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Door de Prov. Staten van Friesland vangen. Een paar veenbaggermachines,
ontsla? verleend als adsistent voor de pathologische
waarvan een
anatomie bjj de Universiteit te Leiden, en is voor werd 17 Nov. 1887 een tariefvastgesteld van kanaal- en electrisch zal worden
verlicht, zün
naar d.
het tijdvak van 21 Maart tot en met 31 December bruggelden bü de Terbandsterbrug, nabü Heerenveen, veendernen in den Eietwükeroordpolder
vervoeg.
1888 benoemd tot adsistent voor de pathologische zoomede een reglement op de invordering daarvan,
e PerBj.B;Vereeniging e
anatomie bü genoemde Universiteit £. Gl. A. ten met bepaling dat het 1 Mei 1888 in werking zou treAmsterdam
ontving
over het afgeloopen jaar t 2115.065,
De
Dit nummer bestaat uit drie bladen.
den.
Minister
van
Siethoff.
Binnenlandsche Zaken heeft drag wordt
welk beGedep.
gewezen
aangewend
tot
op
echter
Staten
de mogelükheid,
aankoop van kleedjair.
Bü Min. beschikking is voor het tijdvak van 1 April dat
stukken
v«sór
nog
Weesinrichting
dien tüd
voorde
niet de bekrachtiging zal zün
te Neerbosch.
1888 tot en met 31 Maart 1889, benoemd tot bediende
bü het Koninklijke Penningkabinet te 's-Gravenhage verkregen van de wetgevende macht, tengevolge ;Ji e Renen zal een armenhuis vooi
waarvan Ged. Staten een voorstel hebben gezonden jonge en oude bestedelingen worden opgericht
H. J. Mulder.
aan de Staten der provincie om, wanneer zü 24 Maart
VAN
Hoe weinig waarde kleine fabrieken
Tot leden der commissien, welke gea. s. vergaderen, dat reglement opnieuw vaat te stelaan de Zaan hebben, bleek voorgaande
len met die wüziging, dat het op een nader door
durende het jaar 1889 belast zullen zgn met het afnemen van de examens van apothekersbediënde zjjn Ged. Staten te bepalen tödstip in werking zaltreden. week op eene veiling van een gortpelmolen. Vooreen
deze molea / 57°0 en nu
benoemd :
f?. 1? werd
Jaargang 1888.
Nadat door het Gemeentebestuur van ’3200. Indertijd
a. van de commissie welke zitting zal houden te
voor
mnlón h*
onderhandschen koop, nog dersoliik«n
Utrecht: Dr. H. Wefers Bettink, hoogleeraar, en Loosdrecht aan den Heer H. L. Geveke c. s. voorF. D. Fontein, apotheker, beiden te Utrecht;
b. waardelük vergunning was verleend voor den aanleg zaagmolens en obemolens brengen ook weinig op?
De Directie bericht dat, evenals vorige jaren, van
van eene tramlün van die gemeente naar het station
de commissie welke zitting zal houden te GroDe Leidsche spaarbank, opgerich*
Dok thans weder een boekwerk als premie op ningen: C. H. van Ankurn, apotheker te Groningen, Hilversum, is thans opnieuw door genoemden conhefc Nutsdepartement aldaar,
lfesn October
S. Koning, id. te Winschoten.
cessionaris aan het Bestuur der gemeente Hilversum 1818, gaf dezer dagen aan de ledenden
den jaargang 1888 van Het Nieuws van den enTot
een
van
plaatsvervangende leden dier commissien: o. vergunning gevraagd om die lün over de gemeenteharen toestand over 1887. Het aantalversla*
deelnenwra
gronden te mogen leggen, en wel van den LoosdrechtVag ter perse is.
van de commissie te Utrecht, Dr. F. C. E. van Einbbedroeg aan het einde van het boekjaar
8298 met
schen Gnntweg, Vaarweg, Kerkbrink, Heerenstraat, verschillende inleggelden,
den, apotheker te Utrecht, en Jb. Broeker, militaire
Ditmaal wordt den abonné's aangeboden
het gemiddeld
terwül
apotheker le kl. met titulairen rang van majoor te Groest en Stationsstraat naar het station.
aan elken mle «Ber verschuldigd, bedraagt
Dit verzoek ging gepaard met een ander van de
Utrecht;
b. van de commissie te Groningen
H. Bennema Jz., apotheker te Groningen, en E. heeren Geveke en Heübroek, concessionarissen der
bedra der Meffeingen , wa»
tramlgn 'sGravenland—station Hilversum, om de thans
Steenhuisen Hz., id. te Veendam.
2ame5
en der teruggevraagde gelden 578,612.42.
bestaande <jn, welke bü de buitenplaats van den
ROMAN
verschuldigd kapitaal bedroee
De luitenant t e r ze e 2 e kl. F. Smit, uit Heer Kehrer den 's Gravenlandsohen weg verlaat om i i,04z,5Zfa.72. «leggers
Het reservefonds bedraagt 101.235.24V4.
DOOR
Oost-Indié in Nederland teruggekeerd, is op nonhet dorp aan de Naarderstraat weder in te treden, De rente is op
8.60 pCt. bepaald.
T^T^*
te mogen verleggen, en wel den 's Gravenlandschen
activiteit gestold.
Mr. M. G. L. VAN LOGHEM.
soneu w,erden
gestort ca
weg te doen vervolgen en door de
Pv'
Schoutenstraat
Het telegraafkantoor te N ü ke rk(Gel d.) Bussummer- of Kerkstraat en Stationsstraat
Sen «^aan. Nieuw «Qn ingeschre(Fiore della Neve.)
naar
heeft over 1887 opgebracht 417.90, zoodat door de het station, of wel
indien
aanvraag
de
betreffende
gemeente
182.10 aan het Kük moet worden uitgeDit boek wordt, evenals vorige premiewer- keerd,
de tramlijn van Loosdrecht wordt goedgekeurd
van de
de Weezen voordeele
ca
gewaarborgde
het
ontbrekende
van
de
zonde
's
van de met de vischbom Weduwen
Gravenlandsche tram aan die op de Kerkbrink aan
Cornelia JohanmL
ken, uitsluitend voor geabonneer- 600 gulden.
den
in
storm van den 2 Sept. 1887 verongelukte bete sluiten.
den op ons Blad gedrukt.
In de vergadering van den Gemeenteraad, gisteren manning te Egmond aan Zee, is verschenen bö dea
De kapitein van den generalenstaf gehouden,
uitgever
P. Kluitman te Alkmaar, een muziekstuk,
waarin beide verzoeken werden behandeld
Zij, die het wenschen te ontvangen, moeten W. A. F. de Meester is werkzaam gesteld aan het
getiteld „Weldadigheid", voor eene zaDgstem
is besloten ze alvorens door eene
met pioorlog.
van
van
3
departement
commissie
ano-begeleiding. Gedicht van W. J. Hofdijk
vóór I°. April e.k. bij den Boekhandelaar of
leden te doen onderzoeken.
Muziek
van Ricliard Hol, 108ewerk. Prüs 40 Cents.
De aanvraag om verlegging van de lün van 's GraIn de artillerie- en cavaleries tallen
bij de Postadministratie, door wier tusschenvele paarden aaninfluenza (griep). velnandis door de bewoners van den'sGravenlandschen
Aan den door de sociëteit „Eendracht*
te
Amersfoort
lflden
komst zij geabonneerd zijn, 65 Cents depo- Eenige der aangetaste dieren zijn reeds bezweken. «reg bü request aan den Gemeenteraad ondersteund. te Veendam
uitgeschreven biljart-wedstrüd name»
16 spelers deel. De le prüs werd behaald door dea
neeren, voor welke tegemoetkoming genoemd
Tot gemeente-geneesheerte HeinkensHeer G.
het leger wordt voor het gebruik
de 2e door den Heer J. Venema, de 3a
boek hun terstond bij uitgave franco zal teBüvelde
een antiseptisch noodverband ingevoerd. zand (Zeel.) is benoemd de Heer Dr. G. Schilliam, door den Heer D. H P. de Zeeuw.
zonden worden. Wenscht men de prem'"e Hiertoe wordt bg mobilisatie ieder militair voorzien arts, te Areudskerke.
Vanwege het Provinciaal Bestuur
vaa
een verbandpakje, waarin 2 stukjes sublimaatrechtstreeks van ons bureel te ontvangen, dan van
Tot leden van de po lderbe sturen der Limburg, is te Maastricht aanbesteed: het driejarig
gaas, een zwachtel, eenig boorzuureneen veiligheidsvan
werken
onderhond
de
van het kanaal Luik—
Eotte en Vereenigde binnenpolders onder Haarlemzende men ons een postwissel van 65 Cents. speldj alles besloten in een stuk geel batist.
en Spaarnwoude, zün herkozen de heeren Maastricht. Nederlandsch gedeelte. Minste inschrijver
merliede
dat
geval
In
de Heer Ummels, aldaar, voor 57,294. De raminir
schrijve men op den postwisBü het garnizoen te Maastricht worJ. Vriesekoop en P. Vink.
voor
de drie jaren bedroeg 57,450.
Bel, behalve zijn duidelijk adres, slechts de den thans de varkens op trichinen onderzocht. Bit
onderlinge
VeeverzekeringmaatDe
onderzoek geschiedt onder toezicht Van denkapiti.'n
De
opbrengst der Noord-Zuid-Holland*
schappü
woorden: „Voor de premie". Verdere bijvoekeerde in 1887 wegenß sterfte
Rogse en eenige
die daartoe a«- van vee teuit Druten
sche
Stoomtramweg-Maatschappij Haaflenv—Leiden
’528,
de
somma
van
batig
terwül het
noodige instructie ontvangen onder leiding van den
bedroeg in Februari 1888
ging is overbodig.
saldo
over
het
afgeloopen
jaar
bedroeg
37i98.
’5430.41 en sedert 1 Januari
Houba,
aldaar.
Onze geabonneerden te Amsterdam betalen veearts verslag-is
Ofschoon de in kas zgnde gelden ’212.62 minder dan ’10,922.73, tegen 9914.92^ over hetzelfde tüdvak
Het
van de co mhet vorig jaar bedroegen, bleet' toch de heffing van' van 1887.
slechtß 50 Gerits, mits zij depremie later doen missie tot aankoop verschenen
van paaiden in Overijsel ca
de premiën geluk het vorig jaarop 1 percent bepaald,
den Minister van Oorlog uitgebracht terwül, indien onverhoopt mocht blüken meer noodig
Schoolnieuws.
afhalen en mede vóór 1". April die 50 Cent OVer Januariaan
jl.:
te
alsdan door het Bestuur eene vergadering zou
Voorburgwal
ten onzen kantore, N. Z.
No. 187,
Aangaande de provincie Ovorüsel wordt daarin
Voor de eindexamens der gymnasia ia
belegd worden.
niet veel goeds van de paarden gezégd, en worden
De aftredende bestuursleden werdenmet algemeene 1888, en daarmede geluk gesteld examen volgens art
tegen ontvangst van een „Bon" hebben gestort. vele
gegeven
wenken
die tot de verbetering van het
11 en 12 der wet op het hooger onderwas, kunnen
stemmen herbenoemd.
Aangezien bij vorige premiën vele honderpaardenras kunnen aanleiding geven. In Olst en
de aanmeldingen geschieden vóór 1 April e.
k bii
Voor
de
Vrüdag
23dezerte
Alkmaar
werden 27 paarden aangeboden, waarvan te
den inspecteur der gymnasia te 's-Gravenhage*
den hunne bijdrage te laat inzonden endaar- Wüe maar
houden Paaschtëntoonstelling vanrüstieren, melkopgave van woonplaats en van het getuigschrift, m«t
Wüo
een werd gekocht; het soort van paarden te
door moesten teleurgesteld worden, zij men aldaar wordt genoemd te plat, te zwaar vanbouw en vee, vet rundvee, rammen en fokschapen op het men verlangt te verwerven, en met vermeldingdat
ot
in de kooten met te platte en breede hoeven. Doelenveld, aldaar, zgn 166 nummers aangegeven, men aan het eindexamen van een der gymnasia da»
indachtig, zonder uitstel aan bovenstaande slap
waarvan
90
vette
zgn.
runderen en 70 fokdieren
De commissie bezocht verder Zwolle,
wel aan het examen voor eene Staatscommjasio
DedemsDeze grotite aanvoer, welke de vorige ver overvoorwaarden te voldoen.
vaart, Staphorst, Marie en Vorchten; uit al die
wenscht deel te nemen.
treft,
pleit
wel voor den toenemenden bloei deZij, die zich als nieuwe abonné's op ons gemeenten werd van de 192 aangebodenen slechts een zer tentoonstelling,
Door een groot aantal bewoners de*
te meer nu
de laatste jaren gehuchten
in de nab'üheid van Zwolle. een
paard gekocht, en
ongelüken strüd heeft volzüte houden
vrn
Maris en Vliegert, gein. Helden».
Blad aanmelden, hebben mede recht op deze In die streken zün dewel
met die Tauningen Beringen,
paardenhouders nog volstrekt te
(L.), is een verzoekschrift aan Z. M. dea
Rotterdam. De goede naam der Alkmaarsche
op
hoogte
van
hetgeen
niet
de
voor
premie.
bruikbaar
de directie.
een
paard in den krügsdieust verlangd wordt, zoodat een Paasohtentoonstellmg, ook in het buitenland reeds Koning gezonden, waarin verzocht wordt het Gemeentebestuur te noodzaken daar ter plaatse eena
groot aantal der paaiden het aanzien niet waard met meer onbekend, mag een levendigen handel
doen verwachten.
openbare school te bouwen, omdat hunne kinderen
Binnenlandsch Nieuws.
waren; van de hengsten getuigt zü o. a. van een die
door den verren afstand van de bestaande school,
De Po,?
gen om in Drente een
tal van inlandsche merriön gedekt had, en waarvan
bond van geregeld onderwgs
w
'
21 Maart.
van
verstoken zün.
Werkliedenvereemgingen
vermoedelük zeer slechte veulens afkomstig
op
dat
te richten,
totaal tot dekken ongeschikt was wegens geheel mislukt, daar sommigen ook de politiekzün
Te
Bü Kon. bes 1. is de le luitenantder deze hengst
West-Stellingwerf
op
II (Friesland) i«
dat prograin.ua wenschten gebracht te zien,
mariniers H. A. Mos, op zün verzoek, eervol uit den slechten rug en slechte beenen. De oommissie vereene afdeeling van het Ned. onderw'üzers-genootschap
en andezoekt
dan
ook aan de eigenaars van paarden den ren daar volstrekt tea cia waren. Wel is besloten, dat opgericht met 12 leden, en te Sappemeer, (Gr.) eens
dienst bü het korps mariniers ontslagen; —is benoemd tot 2en luit. der infanterie van het leger in weg te volgen, hun reeds meermalen aangewezen om de verschillende vereenigingen zullen samenwerken met 26 leden.
Ned.-Indië, de cadet J. Smit Siebinga, herkomstig van het paardenras te verbeteren, en diegenen, die reeds om de belangen vau den werkman te behartigen,
terwol eens of tweemaal in het jaar de verschillende
de Kon. Militaire Academie; —is benoemd bü de den goeden weg insloegen, dien te blijven volgen.
Gemengd Nieuws.
cavalerie, bü het 2e reg. huzaren, tot 2e luit., de op
In September 1887 werd aanProf.Dr. besturen eene büeenkomst zullen houden.
De commissaris van politie te Nijmegen vestigt
Maüer, directeur van het Rijks-proefstation te
Op de te Haarlem gehouden hengstenlün verzoek eervol ontslagen le luit. van het korps A.
de aandacht op de praktijken van den DuitscherHen
Wageningen, een onbepaald verlof verleend, wegens keuring, is de door den Ministor van Oorlog toegemariniers ff. A. Mos.
mann Petry, 28 jaren, opkooper van oud lood, zink,
ongesteldheid. Naar wij vernemen
zegde prijs van
500 niet toegekond kunnen worden. koper,
zün gezondheidsDr. D. E. toestand zoodanig verbeterd, datishü
blik enz., herkomstig uit
lengte geBü Min. beschikkingop is aan
heden uit het
De werkzaamheden in deveenderüen woon, vrü gezet, haar blond,knevel rossig, aangezicht
Biegenbeek van Heukelom,
zün verzoek, eervol buitenland wordt terugverwacht.
onder Sloten en Amstelveen zullen binnenkort aan- vol, uiterlük
kleeding: lichtgrüze demisai»
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Jen Stil en Oceaan.

Naar het Engelsch van FRANK R. STOCKTON.
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breed gesproken hebben
men daarover nog
en eigenlijk hebben
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Sben wlt^ If/

die wij vroeger nooit gedacht hadden dat wij
ooit zouden moeten bewandelen. Maar wij
zijn toch altijd blijven denken aan de lessen,
die ons van der jeugd af zijn ingeprent geworden, en wij hebben ons altijd stipt daaraan
gehouden, althans wanneer wij daartoe maar
eenigezins in de mogelijkheid waren. Toen
wij allebei onzen man moesten verliezen, terwijl Juflrouw Aleshine met een zoon achterbleef en ik zonder kinderen, wat misschien
nog wel zoo goed is geweest, want niemand
kan voorspellen wat er ooit van hem had
kunnen worden
«
„Ja, dat is zoo,« zeide Juffrouw Aleshine,
„want het had best kunnen gebeuren dat hij
misschien op een kantoor was gekomen te
Rochester, en dan zouden gij en ik nu niet
te zamen op reis hebben kunnen gaan."
Toen wij dan allebei onzen man moesten
verhezen,* vervolgde Juffrouw Lecks, „hadden
wij beiden een behoorlijk inkomen om van
te kunnen leven, en wij hebben altijd de
nagedachtenis van onze overledenen in eere
gehouden, en zijn nooit afgeweken van
de lessen en wenken, die wij in onze jeugd
van onze vaders en moeders hebben ontvangen.
»Ja, dat is zoo!« zeide Juffrouw Aleshine

zeggen, zoowel vande' wederom.
„En nu, Mijnheer Craig,« hernam
anderen kant Tn<?
i staan wij voor de moeielijkheid dat
Lecks,
hebben in ons
wij nog niet weten in welke richting uwe
rnet a erie, tegenspoeden te
gehad
worstelen
opvoeding vroeger is geleid gewor-l^ö. _Wrj
en wij hebben vaak moeten gaan op
wegen, weten eigenlijk nog niets van u, dan alleen
over zoudt kunnen
eenen als van den

Aleshineen^ik
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dat gij vriendelijk en hulpvaardig voor ons klacht daartegen hooren, al denken wij btf
geweest zijt, ongeveer alsof wij tot uwe onszelven natuurlijk er het onze van.*
*
familie behoorden, en dat wij stellig nooit
Ik was op het punt om in lachen uit
te
behouden hier aangekomen zouden zijn in- proesten bij het onverwachte Blot van
dei»
dien gij ons niet hadt geholpen. En om zonderlinge toespraak, waarvan
ik
in
dea
die reden zijn Juffrouw Aleshine en ik aanvang de strekking
onmogelijk
had
kunne»
dan ook overeengekomen om de beslissing raden. Doch ik
hield mij in toen ik zag met
van de zaak geheel aan u over te laten, en welk een angstige
bezorgdheid de twee vrou.
precies zoo te doen als gij zult goedvinden. wen mijn
antwoord zaten af te wachten, dat
Toen wij beiden onze woonplaats verlieten voor haar werkelijk
eene levensquaestie raakta.
en ons in de wijde wereld waagden, konden Ik haastte mij
dus
de
verklaring af te leggen,
wij vooruit weten dat onze weg niet altijd dat het
vaststellen
van
den middagmaaltijd
over rozen zou gaan, en het is ook uitgekoop het klokje van twaalf uren geheel in over*
men zooals wij het zelf reeds voorspeld eenstemming was
met mijne innigste harte»
hadden."
'j
wenschen.
«Volkomen waar !* bevestigde Juffrouw
„Heerlijk!* riep Juffrouw Aleshine ui^
Aleshine met een zucht.
terwijl hare oogen van blijdschap schitterden,
„En daarom, alles wat er over ons beschikt terwijl Juffrouw Lecks niets zeide, maar
do
is, zullen wij met moed en gelatenheid weten
uitdrukking van kalme tevredenheid op haar
te dragen,» vervolgde Juffrouw Lecks. „Ziet
anders zoo strak gelaat voldoende bewees, dat
Se' Mijnheer Craig, hetzij gij het dagelijksch mijn antwoord haar van een zwaren en druk*
middagmaal wenscht te houden om twaalf kenden last ontheven had.
uur
zooals wij het tot dusver altijd gewend
„En nu wij dat weten,* hernam Juffrouw
waren
of 's avonds om zes uur, als Aleshine, »zal ik ook terstond weer aan dea
daar aan boord van het schip
al begrijp slag gaan, en gij zult zien in hoe korten tijd
ik ook niet hoe de menschen er ooit toe ge- ons middagmaal gereed komt. Voordat wij
komen zijn, om de volgorde van hunne maal- met u gesproken hadden, kon ik niet weten
tijden tegen alle gezond verstand om te keeof ik voor een lunch of voor een middagmaal
wij
had te zorgen. Gij moet u dus voor vandaag
ren, maar dat doet er nu minder toe
zijn tot alles bereid. En wanneer gij misschien nog niet al te veel er van voorstellen; maar.
zijl opgevoed in de leer, dat men eerst 'sa- met morgen te beginnen, beloof ik u vaßt
ca
vonds tegen zes uren het middagmaal moet. zeker dat alles in dè beste orde zal ziin. Ook
houden, dan zult gij van ons nooit eenige zal ik eiken ochtend vroeg opstaan
om brood

——

—

—

HET NIEUWS
donkere gekleede jaquette, donker geruitepantalon, liggend boord, blauwe das, zwarte phantasiehoed, bottines met dubbele zolen en booge hakken,
en in het bezit van een bamboezen wandelstok met
son,

ring, nikkel hazekop en lange ijzeren punt.
Dezer dagen nam hü zün intrek in een logement
achterte Nümegen, hetwelk hü heimelük verliet met
lating eener schuld van 8.70, na aldaar tegen 1 Mei
a. k. twee boyenwoningen een voor 156 en een
175 te hebben gehuurd en pogingen te hebvoor
ben aangewend om geld van de verhuurders te leenen.
heeft
Volgens inlichtingen van de politie te
straf ondergaan ter zake van bedrog,
hü meermalen
is hü België uitgewezen, en worden hü en zgne vrouw

’

’

’

verdacht van bedriegerüen, te Crefeld gepleegd.
Hoewel het water op den GelderBchen Usel is begonnen te vallen, vreestmen toch
bg invallenden dooi weder eene overstrooming, omdat de waterstand op de rivier buitengewoon hoog
en het aldaar te verwachten is, dat er nog veel
water zal bijkomen. Blijft evenwel de wind nog
gedurende eenige dagen Noordoost, dan wordt het
gevaar kleiner, omdat het water dan spoedig zal
wegvallen.
Te Geulle (L.), is uit de Maas het lijk
opgevischt van een tot nu toe onbekend man, in
vergevorderden staat van ontbinding verkeerende.
Nabij het station Baexem is de baanwachter P. aan een groot gevaar ontsnapt. Juist
toen hrj de lijn wilde oversteken, kwam de trein
van Roermond naar Antwerpen nabij, hjj werd
gegrepen en van den weg geslingerd. Hij kreeg
echter slechts eenige lichte wonden.
De Britsche consulaire ambtenaar
te Pretoria (de Heer Rolph Williams) heeft eene
reis gemaakt naar de Malmani goudvelden via
Eustenburg en Zeerust, en schrijft daarover aan
zrjne Regeering. Aan dat schrijven is het volgende ontleend:
De weg van Pretoria naar Eustenburg, een afstand
behoeft geene bijzondere vermelding.
van 65
Eustenburg zelf is eene stad met eenige weinige
honderden inwoners, zeer schilderachtig gelegen
aan den voet der hellingen van den Magaliesberg.
Klein als de stad is, heeft zij niettemin 4 of
5 kerken met predikanten ter plaatse woonachtig

roor de verschillende godsdiensten.
De handel van de stad is vrü belangrük en wordt
gevoed door eene tamelük bloeiende landbouwersbevolking en door de naburige groote inboorlingenstad, onder het opperhoofd Mogata. Een groot deel
van den handel valt in de handen der Arabieren,
die thans in de Zuid-Afrikaansche Republiek talrgk
BÜn. Na Eustenburg verandert het aanzien van het
land, en in plaats van het open veld wordt het vrü
begroeid en zeer schilderachtig.
Eustenburg den 17en December verlatende, kwam
ik, na een afstand van 9 mülen te hebben afgelegd,
in Mogata's stad, eene groote en verwonderlük zindelüke stad, büzonder fraai wegens de omgeving en de
talrüke oranjeboomen, die in de geheele stad geplant
eün. De stad is de best gebouwde die ik ten zuiden
der Zambeßie gezien heb. Veel van het werk is bepaald schoon en wgst op oefening en geduld, die
gewoonßjk niet onder de zuidelüke stammen worden
gevonden, terwül dehutten mjna ongemakkelijk helder
en in eiken voorhof teekeningen op den vloer
zün geschetst, dikwüls door middel van perzikenpitten. De inwoners zün een tak van het Makati-

zijn

volk, en evenals vele der stammen in de geheele
Transvaal in waarheid van Basuto-oorsprong.
Bi geloof niet dat de bevolking thans grooter is
dan 2000 of 3000, doch de stad kan meer inwoners
bevatten.
Op korten afstand van hier is de hoeve van President Krüger, thans door zün zoon bewoond, en zijn
tehuis voor hü President was. Inde omgevingwemelt
het van hoeven, die uit een Transvaalsch oogpunt
beschouwd büzonder welvarend zün.
Kort na Mogata's dorp te hebben verlaten, ging ik
voor de tweede en laatstemaal over den Magaliesberg
en gaat de weg in N. N. W. richting naar Zeerust
over vele rivieren, die in den zomer dikwijls groote
Btroomen worden. Het land is zeer schoon, op sommige plaatsen zeer schilderachtig. Hier en daar zgn
die
hoeven van Boeren en Kafferdorpen. De
uitgestrekte
zg'n,
talrgk
te
bebouwen
schünen
vrü
velden, docb de hoeven der Boeren zün hier evenals
elders eenvoudig leemhutten, schijnbaar zonder acht
te geven op doelmatigheid en versiering opgericht.

