. G. VAN TIENHOVEN,
Prima Smirna Vijgen per kistje
Amsterdam,
Kaart" zoo duidelijk mogelijk, ter groolte van ongeveer 8 vierkante Meter,
als Commissarissen.
1.90, dito 1/2 Kilo 40
Van 3 Kilo
Groeneburgwal bij de
zeer geschikt voor School, voor het Huisgezin, voor het Kantoor, voor de
Cent. Sardines, merk oPnilippe &
Staalstraat 41.
(306)
voor
De ondergeteekenden, Gecommitteerden tot het nazien der Tachtigste Fabriek, voor het Magazijn, voor de Sociëteit, voor het
per % blik f 1, per 1/4
is bespottelijk goedkoop.
: Rekening en Verantwoording van bovengenoemde Maatschappij, over 1883, het llótel, voor de Wachtkamer enz., enz.; hetopruiming,
Mik 60 Cent. Geheele Annanas au
denkende »een
geven kennis aan belanghebbenden, dat zij, na accoordbevindingdaarvan, Met het oog op een enorm debiet en spoedige
1.50 per
Sirop, prima qualiteit,
Klein vischje een zoet vischjea, hebben wij clen prijs expres zoo laag
: zich hebben overtuigd van den gunstigen toestand dezer Maatschappij.
Mik. Potten Gember van 3 Kilo, zeer
mogelijk gesleld; wie er dus vau profiteeren wil moet zich haasten,
E. W. CRAMERUS.
malsch en blank, 2.75, 1/2 dito
anders zijn ze weg. Denk er wel om, naar buiten ook franco tegen postVAN
DER
TAK.
Alle
merk
W.
Groenten,
1.75.
sooiten
tegen Brandschade
wissel van slechts f 2.50, waarop moet staan: Voor Kaart van Europa.
Amsterdam,
JOSEPH ZADOKS.
Tieleman & Dros en W. Hoogen(3255)
GEBROEDERS KOSTER, Leliegracht, Amsterdam.
G. W. KONING VAN DER BORGHT.
straaten & Co.
21 April 1884.
H. J. DE MAREZ OYEiNS.
Wild Pasteien van de Wed. LieC. ROOSMALE NEPVEU.
regoed Jorden & Zn. worden, we(3478)
opgericht in 1845,
gens het vergevorderde seizoen,
benoemd tot haren Vertegenfegen mindere prijzen opgeruimd. heeft
Opnieuw ontvangen: Cervelat-, woordiger
voor ’3.90 in plaats / 16.90.
Truffel- en Tongenworst, fijne BanTE
Het beroemde werk van DAB,WIN: De afstamming van den
fcethammetjes, worden gestoomd,
mensch en de seksueele teeltkeus; de tweede, ontzaglijk veel vermeergebraden en in beschuitkorst steeds
derde druk, bewerkt door Dr. HARTOGH HEYS VAN ZOTTTE>p aanvrage geleverd.
VEEN, met 127 afbeeldingen, in 2 fraaie banden voor den spotprijs
Chocolade Lombard, Suchard
van slechts f 4.75 ; of ingenaaid 2 dln. voor 3.90.
April
1884.
ca Compagnie Francaise. Poederliet is geen zinsbegoocheling, het is geen gezichtsbedrog. In ons
Ch. M. HENNY,
Cacao van v. Houten & Zn., F. Korff
is iveijens liquidatie van den uitgever het beroemde Standaardwerk
bezit
(3480)
&
Biscuits
Directeur.
Co.
Bensdorp
fe Co. en
van den grooien geleerde DARWIN, dat we nu voor den spotprijs
&
Palmers
en
van
Suillot, Huntley
van slechts f4,.75 in prachtbanden (of 3.90 ingenaaid) aanbieden.
£e Ned. Biscuitsfabriek, zijn in
Van DARWIN, die werkte met reuzenkracht, die de kennis der Nagroote verscheidenheid voorhanden ;
tuurlijke historie kolossaal uitwerkte, zooals voor hem nooit gedaan is
100 ook Deventer, Bosscher, Frieen die zich verstaanbaar weet te maken bij allen, weest verbaasd en
tegen Brandschade
sche, Groninger en BredascheKoek.
verbluft, zooveel ge wilt, het hoogst interessante en hoogst belangrijke werk zelf, geen uittreksel, geen verweerschrift, geen omDe Aspasia van Hamerling
werking, maar werkelijk alleen het hoofd- en grondwerk: DARWIN's
OPGERICHT IN 1845.
ic op romantisch gebied een schitLeer en DAHWIN's Theorie, het omvangrijke werk, door DARWIN
terende diamant, die verblindende Grondkapitaal
’lOOOOOO.
zelf vervaardigd: De afstamming van deh mensch en de Seksueele
pracht naast betooverende schoon- Betaalde Schadeverg. 5.000.000.
teeltkeus, de 2 groote deelen, 2e zeer uitgebreide druk, pas verschenen
heid bezit.
Verzekert tegen Vaste en Bilvoor slechts ’4.75, fraai gebonden.
een der meest te waardeeren deugden der vrouVoor sl. 290 in pl. ’750 lijke Premien, zonder Inleggel- voorzeker
De Eerste uitgave kostte 16.90 gebonden en deze 2e druk, dio
het
de
wen;
vlijt
doch
trots
de
is
Huisvrouw
niet
steeds
grootste
meer bevat, slechts" ’4.75, het is bijna ongeloofelijk, maar
leveren wij franco, het complete den of Nabetalingen.
zooveel
verrichten,
te
in
mogelijk
tijd
bijzonder,
alle werkzaamheden op
het
is zoo en zij, die meermalen de beste wetenschappelijke werken
het
werk, extra fraai in 2 prachtbanden,
elke
hulp
waar eene talrijke familie is, en zal derhalve
in deze welkom zijn. van ons voor spoiprijzen lieten komen, zullen ook thans
April 1884.
hoewel veract ingenaaid in 2 deelen slechts
Reeds vele Machines vvorden daarom in de huishouding aange- baasd
van deze aanbieding gebruik maken. Men make gebruik en
K. PEREBOOM,
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HEN, Magazijnen van Goedkoope * ■ 1 artikelen in de «Huisvrouw*
Stoomdrukkerij van ROELOFFZEN & HÜBNER, le Amsterdam.
Boeken te Arnhem en te Nümesen. van 16 en 23 December.(23701
Eenig Adres: Leliegracht 26, Amsterdam.
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HET NIEUWS VAN

Tweede Blad.
Buitenlandsch Nieuws.
AMSTERDAM, 23 April.
In het Engelsch Lagerhuis heeft de Regeering gisteren, in zake de wet op den veemvoer, eene kleine nederlaag geleden. Mét
485 tegen 461 stemmen namelijk werd haar
voorstel afgewezen om van de veranderigen,
door het Huis der Lords in de voordracht
gebracht, de eerste te verwerpen.
Na deze stemming is het debat ve.-daagd,
opdat de Regeering gelegenheid zou hebben
hare houding ten opzichte der voordracht
nader te overwegen.
Bij de artikel-sgewijze behandeling van de.
kieswet in het Lagerhuis, zal ook een amendement van den Heer Woodall ter sprake
komen, om het stemrecht te verleenen aan
de vrouwen, die belastingschuldig zijn. De
Daily News rekent uit, dat er in het Lagerbuis 249 voorstanders en 236 tegenstanders
van het vrouwenstemrecht zijn. Men mag dus
met belangstelling den uitslag der stemming
over het amendement tegemoet zien.
Zaterdag werd te Hampstead (Londen) eene
talrijk bezochte bijeenkomst van vrouwen
gehouden, om aan te dringen op eene uitbreiding van het stemrecht in dien geest,
namelijk het te geven aan zelfstandige en
belasting betalende vrouwen. Met veel vuur
bepleitten ofiderscheidene spreeksters baar
onbetwistbaar goed recht in deze.
Gelijk -reeds in een deel onzer vorige oplage onder de telegrammen werd gemeld,
heeft gisterenmorgen te Ipswich en op verscheidene andere plaatsen in de Oostelijke
graafschappen van Engeland eene vrij hevige
aardbeving plaats gehad. Vooral te Colchester
was de schok, die van een zwaar onderaardse»
gerommel vergezeld ging, bijzonder hevig. De
kerktoren van 150 voet en een aantal schoorsteenen kwamen naar beneden en er heerschte
de grootsle ontsteltenis, maar als door een
■wonder werd niemand gekwetst.
Volgens nadere berichten heeft men in het
grootste gedeelte van Engeland, Londen niet

nitgezonderd-schokkenwaargenomen.Harwich,

Ipswich, Chelmsford en Colchester en omstreken evenwel hebben het meest geleden en
alleen in laatstgenoemde plaats wordt de
schade op 10.000 pond sterling geraamd. De
schok duurde volgens die berichten eene halve
minuut en was zoo sterk, dat menschen, die
op stoelen zaten, daarvan werden afgeworpen.
Tusschen de Britsche en Egyptische Regeeringen wordt op het oogenblik van gedachten gewisseld over de mogelijkheid van
twee Egyptische bataljons naar Berber te
zenden,
'

Nubar-pacha heeft aan die gedachtenwisselingen zekere kracht bijgezet door, gelijk
the Standard meldt, met zijn ontslag te dreigen, wanneer aan Berber niet onmiddellijk
hulp wórdt gezonden, en Generaal Wood
schijnt het met hem eens te zijn, want hij
maakt de troepen vast gereed en ze kunnen
nog deze week verlrekken wanneer de Britsche Regeering hare toestemming geeft.
Onder het lange delibereeren evenwel kon
bet wel eens weer het oude liedje van Saguntum worden. Aan Daily Teleyraph wordt
üamelijl. gemeld, dat Berber reeds zou zijn
gevallen.
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der machtigste {Vorsten van West-Afrika, die
ook den bekenden Koning Makoko onder zrjn
leenmannen telt. De naam van dien grooten
zonderling genoeg
koning wordt
niet
genoemd, maar zija gebied, dat hy onder
Frankrijk'» bescherming stelde, wordt omschreven als.zich uitstrekkende langs den geheelen rechteroever van den Congo, tusschen
Brazzaville en den Equator.
Tusschen Portugal en Frankrijk is een
verschil gerezen over de handelwijze van
den Gouverneur van Goree (West-Afrika),
die een dorp bij Zeyerichor, iri Portugeesch
Guinea, platgebrand heeft.
Keizer Wilhelm zou zich hebben vereenigd
met het denkbeeld van den Rijkskanselier en
van den Kroonprins, tot instelling van eenen
üe Kroonprins, die dit
Pruisischen
Lichaam presideeren zal, treedt daardoor veel
meer dan vroeger op den voorgrond. De. wijzigingen in het Ministerie worden thans ook
niet onwaarschijnlijk meer geacht.
Rijksdag en Pruisische Landdag heropenden
gisteren hunne zittingen, die beide tamelijk
slecht bezocht waren.
Door het clericale Centrum zijn bij den
Rijksdag een aantal amendementen ingediend
op het Regeerings-ontwerp tot verlenging der
.socialisten-wet, schoon door de Regeering, herhaaldelijk en uitdrukkelijk verklaard werd,
dat ze slechts tnet eeue onveranderde aanneming der voordracht kon genoegen nemen.
Aanneming van amendementen zal ze als verwerping dér voordracht beschouwen en dan,
weel*menj staat ontbinding voor dc deur.
Aleko Pacha's (Alexander Vogorides) Gouverneurschap van Oost Rumelië is ten einde.
De Porte zou hem opnieuw voor vijf jaren
willen benoemen. Maar Rusland verzet zich
daartegen en de andere Mogendheden toonen
volstrekt geen sympathi*; voor Aleko, op wiens
bestuur nog al wat viel aan te merken. De
Porte zal hem dus niet op zijn post kunnen
handhaven. Zij zal, naar men verwacht, het
eenige doen wat zij kan: zoolang mogelijk
dralen met het benoemen van een nieuwen
Gouverneur, want dan blijft Aleko voorloop!»
aan het bewind.
Te San Miguel in Mexico hebben de ApacheIndiahen weder een inval gedaan, waarbij zij
twaalf mannen en vrouwen vermoordden.
Later overvielen zij in de nabijheid der stad
eèn karavaan, waarvan zij vijf personen

—

—

doodden.
In Noord Canada, te Ballleford, moeten
drie Indianen*,tammen in opstand zijn. De

troepenmacht is daar versterkt.
Ten plattelande in China moet de jongste
wijziging der Regeering groote geestdrift
hebben gewekt, wijl men daarin het begin
eener krachtige staatkunde ziet en een teeken
van oorlog. Langs de kusten, waar de bevolking zeer opgewonden is, worden verdedigings-maatregelen genomen.

—

—

23 April.
De graaf d'Oult re mont, hofmaarschalk
van den Koning van Relgië, is benoemd tot Grootkruis

der orde van de Eikekroon.
De gewone audiëntie van den.Min. van
Koloniën zal Vrijdag 25 April niet plaats hebben.
Morgen zal de Minister van Buitenlandsche Zaken een diner geven aan de leden der Eerste
Kamer.
D e 1 u i t.-k o 1 o n e 1-i n t e n d a ii t 11. G. van Erp
Taalman Kip wordt verplaatst van 's Gravenliage naar
Utrecht.
De dirig. officier van gezondheid 2e kl. Dr. M. G.
van Pelt wordt verplaatst van het bnreau van den
inspecteur van den geneeskundigen dienst, naar het
militair hospitaal te 's Gravenhage.
Tot lid van den Gemeenteraad van Ka mpén is bij herstemming gekozen de Heer A. Gunnink.
Te Sneek is tot lid vanden Baadlinde
vacature-ltalbertsma), gekozen de lieer li. Haga, hypotheek-bewaarder aldaar.
Hedenmorgen is een huzaar van het
:2e regiment, in garnizoen te Haarlem, wegens voortdurend wangedrag met een briefje van ontslag uit
den dienst verwijderd en door de politie buiten de
gemeente gebracht.
Bij de aanbesteding van 4 gaskuipen
voor de Gemeente-gasfabriek te liotterdam zijn 13
bilietten ingekomen. Laagste inschrijver was de Heer
b. Ken, te liotterdam, voor 250,500: hoogste de Heer
b. H. Vermng, te Amslerdam, voor
/-U9t,9s)

-Onwaarschijnlijk is het niet, want reeds
voor eenige dagen telegrafeerde de Mudir
van . Berber of hij nu versterking kreeg. In
dat geval zou hij met zijn garnizoen van 700
man zich zoo krachtig mogelijk weren, maar
anders zou hij trachten met den Mahdi eene
zoo voordeelig mogelijke schikking te treffen.
Precies hetzelfde dus weer als met Tokar,
waar de redding ook kwam toen het juist te
Taat was. En de Af..di.--van Berber moet be-'
kénd staan als een bijzonder dapper* en energiek man. Maar hij moet handelen met het
oog op de 2000 vrouwen en kinderen, die
Gordon uit Khartoum heeft gezonden en onder zijne bescherming gesteld, in de verwachting dat Generaal Graham niet zoo spoedig weer uit Suakin zou zijn vertrokken
zonder iets voor Berber te doen.
Het is de jongste Pall Mali Gazette, welke
dit in herinnering brengt, er bijvoegende,
d: te utrecht, tot doctor in de
dat met Berber ook de operatie-basis tot ontmet WWtehri»: «Oe vraag of het
zet van Khartoum verloren zal gaan.
ondwkST
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Selen v, Van lhet
de
r^«
A.
king willen onderwerpen, terwijl de andere Heei C. Visser, geboren te Gorinchem.
De Min van Binnenl. Zaken
Mogendheden zich vereenigen met het voorter
kennis, dat de termijn vau brenat
algemeene
aan_dfle vooï
gestelde beperkte programma.
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gelijkgesteld btaatsexamen
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verstreken is en dus
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houding
der
meer
ïngevWlltgd worden
Arabiewegens de vijandelijke
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Dr.
van
Capelle,
wordt,
van
vreemde
rector aan het Gymren, die, naar beweerd
nasium te Deutichem, heeft in den kri^g
van curatozijde tegen de Engelschen zijn opgezet. De ren en leeraren die hem
een keurig
m zil
politie en de gewapende macht namen bui- yer aanboden, den dag herdacht,
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tengewone maatregelen en arresteerden verhouding
verdenking
scheidene Sheihs, wier
Uitslag der akte-examens voor bet
wekte.
lager onderwijs. Zuid-Holland.
Onderwijzers 21 en 92
Geex. 15, toeg. 5: E. Jansen en E Sterkeubure
In Frankrijk zijn de zittingen der Generale April
van Rotterdam; A. Kalkman, van Canelle a/.T lt^f^
Kaden geopend, zonder dat daarbij iets bij- P.
de Zeeuw, van Rijsoord; L.' II. Vis,
zonders is voorgevallen.
Noord-Brabant Qnderwnze'r, 21 April Grëx 14 oeg¥'
De Fransclie reiziger de Brazza zou, vol- R.oonackers,
»{*«* en Sprenkels, van 's-Bosch ; Van
van Tilburg; Peeraar, van Eindhovenskuter
gens bericht van een der leden zijner expe- Lieshout,
van Ossendrecht; Slechtriem, van Breda, en Scheller'
ditie, een tractaat gesloten hebben met een van Boksmeer.
'
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Re^ll/i

ftLTe^M*

£&££

"mCbarlif

■Benoemd: tot hoofd der school te Wintot onderwijzer
terswijk J. F. Stubbe, te Kampen;
te Katendrecht W. H. Hoekwater, aldaar;
tot ontot
derwijzer te Leiden J. J. Wissenburgh, aldaar;
id; Diepenheim J. HuHtink, te Martvelde;
tot id. te
Zierikzee C. Hack, te Walfaartsdijk.
Mej. S. C. van Radeche, te Deventer, ls
tot onderwijzeres te Wjje benoemd, bg loting (wegens
staking van stemmen) tegen E. i. Brouwer Wechterholt.
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Kerknieuws.

Derente, welk e.door de Weeskamers
over de kapitalen harer geadministreerde!) over hel
jaar 1883 kan worden uitgekeerd, is bepaald op 6'/» *!..
Door den Gouverneur-Generaal van Nederl.-Indië
zijn de volgende beschikkingen genomen:
CIVIEL DEPARTEMENT.
Benoemd: tot voorzitter van den Landraad te Padang en Priaman Mr.
i. H. van Lennep; tot le commies op het residentiekantoor te Bengkalis (Oostkust van Sumatra) P. J. K.
Tellings.
Verleend: Een tweejarig veilof naar
Europa, wegens ziekte, aan den voorzitter van de
Landraden te Padang en Priaman (Sumatra's Westkust) Mr. C. Rasch.
DEPARTEMENT VAN OORLOG.
Verleend: Ee»
tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den
ritmeester der cav. P. K. A. R. van Bothnia Andrea*
en aan den le luit. der inf. S. W. A. Nalas.
Tijdelijk beDEPARTEMENT VAN MARINE.
last: met de waarn. der betr. van baas-ketetmaker
bij de fabriek voor de Marine en het stoomwezen te
Soerabaija W. den Hond.

—

—

—
—

Ned. Herv. Kerk. Beroepen: naar St. Annaland A. van Veen, te Scherpenisse;
naar Ouderkerk
a/d Usel M. J. Bouman Hz., te Leerbroek en Middelnaar Sint-Anthoniepolder J. van den Kieboom,
koop ;
te Buren ;
naar Werkendam en De Werken C. Beets,
te Houten.
Bedankt: voor Vrees wij k F. H. Herfkens,
te Reenen;
voor Haulerwijk B. Beijer, te IJselmuiden;
voor Leeuwarden L. J. van Apeldoorn, te
Enter.
INGEZONDEN IVtEJDEBIiELIKGEN
a 55 Cents per regel
Zestal: te Hom huizen J. Gruno Aider shoff, te Zweeloo: A. Francken, te Etten; A. Adema, te
■*
Norg; lt. Dyksterhuis, te Huins en Lyons; W. J. 11.
RA.\POLIE per 11. L. op'e/w /341.4 vlieg,
van der Zwaag, te Twijzel; E. van Loon, te Vries.
ifi. /*
» » » .211/4
«
» 201/
LIJNOLIE
R. Kath. Kkuk: Gisteren 22 April herMATTHES & PORTON, Makelaars.
dacht de fleer E. Menten, professor aan het bisschopAmslerdam, 23 April 1884.
dag,
pelijk seminarie te Kerkrade, den
waarop hij voor
25 jaren lot priester werd gewijd. De jubilaris mocht
Stadsnieuws
bij die gelegenheid vele bewyzen van waardeering
ontvangen.
Gisterenavond, toen de verpleegden
reeds ter ruste lagen, is in het Blinden-Instituut

—
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——
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Nieuws.

op de Heerengracht, door een onbekende oorzaak,
op den turfzolder ontstaan, die echter geen
brand
Het eerste nommer is verschenen van
De Echo, mail-editie voor Oost- en West-Indië, (uitge- ernstige gevolgen had. De brandweer, die spoedig
vers de firma Holdert & C°., te Amsterdam). De be- was aangerukt, was met behulp van twee handdoeling xs, in korte», populairen vorm mededeeling te spuiten het vuur weldra meester, zoodat slechts
doen van het voornaamste op verschillend terrein, dat een deel van den zolder is uitgebrand, en deaan onze overzeesehe landgenootenbelang kan inboe- meesle schade door het water werd aangericht.
zemen, In dit eerste nommer ontbreekt het niet aan
Door het bedaard overleg en de kalme houding,
een aangename verscheidenheid.
van directeur en leeraars en het verder personeel,
benevens de uitnemende zorgen van de brandDoor een onbekende oorzaak ontstond Maandag ïn de gemeente Zijpe brand ïn de weer, is alles in de beste orde afgeloopen. Geen
boerderij van den Heer C. Paarlberg, nabij de enkel kind heeft de Inrichting behoeven te verBurgerbrug, en bewoond door P. Koning, die op laten en te éen uur lagen allen weer gerust te
dien dag reeds vroegtijdig naar de veemarkt te slapen.
Alkmaar was gegaan. De vlammen verspreidden
Een ingezeten alhier ontving dez e,i
zich zoo snel door het gebouw, dat van de 24 dagen een
valschen rijksdaalder. Daar er waarstuks vee slechts acht door den zoon van den schijnlijk wel
meer zoodanige geldstukken in omgered
daarbij
konden
die
worden,
Paarlberg
Heer
zij men bij het ontvangen op zyne hoede.
loop
zijn,
kreeg.
aan hoofd en handen ernstige brandwonden
Huis en inboedel waren verzekerd.
In het Ge ili. Pol. Nieuws komtees
c waarschuwing voor tegen den candidaat-notaris
*
Utrecht,
dochtertj
is het 5-jarig
Te
Kooyman, wonende aan de Schinkelkade No. 1
van den werkman Vos op ongelukkige wijze om (boven), in Nieuwer-Amstel
,
het leven gekomen. Het kind wist bij een buurop
van
die
verzoek
K.
kwamen
om
beeren,
vrouw lucifers te bemachtigen en stak daarmede
taling te ontvangen voor een door hem gékochèen papier in brand. De vlam vau het papier ten dameshoed,
werden, zoodra zij op de aangevatte het boezelaartje van de kleine, die schreigekomen
wezen
kamer
waren, door K., een man,
end naar buiten liep. Toen men haar ter hulp die uit een ander vertrek
toeschoot, en twee"vrouwas
het
kind
reeds met brandwonden wen aangevallen en mishandeld.
kwam,
Een der heeren
aan het gezicht overdekt. Hoewel spoedig geneesde rand van zijn hoed gescheurd.
kundige hulp werd ingeroepen, is het kind eenige werd
De politie van Nieuwer-Amstel, tot wien men
uren daarna bezweken.
zich later wendde, gaf den geslagenen den raad
In de houtzagerij der firma Ket jen «maar heen te gaan, daar er toch niets te halen
viel.« Winkeliers en magazijnhouders mogen zich»
& Van Roekei, te Zutfen, werd onlangs de cirkel
zager W. liekkelman bij zijne werkzaamheden dus bij het naderend zomerseizoen voor gewaarernstig aan de linkerhand verwond, waarbij de schuwd houden!
geheele pink werd afgezaagd en de overige vingers
De behandeling der gisteren aange*
%wftat> beschadigd werden. Hij is thans aan de vuiiyeii 'strafzaak ...geu 11. A. Üc-vers, vroeger' boisk-'»
gevolgen overleden.
houder van den Heer Oustmeijer, werd heden vcor he*t
De Ztttph. Ct. meldt hierbij de maar al te zeld- Geieclit.liof te Amsterdam voortgezet. De laatst ge-:
zame bijzonderheid, dat de man voor een vrij hooide getuigen d charge verklaarden een en ander*
aanzienlijk bedrag tegen invaliditeit en ongeluk- over de verteringen van beschuldigde.
jf
Onder de '8 getuigen « décharge behoorden eenigft
ken verzekerd was, zoodat zijn gezin gelukkig
bedienden van den Heer Oostmeijer. Laatstgenoemde*
niet broocleloos achterblijft.
werd, tijdens dat verhoor, uit de zaal verwijderd. Het!
liep hoofdzakelijk over de wijze van werken:
De gewezen koopman te Hardenberg verhoor
op zijn kantoor. Ook liep het onderzoek over de verA. Lobstein, die sedert December jl. wegens fran- teringen van beschuldigde, die volgeus eenige getui-'j
duleus bankroet en valsehheid in geschriften voort- gen, waaronder medeleden van Voorwaarts, zeer matig»
vluchtig was naar Brazilië, is vandaar terugge- en zuinig waren.
!
keerd en heeft zich gisteren te Zwolle vrijwillig in
Ten slotte onderging de beschuldigde een uitvoerige
laatsteverhoor, waarbij hij zijn onschuld volhield.
hechtenis begeven.

BJe

Werkstakingen overal. Te Brussel
is er een

onder de huurkoetsie.rs; te Berlijn dreigt
een groote werkstaking onder do schrijnwerkers
(er zijn daar 12 a 13000. en te Hanover ook.
Voorls werden Zondag in de Duitsche hoofdstad
door verscheidene handwerkslieden: metselaars,
timmerlieden, naaimachineniakers en schilders,
vergaderingen gehouden, in verband met deloonquaestie. De politie vond termen om de beide
laatstgenoemde bijeenkomsten op te heden.
He eerste Belgische vrouwelijke
dokter, Mej. Isa van Diest, is dezer dagen te Leuven gepromoveerd in de genees-, heel- en verloskunde. Zij had reeds aan de hoogeschool te
Bern bet doktersdiploma in die wetenschappen

verworven.

Twee Duitschers te Parij s: Waldo
en Paker, van wie men opschudding vreesde bij
een daar te houden internationale anarchistenvergadering, zijn vóór bet houden daarvan het
land uitgezetDe vergadering liep nu kalm af, maar er werd
een motie aangenomen, die in krachtige bewoordingen de handelwijze der Fransche Regeering
in deze afkeurde.
De terechtstelling van den Weener
vrouwenmoordenaar Hugo Schenk en zijn medeplichtige Soblossarek heeft gisterenmorgen plaats
gehad.
In net gerechtshof te Tiflis lieeft de
Russische prins Soumbatow gedurende de behandeling van een proces, door hem gevoerd tegen
Prins Bagration Monkhransky, eenige revolverschoten op zijn tegenpartij gelost, die gewond
werd maar niet gevaarlijk.
Uet nieuwe stoomschip Orégon, van
de Guion-Maatschappij, heeft de reis over den
Atlantischcn Oceaan, van Queenstown naar NewVork, in zes dagen, tien uren en tien minuten
volbracht
het kortste tijdsverloop waarin ooit
eenig vaartuig die reis deed.
Dat is al vrij nabij het ideaal van zes dagen,
waarnaar verschillende wedijverende maatschappijen streven. Dertig jaren geleden rekende men
nog veertien dagen als minimum voor de reis van
Europa naar de nieuwe wereld.

—

Indisch Nieuws.
Batavia, 21 Maart.
Over Marseille.
Men verneemt, dat door de Indische
Regeering aan het opperbestuur in Nederland is voorgesteld om de titulatuur der le en 2e stuurlieden van
de Gouvernements Merine te veranderen in le en 2e
oflicier.

Hedenmiddag te 3 uren werd in»Eens»
gezindheid» een algemeene vergadering gehouden van
aandeelhouders in de maatschappij:
onder leiding vau den Heer Mr. Ki

Hazelholf.
j
Het uitgebrachte verslag liep slechts over elf maanden, daar de werkkring der maatschappij van den ln
Februari 1883 dagteekent. Aan liet einde van het boek»
jaar was van het maatschappelijk Kapitaal voor eetj
bedrag van 80,000 gepkiatst. De plaatsing werdvoort«i
gezet naar mate de behoefte tot uitbreiding dit noodig

’

maakte.
Van 13 steeg het aantal vracht- en meubelwagenai
tot 28, en het aantal paarden van 12 tot 31. Deze getallen werden na I°. Januari door de vermeerderde
behoefte nog verhoogd. De voeding en ligging der
paarden kostten 941/2 et. per paard en per dag.
Na voldoende üfsctirqvingen op paarden en mate-'
rieel kon, over de elf maanden der exploitatie, aao'
de aandeelhouders ’50.50 per aandeel uitgekeerdworden.
Uit het verslag bleek verder, dat over het loopende
jaar met verscheidene voorname handelsfirma's reeH»
contracten tot het vervoeren hunner goederen gesloten werden ol' hiertoe vooruitzicht bestond, zoodat belangrijke uitbreiding der zaak te wachten was. Over
het gelieel liad de zaak geen tegenspoeden te betreuren ; de exploitatie had aan de verwachting volkomen
voldaan.
De lieer L. .1. Hansen, die aan de beurt van altreding was, werd herkozen.

In de algemeenebesloten vergadering
van Marnix, hedenmorgen te 9 uren in het Volkskoffiehuis »Ue Vrede« geopend, werden de volgends
punten besproken : Een orgaan of vaste rubriek de
arbeid der afdeelingen, vooral op sociaal gebied ; bevordering van de verbreiding der beginselen van deni
Boud ; de hangende grondwetsherziening en de antiy
revolutionnaire Kamerleden. De uitslag van de hierover gevoerde beraadslagingen zal later wordeu meI
degedeeld.
Te half éen ving (onder leiding vun den hoogleeraar.
conferentie aan,'
L. Lindeboom) de politiek-sociale aan
alle belangwaarbij, met vrijheid van discussie,
stellenden, leden of niet leden van Marmx, toegang
werd verleend. Een twintigtal personen waren aan-,
wezig. De vergadering werd met psalmgezang, byhellezing, een toespraak van den Voorzitter, waarin hij
Godswoord als fiet eenig richtsnoer voor Vorsten en
Koningen, ook bn! de oplossing van sociale quaestiën,»
aanwees,

en gebed geopend.

Aan dc orde waren de volgende onderwerpen: 1.
De roeping van de Kerk en van de Predikanten niet
betrekking tot staatkundige en maatschappelijke!;
vraagstukken. 2. De beteekenis van art. '19* en 168
voor de Vrije Kerk. 3. Politieke samenwerking.
Het eersle punt werd door Ds. M. ,van den Booi%

van Hanlingsveld, ingeleid. Meent men,dus achtte spr.,
reeds middelen tot oplossing van deze quaestie gevonden te hebben, niet door politiek, maar door hun harl!
op de gemeente te stellen, zullen predikanten aan.
bunne roeping kunnen beantwoorden, d. i. zij moeten
zich door huu Koning laten tuchtigen. Dat predikanten
zich toch met politiek bemoeien, is een uitzondering.^
Men wil door dit te doen consequente doorvoeringbe-J

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDEKDAG 24 AFKIL lbö4. 2e BLAD.
■werken van scheiding tusschen Kerk en Staat en onderwijs aan de ouders.
Plaatsgebrek dwingt ons deze vergadering tot morgen uit te stelten.

Mr. Jocobus de Neufville, aan wien
iin de voorlaatste Raadszitting w-egens zijn toen
reeds zeer ongunstigen gezondheidstoestandeen eervol ontslag als Secretarisdezer gemeentewerd verleend, heeftzijne hoop om in zuiderlijker luchtstreek
herstel te zoeken van de kwaal, die reeds sedert
geruimen tijd zijne levenskrachten ondermijnde,
Uiet verwezenlijkt gezien. Hij is gisterennacht
overleden.
Geboren 17 Juli 1847, trad hij reeds kort na het
volbrengen zijner academische studiën, in 1842, in
dienst der gemeente als commies-redactenr. Den
30n Juni 1851 werd hij bevorderd tot hoofdcommies der afd. Financiën en den 26n Oetober 1870
tot gemeente-secretaris benoemd. Hij was dus ca.
»42 jaren in dienst der gemeente.
Niettegenstaande de vele werkzaamheden aan
zijne ambtsbediening verbonden, vond hij nog
tijd zich ook aan andere openbare belangen te
wijden. In vroegere jaren, als lid der Walsche
gemeente, was hij Regent van het Walsche weeshuis. Ook was hij vele jaren lid der Commissie
van administratie over de gevangenissen, van 1853
af administrateur der Stadsdrukkerij en geruimen
tijd lid van het Bestuur der Vereeniging voor
Christelijk Nationaal Onderwijs.
De gemeente verliest in hem een kundig en
"werkzaam ambtenaar, wiens verlies, behalve in
zijn huiselijken kring, gewis nog lang ook bij de
gemeentelijke administratie zal worden gevoeld.
Naar wij vernemen, zal de HavenStoombootdienst op 21 Mei a. s. de lijn DamrakZeeburg weder openen. De vaart zal zijn van
"smorgens 9 tot 'savonds 7V2 uren, en elk half
en heel uur zal een bootje van de beide stations
vertrekken.
i Op de lijn Dam—Schulpenbrug zal men tot des
avonds 10 uren elk kwartier varen.
Aan de Prins Hendrikkade bijde Passage heelt men het lijk opgehnald van een restauratiehouder uit de Pijlsteeg, die sedert eenige weken
vermist werd. Het is naar de Ooster begraafplaats

i

gebracht.
De Zeedijk was Zondagavond weder
-het tooneel van ongeregeldheden. Eenige opgeschoten
knapen maakten daar rumoer en toen een hunner,
de 16-jarige Hemelrijk, wonende in het «Gebed zonder einda door de politie gevat werd, bracht hij een
agent met een mes een vrij diepe snede in de rechterhand en een zijner makkers, die hem zijn wapen
wilde afnemen, een ernstige wond in de dij toe.
De gewonde werd in het Gasthuis opgenomen en
Hemelrijk moest zijn vroombenaamdewoonplaats voor
de cel verruilen.
Maatschappij tot Exploitatie van de onderneming

Krasnapolsky. Alg. Verg. Donderdag 24 April (3 u.)
In het gebouw.
Kon. Nederl. Beiersch Bierbrouwerij. Alg. Verg. Donderdag 24 April (3 u.) Eensgezindheid.

Almelosche Stoomspinnerij, Weverij en Ververij.
Alg. Verg. Donderdag* 24 April (3 u.) Eensgezindheid.
Vereenigiiu) voor den Effectenhandel. Alg. Verg. Donu.) Vereenigingslokaal.
Loge Concordia Vmcit Animas. Receptie in deu len
:Gr.\ op Donderdag %% April (8 u.) Odéon.

derdag 24 April (8

Prof. Kuenen wilonderscheiden hebbentusschenChristendom en de Christenen. De laatsten kunnen iets ontlenen, het eerste niet. De vraag is, wat booger staat: het
Christelijk idealisme of het buddhistisch pessimisme ?
De Heer Koekebakker noemt bestudeering derchristelijke oorkonden onvoldoende om het christelijk beginsel te ontwikkelen.
Prot Tiele repliceert kortelijk, dat het Christendom
niet tot lagere godsdiensten terug behoeft om zich te
ontwikkelen.
De Heer Chavannes leidt daarop in een geestige causerie de vraag in: «hoeverre een predikant zich naar
de godsdienstige denkbeelden van anderen mag schikken.- De behandeüng van dit breede onderwerp wil
hij beperkt zien tot de eigenlijke ambtsbezigheden,
waartoe hij niet de zielzorg aan ziek- en sterfbed rekent. Daar vervult hij als mensch een plicht der
liefde, maar niet als predikant, zqn werk als predi-

’ ’

’0.50.

woordiger van godsdienstig idealisme.
Ds. Berlage acht accomodatie onmogelijk en in strijd
met een getrouwheid aan de waarheid. Prof. Kuenen
accomadatie een woord van kwaden klank, en
spreekt liever van symboliek, en bij de keus onzer
symbolen moeten wij ons laten leiden door de gedachte der hoorders.
De Heer Chavannes acht niet juist den predikant
maar den Christen een vertegenwoordiger van zedelijk idealisme, en afgescheiden daarvan is er een bepaald ambt van den predikant als theoloog. Dat ambt
heeft zijn verplichtingen en dwingt hem dikwerf tot

accommodeeren.

De Hollandsche vlag in het Noorden.
De Barentn-Vex-eeniging hoopt in Juni haar schoener
opnieuw naar het Noorden te zenden, om daar het
geduldig, moedig onderzoek der Poolzeeën voort te zetten en tevens de school van zeemanschapen zeemansgeest waarin de De Ruiters en Nelsons in de Ijszee geopen te houden vooronze marine. De
oefend werden
Vereeniging moet haar taak opgeven, indien ze niet
den steun blijft ondervinden van ons volk. Wij blijven ernstig overtuigd, dat de tochten van de Barents
tot eer van het vaderland strekken, zeevaart en wetenschap dienen en bijdragen om den geest van onversaagdheid, van ondernemingszucht en zelfverloochening te kweeken, welke onontbeerlijk is voor den
bloei van ons land en zijne verdediging.
Wij doen daarom een beroep op onze stadgenooten,
om ons in staat te stellen het besluur der Barentsvereeniging den steun te geven van dat Amsterdam,
dat nu sinds eeuwen een ongemeen welbehagen bad
in het bevorderen van kloeke tochten.
Men wordt verzocht zijn giften of belofte daarvoor
te zenden aan den Heer J. Fred. Schutte Heerengracht
bij de Bergstraat 127.
De Amsterdamsche sub-commissie der
Barents- Vereeniging.
Mr. G. van Tienhoven, eere-voorzitter; Mr. W. van
der Vliet, president; J. Fred. Schutte, le penningmeester ; 11. F. Groen van Waarder, 2e idem;
Mr. R. van Rees, secretaris Chs. Boi.ssevain, Mr. E. N.
Rahusen, A. A. H. Sweys, dr. G. F. Westerman, P. E.
Tegelberg, D. Rahusen Pzn. en Mr. W. F. van I_eeuwen.

—
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315eStaatsloterij.
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’0.75, ’0.50.
i Park-Schouwburg. (Plantage). Donderdag24 April
(8 u.) Weener Operettengezelschap, Dir. Sigm. Lantenbarg. Prinz Methusalem. Loge ’2.50, eene geheele Loge ’lO, Stall. ’2, Balc. 1.50, Part. en
Gal. ’0.50. Leden van het Park-Abonn.
»Prom.
met èene Dame toegang tegen halven entreeprijs, behalve Zaterdags en Zondags.
" Paleis voor Volksvlijt. Donderdag 24 April (8 u.)
Klassiek-Concert. (Ouv. Nachklange of Ossian, Gade;
iAndante, Haydn le Symphonie, van Beethoven ; Ouv.
■Preciosa, von Weber; Andante, Haendel; Menuetto,
jvan Beethoven; llomance, Danse Bohemiène, Joh. M.
(Coenen; Hochzeits-Marsch, Sommernachtstraum, Mendelssohn). ’l. Leden volgens Reglement.
Théatre Tivoli, Nes. (Dir. VV. Pierre de Hoer).
;Donderdag24 April (8 u.) Specialiteiten-Concert, ’0.75,

’

1/ 0.49.
! Bden-Théatre,
u.) De

Amstelstraat. Donderdag 24 April
twee Weezen, Drama, ’0.75. ’0.50, ’0.25.
Concert des Variétés (Lok. Vereeniging, War24 April (8 u.). Specialiteiten-ConImoesstraat. Donderdag
cert. ’0.60, f om.
i
Arti et Amicitiae, Tentoonstelling vau Teekenin«en van levende Meesters. Dagelßks (10 tot 4 u.)

»(8

7025.

Moderne Theologen.
De vergadering van moderne Theologen, die Dinsdag\ avond
was geschorst werd Woensdagmorgen hervat.
Prof. Tiele leverde een referaat over de meening van
Hartmann, dat het Christendom zicb met eenige Buddhistische element behoort aan te vullen. Na te hebben
;cewezen op de gebrekkige kennis van Hartmann van
met Buddhisme, waarschuwt spr. tegen overschattingvan
jdien godsdienst, die een historisch belang heeft door
pen vorm waarin zij de godsdienst vooreen belangrijk
jdeel van Indië handhaafde. Maar hoe meer Tiele het
■Buddhisme leerde kennen, des te minder waardeerde
'hij het wegens de karakterlooze verdraagzaamheid ca
ide sentimenteele beuzelarij. Wat wij het meestbegeeren : het waarachtig menschelijke, dat kent het niet en
shet goede dat het Buddhisme heeft ontbreekt ons niet
iEvenmin moet de raad van een Italiaan worden ge|volgd, die den godsdienst van China boven het Christendom plaatst. Door kunstmatige samenvoeging
wit andere godsdiensten kan geen gezond godsdienstig leven worden gewekt, veel minder de godsdienst
[der toekomst
De Heer Hugenholtz Jr. wjjst er op, dat het Christendom niets behoeft over te nemen, omdat het dit
Teeds zooveel heeft gedaan. Het is krachtig doordat
het zich in de godsdiensten van Grieken en Germanen
heeft verfrischt.
De Heer Hagen vraagt of wij niet nauwkeurig moeten onderscheiden tusschen den godsdienst van Jezus
en het Christendom. Jezus heeft de
volle waarde van
itót menschelqk individu gepredikt, dat is dekern, die
telkens door Grieksche en Germaansche dogmatiek
werd bedekt. Slechts schijnbaar hebben andere volken iets tot het christelijk beginsel bijgedragen.
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17889
18064
18090
18123
18147
18253
18441
18452
18503
18587
18592
18600
18615
18665
18667
18699
18733
18748
18755
18825
18858
18863
18880
18926
18944
18963
18964

19116
19142
19170
19192
19197
19253
19-256
19271
19347
19371
19384
19433
19450
19564
19593
19634
19657
19753
19754
19852
20034
20109
20113
20155
20189
202-X)

202-39

20257
20313

21)335

20364
20502
205Z7
20610

20615
20658
20662
20704
20735
20805
20811
20837
20953
20983

Op de vorige lijst stond onder deze prijzen vermeld
No. 859 in plaats van 7859 en No. 13340 in plaats van
12340.

Londen,

Nieuwediep,vertr.23Apr.

Baltic, Christiansen, Nerva.
Elisabeth Catharina,

Dypdahl, Pernoviken.

Martha, Hannevig, Sundsw.
d°.
Antelope, Hut,
Ymuiden, aang. 23 April.
Geertruida
Teensma, Memel.

Neiv-Brunswick, Hansen,

Croonstad.
Oo"stzee.

Haabet,

Noorwegen.
Forest
Hull.
st
3
Rab, Croonst.
_3rottt-er_fta«_n,Teensma,d°.

Gerredina Wilhelmina,

Meijer, d°.
Waalstroom, Manje, Riga.
Catharina Helena,
Brouwer, d°.
Anna & Bertha, Valk,
Hernösand.

Gerrit & Willem, Visser,
Pernoviken.
Jeannette Agnes, Teensma,
Fredriksstad.

Vlie, vertr. 22 April.
Bothnia, Alta, Sundswall.
Oostzee Packet, Smit,

d°.

Albertina Amelia,

Koudenburg, d°.
23 April.
3
Nerva.
Stad Steenwijk, Houwink,
Sundswall.
Magthilda
Noorwegen.
Kok Houwink,
Hamburg.
Delfzijl, aang. 22 April.
Fredriksv.
Gep. 22 April.
Nijssiena, Veltman, Noorw.
n. Termunterzijl.
Nieuwe Waterweg,
aang. 22 Aprii.
Black Prince, st.
Huelva.
Bilbao.
Vindomora, st.
Perseverance, st.
d°.
d°.
Kingsgate, st.
Hull.
Edith, st.
Harwich.
Adelaide, st.
23 April.
Memel.
Petersen,
Annie, Bastiansen,
Christiania.
Vertr. 22 April.
Oporto, st.
Porto.
Constance, st. Antwerpen.
Newc.
Maria,
23 April.
Frans, Bakker,
Riga.
Hamburg.
Stoomvaart, st.
Vlissingen, aang. 23 April.
Lissabon.
Jupiter, st.
Prins Hendrik, st.

*

Queensbro.

Buitenl. Havens.

Atjeh, aang. 10 Maart.

Prins Hendrik, Cherpion,
1. v. Lissabon.
aang. 4 Maart.
Eva Brongers, Rotterdam.
Calcutta, vertr. 22 April.
Suriname.
haleham, st.
GaUe, vertr. 22 April.
Koningin Emma, st. (Bat.)
Amsterdam.
vertr. 21 April.
(Marseille)
Djemnah, st.

Japan.

Sindh, st. (Japan) Marseille.
22 April.
Koord Brabant, st. (Batavia)

Rotterdam.

vertr. 22 April.
Pains Frederik, st. (Amst.)
Batavia.
aang. 20 April.
Port
st.
Vertr. 20 April.
Iraouaddy, st. (Japan) Mars.
Charleston, vertr. 9 Apr.
Wahlen, Rotterd.
H.

Rott. n. Newyork.
d°. n. d°.

■

Maas.

—

AP., was 0.06 M. Wind

+

Venloo, 23 April. Maasstaud aan de Rijkspeil 10.11 M.
AP. of 0.08 M. was. Wind NO. Helder.
Maatstricht, 23 April, 8 u. (Gewone hoogte 42.79) 42.95 M.
boven AP., was 0.02 M. Wind NO. Bewolkt.
-Waterstand 23 April van
Kanaalwater 41 cM. onder AP. (8 u. vm.)
Kanaalwater 41
AP. (2.30 u. nm
>
Stadswater 41 t
■"
AP.
>
Amstel w„ter 41 »
AP.

"

"

"
"

"

—

WEERBERICHT
Amsterdam Woensdag
van het K. N. M. I.
Barometer. Wind.
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Delfzijl
Groningen
Helder
Amsteldam.
Utrecht.
Vlissingen
Maastricht

2« <j>

g| |
'

flgï

I'S 11 f
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K|

«j
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S

Ütt
jj! cc S

ie

lf».

61.1
0.4 ono.
Bew.
0
»
61.0 4- 0.5 »
»
p
61.1
-1-*
Bew.
0.7
no.
1
Betr.
60.0
0.0 »
11. bew.
61.1
0.7 »
2
60.7
0.2 n. 2 Betr.
61.2
«5.6 -I- 7.0 zo. 21. Bew.

.

u.

Temper. «5 § o

g
***;

|

3

vm. 8

——
——
—

43
34
fl
41
7
45
43—8
42
7

36—11
39—2

. .. 4-+4.6
8.0 l stil ! Helder 30—5
6z. bew. 39—3
-j- 7.2 ono , 4 Bew. 37—5
.
6 Sneeuw 35—8
Kopenhagen . 60.9 +0.7 ■
Stornowav . . 58.7 — 1.3 zro. 4 Betr. 46 + C
I
|
N. Shields
47
2
Valentia .. . 59.9 — 0.5 ozo. 4 Bew
61.6 + 2.0 nno. 2 Sneeuw 35 —
—
. . 60.1 0.7 n. 3 Betr 35—12
38—8
Swinemünde. 59.2 — 1.2 o ,1
Christiaans.
67.4
Hernösand
Skudesnaes. 65.2
Stockholm " 65.9

o

22 April.
Soenda, st.
Bat. n. Amst.
Bij Dungeness, beloodst
voor 22 April.
Loanda
Mathilde, Hacks,
n. Rotterdam. 5y1t......
Hamburg.
t
aang.
Southampton,
S
21 April.
37—8
5
»
Pochard, st. Rott. n. Liverp. Neufahrwass. 60.4 -f 0.3 ozo. 2
o
Memel
61.4 -f 1.1
4 z.bew. 40
2
St. Catherine'spunt, gep.
Chemnitz.
58.6
stil
| Heir. 37
20 April.
Carlsruhe
5.0
no.
35—17
57.0
1 Sneeuw
5
Mary, Pijl, Rott. n. Cardiff.
Brussel.... 59.6
ono 2 Helder 37
21 April.
Gris-nez
4
1
bew.
41
4
>
st. Amst. n. Midd.zee.
59.3
2.1 no. 3 Heir.
36—13
Portland, aang. 19 April. Parijs
58.9
2.6
St
Matthieu
ozo.
4
1.
bew.
M
Par
41
Martlia, Pengelly,
57.8
3.5 n 6 Helder 38—14
n. Dordt. Ile d'Aix
56.8
5.9 » 3 Betr. 38
11
Clermont
Falmouth, vertr. vóór
Biarritz.
52.4 —10.3 o
2
47—7
»
22 April.
1
Mist
57.0
0.4 stil
47
Adelaide, Maass, (Aux Cayes Sicie
Nice
54.0
bew. 48
0.7] zo. 0
11
RoUerdam.
voor 23 April.
bisteren 's avonds te 6 uren.
Knut
Rotterdam.
H. 2.5 V.
Grootste veis-hil in Nederland
Bij Soilly, aang. 20 April.
d. Id. hedenmorgen (8 v.)
H. 2.1 V.
Hendorff,
Java
Werner,
Verwachting: O. wind.
n. Londen.
Lizard, gep. 20 April.
Evenals in de afgeloopen dagen dezer en der vorige
Anderson, Wilmington week zijn het ook heden weder een gebied van hooge
n. Rotterdam. drukking in het noorden, en eene weinig beduidende
Fenzance, aang. 19 April. depressie in het zuiden, den weerstoestaud beheerschen,
Maarhuizen, Rasker,
Gloucester.
Marktnieuws.
vertr. 21 April.
Bivouac, st.
Amsterdam,
Icirwe-ladiugen aan de kust
23 April.
is denzelfden dag Lizard
Rogge-ladingen aan de
aangekomen eu 10 dito en
gepasseerd.
Liverpool, aang. 20 April. kust teu verkoop aangeboden.,
Rotterdam.
st.
23 April. Katoen. Verkocht 10000 b.
Vertr. 20 April.
kalm, invoer 19000 b.
Rotterdam.
Rallus, st.
23 April. 2e dep. Kaloen: Verkocht 10000
d°.
Hoopoe, st.
vertr. voor b. Speculatie 2000.
Stemming Amerika onv., Surats kalm.
22 April.
Nipoti Accama, Aodesta,
Amerikanen nieuw gewas levering April/Mei 6 12/64,
(Java) Greenock.
6 13,61, .luni/Juli 6 17/64, Juli/Aug. 6 22/64,
Leith, aang. 20 April.
Aug./Sept. 6 27/64.
Amulet, st.
Rotterdam.
l'Altl_S,23April. Meel 9 merken, loopende md. 45-50,
21 April.
Amsterdam. Mei 46*-^, 4 md. van Mei 47.25, ,fuli/Aug. 48.10. Tarive:
Albicore, st.
loopende md. 22.»W, Mei 22.60, 4 md. van Mei 22.90,
Grangemouth, aang.
19 April.
Juli/Aug. 23.40. Hogye, loopende, 15.90, Mei 16.10, 4md,
Rott. van Mei 16.50, Juli/Aug. 16.75. Ilaapolie, loopende md.
Grangamouth, st.
Glassgow, vertr. 19 Apr. 69.25, Mei 69.25, 4 md. van Mei 70.—, 4 laatste md.
Cottica, Walsh, Suriname.
72.—. Lijnolie,, loopende md.52.—, Mei 52.—, 4 md.van
aang. 22 April,
City of Rotterdam, st. Rott. Mei 53.25, 4 laatste md. 54.25. Voorloop, loopenoe md.
44.—, Mei 44.25, 4 md. van Mei 44.75, 4 laatste ___*
Burnt-Eiland, zeilkl.
18 April.
46.50. Suiker, 88" dad. 40.75 a 41.—, witte No. 3 looJager,
Riga. pende md. 47.25, Mei 47.60, 4 md. van Mei 48.—, 4
Shields, aang. 19 April.
rad. van Oct. 51.10. Suiker wittegeratt'. 101.— a 102.—w
Isle of Dursey, st.
Amst.
Newcastle, zeilkl. 19 Apr.
Rotterd.
Stephen &
Afgedaan 363 ba.
Amsterdam, 23 April.
Laura Williamson, Dordt.
W.-I. B. alhier gedopt.
Java
Hull, aang. 20 April.
Suiker. De 10 vaten en 527 vaatjes Surinaamsch,
European, st.
Amsterdam.
heden in veiling, werden verkocht tot
a
Grimsby, aang. 20 April.
Tin. Biiliton ’5, op levering f 51%, Banka ’53,
Rotterdam.
st.
Petroleum kalm, loco
Hamburg, aang. 22 April.
2 E. Sept./Dec.
Amsterdam.
Vesta, st.
Tarwe zonder noteering, op levering ’1 hooger.
Cuxhaven, vertr. 19 Apr. November ’243.
Reents,
Frau
Rogge prijshoudend, per 2100 K.G. a. c z. k Canada
Makkum.
’lB2, Taganrog ’167, Galatz ’163.
21 April.
Noteering van de Commissie voor den Graanhandel.
Wiemkea,
d".
d°. Rogge op levering weinig veranderd, Mei ’157, 15&
Deo, Roggenberg.
23 April.
157; Oetober ’l6O.
Amsterdam.
Vrania, st.
Noteering van Menne Sc Thole. Koolzaad op 800 K.GFredrikshald,
zeilkl.
zonder handel.
Olie
15 April.
Lijnzaad flauw.
H. J. Plant, v. Wijk, Schied.
Raapobe lager, vliegend per 100 K.G. ’36, I*. Mer
Fredriksstad, vertr.
20 April.
I°. Sept./Dec. 325/8
321/4, 33,
Wik, Anderson, Amsterdam.
Lijnolie slap, vliegend per 100 K.G. 2H/2 211/4 ~
Eppiena, Leeuw,
Delfzijl. I°. Mei
21, 211/8 1». Juni/Aug. /213/4 215/8 \\
Augusla, Johnson, Rotterd.
Sept, Dec. .’223/8. 22, 221/8
Kragerö, vertr. voor
Hennepolie Vliegend
per 100 kg.
17 April.
Raapkoeken 100 a Ï08 per 1040 stuks.
Valkyrien,
Rott
Drontheim, aang. 12 Apr.
Lijnkoeken ’10.50 a 13.— per 104 stuks.
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Koffie.

’

’ ’

Ludolfina Jantina,

Londen.
Skagen, gep. 21 April.
Laurentia, Sponholz,
Windau n. Amst
aang. 20 April.
Amasnda, Waterborg,
Grangemouth.
Sundswall. aang. 22 April.
Ymuiden, Lodewijks, Amst
23 April.

Stad Dockum, Dekker, d".
Beval, vertr. 20 April.
st.
Rotterdam.
Elseneur, gep. 20 April.
Harl.
Eendragt, Dijkstra,
n. Waudau.

Passagierslijst.
Passagiers aan boord van st. Prinses Willielmina,
bestemd om te vertrekken van Amsterdam n. Batavia

23 April.
D. A. Ditmar, echtg. en 5 kind., Dr. G. H. Schtenker
en echtg. 1), H. van Heumen Hzn., W. P. van Duinen, echtgenoote en kind 1), C. E. Uhlenbeck 1),
Rivierberichten—Waterhoogten.
Dr. G. Hoüer 1), H. G. C. Vermeijs 1), D. B.
van Vleuten, 1) P. Enger, H. M. W. van Meel
BIJN.
en 4 kind,, J. E. Sickens,l) R. Mac Neill, echtg.,
(Gewone
hoogte
38.80) 36.02 echtg.
Keuten, 22 April, nam. 1 u.
1)G. N. Aberen 2 kind., 1) Mej. Eibergen, 1) G.
M. + AP. of 2.00 M. boven nul, was 0.03 M.
Arnhem, 23 April, vm. 8 u. (Gewone hoogte 8.98) 8.33 M. son, Mej. E. C. van Holst Pellekaan, Mej. M. M. Raket, A.
AP. of t.38 M. boven nul. Was 1 eM. Wind NNO.
Holland, J. Kuijk en echtg. 1), Mej. H. E. Holland 2),
+Betrokken.
M. J. Hulswit, H. Baumgarten, Mr. J. H. Meiss 1),
Wageningen, 23 April. &M M., was 0.01 M. Wind NO. D. J. Blok en echtg. 1), J. Deby en echtg., A. F. van
Bewolkt.
Beek Jr. en echtg. 1), J. G. D. Crol 3), E. A. Rovers 1),
UK.
A. A. van Drimmelen 1), Mevr. G. E. van Delden,
23 ApriL 8 u. (Gewone hoogte 2.32) 1.71 11.
+ geb. Janssen, en 4 kinderen, A. Th. Wolters 3),
AP. 4.81 M. onder NP., was 0.01 M. Wind NO.
Licht bewolkt,
R. Coblijn 1), 1. Weijers, mevr. M. S. Lucht, geb. Meijer,
IJSKL.
mevr. P. Elias, geb. Lautenschlager, en 4 kinderen, P.
Deventer, 23 April, 8 n. (Gewone hoogte S.3S) 2.63 M. M. Francke, 1 alleen reizende Jav. bediende.
val OM M. Wind NO. Betrokken.
1) Emb. MarseiUe. 2) Naar Padang. 3) Naar SouthKampen,
23 April, 8 u. 0.06 M.
ONO. Koud.

’
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Batavia.
st.
Isle of Cyprus, st.
Bilbao.
Newcastle.
Eppleton, st.
Vertr. 22 April.
Londen.
Widgeon, st.
CardifT.
Balcarris, st.
Newcastle.
Zingari, st.
23 April.

Jacob Roggeveen,

’

"'"^eTman^

Binnenl. Havens.

Abraham,

’

vertr.