Zeerust ligt aan den voet van een heuvelenreeks,
die juist de scheidslgn vormt tusschen het Boschveld en de groote vlakten van het zuiden. Ik geloof
niet, dat de bevolking grooter is dan 600 of 700 zielen. In vervlogen dagen was Zeerust het uitgangspunt voor het binnenland, en vertrokken van daar
alle kooplieden naar Matabeleland en de Zambesie.
De ontwikkeling van Bechuanaland heeft daarin
verandering gebracht, en Zeerust hangt thans voor
haar voorspoed geheel af van de boeren van de
Marico en van de zaken die wellicht de pas ontdekte Malmani goudvelden zullen brengen.
Van Zeerust naar Malmani is ongeveer 18 mülen.
Het stadje Malmani ligt nabü de oevers van de
Malmani'a rivier, eene rivier die niet zeer ver boven

te bakken voor ons ontbijt, en gij behoeft
ook niet bang te wezen, Mijnheer Craig, dat
gij niet eiken avond een stukje vleesch voor
uw avondeten zult krijgen.//
In den loop van den namiddag legden wij
te zamen een eerste bezoek af aan den tuin.
Deze was gedeeltelijk begroeid met zeer hoog
opschietend gras en andere nuttelooze planten,
maar scheen toch voor een ander gedeelte
met goede zorg onderhouden te zijn. Sommige
bedden waren reeds ontgraven en nu met

onkruid- begroeid, terwijl wij enkele andere

bezet vonden met gewassen, waarvan wij geen
van drieën het gebruik kenden, maar er bleef
toch genoeg over wat voor Juffrouw Aleshine

in de huishouding dienst kon doen, onder
anderen een vrij aanzienlijke voorraad aard-

appelen.
Juffrouw Aleshine was een eindje vooruitOp eens hoorden Juffrouw Lecks
fewandeld.
en ik een kreet van verrukking. Wij kwamen
naderbij en vonden Juffrouw Aleshine in
eerbiedige bewondering staan voor een lang
asperge-bed.
ffKijk,« riep zij uit, «indien er iets is wat
Wis bewijzen moet dat de menschen, die hier
Wonen, Christenen zijn, dan is het dit. Ik

VAN DEN DAG VAN DONDEBDAG
de stad ontstaat en eenigen afstand van daar naar
de manier der Zuid-Afrikaansche rivieren zich weder
verliest. Den 7n Februari 1887 werden hier boerderüen in dit district tot een openbaar goudveld verklaard, en van dien tijd tot nu heeft Malmani krachtige pogingen gedaan om met zün rüken buurman te
Witwatersrand te concurreeren.
Er schünt tot heden nog weinig werk te zün verricht. De Heer Van den Berg, de goud-commissaris
van het district, vertelde mü dat de grond over een
afstand van 20 mülen onderzocht is en goede uitkomsten belooft. Doch er is gebrek aan kapitaal. De
bevolking is hoogstens 400 en ongeveer een geluk
getal werkt langs de rivier. Zü bestaat grootendeels
met het gewone getal
uit „piospectors" en
jongelieden, die weinig bezigheid schünen te hebben
en geld genoeg om in de kroeg en aan de biljarttafel te verteren. Het zoude onmogelük zün te voorspellen, dat Malmani als goudveld niet zal slagen,
doch tegelükertüd geloof ik niet dat Malmani waardig is gerangschikt te worden onder de loonende
goudvelden der Transvaal.
Op Zaterdag 31 December bereikte ik Ventersdorp,
een vooruitgaand en vrü schilderachtig stadje gelegen
aan de Schoon Spruit. Ventersdorp heeft aaarmüne
meening een toekomst voor zich. Het is ruimschoots
van water voorzien, in het midden van het district
en belooft veel goud.

daar vermeerdert
Wat Witwatersrand
de goudproductie dagelijks en de uitkomst overtreft
de verwachtingen. Ik geloof dat de Transvaal in
Witwatersrand een rükdom aan delfstoffen vanenorme
waarde bezit, die bestemd is in de toekomst een geheel nieuwen staat van zaken hier te lande te
scheppen.

De Barberton- en de Kaap-goudvelden doen hun
voordeel met de dwalingen van vroegere dagen, en
hun toestand wettigt goede verwachtingen.
Niets is zoo treffend als de snelheid waarmede de
exploitatie van delfstoffen hier te lande vooruitgaat
en zü is m. i. büna geheel en al op solieden basis
gegrondvest.

In het „Board of Trade Journal"
voor Maart leest men het volgende:
„De Board of Trade heeft ontvangen een uitgebreid werk van 550 bladz. en kaarten, uitgegeven te 's Hage in 1837, waarin uitsluitend over
Billiton gehandeld wordt. De schrijver is de Heer
Cornelis de Groot, een ingenieur die van den
toestand van Billiton eene bijzondere studie gemaakt heeft, en reeds in 1852 een werk over dit
eiland schreef, waarin hij de resultaten openbaar
maakte van een onderzoek der mijnen, dat hij in
rijksdienst in het vorige jaar maakte. Het nieuwe
werk geeft een zeer gedetailleerd overzicht van
den rijkdom aan delfstoffen van het eiland, alsmede de geschiedenis van het eerste bezoek der
Hollanders tot nu toe."
Zooals men weet, scharen meer en
meer de zoons van den Éngelschen adel zich in
de rijen der handels- en nijverheidsmannen.
Thans heeft de oudste zoon van Lord North
slachterij opgezet in het dorp Wroxton
een
bij Banbury, waar zijn familie-landgoed ligt.
Een dag na Keizer Wilhelm, is ts
Meran de Duitsche Barones Von Schleinitz overleden, die, met haar man, in 1848 den keizer een
gewichtigen dienst bewees. De Prins van Pruisen
vluchtte, door een volksmenigte bedreigd, met
zijne gemalin naar het huis van den geheimraad baron Von Schleinitz. Daar verkleedde
hij zich, en vervolgens reed hrj met de Prinses, als Baron en Barones Von Schleinitz heen,
terwijl de Baron, als koetsier vermomd (anderen
willen, dat de Prins zelf voor koetsier speelde)
op den bok van het rijtuig zat, naar Spandau,
vanwaar hij later naar Engeland vertrok. De
Barones verkeerde ondertusschen in groot gevaar,
toen het bekend werd, dat de Prins van Pruisen
in haar huis gevlucht was, en men daar naar
hem kwam zoeken.
Keizer Wilhelm toonde zich steeds dankbaar
jegens den Baron en de Barones wegens den hem
bewezen dienst.
Kapitein Schleinitz, die voor eenigen tijd tot
gevangenisstraf veroordeeld werd, als het hoofd
van een bende oplichters, is een zoon derBarones.
De kostbare oude h andschriften en
boeken, welke door Chevreux uit de Fransche
Nationale Boekerij gestolen werden, zgn bijna
allen nog in het bezit van dendief gevonden. Zij
vertegenwoordigen eene waarde van een millioen

... .

francs.
Zoowel Frank rijk als België hebben

tegenwoordig wetten, waarbij gevangenisstraf en
boeten worden opgelegd aan hen, die vervalschte

kunstmeststoffen verkoopen of ter verkoop aanbieden.
De verwachte komeet, waarvan wij
onlangs melding maakten, is nu door de sterrenwacht te Palermo waargenomen. Zij staat bij het
sterrenbeeld de Steenbok, en is te 5 uur 's morgens met het bloote oog zichtbaar. Haar glans is
echter vrij zwak.
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In October a. s. zal te Athene eene
tentoonstelling gehouden worden, waarin eene
bijzondere ruimte zal afgezonderd worden voor
buitenlandsche voortbrengselen, als landbouw- en
andere werktuigen of gereedschappen, die in Griekenland gebruikt worden, en uitvindingen van
allerlei aard.
Een noodlottig spoorwegongeluk
heeft weer in de Vereenigde Statenplaats gehad.
Op den Savannah-Florida and Western spoorweg
is een brug over de Hurricane-rivier ingestort,
terwijl een sneltrein er over reed. De wagens
werden verbrijzeld en geraakten in brand, terwijl
een groot aantal passagiers onbeweeglijk daarin
zaten vastgeklemd.
Negentien menschen kwamen terstond om het
leven; zes verminkten stierven kort na hunne
bevrijding en 35 anderen werden zeer ernstig
verwond.
Onder de gewonden is een schoondochter van
den „spoorweg koning" Jay Gould.
De oorzaak van het ongeluk is, volgens sommigen, het breken van een rail, waardoor de
trein ontspoorde; volgens anderen de slechte
toestand van de brug, waardoor deze den trein
niet kon dragen.
In Mexico is op den „Nationale spoorweg" een
trein ontspoord. Zes menschen kwamen daar om
het leven en 20 werden gewond.
De Revue des D eux-Mondes van 15 Maart
bevat: het vervolg der novelle Mon Capitaine van
voorts artikelen over „Pope",
Henry Babusson;
„Het Bestuur van Maarschalk
van E. Montégut;
Bugeaud in Algerie," door O Eousset;
„Het Burgerlek Wetboek en de werklieden," door A. Desjardoor
ins; „Chateaubriand en Mevrouw De
„Tolstoi's Macht en Duisternis," door E.
A. Bardoux;
M. de Vogué; benevens de gewone rubrieken.
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Stadsnieuws.

Officieele Kennisgeving.

BLAD.

de Tuinstraat, de Prinsengracht en de Westerstraat),
PP (het gedeelte tussehen de Singelgracht, het Marnixplein, de Westerstraat, de leßoomdwarsstraat.de
le Lindendwarsstraat en de Lindengracht), QQ (hegedeelte tusschen de Singelgraeht,de Nieuwe Willem
straat, de Lünbaansgracht, de Brouwersgracht, de
Willemstraat, de 2e Goudsbloemdwarsstraat en de
Lindengracht).

In de school Lr. Q, in de Pontanusstraat hoek van
voor de kinderen in de buurten: ZZ
(het gedeelte begrensd door den Zeeburgerdük, de
grens van de gemeente, de Linnaeusstraat en de
Singelgracht).

In de school Lr. E, op den hoek van de Sweelincken Govert Flinckstraten, voor de kinderen in de

buurten: YY (het

gedeelte, tusschen

de Zaagmolen

sloot, de Albert Cuijpstraat, |de Euysdaelkade, de
grens der gemeente, deu Amsteldük, de Stadhouderskade en de Nicolaas Berchemstraat).
in de Eoggeveenstraat tusschen
In de school Ir.
de Van Linsohoten- en Van Neckstraten, voor de
kinderen in de buurten: UU (benoorden de spoorbaan van de Holl. IJz. Spoorweg-Maatsch.), VV, WW
(van de spoorbaan tot het IJ).
In de openb. lag. school aan de noordzüde vanhet
IJ nabü het Buiksloter Tolhuis, voor de kinderen
in het gedeelte der gemeente aan de noordz. van het IJ
Daarbij wordt gevorderd de overlegging eener verklaring van den buurt-secretaris van de buurt, waar
het kind verbluf houdt, tot het verkrügen waarvan
men zich uiterlük acht dagen vóór de inschrgving
moet aanmelden bü den buurt-secretaris. NB. Kinderen beneden de zes en boven de dertien jaren worden niet geplaatst.
Het schoolgeld (waarvoor ook de schoolbehoeften
worden verstrekt; bedraagt: Foor elke twee weken voor
éen kind 30 cent; voor twee kinderen uit éen gezin,
voor ieder 25 cent; voor drie of meer kinderen uit
éen gezin, voor ieder kind 20 cent. Het is verschuldigd bü
taling.

veertiendaagsche

termü'nen, bü vooruitbe-

Tot de school aan de noordzüde van het IJ, kunnen ook kinderen zonder betaling van schoolgeld

worden

toegelaten.

Te Amsterdam zün in de af gel oop e n
maand Februari geboren 1244 kinderen, 640 jongens
en 604 meisjes. Als levenloos geboren werden aangegeven 91 kinderen, 57 van het mannelük en 34 vau
het vrouwelük geslacht. Onder deze geborenen wa-

ren 14 tweelingen, 14 jongens en 15 meisjes.
Overleden zgn 881 personen, als: 405 mannelüke
en 476 vrouwelgke. Gesloten werden 250 huwelijken
en door echtscheiding ontbonden 9.

inschrüving voor de openbare
scholen der 2e kl. en d e sch 00l
aan de Noordzüde vanhet IJ zal plaats hebben op Maandag 9 en Woensdag 11 April e. k., des
INGEZONDENMEDEDE LINGEN
voormiddags van 9 tot 11% uur:
à55 cent per regel.
In de school Lr. A, in de Baamstraat 14, voor de
(behalve
kinderen, wonende in de buurten : D, E,
STAKK's MOKDWATEB ia een van de meeat w
de Kerkstraat) HH, JJ en XX, het gedeelte tussehen
(54Ï1)
de Jacob van Lennepkade, de Singelgracht, de Jacob fcisschende Toilet-Artikelen.
van Lennepstraat en de grens der Gemeente.
In de school Lr. B, in de Zandstraat 19, voor de
KORFF's Cacao bevat circa 20 pCt. Eiwit.
kinderen, wonende in de buurten J, K en M.
In de school Ir. D, op de Brouwersgracht tusschen
115, voor de
de Lindengracht en
Trouw-, Geooorte- en Doodbericbtenkinderen in de buurten: PP (het gedeelte tusschen
(Uit de 0.-l bladen van 15 tot 1? Februari).
de Prinsengracht, de Noordermarkt, de Westerstraat,
Lindengracht),
QQ
Lindendwarsstraat
en
de
de le
BEVALLEN: TVI, A. van Oren—Ten Broeoke HoekMenningh—Pauwels, d. Z., Tji(het gedeelte tusschen de 2e
stra, Z., Batavia.
de Lindengracht, de Brouwersgracht en de WillemJ. C. Smits—Binnendijk. Batavia. —J. L.
korai.
straat),
TT.
Van Bentham
van Sngfc—Vos, Z., Sonkaboemi.
In de school Ir. F, in de Groote WittenburgerJütfcjßfF—Botólv, Z., Batavia.
69 j., Batavia. —J. D.
straat 106, voor de kinderen in de buurten: Ten van
'.RLKOEV:
U de Kadük.
Schrijn. Ifi j Batavia. —J. A. Hug:uenin, 52 j., SoeA. HieloIn de school Ir. G, op de Prinsengracht bü de kaboemi
A "'■ P. Ondaatje, Batavia.
Leliegracht 239, voor de kinderen in de buurten: kert, geb. Schrijver, Tjitjalenijka. —F. J. C. Defj.
H.
G. H, L, LL, MM (het gedeelte tusschen de 2e LeSoerabaia.
gel). Van der È">, Beznaki.
W. C. Pielat, 75 j.
liedwarsstraat, de Egelantiersgracht, de Prinsengracht A. Neijndorff. 8 i., Soerabaia.
.1 Bi. Steenkamp, 45 j., Padan?.
en de Bloemgracht), en EB.
Soerabaia.
In de school Lr. H, Plantage-Muidergracht 28, voor
de kindereu in de buurten: U (het gedeelte, tusschen
Uitlotingen.
het 's Gravenhekje en de Schippersgracht), V, W (het
gedeelte, tusschen de Wee3perstraat,de Nieuwe Hee'1)4 pCts. Loten Brussel van 1886.
rengracht, de Muidergracht en de Singelgracht) en
Be Trekking op 15 Maart 1888.
ZZ, (het gedeelte tusschen de Linnaeusstraat, de
46 Seriën ■ 796' i 8691 9231 11932 16495 20174 22085
Singelgracht, den Eijnspoorweg en de grens der ge22528 23168 23373 23560 33160 34271 36626 38056 39958
meente).
43750 4819 I- 48262 50510 51492 52913 52920 53672 54181
op
36,
de
school
voor
Waterlooplein
I,
In
Lr.
het
68132 70905 71877 77507 77783 80756
de kinderen in de buurten: B, C. O en P (zuidzijde 60680 61408 61811
82947 59161 92115 96590 98191 100767 103937 103945
van het Waterlooplein)..
In de school Lr. K, op de Lauriergracht 6, voor de 110330 110900 111803 114610.
Serie 103915 No. 7 fr. 100,000; s. 80756 n. 2 fr. 2500;
kinderen in de buurten: F, EE (het gedeelte tuss
34271 n 22 fr. 1000; s. 23560 n. 1, s. 111803 n. 5 elk
de
Prinsengracht,
Laurierstraat,
schen de
de
Bozenfr
500- s. 7963 n. 6, s. 11932 n. 5, 14, s. 23168 n. 22,
Eozendwarsstraat,
«le Eozenstraat en
gracht, de le
s 23373 n. 2, s. 36626 n. 3, s. 48262 n. 13, 19, s. 51492
de Lünbaansgracht) FF, GG en EB.
n. 2, s. 77507 n. %
In de school Lr. L, op de Weteringschans 159, voor n' 1 15 s 54181 n. 13. s. s.61408
98191 n. 9,5. 103937n. 22.
de kinderen in de buurten: X, BB en van CC de s' 77783 n. 23, s. 92115 n. 25,
s. 103945 n. 3, s. 110300 n. 13, s. 114610n. 15 elk fr. 150.
Kerkstraat.
Betaalbaar 2 Januari 1889.
M,
In de school Lr.
in de Planciusstraat 22, voor
de kinderen in de buurten: QQ (het gedeelte tusLoten Parijs a fr. 500 van 1865.
91e Preroietrekking op 15 Maart 1888.
sehen de Lijnbaansgracht, de Nieuwe Willemstraat
en de Singelgracht), UU (het gedeelte ten zuiden
No 420335 fr. 150,000; n. 314462 fr. 50,000; n. 91418,
van de spoorbaan van de Hollandsche IJzeren Spoor314096 353987, 392884 elk fr. 10,000; n. 59910, 234602,
wegmaatschappü) en WW (het gedeelte van de Kat2K9592, 517309, 572853 elk fr. 5000; n. 42909, 68437,
tensloot tot de spoorbaan).
117940, 178210, 207128, 219462, 246902, 414721, 507312.
In de school Ir. N, op een terrein nabü de Hou584077 elk fr. 2000.
brakenstraat, voor de kinderen in de buurten -. XX
Betaalbaar 1 Augustus 1888.
(het getleelte tusschen de Jacob van Lennepkade,
Fransch Grond-Crediet.
de Singelgracht, het Vondelpark en de grens der
Trekking op 15 Maart 1888.
gemeente), ÏV (het gedeelte tusschen de BuysdaelNo 152360 fr. 100,000; n. 104423 fr. 40,000; n. 154485
kade, de Gerard Doustraat en de Stadhouderskade
10 000; n. 49116 fr. 5000; n. 9106,10418, 35404,111550.
fr.
Vondelpark
eu
gedeelte
en het
het 124299,
tusschen het
131806, 148385, 162856, 208086, 216314, 217058,
Muse urn -terrein).
elk fr. 1000.
220264,
228265
tüdelijk op het Jonas Daniël
In de school Lr.
Betaalbaar 25 dagen na de trekking.
Meüerpleiu, in het hulpschoolgebouw, voor de kin3 pOU. Servische Loten a fr. 100 van 1881.
deren in de buurten: N, P (behalve de zuidzüde van
34e "Serie- en Pre mie trekking op 14 Maart.
het Waterlooplein), Q, E, S en U, (het gedeelte
4 Seriën: 692, 2234, 5008, 5885.
tusschen de Kraansluis en het 's Gravenhekje).
Serie 692 n. 48 fr. 500; s. 2234 n. 20, 41 elk fr. 500.
In de school Lr. P, in het hulpschoolgebouw in de
Karthuizerstraat, voor de kinderen in de buurten: NN n 4S fr. 1000; s. 5008 n. 10 fr. 100,000, n. 29 fr. 4000
(het gedeelte tusschen de 2e Egelantiersdwarsstraat, s. 5885 n. 1 fr. 1000, n. 11 fr. 10,000;n. 19,29elk fr. 500
De overige nummers vervat in gemelde 4 Seriën
de E elantiersgracht, de Prinsengracht en de Tuinzijn met fr. 100 betaalbaar 14 April 1888.
straat), OO (het gedeelte tusschen de Lünbaansgracht,
De
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het recht hebben om hier maar te blijven en
alles te gebruiken en op te eten wat er is.
zonder daarvoor te betalen. Natuurlijk zouden
wij zeer dwaas zijn indien wij op den grond
gingen slapen en ons lieten uithongeren, terwijl goede ligging en voeding zoo binnen
ons bereik zijn. Maar nu wij daarvan gebruik
maken, moeten wij er ook voor betalen aai.
de menschen wien het alles toebehoort: we;
te verstaan indien wij geld genoeg hebben on
dat te doen, en Juffrouw Aleshine en ik
Den volgenden morgen kon ik aan de vinhebben geld. Toen wij het laatst in onz.
dingrijke Juffrouw Aleshine een groote mand
gingen om ons gereed te maken voor
kajuit
met versch geplukte groenten aanbieden, en
tocht
met de booten, hebben wij het allerden
wij hadden daarna een uitstekend middaggedacht om al ons geld bij ons
aan
eerst
er
zag,
maal. Eenigszins verrast was ik toen ik
te steken, in een zakje aan de binnenzijde
dat de tafel ditmaal niet in de keuken, maar
van onze japonnen vastgenaaid. Voor he.
in de eetkamer was aangerecht.
mogelijke geval, dat gij dit misschien niei
sJuffrouw Aleshine en ik hebben er eens
mocht hebben gedaan, mijnheer Craig, zijn
goed over nagedacht," zeide Juffrouw.Lecks,
wij gaarne bereid u zooveel te leenen als gi»en wij vinden het niet behoorlijk dat
oogenblikken in diep gepeins zitten, hetgeen meent noodig te hebben."
wij n in de keuken zouden laten eten. Wijzij het
Ik dankte de dames voor haar vriendelijk
zelven vinden het ook minder aangenaam. steeds hare gewoonte was wanneer
had om iets gewichtigs te zeggen. aanbod, doch kon gelukkig mededeelen dai
Wij hebben hier mooi tafelgoed, glaswerk en voornemen
ook ik al mijn sreld bij mij gestoken had.
sßr is nóg een punt waarover ik heb naporselein, en ook lepels en vorken, die hoe(WnrrW IWI"WJ
wel niet van zwaar zilver, toch heel goed gedacht,"nogzeide zij eindelijk, „en waarover
niet
met
AlesMna
eens
Juffrouw
van
drieën
ik
zelfs
geen
zijn.
zijn
Wij
te gebruiken
ijk niet
dienstboden, en daarom behoeven wii dus heb gesproken. Ik vind, dat v
geloof niet, dat ooit bij een heidenschen volksstam de gedachte is opgekomen om asperges
te planten.«
»Ik dacht, dat wij het daarover al eens
waren toen wij de busjes met meel vonden,"
zeide Juffrouw Lecks doodbedaard.
»Juist, maar dit bevestigt het nog meer,»
antwoordde hare vriendin. „Ik kan natuurlijk
nog niet zeggen tot welke kerk zij behooren,
maar afgodendienaars zijn het zeker niet."

ook niet in de keuken te eten."
//Ja, dat heb ik ook gevonden, c verzekerde
Juffrouw Aleshine. „Wij hebben ons geld
betaald voor passagiers eerste klasse en daarin
ligt opgesloten, dat wij het even goed mogen
hebben als ieder ander."
ff lk zie niet in wat dit met de quaestie te
maken heeft, Barbara Aleshine,// zeide Juffrouw
Lecks. „In de voorwaarden van passage met
een stoomschip wordt nooit melding gemaakt
van de kans om naar een onbewoond eiland
te worden gedreven."
„Wij hebben ook niet om een onbewoond
eiland gevraagd," hield Juffrouw Aleshine
vol; '/en als zij het stoomschip maar goed
hadden weten te sturen, zouden wij er ook
niet aangeland zijn."
Toen ons middagmaal was afgeloopen,
schoof Juffrouw Lecks haar stoel een weinig
achterwaarts, en bleef gedurende eenige

VAN DEN

HET NIEUWS
Tl

Advertcntfön
4 of minder regels

1.15,
fan
ledere regel meer 27 % Cents.