_ d^^

’’’

Amste_.li-.ut. Hollandsch Tooneel gezelschap,Dir. A. Van Lier. Donderdag24 April(Bu.)
.Miss Multon. Gevolgd door: Het omgevallen Zoulvat.
Loge ’1.25, Part. Balc. ’l, Gaand.-L.
Stall.
0.40.
/0.60,
(Dir. Prot&Zooi>)
Schouw burg Frascati,Plantage.
Donderdag 24 April (8 u.) Mooie Nicolas, Operette, 1.25,

stoomschip

Pillau, 18 April. Het
wrak van het Ned. schip „*f"? \fir' « April.
Louise kapt. J. C
Marans.
kant is om hier op aarde te sterken in den strijd tevan Memel naar Londen,
aang. 20 Apr.
gen de zonde, daarbij dikwerf twee dwalingen: vrees yoor M. 200 verkocht, en Eider,
Harlingen.
st.
om te kwetsen, en vergeten dat men vroom kan zijn is men reeds bezig het- Enterprise,
Dordt.
zonder theoloog te wezen.
RoUerdam.
Egret, st.
zelve
te sloopen.
d«.
De Heer Van Loon ziet de plaats van den predikant
Elseneur, 21 Apr. Het Maasstroom, SU.
d '
wel degelijk aan het ziekbed. Hij is niet alleen leeraar, schip New Zealand, kapt. Demgr£? *t'
maar hij moet ook het godsd. leven steunen. De Heer .lohnsen, van Tagal naar Fijenoord,r\lst.
d°.
Verwey acht plicht daar op te treden om dikwerf Abo, is alhier binneuge- Geesien Brouwer, Kramer,
werken
neutraliseerend tegen verkeerde invloeden te
Groningen,
bracht; duikers hebben
De Heer Van Gorkom waarschuwt zoo krachtig hetzelve nagezien en geen
Vertr. 20 April,
mogelijk tegen den zich schamenden godsdienst. Prof. schade bevonden. Het | Hollandia, st
Bilbao.
ca
Dover
Van Bell "herinnert, dat de, moderne hel juist zijn schip zal de reis voort- l
roeping acht om zijn persoonlijkheid als mensch niet zetten. Hulploon 15,000
Dungeness,'gep.
20 April.
te scheiden van zijn ambt, altijd is hij de vertegenKronen.
Emma Paysant, Dexter,

Stads-Schouwburg. Vereeniging »Het Nederl.
Tooneele, (Afd. Amsterd) Donderdag24April (71/ 2 u.) 2e klasse. Trekking van Woensdag 23 April.
Voorstelling ten voordeele van het Onderl. Diamant20.000. No. 5163 f 5000. Nos. 5831 en
No. 15164
slijpers Weduwen- en Weezenfonds.Blonde Els, Drama 19490,
elk
200.
Nos. 3858, 650*1, 12893, 19887, 18446
door W. N. Peijpers. Stall. en Ben.-L. f 2.50, liov.-L.,
le Amph. en Part. ’1.25, 2e Amph. fi, Ie Gaand. en 19536 elk 100.
Prijzen van ’3O:
’0.60, 3e Amph. ’0.50, 2e Gaand 0.30.
Dinsdag 29 April (71/ u.) Fransche Opéra van's Hage,
14 2260 4184 6559 8770 10679 12937 15120 17053 18967
Dir. Ant. Voitus van Hamme. (No. 27 Abonnement).
28 2314 4249 6568 8888 10705 130-4 15174 17055 19020
La Juive, van Halevy. Stall. Eu Ben.-L. ’5, Boy.-L.
67 2319 4270 6714 8890
13059 15180 17136 19028
93 2339 4293 6764 8918 10845 13061 15255 17163 19049
’3.50, le Amph. 3, Part. ’2.50, 2e Amph. en ArtisGaand,
159 2363 4299 6793 8939 10850 13093 15268
19084
1.25, 3e Amph. 0.75, 2e
ten-L. ’1.75, le

s

Amsterdam,

Het

dito in Zilver / 20.70—; Div. Engel, per i ’11.60—;
Eng. Russ. P.f f 11.95.—; Eng. Portug. p. f ’ll.6o—*
Fransche ’47.45—; Belg. ’47.45—; Div. Reichsm;
1.14—; Russen in Z. R.
’58.50—; Hamb. Dussen
’1.22—; Pap. Roebet f —.
; Poolsche p. Z. R.
—.—; Spaansche Buitenland. Piaster —.—.—;
Spaansche in francs ’47.45—; Amerk. goud Dollar
; Binnenlandsche Piaster —.
; dito dito
f
2pCt. ’—.
; dito dito Juli ’2.31—; Amerikaansche
Dollars f-.
: dito Panier f 2.»44—: Turken f—.
Wisselkoers van Woensdag 23 April.
Amsterdamkort 209.05g. 2iÜ9.40p.
-„.ii
_
».., oo
_r_ ApriL
Antw.
Rotterdam kort 209.05 g. 209.45 p.

ampton.

Beursnieuws
Aoers von het gekt bst} de Ned. Bank sedert 30 Juli
1883. Disconto van Wissels met drie handteekeningen
witte aanvraagbiljetten) 3% pCt. Disconto van Wissels
oiet twee handteekeningen en van promessen (blauwe
aanvraagbiljetten) 4pCt Interest van beleeningen van
Binnenl. ellecten 3% pCt Dito Buitenl. Effecten 4 pCt.
Dito goederen 3% pCt.
Pruzen ttan Coupons. Oostenr. in d. Juli ./' 20.67 l/a:

fllili 271/g«
’lO.

91/

.

331/g,

—
’
’

.

’ ’,

, ,

Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd
1 Runderen, le qual. -.—, 2e quaL ’-.—, 3e qual.
Kalfkoeien
a— p. st;
’-. per kg.; Melk-leenqual.
—, 2e qual. ’0.85 p. kg^
177 vette Kalveren,
’1.
a —.
115 Nuchtere dito ’5. al2.—;
Grasa —; 169 vette Var6 Schapen en Lammeren
kens 40 a 48 et. per kg; Biggen -.— a -.—;
Paarden ’-. a -.—.
De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt:
Friesche Hamburgers ’-.— a -.—, dito Jammen ’1.50
a 1.65, dito Engeische ’l.— a 1.10, Zeeuwsche 'Spuische Jammen 1.40 a 2.75, Blauwe ’1.75 a 2.—, Flakkeesche Jammen 1.30 a 150, Pooters 0.90 a 1.—>
Groninger Jammen
’-.— a -.—, Geldersche Blauwe
Jammen ’-. a -.—, Pruisische Hamburgers
’-.—, adito
’2.10 2.20, dito Saksische ’-.— a -.—, roode -.—>
Geldersche Thomasjes ’-. a -.—, Groninger zwarte
a -.—, Z-seuwsche Champions ’-. a -.—.
’-.
Botterdam, 23 April. Huiden.
i Mei komen
bij inschrijving aan de markt circa 10,000 stuks OostIndische Runder- en Buffelhuiden, aangevoerd per
diverse schepen van Java.
Koffie. Afgedaan 84 bn. Java W.-I. B. ex Batavia.
Drogerijen. De circa 4600 küo Liberia Gum Elastiek
heden bij inschrijving werden niet gegund. Verkocht
werden circa 850 kilo Gutta Percha, het restant, ca.
8600 kilo, opgehouden.
Schiedam, 23 April. Moutwfcn ’11.75, Jenever 18-30
Amst Proef ’18.50, Spoeling
0.40, idem door de
Schiedamsche Spoeling-Vereeniging 0.60.
Pernis, 22 April. De laatste sloep die ter beugvisscherij uit was, de Lielitstraal, is thans binnen; de
vangst bestond uit 400 Kabeljauwen, welke in eens
voor 700 zgn verkocht. De wmtervisscherij is thans
geëindigd.
Meppel, 32 April. Ter jaarmarkt van heden waren
aangevoeld 76 Paarden en 1228 Runderen. In Paarden was de omzet gering, in Rundvee groot Naar
puike Vette en Guste Koeien was de vraag sterk, zoodat daarvoor hooge sommen werden gemaakt. Men
besteedde voor Werkpaarden f 150 a 250, mindere dito
’3O a 80, Koeien. Vette ’2OO a 260, Guste- 120 a
210, Kalf- ’175 a 250, Melk-’ 140 a 230, Vaarzen
110 a 210, Pinken ’6O a 125.
Maastricht, 23 April. Heden waren de prijzen als
volgt: Boter ’144 a 1.48 per kg.; Eieren ’2.80 a 3.—
per 100 stuks; Koehuiden 19 a 20 et; Stierhuiden 16 a
17 et. en Kalfsvellen 29 a 30 et. per 1/2 kg.; Nuchtere
dito ’1.35 a 1.50; Schapenvachten ’2.20 a 2.50; bloote»
dito / 0.60 a 0.70 en Paardenhuiden ’7.50 a 8.50 pee
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDEEDAG 24 APKIL 1884. 2e BLAD.
«tuk; Hooi ’lß.— a 19.— en Stroo ’l3.— a 14.— per
K» kilo; Aardappelen ’3.— a 3.25 per 100 kilo.
Alkmaar, 22 ApriL Ter Veemarkt aangevoerd: 329
Schapen, 75 Vette
■yette Kalveren, 20 nuchteren dito,
—Koeien
Varkens,
mageredito, —Bokken en
Paarden; en
Biggen,
Veulens,
jn Ossen,
■kleine Bokjes, Ezel, " Lammeren.
a
Prijzen: Paarden
a —, Veulens
a—, Lammeren
-,nuchtere Kalv. ’6 a 19, Schapen
a —, vette Varkens 0.44 a 0.52 per kilogram,
a—, Biggen ’--a—, Bokken en
magere dito
a—, vette
a—, Koeien en Ossen
Geiten
Kalveren ’3O a 116, Bokjes ’-.— a -.—, Ezels
ft —, allen per stuk.
Op de groote Voorjaars-Veemarkt werden aan-gevoerd 1854 stuks Vee. De prijzen waren hoog; toch
werd er veel verkocht.
Weesp, 22 April. Boter: Aangevoerd- % Kg-,P«js
kg.; Kaas: Aangevoerd 30 stapels,
’-.— a -.— per %
kg-, prijs: Goudstuks, wegende
uitmakende
schele qual. ’—.— a —.—, 2e qual. 18.— a 23.—;
a -—;
een partij ext. zware —. a—; Koeien
—a
Schrammen
Stieren
a —; Pinken
a—; Keuen
a -; Schaa—; Zeugen
a
pen ’lB a 22; Lammeren ’—a —; Kalveren
Varkens
a—. Aardappelen. Zanders
fz.4o,
Flakkeesche Jammen ’2.—, Zeeuwsche Jammen ’-"—>
Friesche ’1.75, Ronde Friesche -.— per HL. Kipeieren
312 a 41/2 et. per stuk.

de Prinses Elisabeth Von Saksen-Altenburg, die
heden hier is aangekomen, is op 27 dezerbepaald.
Den daaropvolgenden dag zal een feestvoorstelling
in den schouwburg plaats hebben en op 1 Mei is
gala ten hove.

Door de kiesvereeniging «Eendrach
maakt machte, te Hardegarijp, zijn voor decandidatuur
tot bd der Tweede Kamer (vacature- Van Eysinga) de
meeste stemmen uitgebracht op den Heer Mr. C. W.
A. liuma, te Leeuwarden. Na hem verkreeg de Heer
Mr. W. J. van Weideren Baron Rengers, oud-burgemeester van Leeuwarden, de meeste stemmen.
Vervolg Nieuwstijdingen.
De politie te Delftshaven heeft de hand
Blijkens de eindverslagen der Eerste
op een man, die in het bezit was van ongeveer
Kamer, verklaarde men zich in de afdeelingen gaarne gelegd
dynamiet-patronen.
De zaak is in onderzoek.
40
bereid om, in afwachting van de aanhangige rechterHet ontwerp, houdende naderebepalijke wetsontwerpen, mede te werken tot eene spoedige invoering van het Wetboek van Strafrecht
lingen omtrent den suiker-accijns, gaf bij het onderzoek door de Eerste Kamer tot grooj verschil
Den 21e Mei vertrekt een detachement van
gevoelenaanleiding. De tegenstanders kwamen met
troepen naar Indië per st. Soenda, commandant is de nadruk op tegen
de bepalingen, vervat in art2,enden
kapitein Van Vuuren; mede-geleiders de 2e luits. der
bijslag, daarbij aan handelaren in ruwe suiker en de
infanterie Beusekom en Van Alphen De Veer.
raffinadeurs opgelegd, achtte men onrechtvaardig.Vele
andere leden konden zich met het voorstel wel
De le luitenant der huzaren t e Amsterdam Baron van der Capellen is overgeplaatstnaar vereenigen. Sommigen, die oorspronkelijk tegen den
het depot te Leiden en de id. Blauw gedetacheerd bii bijslag gestemd waren, zijn daarvan teruggekomen
na de; verklaringen van den Minister, dat belanghebde rijdende artillerie te Arnhem.
benden gewaarschuwd waren. Omtrent^het voorstelDe 1 e lui tenant Alma, van het instrucRutgers van Rozenburg werd algemeen dewijze betreurd
tie-bataljon, is benoemd tot commandant der
waarop in deze geheele zaak op de voor-lichting van
2e
comWaterstaat is gehandeld. Het bleek, dat de Statenpagnie hospitaal-soldatente Utrecht.
in 1883 voor een slecht voorbereid ontwerp
De 5 pCts. hypothecaire geldleening Generaal
gesteld waren en op hoe weinig vertrouwbare gegevens
in
gisteren
vergadering
waartoe
de
van de Kon. Fade ambtenaren van den Waterstaat hunne adviesen
briek vau Stoom- en andereWerktuigen besloten werd* hebben
Rotterdam, 23 April.
gegrond. Had men in 1881 dat geweten,
1,800,000, verdeeld in stukken van looo' dan zouden
beloopt
Indigo. Afgedaan 12 kisten Java.
onderscheiden voorstanders der wet tot
is aflosbaar a pari bij jaarlijksche' hare vaststelling met hebben medegewerkt. Nu in de
’5OO en ’250. Zij jaren
Petroleum onveranderd.
of vroeger. De inschrijving bestaande omstandigheden van terugkeer geen sprake
uitlotingen in 46
heeft plaats ten kantore van de kasvereeniging on kan zijn, had de groote meerderheiddat voorstel-Rutcompany Donderdag
Berichten van Reuters
1 Mei, van 10 tot 4 uren.
met genoegeu gezien.
' *
«oor zoover niet onder andere rubrieken opgenomen.)
Mochten de noodige geldmiddelen niet verstrekt gers
Deni e!u w benoemde luitenant-kolonel
worden, dan zou de Directie zich verplicht achten, de
PETERSBURG, 22 April. Het huwelijk tusschen liquidatie der Vennootschap aan de aandeelhouders Muschardt wordt te Doesburg geplaatst.
De le luitenant der art. ïheunissen is benoemd tot
den Grootvorst Konstantijn Konstantinowitsch met voor te stellen.
adjunct-ingenieur aao het gasbureau te Amsterdam.
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Prijscourant opgemaakt door de Vereeniging
voor det) Effectenhandel.

’

Laagst. Hoogst. Gebl.
ObL
4
281/4 fColumbia.
3/4|283/ 16
9 1870. 6JLnc,
_L, g t*Soua"d'??:
„lt
105/jg
103/ fPeru. Obl.-L. 1872
.5» 7io/ls 81/16
fOW-f-eening
o!,,
1 339/i8 337,8
343/uf Venezuela. L.lBB l
339^

b\W?'.

T_w>n 4
'_'-.->.£,.... Pmv
1 .ov. Leen.
Zeeland.

4i/2 102%

Industriëele en financieele ondernemingen.
164
Ned. Afr. Handels-Venn.
Amsterd. Bank-Aandeel
136

Obligatiën. 4
dito
dito
21/2
Denem. Obl. Londen. 4

IOOS/g België.

667/8

410H/i «Hi's
3i/2 943/ 4

Amst. Droogd.-M. Aand.
4'/,
1001/2 dto dito Oblig
100
Amst. Ilyp.-li. I. br. 4>L
1001/2 dito dito dito 4
Kan. Mts. A. 2
493/is Amsterd.
100
4
Oblig. dito dito
Arnh. Pdbr. Ilyp.-Bk. 47,
100
dito
97
dito
1081,V, C. V. Lens— Bergsma.-A.
dito
dito 1883
99
Duinw.-Maats. Oblig. 4

4
dito Binnenl
Obl. Tolk., en D0m.31/2
dito
4
dito
99
723/4 Frankr. Orig. Inschr. 3
dito
dito
4i/ 2
103
Oblig.-L. 1867. 5
963/4 Hong.
.5
731/ie dito Papier
5
goudleemng.
531.»/iötlito
6
JOO'/g Leening 1877/79
4 75';/8
757,8 dito dito 1881
Inschr. 1862/81. 5 89
89^8 Italië.
841/2 Cert. Adm. Lam &B. 55
dito dito Tutein Nolth.
Obl. Pausel.-Leen... 5

..

...

Noorw. Obl. 1878. 47,
65t/j6 Oostenr. Obl. in pap. 5

dito Febr./Aug. 5
655/16 Oblig.
ü6l/
2 dito Z tver Jan./Juli. 5
5
66 'Is 'iito dito April/Oct.
4
843/. dito Goud

...

651/i6 653/ 16 65 V 8

53/80.
%6
3/ t6
5111/16 Port
5
8911.16 dito dito 1881
4
Pruisen. Obl.Gec.
dito lt. M. 2000—5000. 4
1011/2 RuslandObl. Hope en
5 981/8 983/8
085/itf Co-, 1798/1815.

. ..
...
57 l/2 Cert. Hamburg 1820. . 5
Londen 1822. ... 5
821/4 Obl.
58S/4 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 581/2 585/
81
idito dito 6e S. 1855 . . 5. 81
BH/i8
901/8 Oblig. 1862 £ 60—100. 5 90 Vs
dito dito £ 500-1000. . 5
5 96i/g 96i/2
965/8 dito 1864 1000
943/4 idito dito f 100 ... 5 95
5 961/4 96i/2
963/4 dito 1866 1000.
95
dito dito ï 100
5 95
951.4
1877 f 20—100. .. 5 943/8 941/,
9413/i6 dito
dito dito £500
94
5
57 l/ie dito le Oosters. Leen. 5 57
57i,'g dito Tweede dito. ... 5 571/8 573/i6
57
dito Derde dito
5
1872 gec. £50. . 5 913/ 1 S 913/8
915/ib dito
dito £ 500-1000. . 5
913/4 dito
91l/2 dito 1873 gec. £50.. 5 9tl/4 917/ 16
911/4 dito dito £ 500-1000. . 5
le 1. 100

g

’’

£

913/.

4>/s

901 o dito dito £ 500-1000 4/9
1860 2e 1. £ 100 4'/, 883/4
88Wi 6 dito
dito dito £ 500-1000 47,
82»MR dito 75 gec £50-100 4'/, 821/4
805/ g dito dito £ 500-1000 4'/,
4 72 l/g
723/ g dito 1880 gecons
Crt. Hope en Co. 1840 4
56
601/2 dito 2e, 3e, 4eL. '42-44 44
dito 5e Leen. 1847.
561/2 Oblig.
I_een. 1867/69. 4 801/
80
dito 1859
3 661/2
663/. dito Onbep.
3
£ 1000
dito
Bank-Ass
6
Inschr*gv.
g
381/

....
. ..
. ..

823/8

723/

g

s 80b/ie

.
...
....

. .

dito dito 1876

4'/. HW4

2015/ 16fMexico. Oblig. 1851. 33 20UV« 24
103/« lOi/4
101/4 fdito 1864
5 975/8
983/ g Braz. Oblig.Lond.'6s.
5
Leening 1875
s Uito
973/
99
dito Leening 1860. 47,
dito Leening 1863. 47,
9811/16
85
dito dito 1883.. 4i/2

...
..

dito 1879 in goud. 41/2

2018/«

<"

Vorige.

Laagst Hoogst. CMT
1253.4 Illin. Cert. van Aand. 51261/
«4«'a d». Centr. L. L. Stock C. 4
IH3/4 do. (Springf. Divis.) 0. 6
1063/4 Kan*ks Pacific dito. 6
St. Louis en Cairo Aand.
77/8 dito dito Cert. van Aand. 7i5/i6 8
36
dito Incomebonds
35
36
46
Louisv. Nashv. Cert.v.A. 4515;» 461/ g tt
1023 4 dito dito Obligat.
6
495/8 dito dito2e «TP- " " 3 *»3/s
93
dito dito
6
881-4 San *rancisco A. le pre.
P referred
d!'°
,' "
r

a

....

...

*

«««

Alg.

965/8
ioi
St. Louis W.chita and
Western 6
g 3 Mich. Centr. Cert. v. A.
113 % Milw. St. P. dito
Milw. Commonstock..
liö
Milw. St. P. (pap) Ob. 7
118
dito dito (goud)
..7
d'.Milw.St. P.UkeS.D. b
163/4 Aand. Miss. K. Texas
171/ig 171f4
105% Miss. K. Texas &0. 7104
623/8 d°. Alg. gec. Hyp. d". 563
633l4
dito lucomeb. Obl.
655/8
661/*
663/»
105
Uito U.P S.-Br. 0. &C. 6
Miss.
Pac.
South.
1015/8
Obl. 6

.

571i /j dito 2e u
yP- " " "131/2
'133/4 f*3'lo Spooiw.-Mij.
.4|
99
dito dito 2e Hyp. Ink. . 4
401/» Hongarije.

.

.....

.. .
.. .

Ti^i

a

..

. .. .
.
..
....
.
....

’ ..
’.

.. .

.. .

.

.

IffiSWsyp.-J.

_

J^

Ar^_

’

/ramw. ...

.
..

fdl? ana^

m** r^
12
113 ?J°
1?

2j

°?ioJP

'»**.

S^W-

P^ .. '4
..
«K".....

"*

SS^

°

JJf

.....
.
. 6^1013/4

.*

.

...

. ..

.
. .
....

....

ObF 1880 £100. .4'/,
Vereen. St. Obl. 1877 i 121

——

Utrecht, 23 April. Peilschaal aan de Weerdsluis benadm»
zijde (Vechtkanti 0.17 M.
AP., gev. 0.01 M. en va dt
RP.. gev. 0.03 M.
bovenzijde (Rijnkant) 0.10 M.

,

N.-Bral).

"

n" d;^ü,

Kaap de Q-

Mannlieim, IS. April. 3.39 M. Gew. 0.03 M.
22 April. 214 M., Gew. 0.02 M.

& :$S *&
£%
ÜSSSSTT^i
<*°kc dito
Hv^ dito . 6

*

_#

. ....
. .
. . . ..
...

dS? d^ rram-Aand!

85/8 BS/4
171/* 173/s

.

SinJJund. .

M

....
..

0? fttV
STr^r r-

871/4
zUAfr.Rep.Obl.'7s. 5
80
Hoop»

Gecons. 7
741/4 tLouisiana. O.
1874. 5
Massaohus

1

47

Niet officieel.
s'/, Gerig. PeruBl/16 , l/8
6 */" Gecons. Kansas Pacific 911/2-

17*«»

80
Miss. Pac. Spw. C. v. A.
1031/2 Theiss.-Spoorw. Aand. 5
18
A. N.-V. L. r_rie a West 183/4 191/i6
85% Theiss.-Spoorw Obl. 5 851/16 853/18
0. V. Emm. .3 57
50
dito Cert. van pref. Aand. 51
5Gl!>/l6 Italië.
52
N.-V. C. &H.R. C. v.A.
101 b/g Gem.-Crediet dito
47.
975/8 W. Siciliaan.Spw. Obl. 5
98
dito
dto
815/ 18 dito Ont. en W.-spw. dito 87/8 9
...4
55i/4 Zuid-Itat.Spw.-Obl. .3 55
551/4
10,/8 dito dito Cert. v. dito.
3
'sGravenh.llyp.Pdbr.47,
100
733'i'4 Oostenr.Fr.O.Sp.-Ob.
103 is/ Pens. Ohio Ob. 61031fe
dito dito 9e uitgifte .3
4
98
dito dito
„ North-Miss. Ie llyp.. 7
Gron. Waterleid. Aand.
811/
2 Gisela Spw.-Aand. ..5 Btl/2
47
liandel-V. «Amsterd.» A. 921/2
Polen. Wars. Br. A. 4 471/ g 67/10 Oregon-California A. 5 7
921,2 (iavenstoombootd.
g dito dito Preferred... 203. 2171K
v^ars. Weenen dito
80
207'
dito
681/2 g Jito
681/4
dito Ohlig.
Holl. Hyp. Pandbr. 47,
1001/
.5
94^/4 C. v. A. St. Paul. Min. Ep
1013*8
dito
125 ty8 Rusl. Gr. Sp.-Mts. A. 5 1251/8 1251/4
Manitoba Spoorw.
99 '
dito
4
96
961/«
107i/2 Oblig. dito dito
Hyp.-Obl.
7
.47, 921/2 925/8
1171/2 Int Cred. en H.V. Rott A. 1171/ a 92 7/ 16 dito
g
dito
dito
4
dito
Schuld
83
1023/
Gec.
190
Java Bank Aand
Java Hahmeh-Cult. Mij. A.
1081/2 dito 2e Hyp. dito ...661023/4
653/ 4 dito dito
3 65»/16
108
dito Dakota Ext. dito 6
Kas-Vereeniging Aand.
134
537/8 Baitische Spw.-Aand. 3 535/ g 533/4
90
Koloniale Bank dito
5 967/ g 117l Pensylv. Spw. C. v. A.
8 Brest Grajewo Obl.
96ö/
127
in thaler.
C. v. A. Pittsburg, F. W. 7
.5
933/4 Kon. Fabr. van St. en an917/8 dito
dito Port Royal en Aug.
dere Werkt. Obl. 47, 941/4
Azow Obl.
5 913/4
91'/s Chark.
Ine. bond. 6
88
Kon. Ned. St. Maats dito
5
89i/
2 Ch. Azow Obl. onb.
82
Obl. Iwango Dombr. 47,
g
5
dito Ohl
1031/4 South. Pac. Spw.
1021/ jdito
61031/
56
Kon. St.v.Mij. DeSchelde
Ine. b. 2e Hyp.Tol.Peor.
373/
4 Jelez Griasi Obl. ..5 88
91
Jel.-Orel Obl. 1000 5 907/8
U. Pac. Hoofd. Aand.
Mij. t. E. 0. Krasnap.Aand.
130
dito dito £ 100
g
101
dito dito
5
Oblig.
667/i
6 dito dito Cert. v. dito 667/, 671/
H 2 dito dito Obl
Kiew-Brest Aaud. ..5
41
6
Mij. t Verk.enb.Feyen.A.
9015/ 16 Kursk.-Ch. Obl. 1000 5 907/ g 935/ g dito Coll. Trust-Bond. 5 931/4
1021/2 Nat Hyp.-1.an1.. Pbr. 5
.5
1051/2 dito dito dito
6
47,11023/4
SOl'* dito dito £ 100
1021/0 dito dito
841/, Kursk-Ch.Az.Ob.floo 5 849/16
.4 997/8
W-k Wabash St. Louis C. v. A. 167/8 17%
997/ g dito dito
dito dito 0. onb.
.5
793/4 'Brazilië Spw.-I,eenings 80
993/4 Ned. Amer. Stoomv.Mij. 5
254
Ned. Bank Aand.
B**Vs [fs. Sewast. Ob. f 1000 584
Tramwe_r-Maatschftt_i_iie__.
JHaatsebappijeil.
dito Bouw-Maats. Aand.
Aand.. 5 589/i6
,58io/ktt Morsch-Sysran
„-'1003
Omn.-Mts.
*&&Jaroslow
Aand.j
Obl. 510015/16
|Amst
Hand.-Maats. dito 1151/ a
1143/4 'Ned.
dto dito dito
JO2
Moslc-Kursk
dito
lüll/2
dito rescontre
61021/
47/1013/4
llü'B
4
Uil/» HIV4
-*and- Rijtuig-Maatschij.
9215/i_ Mosk.-Smolensk dito .5 93
106
Ned.-Ind. Handb. Aand.
t'
A.
t, 841/4
84i/8 Orel-Vitebsk Aaii102
dito dito Obl.
IDS, «Jjluig-Vereen.
5*
843/ g
weg Mij A.
92
dito dito dito.
, [Arnh. 1ram
4
584 7/g
8415/
16 dito dito Aand
5 903/ 4 907/ g 73-1/4 .Gooïsche Stoomtr. dito
735/ g dito Panopticum Aand. 711/2
«90 7'B dito dito Oblig
8°
d'to 0bllf;..- ""
100
[N.-Brab. fiem. Cred. 4
Poti-Tiflis dito 1000 591 l/g
.91-/4
Mij. Aand.
„,,
90
dito dito £ 100
5
1201/ a Ontv. en «etaalk. Aand.
94 ./8 dto dito Oblig.
47, 941/4
«)i/2 Paleis v. Volksvl. A. ’2OO
583/ts Riaschk-Wiasma. A. 5 58
581/4
öB3/* Sed; Indische Aand...
171/4 Park»schouwhurg Aand. 161A> 17
543/
4 Transcaucas. Spw. Obl. 3 545/8 551/8
mtr' d>
993/4 Passiige Rotterdam dito
dito. 5 5711/i6 5715/i6 575/,
S,loPtramw.
572/» Zuid-W.-Spoorw.
N. & Z.-H. st.
dito m
30
36
dito dito S_.R. 3000.
1011/4 Rott. Hyp.-Bk. Pbr. 4'/
5
M
573/4
0Mij
dto
987/8 dito dito dito
}^mw.
4 99
Bumanie. Aand. Spw.
J
115
ö4
Sam.-JoanasttramMij.A.
St.vaartm. Insulinde A.
Amer. Atch.-Top. C. v. A.
Obhg. 5
99
dito dito Oblig.
dito dito Obl
„„ , 2lto„ „ dito
5
113
7
St-fr. M.'sßosch-H.0.47,
"V
2
91/4 Stoomvaartm. Java A. .10
947/i
8 Atl. P. W. div. le H. 0. 6
11
»
Westl. Stoomtr.-Mij. ito
9411/16 dito dito Obl.
13 7, J8Buffalo New-York Phil. 135/«
5
Z. Stoomtram.-Mij. dito
75
43
dito NederL Aand
Cert. van Aand.
75
102
dito dito Obl.
Pref. Shares
27
5
261/2 dito ditodito
271/4
dito Nederl. Obl.
Oblig. 6
Premiën-Leeningonl
99i/4 dito
47.
913/4 dito dito dito.
Central
Pacific
Aand.
V[e,cle,vïnTu.
.4
551/4
55i/
2 55M/16
'Z
93 i/a d». Zeeland Aand.
111d/8 dto dto Obl
/ «WOL
1041.-Stad AnSt
t
98
dito dito preferente dto
2 dito CaUf.-Oreg. dito
1011/
fiito
dito
f
100
d.to dito Obl.
dito dito letter B. dito 6
103
W Kan C v Aand
WSift Surinaamsche Bank A..5
S. Joaq. Valley dito 6 ÏoO3*. dto -.otterdam
10713/16dito
3
dito
fnk
Aa,ld'
6 „
I_ 3 95«,S
«"'4 !
'!,:
a?'
m
,c
a
A4Vsolft 112 Paleis v.Volksvl. 1867. 110
11.-c-r.- x- 50., »V
"van47,
100
Utr. H,to
Hyp.-Bank Pbr.
49b 16 Canadian Pacilic. dito
50
a
491/
1001/4
975/« Belffië-Stad Antw.'74 3 973/*
w- M«:
4
99
IW'79 3
UaH,
Hon«_ariie
857/8 dito dito le Hyp.... 5 853/4
95
-nn
ÏJl*?-, dlto ob'igatiën 47,
e Stsl 1870
b''
K'
ob'- mi* m
6
Hyinb
4
Chic. 6i'
-Uuitschland. P,Pandbr.
N.-W. cotnm. st
*<*
951/, rheisloten
4 955/«
L
ÏP- Bank
'4
SÜrfBH
''
144i/2
k
f
*«
dito le hyp. Cert.
7
, lm/
dito
dito 1860 51127^
-l*)V
"* "
150i!2 dito Cert. adm.
.?" ■_Amst.
dito gecons. Oblig.
124
7
14t i* dito
dto 1864
an
dito
''e*
R
95
d».
5
(Smking
Fund)
H?n?
1461, Crediet-Inst
951/4
1858
**«,
dU° (?
3
KPr
OWK
" 8129
U. '
W/
&41/4
5%5
4 d: d^, Hypotheekbank
7 1261/ j
1263(4 dito Mad. Ext. dito
105
Weenen 1874.
Stad
'4
dito Menora, dto
7
127
Th 10(i '55 3%
N.-W.U. dito.. 7127 l/j
n«-Bk-ASp. 37,
1271/2 dito
$1/
"V2 br- (Boten. Cr.-An. 47,
dito Win. St.-P. dito. 7
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Onze Staatsfondsen in vaste stemming.
Buitenlandsche Staatsfondsen voor Portugal 5/j lager, overige soorten weinig verschil,alleen Turken lfe(
Venezuela 3/g) Egypte 1 hooger.
Industriëele en financieele ondernemingen voor
Rescontre Handel maats. 1/4, aand. Java 1 pCt. hooger,
doch Parkschouwburg 1/2, Maxwells Shares 1/4, Panopticum 2 lager.
Van binnenlandsche sporen waren Haarlem—Zandvoort 11/2, aand. Staatsspoor 1/2, aand. Centraal 1 pCi
lager.
Warschau Weenen 1/4 lager.
Russische nagenoeg onveranderd.
Amerikaansche meerendeels 1/4 a 1 pCt hooger.
Tramway: Noord-Zuid Holl. 3 lager.
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van Amsterdam.

Effectenbeurs

Rij den Gemeenteraad ran Zaandam i»
eene aanvraag ingekomen om concessie voor den aanleg van duinwatergeleidingen door de Beer D. ds
Leeuw. Jr. en P. Langeveld.
Vervolg Beursnieuws.
Het waren heden in het bijzonder Portugeexen die
de aandacht trokken doordien dezen merkbaar daalden met buitenlandsche verkoopers, de overige buitenlandsche Staatsfondsen waren meerendeels wat
vaster, hetgeen ook het geval was met Amerikaansche
sporen, hoewel er zeer weinig blijft omgaan.
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Bij het 6e reg. inf. is overgeplaatst de
tot le luit. bevorderde 2e luit J. S. van Dijk, van hei
instr. bat te Kampen.
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le BLAD.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN VRIJDAG 25 APRIL 1884.
Tusschen Rotterda m—S liedrecht en sche Universiteiten worden uitgenoodigd hunne krachRotterdam—Hoek van Holland wordt een nieuwe ten daaraan te beproeven:
stoombootdienst opgericht, welke reeds de volgende
Faculteit der Godgeleerdheid. I. Welke waarde heeft
de onlangs door Bryennios aao het licht gebrachte
week aanvangt.
dt-dayr, Tav tfadtxa anoovóXtav voor de oudste kerkOpgaaf van het aantal bezoekers der geschiedenis?
fiijUs-verzamelingen en monumenten gedurende het
11. Eene verhandeling over Blaise Pascal als moralist
lste kwartaal 1884.
Faculteit der Bechtsgeleerdheid. I. Eene historische
llet Koninklijk Kabinet van Schilderijen (Mauritshuis) en dogmatische verhandeling over de verpanding van
te 's Gravenhage 2118; het Museum Meermanno-Westinschulden.
reenianum te 's Gravenhage 31; het Koninklijk Pen11. Eene kritiek van de leer der trias politica sedert
ningkabinet te 'sGravenhage 23; het Nederlandsch Locke en Montesquieu en van de sporen dier leer in
het
Rijks-Museum
gesloten;
Museum te Amsterdam
de hedendaagschestaatsregelingen en staatsrechterlijke
van Schilderijen te Amsterdam 4052: het Rijks-Prenpraktijken, meer bijzonder de Nederlandsche.
tenkabinet te Amsterdam 165; de Rijksverzameling
Faculteit der Geneeskunde. I. De Faculteit verlangt
van Moderne Kunst te Haarlem 1154 ; het RijKs-Museum een mikroskopisch en, voor zoover noodig, mikrochevan Oudheden te Leiden: Museum op de Breedestraat misch onderzoek van normaal, geheel ontwikkeld
595, gebouw op het Rapenburg, waarin de afgietsels beenweefsel, dat onder den invloed van werktuigelijke
van Olympia zijn tentoongesteld 124; het Rijks-Ëthno- krachten atrophieert
graphisch museum te Leiden 211; het kabinet van
11. De Faculteit verlangt een experimenteel onderprenten en pleisterbeelden te Leiden 66; de Gevangenzoek naar de verschillen en de overeenkomst in phypoort te 's-Gravenhage 1633; het Muiderslot 78; de siologische werking van strychnine en curarine.
Ruïne vanßrederode312; het Monument teHeiligerlee42.
Faculteit der Wis- en Natuurkunde. I. Ontwikkeling
langs analytischen weg van de theorie der kromming
Het verslag der Kamer
Koophalijnen, die op een gebogen oppervlak kunnen gendel en Fabrieken te Enschedé over_lBB3 bevat o. a. de van
trokken
worden, met de toepassing op de kromtelijnen
volgende bijzonderheden:
oppervlakken
der
van den tweeden graad.
De katoen-nijverheid verheugt zich in voortdurenden
11. Welk verband bestaat er tusschen de verschilbloei. De vermeerdering bedroeg in het jaar 1883 voor lende in het Diluvium van Nederland voorkomende
de spinnerij 7624 spillen en voor de weverij 208 weef- lagen en met welke afzettingen van het Noordduitsche
getouwen. Behalve de geregeld voortgezette uitbreiDiluvium zijn die gelijkwaardig? Doorprofielen toete
ding der bestaande fabrieken, zijn twee belangrijke lichten.
nieuwe inrichtingen in aanbouw, n.l. eene [spinnerij en
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.
Quia satis
eene weverij. Ook de afzet der fabrikaten is zeer toe- constat pleraque omnia, quae de Dionysü I.maioris vita,
genomen. Hij bedroeg 18 "I. in gewicht en B°/. in moribus et rebus gestis apud scriptores veteres lewaarde, een vooruitgang, die werkelijk zeer bevredi- guntur, sumta esse ex libris Philisti, investigentur,
gend is.
componantur et digerantur Philisti fragmenta, quae
Van die vermeerdering komt echter bet grootste passim sine nomine auctoris feruntur.
gedeelteten bate van deu verkoop in bet binnenland.
11. De Faculteit verlangt
exegetische en histoEn al is in deze uitbreiding van het inlandsch debiet risch-kritische studie over eene
XX, 20—XXIII, 33.
Exodus
bewijs
groote
even
werkzaamverblijdend
een
van de
vragen
De
moeten worden beantwoord in de taal,
heid, hier ontwikkeld, toch is alleen eene hoogere waarin ze zijn gesteld.
vlucht dier nijverheid te verwachten, indien voor
De antwoorden, geschreven met eene andere hand
overzeesehe markten op grooter schaal kan gewerkt dan
die van den auteur, worden vóór 1 Mei 1.585 verworden.
wacht bij den Secretaris van den Senaat der Leidsche
De groote steun toch, diede Twentsehe nijverheid aan Universiteit.
moeten geteekend zijn met eene spreuk
den handel der wakkere Nieuwe Afrikaansche Vennoot- en vergezeldZijgaan
van een gezegeld briefje, dat dete
ontleent,
doet
meer uitkomen, welk eene onschap
gekende vlucht de nijverheid in Nederland nemen kon, zelfde spreuk tot opschrift heeft, en den naam en het
van den schrijver bevat.
als de overzeesehe handel zich veelzijdiger wist te adres
den derden Dinsdag van September 1885 wordt
ontwikkelen in plaats van zich, zooals tot nu toe, hetOpoordeel
der Faculteiten over de ingekomen verbijna uitsluitend tot den aanvoer van N.-I. producten
handelingen afgekondigd en aan de schrijvers van de
te bepalen.
voldoende antwoorden, die door de Faculteiten
Werd er reeds in het verslag over 1882 op gewezen meest
der bekroning waardig zijn gekeurd, de gouden eeredat de Nederlandsche havens niet het hun door gun- penning
uitgereikt.
stige ligging toekomende aandeel ontvangen van de
aanvoeren van Oost-Indische katoen voor Westelijk
Europa, en, volgens in dit verslag uiteengezette beVan 't Haagsche Binnenhof.
weeggronden, ook de katoenverbruiker in ons land
23 April 1884.
genoodzaakt is zijne aanvoeren van 0.-I. katoen over
Antwerpen of Bremen te dirigeeren
thans wordt
Zonder discussie nam de Eerste Kamer de wetsopgemerkt, dat gelegenheidtot verscheping naar Amhoudende bepalingen omtrent het verontwerpen,
sterdam tot de groote uitzonderingeubehoort, en de voer enz. van ontplofbare stoffen,
tot bekrachtionvermoeide ijver in het zoeken naar nieuwe
die elders wordt aangetroffen, doet de Kamer, in te- ging eener overeenkomst tot wijziging der grenzen
genstelling van de afwachtende houdingin Amsterdam, van de voor militaire doeleinden gereserveerde
vreezen voor eene duurzame verlegging van de route gronden der voormalige vestingwerken van Devan den aanvoer. Zij besloot dus de aandacht der venter, tot bekrachtiging van een ruiling van buiKamer van Koophandel te Amsterdam hierop te vestengronden in het Slaak, tot verhooging van
tigen, doch zonder gewenscht resultaat. Sedert hebben Hoofdstuk IX
Staatsbegrooting
1883, tot
de Gebr. Scheuer te Amslerdam een onderzoek in- ophooging vanderden Ellecomschen van
Overlaat, tot
gesteld of het mogelijk ware directen aanvoer
van Bombay door Engeische Steamers te bevorderen. onteigening voor den locaalspoorweg van Ruurloo
Tijdelijke ongunstige verhouding van den prijs der naar Deutichem en tot wijziging der art. 5 van
Indische katoen belette tot nu toe een resultaat te de Regeeringsreglementen voor Suriname en Cuverkrijgen. In tegenstelling met de 0.-I. katoen con- racao (uitzetting van vreemdelingen) eenparig aan.
stateert de Kamer met ingenomenheid, dat aanvoer Met 29 stemmen tegen 2 (die van de heei'en Stork
en handel der Amerikaansche soorten beter in de ge- en Pijnappel) werd ook het wetsontwerp, houlegenheid stelde zich te Amsterdam te voorzien ofwel gende buitengewone
maatregelen

van
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hunne directe inkoopen over Amsterdam in te voeren.
De invoer van gemaakte kleedingstukken uit Duitschland bedroeg, alleen over het kantoor Oldenzaal, over
het afgeloopen jaar eene waarde van ’304,000.
De spoorwegverbindingen met Enschedé hebben de
aandacht der Kamer steeds beziggehouden, en spoorwegverbindingen met de zeehavens door lijnen in ééne
hand blijven gewenscht, en ook in dit opzicht is men
op den goeden weg.
Het gebied van Enschedé, tot nu tóe 58 heet. met
5801 inwoners, werd volgens de wet van 15 Juni 1883
vergroot met 622 heet. met 6317 inwoners, zoodat de
bevolking
thans 12.118 bedraagt.

De aanbouw van nieuwe woningen staat dan ook,
in weerwil dat er veel gebouwd wordt, niet meer in

evenredigheid tot de vraag, en vooral naar de betere
soort woonhuizen voor fabriekarbeiders is de vraag
zeer groot. Goede werklieden kunnen dan ook te Enschedé steeds werk vinden. Enkele fabrieksarbeidersfamiliën, gezegend met volwassene en aankomende
kinderen, bereiken in het gewone werk een jaarlijksch
inkomen boven de 2000.
llet sedert 1 Oct. 1867 bestaande zieken- en begrafenisfonds voor fabrieksarbeiders met 3826 leden, onder
beheer en bestuur uit de leden der fabrieksarbeiders
gekozen, is in den loop van 1882 en 1883 ook uitgebreid tot pensioenfonds voor werklieden dieden arbeid
niet meer kunnen verrichten.
Einde 1883 bestonden te Enschedé en te Lonneker
40 katoenspinnerijen met 92,002 spillen, tegen 84,978
in 1882, 10 katoenweverijen met 4376 weefgetouwen
tegen 4168 in 1882. Behalve dat aan die stoomfabrieken, ververijen, appreteerderijen, sterkerijen en kalanderijen zijn verbonden, waren er nog tal van
fabrieken in werking, als: katoendrukkerijen, kettingsterkerijen, ijzergieterijen, meefabrieken, sm<_derijen,

tot afwending
van eenige besmettelijke ziekten en tot wering
harer uitbreiding en gevolgen aangenomen. De
Heer Pynappel raadde zeer ernstig de verwerping aan, omdat er een fout in de voordracht is,
die de Regeering zelf heeft verklaard bij een nader voorstel te willen verbeteren.
De Ministir van Binnenlandsche Zaken ontkende echter dat de fout, liet gemis van overeenstemming met het buskruitontwerp wat betreft de regeling van de inbeslagneming, tot de
verwerping behoefde te leiden, en raadde de aanneming van 't ontwerp, zij het ook in afwachting
van een verbetering, aan, met het oog op den gezondheidstoestand in Egypte. De Kamer gaf daaraan
gehoor.

Voor het overige werd de geheele zitting ingenomen door de interpellatie van den Heer Pijnappel, over de oprichting van een dynamietfabriek te Amsterdam. Hij vroeg:
10. In welke betrekking staat de Regeering tot
de door particuliere gevraagde vergunning, om op
Rijksgrond binnen de gemeente Amsterdam een
dynamietfabriek op te richten ?
20. Kan de Regeering de uitvoering van dat
voornemen voorkomen?
30. Rekent de Regeering 't niet van belang om
een zoo gevaarlijke inrichting, met de uitbreiding,
-welke daaraan de particuliere exploitatie zou
kunnen geven, te weren uit de nabijheid der
dichtst bevolkte stad des Rijks, nabij het Noordzee-kanaal en nabij het middenpunt van inrichkoperslagerijeu enz.
tingen van handel en nijverheid?
Omtrent verdere bijzonderheden verwijzen wij naar
Hij lichtte elk dezer vragen toe. Blijkens een puhet verslag.
blicatie van B. en W. van Amsterdam van 28 Maart
De volgende Prij svr agen zyn door den was concessie aangevraagd voor de oprichting
Rector en den Senaat der Universiteit te Leiden uitvan een dynamietfabriek, 3 kilometer van de begeschreven, waartoe de studenten aan de Nederland- bouwde kom der gemeente, 2 kilometer van
de
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dat Zacharias Fay dit alles zelf wenschte te
regelen, zoodat het geraden zou zijn het verdere daaromtrent af te wachten. Lord Hampstead ging dus weer naar Hendon-Hall terug;
in zijne verwarring vergat hij geheel en al
dat zijn rijtuig op hem stond te wachten en. in
gedachten verzonken, keerde hij te voet
huiswaarts.
De slag was dus nu gevallen. Wie alleen
met redeneering wilde te rade gaan, zou
zeggen, dat Hampstead hierop voorbereid
had moeten zijn: maar voor hem viel de
slag, ondanks al die voorbereiding, toch
dubbel hard. Hij wist, dat hij voortaan
eene vreugdelooze toekomst te gemoet zou
gaan. Niets van al zijne idealen was hem
overgebleven. Het deerde hem weinig of de
menschen, die hem op straat zagen loopen,
hem verwonderd aanstaarden. Wat bekommerde hij zich nog om de menschen! Hij
zou gaarne afstand hebben gedaan van al
wat hij bezat, van zijn naam, zijne titels,
zijne toekomstige aanspraken, om geheel en
ongestoord zijne overige levensdagen aan zijne
droefheid te kunuen wijden. «Marion! Mijne
Marion !" zuchtte hij telkens, „waarom moch-

mogen kennen en liefhebben ?..

Ik was zoo
besloten u onuitsprekelijk gelukkig
te maken.. Doch wij mogen niel morren;
al wat leeft, moet immers tot stof vergaan..'
O, Marion,waarom mag ik nietbij uzijn!... Hoe
in*.ig heb ik begeerd met u te zamen die
groote reis naar het onbekende land te ondernemen !... Maar het schijnt, dat ook dit niet
heeft mogen gebeuren !»
Zoodra hij Hendon-Hall bereikt had, begaf
bij zich naar de groote voorkamer en
sloot zorgvuldig de deur. Hij zette zich bij
den haard, nam den pook in zijne hand en
hield dien vurig omklemd als een kostbare
herinnering. „Dat is het eenige wat ik heb,
wat zij ooit heeft aangeraakt. Ik heb toen
bij mijzelve de gelofte gedaan dat mijn haard
eenmaal haar eigen haard zou worden, en
dat wij hier zouden samen zijn als man en
vrouw.« Hij bergde den pook zorgvuldig weg,
op eene piek waar niemand van het dienstpersoneel hem zou kunnen vinden.
Den volgenden dag ontving hij eene uitnoodiging van Mr. Fay, om bij de begrafenis
tegenwoordig te zijn. Zonder iemand iets te
zeggen, reed hij aanstonds met den spoortrein
ten mijne liefste wenschen toch niet vervuld naar
Pegwell-Bay. Van het eerste oogenblik
worden ?... Marion, mijne vrouw, mijn eenige
af, dat Juffrouw Roden hem dat kleine
mijn engel, mijne koningin!... Waarom briefje
had
had hij zich reeds in
hebben de menschen uit mijn kring u niet zwaren rouwgeschreven,
gekleed, zoodat hij hierin geene
stellig

houthaven en van Polder VIII, aan de overzijde
van het V gelegen, d. i. van de gemeentegronden, bestemd voor handelsinrichtingen. De grond,
waarop de fabriek zou komen, behoort aan het
Rijk en werd vijf jaren geleden aan het Rijk
door de gemeente overgegeven, met het doel om
zulk een fabriek van Rijkswege op te richten.
Thans geldt het echter een aanvraag van particulieren. De Regeering was nog in het bezit
van den vollen en vrijen eigendom van den grond,
en 't scheen dus, dat zij de uitvoering van het
plan kón voorkomen. Dat was wenschelijk, want
sedert er een partij is opgestaan die met dynamiet de maatschappelijke en staatsrechterlijke
instellingen wil veranderen, ligt het gevaar van
een dynamietfabriek voor de hand, vooral ook om
't gevaar, dat aan de grondstof, de nitroglycerine,
verbonden is. Was de fabriek voor de verdediging
van Amsterdam, het laatste bolwerk onzer onafhankelijkheid, onmisbaar voor de Regeering
spreker zou er geen bezwaar tegen opperen, maar
de Regeering laat de zaak over aan particulieren,
om het dynamiet goedkooper te kunnen verkrijgen. Dat was een verkeerde zuinigheid; om een
gulden te sparen, gaf men misschien een ton
prijs, want men vergrootte noodeloos 't gevaar,
ook door het vervoer langs het geheele Noordzeekanaal, en men lokte wellicht uit, dat in de
chartepartijen zou worden geschreven, dat Amsterdam, als een gevaarlijke haven, niet mag
worden aangedaan. De Heer Pijnappel drong ten
slotte nog op staatsoprichting en exploitatie van
een dynamietfabriek aan, met beperkte productie
en op een verder van de stad gelegen plaats. Het
algemeen belang stond hier in hooge mate ophet
spel.
De Minister van Oorlog, gaarne bereid om zoo
volledig mogelijk te antwoorden, herinnerde welke
loop deze zaak had genomen. Reeds in 1878 vroeg
een fabrikant, nabij Keulen, een dynamietfabriek
bij of in Amsterdam të mogen oprichten, en met
het oog op de behoefte daaraan
juist in oorlogstijd
had de Regeering er wel ooren naar.
Zij vroeg inlichtingen aan den tegenwoordigen
Directeur der openbare werken te Amsterdam, toen
eerstaanw. ingenieur. Deze toetste de aanvraag aan
't gevaar voor brand, maar had geen bezwaar tegen
de vestiging bij de Houthaven. Intusschen had 't gemeentebestuur van Amsterdam wèl bedenkingen en
stelde een ruiling van grond voor; deze kwam tot
stand en werd door de Wetgevende macht goedgekeurd, met de bepaalde bedoeling om oj_,,'t overgegeven stuk grond een dynamietfabriek te stichten.Doch
inmiddels sprongen de onderhandelingen daartoe
af. Thans vragen de heeren Rietschoten en Houwens de concessie, en de Regeering heeft daartegen
geen bezwaar; de zaak is, ingevolge de wet op
de inrichtingen welke schade, gevaar of hinder
kunnen veroorzaken, de wet van 1875, in handen
van het gemeentebestuur van Amslerdan, waaraan eigenlijk, meende de Minister, de interpellatie
moest zijn gericht. Een eigen fabriek op te richten
zou hooge kosten na zich slepen. En waartoe? In
alle andere landen geschiedt de exploitatie van
dynamietfabrieken door particulieren. Is dat ook
zoo gevaarlijk? Bij dynamietontplol'fing is't gevaar
locaal veel grooter, maar op een afstand bestaat
het niet, gelijk bij buskruit.
De Heer Pijnappel bleef protesteeren tegen het
toelaten van wat voor de defensie niet noodig was
tegen een verkeerde zuinigheid. Hij wees er
op, dat toen in 1878 de Gemeenteraad van Amsterdam de ruiling van grond goedkeurde, dit geschiedde zonder dat men wist, dat er een particidiere dynamietfabriek komen zou. Hij bleef er
op aandringen, dat de Regeering de gevaren zou
afwenden; Amsterdam kon dat niet meer doen.
Dit laatste bevestigde de Heer Van Tienhoven.
Burg. en Weth. van Amsterdam, waren door antecedenten gebonden, maar de spreker was gerustgesteld, omdat de Minister geen gevaar in de
zaak zag. Was hij echter vóór de zaak ? Geenszins. Het gemeentebestuur, wel wetende dat de
Regeering het recht had een plaats voor de oprichting der fabriek aan te wijzen, al verzette zich
het bestuur er ook tegen, verzocht alleen de aanwijzing van een plaats zoover mogelijk van de
stad verwijderd, en zag de Regeering kans om op
de concessie terug te komen, het bestuur van
Amsterdam zou er niet tegen zijn. Integendeel
ook hij drong op tegemoetkoming van de bezwaren bij de Regeering aan.
Welnu
de Minister 'an Oox'log verzekerde,
dat het aan goeden wil bij de Regeering niet ontbrak, ook al zag hij 't groote gevaar niet in.
Van dien goeden wil nam de Heer Pijnappel
en met dankbetuiging aan den
ten slotte akte
Minister, werd het debat gesloten.
Morgen te 11 uur zet de Kamer den arbeid

—

—

—

—
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leeraren aan de H. B. S. te Deventer ür. G. Schouten,
Dr. H. G. Leignes Rakhoven en Mr. .1. Nanninga Uitterwijk, leeraren aan de H. B. S. te Kampen Dr. W. J.
A. Huberts, E. Zuidema, G. E. Peijrot en B. C. Brennan, leeraren aan de Rijks H. B. S. te Zwolle.
De commissie van Zeeland bestaat uit de hh. G.
van Hennekeler, 11. Japikse en J. Broekema van Middelburg; Dr. A. W. van Campen, Dr. L. W. Th. Wegman, G. J. v. d. Poll en M. G. van Neck, van Goes ;
G. Kok Jr., F. F. Leupen en J. A. de Bruijne, van Zie-

riksee.

Het mondeling gedeelte van dit examen zal gehouden worden te Middelburg.
Op de vergadering der Gewestelijke
Vereeniging «Overijsek van het Ned. Onderwijzers
Genootschap, welke dit jaar den 3 Juni te Ootmarsum
gehouden wordt, zullen o. a. besproken worden de
volgende punten :
o. De opheffing der onderwijzers-gezelschappen en
hun overgang in afdeelingen van het Ned. Onderw.
b. Splitsing van het examen voor de hoofdGen.;
akte is wenschelijk ;
c. Aardrijkskundig leerboek
van Overijsel;
d. Mag, bij 't onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis op de lagere school, de beschouwing van het huiselijk en maatschappelijk leven,
de kennis der personen en gebeurtenissen op den
achtergrond dringen?
e. Beurzen ter opleiding van
onderwijzers moeten niet worden verleend dan aan
jongelieden uit plaatsen waar geene normaallessea
zijn gevestigd.
Het onderwij zers gezelschap Almeloo
heeft zich aangesloten bij de aldeeling van het Ned.
Ond. Gen. aldaar.
Ve Oos ter hoogebrug is de nieuwe openbare school feestelijk ingewijd.
Den Heer S. Baukema, te Deventer, is
eene traktemenlsverhooging voorgesteld van ’2OO, indien hij voor zijne benoemingtot directeur van «Kunstoefening« te Arnhem zoude willen bedanken.

—

— —
—

Stadsnieuws.
Bij de voortgezette behandeling van de
zaak-Dewers (zie ons vorig nummer), nam de Adv.-Gen.
Mr.Jolles een uitvoerigrequisitoir. Hetmisbruik van vertrouwen achtte hij voldoende bewezen. Dat 46 kwitantiën niet geboekt zijn, is niet alleen slordigheid; datbeschuldigde ’2OO laat halen in den winkel in de Kalverstr. en deze daarvan niet verantwoording vraagt is
niet denkbaar. Vervolgens stond spr. stil bij de verschillende gepleegdevalschheden in de boeken, al vroeg
hij op enkele punten vrijspraak,wegehs gemis aan bewijs.
De overige feiten moesten ook wegens hun nauwen samenhangals een va lschheid wordenaangemerkt, gelijk de
eerstbedoelde feiten als een misbruik van vertrouwen
konden worden beschouwd. Voorts wees spr. op de
groote verteringen die beschuldigde, met een gezin van
7 kinderen, van een salaris van ’950 onmogelijk kon
bekosligen. Van andere beweerde" inkomsten was niets
gebleken. Ook hierin stak een aanwijzing van schuld :
toch meende hij verzachtende omstandigheden in aanmerking te moeten nemen en concludeerde derhalve
tot eene veroordeeling tot 2 jaar correctioneele celstraf, een boete van ’3OO en eene van ’5O.
De verdediger, Mr. Dentz van Schaick, gaf toe, dat
er gelden waren ontvangen en niet geboekt, maar
niet, dat Devers die had verduisterd. Het voldoend bewijs dier feiten was noch door de boeken noch door
de getuigen geleverd, die op éen na niet anders hadden verklaard dan hetgeen uit de boeken sprak. De
Heer Oostmeijer kon alleen verklaren dat er een
tekort in kas was. Pleiter betwistte, dat beschuldigde op te grooten voet leefde of dat hij geen
andere inkomsten had gehad. Uit een overgelegde
balans bleek, dat zijne inkomsten en uitgaven in
evenwicht waren. Fouten in de boekhouding bij de
groote haast, waarmede alles geschiedt, waren zeer
begrijpelijk. Voor het tekort was beschuldigde niet aansprakelijk, daar hij slechts 12 van de 24 uren, des Zondags
nooit, de kas beheerde. Wanneer zooveel ontvreemd is,
waarom kon beschuldigde dan nu niet zijn eigen
verdediger kiezen? Ook de valsehheid achtte pleiter
niet bewezen. Ten slotte legde hij tal van getuigschriften over ten bewijze van een gunstig verleden
van beschuldigde.
Na re- en dupliek werd de uitspraak bepaald op
30 dezer.
Gisterenmiddag bespeurde eene dame,
die door de Nes ging en haar beursje op de bij velen
helaas nog steeds gebruikelijke wijze in denbuitenzak
van haar mantel gestoken had, dat deze wijze niet de
veiligste is. Op een oogenblik miste zij het beursje
en kon zij niets doen dau de knapen naoogen, die etmee wegliepen.

Trouw-, Geboorte- en Doodberichten,
Uit de Indische bladen van 12—20 Maart.
GEHUWD: F. H. von Bodien met H. G. M. HenckeL
Salatiga.

——
? he«de

J. Folkeringa met E. E. Bear, Grissee, LaS. Veen met M. A. Copper, Samarang.
met E- W. R. van Hogezand, Cheribon.
t,,-,'.,
BLVALLEN. Mevrouw G. F. Enger Jr., Z., Djocja.
J. Wilke—Sassen, Z., Poerworedjo.
L. T. Vischer—
Hillebrandt, Z., Poerworedjo.
M. W. C. L. van der
Plas—van Kraaijenoord, Z., Kediri. —R.S. L. Suinga—
Vermande, D., Modjokerto.
J. P. Corsmit—Dorleman,
tweelingen, Z., Soerabaja.
S. Kivit—Permis Levyssohn, D., Soerabaja.
A. C. van der Waal—Herman,
D., Soerabaja.
C. M. A. Wilkens—Valter, Z., Soerabaja. —J. 11. Ilarting—Van Lessen, Z., Salatiga. —M.
B. D. van Mourik—Hasselaer, Z., Kolta Sani».
L. C.
voort.
M. Borgerhoff van den Bergh—Reijerkerk, Z., Lebak.
M. Tant—Siebel, Z., Cheribon.
Schoolnieuws.
._OJE,I_-LFD.EN-.: Mej- A' MacWoem, 60 j, Samarang.M. F. H. J.B
Borgen, Tegal.
M. A. Maijes, DjokjaDe commissie, belast met het afnemen
_„P- Koot 71 J Soerabaja. —B. Wartena, Hader eindexamens van de H. B. S. in Overijsel, bestaat ka,r.ta'
velte. —Mevr. Triebart—Tijdeman,
'
Madera. W. Munuit de hh. Dr. J. Sirks, directeur der H.B.S. teDeven- der, Bengkahs.
E.
Georges—Reitz, Utrecht.
A,
ter, hd en voorzitter; T. B. van Wettum en J. Oosting, C. R. Wijnmalen, 26 B.
j., Kampong Macassar.