’

Hoofd der School.
Burgemeester en

Wethouders

'an Barsingerhorn noodigen be-

Joegde Onderwijzers, die wenschen
ïccl te nemen aan het weldra te
houden Vergelijkend Examen voor
betrekking van Hoofd der
Openbare Lagere School alnaar, uit, zich voor 4 April e.k.,

Je

"D op zegel geschreven adres en
onder overlegging der vereischte

bescheiden, franco aan te melden
*>Ö den Burgemeester. De Getuigschriften, bedoeld in Art. 276 der
Wet, moeten aansluiten tot 1

Maart

HMgoedTailleurs.
ingerichtAtelier

bedraagt
1000.— met
Woning en Tuintje. Voor het geven

’

Herhalings-Onderwijs, dat verstrekt moet worden indien zich
aaarvoor minstens tien Leerlingen
*&nmelden, wordt bovendien eene
toelage toegekend van ’75 's jaars.
Burgemeester en Wethouders
p897)
voornoemd:
D. SPAANS,' Burgemeester.
S. BERMAN, Secretaris.

fl

R T s!
poor
het vertrek van Dr. S. J.
*AN NOOTEN naar Pijnacker,

"tornt de betrekking van Gemeente-Arts te Goedereede met
-April te vaceeren.
Heeren Artsen, hierop reffecteerende, gelieven zich om nadere
inlichtingen te wenden tot den
Burgemeester.

P. G., volledig beEen
kend met het Knippen en Maken

"attentie.

zichter over Landerijen, Koopen
Verkoopen van Vee, of iets
40-jarigen
dergelijks.
leeftijd, zonderKinderen, kunnende
Noord-Hollandsche Kaas maken,
enz. Franco brieven letter T, a/h
Alg. Adv.-Bureau van W. F. VAN
Zijlstraat 86roo«Z, Haarlem.

en

sterdam,

Eene Werkmeid,
25
en
voorjaar

gepens.

m. 1., geh., bek.

het gew. Boekh., gen. onder sol.

±
te storten, zoekt
regen Mei ’4OOO
a. s. een Betrekking van
hertrouwen. Lett. KS 690, N. vjd D.
tfaarb.

(5314)

en

m

zeer

groote

B-usche en

in
f-'
oachsen, die iedere bestaande con-

Tulle Kantenfabriek

currentie het hoofd kan bieden,
zoekt een degelijkenVertegenwoordiger voor geheel ïüeöerland, die met het Artikel en
aen Verkoop geheel Vertrouwd is.
Alléén
die in allen deele
aan de bovengestelde vereischten
kunnen voldoen, gelieven zich, onder A B 1, aan den Heer ARTHUR

VRANCKEN, te Arnhem, te
richten.

MEHÏ
Met Mei biedt

Manufacturen.

zich aan een fat-

Een R. C. Jongmensch, 25 jaar
oud, 7 jaar in bovengenoemd vak

soenlijk Buitenmeisje als TweedeMeid, zeven jaar in denzelfden

werkzaam, van goede getuigen
voorzien, zag zich gaarne tegen
primo Mei aanstaande in eenflinken
Winkel of Magazijn geplaatst.
Br. fr. lett. H G, Boekh. Wed.

dienst werkzaam, kunnende netje»
Huiswerk verrichten, Strijken, met
de drooge Wasch omgaan en yan
de beste getuigschriften voorzien.
Fro. br., lett. Z, Hulppostkantoor
Lienden (Neder-Betuwe). (5404)

Nieüwendijk

178, Amsterdam.

Mei wordt gevraagd te
P.
Arnhem eene Juffrouw,
beniet beneden de 35 jaar,
kwaam en geschikt om de geheele
leiding der Huishouding op zich
te nemen en gewend om met Kinderen om te gaan. zoodanig zrjn
Alleen zrj, die als
werkzaam geweest, wordenverzocht
franco brieven, met opgave der
twee laatste betrekkingen, te adresseeren, onder letters O H, aan den
Boekhandelaar J. HEUVELINK,
(5408)
te Arnhem.

Met

Volontair.
Sigarenfabriek in Gel-

Op eene
derland kan een JONGMENSCH
geplaatst worals zoodanig eenigszina
met het
den, mits hij
genegen
is
en
op
hoogte
de
vak
om gedurende een half jaarde leiding «ler fabriek mede op zich te
nemen. Desnoods zal eenige ver-

goeding worden gegeven.
Adres, motto Votontair, N. v/dDag.

gevraagd te Nijmegen

10.

GEVRAAGD

(5427)

Huisknecht
van den

gevraagd te 's Hage,

P. G

bekwaam voor zjjn Vak, van goede
getuigenissen voorzien en genegen
des Zomers eenige
mede
naar buiten te gaan.maanden
Brieven
9474,
Wo.
bn den Boekh. VAN
T HAAFF, aldaar.
(5410)

Prov. Noord-Brabant,wordt, wegens
uitbreiding van Zaken, een Commanditair of medewerkend
Deelgenoot gevraagd. Br.
motto „Uzergieterij",N. v/d D. (5385)

~~

EENE BABOE

ter begeleiding van eene Dame
met twee Kinderen, pei stoomer 31
dezer naar Indië retourneerende.
Brieven fr°. 196, de Boekhandel.
A. VAN HOOGSTRATEN&

VERTAALWERK^

lemand, dagelijks eenige uren
ter zijner beschikking hebb., zag
zich gaarne belast met Vertaalwerk, bij voorkeuruit het Duitsch,
Noorsch of Italiaansch,voor Feuilmet
letons als anderzins. Adr.
lett. S H
opgave van
858, Nieuws van den Dag.

Den

Haag.

1 hohen Lohn. Sich

5 sönlich anzumelden: Kei- 1
1 zersgracht Wo. 74. [_^ 23' 1

tegen Mei a. s. gevraagd. Aanbiedingen worden ingewacht, lett.

Dienstbode.

(5447)

Zwolle.

(5413)

eine erfahrene 1
ij für sofort,KöCHLN',
gegen I
i deutsche
per- §

luenerwisselaar

Tegen 1 April a. s. wordt gevraagd in een Burgerhuishouding,

Afnemers

eene flinke Dienstbode, tusschen 25 en 30 jaar. Loon ’1.50
per week. Fr. brieven lett. A B,
aan den Boekhandelaar

gevraagd, voor den verkoop van
Sigaren aan particulieren.
Hooge provisie. Schriftelijkeborg(5365)
stelling vereischte.

te Rijp.

onder lett. P T Z,
Brieven
aan het Algem. Adv.-Bureau, van
NIJGH & VAN DITMAR, Rotterd.

Uzergieterij.

In bovengenoemde Zaak met
Specialiteiten in het Vak, in de

tevens

van fijne
bekend met
Vleeschw. Zich in persoon verv.bn
H.v. RACK,Hemonystraat 16, Amst.

V V, bjj den Boekh.

brj

niet beneden
keur P. G. Goede getuigen worden
(5405)
vereischt.

tegen pr°. Mei, een bekwaam

«act

zich gaarne te-

gen Mei a. s. als Coupeuse gepl.
lett. KABSI.W. vjd D
Adres
Gevraagd met 1 Mei in het Hotel De Roskam, te Weesp bjj Am-

Rentmeester of Op-

Wordt
Varkensslagersknecht,
Betrekki
n
g
van
Vertrouwen.
Uitsnijden
Een

zag

van

lemand biedt zich aan als

(5444)

(5346)

COUPEUSE.

werk bekomen.

A. F. NIETVELT,

te

P G
richten.

Grootwerkers
direct

1888.

fearwedde

Keukenmeid. vertówame
genegen Huiswerk

te's-Gravenhage, Plein 14, kunnen 2 goed
bekwame

(5445)

Mei biedt zich aaneenWerkmeid, kunnende tafeldienen.
Boekh. J. HEEK,
Br. fr. lett. L.

Met

Hilversum.

EIEREN.

Mevr. TRESLING te Hilversum
vraagt tegen Mei eeneeenvoudige

Er wordt gevraagd een solide
Afnemer van versche Kippeneieren, die geregeld tegen rembours
zullen worden geleverd. Gegadigden vervoegen zich met franco
brieven, onder motto Eieren, brj
den Heer A. L. LAND, Boekhan(5168)
delaar te Heerenveen.

j*f

Oberkellner, bekend met de
Talen, Administratie en

Moderne

Voorzien van prima certificaten.
Adres
lett. TP 790, NvldD.

KULLMANN, Besteedster,
Nieuwstraat b/d Nieüwendijk
N°. 4. is zeer verlegen omKeukenen Tweedemeisjes; meest R. C.

Mejuffr.

Voor

lemand (liefst Jongmensch)
in het bezit van een kapitaal
van minstens 50/in., die lust en
bekwaamheid heeft om Correspondentie en Administratie te voeren,
bestaat gelegenheid zich in een

_____

florissante Fabriekszaak te Associeeren.
Blieven
onder
lett. K, aan den Boekhandel. ADR.
KOLLER, Hoofdsteeg 19, Rotterd.

—

Timmerman beveelt zich
Een
aan bn H.H.
en
Particulieren als Opzichter, teEigenaren

vens belast met d^ voorkomende
Brieven fro., lett. A B,
■Kiosk Weteringschans.

reparatien.

ï?r hiedt zich aan een flinke, beJLJkwameSpcfaZajCT-sfoiec/ii.eemgsz.
bekendmet Ossensl., van goede get.
Omstr* ?/"■& Uott" Den Hail of

*
f!!fl^L____4__ :D 70-71, Utrecht.

Gehuwde Lieden,
G. De
Vrouw voor Huiswerk en de Keu-

een Winkel werkzaam te zrjn.
Adres
lett. U K 860,ff. v/d D.

ken, de Man speciaal voor Tafeldienen en tot hulp voor zijne
Vrouw bjj haar werk. De vereischzijn

ten

Mei aanstaande biedt zich

Tegen
aan een R.

C. Dienstbode als
Meid-Alleen, een goeden Burgerpot
kunnende koken, van goede getuigen voorzien. Franco brieven lett.
A B, Postkantoor Abcoude.

eerlijk en zeer zindelijk.

Franco brieven, onder letter H 64,
aan KOOIJKSR's Centr. Advert.(5362)
Bureau, Leiden.

UT Benut pvraafii
Een net Persoon,

Er

verscheidene
jaren in een drukke Zaak werkzaam geweest, de beste getuigen
kunnende overlegden, zag ziob.
als borg

niet ongenegen ’5OO.
te stellen.
Franco brieven worden ingewacht, onder No. 111, aan den
Boekh. A. L. A. VAN PINXTEREN,
te Schiedam.

DentscheKßcMn,

welcke perfect Koehen und gute
Zeugnissen aanweisen kann, wird
lett.
zum 1 Mai gesucht.
D Z, Kiosk Dam.

"

De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Middelburg roepen voor 30 Maart 1888 Sollicitanten op naar de Betrekking van

Linnennaaister, bekw. in
het Stoppen en Mazen, heeft
nog een paar dagen disponibel.
Adres, lett. D, Kiosk Koningsplein.

Een

Onflerwiizeres (mst ïoolatte)

Mei of eerder wordt bïj
vier Kinderen van 1 tot 6 jaar geTegen I°.

tevens bevoegd tot het

k^
2e

G's^^-OTsi

BUFFETOIT

In een druk bezocht Café-Ko»
rant W°rdt, een
fatsoenlik
Jongmensch
als 2e Buffetiw
gevraagd. Adres met fr»
Dnder jTo. 510, aan den brie ven
handelaar M. M COTTVwn- t

I^

Hoiboe£

Molenaarskneoht

Pakhuiskneeiit.
Er biedt zich aan, tegen 1

of

of 15
Mei een flink en sterk
PERSOON
K -> 27 Jaar oud, gehuwd, goed
met

Paarden kunnende

geven van Onderwijs
in het Fransch.

vraagd, eene

KMerjifrouw (F. &.),

voor de Openbare Lagere Meisjesschool lett. D (hoofd Mej. KLAAR)

uitsluitend voor de Kinderen.
Kennis van Muziek en Handwerken strekt tot aanbeveling.
Brieven met volledige inlichtingen, lett. T R, Postkantoor Oosterhout, N.-B.
(5443)^

of voor de Paralelsahool lett. F
(hoofd Mej. CHIVAT), op eene
Jaarwedde van f 750, opklimmende tot 000."
De Burgemeester en Weth.

’

voornoemd:
S C H O R E R,
De Secretaris :
A. DE VULDER VAN NOORDEN.
13 Maart 1888. (5226)

Keukenmeid,

P.

ËeiieJofrroiiwrp^3^

wordt met 1 April

omgaan

Il V-e!l\£ezm; smakelijk Koken
Z°ndör goede getuigen
tranco letter A, Hulppostkantoor i i ';I laatl e Strekking onnoodig
«» /üoeternieermeldenfr 0., ,
pUw
I1 leïL
letter P.
Hulppostkant.Brieven
Buiksloot.
ais

Molenaarsknecht

oi Paknuisknecht. Hij is van de beste
getuigschriften voorzien. Brieven

Q

■

I

gevraagd voor dadelijk of

1 Mei; klein gezin, hoog Loon,
mit3 gosde getuigen.
lett. U G 791, ff- v'dDag.
Adres

Meid-Huishoudster.
Buiksloot
Te

gevraagd in het Hotel
Bellevue, te Vlaardingen, een

wordt

fatsoenlijk Burgermeisje, P.
niet beneden de 25 jaar, van goede
getuigen voorzien, tot Assistentie
in de Huishouding en om behulpzaam te zn'n in het Buffet.

gaarne in een of andere Zaak
als Depöthouder geplaatst,

—

eene Werk-Linnenmeid,Stro-

wenschte
Huishoumet Mei
fting ter assistentie of by een
paar Kinderen geplaatst te woiden (liefst Amsterdam), kunnende
netjes Naaien, Matsen, Strijken enz.
Adres fr°.. lett. B P 830. N.vldD.
jaar oad,
in eeue deftige

modern, 21

■1

P G goedkunnende Naaien,
ken en met de Wasch omgaan.
W, a/h
Brieven fr0., onder letter(5454)
Postkantoor te Zeist.

HüTsßbiidster.
een

nette,
gevraagd:
Terstond Huishoudster,
gene-

degelijke
gen in een drukke Winkelzaak

behulpzaam te zijn.

lett. C T 867, N. v/d Dag.