—
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verandering meer behoefde te maken.
De oude vader ontving hem bij zijne aankomst met slechts weinig woorden, maar uit
die weinige woorden sprak duidelijk zijne diepe
droefheid. «Nu zijn ze allen van mij weggegaan^ zeide hij; «de Heer kan mij niets meer
ontnemen.» Aan de smart van den jongen
edelman scheen hij niet te denken; zijne
betuigingen van deelneming beantwoordde hij
nauwelijks met een enkelen hoofdknik. Geen
der aanwezigen sprak een woord. Toen de
begrafenis was afgeloopen, bleef Hampstead
nog geruimen tijd op hetkerkhof ronddwalen,
in afwachting dat de anderen vertrokken
zouden zijn. Zoodra hij geheel alleen was
achtergebleven, naderde hij nog eenmaal den
geopenden grafkuil: »Marion,« fluisterde
hij zacht, «mijne Marion, mijn vrouw, mijn
« Op eens voelde hij, dat iemand
engel!
de hand op zijn schouder legde. Hij keerde
zich verschrikt om en zag Marion's vader
naast zich staan.
«Mijnheer Fay,» zeide hij eerbiedig, »gij en
ik hebben beiden het liefste verloren wat ons
aan het leven boeide.»
»Wat kan dat zijn voor u, die jong zijt en
die haar nauwelijks eenige maanden gekend
hebt ?»
«Maanden maken geen onderscheid...»
»Maar ouderdom, Mylord, en eenzaamheid.»

■

—
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mongan.
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»Ik ben ook eenzaam, Mijnheer Fay.»
„Zij was mijn kind, mijn eenig overgeblevene. Gij waart bekoord door haar schoon
gelaat, en dat was alles. Zij was bij mij gebleven, toen al de anderen waren gestorven.
Indien gij niet gekomen waart
»
«Heeft mijne komst haar dan gedood, Mijn-

heer Fay?»
«Dat zeg ik niet.

Gij zijt altijd goed voor
haar geweest, en ik wil tot u geen harde
woorden spreken.»
»De gedachte, dat ik de oorzaak ben van
haren dood, zou mij wanhopig maken.»
«Neen, Mylord, neen
Zij zou toch gestorven zijn. Zij was het kind van hare
mosier, en zij was reeds opgeschreven ten
doode. Wees dankbaar dat het aldus gegaan
is, en dat gij gespaard zijt voor het leed om
ook de vader te worden van kinderen, die gij
in hunne jeugd weer zoudt moeten afstaan....
En nu wil ik u niets onvriendelijks zeggen,
maar gij zult mij zeker wel bij het graf van
mijn kind alleen willen laten....«
Lord Hampstead ging heen en keerde naar
Hendon-Hall terug, eigenlijk zonder zelf tö
weten hoe hij de terugreis had afgelegd.
(Wordt vervolgd.)

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN VBIJDAG 25 APEIL
wordt
Burgemeester en Wethouders van i Tn een Kruidenierswinkel,
een fatsoenlijk
Neede roepen sollicitanten op naar Jl direct gevraagd
Jongmensch. Ook kan een flinke,
de betrekking van
fatsoenlijke Knaap geplaatst worden. Goede getuigen vereischte.
Brieven onder A Z, aan D. LIJSEN
te Lochuizen onder die gemeente, & ZONEN, Papierhandelaren, te
waar de vakken a—fe onderwezen Amsterdam.
worden.
De Titularis is tevens Hoofd der
aan deze School verbonden Herhaïingsschool. Jaarwedde 700 met
Een solied JONGMENSCH, van
genot van vrije Woning en Tuin.
nette familie, 28 jaar oud, 12 jaar
De vereischte Stukken voor 15 in het vak van Manufacturen en
Mei 1884 franco in te zenden aan Tapijten werkzaam, geroutineerd
den Burgemeester.
Ma(3017)
Reiziger, wenscht als
gazijnmeester of Reiziger voor
een bloeiend Instituut een flinke Firma op te treden. De
wordt tegen den aanvang beste referentiën staan hem ten
van September gevraagd een dienste. Brieven franco, lett. G 62,
bekwaam ONDERWIJZER, aan den Boekh. J. L. BEIJERS, te
in het bezit van een Akte Utrecht.
van Hulponderwijzer en eene
Aanteekening voor de Wiskunde. Meerdere bekwaamheden strekken tot aanbeveEen geaccrediteerd Commissiling. Veel vrijen tijd. voor onnair
in Effecten wenscht een
eigen studie. Boven Kost en medewerkend of commandiInwoning bedraagt het Salatair Vennoot, ter uitbreiding
ris
800 'sjaars.
zijner zaken. Daar het geen
Brieven
onder NomBeursspel in Amer. Spoorwegaanmer 86, aan den Boekhandedeelen
wordt voor het Kalaar S. IDEMA GREIDANUS, pitaal zekerheid gegeven en rente
(3513)
te Utrecht.,
gewaarborgd. Adres, N H, Bureau
ajft
»—
Handelsblad.

Hoofd der School

laSufacturen.

’

Aan

met
Mei, geheel of gebijzondere omstandigdeeltelijk,eenHUIS met Tuin, Wegens
Te
heden wordt zoo spoedig moop het square te Zeist.
(3411)
ter Overname aangeboden,
Huur

Adres fr"., lett. U V 976, N. vjd D.

TB HUUR,

aan 't Spoor te Haarlem, een Heerenhuis, bevattende 5 Kamers,
groote Keuken, Kelder en flinken
Tuin, yan Gas en Duinwater voorzien.
(1534)
Adres fr'., lett. A K 162, N.vjdDag.

Kantoorlokaal.
Wordt TE HUUR aangeboden,

-

—
Onderwijs.

■

Sollicitanten haar de vaceerende
Betrekking van.
a. le Onderwijzer of Onder-

wijzeres, tevens bevoegdheid tot
het geven van Onderwijs in de
"Handwerken aan de O. L. School

’

Se Beets, jaarwedde 600 en ’5O
gratificatie na een vol jaarverblijf.
b. 2e Onderwijzer te Ureterp,
jaarwedde ’6OO.
c. le Onderwijzer te Wijnjeterp, jaarwedde ’6OO.

d. Ie Onderwijzer te Hemrik,
jaarwedde ’6OO.
e. Eene Onderwijzeres, tevens
bevoegd tot het geven van Onderwijs in de Handwerken, of een 2e
Onderwijzer te Lippenhuizen,
jaarwedde ’6OO.
f. 2e Onderwijzer te Terwispel, jaarwedde ’6OO.
g. Ie Onderwijzer te Tijnje, in
het bezit der Hoofdakte, jaarwedde
’7OO, en eene Onderwijzeres,
tevens bevoegd tot het geven van
Onderwijs in de Handwerken, of
een 2e Onderwijzer, jaarwedde

’6OO.

Gelieve hunne Stukken franco in
te zenden aan den Burgemeester
van Opsterland, te Beetsterzwaag,
voor 1 Mei 1884.
(2607)

In

een goed gevestigden Handel in

Limburg, met uitgebreiderelatiën,
wordt gevraagd wegens gevorderden
leeftijd, een Compagnon met Kapitaal, voornl. voor het bereizen
der Zaak, Adres, motto ZlJ, bureau

Courrier de la Meuse, Maastricht.
(3446)

loon.

's Gravenhage, Balistraat 1 G & H.

Gelegenheid gezocht

voor lemand, van ruim 30 jaren,
P. G., desverkiezende aanvankelijk
genot van Kost en Inaiieen tegen
woning, liefst ten plattelande, om
werkzaam te zijn in een Kruideniers- met Tabaks-Affaire. Adres,
onder lett. B, Postkantoor te Velp
bij Arnhem.
(3430)
treden
dadelijk in dienst
worden gevraagdTwee bekwame
Om
Smidsknechts, met het Boerente

werk en Hoefbeslag goed bekend,
Mr. Smid, te Poortugaal.
(3198)
J___

bij C.

Associatie.
eerstdaags uittreden

Door

het

eener Pirma, wenscht men zich
opnieuw in verbinding te stellen
met belangstellendon tot het oprichten eener Fabriek van Vernissen en de meest winstgevende
Zinkgroen,
Verven, als Holl.
(Arsenik vrije groene) enz. enz., of
wel tot het uitbreiden eener reeds
bestaande Fabriek van dien aard.

Adres, letter N, Boekh.-Uitgever

J. BERGE, Rotterdam.

(3441)

Heereu Mofle-Artïkelen.

Een JONGMENSGH, oud 22 jaar,
en ruim 3 jaren in een Magazijn
van Heeren Mode-Artikeien werk_aam geweest, zoekt verplaatsing. 'Brieven te adresseeren aan
den Agent van Het Nieuws vjd Dag,
te Deventer, No. 4395.

Gevraagd,
200

spoedig mogelijk, een Jong-

mensch, goed kunnende Schrijven,
Bekenen, voor Kantoorwerkzaamheden op een Fabriek. Salaris ’2OO. Franco offerten, letters
7 F M, aan het Advert.-Bur. NUGH
& VAN DITMAR, Beursstr. 12, Amst.

Een

Notariaat.
TWEEDE BEDIENDE, twee

een Kantoor werkzaam geweest zijnde, zoekt plaatsing op
een Kantoor te dezer stede. Brieven
franco, letters F C, bij den Boek- en
Kunsth. van J. A. SCHOUTEN & CO.,
Leidschestraat 75, Amsterdam.
jaar op

Kantoorbediende.

Gevraagd, met 1 Mei, een Jongste Bediende, goed kunnende
Rekenen en Schrijven en bekend
met de Hoogduitsche taal. Salaris
naar bekwaamheid.
Eigenhandig geschreven brieven
in de Hollandsche en Duitsche taal,
onder iett. K, in te leveren bij de
Boekhandelaren J.J. ARNDT &ZOON,
Gravenstraat, alhier»

Pianino,

wordt gevraagd

Makke Paarden.

September,
TE KOOP: 1 zwart Merrieliefst in de oude stad, eene vrije
Boyenwoning, mcl ongeveer i of Koetspaard, 7 jaar,en 1 kastanjebruin Merrie-Wagenpaard, 8
(3257)
5 Kamers.
Adr. fr 0., lett. W O 794, N. vjd Dag. jaar. Met lr". brieven te bevragen,
motto Mak, Nieuws van den Dag.

TE HUUR.

een bekwaam KoK,

Twee

Te Huur:

fatsoenlijk Burgermeisje, oud
20 jaren, P.
zag zich gaarne
met 1 Mei geplaatsttot assistentie
Een ruime Pakkelder, met
in de Huishouding of als Kinderhouten Vloer en afgetimmerd Kanjuffrouw, kunnende Koken en met toor, droog en alzoo geschikt voor
de Wasch omgaan. Brieven franco,
Tabak, Papier enz., op de
bij den Boekhanonder lett. P
Keizersgracht bij de Prinsenstraat.
delaar JOH. G. STEMLER Czn., HaarTe bevragen: Groote Bickerstraat
lemmerstraat 2, Amsterdam.
74, Amsterdam.

Een

te Koop.
Café
700 ter overname

’

Voor

aangeboden, een net Café en bijbehoorende Slijterij met Vergunning, welke een burgerlijk
bestaan

oplevert en gelegen is in

een der steden van Noord-Brabant.
Adres met franco brieven, letter L,
bij den Roekhandelaar J. A. VISSER,
Gorinchem.
(3508)

Een Overhaalpont
te Koop gevraagd, gebruikt,

doch in goeden staat. Franco
brieven met Beschrijving, Maten
en .Prijs, onder lett. M S 62,
(350ti)
Nieuws vjd Dag.

Te Koop:

Een beste, fijne twee-jarige roodbonte Springstier (bles). Te be-

Voor eene Dame

nieuw, te Koop
lang 13 Meter, breed 2.75 Meter en
diep 0.85 Meter, draagvermogenc.a.
18000 Kilo. Prijs ’6lO a contant. Te
zien en te bevragen te Zaandam bij
(3152)
W. KLAVER, Oostzijde.

Te Arnhem

Apeldoorn.

Te Huur,

Door

Magazijn Wei kïji

"ÏMGEBODEN!

Machines.

"Wordt verlanigïr

___

"Tê^KööpT

Hypotheek.

ïe Velp te Hnur:

’
"TGOÖTjaarsT"

Te Koop:

~kÖningspoedel

Petroleum.
Tafelolie.
Patentolie.

ECt.

Allerlaatstef lat enaanïieflin£

De Assurantie-Maatsciiapp-ü
opgericht in 1845,

heeft benoemd tot haren Vertegenwoordiger

TE lUIDEÏT

Voor Winkeliers tot zeer
voordeelige prijzen, bij P.
Lauriergracht bij
de Prinsengracht No. 11.
Voor buiten de stad franco
Boot, Schuit of Spoor.

den Heer J. M. KONING,
ZUTPHEN,
(3460)

April 1884.
Ch. M. HENNY,
Directeur.

Ds Assorantie-MaatschappU

biedt bet geluk
de hand !

tegen Brandschade

te ZUTPHEN,
500,000
I
Mark
tewlniien.
OPGERICHT IN 1845.
Dit
kapitaal bedraagt
groote

H

in het gelukkigste geval de H
Hoofdprijs,welke in de Groote ij

Hamburger Geldloterij te B
winnen is. Dezelve is goedge- H
keurd door de Begeering en ij
gewaarborgd met het geheele m

Staatsvermogen. De Hambur- »
ger Geldloterij is juist zoo 9
ingericht als de Nederlandsche m
klassenloterij, met het enkel Ij
verschil, dat deHamburger li
Geldloterij 50.500 prijzen ||
bevat, die in 7 klassen getrok- &
ken worden en als volgt samen- 9
gesteld zijn:

1

Premie a Mark
1 Prijs
a »
2 Prijzen a »
1 Prijs a »
1Prijs a »
2 Prijzen a »
1Prijs a »
2 Prijzen a »
a »
1 Prijs
5 Prijzen a »

3 Prijzen a »
26 Prijzen a »

56 Prijzen a
106 Prijzen a
253 Prijzen a
6 Prijzen a
Prijzen a
1036 Prijzen a
60 Prijzen k
63 Prijzen a
29020 Prijzen a
19340Prijzen a

i51

»
»
»
»
»
»
»
»
»

lj

300,000
200,000 9
100,000 H
90,000 §1
80,000 fl

. .

Grondkapitaal
’1.000.000.
Betaalde Schadeverg. 5.000.000.
Verzekert tegen Vaste en Bil-»
lijke Premien, zonder Inleggel»

’

den of Nabetalingen.

MUIDEN,

April 1884.
J. M. KONING,
Agent

.
— - Groothertogdom
(3461)
»■

,

■ ■»■—.■■

.___..
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LUXEIBUKG,

Hötel des Ardennes, propr.
Alexis Heek, te Diekirch.

Met vertrouwen wordt bovengenoemd, onlangs zeer vergroot en
verfraaid Hötel aanbevolen. Schoon
uitzicht uit alle kamers. —Middelpunt voor kortere of langere uit-

70,000 Ij
60,000 H stapjes naar de schilderachtigste
50,000 J§ punten van het gewest. Wandel30,000 ö parken in de nabijheid. Goede
20,000 2S Tafel. Binnen- en Buitenbaden.—
15,000 1 Holl. Couranten.
Rijtuigen.
10,000 jf Conversatiesalons.
Matige prijzen.
5,000 jj£ (Zie M. A. Perk, Schetsen uit
3,000
Luxemburg, tweede druk, Haarlem
2,000 m 1884).
(3267)

—

——

IJ

1,500 f]
1,000 m

500

if

200 1
150 S

145 H
124, 100, 94, 67, U

40, 20 Mark.
Een hoofdzakelijk punt van ra
belang is in de Hamburger 5]
Geldloterij opgesloten en be- S
staat daarin, dat geen Nieten, 9

——

—

American Hotel
te
AMSTEEDAM.

Gewone Jaarlijksche Algemeene Vergadering op Zaterdag 10 Mei 1884, des namiddag»
3 uur, in het Hötel.
De Voorstellen en Punten van
Behandeling zullen 5 dagen voor
de Vergadering ten Kantore van

maar wel Prijzen getrokken ja den Directeur
ter lezing üggen.
worden; een ieder heeft dus HS
De Balans en Winst- en verliestot aan het eind der 7e Klasse jf]
rekening over 1883 zullen van al
kans en behoeft niet te vreezen,
28 April ten Kantore voor Aandeelreeds . vroeger, zooals in de
houders ter visie liggen.
(3432)
Nederlandsche Klassen-Loterij,
met een Niet uitgelootte worHET BESTUUB.
den en zoodoende de kans te
verliezen.
De Prijstrekkingen zijn volgens het plan officieel vastgesteld.
Voor de eerstkomende PrijsEen LEERAAR wenscht een paai
trekking der van den Staat geJongelui, die de Lessen aan een
waarborgde Geldloterij kosten
dezer Inrichtingen wenschen te
GeheeleOrig.LotenN.fi. 3.60 c.
volgen, onder zijn voortdurende
»
» 1.80 »
Halve
leiding en toezicht Eind-Examen
Kwart
»
» 0-90 »
te laten doen. Voorbereiding Adna
De orders worden,
inzenmissie-Examen 1884, Opleiding
ding van het bedrag, met de
Breda, Willemsoord en Posterijen.
grootste opmerkzaamheid door
Adr., lett. GK 11, N.vjdD. (3426)
ons geëflectueerd. Het bedrag
gelieve men in muntbiljetten, n

Hoopre Burprscliool 5 j.C. ei
Gjiaiffl 6 j. C.

"Wandgedierte.

Nederl. postzegels of het ge- B
makkelijkste door middel van m
Tegen toezending
3H5 zenintern, postwissel te remittee- H den wij franco door van
Nederland, een
ren en ontvangt een ieder van S Zuiveringsmachinetje met de
ons de OrigineeleLoten met H middelen en gebruiksaanwijzing,
het Staatswapen voorzien. Ook B om de Wandluizen finaal en voor
de halve en kwart Loten zijn K altijd uit te roeien. Adres: VAN
origineel. Bij het verzenden Ij LEEUWEN & Co., Zuiveraars van
der Loten worden de noodige fj Gebouwen, Oude Hoogstraat 19,
officiëele plannen gratisbijge- B Amsterdam.
(865)
voegd en verklaren wij ons H
bereid, bij niet-overeenkomst, m fwyer uitbreiding eener Zaak wordt
de Loten vóór de trekking M X ten spoedigste 500 Gulden
terug te nemen en het toege- B
ter leen gevraagd, ook als
zonden geld te retourneeren. H Hypotheek. Franco brieven, onder
De namen der bestellers wor- E lett. S P, bij de Boekh. JOHs.
den in onze Loterij-Registers B GERADTS & COMP., te Hilversum.
dadelijkgenoteerden na iedere ra
trekking ontvangt de inhouder H
en WETHOUvan een Lot onopgevorderd de S
DERS van 's-Gravenhage herofficiëele Trekkingslijst.
inneren belanghebbenden aan het
De uitbetaling der Prijzen B Raadsbesluit van 13 Maart 1884,
geschiedt onder toezicht der I goedgekeurd door de Gedeputeerde
Kegeering. Door onze tusschen- B Staten der provincie Zuid-Holland,
komst kunnen ook de Winsten B bij resolutie van 24 Maart d. a. v,
dadelijk na elke trekking ter H waarbij op den 1 Mei e. k. afwoonplaats dcs winnaars uit- H
losbaar zijn gesteld:
betaald worden.
a. de 5 "l. leening dd. Juni 1866,
Onze collecte is steeds van S per
resto groot ’32,000;
het geluk bijzonder begun- H
b.
de 5 "/„ leening dd. Jan. 1878,
stigd en hebben wij nl. in H per resto
groot 90,000;
Nederland in de laatste Lote- H
c. de 5 "I. leening dd. Juh 1872,
rijen de grootste Winsten uit- H
resto groot 230,000;
betaald, t. w.: Prijzen van 8 perd. de 4 ".- leening dd. Aug. 1881,
250,000,
100,000,
Mark
B voor het geheel ad ’450,000;
80,000, 60,000, 40,000 B
e. de 4 °l 0 leening dd. Sept. 1882,
Mark etc.
voor het geheel ad 500,000.
Het is vooruit te zien, dat B
Onder bepaling, dat op genoemdeze solide onderneming zeer 3 den datum van 1". Mei e. k. op ds
veel deelnemers vindt en ver- H onverschenen Coupon van de obüzoeken wij derhalve, om al de H gatiën in de leening dd. Juni 1866
orders te kunnen uitvoeren, g aan renten zal worden bijbetaald
de bestellingen zoo spoedig H ’16.67 en op die van de obligatiën
mogelijk, in elk geval vóór H in de leeningen dd. Januari en Juli
den 30en April a. s-, toe te B 1872, ’4.17, zullende echter van
zeuden. ,
dien datum af geen verdere renten
worden te goed gedaan.
JSENTHAL & Co.,
Bank en Wisselzaak,
Voorts wordt terkennis gebracht,
dat onder de obligatiën der voorHamburg.
P.S. Wij danken voor het B zegde geldleeningen niet zijn betot nu geschonken vertrouwen B grepen de dertien stuks der gelden terwijl wij bij het begin B leening van Juni 1866, in Maart U.
der nieuwe Verloting ter deel- fl uitgeloot, welke eerst op 1 Juli a. &

’

BURGEMEESTER

’’

’

.

I

1300 'sjaars,

’

met mij een ongelukkige aan een
paar bruikbare
Giften worden door mij ontvangen
en inlichtingen gaarne verstrekt,
dagelijks tusschen 1 en 2 uur. (3514)
Dr. S. P. GUALTHERIE v. WEEZEL.

te ZUTPHEN,

Boterolie.

IMen

Wie helpt

tegen Brandschade

Raapolie.

Schuit,
Open IJzerenaangeboden,

Tê~Koop,

BABOE

No. 3.

Uit het leven eener Dienstbode,
dooh
(3375)
M. W. SCHELTEMA Ezn.

vragen : bij D. VAN ITERSON, te
(3465)
Leerbroek bij Leerdam.

Juffrouw wenscht nog
eenige uren bezet te zien met
Pianolessen. Brieven fro., letters
II
bij F. GILLOT, 37 Heerenstraat. wordt bij eene nette Familie, in de
nabijheid van dePlantage, Kost en
en vrije Kamer aanbiedt
zich aan, eene Inwoning
geboden, met gebruik vau Tuin en
TÏJP^W
ahiiW MBT
l.lfil fats. BURGERD., P.
voor ’5O per-maand. Br. te Zwolle, een fraaie VILLA, aan
G., voor Werkm.ol'Meid-Alleen, Pianino,
P L,'Boekhand. RANNING den Stationsweg over de Buitensofr0..
lett.
Brieven, met No. 7014, Bureau
in 1869 nieuwgebouwd, beSchippersgracht.
ÊIJLERTS,
Woning-Gids, Rembrandtplein 17.
vattende twaalf Kamers, waarvan
twee en Suite, benevens een prachdésire engajger pour vn
tigen Tuin met Vruchtboomen, te
Pensionnat florissant en
zamen groot 27 Aren 50 Centiaren.
te
Huur:
Onge3a 4
Hollande, pour le premier de terstond
Brieven fr°. aan den Eigenaar, den
allen
van
Kamers,
Maïtre de meubileerde
Septembre, vn
Heer L. R. WENTHOLT, te Zwolle.
voorzien, met onderFrangais diplömé, d'origine Stookplaatsen
(3449)
gemakken,
frangaise ou suisse, saohant scheidene billijken Geplafonneerd
op
een
prijs,
enz.,
tegen
la
la
langue
grama fond
et
standen der
met of
maire francaise. Salaire 1600 der beste
francs outre le logement et zonder Kost en Bediening. Br. fro.,
Wordt op een der schoonste punla table. S'adresser sous les onder letter W, aan het Adv.-Bur. ten te Koop aangeboden, een solied
init. A B, au libraire S. IDEMA van STENFERT KROESE & VAN gebouwd en aangenaam ingericht
GREIDANUS, Utrecht. (3512) DER ZANDE, Boekhs. te Arnhem.
Heerenhuis met grooten vruchtbaren Moestuin. Het Huis bevat
negen Kameis, waaronder Bad- en
Dienstbodenkamer, allen geplafonIn eene fijne Zaak alhier wordt op 8 min. buiten de Stad Nijmegen neerd, watervrijenKelder en ruimen
ten spoedigste gevraagd, eene aan den Übbergschen weg, een Zolder, voorts Veranda en is van
Huis met Tuin en diverse Vrucht- vele gemakken voorzien. Aanvaarbekwame Coupeuse, P. G. en beding 1 Juli. Franco brieven, onder
kend met den Verkoop van Mantels boomen, bevattende 7 Kamers, Keuen Costumes. Brieven, met opgave ken, Meidenkamer en alle verdere No. 202, aan A. GOUDA QUINT,
onder letters 7 FJ, gemakken, ook zeer geschikt voor Agent N. vjd D., Apeldoorn. (3413)
van
aan het Algem. Advert.-Bureau van Zomerverblijf. Huurprijs ’340 per
NIJGH & VAN DITMAR, Beursstr. 11 jaar. Te bevragen: bij J. VAN
De Notaris H. ,T. F. HEIJMAN, te
(3458)
OIJEN, (Ooyzicht), Nijmegen.
Haastrecht, zal aldaar, op Maandag 28 April 1884, des voorm.
bijzondere omstandigheden 11 uren, ten Herberge van de Wed.
ter Overname aangeboden, een L. BLANKEN, in het openbaar Veigevraagd, ter oppassing van een nette Dames-Hoedenzaak, op len en Verkoopen:
jong Kindje en tevens om na enkele het drukste gedeelte der stad
Een flink en sterk BURGERmaanden de reis naar Indië mede Ltrecht, op zeer voordeelige
WOONHUIS met Werkschuur,
conte maken. Br. franco, onder lelter ditiën.
Rrieven
lett. H 63, aan Erven, Tuin en Grond, waarin seZ, bij den Boekh. G. J. BOLMAN, den Boekh.
J. L.
Utrecht. dert eenigejaren een TimmermansAmstel hoek Amstelstraat200. (3193)
affaire is en nogwordt uitgeoefend,
staande en liggende aan de Zuidzijde van de Hoogstraat te HaasTer Overname: eene goedbeklante trecht, Kad. groot 1 Are, 58 CentiZaak in Hoeden en Petten, aren ; in twee perceelen en gecomZUTFEN,
vraagt eene Winkeljuffrouw, welke een goed Burgerbestaan geeft, bineerd.
Te aanvaarden 1 Mei a.s. of eerder.
voor den verkoop van Mantels en benoodigd kapitaal f 2000. Brieven
Betaaldag Kooppenningen 10 .luni
volkomen met het Vak franco, lett. A B, bij de Boekhan1881, zijnde inmiddels uit de
bekend en gewoon met fijn pubhek delaren J. C. DE BUISONJÉ & hand
(3336)
te Koop.
ZOON, te Nieuwediep.
om te gaan.
Ook kan in hetzelfde Magazijn
geplaatst worden eene Coupeuse
die het Knippen en Arrangeren van
Stoomheimachines, LocomoCostumes grondig verstaat. (3484) met of
zonder Tilbury en Tuig, een bilen , Centrifugaalpompen,
zeer schoone en vlug bij den weg Kalkmolens en verdere
loopende 4-jarige Merrie, mak en mersgereedschappen, Aannealsmede
zonder gebreken. Franco brieven, Inrichtingen voor Electrische
letter H, Hulppostkantoor Heukezoo spoedig mogelijk:
Verlichting bij de uitvoering van
lum (Zuid-Holland).
Een gemeubelde Zit- en Slaappublieke werken, TE KOOP en
kamer, in den omtrek van het
(7-27)
TE HUUR.
Kadijksplein. Fr0, brieven, adres:
Van
Rietschoten
&Houwens,
eO.,
Rokin 62, onder
HOLDERT &
Wijnhaven, te Botterdam.
een prachtige HIT, 6 jaar oud,
letter W.
Klein, mak en in alle Tuigen en
nergens voor schrikken. Prijs f 250.
Fe bevragen bij G. SLOT, DapperDisponibel groote en kleine bevoor den geheelen Zomer, een Gestraat 39, Amsterdam.
dragen als le Hypotheek, a 41/2
meubeld.Heerenhuis,(7Kamers)
op Landerijen en solide Woonmet Tuin. Gelegen aan den Straatuizen met voldoende overwaarde.
weg. Huurprijs 1000. Adres: PostAnnuïteitsleeningen en leeningen
kantoor Velp, onder No. 405 X. (3503)
Een mooie, goed bij den weg op langeren termijn met
aflossing
loopende makke EZEL, met in eens, op billijke voorwaarden.
luig en Tentwagentje voor vier
Adres, met postz. voor antwoord,
Personen ; alles geheel compleet en aan den Makelaar P.
AAFJES Jnz.,
goed
in order. Adres met franco te Uitgeest.
TE HUUR een Huis en Tuin,
met riant uitzicht, bevattende? "°"eve. n > «"der letter W, aan het
Kamers, Keuken, Kelder, Bodenkareau van ORREEN,
rApnt.le_:B^
np BOER
& CA, te Dordrecht.
mer en voorts van alle gemakken DEVR
voorzien. Te bevragen Houtmankade
Voor slechts ’2.50 lever ik nog
101. Dagelijks te bezichtigen. (3460)
tijdelijk 1 prachtige, blanke, sterke
jS^s^' <Reu>, 1 jaar oud, Ronde Mat voor onder tafels,
*T|(fKK| Pikzwart langkrul- groot 21/2 oude El Middellijn, 1 £7
i'-WpfJTTfe nang, zeldzaam mooi, ijzersterke gewelfde Voordeur—
HUIZEN met Tuintjes te Hutu1S zindeli)k, trouw,
4 mooie groote Blanke
ivan alle gemakken voorzien, met lief7'^'A^,
voor Kinderen en zeer waaksch slikmat,
gangen, 4 nette voor Kamers,
prachtig uitzicht. Dagelijks te be- wegens verhuizing voor slechts ’3O voor
enz.; wie al het bovenstaande vervragen Houtmankade 101. Alsmede te Koop. De Moeder is door Nimlangt, behalve de Ronde Mat, zende
Bovenhuizen, Kamers met rod bekroond en medaille te beï.60 alleen per Postwissel aan
Keukens en Alkoven, in verzichtigen.
R. HOVING, te Welgelegen, bij
(3468)
schuilende prijzen.
68,
\
Adres fr".. lett. N T
iV. vjdD. Steenwijk.
(3439 j

Eene

Halve Guldens Uitgave

’

’

tegen I°. Augustus of I°.

afdeeling. Zee- en Landmacht On
vraagt onmiddellijk GrootDe
Werkers voor Uniform, tegen
hoog
(31-91)

Pauwen.