Adres

~~~

re Boxtel te Hm ofteKoop:

ji

Een Heerenhuis met eene veralieping, met vóór en achter Tuin,
s taande in de Stationstraat en de
o mmiddellijke nabijheid van het
Inlichtingen te bekomen brj
<jlorp.Burgemeester
a len
aldaar. (5360)

j., zoekt

Eene

(5363)

een

TE HARDERWIJK.
Op Woensdagen 28 Maart
en 4 April 1888, 's avonds om
8 uur, zal ten overstaan van Mr.
I. F. NEEB, Notaris te Harderwijk,
in het Hotel DU
aldaar,
worden Verkocht: Een HUIS en
ERE met TUIN, waarin KOFFIEHUIS, staande tegenover de
Kazerne te Harderwijk; groot2A,
75 cA., in 8 perceelen en in massa.

Huurprijs ’lOOO. Te bevragen fr°. br.
SVeesperzijde 37, Amsterdam. (5262)

TE HUUR:
Bovenhuis,

Een modern, vrij
Plantage Middenlaan N°. 88,
" jver dehet Aquarium,
bev. 7 groote
lan

Keuken, Zolder met Slaap\3;Kamers,
kamers; Huurpr. ’B5O. Een Huis
met Tuin, hoek PI. Middenl. on

schap eener Dame goede getuigen ten dienste. Er zal meer op
goede behandeling dan op hoog

*

Salaris gelet worden. Adres franco,
letter W, b/d Boekhs. J. G. VAN
te Utrecht.
TERVEEN &

Een jonge Dame,

zag
uit den netten st., 20 j., P. G.,gez.,
zich g. gepl- in een kl. net
tot Gezelsch. en Assist. in de
Huish. Salaris geen vereischte.
¥1 862, N.v/dD.
Adres

Verkoop Buitenplaats.

Lijnbaangracht, 7 Kamers, Keuken
e enz. enz. Huurpr. 750. Direct of
1 Mei a. s. te aanvaarden. Te
jmet bij
Architect,
G.
! bevr.
PI. Middenl. 84, Amsterdam. (5274)

’

'

jSf-Taft

n April aanstaande
zal, ten overstaan vanMr.
J- A: F- COEBERGH,

M"M Notaris teLeiden, publiek
ivO
worden geveild :

Gein. Kamers

(

met

’
Logement en Koffiehuis

gele-

*

in of naaste omstreken Utrecht
eene betrekking, hetzij als Huishoudster in een klein, net gezin,
of ter assistentie of tot gezel-

Kruidenierszaak

Brooddepöt. Koops. 400, o. st
Adres
lett. V L 861, ff. v/d D.

6 jen te Nieuwer-Amstel aan de
«Veesperzijde in de onmiddellijke
Iïabijheid van den grenspaal Ams iterdam. Direct te aanvaarden.

Eene Juffrouw,

"Huishouding.
P.
26

sief goede Apotheek etc, ter
Overname aangeboden.Boeken
ter inzage. Het Gemeente-Traktement is klein; er is een goed gevestigd Ziekenfonds. Br.
onder
't motto „Praktijk" ten spoedigste
in te zenden aan de Boekhs. J.
VAN BENTUM & ZOON, te

(5332)

zich geplaatst
27 j. oud, wenschtegezin
of brj een
een
net
zien
in
te
Kinderen, ter
Weduwnaar met Huishouding.
der
waarnem.lett.
B S 866, N. vjd Dag.
Adres fr0.,

;

11.11. Geneeskundigen.

deftige

Te Huur:
Een allerliefst Buitentje,

ha

De zeer lucratieve praktijk op
een aan spoor en boot gelegen
Dorp in Zuid-Holland wordt,inclu-

Heerenhuize-n met
Puinen, in het nieuwe gedeelte.
1Ce bevragen bjj GEBR. REENS.

HUISHOUDSTER.

Er biedt zichaait: een beschaafde
Isr. G., 7 jaarin éenbetrekk.
geweest zijnde, voor het waarn.
voor Juffr. v.
eener Huish. ofgeen
vereischte.
Gezelschap. Sal.
Adr.lett, CE 821, ff.«/<JD. (5449)

I°. De zeer fraai aangelegde
Buitenplaats HOEKSTEÏN,
aan den Utrechtsohen straatweg,
op een kwartier afstand vanLeiden,
met aanzienlijk Heerenhnis, in-

op eene der Hoofdgrachten,

gevraagd door een Heer, z. b. b.
Brieven, met opgave van
h. h.
huurprijs, wordeningewacht, onder
] lett. X IJ, a/d Kantoorboekh. J. J.
\
Oude Leliestraat 5.

—

gericht voor Zomer- en Winterverblijf, Tuinmans- en Koetsiers-

woning, Paarden-, Koestal en
Koetshuis.
2°. Het Heerenhuis met grooten Tuin, naast het voorgaande,
thans verhuurd voor ’5OO p. jaar.
3°. Twee partijen uitstekend

I

Ueerenhuizen, Huurop"Kindêr¥eisje~gëvr7 ;
j.,
NasWeiland,
Buitenplaats, samen
3-73-97
thans verhuurd
Plantap Mlenlaan U a. Adres fr»., lett.’ IJ W 563, N. D. melde
’5OO
buitenT
lei u. §mé, TE HUITB.
Met
¥eps hoop leeftijd en
GEVEAA&D
voor
eene flinke Dienstmeid, niet beop 2 nieuwe
brengende

saukade.

3000 p.

gel.

gelegen over de voorgroot

vjd

hectaren,

per jaar.

voor

neden de 30 jaar, dio alle Huiswerk verrichten kan en wat van
Koken verstaat, en tegen denzelfden tijd eene nette Schoonmaakster. Het is onnoodig zich,

zonder goede

getuigen te

kunnen

verstrekken, aan te melden.
Maandags en Donderdags van
2—l. uur 's middags, en B—9 uur
's avonds, in pers. te verv. Prinsengracht bij Reguliersgracht 738.
Dame, tusschen 23 a 24 j.,
opgeruimd en degelijk, wenscht
is kcumis te komen met eene Dame
daarhet haar
vau denzelfden
ontbreekt aan eenige conversatie.
Ook niet ongenegen sam. te won.
Adr., motto Vriendin, ff. Vld Dag.

Eene

Heer, 23 j., zoekt I°. Mei
!i eena Gemeub. Kamer met
Ala, Kost, Bewassching, Vuur en
Licht; liefst bij eene alleenwonende
Dame of Wed.
SE 759, N.vldDag.

Ijlen

Tweede-Meid, P. G.

Voor HóTElTöf
een Heer van middelbaren
besch. Kinderjuffrouw,
leeftijd, Zomer en Winter op
CAFÉ--RESTAURANT, Bjj
R.
zoekt tegen Mei plaatBuitenplaats, worden verlangd
Eene
eene
biedt zich
een bekwaam Chef
sing, ook niet ongenegen om in
P.
aan

.b

in

zijde

Op het
van C. J.

Het Onderwijs omvat de Vakken
■—k en g van Art.
2 der Wet. De

DONDERDAG 22 MAART 18 88. le
WeesperGevraagd met 1 Mei a. s. op
Mevrouw
de Prov. Utrecht,
Te Nljinepa te Hnur:
10, vraagt primo Mei eene
een Buiten
DAG VAN

Café-Reslaiiranl-Lieiiiit
„NASSAU".

Disponibel Gemeubileerde
Apartementen met Bediening,
desverkiezende met vrije Keuken.

G. BUS Hz.,

Bussurn.

"TTHiiur,

te

RJëT

een
bevattende 5 Benedenen 2 Bovenkamers, Keuken, Kelder, Gang, Zolder, Schuurtje en
grooten

TUIN. Huurpriis

’250.
Adres; G. ESSER, Mr. Timmer-

man,

Ede.

Direct of later

te Huur aangeboden : eles. Gem.
ruime Kamers en Suite. Dagelijks te zien van 10—4, Keizersgracht b/d Spiegelstraat 598.

?? ? ?

Wie is genegen een aanvallig
Knaapje van 1% j. en een lief

Meisje van 1 j. en uit netten
stand, tot bestwil waarvan de Moeder afstand wil doen, 1 of beiden
geheel tot zich ta nemen?
Adr.
T J 859, ff

's-Hage
Te
I°. Mei

Met
a. s. te Huur, op
de Koninginnegracht, tegenover
den Zoölogischen Tuin, een keurig

ingericht

HUIS, bevattende zes

Kamers, Keuken, Kelder enz. Inlichtingen

te verkrijgen bij J.
VAN LITH, Lange Houtstraat 3,
Den Haag.
(5291)
sterfgeval te Huur, ook
Wegens
te Koop: een Stoommeel-

fabriek

met Loonmaalderrj en

Clienteele in

voederkoren, ge-

in een welvarend Dorp in
Gelderland. Aanvaarding 1 Mei.
Adr. lett. K W 782, ff. Vld D. (5409)
DAME vraagt zoo spoedig
2J mogelijk bij fats. Lieden, te Delft
of Omstr., eene Zitkamer met Kabinet
of Alkoof v. slaapgel., ben. Pension
en aparte Bed. Aanb. met vorm. van
prrjs en voll. adres,
met fr". br., lett.
£ ff, Centr. Adv.b. GEBR. BELINlegen

ÏTlene

FANTE, Wagenstr.

(5411)

TeiiirpMeaWu. i:

een net Bovenhuis, lste Etage,»
325, Voorkamer,
Achterk.,
Keuken en Zolder voor kl. Gezin.
N.Z. Voorb.w. Lt.K, G 857. ff vldD.

’

Juni, Julf en Augustus, een

ziekte der Eigenaresse.

gegemeubileerd Huis of drieMeimeubileerde Kamers met moet
denkamertje en Keuken; het
van Amsterdam dagelijks met

De Notaris A. H. CRAMER, te
Edam, zal op Zaterdag den 7
April 1888, des avonds te 7 uren,
in het Koffiehuis De Harmonie,
aldaar, publiek Verkoopen :
Het van ouds gunstig bekende,

Spoor, Tram of Boot te bereikenzijn.
Adres
lett. O E 855, N. vjd Dag

TE HUUR:

goed onderhouden Koffiehuis,
waarin Vergunning, genaamd;
„DE HARMONIE", ingericht
tot Woonhuis, met Erf, gunstig
gelegen aan de Voorhaven te Edam,
welke Zaaksteeds een goedbestaan
heeft opgeleverd, en nog met het
meeste succes wordt gedreven;
Sectie A, No. 261, groot 2 A., 18 C.

Op een flor. dorp in het schoonste ged. v. Gelderland aan Tram en

Spoor,n/b de bosschen, eeneruime

ongem. Sit- en Slaapkamer,
met gebr. van Zolder en Prieel, voor
30 in de maand, met Bediening,
Kleeden en Gordijnen.
Adres fr0., lett. A O 819, ff. Vld D.

’

P.

Inmiddels uit de hand t»

Gevraagd 1 M«i:
Voor een Heer en Dame, geh.,

Koop.

(5375)

VEILING

twee ruime, net gem. KA-

MERS, le etage of parterre, zonder Pension, op netten stand.. Opgaafmetprijs, lett. H"DBs4,ff.f/«lD.

op Maandag 30 April 1888,

Overn. gevraagd, eene Zaak
in Dames Handwerken enz.
Fro. brieven, met opgave van prijs,
lett. IJ K 794, ff. Vld Dag. (5448)

van

des avonds na Zes uur,

Ter

Brie ïïeereiÉen en ïmi

met afzonderlijk verhuurd Boven-

huis, aan de

P. C. Hooftstraat Nos. 24,
26 en 28,

Hotelhouders,
Door

in het

Verkooplokaal „Fras c a t i,"

toevallige omstandigheden

TE KOOP: AUTOMATISCHE i

WEEG-TOESTELLEN.
Adres, lett. W J 793, ff. Vld Dag.

nabij de Stadhouderskade en het
Vondelspark, te zamen groot
3 Aren 69 Centiaren.

Te Koop voor 49 Mille, ,

Drie
Huizen en Erven
afzonderlijk verhuurde

door verandering van Firma,
Vier hecht en sterk doortimmerde Hearenhuizen, nabij het
Sarphathipark. 6 pCt. netto en
onderhoud voor een jaar gegarandeerd. Niet ongenegen in gedeelten
te verkoopen te-jen nader overeen
te komen voorwaarden. Tusschenpersonenkomen niet in aanmerking.

met

\

Adres

BleeiiipcMM 80,82en84,

bij de 2e Leliedwarsstraat,te zamen
groot

4 Aren 8 Centiaren.
Al deze perceelen zijn uitnemend

geschikt voor Geldbelegging.
Bezichtiging des Dinsdags, Donderdags en op den Verkoopdag.
van 2 tot 4 uur, op vertoon van
een Bewijs van Toegang, verkrjjgbaar brj de Makelaars in het Biljei

M O 853, ff. v/dDag.

Timmermans- en
Metselaarsa ffa i r e. ;

Op een dorp nabij Utrecht wordt
ta Koop aangeboden een sinds jaren bestaande en winstgevende

TIMMER- en METSELZAAK
met Huis en Tuin. Met Mei te
aanvaarden. Franco brieven, lett.
A M Z, bij den Boekh. A. H. TEN
BOKKEL HUJNINK/Utrecht. (5333]

&MÖTÜR

ra 1 H

Boven-

huizen, aan de

vermeld.

C C. VAN DER HEIDE,
O. Z. Voorburgwal 171.

s iïtiöiüffl ïl

De Ontvanger der Eegistratie t«

.Amersfoort zal, onder voorbehoud
hoogere goedkeuring, op
Woensdag 28 Maart e. k,

Ivan

Te Koop en te bezichtigen bi
SEEET & BARNEVELD, Machi
nefabrikanten te Leiden. (5349)

des voormiddags te elf uur, to
zijnen Kantore, Publiek bïj inschrijving voor 6 jaren, ingaande ]

TerOYMiT pïïïuit

Mei 1888, Verpachten:

Een
le Bang, te Am l"
sterdam of te Rotterdam.
Adr., lett. E T 823, N. Vld D. (5455 »)

den TOL

aan de grens van

Gelderland

bij

Hoevelaken.

Voorwaarden en inlichtingen

bfi

(5148,

—TTKöDiMöpöisr

gemelden Ontvanger.

igißeiifflersfif 1

zullen Dinsdag
Gemeente Arnhem voormiddags
11}?
8 April 18S8,'s
nur, in het Openbaar,ten Gemeentehuize Aanbesteden:

in een der provinciale hoofd isteden:
J

'

die sedert een zeer groot aantf *l
jaren met succes is en nog worc 14
gedreven.
Tot deze zaak behoort een goe id
onderhouden, doelmatig ingericl it
Huis, op een derbeste standen dt Br
stad; voorts de complete Invent* aris voor de zaak, zoowel voor d le
Banketbakkerij als yoor de daaraam
verbonden Koksaffaire.
De voorradige Goederen kunne sn
voor billijken prrjs worden ove:rgenomen.

Aanbiedingen worden ingewach «t,
lett. F C 787. N.vld Dag. (543; 5)

AANBESTEDING.

Burgemeester en Wethouders der

BESTEK No. 25.

Het leveren van Cementriolen en Cement- ofUzeraarclbuizen.
Inlichtingen worden alle Werk

dagen, tot den dag der Aanbestéding, tusschen 9en 4 uur gegeven

aan het Bureau Gemeentewerken
ten

Gemeentehuize.

Bestek met 'gezegeld Inschrijvingsbiljet en bjjbehoorenae teeke
ning, tegen betaling v*.* ’0.75, f^
Secretarüeb»'-

1888. Ie BLAD

22 ■MAART

DEN DAG VAN DONDERDAG

HET NIEUWS VAK

fljn of grof, 80 Cf. per%K.G.
Probeer VAN HOMWs ZÜÏVERE PÖRTORIGO,
BRUINS VAN HOUTEN.
(4848)
' "
GOEDHART,
en Lorgnetten,
Diaphragma Brillen
Zntveraars van Geïouweu enz.,
de beste voor gevoelige Oogen.
GEBR. J.E.&S. L.

Groningen.

door het geheele Rijk
te ontbieden.

Daar de Bierbrouwerüen „de Haan en Sleutels"

iMSTERDAM, Damrak 73,
(5282)

STAMROZEN

09 bottel geocculeerd in schoone

KRAEPELIEN & HOLMs EIKEL-CACAO

doorblöeiende soorten op naam, 1
M. stamhoogte, 5 st. in 5 soorten
’4; 10 st. in 10 soorten ’7.50; 25
st. in vele soorten 17 50. Struikrozen, wortelechte, 5 st. in 5 soorten ’1.20; 10 st. in 10 soorten 2;
.25 at. in vele soorten 4.50.
Strüikr. Fr". p. post tegen toezending van postw.,

%j&T
in «choone

soorten op

5 st. in 5 soorten
10 soorten ’4.40;
’2.40; 10 st. in
25 st. in vele soort, 10. Struik-

’

rozen id. id., doch deze fro. p. p.
10st. ’1.80; 25 st. ’3.60; 50 st.
fl. Hierbü desverkiez, ook enkele
prachtsoorten van Mosrozen.
Na toezend, van postw. te verkrjjge* bü H. OÓSTERWDK, Boomiw»eker Boskoop (Zuidwük). (5523)

-

in
doorbl. soorten, eerste
kwaliteit, 6 in 5 soorten 2.25, 10
10.
in JOs. 4.25, 25 in veel 8.
BBF* Struikrozen als boven,
doebTfr. per post, 10 in 10 s. ’1.60,
25 in veel s. ’8.75. Gr. Eng. Violen extra Pollen 25 st. 70 Ct., 50
100 st. ’1.90.
at./ 1.10,witte
G&bote
Violen 25 st. 90
id. zwarte 25 st. 90. Ct. Seliena
Pendula extra extra 25 st. f' 1.20,
SO rt. ’2, 100 st. ’3.50. Na tóezenims van Postw.'bü J. VERMEÜHz., Voorkade, Boskoop. (5174)

THEE
BRANDSMA,
E.Kalverstraat
158, Amsterd.

’
*Ai leiiloii-SteiDel

'■

Alphen, bü

voor de Horloge-

ui

ffl
*$HSSaEr

de Stempelfabriek,

N.DE VRIES, Amstelstraat33,
(5440)

uur, aanbiedingen te ontvangen
voor de levering van:

Zoete Melk,
Room-Karnemelk
en Eieren,

!|l2o „'■,.,

:

InU»m n S n

'

„

C. VAN TONGEKLOO,
Korte Groenendaal.

Rotterdam, A. E. D. v. d.
Weste WagenstraatJs
en Gomische Wagenstraat 76.
Hilversum, ANDRIES DE WIT Wz.

is gesteld op 50 CENT HET KILOGRAM; het
is gemerkt:

„
„
„

9/8
6/*
30/4
85 cM.

’

.—

ALMELO.

lf nnlrinnnn

BÜCÜNER.

Koffie- en Kina-Cuïtuur-Maatschappij

„PAGILARAN",
GEVESTIGD TE AMSTERDAM.

...... „

Maatschappelijk Kapitaal..... f 1,000,000,
500,000.
waarvan geplaatst

groot f 500,000,

De INSCHRIJVING op bovengenoemde Leeten Kantore van de Heeren

ning is opengesteld

RUTGERS en DE BEAUFORT, te Amsterdam,

Gouden Medaille op de Wereldtentoonstelling in 1878.

UIT EEN STUK.
TOESTELLEN
Limovan gazeuze dranken:
Voor de
Schuimende Wijnen, Bieren. De éénige
die inwendig verzilverd zijn.

Postwissel.

SCHRIJVER,
Amsterdam.

66

jjaßßp33asgai|r

voorradig

Steeds

Sg?jT73S|g alle soorten solide
en Trap'HB^ls&\i HandW.|y«|S*wg§»-»
Naaimachines.
Goedkoope prü

z en
S^^^Tat
jm&^^^Am Onderrichtkosteloos.

af 18 Gulden.
(919)

Hundiuachines van
A. LEWENSTEIN,
Warmoesstraat 189.

DrTwËISZT^

Onthulde Geheimen uit de
Liefde en den Echt.

franco naar buiten gezonden, tegen
toezending van Postwissel of gemakshalve blauwe Postzegels, bfj
Magazün
H. G. KOSTER

van

Boeken, Lelie(4777)

Goedkoope

graoht 26, Amsterdam.

HaÏTÖöninST
&£&£"
>«JSPi

de bouw
1& Riehm,
en de behande$UW\s&
||§||s|| ling van het Har-

vUlP&ï?*Spsitf

monium, bew.door
JAC.HARTOGni.IO
/ iR V Figurentafele, 90 Cts.
bE\rl ARDT's Boekhandel,Anist.

I^M\

(4862)

Machinefabrikanten.
Gewone en zelfsmerendeKussenblokken,

Bö de Firma ROBIJNS & Co,
te 's-Bosch, verscheen heden:
De 2e Serie der

UITWERKINGEN

der Opgaven betreffende
Erfrecht en Huwelijksgemeenschap,

met tal

van

verklarendeaanieekenmn

gen en toelichtingen,

door Mr. A. J. B. RIJKEN.
Prijs ’1.50.
van het bedrag in
Bö ontvangst
Postwissel volgt onmiddellök fr\
toezending per post.

'■

in vaste Betrekking,
lemand,
vraagt f 200 ter Leen, tegen
.jaarlijksche aflossing
van’lOO.

6 "/

Adres fr„ lett. Z L 795, N.vl.dD.

-

3 APRIL a. s.

■
■

’

grooten

en kleinen hefboom zijn solide en

De Syphons met
gemakkelijk schoon te maken.
J. HERMANN-LACHAPELLE,
Opvolgers, Ingenieurs-Werktuigkundigen,
J. BOULET &
rue Boinod 31-33, Parijs. Boulevard Ornano 4—6. Parus.
(3432)
Franco toezending van het Geïllustreerde Prospectus.

TEIITTCAISir

dagen, ten Kantore van de Associazal gevaceerd worden tot
betaling der alsdan verschenen
Coupon, groot 20, van de 4 pCti
Leeningen 1875/79 en 1882.
t De Directie voornoemd.
Amsterdam, 21 Maart 1888.

’

DRUKWERK
op de Leliegracht.

1000 dubbele octaaf Vellen zee»
zwaar mooi geruit of effen Postpapier, dus het gewoon en algemeen in gebruik zijnde formaat
briefpapier, kost slechts 8.50;
keurig netjes en smaakvol bedrukt met Naam, Beroep, Woonplaats enz. enz. / 4.50. 500 Vellen
’2, bedrukt 2.75.:
franco overal heen; 10 Liter voor 7.60 onbedruktmooie
leveren hun prima
sterke eh goed geonze
i
abnek
1000
emballage
aan
Voor
de
na ontvangst van een Postwissel.
Hennep-Enveloppen,
gomde
1.
bezorgd geven wö
gewoon briefform. C 3 2 bedrukt.
van
1000 groot Q
qualiteit Hennep-Endezelfde
Boter,
Stremselpoeder, Boterkleur, Conserveer-zput voor
veloppen, ’2.50 bedrukt.
tegen te
ene., Conserveer-oplossingen voor Kaas om het schimmel(18«)
1000 zware sterke en goed geaanvrage.
«aan. Prijzen op franco
gomde witte Enveloppen, gebedrukt.
woon briefform. □ ’2.60Wissels,
1000 Quitantiën,
3.60.
Assignatien, in gr.
1000 dito, dito, klein forNormaal-Wolhemden, Onderbroeken maat, / 2.50.
v
1000 Rekeningen en Nota's*
uit de
enz., syst. Dr.
„CU
Borstrokken
l d?
groot
f 3.50.
in
BENQER
fenig
geconcessioneerie
v.
W.
S&A
fabriek
JW*f
for*
1000 dito, dito, klein
51 SöHNE Stuttgart; door HH. Doctoren als voorbe(4856)
/r4s^rs]!fc\ hoedmiddel tegen verkoudheid en rheumatiek ten maat, ’2.60.
worden
USÉr Alle orders
zeerste aanbevolen. Voor Heeren, Dames enKinhfSr^B%^\c/\
Rijk
geheele
door
het
franco
afmetingen
laagste
prijen
tot
de
iVi(èt7yfti\zi\ deren in alle
KOSTER
ö.
door
H.
i
zen verkrijgbaar in het Depot van Dr. JAEGER
«SvljtWlll/ff
.Jzn., Speciale Inrichting
VÏ*\g|pE'vT0 Orig. Normaal-W«iartikelen,
voor goedkoop en net Drukwerk, Leliegracht 26, Amst

Fabriek van Hulpstoffen voor de Zuivelbereidiog.
ROZENGRACHT 152,

’

Kaasmakers

’

’
doet uw voordeel!

’

’

ÈGtMET
LR
WO
café-restaurantT

zelschapsspelen, pandoplossingen,

raadsels, oharaden en voorbeelden
voor andere aardigheden.
J)ie 5 alleraardigste Boeken

kosten te zamen bij opruiming
slechts 95 cent. leder werk zenden wü afzonderlijk ook voer 50
cent, bij elkander nog geen gulden maar 95 cent; zoon pak
boeken jongelui, daar hebt ge een
leeffc{jd lang plezier van. Neem een
gulden, ga naar 't postkantoor om
een postwissel, 95 cent voor het" i

VAN HET

Nederlandsch Panopticum.
Nog

slechts

gedurende

MUZIEKUITVOERING

eenige

avonden

door de OostenrJjksclie

l Dameskapel, onder directie van

|

van

(5072)

Directie der Duinwater-Maat3
schappö bericht, dat
De
April 1888 a. s. en volgende

Magazijn van Rideauxde bois.

Hoofdprijs 200,000 Weener Loten 1874.
dezeTrekking, verkrijgbaar tegen
Geheele Loten, geldig voor
1 toezending per Postwissel of in Postzegels van 8.50, bij de
Keizersgracht 74, Amsterdam. (4748)^8
B Bankveréeniging GRÜN en

’

’
J. H.

plaatsen, tegen toezending

ZES pCt. OBLIGATIELEENING, Gebr. Letter, Borne (0.)

(4110)

Dagelgks geopend van 10 tot 4 uur, des Zondags van 12 tot 4 uur.
Dir. Kon. Ned. Hand.-Museum.
(5285)
Entree 25 Cents.

I

100 Rouw-Visitekaarten postform. met 100 passende Enveloppen
1.75. Franco, naar alle

op

Prinsengracht 516.

van AMEUBLEMENTEN.

Briefsteller voor minnende
horten; of een gids in alle voorko»ende liefdesgevallen.
Groot anecdotenboek, meer
da» 400 aardige en schalksche gesegden, wonderlijke verhalen,amusante kluchten.
Pokke Simonsz., 300 toasten,
brflilófts- en gelegenheidsverzen
vo*» alle gelegenheden. 10e druk.
Tafelzangen, voordrachten, toespi&kea.
Set Boek met aardige ge-

K. il.

bij W, H. M.

Nationale Wedstrijd en Tentoonstelling

meisje, de jonkvrouw, de knaap,
de jongeling, het huwelijk en de
sywpathische middelen tot opwekenz. enz.
king der

De Directeur

(5322)

bereiding

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT.

-

gewoonte.

Prijs 90 Cents,

nades,

Eue de la Sablonnière
Gratis en Franco aan den Heer M.
18, Brussel (België), de Brochure, in de Fransehe of Duitsche taal, handelende over de bewonderenswaardigeen verrassende, geneeswijze, volgens de verklaringen van Geneesheeren verkregen door de
plant „Hornériana" en aanbevolen tegen Tering, Slepende ziekte,
Aambórstigheid, Aandoening der ademhalingsorganen en
(5396)
Longkwalen.

Het Boek der Liefde, de
ku»st om door liefde gelukkig te
zijn en gelukkig te maken, benevens een huwelijks-catechismus.
Sympathie, de liefde van het

jAn elegante Visitekaarten,
mot 100 fijne pas-

voor Verloofden en Jonggehuwden, heeft reeds een Zestien»
den druk noodig gemaakt.

f 200,000 reeds gen laatst.

VTR AAGT

«eor Jongelui die ongehuwd lijn.

stuks fl.—, 1000 Kwitanties
of 1000 Nota's / 1.50.

167 Bladtijden dik.

Stalen op aanvraag franco.

1H llKïtKfiU iüllllVlUilUUj
lïïHrK IR7Ril enZ.
UIUUUZjIUUiIj

5-pikante Boeken voor 95 et

iï i\
zoolang «Ie v'oör|B|l|a|mooi,
*vvYraad strekt fl. B6, 5.00

Het buitengewoon succes van dil
zoo gerenommeerde en door Ge-

„ „ hemden 7.— ;1 op Zaterdag 24 Maart e. k., van desv.m.
7-50 .« I
-.„
»
10 tot n.m. 4 uur, alwaar Prospectussen en In„ .„■- lakens
15.— £ g
(5395)
verkrijgbaar zijn.
9.—
schrijvingsbiljetten
„ „
..;„
„ 150 „ „„ „ hemden
lakens 15.20 btf I
7.—,
wit flanel,
5/4
„ „„hemden
„ 10.50 »B Eg
zwaar ongebl. Kat. 9/8
Nieuw klein goedkoop Toestel uit een stuk.
puik H.linnon,

~~„

Ei leel Curieus aariiiPattet

Boekhand. te
Arnhemei t&'Nijmegen.i Op de strook
«uftK Pak voor .TonEelui.

„
„

A. NIJLAND.

5 Boeken over de
Liefde.

GEBR.

AMSTERDAM,

2 I
H 81. en rosé Fantasie-Dekens, wol, 2 pers., zeer zwaar 6.— ra
,B
7.—
2{ Damast-stellen, 1 Laken 8/4 X 12/4 en I2Servetten
■-' Pellen Tai'eïstellen, Potdóek en Marseille uitverkocht.

vau I*. Mei-1888 tot uit0 April 1889.
Ce voorwaarden van levering enz.
liggen ter inzage aan het Kantoor
alwaar
van het
ook de aanbiedingen worden ingewacht.
Namens de Commissie:
P. KRTJIJSSE.
I. A. FRITZLIN.
Anisterdam, 9 Maart 1888. (5025)

*an

■

velmooi geruit Postpapier’2.6o,
500 vel f 1.37:4, 1000 prachtige
Hennep-Enveloppen gr. fonn.
f 140, 500 stuks 80 Ct.
ADienstenveloppen zeer
'S

en wordt onder Enveloppe afgeleverd en ook goed dicht verpakt,

J. BOS

Si, 48

n^ïÖOO'vi

J. 11. WLMND, Torensteeg 3,

"

„„
w 40 „...'„'
„
42-;,
„
60!~„
fHMgm
„
„
ra 3ft „
■„.

De Commissie van Beheer en
Toezicht van de Gasthuizen voornoemd wenscht vóór of uiterlijk 26
Maart 1888, des voormiddags 12

pakket en Bchrijf op de postwissel

KOOÏ^

Hoofddepot voor Nederland:

jp-de-balans zeer veel verminderde (ioederen, zend ik (bö be- H
stelling van minstens ’10) franco door geheel Nederland; 1
3.50
20 Els stukkon gemoltonneerdeKeper, prima kwal.
W 36',,
wit
4/4 br., voor handd. 7.15 „ I

teiMzen te AÏsteriaiii.

(5450)-'

neeskundigen aangeprezen Werk

„ LOBRY &
\ Depothouders gevraagd voor alle plaatsen in het Rijk.

Franco op ontvangst
van Postwissel door

AMSTERDAM.

,

’'1.65.

De „WIENER MELANGE"
eene groote besparing in de Huishouding, daar men hiervan slechts de helft
noodig heeft van wat men gewoon is aan
Prijs per pakje van 2% ons 87% Cenfc

't Loo, btt A. A. CORNELISSEN;
Baarn, bg Mej. BRÜLLEMAN ;
Medemblik, bij C.F.
Uirecht, bij T. P. v;r> BERG

ketting, met Naam,
Wf^^^3&
Adres enz., in Nickel
«fe»
’l.—. Verguld ’1.50.

ij

(5451)

Je onderkorst.

De Prijs van het

Zuinigheidskoffie.
verschaft

Postwissel

sende Enveloppen 85 Ct, geals naar
woon formaat 75

Maatschappij voor Meelen Broodfabrieken.

-

In het büzonder wordt de aan(707)
dacht gevestigd op
Souchon Thee a I.SOp. sons

II

jn

B. VAN MARWIJK

en verder alhier verkrijgbaar bü de meeste
(4619)
en voorts te:
Winkeliers in Kruidenierswaren en
Utrecht, bü G. A.
"
Breda, bn M.
„W. DE BRUIN;
Haarlem, bv *■ H.NIENKEMPER;
„WH v ROOI.JEN;
Tmuiden, bü D. 1. BA
Uithoorn, bü Wed. FONTIJN
Hillesluis, bü L. RIEDÉ;
Stiens bü Leeuwarden,b« A. J.ROKb« J. KRIJGER Jr.;
MANJr.;
Apeldogm, bü Mej. S. M. GREVE'■
LINK;
Naarden, bü J.'J.
s-Gravenhaqe, bg C. WALCH Jr., .Muiderberg. bü D, HERMSEN.
Arnhem, Rünkade 76.
Oude Molstraat;
P. VAN OUDSHOORN,
Harmeien, bü J.
Kleiweg 45.
Roermond:, bü J. F. SC HATTEN-

VAN

JUr^fl
fIPW? jg

„HULLAnU

het merk

Onverbeterlijk Systeem Broekenstrekkers, alleen voor Nederland verkrijgbaar bü J. DE GOOIJER Jr., Tailor, Pausdam, Utretht.
Eenige prijs f 1.50 per paar, franco

IVU

Het PAASCHBROOD dezer Fabriek zal voorzien zün van

—

"

’’

J^T

jJelJSgi

vaste voorwaarden behandeld
gevestigd Invorderings-Bureau, Administratie SIMONS DE JONG
van dit Bureau, zoowel als
& Co. Informatien omtrent de werking zijn
op aanvrage gratis verProspectussen, voorwaarden inhoudende,
108,
Rotterdam. (2935)
Kantoor,
het
Botersloot
te
krügbaar aan

PAASCHBROOD
-SÖO!oBEZUINIGING
Wiener Mélange.

Stamrozen 1«l
WF
oohoone

’

spoedigste op billüke doch
door het sinds IC jaren te Rotterdam

worden ten

„HOLLAND".

—

StamrozëïT
doorbl.

naam, le kw.

Bekroond op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen
Amsterdam 1887 met Zilveren Melaille, hoogste onder- j,
scheiding, zeer gustig beoordeeld in de Geneesk.
g.
het Pharmaceutisch Weekblad, het Maandblad tegen dé ver- »
vdlsehing van Levensmiddelen en Handelsartikelen, en door j£.
in het
Dr. T. f. HANAUSEK, K. K. Professor te Weenen,Hygiëne.
Zeitschrift für Nahrungsmittel-Untersuchung und
Door tal van geneesheeren.aanbevolen.
Voor dagelijksch gebruik gezond en versterkend.
door
KRAEPELIEN & HOLM's Eikel-cacao munt uit
aangenamen smaak, hooge voedingskracht, lichte verteerbaarheid.
KRAEPELIEN & HOLM's Èikel-cacao wordt bereid onder
Microsc. onderzocht
controle van Dr. P. F. VAN HAMEL
door Dr. F. J.
het publiek heeft dus de grootste
g»rantie steeds,een goed en zuiver fabrikaat te ontvangen. Alom
kgr. a ’0,90,
verkrügbaar in bussen van netto %
* A'7o, }_ S(HOLM"
a ’0.50. Eisch de handteekening „KRAEPELIEN
Ji kgr. etifjüetten.
op de
f
V
ERAEPELIEN & HOLM
ZEIST-

*

(5325)

J. JAGER & Qo.,
Jhzenkweekere, te HARDERWIJK.

Achterstallige Vorderingen,
onverschillig in welke gemeente,

Stoom Meel- en Broodfabriek

gl

’ ’

bü

e818^^!!^,1*

MTJNCHEquideeren, zoo worden de Bieren, zooals:
NER, BEIJERSOH en vooral LAGER en EXTRA LAGER Bier, tot oonourreerende prezen aanbevolen.
De Hoofd-Agenten: B. L. BEKKER & Zn. en J. HARTMANN & Zh.

Telephoonnumraer 696.

’

verhouding billgker in prüs dan de gewone soorten. Zaakkundige
bêpalint der gezichtsscherpte Gratis.
GUDENDAG. Opticus, 76 Kalverstraat.
(4129)

In

Geheel nieuwe Uitvinding.

Me SGHIPEK.

(5357)

gezonden

f

.'. jffiK
/«i^^^^f
rKvf/*^" 'T
\

i*T

*

’

K. F. DEUSCHLE,

Kalverstraat 167, Amsterdam.

geheel
Eenig specialiteit in deze Artikelen in
'M,u,)

Nederland.

Stoomdrukker^,

ROELOFFZEN

& HÜBNER,

Amsterdam.

NIEUWS

HEÏ

Tweede Blad.
Binnenlandsch Nieuws.

—

81 Maart.

—

Te Aalten hebb en giste re n van de 420
kiesgerechtigden (waaronder 5 dooden) 383 kiezers
hun stembriefje ingeleverd. Op 6 Maart kwamen 391
stembriefjes in.
In de gemeente Wieringerwaard werd op 6

Maart

jl. door alle kiezers hun burgerplicht vervuld.
Brj de nu gehouden herstemming brachten van de
122 kiezers 121 hunne stem uit, een kon zhn bed

oiet verlaten wegens ziekte.
To Wageningen (district Eist) hebben gisteren
f>Ö de herstemming 401 kiezers hun stem uitgebracht,
sünde 100 minder dan op 6 Maart. De wegblijvers
ïfin bijna allen liberalen.
Het aantal kiezers bedraagt 541.
Te Heteren kwamen 206 kiezers ter stembus,
ie liberalen hielden zich buiten stem.
Te Vreeswijk is met geestdrift gestemd. Kie"ers, die uren ver woonden, maakten expres de reis
Mn nog hun stem uit te brengen. Van de 112kiezers
«achten 105 hun stem uit. Een kwam juist te laat.
Te Eenkum kwamen van de 158 stemgerechtigden 122 ter stembus.
Te Oosterbeek was de opkomst ook niet
Poot. De liberaleu onthielden zich van stemmen.
Te Dotenwerd heeft slechts de grootste helft
«er kiezers aan de stemming deelgenomen.
Van de 844 kiezers te Vlaardingenkwamen
°P 757. Bij de vorige stemming 758.

In Het Vaderland leest men het volde vergadering van den gemeenteraad van
Voorschoten, van Maandag den 9en October 1878,
werd een der Roomsch-Katholieke leden van den
gemeenteraad tot wethouder gekozen.
»Daarop verzocht de Heer L. J. S. vau Kempen,
thans candidaat voor de Tweede Kamer der Staten"eneraal te 's Gravenhage, aanteekening in de notulen,
«t hg het betreurde, dat een Eoomsch-Katholiek
tot wethonder was benoemd.
»De Voorzitter van den Eaad heeft toen getracht,
len Heer Van Kempen daarvan terug te brengen,
aoch deze bleef bö zijn verzoek, zoodat bedoeld feit
ta de notulen van gemelde Raadszitting staat vermeld."
Dien man moesten nu de Katholieken stemmen.
Ter aanvulling van het bericht in dit
olad, omtrent de te Bakkeveen gehouden kiezersverradering
alwaar de predikant de kerk voor de
vergadering beschikbaar stelde
verzoekt de predikant aldaar ons mede te deelen: dat zün aanbodaan
oen Heer Domela Nieuwenhuis het gevolg was van
een tijdens z\jne afwezigheid en tegen zün weusch,
ttoor kerkvoogden en notabelen genomen besluit,
hetwelk hn' echter, nu het eenmaal genomen was,
«net wilde dat om zvjnentwil onuitgevoerd bleef.
Uit genomen proeven bij de korpsen
bereden artillerie, met turfstrooisel als blijvende nederlaag voor de paardeu in de stallen, is de
wenBchelnkheid eener definitieve invoeringvan dat
strooieel b« genoemde korpsen gebleken. De Minister
van
Oorlog heeft daarom thans dienaangaande bepalingen
gende:
ijn

—

—

_

vastgesteld.

Heden is de bronzen medaille voor 12
trouwen dienst uitgereikt aan denstafmuzikantjaren
wtulair Weiter, van het regiment grenadiers en
jagers, te 's-Gravenhage.
Tot poldermeester van den Mi dd. en
Akerpolder (gem. Sloten) is gekozen de Heer Hs. van
der Veldt, en gekozen als hoofdingeland in de plaats
van den Heer G. W. Koning van den Borght, te Am"terdarn, <lic wegens gevorderden leeftijd verzocht
niet meer in aanmerking te komen, de Heer H. van
Breemen Hzn., te Haarlem.
Op de gisteren te Rotterdam gehoulen tentoonstelling vanvee-en pluimgedierte,werden
»e volgende bekroningen toegekend:
A. Gemest vee.

No. 1. Voor den fijnsten en zwaarsten
uitsluitend met hard voeder gemest: le prüs ’BO no. 6, H.
ran Haaren te Amsterdam, 2e pr. ’6O no. 3, J. Hoff
te Hoorn, 3e pr. ’4O no, 37, C. Berrevoets te Serooskerke, 4e pr. ’3O no. 1, Jacob Bons te Poortugaal,
Je pr. ’2O no 7, C. Koopman te Zieriksee, 6e pr. ’lO
80. 33, J. Klompe

te Serooskerke.

fijnsten en zwaarsten
met
ipoeling gemest: le prijs ’7O no. 45, J. Tak te Schiepr.
52,
2e
’5O no. P. Poot te Overschie, 3e pr.

No. 2. Voor den

’3O no. 54, dezelfde, 4e pr. ’2O no. 65, S. Poot te
Overschie, 5e pr. ’lO no. 53, P." Poot te Overschie.
No 3. Voor de fijnste en zwaarste Koe, uitsluitend
met hard voeder gemest, le pr. 60 no. 85, D. Uitentuis te Purmer, 2e pr. ’4O no. 75, P. Rijnsburger te
Rotterdam, 3e pr. ’3O no. 84, A. Dorrepaal te Kou«ekerk, 4e pr. ’2O no. 83, Jb. Hennema te Schagen,
8e pr. ’lO no. 76 J. de Wit, te Beemster.
No. 4. Voor de fijnste en de zwaarsteKoe, met spoeling gemest, le pr. ’5O no. 105, G. J. Witkampf te
Schiedam, 2e pr. ’BO no. 109, S. Poot te Overschie,
4e pr.
3? pr. ’2O no. 111, A. v. Vliet te Kralingen,
/10 no. 101, C. v. d. Berg Cz. te Overschie, 5e pr.
5 no. 106, G. J. Witkampf idem.
No. 5. Voor de vier fijnste en zwaarste Vette Schaven onverschillig van welk ras. le Pr. ’25 No. 121,
de Wit te
Beemster; 2e pr. ’l5 No. 119, id. id.,
10 No. 120, id. id.
Voor het fijnste en zwaarste Varken, onver„*i -iig«.va^ welk ras- le Pr. ’l5 No. 131, J. H. A.
Hii
2e pr. ’lO No. 126, L. Taverne te
S' *«3eDelft;
pr. 5 No. 127,
id. id.

’

’*"

""?*■’
No

7

v

’

■"' AanfoTwee.

Niét ingezonden 1!68*6 ouü'e Sellot ' oud 8 iaar'

PrPr-

30

°>’l5

v
oud 2 jaar. le
IC
itó^w S?^?
No. 142' p'
Ser te Heerjansdam; 2e
<"»*,

* ,H°fst«de te Loosduinen.
No. 9. Voor de W*n ê-'
ÏTÖs ’2O no. 149, Kooü
oud i >aar- le
6eniSter- 2e pr»s
Ee°ers Ke
No. 10. Voor denbpntn» »■","'
d« twee
fewn. le prgs m
«?d«
Vogelenzang. 2e prijs
Barnaart te
„' ,Jt
An
?"
8 ;öU
no>
15°. Wed. C. v.Drielte
Uselmónde.
nlet o«<ïer dan 1
Ie
prrjs ’3O no. 166, no
hne te Beemster. 2e
,£
A?',
H
No 12. Voor de «o^-te Alblasserdam.
en zwaar*>te éénjarige
Weide-schapen,
g Tan ras le
1«8, A. C. v. d AkW
’l5 no.
w
'
°Terßchle 3e Pr- / 5 D°- 17°» W.
Poot te
'
en b,e^n sP"9ram, twee jaren of
««dei-, P
S-Heynsbroekte Overschie,
2e pr f I
77 ov178'
J- Overwater te Barendrecht.
No 14 v r -1
den' besten Springram, 1 jaar oud, le
nr
Vin
18°c- J- B. du Croo te Barendrecht
n?\
Nn is n£fc toegekend.
den beBfcen Beer> « i»ren ouder.
Ie Prii.V,t
»'
J:'O. Koene, te Hillegersberg.
">l v,? -Il5 ' niet
n.°- 183«
toegekend.
/"ini'„ ,7,°%T deu besten Beer, 1 jaar oud. le Prijs
J-Streefland, te Streefkerk. 2e Prijs ’5,
»T if5°"TT
no.
181, H. %
P. p. van Roosendaal te Kokkengen.

■■WJ-

I! £ ltvsUlf>
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. C. Pluimgedierte.
No. 17. Voor den besten toom Kippen van éen
Haan en minstens twee Hennen, verdeeld in de navolgende

soorten:
0. Langsham. le Prijs ’s.— no. 187, H. Coert te
Molenaarsgraaf. 2e Prgs 2.50 AO. 189, A. G. W.Reu-

’

ser, to Rotterdam.
6. Jokohama. Ie

pr. ’5 no. 197, J. Schilt te Stolwijk; 2e pr. 2.50 no. 198, J. Verhoog te Bergambacht.
c. Kuifkippen, le pr. f 5 no. 208, J. de Brunn te
Gouderak 2e pr. 2.50 no. 266, dezelfde.
d. Kraaikoppen. le pr. ’5. no. 219, J. C. H. Donker
te Rotterdam; 2e pr.
2.50 no. 220, dezelfde.
e. Spaansche- Kippen. Ie pr. f 5 no. 223, J. de Brugn
te Qouderak; 2e pr. ’2.50 no. 222, dezelfde.
’. Dorkingkippen. ïo pr. 5 no. 228, James Smith
te Kralingen; 2e pr. 2.50, niet toegekend.
g. Paduakippen. le prijs ’5 no. 233, J. C. U. Donker, te Rotterdam; 2e pr. ’2.50 no. 230, A. Elshoven,
te Rotterdam.
Ts. Brahma Pootra. le prrjs ’5 no. 235, H.
te
Molenaarsgr.; 2e pr. ’2,50 no. 237, C. Veth, te Delft.
i. Cochin China, ie prijs ’5 no. 240, H.
tè
Molenaarsgr.; 2e pr. ’2,50 no. 243, A. G. W. Reuser,
te Rotterdam.
k. Crevecoeiirkippen. Niet ingezonden.
1. Houdankippen. le prijs ’5 no. 246, C. Veth, te
2e pr. ’2.50. Niet toegekend.
to. Bantamkippen. le priis
no. 250, J.
te Streefkerk; 2e pr. 2.50 no. 247, E. Verhoek, te

’ ’
’
’ ’
’

Nieuwerkerk.

n. Krielkippen. le prijs ’5 no. 253, James Smith, te
Kralingen; 2e pr. ’2,50, no. 258, J. L. la Verge, te
Rotterdam.

o. Gondpellen. le prijs

’

5 no. 272, J. de Bruvjn, te

Gouderak; 2e pr. ’2.50 no. 273, dezelfde.

p. Zilverpellcn. Ie prijs ’5 no. 282, C. Verhoog, te
Berg Ambacht; 2e pr. ’2.50 no. 278, J. L. la Verge,

te Rotterdam.

—
—

no. 294, S. G. W.
</. Hamburger kippen, le pi-js ’5.
Reuser te Rotterd., 2e prijs, ’2 50 no. 288, C. Koning
te Schiedam.
r. Le fleche kippen. Niet ingezonden.
s. Italiaansche kippen, le prijs ’5. no. 298, H. Coert
te Molenaarsgraaf, 2e prijs ’2.50 no. 305, C. Verhoog
Berg Ambacht.
No. 18. Voor den besten toom Kalkoenen van éen
Haan en minstens twee Hennen. Een prüs van ’lO
no. 311, ,T. Streefiand te Streeft.
No. 19. Voor den besten toom Ganzen met een
Gent en minstens twee Ganzen. Eon prys van ’s.—
no. 317, A. Vollenhoven to Rotterdam.
No. 20. Voor den besten toom Eenden vau een
Woerd en minstens twee Eenden, verdeeld in de navolgende soorten:

’ ’

5 no. 327, P. van Driel
a. Kuiakereenden. le prys
te Rotterdam, 2e pr.
2.5Ó no. 329, A. Elshoven te

Rotterdam.

’’

6. Schotsche of Eng. Eenden, le prijs
5 no. 332,
2.50 no. 335,
James Smith te Kralingen, 2e pr.
dezelfde.
c. Kuifeenden. le prüs
5 no. 342, A. v. Vollenhoven te Rott., 2e pr. 2.50. Niet toegekend.
d. Grauwe Schieteenden. Een prijs van 5 no. 350,
J. Smith te Kralingen.
e. Boereneenden. Een prijs van 5 aan no. 353, J.
Streefiand te Streefkerk.

’’

’
’

De verdeelin g van de m aalschap te
Voorthuizen onder deze gemeente, nadert hare voltooiing. Over het geheel schijnen do geërfden nog al
tevreden over het hun toegewezen aandeel.
De verdeeling van de maalsehap van Kootwijk,
eveneens onder deze gemeente, komt reeds morgen
in behandeling. Het plan van verdeeling wordt alsdan aan het oordeel der vergadering onderworpen.

Voor de 8. s. Viijdag23MaartteAlkmaar te houden Paasch-tentoonstelling van rijstieren,
melkvee, vet rundvee, rammen en fokscharpen, zijn
166 inzendingen aangegeven, (90 vette runderen, 70
fokdieren) een getal dat de aanvoeren van vorige
jaren ver overtreft.

Te_ Veendam is een nieuwe

zangver-

eeniging „Euphonia" opgericht, onder directie van
den Heer J. Voorzanger.

Tusschen Rotterdam enOude-Tonge
(Plakkee) zal onder directie van don Heer Pnlleman
een stoombootlijn geopend worden.
De telgraafkabel Souakim—Perim is
hersteld.

Gemengd Nieuws.
Ter bevordering van de verwezenlüking
plannen

1888.

de gezwollen rivier vernield. Van vijf en dertig

menschen, die er op waren toen zij instortte, zijn

verdronken.

twaalf

L;f"^

Ter vergadering der Vereeniging van
voorstanders eener Nederlandsche
waaromtrent wij in ons No. van Maandag mededeelingdeden,
volgende: "
bleek nog uit het verslag het
der Vereen. —134 in getal behoorde
Tot de leden van
en voor Nederlandsche Industrieëlen,
ook de Vereen,
Handel en Nijverheid en Arti et
de Vereen voor's-Gravenhage.
Onder de blijken van
Indusiriae te
belangstelling was een brief van den Staatsprocureur der Zuid-Afrikaansche Republiek, begeleidende een ex. der nieuwe Octrooiwet van 1 Juni 1887
Voor de Transvaal. Zoowelop het Nvjverheids-congres,
in 1887 te Purnierend gehouden, als onlangs in de
Kamer van Koophandel te Amsterdam, werd de
octrooi-fjuaestie ter . sprake gebracht, terwijl het
bestuur èn uit het buitenland èn uit Oost-Indië

—

.

—

Thans, nu ook in
het tot stand komen van een octrooiwet
in beginsel aangenomen werd en de wet zelf daar
zeer waarschijnlijk nog in dit jaar gereed komen zou,
achtte het bestuur het ook voor Nederland meer dan
onderwerp zijn .aandacht te wijden.
ooit tijd aan dit verg.
werd in het licht gesteld, dat
In de vorige
het bü de quaestie van een octrooiwet juist op de
wet zelf aankwam, te weten op de daarin uitgedrukte
beginselen. Het bestuur had daarom gemeend niet
beter te kunnen doen dan, naast het adres aan den
Koning, een „Proeve van wet" te ontwerpen, waarin
deze beginselen in hoofdzaak werden aangegeven.
Ten einde die echter zooveel mogelök juist te stellen,
vooral met het oog op de praktijk, was deze proeve
aan de leden toogezonden, met verzoek binnen zekeren termijn hunne op- of aanmerkingen te mogen
ontvangen, waaraan door de heeren Eydman (Dordrecht), v. d. Sterr (Hoorn), Bosch (Arnhem), Westeroven van Meeteren (Amsterdam), v. Vollenhoven
(Maastricht), Jacob B. Citroen (Amsterdam), de Jong
(Haarlem), Mees (Parijs), Verdam (Delft), Grinwis
(Amsterdam), Krom (Utrecht), Bonebakker (Amsterdam), Kapteyn (Londen), Dükers (Amsterdam), Olivier
(Amsterdam), v. d. Ploeg (Den Bosch), Mahieu (Den
Haag), en de Vereeniging Arti et Indusiriae (Den
Haag) min of meer uitvoerig werd voldaan.
Over gebrek aan belangstelling van de zgde der
leden mocht dus waarlijk niet geklaagd worden. Met
de meeste der voorgestelde wgzigingen van het
bestuur kon men zich vrij wel vereenigen. Eenige
wuzigingen, alleen de beginselen betreffentle, zouden
straks worden voorgesteld; de redactie en bükomende
bepalingen konden, met het oog op den beperkten
tijd, moeielijk een onderwerp van bespreking
uitmaken. Hieromtrent zou later worden beslist De
hoofdzaak was, dat men wist wat en hoe het bestuur
wilde. Het plan bestond daarvan op min of meer
vertrouwelijke wüze aan de Ministers
en de leden
der Volksvertegenwoordiging kennis te geven. Anders
stond het met het adres aan den Koning, dat thans
definitief diende te worden vastgesteld. De voorgeslagen wüzigingen daarin waren gering en het
debat daarover zou, naar de meening van het bestuur,
waarschüulijk weinig tgd vereischen.
Ten einde voor de Vereeniging rechtspersoonlgkheid te verkrijgen, was het noodzakelijk eenige reeds
aan de leden bekend gemaakte wijzigingen in de
statuten te brengen, en daarna te besluiten, dat op