Bij den Uitgever D. S. SLOTBOOM,
te Beverwijk, is verschenen:

Te Koop aangeboden, een in
volle kleur zijnde, prachtige Pauw
(Haan), met eene Hen, voor 26.
Brieven franco, lett. Z, Postkantoor
Haarlemmermeer.

’

Door bijzondere omstandigheden
en op zeer voordeeligevoorwaarden
wordt te Huur aangeboden: eene
In een Hötel ln rang wordt Boerenhofstede, genaamd: nde
gevraagd :
Groenlandsche Visscherij, « met bijbehoorende Erf, Werf, Tuin, Watermolen en diverseperceelen Weimet de Fransche Keuken bekend. en Hooiland, liggende te Spijkerboor
Jisp, aan het
Franco brieven, lett. 7 FL, aan het binnen de gemeente
Kanaal, in de
Adv.-Bur. van NIJGH & VAN DIT- Noord-Hollaiidsclie
onmiddellijke nabijheid van PurmeMAR, Beursstraat 12.
rend. Te bevragen bij H. S. BLOE,Ir., 'Makelaar, te Amsterdam,
f] ehuwde Lieden, zonder Kinderen, MEN
\f bieden zich aan voor Huisbe- Ruijsdaelkade 77.
waarders; de Man z. b. b. h. h.
Jongelui verlangen tegen 1
Adres fr0., lett. DH 31, JV. vjd Dag.
Mei in het zuiden der stad 2
Kamers met Kost en Bediening. Franco brieven, onder lett.
gevraagd, van den P. G., van goede 7 F N, met opgave van prijs en
stand, aan het Alg. Adv.-Bur. van
getuigen voorzien. Zich te vervoeNIJGH & VAN DITMAR, Beursstr. 12.
gen in de Fransche Laan 16.

Kïiidêfiiiël^ë-

gelijk
een Winkel in Boter, Kaas,
Rookvleesch enz., drukke stand.
Billijke Huur, mooie Woning, lage
Koopprijs. Adr., lett. E J 32, N.vjd D.

in
de onmiddellijke nabijheid van den
Te Koop, wegens veranderingvan
Dam, een helder en ruim Kantoorlokaal. Huurprijs 200, direct Ameublement, een Pianino (BER190. Brieven franco,
NARD) van
te aanvaarden.
(2960)
Adres fr»., lett.E N 593, N. Vld üag. onder No. 130, bxj 1. H. & G. VAN
HETEREN, Boekh., Hartenstraat 21.

MËCffl-COMPASSOÏ Er

’

l".

1884. le BLAD.

>

neming uitnoodigen, zal ook B aflosbaar zijn.
verder ons streven zijn, door B
De Burgemeester,
reëele bediening, de tevreden- n
PATIJN.
heid onzer geëerde interessen- B
De Secretaris,
ten te verwerven.
(2826)
E. EVERS.
(3276)
's-Gravenhage, 16 April 1884.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG 24 APRIL 1884. 2e BLAD.

Advertentiën. 1.16,

Van 4 ofminder regels

’

iedere regel meer 27 % Cents

Voorspoedig bevallen van een
ZOON,
Mevrouw REJJERS—JONCKHEER.
(3511)
Arnhem, 22 April 1884.
Eenige kennisgeving.

Heden gedenken onze geliefde
Voorspoedig bevallen van eene
Ouders:
welgeschapen
BODEGRAVEN,
S.
A. E. BEUTE—BENIT.
%. BODEGRAVEN, geb.KASBERGEN, 67 Lothair Road
Finsbury Park,
fcunne 40-jarigè EchtvereeniLondon, 20 April 1884.
«ing
Hunne dankbare Kinderen,
Ontijdig bevallen van eenen leBehuxvd- en Kleinkinderen.
venloozen
ZOON, Mevrouw J. A.
Nieuwkoop, 24 April 1884.
v. BOSSTRAETEN, geb. ROUFFAER.
Beilen, 21 April 1884.
öp den 2den Mei hopu» onze geliefde
ÏABEL FREEDRIKS MUIJDERMAN

en

ÏDA JOHANNA CRISTINA

SCHAËFFER,

hunne 86-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hunne danltbare Kindex-en,

Behuxvd.- en Kleinkinderen.

Amsterdam, 23 April 1884.

25-jarip Mtvereenipi
van
P. OORTWIJN
en

ANTJE DUBBELD.
Uit naam der Broeders
en Zusters:
(3515)
IJ. BLAAUW Jbz.
woordeinde van Graft, 24 April '84.

K-Jarto

EÉfereeiiipi

van onze geliefde Ouders,
J. BORST Jr.
en

A. HOPMAN.
Hunne dankbare Kinderen.
Schagen, 24 April 1884.

Den 24 April hopen ;onze geliefde
K. M A IJ E R
en
N. BEETS,
fcnnne 25-Jarige Eehtvereeniging te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen.
Beemster, 22 April 1884.
Ondeps:

Den 29n April e. k. hopen mijne

Ouders,

geliefde

J. SLOK Wz.
en
A. M. VAN DER EST,
fcnnne Vijf en twintigjarige
Echtvereeniging te vieren.
M. E. SLOK.
landsmeer, 23 April 1884.
Op den 27en April 1884 hopen
onze geliefde Ouders:
F. W. NIJBAKKER
en A. BREEVOORT,
fcnnne 20-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen,

F. W. NIJBAKKER.
D. NIJBAKKER.
A. NJUBAKEEB.
J. A. NIJBAKKER.
i.ij:-'"'?er\v9ude, 22 April 1881.

Den 26en April hopen wij onze
-jarige Echtvereeniging
121/2
(34221
te herdenken.
K. UITERWIJK.
D. H. M. UITERWIJK—

POHRRECK.
Amsterdam, 23 April 1884.
Den 24e n April hopen onzegeliefde
Ooders: JOHAN ADRIAAN KAUB en
METJE VAN REUZICHEM, hunne
12 !/2 -jarige Echtvereeniging
te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen.
i. KAUB. .
A. KAÜR.
C. DUISTERHOF.
'
'
Getrouwd:
JAN EDEL Jz.
■■

-■■■■■-

*■

en

GRIETJE DE GOEDE.
Beemster, 23 April 1384.

Getrouwd:

Ed. K. VAN DEN BOVENKAMP
en
M. C. VAN KROON.
Velp, 24 April 1881.

Getrouwd:
K. WEEDER
en

G. OOSTWOUD WIJDENES.

ladwoud, 22 April '84. (3501)

Getrouwd:
Jhu. G. C. J. SMISSAERT
en
T. L. VAN DIJK.
Zwolle, 23 April '84.

Getrouwd:
EVERHARD JOHAN DE lONGH
en

JOHANNA FREDERIKA ELISABETH

HARTEVELT,
die tevens dank betuigen voor de
vele bewijzen van belangstelling,
bij hun Huwelyk ondervonden.
Rotterdam. 22 April 1884.

Getrouwd:
A. KAREL E.

Rem.

Pred.,

en
MARIA JANNINK.
Die ook namens wederzijdsche
Betrekkingen dank zeggen voor de
vele bewijzen van belangstelling,by
hun Huwelijk ondervonden.
Lochem, 23 April 1884.

Gehuwd.bij volmacht:
IOUIS CHARLES HENRI FRAENKEL,
Controleur B. 8.,
en
JANSJE MARIA CORNELIA
KOTTING.
)22 APril im' lm9>

.

Itattlla,

Getrouwd:

D. ENGEL

en
C. SCHUIJT,
tietuigen hun hartelijken dank voor
de vele belangstelling, bij hun Huwelijk ondervonden.
Alkmaar.
♦

Mochten wy ons gisteren verheugen in de geboorte van eene Dochter, heden werd zij ons door den
dood ontnomen.
G. S. I. HOORN.
B. M. E. HOORN—VAN INGEN.
Amsterdam, 23 April 1881.
Eenige en algemeene kennisgeving.

zeggen onzen hartelijken
WÜ
dank aan allen, die hunne
deelneming betuigden bij,den

onzer geliefde Zuster ELIA.

dood

Uit aller naam,

ARN. VAN HERWERDEN.
Huize: »de Bokhorst«, te Spankeren,
24 April 1884.

Oproeping".
Zij, die iels te Vorderen hebben
van- of Verschuldigd zijn aan
de Nalatenschap van HENDRIKA
COBELENS, Wed. Jb. KORTEN,overleden te Edam den 7n Januari 1.1.,
worden verzocht daarvan Opgave
of Retaling te doen ten Kantore van

Notaris CRAMER, te Edam, voor of
op den 1n Mei 1884.

Rangregeling in
faillissement van A. C.
De hetprovisioneele
Zwaagdyk,
Manufacturist
te

Gemeente Westwoud, is door den
E.A. Heer Rechter-Commissaris op-

Café te Koop.

OVERHEMDEN,
'
zonder Boord
zonder Manchet,

Voor 700 ter overname aangeboden, een net Café en bijbehoorende Slijterij met Vergunning, welke een burgerlijk
bestaan oplevert en gelegen is in
een der steden van Noord-Brabant.
ten voorhanden. De groote Adres met franco brieven, letter L,
partijen die ik hierin omzet ge- bij den Boekhandelaar J.A. VISSER,
(3508)
doogen een kleine winst en dus Gorinchem.
deze uiterst lage prijzen. De Coupe
dezer Hemden is prachtig, de borst
fijn, de romp sterk, de boorden en
manchetten van stevig linnen; het aangeboden een Huis met Stand,
geheele hemd is solide en voorden op een der drukste Mark tgrach ten
prijs zeer goedkoop. Per stuk van Amsterdam, waarinonheugelijke
plus 25 Centen per 3, 6 of 12, fro. jaren een Tapperij en Slijterijwordt
door 't Rijk na ontv. v. Postwissel. uitgeoefend. Rr. fr., C G 30, N.vidD
Voor personen die deze gewone
Hemden niet passen, de maten van
bovenbedoelde loopen van 14—17 pl
"1/2 No. op,lever ik per 6of meer tot
Te Koop:
zwarte, grooteEng.
denzelfden prijs Hemden naar maat. Muil-Ezel,eendie extra goed loopt
Men zende mij daartoe een goed en trekt en zeer gewilligis, by OCKpassend hemd, dat'tot in dekleinste HORST,
Paarden-Veestal ling, Veedetails gevolgd wordt.
markt, Rotterdam.

’

Ingenieurs,

is verplaatst naar

DE KROMME

Te

’

Een Overhaalpont

TILANUS en aan den Zeèrgel. Heer
Dr. TILANUS voor de aan zijn Vrouw
verleende hulp bij eene operatie in
het Binnengasthuis; ook aan de
Verpleegsters, voor de zorgvuldige
behandelingtijdens haar verblijfalECHMOND,
Gr. Kattenburgerstraat 94.
Amsterdam, 23 April 1884.

daar.

Wie helpt
met mij een ongelukkige aan een

paar bruikbare KUNSTREENEN.

Giften worden door mij ontvangen

en inlichtingen gaarne verstrekt,
dagelijks tusschen 1 en 2 uur. (3514)
Dr. S. P. GUALTHERIE v. WEEZEL.

Een vraag des Tijds.
OUT,
bij
Brieven over Socialisme,

Het Merkte!. Effectenen Wisselkantoor,
Amsterdam, Kalverstx-aat 57,

evraagd voor het Zomerseizoen,
ifi
V)T een mak, goedloopend Hit of

Span Ezels met Wagentje en
Tuig- Aiuibiedinpen met prijsopopgave fr 0., lett, IJ A3, N. vjd Dag.

koopt en verkoopt Effecten met
onmiddellijke afrekening. Beursorders tegen l/t 6 pCt. provisie.

Beieening en Voorschot op Effecten. Inwisseling van Coupons en
vreemde Muntepeciën. Belast zich
met het sluiten van PremiënAfifaires, zijnde de zekerste wijze
om zonder kapitaal en risico te

1 AAA

Enveloppen,prachtige

,la''le't O
be1111I l<Idrukt
met lirma, enz. ’2,
>

Xvfvl U ter Snelpersdrukkerij
GEORGE W. VAN BIENE,
Passage 13, Bolterdam. (3510)

speculeeren. Prospectussen gratis
verkrijgbaar.
(8953)

Ten einde aan de vele aanvragen
te voldoen, heeft de Ondergeteekende de eer aan zijne geachte
Clientèle te berichten, dat van af
heden de

Kanaal- en Zaanverbinding-Maatschappij.

Chocolat Lombart,

Vergadering van Aandeelhouders

op Donderdag 1 Mei 1884,
'savonds te 8 uren, in het Gemeentehuis te Wormerveer.
De Raad van Administratie,
.1. A. DEKKER, Secr.

Koetsier.

Onderwijzeres.

ondergeteekeude gevoelt zich
verplicht zijn innigen» dank te
De
betuigen aan den Hooggel. HeerProf.

Verschenen
P.
te i-oor*»
schrijving v. Nederl. No. 788—868
Amsterdam
869—1127 a/d Zaan:
Wapen- enPenningkunde 1128—1150
Kunstkasten
2597—2600
Supplement
2566—2595
aan een Werkman,
door JACOB DUIJVIS,
Utrecht.
(3220)
Prijs
.35 Cts.

Men

Bloemisten.

~beste LOUIS.

U Woensdag 10 gezien. Laat
.spoedig iets van u hooren aan mijn
adres.
Uwe CATRINA.

Donderdagavond half Zes:
Geschiedenis van België, Plaatsbe-

Door

l/IIUV
1111 l

Gouden Broche meDiamanten Steen. Terug te be
zorgen bij den Kruier VAN SWINby de
DEREN,
Keizersgracht 38, tegen ruime belooning.
(3159)

?anG.THEOD.BOM&ZOON
Keizersgr. B/A Molenpad 428.

_

Te Koop.

Verloren:

Een

VERKOOPLOKAAL

’

Hötet te flnor praaiit.

van de Marnixkade 100,
naar de KERKSTRAAT bij de
393.

Chef
Bakkerij zal op Donderdag den
Sen Mei 1884, des middags le
12 uren, in de Bomvrije Bakkerij,
onder nadere goedkeuring van den
Minister van Oorlog, aan de minstinsclirijvenden, in het openbaar
AANBESTEDEN:
De levering van 150 Hectoliter jarige Roode of
Rijn-Tarwe en 450 Hectoliter jarige Witte of
Zeeuwsche Tarwe, wegende respectievelijk 77
en 76 Kg. per Hectoliter.
De Voorwaarden liggen ter lezing
in het Bureel van déu Toezienden
Chef bij de Kazerne, PROMERS, en
in de Bakkerij voornoemd.
De Majoor,
A. GREVE.
Te Naarden, den 22en April 1881.

Te Velp te Huur:

WAAL 29.

C.GIPÖN, Makelaar,

Levering m Granen.
De Toeziende
over gemelde

Gemeente-Geneesheer

De

Het Kantoor van de Heeren

te WAARDEN.

’

Bieden zich aan

(24-6)

Garnizocns-Balikcrj)

Een Juffrouw

Aan

Bewaring van Waarden
per Mille per 6 maanden.
Reglementen gratis verkrygbaar.

tegen Ijt

Muilezel.

Aan

Posterijen en TeleppMe.

Deposito -rente op

f 22,000. TeKoöpT22JDÖa MIJNSSEN & Co.,

JJien

Een

(DOELENSTRAAT 22)
heden
met één dag opvragens 2
pCt,
» tien dagen »
lij., »

’

en

van voren open ’2.60 id. van achteren open f 2-60; met Boord en
met Manchet
2.90, alle met
gladde prachtige linnen Borsten en
echt douglas rompen. In alle ma-

en door den ondergeleeHeden overleed te Veise n, in den gemaaktgedeponeerd
ter Griffie der
ouderdom van 77 jaren, onze ge- kende
Wed. OLDE WELT—METMAN.
te Alkliefde Vader en Behuwdvader, Arrondissements-Rechtbank
gedurende Amsterdam, 31 Vijzelstraat,
maar,
ten
einde
aldaar
leveu
in
ZONDERLAND,
ADRIAAN
ivaar deroode Handschoen uithangt.
14 dagen ter inzage van belanghebrustend Hoofdonderwijzerte Bergen. benden
te
verblijven.
naam,
Uit aller
Weduwnaar, van den Prot.
De Curator,
A. C. ZONDERLAND.
li Godsd., met twee Dochters, die
E. RUIJTER.
Velsen, 21 April 1884.
beiden ter schole gaan, zoekt eene
Hoorn, 23 April 1881.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Juffrouw, uit den beschaafden
een bloeiend Instituut stand, tot Bestiering van zijne
Heden overleed, tot onze diepe
Huishouding.
wordt tegen den aanvang AOt.
na eene kortstondige onFr". lett. L R 61, N.vjdDag.
gesteldheid, onze kleinste Lieveling van September gevraagd een
bekwaam
ONDERWIJZER,
MARIA,
in
aanvalligen
ANNA
den
in het bezit van een Akte
leeftijd van ruim éen jaar.
van Hulponderwijzer eneene
H. J. VAN DEURZEN Jr.
Aanteekening voor de Wisgevraagd, bekend mcl het maken
H. VAN DEURZEN,
kunde. Meerdere bekwaamvan Kindergoed; geregeld werk,
geb. JACQUES.
heden strekken tot aanbeve- Extern. Adres: Vijzelstraat' 83.
Haarlem, 22 April 1884.
ling. Veel vrijen tijd voor
Heden overleed te Haarlem plot- eigen studie. Boven Kost en I
TE HUUB,
seling, in den ouderdom van ruim Inwoning bedraagt het SalaI°. Mei of eerder, een gemeub.
800 's jaars51 jaren, onze geliefde Echtgenoot ris
Etage, bestaande uit X Kamers,
Brieven franco, onder Nomen Vader, de Heer M..L. BURGwaarvan 3 en-Suite, met eigen
DORFFER, in leven Luit.-Kolonel mer 86, aan den Boekhandegeschikt voor 3 Heeren, h.
Privaat,
laar S. IDEMA GREIDANUS, b. b. h., op het mooiste gedeelte
Prov. Adj. v. N.-Holland.
te Utrecht.
(3313)
yan de Nassaukade ; kunnen ook
Uit aller naam,
in twee gedeelten verhuurdworden.
Mevr. de Wed. BURGDORFFER,
Adres fr'., lett. A E 28, N. vjd D.
WESTENBI.INK -MEIJER.
Haarlem, 20 April 1881.
MARKELOO.
Heken overleed, na een langdurig
In de groote en welvarende Gemaar geduldig lijden, mijne innig meente
Markeloo (Prov. Ov.), waar voor den geheelen Zomer, een Gegeliefde Echtgenoot,ANNA VAN DER
KOOI, in den ouderdom van ruim bijna geen Armen zijn, wordt ten meubeld Heerenhuis,(7Kamers)
spoedigste gevraagd, een Genees- met Tuin. Gelegen aan den Straat32 jaren.
kundige, ARTS, tegen genot van weg. Huurprys 1000. Adres: PostJ. H. LEOPOLD Hzn.
vrije Woning, prachtig Huis met kantoor Velp, onder No. 405 X. (3503)
Amsterdam, 22 April 1881.
grooten Tuin, zeer aangenaam gelegen, en eene jaarweddevan /609.
in
den
overleed,
Heden
ouderdom
Omtrent de goede Praktijk 'kunvan 69 jaren, onze waarde Moeder, nen
de voldoendste inlichtingen geIn
der Hoofdsteden van ons
Mej.
Behuwd- en
geven worden. Er is geen Apothe- Land een
wordt een goed rendeerend
CHRISTINA BOENDERMAKER, Wed. ker
(_ii97)
gevestigd.
Hdtel te Huur gevraagd, niet
(3472)
G. ALBERS.
Sollicitante» worden verzocht zich ongenegen
Op verlangen der overledene zulde Zaak later over
in persoon te wenden tot den nemen. Franco brieven, lett. II te
G,
len door ons geen uiterlijke teelle- Burgemeester
van
Markeloo.
nen van rouw worden gedragen.
aan DUCROISSI GOETZEE, Agent
van dit Blad, te Rotterdam.
Uit aller naam,
jonggehuwdMAN biedt zich
D. DEKKER.
aan, bekend met Huiswerk en
Huur: een 2e Bovenhuis,
Beemster, 18 April 1884.
de werkzaamhedenvan den Moes- en
geheel vrij en gelegen NassauBloemtuin, of als Oppasser, voorkade b/h Haarlemmerplein, HuurTot mijne diepe droefheid overzien van goede getuigen.
prijs 300 per jaar; alsook een le
leed plotseling mijn innig geliefde Adres fr°., lett. HN
vjd
Dag. Bovenhuis, geheel
58, N.
Gemeubileerd
Echtgenoot, de Heer E. F. PANNEóf met overname van Kleeden en
KOEK.
'
13504)
Gordijnen.
A. Mi PANNEKOEK—
Adres fr 0., lett. O U 84, N. vjd Dag
DEKLARK.
Een Assistent derPosterijen,
Zutphen, 18 April '84.
onvoorziene omstandigheden
Eenige kennisgeving. (3463) in het bezit van Telegraafradikaal,
wenscht met een Collega van standkan de Huurder van een lief
Te Nieuwer-Amstel is op den 20n plaats te verwisselen.
HUIS met TUIN, op de PrinApril 1884, in den ouderdom van Adres fr°., lett. J O 59, N. vjd Dag. , sengracht schuins over het Amstelveld; hetzelvenietbetrekken, zoodat
ruim 79 jaren, overleden de WelEdelgeb. Heer HUBERTUS JOSEhij de Huur, I°. Mei aanvangende,
Loodgieters.
Heeren
PHUS FERDIXANDUS SMITH, Wewenscht
Er wordt plaatsing gezocht * op voordeeligevoorwaarden
duwnaar van Vrouwe HILLEGONDA voor een flinken Jongen vau ruim over te doen- Fr. br., lett. U A,
VAN OLDENBARNEVELDT en Vrou14 jaar, eenigszins met bet Vak aan DE LA MAR's Adv.-Rureau,
we GERARDA JACOBA LOUISA bekend, om zich degelijk daarin te Spuistraat 184, Amsterdam.
SCHUMACHER.
bekwamen; liefst dèar, waar hij
SMITH—IIUTTER.
(3473)
tevens Kosten Inwoning kan genieBouwterrein te Koop
Geen rouwbeklag. .
ten, tegen billijke tegemoetkoming. te Hilversum, pal aan
het Spoor,
Adres fr0., met opgave vau conditiën, geschikt voor Fabrieken, Gesticht
Heden overleed na een langdurig lett. B F 29, ff. vjd Dag.
ol' Villa's; aannemelijke conditiën.
doch geduldig lijden, in den ouderBrieven fr 0., letters KW. bij den
dom van ruim 37 jaren, onze gel' Méi biedt zich aan : een Boekh. C. STOOTER, N. Leliestraat,
liefde Dochter,
Tegen
ongehuwd, beAmslerdam.
IDA MARIA JOHANNA.
met Boerenwerk en Paardenkend
Diep betreurd door hare Ouders en beslaan. Franco brieven, letter A,
vraagt TE KOOP, een groote
verdere betrekkingen.
bij den Boekh. C. BURGER, te
Hit of klein Paard: mak,
C. G. GEISLER. "
Schagen.
vlug en zonder gebreken. Franco
M. R. D. GEISLER,
met opgave van de hoogte
brieven,
geb. ARNOULD.
den schouder gemeten, kleur,
op
Amsterdam, 19 April 1884.
geslacht en leeftijd, onder lelters
zoodanigbiedt zich lemand G M 57» Nieuws van den Dag.
Als
Dankbetuiging
aan, tegen 1 Mei. Goede getuigen.
aan allen, die hunne belangstelling Franco brieven, Bureau Schager
hebben betoond bh' liet voltrokken Courant, motto „Koetsier*..
Huwelijk onzer Dochter.
Door toevallige omstandigheden
11. SCHUIJT en
Messieurs GEORGES wordt tegen billijken prijs te Koop
Echtgenoote. TTTTTrt
LANIÉ & Co Negoci- aangeboden: een llinke KruideAlkmaar.
a
' deman- nierswinkel, en Slijterij, met
i! 111 Mi ants Bordeaux,
dent des Repiésentants. ruime Woning, voorzien van alle
allen, die ons hunne deelnegemakken en afgesloten Erf. (3486)
ming en belangstelling hebben
(3507)
betoond hij liet overlijden onzer
Adr. tf. lett. L N 991, N.v/d Dag.
geliefde oudste Dochter, betuigen
wij en onze Kinderen onzen liartelijken dank.
als Huisbewaarders, Gehuwde
H. M. BERGMAN.
Te Koop: nabij het Station
Kinderen. Adres, fr°.
A. BERGMAN—STAM. Lieden, zonder P, bij
Zeist—Driebergen en aan den Stoomlett.
C
CLADDER
&
brieven,
Amsterdam, 23 April 1881.
tram, eehgunstig gelegenTerrein,
Spuistraat 266—268.
uitstekend geschikt voor Rloemislieer en Mevrouw SMISSAERT—
terii. Brieven fr"., letter .1 64, aan
VAN DIJK betuigen, mede naden Boekh. J. L. BEIJERS, te
mens hunne wederzijdsche betrek(3509)
Utrecht.
kingen, hunnen huftelijken dank
Openbare
School voor geAan de
voor de vele blijken van belang- woon
Texel,
wordt gevraagd :
L. O: te
stelling, bij hun Huwelijk onderEene Onderwijzeresse met
vonden.
akte voor de Handwerken. Jaar.^____i le- 23 April '8».
wedde ’'6oo. Inzending van Stukte Koop gevraagd, gebruikt,
ken
vóór den 10n Mei a. s., aan den
Heer en Mevr VAN DAM VAN Burgemeester
in goeden staat. Franco
doch
van Texel.
SNELREWAARD—DE RUIJTER
brieven met Reschrijving, Maten
betuigen hunnen dank voor de been iPi'ijs, onder lett. M S 62,
wijzen van belangstelling, bij de
j(3506)
Nieuws v/d Dag.
geboorte hunner Dochter ondervonden.
Te Oude Schild en aan den Hoorn
Wageningen, 22 April 1881.
op Texel worden Vroedvrouwen I*t i ïTTlTfl Een Muziekongevraagd. De toelage van gemeenderwijzer is door
U I ft (ll I ili II onverwacht
de vcreerende en vriendetewege te verleenen bedraagt
verI
H Ih I IV II
lijke bewijzen van belangstel- ieder ’250. Informatiën bij voor
den -1 IXIII 11l Ut trek naar het
ling, betoond bij mijn zilveren JuBurgemeester van Texel.
Buitenland genoodzaakt zijne prachbilé op 15 dezer, betuig ik hartetige SALON-PIANINO teverlijk dank.
désire engager pour vn koopen. Het Instrument is weinig
W.
Burgemeester.
Pensionnat florissant en j bespeeld, afkomstig uit een der
Oudorp, 22 Apiil 1881.
Hollande, pour le premier de i eerste fabrieken in Duitschland,
de vele bewijzen van deel- Septembre, vn Maitre de bijzonder sterk en krachtig van toon
neming, ontvangen blj het over- Frangais diplömé, d'origine en constructie en zal met garantie
lijden van mijn geliefden Echtgenoot, frangaise ott suisse, sachant tegen de halve waarde worden
overgedaan. Aan solvente Koopers
den Heer KAREL FERDINAND VAN a fond la langue et la gramLANGEN, betuig ik mijnen hartemaire frangaise. Salaire 1600 wordt dezelve gaarne acht dagen
lijken dank.
francs outre le logement et op proef gegeven.
Mevr. Wed. K. F. VAN
la table- S'adresser sous les
Men adresseere fr°. brieven, lett.
T. C. F. DE JOXGR.
.
B, au libraire S. IDEMA D, aan den Kantoorboekh. BLIKMAN
init.
A
Zalt-Bommel, 21 Anril 1881.
Rokin 17.
Utrecht. (3512) &

_

Ontvang- en Betaalkas

.

evenals in zijn Magazijn Keizersgracht, te verkrijgen is in zijn Magazyn Molsteeg.

J. P. LISSONE.

HERZIENING
der Belastbare Opbrengst
van de
Ongebouwde Eigendommen.

Door MARTINUS NI.IHOFK, te
's Gravenhage, is uitgegeven:

Polders of WaterscMppen:

onder Bourgondisch-Oostenrijksche
heerschappij,
door Dr. P. J. BLOK.

Eene EollanUie Stal

De Hondsbossche Zeewering
Een deel gr. B°. ’4.50.
en Het Ambacht GeestmerVroeger verscheen van denzelfden
ambacht.
Schrijver:
De RURGEMEESTER van SM Een Hollandsche Stad in de
Maarten,
Middeleeuwen, ’4.25Gelet op het laatsle lid van art. 33
Bulletin
de la commission pour
en op de tweede zinsnede van art. 19 1'
histoire des Eglises Watlouues.
der Wet van den 25n April 1879 Tomé
I, 2 livr. Bij inteeken. / 1.25,
(Staatsblad No. 89);
afzond, ’1.50.
Brengt ter kennis van Belanghebbenden, dat eene opgaaf van het
totaal bedrag, waarmede de belastbare opbrengst der Ongebouwde
Eigendommen, in bovengemelde Burg—Oudeschild v.v.
Waterschappen, wegens kosten van
Ondergeteekende maakt het reionderhoud der waterkeerende en zend Publiek bekend, dat hij een
waterloozende werken behoort te Wagendienst heeft geopend.
worden verminderd, op deSecretarie
Vertrekuren van den __.«"</ 7 en
der Gemeente gedurende dertig 10 uur 's morg. en 3 uur 15 min.
dagen voor een ieder ter inzage is 's namiddags. Terug van Oudescltild,
nedergelegd.
telkens na aankomst der Boot.
Ook Bagage wordt ten spoedigste
De Burgemeester voornoemd:
vervoerd.
W. SCHERMERHORN.
D. J. KIKKERT, Texel.
Te Sint Maarten, deii!2n April 1881.

Wagendicnst Texel.

't Accuraatstloopend Horloge:

De

is het AMERIKAANSCH WALTHAM MASS» (1291)
Bekroond: PHILADELPHIA,
SIDNEY MELBOURNE.

Vroedvrouw.

iTvisW~m mmmm.

Voor

De Ondergeteekenden nemen de vrijheid den Heer

P. D. MULDER, Lanpstraat, te flitaii,

aan te bevelen voor de levering van
Bier en Azijn, afkomstig
uit hunne fabriek, VOOR HILVERSUM ÉN OMSTREKEN. Van
(2938),
prompte on solide bediening kan men verzekerd zijn.

On

Voor

i

,,

Valt,"
BiertronwerU ca AzUumakerü „DeMrooiÈ
<fe Co., Amsterdam.
Van
Vollenhoven
.
.
—
Advertentiën
!

Plaatsgebrek noodzaakt ons vele

1

Stoomdrukkerij van ROELOFFZEN Sc.

_J——

.—».

m

uit te stellen

te Amsterdam.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG 24 APEILI
maakt de hoogste hoorbare toon 72.000 trillfl
lasting moge al opgewogen worden door vermindering van onderwijsuitgaven, — dat alles nam in een seconde. Als de hooge toon niet ■
Blad.
volgens den Heer Van Limburg Stirum niet weg hoorbaar is voor menschen dan kan hij toclfl
dat de Regeering inconsequent was, dat er geen een gasvlam bewegen.
enkele reden van algemeen belang voor deze
In de Vereenigde Staten van Ncfl
scheiding pleitte. De belanghebbenden waren het
begint men meer en meer gebrß
Amerika
Regeering
kwam de

Derde

—

—

23 April.
der
Uselstoom tramwe gDirectie
De
Maatschappij te 's-Gravenhage heeft aanbesteed: het
maken van eene loods voor rytuigen en locomotieven
enz. te Overschie. Minste inschrijver J. van der Vlugt
te Dordrecht, voor 25,910.

’

Van 't Haagsche Binnenhof.
22 April 1884.
de
Eerste
Kamer
het werk,
Nog deze week zal
dat nog op afdoening wacht, ten einde brengen.
Over al de wetsontwerpen, die nog in behandeling
moeten komen, is heden eindverslag uitgebracht,
en morgen te 1 en Donderdag te 11 uur zullen
de vergaderingen plaats hebben, waarin ze het
onderwerp van debat zullen uitmaken. Misschien
gaat. de Kamer dus reeds Donderdag op reces,
ondanks het buitengewone nummer dat op de
agenda is gebracht: een interpellatie van den Heer
Pijnappel, over de oprichting der dynamietfabriek
te Amsterdam. De Kamer heeft den afgevaardigde
uit Noord-Holland daartoe verlof verleend en de
interpellatie zal op 't meest daartoe geëigende
oogenblik (na het wetsontwerp nopenshet vervoer
enz. van buskruit) aan de orde komen. Intusschen
heeft de geachte interpellant reeds nu zijn vragen
aan de Regeering geformuleerd. Ze luiden:
10. In welke betrekking staat de Regeering tot
de door particulieren aangevraagde vergunning
om een dynamietfabriek te Amsterdam op te
richten 1
20. Is de Regeering in staat de uitvoering van
flat voornemen te beletten?
30. Erkent de Regeering niet het belang, om
een dergelijke gevaarlijke inrichting niet aan de
exploitatie door particulieren over te laten in de
"nabijheid van de hoofdstad, van het Noordzeekanaal en van inrichtingen voor handel en
nijverheid?
Uit de vragen zou men mogen afleiden, dat de
inlerpellant de zaak wat hooger opneemt dan 't
in de Tweede Kamer is geschied. Daardoor wordt
't ook verklaarbaar, dat over hetzelfde onderwerp
in beide Kamers interpellatiën worden gehouden.
Voor 't overige heeft de zitting van heden al
heel weinig bijzonders opgeleverd.
De meeste wetsontwerpen, die aan de orde
waren: de verandering der grens tusschen de
gemeenten Groningen en Haren, de vestiging eener
meuwe gemeente Schoonebeek, de wijziging der
wet op de nationale militie, de bekrachtiging van
provinciale heffingen in Friesland, de naturalisatie
van P. Schmitt en 8 anderen en de onteigening
ten behoeve van den aanleg vaneen toegangsweg
naar de in de gemeente Haren in te richten verzamelplaats van faecaliën voor de gemeente Groze gingen zonder slag of stoot, of met
ningen,
een korte opmerking van de Regeeringstafel, eenparig onder den presidialen hamer door.
Wat de nieuwe gemeente Schoonebeek aangaat,
deed de Minister van Binnenlandsclie Zaltennogmaals uitkomen, dat 't hier een splitsing van een
gemeente geldt, met onderling goedvinden, en
waartegen niets nJeit, terwijl b. v. een vereeniging
van Schoonebeek, Oud- en Nieuw, met Coevorden,
op velerlei bezwaren zou stuiten.
Ten opzichte van het laatste ontwerp stelde de
Minister de noodzakelijkheid der onteigening, vooral
na de aangenomen grensscheiding, in 't licht.
Maar zooals gezegd, bij dit weinige bleef het.
Discussie werd niet gehouden, oppositie niet gevoerd.
De Regeering behaalde 16 gemakkelijke overwinningen.
Slechts over éen wetsontwerp had een langduriger
en zelfs grondiger debat plaats dan in de
Tweede Kamer: over de grensverandering tusschen 's-Gravenhage en Wassenaar. Met hoeveel
talent de Minister van Binnenlandsche Zaken ook
het standpunt der Regeering verdedigde met opzicht tot de grensverandering van de groote steden, waarbij hij gelegenheid vond te herhalen dat
er geen aanleiding bestond om thans de grens
tusschen Amsterdam en Nieuweramstel te wijzihoe gemakkelijk hij er ook in slaagde de
gen
Kamer te overtuigen, dat de historische grens
tusschen 's-Gravenhage en Wassenaar irrationeel
was geworden en dat de landscheiding tusschen
Rijn- en Delfland de natuurlijke grenslijn behoort
het gelukte hem niet zoo spoedig de
te zijn,
lijn over den Benoordenhoutschen polder en aan
de ' Noordzijde van 't Bosch als billijk te doen
aannemen. Het verlies voor Wassenaar moge al
overdreven zijn voorgesteld, de derving van be-

—

—

—

—

z. i. arbiniet eens, en nu
trair tusschenbeide, in strijd met de onteigeningswet, die voorafgaande schadeloosstelling eischt,
ook in gevallen als deze. Volgens den Heer
Schimmelpenninck van der Oye, die ook de
noodzakelijkheid van een grensverandering beaamde, mocht men niet verder gaan dan 't algemeen belang eischte, waar partijen het oneens
zijn. Daarom was hij voor de grensscheiding van
Ged. Staten van Zuid-Holland, maar die van de
Regeering was irrationeel; gingen haar argumenten op voor de inlijving van de buitenplaatsen op
de grens van 't Bosch, dan kon men nog veel
meer onder Den Haag brengen. De Regeering had
z. i. de verlangens van de Hofstad met het algemeen belang verward. De Heer Nobel nam het
mede op voor de kleine tegenover de groote gemeente, voor de zwakke die zonder noodzaak
aan de sterke wordt opgeofferd, tegen de billijke
voorstellen van Ged. Staten in, zonder noodzaak
ook de Heer Visser van Hazerswoude gaf het
toe; want Den Haag breidde zich niet uit in de
richting van den Benoordenhoutschen weg, en een
grensverandering als deze zou alleen gerechtvaardigd zijn door werkelijke noodzakelijkheid.
Mèt den Minister, die zich tegenover de voorstanders van 't plan der Ged. Staten beriep opde
bezwaren die de Raad van State daartegen had
geopperd, en die bleef volhouden dat Wassenaarwerd het wetsvolkomen billijk is behandeld,
ontwerp door den Heer Van Tienhoven verdedigd,
maar Amstel's Burgemeester kwam op tegen de
algemeene houding der Regeering in zake de
grensregeling der gemeenten. De neutraliteit
der Regeering keurde hij af. De gemeentelijke
grenzen behoorden zijns inziens te worden
getoetst aan 't Staatsbelang, en de stem
der gemeenten moest daarbij niet van overheerschenden invloed zijn; locale behoeften mogen
den doorslag niet geven; eenheid van besluur bij
eenheid van belang, dat moest de regel zijn. En
daarom verwonderde het spreker, dat de Piegeering de grensregeling van Amsterdam liet rusten,
wijl de hoofdstad zwijgt. Amsterdam laat niets
van zich hooren, omdal de Regeering niets doet
en omdat zijn inzichten volkomen bekend zijn bij
de Regeering, die den aandrang der gemeenten in
deze niet behoefde af te wachten om voor 't algemeen belang, ook voor volgende geslachten,
te waken.
Na velerlei replieken, zonder nieuwe gezichtspunten, werd het wetsontwerp aangenomen, maar
op 't kantje af,
met 18 tegen 16 stemmen.

—

maken van het koolzuurgas. Zoo is onlanifl
zekere Charles Holloway, na afloop van
durig proces, eigenaar geworden van een fl
volgens hetwelk hij alleen het recht
stellen te vervaardigen en te verkoopen,
middel van koolzuurgas branden kunnen
Meer en meer vvorden dergelijke machines,
wel te onderscheiden zijn van de bekende extioH
leurs, voor het blusschen gebruikt. Zoo heefl del
stad New-York er negen behalve nog honderd
acht extincteurs, terwijl de stad Boston er zich
reeds van een veertigtal heeft voorzien.
Vlak buiten Baltimore, in de zoogenaamde
»Belt«, waar veel brandgevaarlijke fabrieken gebonden worden, heeft de brandweer, die daar uitsluitend dienst doet, in het geheel geen spuiten
meer, maar negen groote koolzuurmachines benevens een bepaald aantal draagbare extincteurs.
Vooral bij petroleumbranden komen die koolzuurmachines van pas, omdat in die gevallen water niets geeft. Bovendien heeft men bij gebruikmaking van de koolzuurmachines natuurlijk geen
gevaar voor waterschade, welke, dit behoeven wij
nauwelijks op te merken, in veel gevallen van
grooter beteekenis is dan de eigenlijk gezegde
brandschade.

eefl
hee^H
die^B
bhiss-^H

’

Onderwijzer.

Aan de O. School te Katwijk aan
Zee voor gew. 1. 0., wordt gevraagd

een O n d e r w ij z e r. Jaarwedde
fQ 50.— plus ’25.— na elk voljaar
verblijf. Brieven fro. in te zenden
vóór of op 1 Mei a.s., aan den
Burgemeester van Katwijk. (3*434)

Onderwyzer.
Aan de le O. B. School in de
Kom der gemeente Strijen wordt
een Onderwijzer gevraagd op
eene Jaarwedde van 600.
Adres op Zegel met de stukken
"zoodra mogelijk aan den Burge(3485)
meester in te zenden.

’

Sollicitanten worden opgeroepen voor de betrekking van

Onderwijzer

aan een der Openbare TusschenHeer
scholen te Zwolle (Hoofd de
H. WUITE); jaarwedde 550, ingeval van tweejarigen dienst bij
het Openbaar of Bijzonder Onderwijs te Zwolle of elders ’6OO.
Te Zwolle bestaat een Gemeentelijke Cursus tot Opleiding voor den

’

Hoofdonderwijzersrang.

Aangifte met op zegel geschreven
en gefrankeerde Verzoekschriften
Vóór 5 Mei 1884 bij den Burgemeester, onder overleggingder vereischte

Stukken,

(3490

J

denr^Bß

water,

ruTK-H^lfl

erwten, 1
lepel. De bevindinge__^^(

aan belanghebbenden meo-T^^^H
In de "aangeboden monsters
soortelijk gewicht (bij 15° G.) van I.o27—ÏV^^B
halte aan vaste stof van 9.5 tot 125 pCt. en u!^M
"
boterret van 2.2 tot 3.2 pCt.
Van de aangeboden monsters boter waren 2 mengsels van room- en kunstboter, en bestond 1 geheet
uit kunstboter. In do overige wisselde het gehalte aan
kaasstof, water en zout af tusschen 12 en 20 pCt Het
verzadigingseijfer bedroeg 13.2 tot 14.4 G. C. */i» nor-

m^^^d

maal-alkali.
In rookworst werden ransig spek en voor mensehen

onbruikbare vleesch-fragmenten gevonden.
Mikroskopisch zijn onderzocht 99 monsters inlandsch
en 31 Duitsch varkensvleesch. In geen dier 130 monStadsnieuws
sters zijn finnen of trichinen ontdelkt.
Keurmeesters van vee, vleesch en gevogelte hebben
174paarden gekeurd,bestemd tot voedingvan menschen
Zij hebben (in 7 malen) afgekeurd en vernietigd i
varken, 2 nuchtere kalveren en 168 Kg. rundvleescii
Keurmeesters van visch, week- en scha,ildierei
(in 42 malen) afgekeurd en vernietigd 12 kahebben
J. Roosen, geboren Van den Binken, moeder van den beljauwen, 33/ 4 lengen, 43 schelvisschen, 15 pietermatroos 3e klasse J. Roosen, wordt uitgenoodigd te mannen, 152 wijtingen, 1/3 zalm, 2 heilbotten, 19 tonverschijnen ter Gemeente-Secretarie, afdeeling~Nat. gen,
311 schollen, 62 kleine idem. 5 grieten, 90 botten,
Mii. en' Schutterij, O. Z. Achterburgwal No. 168, ter 2151 versche bokkingen, 30 engeische bokkingen en i
afhaling eener kennisgeving van afstand vanscheepskist engeische sprot.
gage te haren behoeve.
Keurmeesters van andere voedingsmiddelen hebben
Uittreksel uit het door de Inspecteurs voor de keuring (in 24 malen) afgekeurd en vernietigd grootere ot
kleinere partijen sinaasappelen, appelen, vijgen, roztt»
van voedingsmiddelen verrichte in Maart 1884.
nen, boter, kaas, peper, vermicelli, beetwortels, rood*
Gemalen zwarte peper, die, na verbranding, 11 pCt. kooien,
boekweitmeel en karnemelk.
met
te
veel
vermengd
peperschilwas
achterliet,
asch
len en zand; eene andere soort, dië*9 pCt. asch leverde,
de
Op
gisterenmorgen in De Brakk*
bevatte gerstmeel, zand en fijngemalen steen.
Grond
werden o. a. de volgend*
gehoudenkunstveiling
Witte suiker was met kunstmatig bereide ultramaprijzen besteed:
rijn gekleurd.
Lantsheer e No. 1 N. V. Diaz, landschap 2200;
Verschillende monsters tarwe-, rogge- en maismeel No.Coll.
Diaz, de herfst 1100; No. 3. Jac. Maris, avond
2.
zuiver.
waren
No. 5. A. van Muijden, spelende monniken
In eene gistsoort was zeer veel maismeel, in eene ’632.50;
No. 6. Aug. van Pettenkofen, de bres ’2035;
’1237.50;
andere aardappelmeel bijgemengd.
7. ,T. J. Raffalt, Hongaarschfeest ’1017.50; No. 8.(3-.
In rozijnen-wijnazijn en «tafel-azijn» wisselde het No.
Rochussen, tooneel uit de Engelsch-Russische landing
gehalte aan azijnzuur-hydraat tusschen 3.9 en 5.16 pCt. in
1799 ’1017.50.
eenigerlei
In geen der onderzochte monsters kwam
Coll. Bavesteijn: No. 1. Andr. Achenbach, waterval in
vreemde zelfstandigheid voor.
Noorwegen ’1958; No. 2. Osw. Achenbach, de Storm
Een madeirawijn bevatte 18 volumenprocent spiriGemengd Nieuws.
’1265; No. 3—5. Mej. G. J. v. d. Sande Bakhuijsen,
tus en overigens de aan die wijnsoort eigene bestandBloemen en Vruchten 1364; No. 6. A. H. Bakker Korff,
Bust ’858; No. 10. David Bles, na
jaarsrouw 1870;
Met de werkzaamheden aan het eta- deelen.
In 14 monsters jenever was meer of minder amyl- No. 12. Bosboom, een stal ’3520;één
No.
13. dez.,eenKerk
blissement »Feijenoord« is het tegenwoordig druk. alkohol
(foeselolie) aanwezig, doch geen methylalkohol
in het atelier ’1430;
14.
L.
G.
No.
In de laatste weken zijn weder een aantal werkof andere vreemde bijmengselen.
15. J.
oorlogsbuit ’6545; No. 1(3. dez. een
Eenige monsters brandewijn waren volkomenzuiver. No.
lieden aangenomen.
Montenegrijnschevrouw
’1787.50; No. 19. C. V. Daavan methylEene' nieuwe methode tot ontdekkingen
met water ’4657.50; No. 20. N. V. Diaz,
weide
bigny,
proefhouTe Heerenveen hebben een aantal alkohol in spiritus werd gecontroleerd
ap'pelsnlukken ’5280; No. 21. dez., in het bosch van
ingezetenen zich vereenigd om geen geld meer te dend bevonden.
Fontainebleau
’3850; No. 22. E. Dubufe, Circaatwee nieuw aanbevolen middegeven aan de talrijke straatmuzikanten, maar ir_ ' Hetzelfde geldt vancognac
sische slavin ’2310; No. 23. J. Dupré, landschap
is
met
gekleurd
caratnel.
bepaling,
tot
of
de plaats daarvan een fonds te vormen, waaruit lenDaarentegen
No. 26. J. L.
rookende krijgsman
werd eene pas aanbevolen methode tot ’2200;
M. Guillemin, de beeldhouwer
7040;
No.
28.
A.
men de onkosten van twee of drie goede muziekonder
citroenzuur
onaantooning van wijnsteenzuur
No. 30. J. H. L. de Haas, stieren ’1056;
uitvoeringen per jaar zou kunnen bestrijden.
voldoende* bevonden.
No.
33.
C.
E. Jacques, schapen ’5280; No. 34. Dez-,
vlokjes
In ons duinwater kwamen meermalen
van
De stad Sedan, waaraan voor de
gevogelte ’1650; No. 35. J. Israels, het breistertj»
chloorgehalte bevoor.
Het
en
Cladotbrix
Crenothrix
Franschen een zoo smartelijke herinnering verNo. 36. B. C. Koekkoek, landschap
droeg nog geen 30 milligram, en het verdampingsre- / 2612.50;'
38. Ch. Landelle, Oostersche dansers»
bonden is, wordt door hen niet meer tot de ves- sidu
minder dan 300 milligram per liter. Van kalium- ’2392.50;No.
No. 39. J..H. F. v. Lerius, overpeinzing’2310;
tingen gerekend, waaronder zij vrosger een zoo permanganaat werd tot oxydatie 9.5 tot 10.5 milligram
No. 40. E. Levy, aphnis en chloë ’2062.50; No. 41.
voorname plaats besloeg. Op een lijst der vestinper liter vereischt.
11. Leijs, Rembrandt's atelier ’4950; No. 42. J. B. Magen en sterkten, onlangs door den minister van
Ter vergelijking met ons duinwater, werd ook het dou,
de politici ’1457.50; 'No. 43. E. van Marcta^
Oorlog opgemaakt, komt zij niet voor. Men water uit eene leiding in eene andere stad onderzocht. Normandische
koeien ’6820; No. 44. .1. H. L. Meijer,
bij
werden
ééns
0
fabrizoogenaamd
»spuitwater«
In
acht het niet eens de moeite waard om de verZee ’2101; No. 45. A. Pasini, da
de
Middellandsche
opgeloste
mekanten uiterst geringe sporen van eene
sterkingen die zij bezit te behouden en een geHarem
No.
43.
Aug. v. Pettenkofen, de Wasch5500;
taalverbinding gevonden; een ander maal bij 4. Bij de
deelte daarvan wordt gesloopt.
vrouw 1430; No. 50. Ch. Rochussen, rust op de Valgeheel
metaalvrij.
was
het
overigen
Het kleine huisje aan den weg naar Bazeilles,
No. 51. dez., vóór de wedren’913;
Voor 3 verschillende boters, waarvan 1 in ons labo- kenjacht ’1061.50;
jaloezie '1050; No. 55. AdJ.
Scholten,
No.
54.
H.
waar de gevallen Keizer zijn gedenkwaardig onratorium bereid was uit een mengsel van melk, Schreyer, Arabische
’6215; No. 56. dez.
ruiters
derhoud met Bismarck had, zal dus de eens zoo afkomstig van ongeveer 500 koeien, bedroeg het ver1980;.No. 58. Corn. Sprinser,
boeren
zadigingsóiifer voor de vluchtige vetzuren 12.9,13.4 en Wallachysche
vermaarde vestingwerken overleven.
gezicht te Amsterdam ’1457.50; N°. 60. O. von Tho14.8 C. C. Vio normaal-alkali.
ren,
Uit Weenen bericht men, dat de toohooidorschen 1622.50; N°. 61. Wout. Verschuur,
melk,
De als «vol» door 2 inrichtingen verkochte
1375; N°. 64. Jan Weissenbruch, stadsgestal
een
neelspeler Anton Ascher overleden is.
zoomede de van 1 hiervan afkomstige «taptemelk»,
zicht
N°. 68. F. Ziem, Venetië ’2255.
’1045;
waven voldoende. De volle melk eener derde inrichIn deze prijzen zijn de 10 pCt. verkoopkosten beVan alle steden in Eur opa is Zurich ting niet geheel.
grepen. In 't geheel bracht de verzameling Lintsheer
het dichtst ingesponnen in het web der »TeleTen huize van 94 melkslijters zijn 232 monsters ’11,306.90, en de verzameling Ravesteyn ’122,254 op.
hieronder,
phoonspincc. Daar heeft men in de stad en de voor(zoete) melk onderzocht. Van 92 monsters
Van de beelden gold No. 69 (Bazzanti) ’l4O, No. 70
steden een toestel op de 100 inwoners en in de als »vol« te koop gesteld, was de samenstelling over (Calvi) ’435, No. 71 (Calvi) ’425, No. 72 (Dubois)
't algemeen zeer voldoende. Het soortelijk gewichtwas
stad alleen 1 op de 49.
’340, No. 73 (Mercié) ’320 en No. 74 (Schwanthaler) ’5B.
Op Zurich volgt in dit opzicht Stockholm. Daar (bij 15° C.) gemiddeld 1.030, en het botervetgehalte
3.25 pCt.
Gisteren is op den Dam een beladen
vindt men een toestel op de 159 inwoners.
In melk, die als verdund te koop was, werd eene kolenwagen zoodanig in botsing met een der daar
vrij afwisselende mate van verdunning en botervetVolgens de uitkomsten der onderstationneerende tramwagens gekomen, dat al da
geconstateei-d.
Gezoekingen van den Franschen geleerde Panchon, gehalte
Ter melkmarkt bezat de voUe melk, door 64 slijters glasruiten van denlaatsten verbrijzeld werden.
omtrent de grenzen van het menschelijk gehoor, van de overzijde van het IJ aangevoerd, een soortelijk lukkig zaten er nog geen passagiers in.

—

gevraagd een Onderwijzer of
een Onderwijzeres. Jaarwedde
’550. Stukken in te zenden voor
den 15n Mei 1884 aan den Burgemeester van Kedichem.
(3455)

Geneesheer.

In de gemeente Heteren, prov.
Gelderland (ruim 3200 inwoners),
wordt een Geneesheer gevraagd.
Jaarwedde ’5OO cii vrije Woning
met Tuin. De stukken franco in te
zenden aan den Burgemeester der
gemeente voornoemd.
(3342)
afdeeling Zee- en Landmacht
vraagt onmiddellijk Groot-

De
werkers voor Uniform, tegen hoog

(3491)
loon.
's Gravenhage, Balistraat 1 G & 11.

Agenten.
Een Stoomdrukkerij, naar de
eischen des tijds ingericht, vraagt
in alle plaatsen van Nederland
werkzame Agenten, voor den
Verkoop van Drukwerken bij Particulieren, tegen flinke Provisie. Bekendheid met dergelijke Zaak strekt
(3448)
tot aanbeveling.
Adr. Fr"., lett. MP 16, JV. -u/e. Dag.

"Viee^cShöuwer.
lemand,

eenige jaren in het Vak
werkzaam, zoekt plaatsing. Zondags vrij. Brieven worden ingewacht bij F. J. W. POSTHUMA,

Boekverkooper, te Wolvega.

’

’

’

’

—

’

’

’

ieder der beide Scholen van
solides Haus sucht Agenbiedt zich aan, met Mei of
Lager Onderwijs te Kedichem en Ein ten für Bheinwein. OfAan
Advertentiën.
later, een OngehuwdKoetsier,
Er
te
Oosterwijk,
gem.
Kedichem, wordt ferten mit Referenzen au «Rhenus oud twee-en-dertig jaar en van uitVan 4 ofminder regels 1.15,
iedere regel meer 27% Cents

?/5M

’
’ ’

Een Boerenknecht,

__

HH. BaffiersT

Boter. Kaas. VleesdL

Associatie.

Volontair.

lemand gevraagd,

’

Hoofd-Ziekeiioppassep.

Krankzinnigen-Geslicht.

Een Opzichter,

’

’

oppassend, fatsoenlijk JONGMENSCH, in het bezit
Een
flinke Zaak, vraagt spoedig f 1500
eeiter

ongehuwd, 12 jaren bij Teelboeren
100,« Postlagerud Mainz.
(2838) stekende getuigen voorzien ; de regediend hebbende, bekend met Melden van vertrek is dat mijn tegen- kerij, rentenierszoon, P. G. en van
~noor een beschaafd Prot. Jongm. woordige Patroon eenGehuwd Koet- onbesproken gedrag, wenscht eene
zich de gelegenheid op, mits sier wenscht. Hij is niet ongenegen betrekking als BAAS-KNECHT
' doet
voor de Zaak kan reizen, om zich voor de Zomermaanden te verhij
of dergelijke. Gegadigden geliemet betrekkelijk weinig Kapitaal binden, maar liever zag hij zich ven zich te vervoegen met franco
een zelfstandige Handelspositie te voor Vast geplaatst. Brieven franco, brieven, letter P, Hulpkantoor te
bekomen, in een Industrie, waaraan onder lett. A N, bij den Boekhande- Moercapelle.
geringe risico is verbonden. (3343) laar J. HEUVELINK, te Arnhem.
Adres fr°., lett. BN 881, N.vjdD.
ter incasseering van Gelden, kun200 als borg stellen,en van
Er wordt gevraagd, tegen 15 Mei nende getuigen
voorzien. Brieven,
gevraagd bij v. GOEVERDEN, te a. s., een Brood-, Koek- en goede
Banketbakkersbediende, P. G. lett. B H, Bureau Nieuwsblad voor
Sassenheim.
en van goede getuigen voorzien. Nederland.
OPROEPING.
Adres lett.K, bij den Boekh. J. DEN
BOEB, te Breukelen.
Wordt met Mei alhier verlangd
e
een ijverig en vertrouwd BedienDe Commissie van Administratide, bekend met het vak, het winMen verlangt voor een Jongen over het Ziekenhuis aan den Coole
kelen, den weg en genegen met de van ruim 15 jaar plaatsing ter singel te Rotterdam roept bij dezkar te rijden. Zonder uitstekende opleiding in een Zaak van HuisSollicitanten op voor de Betrekgetuigenissen onnoodig zich aan te houdelijke Artikelen of IJzerwaren. king van HOOPD-ZIEKENOP;
melden.
(3433) Adres fr 0., lett. P S 995, N. vjd Dag. FASSEB in genoemd Ziekenhuis
Adres fr"., lett. E H 9, N. Vld Dag.
alléén OngehuwdePersonenkunnen
in aanmerking komen. Beflecteerenden moetenzich in Persoon, met
In het Krankzinnigen-Gesticht te overlegging van bewijzen van erDoor het eerstdaags uittreden Deventer wordt gevraagd, ora zijne varing op dit gebied, wenden tot
eener Pirma, wenscht men zich betrekking met Juli eerstkomende den Geneesheer-Directeur van geopnieuw in verbinding te stellen te aanvaarden:
meld Ziekenhuis, voor den len Mei
met belangstellendon tot het opa. s. Aan deze Betrekking is een
Salaris van ’4OO (met vooruitzièht
richten eener Fabriek van Vernissen en de meest winstgbvende van eene goede opvoeding en fat- op verhooging tot 600 jvrij Kost,
Verven, als Holl. Groen, Zinkgroen, soenlijke manieren en eene nette Inwon, en Bewassching verbonden,
de Commissie voornoemd,
(Arsenik vrije groene) enz. enz., of hand schrijvende, op eene jaarwedde
wel tot het uitbreiden eener reeds van
Mr. A. J. ROEST,
400.
Voorzitter.
bestaande Fabriek van dien aard.
Men adresseere zich met portvrije
Mr. C. F. A. HOOGEWEGEN,
Adres, , letter N, Boekh.-Uitgever brieven en onder opgaaf van ouder(3397)
J. BERGE, Rotterdam,
Secrelaris(3441) dom aan de Bestuurders. (3483)

"ScMldersknecht

’

ter leen, liefst van een weldenkend, vermogend Heer of Dame,

tegen nader overeen te komen
voorwaarden.
Adres fr 0., lett. EK 55, JV. vjd Dag.

Posterijen ca TeleppMs.gegeagreëerd Klerk,

Een
durende 21/2 jaar als zoodanig
werkzaam, en op eigenverantwoording aan den Toesteldienst deelnemende, wenscht bij HH. Directeuren voor de Betrekking van
Adsistent in aanmerking te komen.
De beste referentiën staan ten
„
dienste.
Adr. Fr"., lett. D J 54, N. v/d Dag.

_

Gevraagd:
een Naaister, met Costuuminaken
bekend, voor 1 dag per week, tegen
goed loon. Aanbiedingen in persoon,

Kalverstraat o/d N. Z. Kapel, 100.