die statuten de erkenning der Vereeniginggewenscht
werd.
De Heer Middelberg, ter vorige vergadering tot
lid van het bestuur benoemd, doch toen niet aanwejdg, had de benoeming aanvaard.
JBrafe de hoop, dat do nieuwe Volksvertegenwoordiging ook de octrooiquaeetie met nauwgezetheid
onderzoeken en het niet lang moer duren zou voordat ook in Nederland de indu6trieele eigendom weder
wer«l erkend, ten nutte van het algemeen en van den
uitvinder, werd het verslag besloten.
Bü de lezing van het ontwerp-adree, dat, na
de reeds door ons vermelde punten, aan de orde
kwam, werden eenige aangebrachte wijzigingen goedgekeurd. Het zal verzonden worden zoodra «lerechtspersoonlijkheid verkregen is. De Heer Susan gaf, door
ondervinding geleerd, den raad het adres door den
voorz. en den secr. aan den directeur van het Kabinet
des Konings zelf te doen overhandigen.
De voorz. zette hierop uiteen hoe het nu in behandeling genomen ontwerp Octrooiwet tot stand
was gekomen. Een afdruk hiervan was aan alle leden
toegezonden, waarop van velen hunner aanmerkingen
waren ontvangen, waarbij van principieelen aard.
Deze laatste waren door den secretaris geresumeerd
m een tiental vraagpunten. Nadat hieromtrent
de
verg hare meening zou hebben
uitgesproken, stelde
het bestuur zich voor met gebruik daarvan,
een tweede
lezing van de wet te doen plaats hebben
De eerste vraag: „Moeten er ook
ootrooien voor

Zwitserland

der
van de Vereeniging van handelsbedienden "Mercurius," te Rotterdam, tot oprichting
van een pensioenfonds, zag het licht een brochure,
van de hand des Heeren E. W. SchaUenberg, getiteld:
Een pensioenfonds voor handelsbedienden.
In dit belangrijke geschrift wordt een nauwkeurig chemische industrie verleend
Hiermede
overzicht gegeven van wat op het gebied van penwera bedoeld: octrooien op de worden?"
sionneering, vooral in den laatsten tgd, in het binnenop het product. Aangenomen. bereidingswijze, niet
en buitenland is tot stand gebracht. Vervolgens zet
Omtrent de tweede vraag: „Moeten er ook octrooien
de schrüver zün denkbeelden uiteen over de invoeverleend worden voor uitvindingen, die sedert 50 jaar
ring van een pensioenfonds, hetgeen bij verwezenm ?'IJ ultsevoerd ?" besliste de verg. ontkennend.
»i
lgking van zgn plan tot resultaat zal hebben, dat
Als
derde vraag was gesteld: „Ts het gewenscht,
iemand op 25-jarigen leeftüd toetredende, zich op 65dat er voor-onderzoek plaats hebbe naar
de nieuw-jarigen leeftüd een pensioen zalkunnen verzekeren van
heid der uitvindingen van regeeringswege?"
ca. ’6OO en daarvoor jaarlijks niet meer te storten zal Be verg. achtte dit niet gewenscht.
hebben dan 13.80. Hg koopt zicli ui. daarvoor een
„Omvat het octrooi," dus luidde de vierde vraag,
lgfrente van ’3OO en zijn 40-jarig lidmaatschap geeft „ook het verbod van invoer
uit het buitenland door
hem recht op een toelage van even zooveel. Wedueen ander dan den geoctroieerde ?" Bevestigend
wen-pensioenenraadt de schrüver korweg af op nader beantwoord.
door hem uiteengezette gronden.
Evenzoo de vijfde vraag: „Moet het recht van den
Wil men tot de oprichting van een pensioenfonds bezitter van het octrooi door de verplichte uitreiking
kunnen overgaan dan moet er echter geld wezen. De van licentiën beperkt worden?" Ook was de verg.
schrgver meent dat men aanvankelijk geholpen zou voor de beslissing door arbiters met een minimum
zgn met een kapitaal van ’20,000 en voorts met van vergoeding, en vóór licentiën voor een bepaalen doet daartoe een be2000 jaarlgksche
den tijd.
roep op den steun van den handel en van anderen
De verg. verklaarde verder toestemmend te beantwoorden de vier volgende vragen: „Moet er mogelijkdie de behulpzame hand zouden willen bieden.
heid zijn in buitengewone gevallen het octrooiboven
„Moet de uitvinder het
Het tramverkeer langs de geheele 15 jaar te verlengen?"
lijn Vucht—Den Bosch—Helmond is gestaakt recht hebben voor verbeteringen aan zijn uitvinding
octrooi te nemen, zonder voor die verbeteringen
wegens de sneeuw, welke op enkele plaatsen afzonderlijk
de jaarlijksche taie te behoeven te beeenigen
tijd
het
ligt,
nog
waardoor
hoog
voeten
talen, terwijl verbeteringen van anderen als gewone
zal duren voordat er gereden kan worden.
uitvindingen worden beschouwd ?"
„Moet er proDe lucht voorspelt nog meer sneeuw.
gressie zijn in de jaarlijksche taxe. (de progressie op
/5 te stellen)?"
„Moet de octrooibezitter, op
van nietigheid van zijn octrooi, verplicht zijn,
Op de verkoopingvan oudheden uit straffe
de uitvinding
de nalatenschap van wijlen Jhr. Gevers werden tenzrj force majeure hem dit belet,
binnen een zekeren termijn hier te lande of in de
gisteren de navolgende prijzen besteed:
koloniën op voldoende wn'ze te exploiteeren?"
1 Japansch-porseleinen terrine ’lOO. 4 zeerkleine
De verg. wenschte daarentegen nog
overweging
al het gekleurde en blauwe porte houden de tiende vraag: „Is de in
pulletjes ’lOO.
octrooibezitter
zilverdoosje
prijzen;
1
hooge
klein
verplicht artikelen, waarvoor hij in Nederland
selein tot zeer
het zilveren speelgoed liep van B—’ 12
heelt genomen, uitsluitend hier te lande te octrooi
60.
vervaarhet lood, en voor het overige zilver werden mede digen, met verbod van invoer?"
hooge prgzen besteed.
Een voorstel van den Heer
om in de wet
op te nemen een artikel, de gelegenheid
gevendeom
voorioopig reeds aan de autoriteiten mede te deelen
Te Ulsda (Gr.) is de boerenbehuidat b. v. binnen zes maanden
de bepaalde aanvrage
sing van G. Post geheel afgebrand.
oei octrooi volgen zal, werd goedgekeurd.
den
van
geraakte
behuizing
de
Te Finsterwold
üierna sloot de voorz. de vergadering.
rentenier H. Barlagen in brand. Hoewel de Heer
den
Ten Raadhuize is aanbesteed: het leB. afwezig was, mocht het toch gelukken
veren van bezaagde en onbezaagde eiken, grenen,
brand meester te worden.
vuren en dennen houtwaren, teer, pik en smeedfjzer,
dienste der gemeentewerken, onder beheer van
De belangrijkste kunstwerken «" ten
wethouder belast met de publieke werken der
ethnographische voorwerpen, onderde geschenken den
Amsterdam, gedurende het jaar 1888.
door Paus Leo ontvangen ter gelegenheid van gemeente
Minste inschrijvers waren: voor het le perceel
ineen
(eiken en dennen zaagbalken) J. J. Claasen Jr. & C*.,
zjjn gouden feest, zullen vereenigd worden
te Amßterdam, voor
Museum, dat Huseo Leonino heeten zal.
2e perc. (bezaagd grenen) A. Sligcher & Zoon, te Monnikendam, voor
Een brug over de March, brj Hohen»" /2033.27%; 3e perc. (Nerva grenen, bezaagd) 3. 3.
voor ’1072.50; 4e pere. (den(Oostenrijk), is door de kracht der ijsschotsen in Poort, te
j

’

’

—

—

’

—

—

—

’

—

idem, te idem, voor ’365.50; 5e perc. (vubll!?oller,& zoon, te Monnikendam, voor
r£n
B p<-n r'
’1806.70
i 6e perc. (bmtenlandsch hout) J. J. Poort,
m V f 3S
7e Perc- (teer en pik)
w
t T
0
T?4-E?'
firma
ïï- Tlï' C- Hellings, te idem
r'
porc8a
enz.) Gebrs. van
der'vTf^i,
Vhet, te idem, voor 'Bmeedüzer
2287.
Op de soiree, gisteravond
ten voordeele van het Schoolfonds der Maatschappij
tot Nut
d ;i V 'e-?n ln Nederland, in
het lokaal der
r Sl;
"Mastschappii
voor den Werkenden Stand" gegeven,
ontbrak het waarlük niet aan afwisseling.
Het programma bevatte twee
tooneelstukjes, zang- en pianonummers. Mevr. L Salomons-Cahen Neubauoi droeg
het Rondo Capriccioso
«eer.vei-dienstelnV
sohu voor, benevens Nocturne en FantaisievanMendelsvan Ghopin Haar spel was zeer correct enImpromptu
genuanceerd. Mevr De J... zongliederen behoorlük
Brahnra,
bchubert, Massenet en Godard. Vooral devau
beide
ste nummers konden zeer goed voldoen. Voor laateena
dilettante heeft deze dame een benijdenswaardig»
voordracht, die vooral voor het luchtige, Fransohe
genre zeer geëigend is.
Door de leerlingen der Tooneelschool, Mej. Alida
Klem en Martha Coerdes werd het blöspel Eene les
voor de Vrouwen allerliefst gespeeld; terwül in Pailleron s De Vonk, Mej. Prieda Herbrich veel goeds
voor het Nederlandsch Tooneel doet
verwachten.
Haar spel was vlug en levendig.
Mej. Leida
Ook
Koelolzen speelde niet zonder verdienste.
Voorts
trad
daarin op de Hoer H. Schwab, van
het Nederl.
looneel, een goede bekende dus
Het talrijk publiek gaf herhaaldelök door luid
applaus bink, dat de uitvoering
van een en ande»
goed kon behagen.
nenhout)

irav
1%

Stadsnieuws.

blijken van sympathie ontving.

2e BLAD

—
—

’

Ae

In de bijeenkomst der Maatschappij
den Werkenden stand, afd. volksvoordrachten, zal
morgen (Donderdag)avond door den Heer Joh. Za&gmans een concert worden gegeven, terwül de Heer
A. J. van Dragt er zich als zanger zal doen hooren.
voor

Door het R. K. Kerkbestuur te Ouderkerk aan den Amstel is aanbesteed, onder beheer
van den architect A. Tepe, te utrecht, het bouwen
ran een sohool met twee lokalen, onderwüzerswoning,
portalen enz. Ingekomen 11 biljetten.
Minsteinschrnte sterdam,
A'

15.3d98. *""

*'

Passagierslijst.
Aangekomen te Batavia.
Pc* & ö.-.ö. 's Jacob, van Atjeh, Padang, Bencoelen,
lelok Betong: de heeren Libesan, Stoop met echtg.,
Muller v. d. Bussche, v. Alphen de Veer, Indewn,
mevr. v. d. Bussche, mej. de Munck Mortier.
Per st. Sindoro van Soerabaja, Samarang, Pecalengan, Tegal en Cheribon: de heeren Dommers, Hooze
echtg. en 2 kind.,
echtg. en 1 kind. Klop1
penburg, echtg.
en kind, de Munnick met echtg.,
Haga, Mispelblom,
Eiesz, mevr. Westenberg,
Beger, mej. v. Delden, Westenberg, Jansen.
Vertrokken van Batavia.
Per st. Prins Alexander, naar Nederland: le luit.

der inf. A. A. Schutter, ass.-res. T. T. Donner, le
luit. der inf. C. Lambertß, luit. ter ze e le kl. L. C.
Rovers, le luit. der genie C.' de Vrees, Mevrouw Blume, Mejuffr. Erlay d'Abo en Jongeheer d'Abo, Mevr.
de wed. P. L. Mentel, geb. van Nerum, offic. vangei.
le kl. L. P. van der Spil, echtg. en 3 kind., contr.
binnenl. bestuur Onnen, Mevr. Speelman en 2 dochters, R. G. A. Just, benevens Z. M. troepen en schepelingen.
Per st. M. F. v. d. Putte, naar Billiton en Pontianak: de heeren de Rooh', Thieme, v. Blommeatein,
Mijer, Bond.
"
Per st. G. G. Meijer, naar Muntok en Palembangt
de hh. v. Rosmalen, Heusser, mej. Twüsel.
Per st. Amboina, n. Muntok, Riouw en Singapore:
de heeren C. Muller, A. Cenney, Hoyer en Grun.
Per st. Pr. Alexander, naar Samarang: dé heerenv.
Geuns, Oosting, Kunert, echtg. en 3 kind:. Winter-"
berg, Borel mét échtg.,
Pareto, Groos,
Leseur, John. M. Johannes, Schneider, jongeheer de
Riemer, Julien, Lédgerwoórd; naar Soerabaja: Pille,
de Quay met echtg., Rademaker; naar Molukken i
Keizer, van Alphen, mevr. Brantz, Cornelius.

-

Familie-Berichten

TJIT ANDERE

COURANTEN.

19 Maart .- M. J. H. Schiebergen, geb. Danièls, D.,
A. M. Hymans, geb. Goris, D.. Haarlem;
W. M. C. Verbeek, geb. v. Gurp, Z, 's Gravenhage
L.
geb. v. Beest, Z., A. Veder.
geb. Bezoet de Bic, D., M. I. de Monchy, geb.
Knight, Z., allen te Rotterdam.
20 Maart: I. M. V.
geb. Brutel de la Rivière, Z., Alkmaar;
A. Everwün Lange, geb. v.
Merlen, Z-, Amsterdam.
Overleden: 17 Maart; Wed. A. J. J. Seignette,
geb. E. M. Dubbelt, 67 j., Amsterdam.
18 Maart.- O. L. Graaf v. Limburg
17 j,
Breda;
J. Perieer, 88 j., Schoonhoven.
19 Maart: G. P. Baelde, 79 j., Kamerik;
F. A.
Bußkop, 19 j., Rotterdam;
R. Swaap, geb. de
Vries, 38 j., Amsterdam.
20 Maart: C.
77 j., 's Graven hage.

— ——

Arnhem;

—

—

—

—

Amsterdam, 21 Mrt. | Vlie, vertr. 20 Mrt,
Leith,
Het Ned. st. Amsterdam, Watergeus, Kuiper,
Harlingen, aang. 20 Mit.l
van Newyork n. Rott., is
Alert, et.
Huil.
20 dezer te Halifax aanzal 21 d°. weder derwaarts
gekomen, hebbende op
terugkeeren.
sleeptouw het aan de Red
Hellevostsluis, vertr.
Star Line toebehoorende
20 Maart.
st. Nederland, welk st. ge-Bona Fides, Henrichsen, —«
ligt ter reede geankerd.
durende 5 dagen, waarin
Nieuwe Waterweg,aang.
veel slecht weer werd on20 Maart.
dervonden, door de AmEdith, et.
Huil.
sterdam werd gesleept.Aan Seagull, et.
i".

boord van de Amsterdam
is alles wel, en zal dit st.
na kolen te hebben ingenomen te hebben de reis
voortzetten.
Londen, 19 Mrt. De
schepen Krimpen a/d Lek,
kapt. W. L. v. d. Vegte,
en 6. Tobias, kapt. Knudsen, beide van Java met
suiker te Falmouth binnen, hebben order bekomen naar Glasgow.

Elseneur, 13 Mrt. De

Breslau, naar Pillau,
Rhein, naar Dantzig, en
Euss, naar Libau bestemd,
allen komende van Rott.,
zgn gisteren alhier in de

st.

haven gekomen, daar de
Sond door het vele üs
niet te passeeren was.
Binnenl. Havens.

Ymuiden, aang. 20 Mrt. "
Aeante, Behrene, Baranqullla
n. Hamburg, als bijlegg.,
om proviand in te nemen.
SI Maart.
et
Londen.
Vertr. 20 Maart.
Arost«le(room, at

d*.

21 Maart.
Jcteie & Emilg, et. Selzaete.

Lady Tyler, st.
Vertr. 20 Maart.
st.
Batavier, st.
Teal, st.
Windae, et.
et.

Harwieh.

Bilbao.
Londen.
d*.
d*.
Cardiff.
Pride of the Weel, Hitchin,
Swaneea.
Priiwess, st.
New«»»tlei
Sunderlaud,
Falcvn, et
Italia, st
Middlesbro.
Eastem
«t
d*.
Oute, et
Gooi*
Matitlotcer, Banyard, Ipswichi
Hancich, et
Hanrich.
Princees af Walee, st
dV
20 Mrt
Vlissingon,
Germania, st.
Hamburg.
Vertr. 20 Maart
Londen.
Minerva, st.
d*.
MercuWus, st.
Queensbnt
Nederland, st

RIJNVAART.

Loblth, gep Ï0 Maart

(voor 1 uur.)
et.
Catharina, et
E. Jf. Arndl, et.

allen n. Rotterd»»*

Comtantia, de Wachter,
TÈHrope, Verstoepen,

Xuoien, Vannuffol,

Melante, Sommere,

allen n. België
Vr. Puternclla, v/d Kloorter»
St. Annaland

VAN DEN DAG VAN DONDERDAG,

HET NIEUWS
Kok,

Wormerveer.

Op hoop v. Zegen,

Nieuwerhoorn.
Johanna, Hazewindus, Break.
ïjieu donné 2, st
ïtoreley 3, st.
Stad Nijmegen, st.
doh. Theod., v. Kestel,
Kessler, Bauer,
Jofianna, Verschuren,
v. d. Heijdem,
Vr. Aaltje, Snijer,
de Vries,
ï
allen n. Duitschland.
Sydney, aang. 19 Maart.

Balier, st.

Bremen.
Jan.

Straat Bali, gep. 23

Jason,

Samarang

20 Maart.

n. Lissabon.

Gezusters v. Haaften,
Newcastle.N.Z.W.17 n.Java.

Arzic, gep. 19 Maart.

Nachtegaal, Beekman,

Java n. Nantes.
aang. 18 Mrt.
Brussel.
Trientje, Egberts,
Vertr. 18 Maart.

Keni/xwe.Milne/PisaguaJßott.
aang. 20 Mrt.
Prinses Elisabeth, st. Vlissing
Spithead, aang. 20 Maart.
Pollux, st. Bilbao n. !Amst.
Dungeness, gep. 18 Maart.
Minerva,Alberts, Amst. n.

Prawlepoint, gep. 17 Mrt.

Cardiff

Knudsen, Rotterdam
n. Charleston.
18 Maart.
Maggie, Evans, d°. n. Liverp.
vertr. 18 Maart.
Jean Bapliste, Bruijn,
Montevideo.
Penarth, aang. 10 Mrt.
John Marychurch, st. Amst.

Santa Fe, aang.

lag 15 Febr. in lading n.

het Kanaal.
Rio Janeiro, aang. 19 M.

Warnar, st.

Southampton.
; Havana, vertr. 18 Maart.
Bt Germain. st. St. Nazaire.
vertr. 5 Maart.

Norma, Thorsen, Rotterdam.
Newyork, aang. 19 Maart.
Hamburg.
st.
' Vertr. 3 Maart.

Bcammel Brothers, Innes,Rott.
is denzelfden dag Little
Gnll gep.
In lading 7 Maart.
Java.
Berna,
Alice, Schungel, Nederlaud.
en
Hamb.
Derby, Meijer, d".
Dakar, vertr. 8 Maart.
'Pensac,
ifantje, Boompaal,
aang. 19 Maart.
Bayem, st. Bremen n. China
heeft de reis voortgezet.
Benicarlo, vertr. 17 Maart

Pales, Rozenheek, Amsterd.

Gibraltar, vertr. 11 Maart.
Navigation, st. (Fiumej Rott.
Lissabon, vertr. 19 Maart.
Genua.
Jupiter, st.
vigo, vertr. 19 Maart.
Ohio, st. (Bremen) Plata-Riv.

-

Suriname.

Eudora. Fulton, Lond. n.'Bat.
18 Maart.
City of Hamburg, st. Rotterd.
|n.
Dublin.

Falmouth, vertr. 18 Mrt.
Thorsen, (Java) Lond.
August
d°. Green,
de 1. is denzelfden dag
Lizard gep.
Lizard, 17 Maart.

Llanely, vertr. 17 Mrt.
st.
Rotterdam.
Aberdeen, aang. 17 Mrt.
Benamain, st.
Rotterdam.
aang.

17 Maart.

Amsterdam.
Orpington, st.
Malalar, st.
Rotterdam.
18 Maart.
st.
d°.
Berrington, st.
d°.
Huil, aang. 19 Mrt.
Harlingen.
st.
Harwieh, aang. 20 Mrt.
Adelaide, st.
Rott
Hamburg, aang. 19 Mrt.
Amst.
Urania, st.
vertr. 17 Mrt
st.
Newyork.
18 Maart.
Moravia, st.
d°.

vertr. voor
10 Maart.
Pollux, Thoresen, Nederland.

Marktnieuws.
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BeleeningStaats-Effecten.
Idem andere
Wissel op Londen 60/d.
Parijs
Idem
Idem
Berlün
4 pCt. Amerika

„
„

19 Mrt.2o Mrt
3
2%
3
2%

Erie-Spoorweg-Aandeelen
Illinois
Wabash St. Louis «fe Pacific Pref.
Missouri Kansas Texas Aandeelen
Union Pacific Aandeelen
,
Central
Canada Pacific gewone Aandeelen

485% 485%
521% 521%
95% 95%

125% 125%
24*^ 23^

..... .

.
....
.....
...
, .

...

„

53%

94%

92%
99%
78%

100

78

Obligatien
Katoen op levering April 9.70, id. id. Juli 9.96,
ld. id. Oct. 9.53, id. Middl. Upland. 10- id. id.
New-Orleans 9%8 Petroleum, ruw 6%, id. Pine line
eert. 95%, id. geraff. 7% id. te Philad. 7%. Koper
16.—. Reuzel, Wilcox 7.75, ld. Fairbanks id. op 7.80,
lev. April 7.80. Meel 315. Maïs 60—. Tarwe, roode,
winter 89%, id. loop. maand 89—, id. aanst. md,
89%, id. daaropvolg. maand 89%, id. Juni 88%,
id. voorjaars No. 2 loco 89—. Suiker 4%. Koffie
Fair Rio 13%, id. Good Rio 13%, id. Rio 7 low ord.
lev. aanst. md. 9.97, id. id. id. id. id. per 3 rad. 9.82,
ld.

,

.

Advertentiën.

’
Bouwkunde.

van 4 ofminder regels 1.15,
ledere regel meer 27% Cents.

Sprwep. Telppliie.

Er

het

—

’

’

--

-

—
’—

’—
’—

biedt zich aan,

’—

-

nende

zeer goede getuigen

staan hem ten dienste.
Adres
ZO 864, N. Vld Vag.

■

——

’

gevraagd, voor Den Haag of
meerdereplaatsen, door een Jongmensch, borg kunnende stellen.
Fr. br. lett. P N B, aan het Advert.West-Einde 26a
Bureau A.
Den Haag.

gepasporteerd, burgerin staat borg te stellen,
zoekt eene betrekking als Opzich.ter in een Magazün, voor Bureauwerkzaamheden of daarmede overeenkomende. Br.
lett T 68, a/d
Boekh. J. L. BEIJERS, te Utrecht.

In

’

Kellner gevraagd. Brieven

onder lett. H, aan den Heer P.
KAMAN. Boekh. te Winschoten.

I
I

2.90.

een Stoom—Tabaliskerverij,wordt
In
een flinke BAAS gevraagd,
bekend met alles wat in het vak
voorkomt, en geschikt om met
Werkvolk om te gaan. Opgaven
waar en in welke Betrekking worden franco ingewacht, onder lett.
A A, bij den Boekhandelaar H.

Rotterdam.

klëllnerT" "Boerenknecht"

een Handelsreizigers-Hotel
wordt tegen 1 Mei a. s. een nette

1

„

’ ’
’

—

—

’

—

-

’

—’ —

— ——

3—

—

’

—

’—

——

Een

kwaam met Boerenwerk en ook
eenigzins met Rütuigwerk, wenscht
met 1 April of eerder geplaatst
te worden, liefst in een groot dorp
of stad; daar waar gelegenheid
bestaat tot later overneming deiZaak, verkiest de voorkeur. Brieven
franco letters T H, in den Boekhandel van Wed. J. A. VAN ZIJL,

en met een Portret van de Schrijfster.

’
AGENTUUR

—
——

’

’ —’

Friesche Boerenknecht, tusschen 25 en 30 jaar oud, R.
zoekt met Mei plaatsing, liefst
in Noord-of Zuid-Holland. Brieven
fr 0., aan den Boekh. S. BRANDENBURGH, te Workum, onderlett. OP.

makersknecht, acht jaar aan
Vak werkzaam geweest,' be-

een Voorrede van NICOLAAS BEETS

—

’ ’
’ —

’

——

—
—

’

"

’ ’
’

_

— —

biedt zich aan een Wagen-

2.40; gebonden

—

—

door een Ongenoemde.
Prijs

—

’-

’-

’

—

-—

—

’—

ONZE BUURT,
4e Druk.

- -

’—

DE EBVEN F. BOHN, te Haarlem, geven uit:

I Met

’

—

’—

—

In een flinke cD solide Winkel en Eugroszaak, welke

men wenschte uit te breiden,

bestaat voor een degelük Persoon gelegenheid zich te As-

SOCiëoren.BenoodigdKapitaal
minstens 10 Mille. Brieven met

!

zich gaarne met Mei ofeerder
geplaatst, 20 jaar oud, P.
kunnende vooral goed Melken.
Brieven letter W, bü A. A. RENzag

Boekhandelaar, Leiden.

>

de

noodige

opgaven

worden

ingewacht, onder lett.K Z 828,
Nieuws v/d Dag.

fatsoenlük Jongmensch,
van nette familie,
jaar,
Een
wenscht opleiding tegen billijke
20

vergoeding in eene betrekking,
onverschillig welke, waaraan geene

bepaald zittende

levenswüze

Onderwijzeres.
Op eene Kostschool
voor Jonge Dames

(Prov. Z.-Holland) ver-

ASSOCIÉ.

lemand,
stand,

kun-

’

’—

—

Heeren Confectie.

Koetsier
vertrouwd

— —

’

Een Jongmensch, van nette familie, 27 jaar oud, wenscht in
bovengenoemde betrekkinHaarlem.
gen geplaatst te worden, onverschillig waar. Door afloop der
werkzaamheden buiten betrekking,
staan hem de beste getuigschriften
Terstond plaatsing van twee
ten dienste, terwül er minder op
flinke Bedienden. Adres franco
groot salaris dan op goede voorlett. D A, bü den Boekhandelaar B.
uitzichten zal gelet worden. Adres VAN
DER LAND, Kalverstraat 124.
letter P. bü den Boekhand. P.
te Hoorn.

’

’

’

— —
— —

51%
76%' 75%
15%
15%
17
17
128
122%
51%

54%

—

—

—
—
— ’’
— —

’

115% 115%
23% 22%
13% 13%
53% 52%
27
27
„
57% 57%
New-York Central Aandeelen
104% 104%
St. Louis &S. Francisco Pref. Aandeelen 69%
68^
Lake Shore
90% 89%
Chic. N.-Western Preferente
140% 140

Canada South
Louis Nashv. gew
Chic. Milw. St. Paul gewone
„
N.-V. Ont West.
Denver
Cnic. Burlt rand Quincy gewone.
„
Atch. Top. and Santafé
„
Manitoba Miniapolis
Michigan Centr.

Uitvoer van Suiker uit Hamburg, van 26 tot 3
Schrammen ’lO a 14, Biggen ’s.— a 7.—, Melk- en
Maart jl.:
a—, Schapen ’-.— a —.—, HokkeKalf koeien
Ruw.
a—, Kalveren ’—a —, Vaarzen
a
Geraffineerd.
lingen
Kilogrammen.
Zakken.
per stuk; vette Runderen ’4O a 160, vette Varkens
4,900
14,750
86 a 88 et. per Kg, idem voor Engeland 32 a 33 et.j
Naar Londen
„ Liverpool
a
900
Kool ’-. a -.— per 100 st.; Aardappelen -.
„ Greenock
5,400
-. per BQ. Aangevoerd werden 94 Runderen, 280
629,650
andere Eng. haven»
Schapen.
Varkens en Biggen en
8,000
„„ Holland
Nijkerk, 20 Maart. Ook hier is eenige handel in
Portugal
23,700
de Tabak van 1887 gekomen, tegen ’lB a 13.50 de
34,200
Zweden en Noorwegen
50 Kg. gingen verschillende hoeveelheden van de
hand, alles de geheele plant.
14,200
702,300
Totaal
Ruurlo, 19 Maart. Door het slechte weder (op
sommige plaatsen ligt de sneeuw 8 a 4 voet hoog)
van den uitvoer van Suiker uit Rusland
Statistiek
was de jaarmarkt bgna niet bezocht en geen Vee over het jaar 1887:
aangevoerd. Eenige Biggen werden verkocht tegen
2,976,087 Pud.
Over de Europeesche grenzen
„
1,008,257 „
’1 a 1.25 per week; Boter gold 48 et. per % Kg- en
Aziatische grenzen
n
voor Eieren besteedde men ’3 per 300 stuks.
Neede, 20 Mrt. Ter markt werden aangevoerd
3,984,344 „
Totaal
Kg. Boter. Prüzen: Boter
stuks Kipeieren en
Uitlotingen.
per
Kg.
0.90
per % vat van 20 Kg. ’—.— a
a 0.96. Kipeieren ’3.25 4.— per 100 stuks.
Moskow Kursk Spoorwegmaatschappij.
Zaltbommel, 20 Mrt. Tarwe ’6.50 a 6.90, Haver
Amsterdam, 21 Maart.
a 3.50, Garst ’4.— a 4.40, Rogge ’s.— a -.—, 31e Trekking op 13 Februari 1888 van 765 6 pCts.
’3.—
Obligatien.
De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: alles per HL; Boter 0.40 a 0.55 per % Kg.; Eieren
6 42 51 60 158 173 197 204 218 225 234 274 279
Friesche Franeker Jammen ’2.60 a 2.70, dito Engela 0.95 per 26 stuks; Biggen ’s.— a 8.50, Ko’O.BO
sohe ’1.60 a 1.70, dito Dokkummer Jammen ’2.70 a nünen 0.60 a 0.90, Kippen 0.60 a 0.70 en Duiven 300 315 333 334 855 359 379 400 462 510 540 553 559
2.80, Zeeuwsehe Spuische Jammen ’2.40 a 3.—, Pruisi569 576 587 616 617 672 681 688 715 726 734 743 779
-.— a -.—j alles per stuk.
812 937 955 960 978 996 1003 1010 1062 1071 1083
sche Hamburgers ’3.
a 3.25, Saksische Jammen
Kuilenburg, 20 Mrt. Aan de weekmarkt van heden 788
1086 1120 1150 1158 1160 1162 1169 1179 1183 1211
’-.— a -.—, Geld. Blauwe 2.30 a 2.40, Zeeuwsehe waren de prüzen als volgt: Tarwe ’7.25 a 7.75, Rogge 1085
Flakkeesche ’2.30 a 2.70, dito Blauwe ’-.— a -.—, ’s.— a 5.25, Gerst ’4.— a 4.20, Haver ’8.60 a 3.80, 1219 1236 1266 1277 1330 1339 1347 1376 1377 1388 1436
dito Poters ’-. a -.—, Westlandsche Duin Zand alles per HL; Boter ’0.45 a 0.50 per % Kg.; Eieren 1471 1506 1518 1523 1532 1563 1568 1621 1624 1715 1727
1761 1785 1792 1834 1849 1854 1858 1863 1929 19351937
a -.—,
’4. a 5.—, Andüker Blauwe ’-.
a I.— per 26 stuks; Biggen ’4.50 a 9.—, Kippen
1954 1957 1988 2000 2053 2108 2109 2120 2179 2196 2198
Champignon -.— a -.—, IJpolder Jammen -. a ’0.90
0.60,
0.10
Kongnen
0.90,
0.80 a
Duiven
a 2242
0.40 a
2286 2310 2331 2386 2393 2406 2409 2415 2426 2511
-.—, dito Blauwe ’-.— a -.—, allen per Hl.
0.15, allen per stuk.
2523 2526 2531 2576 2635 2648 2664 2665 2674 2703 2737
Ymuiden, 20 Mrt. Heden aan den afslag 9 logvoor Engelandvan
Wageningen,
20
Mrt.
Varkens
gers, met besomming van ’80—’300; 1 bomschuit,
2774 2806 2820 2831 2850 2852 2870 2878 2886 2887 2904
ets. per % Kg.
20 tot 80 Kg. golden heden 16 a
met besomming van 50; 2 schokkers, met besom21 Maart. Van het Tabaksgewas 2915 3018 3026 3039 3060 3077 3078 3087 3059 3091 3114
Wageningen,
ming van 20; 1 Engelsche kotter, met besomming van 1887 zün 60,000 Kg. verkocht, voor 11 per 50 Kg. 3116 3139 3167 3176 3192 3239 3249 3264 3266 3278 3285
3336 3338 3355 3395 8405 3408 3410 3434 3449 3480
van ’280; 7 Holl. sloepen, met besomming van
G-roenlO, 20 Mrt. Boter ’0.94 a 1.02 per Kg.; 3335
900. Prü'zen : Tarbot ’lO a 15, gesorteerde Eieren 3.— a 4.50 per 100 stuks;
Aardappelen 2.— 3493 3506 3516 3529 3530 3534 3595 3601 3630 3641 3669
200—’
3694 3696 3701 3729 3782 3783 3784 3785 3823 3826
Tongen 55 a 75 et. per stuk; Schol ’lO a 24 per 50
a 2.75, Appelen
a -.— per HL; Kippen 0.40 3671
3857 3880 3888 3896 3957 4011 4111 4115 4127 4128 4143
Kg.; levende Kabeljauw 2.80 a 3.20, doode 1.90 a a 0.65 per stuk. ’-.—
4204 4211 4222 4275 4276 4310 4313 4335
2.—, levende Leng ’4.25, doode ’3.30 per stuk;
Winterswijk, 20 Mrt. Op deßotermarkt was heden 4152 4168 4193
4337 4377 4382 4400 4440 4460 4461 4492 4495 4529 4557
Schelvisch (sloepen) ’4O a 47 per groot honderd.
aangevoerd 580 % Kg.; prüs 43 a 54 ets. per % Kg.
Alkmaar, 20 Mrt. Ter Veemarkt aangevoerd 50 Eieren ’2.50 a 3.50 en witte Kool ’-. per 100 stuks. 4561 4576 4584 4592 4594 4604 4616 4635 4643 4686 472C
4781 4794 4796 4819 4825 4863 4871 4992 4998 5067
Schapen,
vette Kalveren, 31 nuchtere dito,
Breda, 20 Mrt. Roode Tarwe ’7.25 a 7.50, witte 4732
5073
5086 5107 5179 5210 5214 5256 5275 5292 5322 5341
Lammeren, 74 vette Varkens, 3 magere dito,
7.25,
a
Rogge ’s.— a5.25, Boekweit 6.—
dito
5358 5420 5422 5425 5466 5502 5546 5548 5556 5572 5589
Biggen,
Bokken, en
kleine Bokjes, 1 Koe, a 6.50’7.
6.— a 6.50.
per 100 Kg., Haver
5621 5630 5Ö43 5687 5691 5704 5722 5746 5770 5784
Paarden, Veulens en Ezel.
en
Maastricht, 20 Mrt. Ter Veemarkt waren heden 5608
5823 5869 5897 5921 5923 5937 6004 6037 6038 6042 6046
dito aangevoerd 94 Runderen, 47 vette Kalveren, nuchPrüzen: vette Kalveren ’4O a 120, nuchtere —.
6058 6063 0073 6100 6111 6130 6138 6165 6173 6195 6196
a—, Lammeren
a —, tere dito, 42 Varkens en Biggen en
’2.50 a 10, Schapen
Schapen
6202 6269 6272 6328 6353 6376 6395 6435 6458 6533 6534
magere Varkens ’ll a 16.—, Biggen
a -.—, Ezels De prüzen waren als volgt: Runderen le qual. /'0.60
a—, Bokken en Geiten ’-.— a —.—, kl. Bokjes a 0.64, 2e dito 0.50 a 0.55, vette Kalveren Ü.50 a 6536 6540 6635 6638 6640 6653 6723 6740 6758 6764 6832
6870 6886 6932 6954 6965 6969 6976 7012 7021 7032 7038
’-.— a -.—, Koeien en Ossen ’l6O a —, Paarden 0.55 en vette Varkens 0.51 a 0.53 alles per Kg.; 7045
7046 7057 7063 7084 7124 7143 7185 7227 7317 7325
a —, allen per stuk;
a —, Veulens f
Kalveren ’8. a 12.—, Biggen ’5. a 7.
nuchtere
7342 7351 7382 7414 7449 7463 7472 7486 7493 7537 7557
vette Varkens ’0.38 a 0.49 per Kg.
per stuk.
7602 7616 7638 7661 7701 7703 7714 7750 7803 7815 7816
Bernis, 20 Maart. Binnen de sloepen
7841 7914 7915 7924 7933 7957 8013 8019 8021 8027 8031
stuurman C. B. Zwanenburg, met ’BOO netto besomming aan versche visch; Jehannes
3. NoordAntwerpen, 20 Maart. Granen. De stemming der 8082 8065 8071 8113 8114 8123 8132 8185 8193 82118298
8332 8341 8346 8361 8366 8383 8484 8509 8514 8532
zg; Admiraal van Kinsbergen, L. van Pelt, beiden met
markt bluft voortdurend kalm voor Tarwe; roode 8331
8544
8566 8602 8608 8612 8666 8695 8697 8771 8795 8799
weinig vangst.
Kogge
fr.
18.50.
kalm.
Amerikaansche Wintertarwe
8844 8858 8865 8891 8916 8977 8996 8999 9017
Kralingen, 20 Mrt. Heden werden ter markt aanGarst en Haver meer gezocht. Maïs goed gehouden, 8802 8830
9067 9100 9120 9139 9160 9179 9188 9198 9203 9212 9224
gevoerd 541 Winterzalmen, die tegen ’1. a 1-10 Egypte fr. 13.50 betaald.
9275 9295 9306 9313 9361 9401 9411 9416 9420 9425
per % Eg- werden verkocht.
Koffie. Markt kalm eu zonder handel uit de eerste 9227
9447 9451 9453 9463 9196 9527 9553 9624 9641 9647 9669
Bodegraven, 20 Maart. De aanvoer der Kaashand
iv
beschikbare.
9681 9723 9781 9790 9812 9849 9861 9869 9873 9954
markt bedroeg 1 wagen, te zamen 54 stuks, wegende
Beetwortelsuikor. (Oificieele noteering): 88 graden 9673
9999 10014 10017 10046 10053 10C69 10117 10218 10219
270 Kg.
exportatie fr. 35% noinin.; op overdracht van rech10255 10278 10293 10308 10325 10326 10338 10390 10399
Altalasserwaard, 20 Mrt. Hennep.ln de afgeloopen ten fr. 36 met koopers, fr. 38% met verkoopers; con10407 10411 10439 10447 10458 10480 10482 10483 10487
week besteedde men voor Gelling (nieuwe) 18.
sumtie fr. 80 nomin.; April fr. 3G% met koopers; 3
idem (oude) ’l3.
Schil (nieuwe) ’2O. a —.—, maanden van April fr. 3G% noinin; 3 maanden van 10497 10501 10516 10527 10577 10612 10642 10657 10661
id. (oude) ’ls.—, alles per 50 Kg.; Hennepzaad Oct. fr. 30% met koopers, fr. 30% met verkoopers. 10679 10683 10781 10817 10865 10887 10972 10993 11007
11019 11025 11031 11053 11078 11092 11147 11169 11203
’-.- per Hl.
Markt flauw.
11215 11249 11263 11279 11319 11329 11378 11406 11425
Hengelo (O.), 19 Mrt. Boter per % Kg. 57% a
Spek. Markt onveranderd met weinig handel. Men
11435 11469 11505 11561 11592 11593 11606 11625 11626
ets., per x/i vat —.—. Eieren per stuk 2% a
noteert: Schouders fr. 80.50, Backs fr. 90 a 100, Short
57%
11741 11749 11764 11783 11818 11857 11873 11914 11928
et. Spek per % Kg. ongezouten 28 a
ets., gerookt Middles fr.104. Long Middles fr. 95.50, Silber Hom
35 a
ets., gerookte Ham 45 a
ets., Paardenfr. 98.50, Hespen Morrison fr. 154, dito Pic-Nie fr. 100 11948 11970 11979 11988 12006 12018 12020 12077 12092
12097 12098 12119 12124 12138 12150 12165 12177 12185
vleesch f -. a per % Kg.; Stroo ’l.lO a -. per 50 a 104 per 100 kilo.
Kg. Aardappelen 22 a
et. per 10 liter. Rogge ’1.40
Reuzel. (Officieele noteering). Wilcox op Maart 12222 12267 12253 12306 12310 12323 12348 12353 12356
a 1.60 per schepel. Appelen a
a
12369 12410 12436 12472 12507 12516 12541 12551 12561
ets., Peren
op April fr. 91, op Mei fr. 91.75, op Juni fr. 92.50,
ct3. per 10 liter. Roode Kool 12 a ets., Witte dito op Juli fr. 92.75, op Aug. fr. 93, op Sept. fr. 93.25; 12622 12661 12712 12717 12718 12723 12734 12802 12841
10 a
ets. per stuk, idem per 50 Kg. -.—.
12846 12852 12877 12910 12922 12950 12953 12975 13021
Fairbanks op Maart fr. 88.50, April fr. 88.50, Mei
Ter Veemarkt werden aangevoerd 89 Paarden, 274 fr. 88.75; Armour op Maart fr. 89.50, April fr. 89.50, 13060 13135 13141 13145 13158 13164 13178 13219 13335
13338 13393 13401 13135 13438 13441 13449 13526 13548
Koeien, 38 Varkens en 219 Biggen. Prüzen: Paarden Mei fr. 89.75.
13578 13631 13G71 13G76 13677 13699 13747 13789 13800
a 320, Koeien ’45 a 189 en Varkeus ’l9 a 52
Hop. Markt stil en prijzen onveranderd. Men no’4O
13827 13844 13858 13933 13937 13952 13977 14027
per stuk; Biggen ’l.lO a 1.30 per week ouderdom.
25,
Poperinghe
teert: Aalst 1887 fr.
stad fr. 32, Aalst 13814
14047 14068 14111 14122 14157 14166 14189 14214 14259
Venendaal, 20 Mrt. Rogge ’4.80 a s.—.Boekweit 1888 fr. 46, Poperi nghe stad fr. 55 per 50 kilo.
14263 14278 14289 14321 14358 14406 14449 14484 14533
’6.25 a 6.50, Haver 3.— a 3.75, Mais 5.25 a 5.50
Wol. Verkocht 57 balen vettige La Plata.
Paardenboonen ’6.75 a 7.25, Voederrüst ’4. a 5.
14580 14591 14610 14611 14612 14646 14701 14779 14785
Huiden zonder handel.
14808 14824 14845 14857 14861 14867
Pruimen
Appelen ’-. a -.—, Peren ’-. a -.
Men
noteering.
Petroleum. Officiè'ele
betaalde voor 14791 14803 14807
14947
14985
15003 15012 15076 15099 15125 15130
—,
Aardappelen:
-.
a
-.
Betuwsche
14895
a
Zand
’-.
’-.
beschikbare fr. 17%, Maart fr. 17, 4 laatste maanden
15273 15299 15351 15395 15403 15445
’-. a -.—, Uien ’-.■ a -.—, alles per Hl.; Eieren fr. 17%. Men verkocht beschikbare fr. 17%, Maart 15135 15154 15263 15521
15574 15584 15591 15602 15619
Roode Kool ’-.— a -.—, Witte Kool frl7%, April fr. 16%, Mei fr.16%, Juni fr. 16%, 4 15462 15470 15506
’3.— aa 3.50, per
100 stuks; Boter ’l.— a 1.06 per
15620 15645 15653 15672 15681 15708 15721 15727 15771
’-.— -.—
laatste maanden fr. 17%. Markt in daling.
15823 15824 15855 15863 15916 15918 15934
Kg. Biggen ’4.— a B.—, Schrammen ’8 a 12, ZeuAssche, 20 Mrt. Hop per 50 Kg. fr. 23.— a —.— 15791 15801
a —, dr. Zeugen ’25 a 35, Pinken
a —, (13 Mrt. fr. 25.— a —.—).
gen
15944 15956 15986 15997 16012 16063 16073 16074 16091
16141 16152 16164 16169 16170 16192 16198 16338
allen per stuk.
Brussel, 20 Mrt. Varkens: Aanvoer 540 stuks, a 16103
Mïjkerk, 19 Mrt. Rogge ’4.30 a 4.60, Boekweit 0.71
16349 16364 16386 16394 16410 16411 16425 16443 16445
tot 0.81 fres. per kilo gewicht.
1G469 16531 16571 16625 16696 16703 16723 16778 16805
-"— a -.—, Gerst ’-.— a -.—, Haver ’3.20 a 3.60
16807 16813 16818 16833 16875 16890 16899 16934.
Tarwe
a
Boter
-.
Duivenboonen
a
-.
’-.
’-.
Betaalbaar 1 Mei met 1180 per £ 100.
’0.90 a 1.25 per Kg.; Eieren ’2.50 a 4.— per 100 st.;

.

Jan Melchers, Hemmes,
Rott. n, Philadelphia.
20 Maatt.
Nereid, st. Bilbao n. Rotterd.
Southampton, aang. 19M.
Elbe, st. Newyork n. Bremen.
heeft de reis voortgezet.
Portland, aang, 19 Maart.
Nicolaas Frans, Vegter.
Benicarlo n. Amsterdam.

vertr.
Maart.
2fe2oourn«!,st(Mareeille)Japan.
19 Maart.
Saghalienfii.(Japan)Marseille.
Aden, vertr. 20 Maart.
st. (Saigon) Rott.
na volbrachte reparatie.
Baid,
Port
vertr. 18Maart.
Tse, st. (Japan) Marseille.

Vracht naar Liverpool p. bushei %, id. n. Londen j
I—, id. voor Katoen J^T IJier-Colaness No. 1 21.—. I
Talk 4>% a—. Tin, Straits 35.50. Katoen. Dagel.
ontv. 7000 b., id. uitv. n. Gr.-Britt. 2000 b., id. id.
naar 't Vast.
MANCHESTER; 20 Maart. Garen» en Stoffen. De markt
was heden kalm.
LIVERPOOL, 20 Maart. 2e dep. Katoen. Verkooht
8000 bn., speculatie 1000 bn.
Stemming Amerikanen stil.
Amerikanen nieuw gewas levering Maart/April
April/Mei 5 20/64, Mei/Juni 5
Juni/Juli
5
5 22/64, Juli/Aug 5 24/64.
PETERSBURG, 20 Maart. Talk in loco 59.—, dito pei
Aug. 49.—; Tarwe in 1000 13.—. Rogge in loco 5.75
Haver in loco 8.60; Hennepzaad in 1000 45.—; Lijnzaad in loco 13.25.
LONDEN, 20 Maart. Suiker ruwe niet gecristalliseerd, Dutch Crushed Amsterdam No. 1 geraff. en
geraff. ferm. Beetwortel jdisponibel stil, gecristalliseerde }£ lager. Koffie over het algemeen vast.
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ver-

bonden is. Franco brieven met opgaaf van conditien, onder letters
S G 835, Nieuws v/d Dag.
geroutineerd Duitsch—
Fransen Correspondent,
Een
Engelsch vlot sprekende en sclirü-

vende, lange jaren hier en in het

buitenland in la. Handelshnizen
gewerkt, zoekt tegen I°. Mei van
betrekking te veranderen. Heeren
chefs welke hierop reflecteeren
worden verzocht hunne brieven te
zenden lett. 3? W 870, N. v/d D.

Landbouwers.

Een 18-jarig Jongeling, van zeer
nette Familie, reeds een jaar bij
de Boerderij, met verschillende
werkzaamheden, o. a. Ploegen, goed
bekend, wenscht geplaatst te
worden bü een flinken Landbouwer,
liefst in de Haarlemmermeer,tegen
genot van Kost en Inwoning.
Adres
lett. M B 830, N. Vld V.

loon.

bü

Jl

tegen Mei, eene fatsoenlijke

Burgerdochter, teneinde in eene

Banketbakkers-Affaire werkziiam
en in het Huish ouden behulpzaam
te zgn. Fro. br., lett. EE, Zuid
Binnensingel 114, Den Haag.

Er biedt zich aan:

’

demande pour le mois de Mai
une Demoiselle, Alsacienne
On
pour se
ou de la
charger

des soms d'une petite Fille de 6
ans. s'Adresser, sous lettre
a
H. W.
Libraire, Heerengracht prés du Leliegracht 156,
(5457)

Amsterdam.

langt men tegen 1 Sept.
zag
net Burgermeisje, P.
Ï^en
li zich gaarne geplaatst ala
cetre
a. s. eene ONDERWIJvan goed geneeskundig attest "Winkeljuffrouw, liefst in een
ZERES, uit den bevoorzien, 4 weken kraams. Adres Banketwinkel of iets dergelijks,terongenegen is om in
schaafden stand. franco brieven, letter B, aan W. wül zij ook nietbehulpzaam
de huishouding
te zün.
DUEL,
Schoonhoven.
Boekbinder,
aanteeHoofdakte en
Fr°. br., lett, A
Boekhandelaai
kening voor minstens
A. J. MAAS, Helder.
nette besch. JUFFR., van

MI IV,

eene Vreemde Taal

Eonebuit.,

biedt zich aan als

met 1 Mei. Zij is
zijn vereischten. Salaris Huishoudster,
33 jaar, P.
Ouderl. en 3 jaar in
f5OO behalve gewone Betrekking geweest bü eene WeVerpleging.
duwe met Kind. Ook is zü niet
ongenegen een Zaak Over te nemen,
Adres, lett. A Z, aan en
kan borgstellen. Br.
lett.
O, aan STENFERT KROESE &
BLANKENBERG's AlVAN DER ZANDE, Boekhs. te
gemeen Advert.-bureau, Arnhem.

te Leiden.

Onderwijzeres^

gezocht, om aan eene jongeVrouw
van meet af aan Huisonderwijs
te geven in de vakken van het

Lager

Onderwüs.

Aanbiedingen

biedt zich aan met Mei, een
Er
R. K. Dienstbode voor Keuken- of Werkmeid, van

Op een dorp bij Amsterdam wordt
door büzondere omstandigheden

eene MEID

gevraagd, in een klein gezin,
waar een Dagmeisje is. Goede getuigen en noodige bekwaamheid
vereischten. Franco brieven, lett.
W, bg den Boekh. A. HOOGENReestraat 19, Amsterdam.

Meid-Alleen.

goede ge-

tuigen voorzien.

Adres

lett. E V 869, N. vjd Vag.

Gevraagd 1 Mei of eerder, een
flinke burger DIENSTBODE.
die goed Koken en zindelük Werken

franco met opgaaf van conditien,
onder letter D, Boekhandel van B.
H. DE RONDEN, Utrechtschestr. 54.

gevraagd,
Mei
a.
in eene 'Huishouding
Wordt
met 5 Kinderen, van 15 tot

kan, liefst van buiten. Loon

aan het Hoofd
Wordt
eener talrijke, Christelijke Bewaarschool, eene

liefst
om de Vrouw des Huizes (die zwak
is) in de Huishouding bü te staan,
en die des vereischt alleen te besturen, tevens ter verzorging van
een ziekelijk Kind. Salaris
175.
Brieven
lett. C, Adv.-Bureau
te Oosterbeek.
van G

(bovenhuis).

gevraagd,

- Geëxamineerde

Onderwijzeres. Brieven, lett. A,
bü den Boekh. F. W. EGELING,
Singel 498, alhier.

Eene

PIANOT

Onderwijzeres,

die

nog

eenige uren disponibel
zoekt
die nuttig te besteden, door het
vau
nog
geven
eenige Lessen,
a f 0.50 per Les. Franco Brieven

lett.
„t

bü de Boekh. ALBRACHT

222 Kalverstraat.

besch. Juffrouw, P.
biedt
L, zich aan tot Gezelschap of
als Kinderjuffr. Br.
lett.
Boekh. J. L. BWERS, te Utrecht.

Boereumeid gevraagd, sTien5
bü A. DE RIDDEE, IJpolder
tegen hoog

ff\e Amsterdam biedt zich aan

Tien

tegen 1

s.,

eene

6 jaar,
degelüke
tusschen de 30 en 40 jaar,

’

""attentie.-

Tegen Mei of eerder zoekt eene
besch. Dame, P.
38 j., eene betrekking als Huishoudster, Gezelschapsdame of ter verzor-

ging eener Krankzinnige. Zü

ia als zoodanig werkzaam geweest
en van goede getuigen voorzien.
Brieven fr. lett. P X
aan het
Algemeen Adv.-Bureau van NIJGH

& VAN DITMAR. Rotterdam.

’lOO

buiten verval. Aanmeldingen in
persoon, mits voorzien van goeda
getuigen, 21 Tesselschadestraat

fatsoenlijk R. K. MEISJE,
die 3 jarenreeds in een BetrekEen
king is,
tegen 1
zich
zag

gaarne

Mei verplaatst in een net gezin,
als Meid-Alleen of voor de Keuonder lett. A Z
ken. Brieven
bö Wed. F. H. BRINKMAN, Oude.
brugsteeg 4.

Kinderjuffrouw.

Wordt gevraagd te Dordrecht
eenvoudige Kineene
gewoon om
derjuffrouw, R.
jonge kinderen om te gaan,
kunnende Mazen, Strüken en goed
op de hoogte Droge Wasch. Adres
lett. B, bü den Boekh. A. J. STUMPEL, te Dordrecht
met

HET NIEUWS

X.C.

klein R. C. Huisgezin
tegen Mei verlangd, eene
eenvoudige Keukenmeid en een
Werkmeid, voorzien van goede
getuigen. Brieven
onder lett.

een
Inwordt

VAN LAAR,

KALVERSTRAAT,
vraagt een fiinken BEDIENDE, voor de Winkelzaak ; bekendheid