Burgerjuffrouw, midd. leeft.
P. G., goed bekend met Koken
Eene
enz., van de beste getuigschr. voor-

zien, biedt zich bij een eenig Heer
aan als Meid-Huishoudster, onverschillig in welke plaats. Br. lett. O,
bij den Boekh. H. LOOS, Rotterdam.

MODISTE.

Eene Juffrouw, 8 jaar in een Burger-Modezaak werkzaam geweesten
flink voor den Verkoop, biedt zioh
terstond aan voor dergelijke Betrekking, beste getuigen staan ha»ar
__TP993 N.vldß.
ten dienste. Adr.

IAN DBN DAG VAN DONDERDAG 24 APRIL 1884. 3e BLAD.
■gerdochter, f
vraagt of er in ons land ooi k
_&' Verschenen " Tf_
Bovenhuis
■zich gaarne
gevraagd.
Boelhuis.
Men
gelegenheidbestaat
om uit over;- bij G. B. VAN GOOH ZONEN, Gouda.
Biap of
m

1

!■

AsTegen
of Nov. wordt voor
De Notaris BOELHOUWER, te blijfselen gekleurde Wol, Haard ■:
■shouding. een klein Aug.
kleedjes te weven naar Deventerscl
Gezin een vrij en net Watergraafsmeer, zal op WoensK>ede behan- BOVENHUIS te Huur gevraagd, dag 30 April 1884,
model. Br. Fr"., lett. W, Kiosk Frevoormiddags
Bdaris gelet gelegen op
uur,
Plein
of
Plant10
de
op
Hofstede
ssMeerlust,«
■ onder lett. soen, ongeveer omtrek Leidsche- bewoond door den Heer C. GRIN deriksplein.
I LEONARD

"

plein of Paleis voor Volksvlyt, groot Pzn., te Watergraafsmeer, om con4 a 5 Kamers, Keuken enz. Men is tant geld, publiek presenteeren te
geneigd het Perceel teKoopen wanVerkoopen:
Bn een der neer het Bovenhuis
na
be30 Koeien, 1 twee-jarige
HT Dorp, een valt. Adr.fr*., lett. B B bewoning
936, Ar. vdD. Rijstier, 40 Kippen, 20 Een136, aan het
(3479)
den, 1 Tilbury, goed onderhouden
■pf-ureau P. F.
Melk- en Boerengereedschappen, eenige Meubelen en Huis-

I
Bevraagt

HWene Linnenniet bene■pPr^udenlom
|^Wso jaren. Loon 130 buiten

BWval.

Brieven franco.

’

(3457)

Kuur,
tij Arnbem.
m\i
beP^ffeelte eener

VILLA,
beneden: Kamer, Keuken en Kelder, boven: drie
Kamers en Zolder, benevens
ruimen Tuin met Vruchtboomen. Aanvaarding 1 Mei. Huurprijs
220. Te bevragen met fr. brieven,
onder No. 43, Postk. te Arnhem.

’

de voornaamste plaatsen van
1 Mei,
Burgerheer
ons Land gevraagd: Dames,
In
Kost
Gezin,
in
een
fl.
K.
Een
stand,
Bit den fatsoenlijken
als selijk Verkeer, a ’32 p.m. Br. Fr".,Huilett.

Agentessen vooreeneLinnenfabriek,
tegen ruime provisie.
(3198)
Franco brieven met opgave van
referentiën aan het Postkantoor te
Eindhoven, onder letter B.
eenvoudig fatsoenlijk Meisje
Een
van Buiten, oud 28 jaar,wenschte
eene oudere Dame te Amst ofOm-

rtreken tot gezelschap te verstrekken en eenige kleinere Huishoudelijke bezigheden voor haar te verrichten, tegen genot van Kost en
Inwoning, waarvoor zij genegen is
«ene kleine geldelijkevergoedingte
"geven. Letters E E 939, A. vjd D.
(34101

Dienstboden !I
Dadelijk van allen rang en

"tand; ook Juffrouwen en

Mannelijk personeel verkrijgbaar a/d VOORZORG. Leeuwarden.
(3212)

vraagt met
met

B, aan G L. C.

breestraat 32.

VOSKUIL, Reguliers-

Te Huur:
Koningsplein,

Op het Singel

b/h

een HTJIS, bevattende 6 Kamers,

Keuken, Keider en Zolder. Zeer ge-

schikt voor Kantoor of Magazijn.
Huurprijs /'IOOO. Dadelijk te aanvaarden. Adr., lt. B T 988, N. vjd D.

_TËIïüÜR.
Voor een net jleer, z. b. b. h. h.,
wordt op een hoofdgracht, midden
der stad, met 1 Mei aangeboden,
een Zitkamer en Slaapkamertje. Huurprijs /"20 per maand.
Adres fr"., lett. TJ W 899, _V. vjdD.

Te HööFof te Koop :
een nieuw, Oud-Hollandschen stijl
"

gebouwd

in

Heerenhuis,

JUFFROUW, uit den be- gelegente Boksmeer aan het Station
schaafden stand, P. G. en midd. zeer geschikt voor
leeftijd, zag zich gaarne geplaatst
aan 't Hoofd eener Huishouding; stond 8 jareu aan 't Hoofd
Te aanvaarden op 1 Mei a. s.
eener Huishouding in Indië, is volTe bevragen bij J. HILLE3S-,
komen bekend met de Hollandsche, Aannemer, Grave.
(3103)
en voorzien van Akte Nuttige en

Eene

llótel of Restauratie.
Te Haarlem

Fraaie Handwerken. Aangenaamtefcuis meer gewenscht dan salaris.
Mr.fr0.,1t. TU 975, N.vjdD. (3295) bestaat, bij een Weduwe met een
Dochtertje, gelegenheid voor
Geldersche Meiden Kost en Inwoning voor een Heer
direct en later disponibel. Adr of Dame, of twee eenige Menschen,
de Voorzorg, Prinsengracht 273, te desverkiezende ook met Huiselijk
Amsterdam. Postz. v. antwoord.
verkeer. Adres franco, onder No. 97,
(3243)
aan den Boekh. A. J. KNOOP, Zijlstraat, Haarlem.
ongesteldheid der tegenWegens
woordige, vraagt men zoo
tpoedig mogelijk, voor Noodhulp of
voor Vast, eene Keukenmeid.
Een Huis met Tuin, watervrij
Zich te vervoegen liefst in persoon,
Maliesingel 3i, te Utrecht. (3435) gelegen te Übbergen bij Nijmegen,
bestaande uit 6 Kamers, Keuken,
en Bergplaats, gedeeltelijk
Juffiouw, nit den beschaaf- Kelder
Behangen en van Stookplaatsen
den stand, zoekteeiie BetrekHuurprijs 150 gulden per
king, hetzij let Assistentie in dè vooraen. bevragen
bij J. KNOOPS,
Huishouding, hetzij tot-Gëztlschap iaar. Te
in een klein Gezin of bij een be- Loodgieter, Hezelstraat, te Nijmegen.
(3315)
jaard Heer of Dame. Goede referentiën staan haar ten dienste. (3391)
Adresfr°-, lett. D C 915, JV. vjd Dag.
wordt TE HUUR aangeboden, in
een Tweede Werkde onmiddellijke nabijheid van den
het
gevraagd,
ster
voor
Dam, een helder en ruim KanBaken van Costumes
Huurprijs 200, direct
toorlokaal.
lett. TV 998, N-ijdD.
Adres

FUnke

Te Huur tegen Mei:

Eene

Kantoorlokaal-

Terstond

~"Jlaïiteljiiiiroinv.
I°.
Xe Haarlem woidt tegen

’
Te Huur:

te aanvaarden.

(2960)

A-lres fr"., lett.E N 593, N. vjd üag.
Aug.

est vroeger eene Manteljuffrouw,
van den P. G., gevraagd. Alleen zij
komen in aanmerking, die reeds
aan het Hoofd van den Verkoop
van Mantels geslaan hebben en van
goede referentiën voorzien zijn.
Brieven fro., mottoManteljuffsouw,
bq den Boekhandelaar G. VANDEN
BERG, Haarlem.
bekwame Keukenmeid,
van den P.
biedt zich aan
voor Noodhulp of voor Vast.
Ad fr"., Lett. M O 992, N. Vld Dag,

Een

Huizen en Bovenhuizen, zeer
gunstig gelegenaan den Amstelveensche weg, tegenover het Vondel-en
Willemspark en aan de Tram. Huurvan af ’225 tot ’7OO 'sjaars.
Êrijs
agehjks te bezichtigen en aan de
huizen te bevragen, alsmede P. C.
(2674)
Hooftstraat 150.

’

Per

Institutrice.

__

Eene

een ouderloos kind, 6 jaar
oud, wordt een KOSTHUIS
Voor
gevraagd, bij voorkeur in een

gezin, waar het als kind des huizes
wordt opgenomen.
Brieven, met opgaven van conditiën, worden franco ingewacht,onder
letters UB 26, N. vjd D. (3467)

Hervormd Predikant, in een
der Hoofdsteden van NoordEen
Brabant, biedt gelegenheid aan

tot het opnemen m den huiselijken kring en leiding van
een of twee Jongens.
Uitmuntend Onderwijs, ge(3213)
zond oord.

Te Huur:

nette Biirprtalter
lm
zich
Kinderjuf-

Een Heerenhuis met Tuin, op
gaarne als
tag
het beste gedeelte der St..lansstraat
frouw geplaatst; ook is zy niet te Haarlem, ook zeer geschikt om
ongenegen om als zoodanig mede als Winkelliuis voor eene netle
op reis te gaan. Br. fr°.. lett. C H, Zaak te worden ingericht.
aan den Boekhand. VAN DEN BOR,
Adres met franco brieven, ParkNieuwmarkt 38.
laan 68, te Haarlem.

Maiazp Wei. L M. Spier,
ZUIPEN,

_—

TB nniTD

Ifi tlUUtt.

__

.

,
Een Huis met Tuin,
4 Kamers, Uvee Bo-

venhuizen, 3 Kamers, ’425, ’240,
vraagt eene Winkeljuifrouw, ’220 per jaar. Te bez! Quellijnstr.
voor den verkoop vau Mantels en N". 34 bij de Ruijsdaelkade, en N°.
Costumes, volkomen met het Vak 32. Bovenhuizen met 2 Kamers, ’l6
bekend en gewoon met fijn publiek en ’l7 per maand, in de .lacob v.
om te gaan.
Campenstraat N°. 94, en alle WoOok kan in hetzelfde Magazijn ningen te bevragen aldaar in N°.
geplaatst worden eene Coupeuse, 70. Terstond te aanvaarden, en
die het Knippen en Arrangeren van allen voorzien van
Keuken
Costumes grondig verstaat. (3484) en verdere gemakken.

Nieuwmarkt38. NB. Geld vooir
taxatie wordt niet berekend.

.

tot

het

DE"WERK,opHOUT. TERRACOTTA en STEEN (alsmede
het ETSEN): op ZIJDE, SATIJN en PLUWEEL, door
A. S. en E. S.
2e verbeterde druk ’OBO.
MARs. NOOIJEN,

Het Schilderen op Hout,

Terra-Cotta, Zijde,
raad.
onderhouden
Satijn en Pluweel
Bezichtiging daags vóór en op
HUIS, voorzien van alle gemak- den Verkoopdag.
(3114)
met Vernisverf
Trekking
1
Mei
a.
s.
ken, benevens Tuin ; de Huurprijs
NB. Op de plaats is geen Hoofdpr. fl.
en het Vernissen van
minst.pr.f1.50K
is ’350. Te bevragen bij den Heer
gelegenheid tot Uitspanning,
Origineele Loten, geldig voor alle B Beschilderde Voorwerpen.
M.'LELSZ, aldaar.
maar wel in het onmiddellijk trekkingen,
Prijs 0.60.
(295Ö)
Certilicaten vooi t
nabijgelegen Café BECHTH UÏS. bovenst, a a 15.
’"! worden na toezending van Postwissel of Postzegels
benevens 5 Cents voor frankeering ;
TE KOOP: de natte Gist uit
gezonden door de Effecten- en Wis- 1' gevraagd. Franco opgaaf', Huize
eene Hollandsche Bierbrouwerij. Fr",
selbank, Den Haag. NB. Deze annona e Villa Nuova, te Oudshoorn. (3445)
brieven, met opgaaf van condiiien,
wordt slechts eenmaal geplaatst.
lett. A, Postkantoor Zeist.
(3i6i) op Maandag 28April, des avonds
na Zes uren, in het Vérkooplokaal SÏ__S-^_S-_^SS-__SÏS-S5-s___S_^-_J-B
koope men niet vóór de
FRASCATI, ten overstaan van den
biedt het geluk
geïllustreerde Prijscourant
Notaris
de hand!
gevraagdte hebbenvan
Te Koop, een prachtig Buitengoed, groot 20 Hectaren. Dadelijk
te aanvaarden. Ook voor de ZomerM. J. CLAESSEN, G. S. NOUT, ,T.
maanden te Huur
(3466)
Dit groote kapitaal bedraagt
Nationale Handel in IJzerAdres fr», lett. Z C 27, N. vjd Dag. BULK en G. S. BAKHUUZEN, Mahet gelukkigste geval de
in.
waren voor Huishoudekelaars, presenteeren als lasthebHoofdprijs,welke in de Groote
lijk gebruik.
benden van hunnen Principaal, aan
Hamburger Geldloterij te
den meestbiedende of hoogslmijLEVERING
PRANCO.
winnen is. Dezelve is goedgete Verkoopen:
Conlant 5 pCt. korting. (1167)
keurd door de Regeering en
nieuw, te Koop aangeboden, nende
TOT AMOTIE:
gewaarborgd met het geheele
lang 13 Meter, breed 2.75 Meter en'
Dne Woonhuizen met derzelve
Staatsvermogen;De Hamburdiep 0.85 Meter, draagvermogen c.a. Getimmei'ten, staande aan
den
ger Geldloterij is juist zoo
IHOOO Kilo. Prijs ’6lO acoi.tant. Te Overtoomschenweg, op den hoek
ingericht aisde .Nederlandsclie
zien en te bevragen te Zaandam bij van en iv de 11. G. Kosterstraat,
klassenloterij, met het enkel
W. KLAVER, Oostzijde.
geteekend N°. 63,C5 en 07 (Gemeente
(3152)
verschil, dat de Hamburger g
Nieuwer-Amstel)
60.500 prijzen!
Geldloterij
in één Koop,
bevat, die iv 7 klassen getrok- !
en
zulks op die voorwaarden,welke
Door lamilieomstandigheden wordt
ken worden en als volgtsamen- n
dagen vóór en op den Verkoopmet 1 Mei ter Overname aangeboden! vier
De verachte en zeer
gesteld ziju :
dag ter lezing zullen liggen ten Kaneen Handel in Tabak en Siga- tore van boyengenoemden Notaris JB
| groote EIEREN worden
1 Premie aMark 300,000
ren,en aanverwanteArtikelen. B. WEKENDLIJN SMIT, Overtoomgezonden uit bovenDe Zaak bestaat meer dan 30jaren. scheweg 151.
11 1 Prijs a » 200,000 1 staand Hoen
derpark a
2 Prijzen a » 100,000 1
Huis, Winkelopstand en WinkelinDe Perceelen zijn te bezichtigen
Prijs
90,000
Cts.
ventaris is er bij te Huur. Franco des Dinsdags
1
a
5
franco,
»
bij par1
en Donderdags, als80,000 1 tijen van 50 stuks. 3306)
1 Prijs
a »
brieven worden ingewacht bij den mede op den Verkoopdag,
G
van 1 tot
70,000 i
2 1 rijzen a »
Heer M. KOPPESCHAAR, Hoogland- 3 uren.
60,000 M
m
1 Prijs
a »
sche Kerkgracht 4, Leiden. (3378)
50,000 f.
2 Prijzen a »
G. S. BAKHUUZEN, J. A. BOELa »
30,000 f
1 Prijs
Lijders aan Vallende Ziekte, die
en
JON
verdere
in
de
Makelaars,
te
5 Prijzen a »
20.000 9 voor genezing vatbaar zijn, worden
Biljetten vermeld, zullenopMaanvan CERES, voor
3 Ii ijzen a
15.000 1 in mijn Gesticht voof Zenüwüjders,
1800. Huur dag 28 April 1884, des avonds
van het Huis ’7 per week.
10,000 K gelegen in een prachtvolle streek
20 Prijzen a »
te Zes uren, in het Verkooplokaal
5,000 I
Adres fr°., lett. O B. 994, N. Vld Dag. 'Frascati; te Amsterdam, len over50 Prijzen a »
der llijuprovincie, met zeer goed
100Prijzen a rs
3.000 | gevolg behandeld. Referentiën van
staan van den Notaris J. F. HEr.l32,000
253 Prijzen a »
| Doctors en Familiën staan ton
SCHLEB, in Veiling brengen :
OPiijzena »
1.500 M dienste. A'oor nadere inlichting-leze
No. 1 a 7. Zeven zeer gunstig
1,000 a
Een nieuwe, twee persoons gelegen WARMOEZIERSTUI^ M 515 Prijzen a _>
men deu prospectus.
gehaakte SPREI.
1030 Prijzen a »
500 B
3
Hr. v. EHRENVVALL.
NEN, mcl Huizen, Spoelhuiss
vjd
,N.
Prijzen
Adres fr"., lett. V IJ 3
00
a
Dag. zen, Werf en Erven, in de
200 ■
Ahrweiler, P.ijnpruisen. (1770)
03 Prijzen a »
150 ~j
m 29020 Prijzen a >*»
145 §
bij DE EU YEN I.GOSJES, Boelih.
§9 19340 Prijzen a 124, 100,94, 07, B te Haarlem, is verschenen:
40,-20 Mark.
te Koop aangeboden,
Een hoofdzakelijk punt van 1
voor den spotprijs van 240 Gulden.
Zoo goed als nieuw. Adres, onder in de onmiddellijke nabijheid van Sf belang is--in de liamburger E
en be- 1
motto ssPianinots, Nieuivs vjd Dag. den Overtoom, waarvan No. 1 a 3 B.Geldlolerij ojigesloten
aan de-Slotervaart en No. 4a7aan M staat daarin, dat geen Nieten, 9
OP DE
|9 maar wel Prijzen getrokken E
de Wetering, en groot als volgt:
m worden een ieder heelt dus fi
No. 1 93 Aren, 20 Centiaren.
11 tot aan hel eind der 7e Klasse I
» 292 » 70
»
Wegens overwachtsch vertrek, TE
W kans en behoeft niet. te vreezen, I
» 392 » 80
»
eene goed onderhouden
ïeeds wöegef) zooals in de 8
» 489 .»
Fransche Pianino. Te bezichti1 Heet., 21 A., OOCentiaren. B. Nederlandsche Klassen-Loterij, ï
5
DOOR
»
gen : Leidschegracht 44.
met een Niet uitgeloot te wor- E
» 677 Aren, 15 Centiaren.
den en zoodoende de kans te I
10
» 780
»
een kleine Provinciestad van
De Perceelen worden afzonderlijk ra verliezen.
Directeur vanhet Koloniaul Museum
ter
Z.-H. wordt
Overname aanDe Prijstrekkingen zijn vol- f
en in Combinatiën geveild en afgete Haarlem.
(3053)
geboden eene nette Zaak iv GaB
vastplan
het
officieel
gens
|
slagen.
Prijs
1.-~.
ren, Band en Mode-Artikeien.
/
Bezichtiging: de Perceelen des
Huis zoo goed als nieuw te Huur Dinsdags, Donderdags
Voor de eerstkomendePrijs- 1
en op den
of te Koop, bijzonder geschikt voor
Dames!
Verkoopdag, van 2 tot 4 uren, de m (rekking dci* van den Staat ge-1
paar
een
Dames. Brieven
m waarborgde Geldlotery kosten!
dagelijks, beWarmoeziersluinen
lett. G, bij de Boekhandelaren A.
lets Nieuws.
m GeheeieOrig.Loleu N.O. 3.60 c.
halve des Zondags.
(2819)
KOK & COMP., te Gouda.
Wilt gij aan uwe landen een tot
ss
» 1.80 » E
Halve
De Bewijzen van Eigendom ende
»
Kwart
» 0.90 » | nog toe ongekenden schoonen glariS
'Veilconditiën liggen acht dagen voor
geven, gebruik dan de geheel onUe orders worden, na inzen- I
en op den Verkoopdag ter lezing
en plantaardige „Excelschadelijke
|
H
van
bet
met
de
ding
bedrag,
boyengenoemden
ten Kantore van
Ter Overname aangeboden: een Notaris .1. F.
door I sior" Teeth Polish; hel voorOver9 grootsle opmerkzaamheid
i ons geëflectueerd. Het bedrag,! komt tegelijkertijd verkalking en is
volledige verzameling Boeken en toonischeweg 63, Nieuwer-Amstel.
■ gelieve men in muntbiljetten, | ten zeerste aan te bevelen tegen
Dictionnaires, te gebruiken aan
de Indische Inrichting (le Studiem Neil-, rl. postzegels of het ge- I den wolf in de tanden eu voorkomt
jaar). Slechts enkele Boeken voor
makkelijkste door middel van 1 uitbreiding van dezelve. Verkrijg't 2de jaar ontbreken. Benevens
baar in doozen van 60 en 40 Cts.
VAN
(3384) ■ intern, postwissel te remittee- E
de compleete Dictaten der beide de VISSCHERIJ en bel BIETEl ren en ontvangt een ieder van m bij M. CLÉBAN. Heiligenweg' 42.
studiejaren.
in de Vaart tusschen m ons de Origineele Loten met B
Voor den Verkoop van bovengeInlichtingen bij de
het Staatswapen voorzien. Ook
noemde Poeder worden solide
Boekhandelaren BLUSSÉ en VAN N'iarden en Diemerbrug, en het
GRASGEWAS op de 'Noordpol- M de halve en kwart Loten zijn R Depothouders gevraagd.
BRAAM, te Dordrecht, N°. 8.
B origineel. Bij het verzenden g Adres fr°., lett. 3? _? 940, N. vjd Dag.
derkade,onder Muiden, op Woensder Loten worden de noodige gl
dag 30 April 1884, des voormiddags 11 uur, iv het Logement m officiëele plannen gratis bijge- M
welke over rfc 7000 a 8000 Gulden Het Hof van Holland, te Muiden. B voegd en verklaren wij ons 9
hereid, bij niet-overcenkoms*, 9
kunnen beschikken, worden in de
Franco. Franco. Franco.
m ile Loien" voor de trekking 9
gelegenheid gesleld eene solide, naar
N°. 1. W.
van
le
hef
toege9 terug nemen en
9 Nederland en zijneAtlas
den eisch des tijds ingerichteKoekOverzee-'hare
le.
Advertentiën,
verspreidt
be9 zonden geld retourneeren. 9
en Banketbakkerij over te
in Z.- en N.-Holland en Gel- ffl De namen der bestellers wor- m -sche Bezittingen, 3e Druk. Pr. .1
nemen. Nadere inlichtingen fr". halve
2.
grootMengelwerk
alleen in de gansche pro- M den in onze Loterij-Registers 9 opN°.het
aan te vragen, onder lelt. E No, 221, derland,
gebied van NatuurwetenUtrecht,
bij
genoteerd
dadelijk
vincie
6000
H
en
na
iedere
exemplafl
uitgegeven onder redactie
Alsem. Advert.-Bureau F. B. VAN ren, tegen 10 Cent de regel.
9 trekking ontvangt de inhouder y schappen,
DITMAR, te Utrecht.
van
Ur. D.
of Dr. 11.
v.
J.
9 van ccii Lot onopgevorderd de g HAP.TOGH HEUS VAN ZOUTEVEEN.
WIJNGAARDEN,
Bj__2fdcorrl.
9 officiëele Trekkingslijst.
Prijs 'f 3.90.
Kui)sl_iei*_iel)i)crs!
De uitbetaling der Prijzen fl
De laatste partij moet weg a tout
Voor Zieken en Gezonden: 9 geschiedt
onder toezicht der
TE KOOP aangeboden: geschilprix, ik leverafzoo*lang de voorraad
B
Door
onze
lusschenRegeering.
strekt, de fraaie flinke Atlas vaïi
derd Behang uit twee KaS komst kunnen ook dé Winsten
Nederland, 3e druk, en ISIS er nog
mers (groote Stukken), van den 10 Cent per stuk. Tegen toezen- H
dadelijk na elke trekking ter
alles samen voor slechts f 1.10,
beroemden Friesehen Kunstschilder ding van Postwissel franco thuis.
bij,
9 woonplaats des winnaars uitvoor buiten de stad franco thuis op
PETRUS GROENIA. Te bevragen
Verkrijgbaar
bij
worden.
-9
betaald
bij den Heer DE DRUIN, Architect,
ontvangst van Postwissel, waarbij
Onze collecte is steeds van
S. J. VERMEUL, te Boskoop.
Zuidvliet, Leeuwarden.
staat:
voor Atlas e» Ists. Verkrijgbijzonder
begun9 het geluk
l baar bij
van
NB. Dit doek is 100
9 stigd en hebben wij nt. in 9 GoedkoopeD.Roeken, HangRazaar
Vischb/d
jaar oud.
9 Nederland in de laatste Lote- ■
te Rotterdam.
(3'_lo)
der Geschiedenis voor f6,60 in B rijen de grootste Winsten uit- 9 markt,
Voor"
t.
w.:
van
H
'Prijzen
»S
plaats vau ’25.
betaald,
/'9.50
Vrijwillige Verkooping,
in plaals van ’3O.
9 Mark 250,000, 100,000.9
op Zaterdag26 April 1884,
A. THIERS. De Geschiedenis I 80,000, 60,000, 40,000 §
des middags 12 uur, in het LogeH Mark etc.
ment ssde Roskam,<t aan het Amvan het Consulaat en hetKeiHet is vooruit te zien, dat j groot formaat, voor Tafelgebruik,
sterdamsche Buitenveer, te Weesp, zerrijk, compleet in 5 groote Deevan prima wit Linnen-Papier 50
deze solide onderneming zeer
len, meer dan 3000 Bladz. over 2 kovan:
veel deelnemers vindt en ver- j Cts. per 100; Idem blauw bedrukt
Een Woonhuis en Stalling voor lommen. Prijs ’25, nu voor ’6.50
met rand en andere versiering,
zoeken wij derhalve, om al de
tien Koeien met Erven, Schuren of in 5 fraaie Banden gebonden nu
uitvoeren,
kunnen
waarin Bon-o.ppétit! 60 Cts. per
orders
te
met Erven, Tuin en vier Kampen voor ’9.50- leder die dil Standaard100; klein formaat (Dejeunerde bestellingen zoo sppedig
best Wei- en Hooiland, alles werk nu voor den spotprijs van
Servetjes) bedrukt als voren 40
mogelijk, in elk geval voor
; staande en gelegen aan de 's Gra6.50 of ’9.50 koopt, ontvangt
Cts. per 100. Bij bestelling van 250
den 3Öen April a. s-, toe te
velandsche vaart bij Uitermeer, in bovendien nog als premie deconistuks franco door het geheele Hijk,
zenden.
Polder,
Keverdijkschen
» den nieuwen
" plct-tc Camera Obscura van HILna ontvangst van Postwissel.
i onder de gemeente Weesperkarspel,
DEBRAND, met Blaat, ingebonden
JSENTHAL & Co.,
genieten B rabat.
kadaster sectie G, nummers 210, in heel Linnen Band.
Bank en Wisselzaak,
| Wederverkoopers
Hötel-Restauratielioudeis enz. pei*'. 212, 213, 282, 352, 353, 199 en 209,
Wie van dit koopje profiteeren
Hamburg5, bij
! samen groot 3 Heet., 55 Aren, 70 wil. doe het spoedig, eer de
B.S. Wij danken voor het ■ -1000 met firma
I Centiaren.
tot nu geschonken vertrouwen H
voorraad dier Standaard-Werken
RÜDESHEIM,
Thans in eigen gebruik en te i tegen dezen spotprijs is opgeruimd.
en terwijl wij bij het begin 9
Verkrijgbaar bij D. BOLLE,
i aanvaarden bij de betaling der
nieuwe Verloting ter deel- 9 Rembrandtpl. 17, Amsterd;
Fabrieks-Depot van Papierwaren
1
Kooppenningen,
neming uitnoodigen, zal ook 9
die is bepaald op Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang
(3323)
Handelsdrukkerij.
en
7
streven
zijn,
b/d Vischmarkt te RoUerdam.
verder ons
door 9
' Juni 1884.
Nadere inlichtingen te bekomen Voor buiten franco, op ontvangst n reëele bediening, de tevreden- B
Stoomdrukkerij van
1 ten Kantore van
Postwissel van 6-50 of 9.50, B heid onzer geëerdeinteressen- fl
waarbij staat voor Thiers en Hü- * ten ie verwerven.
M. J. KEISER,
ROELOFFZEN & HÜBNER,
(2826)
Notaris te Weesp.
i (3456)
debrandAmsterdam.
een
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Openbare Verpachting H
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ILU. ValigciïootënT
Zamlvoort-Bad.
HUUR,
het
nabij
TE
Station en

Passage, VILLA'S, bevatiende zes
Kamers, Kelder en vrije Keuken,
het geheele seizoen a
375;
1 Mei wordt gezocht een voor
in verhoudinghooger. Te
voor een grooteren
paar uur per Dag. Fro. br. met bevragen bij den Eigenaar N. 11.
nabij het Station le
prijs, lett. Z B 4, N. vjd Dag.
Overveen.
(2304)

Une Demoiselle Parisienne, diplomée, agée de 23 ans, R. P., désire
se placer comme Institutrice
interne auprès de jeunes enfants.
Outre le Francais, et i'Allemand elle
est capable d'enseignerles premiers
éléments de l'Anglais et du Piano.
Adresser lettres affranchies, sous
tes initiales M M, Keizersgracht 389,
Amsterdam.
Juffrouw, van den P. G. en
30 jaar oud, zag zich gaarne
geplaatst bij zeer jeugdige Kinderen. De beste getuigen staan haar
ten dienste.
Adr. fr 0., lett. K M 990, N. vjdD.

Te
Huur ofnette Koop:
te Buiksloot,

74000 GULDEN
wordt als le Hypotheek aangebo- den op Huizen en Landerijen. Brieven fr., lett. M M, Boekh. VAN DEIS f-
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