W W, aan den Boekh. J. S. DE
HAAS, Paleisstraat 14.

net Burgermeisje, P.
zoektweder eene Betrekking,
Een
binnen of buitenlands, vertrouwd

aaet het vak vereischte.
Adres in Persoon: 10--

-12 nur.

het

lemend, in

Mj

bezit van Woning
met groot Terrein,
ener

22 MAAKT

VAN DEN DAG VAN DONDERDAG

met de zorg voor kleine Kinderen,
Naaien, enz., bekend met alle Huishoudelüke bezigheden. Zeer goede
referentien. Br. fr0., lett. IJ Z, b/d

f9.60
f 9.60 PROEFMANDJE
45,
KERKSTRAAT 149.

Koop, fBOO,
fBOO, te winstgevende

Kruieen flinke en
deniers-, Koomenijs- en Gruteen nette Inventaris
i en de Huur van het ruime Huis is
matig. Adres: L. TAVERNE, Bloemstraat 57, Amsterdam.
i
i

SPIEGELSTRAAT

Ondergeteekende verzendt fr°. onder rembours door geheel Nederland
I 2 flesschen goede Madera.
6 flesschen goede Bordeaux
Cognac
o
I % flesch Advocaat ala Vanille.
2
Port a Port | (5316)
2
W. F. BEEKMAN.

„

Voor Dierenvrienden.

300 Gulden

aangeb.:

ter Overname
, eenWordt
mooie Bulldog, 2 j., met zw.

en
' masker
goed
en

Adres

Boekh. OPHORST, Wageningen.

VAN MSSELT's

ter leen gevraagd, voor een op
te richten Zaak. Goede rente.
lett. J A 873, N. Vld D.
Adres

dubb. neus, zeer Waaksch
vertr. bü Kind. Prüs ’2O.
lett. P U 82é,NvldD.

Morgendrank
overal
verkrügbaar.

JR
f 5500.
f 5500.
KsCS^Sk
«|||löS in denabüheid e
wordt gevraagd door een Eigecommunicatie gevraagd voor een klein gezin,
~3ÊÊ*W
rente en aflosnaar van Perceelen
Spoor, Tram
bepalen. Het doel is
SËÉi^to met Water,
te
sing
bekende
nader
KOOP
een
van
ouds
net
of
TE
vrij
Huisje
Bovenzoekt een
ca
de Zaak, welke zeer vergroot
huis, ’3OO niet te bovengaande. '.Loopzaak, het is een dubbele om worden,
I©mand die met
uit te breiden, waarbestaan
kan
Algem.
lett. A M,
Brieven
Zaak en levert een rük
ontvoor het ben. bedrgfskapitaal
Advert.-Bur. A. DE LA MAR Az.' < op. Franco br., zonder TusschenAlgem.
br., lett.

HOENDER-FOKKERIJ

?eheel op de hoogte is, om hem
als
'*» de oprichting daarvan zgn.

Te Huur

N. Z.

f5OOO

Tapperij Slijterij.

Te Koop: een MeMffaire

eene stad
I
Oompagnon behulpzaam te F,
beuitmuntende Scholen
H
Brieven
lett.
onder
staat bü eene beschaafde Dame, (40 Vaten per week) tegen Mei of
aan het Adv.-Bnreau van P. H. J. P.
G., die sinds jaren Kinderen eerder, wegens vertrek naar buiten.
UtrechtRUE,
SETNET DE LA
uit
Indië aan hare zorg ziet toelett. M A, aan het
Brieven
schestraat No. 35, Amsterdam.
vertrouwd, gelegenheid ter InAdv.-Bureau van P. H. J. REYNET
(pr. Overüsel), waar

In

Koek en Banket.
. Een

Jongmensch,reeds drie jaren

bovengenoemd vak werkzaam,
zich gaarne I°. Mei als DerdeBediende geplaatst. De beste
referentien staan hem ten dienste.
Adr. Fr"., lett. O D 832, N. v/d Dag
'1

Wordt gevraagd:
en een

Jgn Jongste-Bediende
volontair, in een drukke TabaksServerg. Fr°. br., motto „Tabak",
J. A. SCHOUTEN &
schestraat 75, Amsterdam.
<>rj

Honnef a/Rh. zu vermiethen
Volstandig möblirte Wohnung. Salon 3 Schlafz. u. eingerich3 Morschoner
gen grosz. Off. an Frau Ch. LINTZ,
in Honnef a/R. od. Herrn C L.
MATTERN, Amsterdam.

In

gevraagd:
Te Huur
Boerderijen,gelegen

Leid-

Hooiperserij.
aan eene der

In eene

gunstig
Hoofdrivieren gelegen Hooiperserü,

wordt een Compagnon gezocht.
Adres fr°., lett. TH 836, JV. Vld D.

Om

woning, goede Verzorgingen
Opvoeding voor Jonge Meisjes, van af 8 jaren en daarboven,
wier Ouders voornemens zün naar
(5470)
Indië te vertrekken.
Adres fr0., lett. N C 831, N. Vld D.

treden
wordt in eene Duitsche familie'
|evraagd: een flink, net Meisje,
dat goed Koken kan, Huiswerk
zindelük en flink verricht en goede
spoedig in dienst te

een of twee
in Noord- of Zuid-Holland. Aanbiedingen worden ingewacht, met
franco br., onder lett. IJ, bü den
te
Uitgever der Zijper
Schagerbrug, (Gem,

(5460)

Zgpe).

Te Nijmegeneen

te

nette
wordt tegen Mei, voor
Dame, Kost en Inwoning
desverk. met Huis. Verkeer aangeboden. Brieven, lett. J A, bü de
firma J. F.
Boek- en Papierh., Nümegen.

Dienstbode gevraagd.
verlangd,

Te Huur gevraagd:net

)

getuigschriften daarvan heeft.
Adres: Mej. L.

Zutphen.

Tegen primo Mei wordt

eene flinke Dienstbode, die goed
Koken en flink Werken kan. De
Wasch geh. buitensh., niet ben. 24 j.
Adres
lett. GVB2S, N.vldD.

On demande Tel^n
ans,

de la Suisse Francaise (genevoise), pour soigner 3 petits enfants (7%, 4% et 2% ans) et pour
aider la dame de la maison, R. P.,
3imple et de toute moralité, et
produisant des certificats de bonne
oonduite. Elle doit savoir coudre
a la mam et Si la machine et faire
les raccomodages. s'Adresser sous

les lnitiales R F F, chez WINKELHAGEN FRÈRES, Libraires,
Vyzelstraat 72, Amsterdam.
net Friesch Meisje, P. G., 22
Een
zich
tegen
Mei
als Werkmeid of Meidjaar, zag
gepl.

gaarne

1

lett. U 69 aan den
Alleen. Br.
Boekh. J. L. BEIJERS, te Utrecht.

Kindermeid.Mei a. s.
Men
verlangt tegen

een Kindermeid, die reeds meer
als zoodanig gediend heeft. Zich
aan te melden in persoon tusschen
elf en twaalf uur, Keizersgr. 374.
of met 1 Mei a. s. gevraagd, een Meisje uit den
fatsoenleken Burgerstand, niet beleden de 18 jaar, P. G., geschikt
8n gewend met jonge Kinderen om
te ..gaan en goed bekend met het
"strüken en het opdoen der Wasch.

Terstond

vereischt.
"foede tr0., lett. Uwordt
Adres
J 837, N.vldD.
getuigen

BABOE,

cerstond
«aar indië gevraagd, om

14 April
terug te keeren, ter oppassmg van een Kind. Br., letters
Z__Z' Postkantoor Apeldoorn.

JffiïiïiT
rSwS"
Jord* »evraa^

tegen
K uit

d° eerier'

gezin

*""**d-H^ho^& 8»

e-

beneden de 30 iaav v <?",niefc
*fln goed kunnendeV„I
ei'eiBcllton
Soede getui"en ® okea en van
voorzien. Hoog
salaris
H 2:872,iV.^ D

idresfrMett.
.
Wordt gevraagd,
D
(Onder■ftwwï? eenn%TTatfW"eoe?liJk,
«"»
ijJk Meisifi
aegeloor „S'. as Meid-Alleen, #?G.,
üei. SfeW.e» met April of
oekwaam voni 6? *m zindeliJk en

——

Met I°. Mei, een klein, doch
HUISJE, voor een klein, stil Gezin, in het
liefst te 's-Gravenland. Brieven franco onder de lett.
A S M, bü den Boekh. M. K. KARSVan Woustraat 34, Amst.
(5467)
April, in de onmiddell.
Een
nabüh. V/h Leidscheplein, een vrüe
gen 1

gemeub. Kamer met afz. Slaapk.,
benevens Kost en Bediening.
Prüsopg.
lett.K B 874, N. Vld D.

te Huur, met of zonder Kost.
Singel 349.

bestaat gelegenheid, voor een bejaard of ziekeßjk Heer of Dame,
voor Kost en Inwoning met
gebruik van Vrije Kamer en
aparte Bediening. Brieven fr°.,
lett. R, bü denBoekh. D. A. KROEaldaar.
Dames (Moeder en Dochter), die Zomers buiten en
's Winters in de Stad wonen, in
Oveiijsel, vragen tegen Mei ter
Inwoning eene nette, beschaafde
Dame, om als Logee 't gezellige
en huiselüke op eene aangename
wüze te bevorderen, tegen vergoeding van
1000 's jaars. Franco
Agent N.vldD.,
brieven, lett. H
Apeldoorn.

Twee

’

LocomobiSëT

Wordt gevraagd: een Locomobile van 2 P.k., nieuw of weinig
gebruikt, op keur. Brieven franco
met opgave van prüs worden ingewacht vóór 25 Maart a. s., bü den
te Schagen.
Heer J. C.

""BiërßóttëïarijT
aangeboden: een

'■.'erpot

k„°

M

Vaar werk' een bur-

Fr° h]?° ede Retuigen.Loon f WO.

B'hÖde'H.H.
2/
HÖVEKER
2»- ïïe«<^acht
i86
' ArnXi

Ij*
CöHliiis. Mes".
wVt"!-

C Bediende

en,R O Juffrouw, bekwaam
Mantels,

"'

n Verkoop van
JosL
ostumes enz. Slechts

st*n

die uit-

referenties van hun laathebben, komen iv

.,£."
Pftroon
"'anmerking.

JOHS. MASSLAND Jr.,
Enschedé-

Transvaal.
met

een Kindje
Een paar Jongelui
uit den Burgerstand, als 2e klasse
passagiers reizende, denken op 11
April a. s. uit Londen te vertrekken naar de Transvaal, en zoeken
ten dien einde Reisgezelschap,

(Havana, Brazie met Sumalradek).
ontvangst

’
SINCK's Paardenleder

per geheel op de hoogte te helpen.
Adres ir., lett. RF 834, N.vldD.

en
in 18 perceelen, breeder omschreven bij gedrukten Catalogus, die op aanvraag kosteloos verkrügbaar is bjj

Vrijdagen

6 en 13 April 1888, des voor-

Heerengracht bij de Hartenstraat 270.

middags te 10 uur, in het open-

baar Verkoopen:
Twee Woonhuizen, staande
te Arkel, en ruim 33 Hectaren
beste Wei-, Hooi-en Bouwlanden, gelegen onder Arkel, <Hoog,
Blokland, Nieuwland enLeerbroekin 22 perceelen. Breeder omschree
ven bij gedrukten catalogus, dir
op aanvrage kosteloos verkrvjgbaa
is bij voornoemdenNotaris BOONZAJEE en bü den Notaiis P. M.
(5472)
te Gouda.

Koninkl. Nederl. Beiersch-Bierbroawerij.

AMSTERDAM.
De uitmuntende BÏËRE^dëzer Brouwerij als: BEIERSCH,
PnjSENER, BOCK, LAGER, EXTRA LAGER en NIEUW

HOLLANDSCH, zijn zeer gezocht en -worden tegen oonourreerende prijzen op groot en klein fust, franco op alle plaatsen afgeleverd.
De Hoofdagenten :B.L. BEKKER & Zn., J.HASTMAMT & Zn.

LANSDORP & BÏNNEWIJZEN,
9 Molsteeg 9
AMSTERDAM,

koopen:

het Heerenhuis,
Kamers, Diensto.
a. 7

Leveren dagelijks versch gebrande Koffie.

bodenkamer, Keuken, Kelder en
te
Zolders, met Tuin en
Alkmaar, aan de Langestraat 23.

le Soort
2de id.

Verhuurd tot 15 Mei e. k. tegen

Preanger

idem.

Koffie

’
£8*
fabrieksprijs.

per 5 ons
5

„ „

Beste Witte Suiker:::::::;; ;; t M

(5459)

geeft de Notaris.

Alle soorten Groenten in blik tegen

liiiilTWliT

Onze uitgebreide Prijscouranten zijn gratis verkrijgbaar.

WELGEMEEND.

Een fats. Dienstmeisje, R. G,
geen gelegenh. om met een netten
Burgerjongen (geen heer) in kennis
te geraken, zoekt langs dezen weg
in kennis te komen. Br. Fr",
met büv. van Portret, geheimh.
verzekerd, onder lett. P, Boekh.
C. PIEKART, Leidschestr. 81, Amst

KWEEKSCHOOL
van Onderwijzeressen,
TE ARNHEM.

Ter opleiding van Onderwijzeres, alsmede ter voorbereiding voor 't Examen in
Vreemde Talen, zijn tegen
Mei eenige plaatsen voor
inwonende betalende
Leerlingen beschikbaar.
Reglement ofnadere inlichtingen verstrekt de tweede
(5461)
ondergeteekende.
Het Bestuur:
H. J. CORDES. Voorz.
W. H. STENFERT KROESE,

Secretaris.

De Deli-Bronwerii,

te N.-Amstel bij Amsterdam.
De Gewone Jaarlijksche
Algemeene Vergadering zal
gehouden worden op Vrijdag

3 0 Maart 1888, des namiddags 3 uur, in het Gebouw van
de Maatschappü voor den WerKloveniersburgwal
kenden
87, te Amsterdam.

Ingevolge Art. 40 der Statuten,
zün Aandeelhouders, die de Vergadering wenschen bü te wonen
en deel te nemen aan de stemmingen, gehouden hunne Aandeelen uiterlük twee dagen te voren
ten Kantore der Vennootschap te
deponeeren tegen bewijs van

ontvangst.

De

GKOOT

£ 10,500,000 Mn = Mts* Rijtsm. 214,200,000

Italiaansch-Marmersn

Nominaal Kapitaal.

Kunstvoorwerp!,
Italiaansche, Eomeinsche en Flo-

De Heeren LIPPMANN, ROSENTHAL & Cie. berichten, dat
de Inschrijving op een bedrag van

£ 3,700,000 Min Duits* Hü. 75,480,000

rentijnsche Beeldhouwers, waarbn

i
colossale Kolommen en Vazen, vervan
schillende Groepen in Marmerfijne
Nominaal Kapitaal
Carara en Agaat,Pièee Milieu,
bovengenoemde
der
op
Leening
Beelden, Etreurisohe, Medicis en
Zeer
vele
Vazen.
Samaritaansche
fijn bewerkte Schoorsteengarnituren voor Salons en Slaapkamer.
Coupes en meer andere aan te
bevelen artikelen.
van 's morgens 9 tot 's namiddags 4 uur, behoudens vroegere
Te zien Zaterdag 24 en Zondag sluiting, te hunnen Kantore is opengesteld, alwaar Prospectussen ca
uur,
terwnl Inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar ziju.
25 Maart, van 10 tot 3
alsdan de Notitien in het lokaal
Amstekdam, 20 Maart 1888.
(5468)
(54&
verkrijgbaar zijn.

Vrijdag 23 Maart,

W

(5469)

Directie.

Jong Handelsmensch vraagt
Een
1000 Gulden ter leen
tegen nader overeen te komen

Rente en Afbetaling met solide
Borgstelling.

Adres

lett. PEB3B, N.vldD.

Cursus in HoefteslteaHoorn
s.
Hoefbeslag

Smederü van SCHELLINGER, aan
de Veemarkt.
J. VAN DE VELDE,
Paardenarts.

Worden aangeboden: vier verschillende Landauers, voor een
en twee Paarden, in zeer goedeu
staat en nog andere Rijtuigen,
in diverse soorten met onvoorwaardelijke garantie.
(5463)
Magazijn van nieuwe Ejjfcuigea
in alle genres:

BUITENWEG & C%
Bilt.

BRlKË^loDSiuï
Het antwoord op den wei-

nig parlementairenaanval van

den Heer J. H. BROEKMAN
Jr., van de Firma BROEKMAN & HONDERS (Zie „Zon-

dagsblad" van „HetN.v/dD."
van 18 Maart 1888), gericht
tegen de Redactie van „DE
FINANCIER", nadat deze
zich had veroorloofd genoemde Firma in een harer
artikelen te betrekken, is te
vinden in „DE FINANCIER"
van 21 Maart 1888. Exemplaren van dit nummer van
„DE FINANCIER" worden
op aanvraag gratis toegezonden door den Administrateur
(5477)

H. D. DE VOS,

te Groningen,

MuatsÉapi

Eene zeldzaam voorkomende,
zeer schoone en ruim gesorteerde collectie

t

0.60
0.55

Groote blikken Doperwten, zoolang de voorraad strekt.
Per blik
40 Ct.
Bjj 6 blik
37% Ct.
Alle onze goederen worden door de geheele stadfranco aan huis bezorgd.

J. G. J. GEEES Hzn., Makelaar.
zal op Maandag26 Maart 1888'
voormiddags 10% uur en des avonds
0V2 uur, in het VerkooplokaalFrascati te Amsterdam, ten verzoeke van
Mr. ANGELO GEEI van Volterra bij

’

Brieven franco, lett.
bü den Boekhandelaar M. P.
KARSDORP, Van Woustraat 34,
Amsterdam.

aan wie een gedistingeerd Jongmensch, P.
van deftige en
lucratieve positie, in staat stelt

Rijtuigen.

DAGELIJKS van 10 tot 5 uur.

Dinsdag 3 en
10 April, 's avonds te 7 uren, bg
Opbod en bjj Afslag, in het „Café
Central" te Alkmaar, publiek Ver-

ruim 6 Aren.

fMifiÖOOOïïoDorarifli

Voormalig Blindeninstituut.

LEEUWEN^

a f 2000,

zal 26 Maart, 9 en 16 April praktisch gehouden worden, tusschen
3 en 5 uur des namiddags, in de

TENTOONSTELLING VAN AMEUBLEMENTEN,

zal in

Eén

ter uitbreiding dier Zaak, tegen
solide Borgstelling en nader overeen te komen voorwaarden.
Adres fr 0., lett JIJ 827, JV. vjd D.

De Cursus in

ïiiiü^^

vervaardigd door gerenommeerde

J

is het best.

Medailles.

(5473)

handel in Wijnen, Gedistilleerd en
Bieren wordt godreyen.voor
een gedeelte der Koopsom "kan als
Hypotheek gelaten worden. Zuivere
verdienste 2500 a ’3OOO per jaar.
Huis, Tuin enz., ter grootte van

van Postwissel

Bekroond, EERSTE PRIJS, Gouden, Zilveren en Bronzen

voornoemden NotarisBOONZAJEK.

Wegens familieomstandigheden
te Koop, in een der steden van
Noord-Holland, een groot Woonhuis, waarin sedert jaren een flinke

2-75 worden na

Hemelhuiden en Korthaar.

immers

Florence (Italië) Verkoopen:

een nette Zaak, ook geschikt voor
een Vrouw, ontvang circa ’175
per week. Men is genegen den koo-

’

Proefkistjes a
franco toegezonden.

beste
"Wei-, Hooi- en Bouwlanden,
gelegen onder Ottoland, Groot

Door omstandigheden te Koop,

—

VRIES, Sigarenfabrikant,
u een Sigaar, welke door rijnen geur en smaak uitmunt
boven alles, wat gewoonlijk in dien prijs geleverd wordt, door de fijne
Melange vau Tabak:

pen : een kapitale
met ruim 13 Hektaren

Door büz. omstandigh. spoedig
Over te nemen, (zond. Vergunn.)
Goeden stand, netten Invent. BeHuur/7.
staat ruim 6 j. met succes.
Adres fr 0., lett. DU 868,N.vldD.

Ider

per Mille

1888, des voormiddags te 10 uur,
bg
in het Raadhuis te
J.
in het Openbaar Verkoo-

latßilJarTnöC

woon is de belangen te bespreken
onder zijne directie staande
ondernemingen en der daaraan
verbonden werklieden heeft ten
doel des schrijvers sociaal-industrieel standpunt te doen kennen
en beoordeelen, daar dit, evenals
zijne verhouding tegenover de sociaal-democraten, naar aanleiding der Almeloosche werkstaking,
openlijk ter sprake is gebracht.

geen bluf!
HH.G-. DEROOKËRS. Waarlijk
Haarlem, levert voor 26

Notaris M. F. BOONZAJEE
gevestigd te Gorinchem, zal op
De
Woensdagen 4 en 11 April

Nadere

—

tot veraangenamingen ten voordeele
lett. K Z, aan
der kosten. Br.
het Alg. Advert.-Bur. van N. W.
te Edam.
LIENAED

aan het Rembrandtplem N0.22, met kleine
Meubelen, Tafels, Rollen en
Coupons Tapijtgoed, Vloerzeil, Linnenpersen en geschilderde Meubelen.

’650 'sjaars.
inlicht,

——

Een ervaren Onderwüzer heeft
het geven van lessen volgens
eene degelüke Methode. Bill.cond.
Adr. fr°. lett. HW 826, N.vld Dag.

HOUTUM,

Bierbottelarij, op een der voornaamste Dorpen in
rijk bestaan voor lemand, diekennis heeft van het maken van Spuitwater en Limonades.
lett. L A 829, N. vjdD.
Adres

DE SOCIAAL-DEMOCRATIE.
SCHEIDSGERECHTEN. KAPITAAL en ARBEID
Prijs 60 Cents.
NB. Laatstgenoemd geschrift
een reeks van artikelen vroeger verschenen in het weekblaadje
waarin de Heer Van Marken ge-

nog eenige uren beschikbaar tot

voort-

bevattende

Dit „ie FiMéMi",

Pian o-Onderwijs.

te ÏOK uur
zetting der Verkooping,
Heden
van de Firma GEBR. VAN

te Alkmaar,

titeld:

Hypotheek.

Ter Overname aanpMeii,

50 Cents.

Deze Brochure zal binnen
een paar dagen gevolgd worden door een ander geschrift
van dezelfde hand, ge-

Br. fr°., motto Geld, Nieuws vjd Dag.

eene
wegens gevorderden
j goedbeklante Zaak in Schoenen,
enz., met completen
Laarzen
Inventaris, in een der grootste
steden van Zuid-Holland. Het Huis
is modern ingericht en voor het
grootste deel Gemeubileerd. De
huurprüs is zeer billük en wordt
der
büna geheel door den huur(5462)
Boyenvertrekken vergoed.
Reflecteerenden adresseeren hun
onder lett. A Z,bij
brieven
te Leiden.
den Boekh. G.

Ter Overname

e

r

’

Notaris Tilzal

Prijs

Verkrügbaar bij eiken Boekhandelaar en tegen toezending
van het bedrag per
bü den Uitgever.

op Koopmansgoederen, Borgtocht,

DRATH Bzn., te Amsterdam.

op

J. CVAN MARKEN.

Geld disponibel

behooren. Franco brieven, onder
S N°. 96, bü den Boekh. S. EISEN-

De gevestigd te
Den Doelen, aldaar,

De Werkstaking
te Almeloo,

DRÖSE, te NieuwerAmstel, verscheen: Dehand Gods,
door Dr. S. K. THODEN v. VELZEN.
Prüs ingen. ’3.25; in Prachtb. ’4.25.
Dit werk, dat door de Kerkel. Ct. en
Wagen. Weekbl. zeer gunstig is aanbevolen, is bü eiken Boekh. te ontbieden en wordt, tegen toezending
van het bedrag aan den Uitgever,
franco verzonden.

MDc

Notaris M. F.

Haarlem:

Voor Nieuwe Lidmaten.

DE LA RUE, Utrechtschestraat 35^
Wed. SANDERS
wenschte wegens te
kleine behuizing over
te doen: een zeldzaam
groote blauwe Ullmerdog, Reu,
! 2 jaar, 85 cM. hoog, bü kinderen
; uitstekend vertrouwd. Deze heeft
op den leeftüd van 10md. 300 Mark
50 met toegekost. Thans voor

Heer, b. h. b. h., vraagt te-

Heden verschünt bü H. D.
TJEENK WILLINK, te

Bö H. C.

(

GEVRAAGD,

door een flinke, jonge R. K. Weduwe, in het bezit eener nette,
winstgevende Zaak,

éen in alle opzichten goed
Huwelijk te doen.
(5466)
Adres
motto Ernst, N.vldDag

breekt. Fro.
Adv.-Bur. A. DE LA MAR Azn.,
N.Z. Voorburgwal 266, Amsterdam.

personen, motto Tapperij, N.vldD.

Voorburgwal 266.

2e BLAD.

1888.

tot Exploitatie

van het

BIBLE HOTEL.
DE DIEECTIE bericht, dat de
gewone Jaarlijksche Algevan Aanmeene Vergadering
deelhouders zal plaats hebben

op Woensdag 4 April e.t,
uur, in het Hotel.
's namiddags te 4 behandeling,
alsDe punten van
mede de Balans en verdere bescheiden, liggen van af heden voor
Aandeelhouders ter inzage ten
Kantore der MaatschappijAandeelhouders worden herinnerd dat
de vergadering wenschende bij te wonsn, ingevolge
Art. 26 der
hunne Aandeelen moeten medebrengen of
daags vóór de vergadering deponeeren ten Kantore der Maataehappjj, tegen een bewös, waarop

het aantal en de nummers der
stukken zijn vermeld.
Amsterdam, 21 Maart 18S8,

HET

II.ll: Molenaars.
Wordt TE

jonge lidmateH.

Voor

een Windkorenmolen, welke

Geschenk aan jonge

verkiezende kan een jaar Huur
vooruit betaald worden. Adres, lett.
E, Boekhandel S. OCHTMAN &

der Gemeente van Christus. Vierde
druk. Inhoud: 1. Op den dag der

een burgerbestaan oplevert; des-

Zierikzee.

HUIS, te Huur aange-

boden in de Courant van 20

de zer, onder de lett. H, adres:
Hulpkantoor Meerkerk, huurprijs
150, moet zijn: 125 Gulden.

Te’ Hnar, te Loenen afl Vecht,

Een HUIS, bevattende 2 groote
en 8 kleine Kamers, Keuken, Kel-

der, Zolder met Dienstbodekamertje

en Bloementuin met Koepel.
Adres: letter B,
Nieuwersluis.

Postkantoor

Broodbakkers.

een welvarend Dorp inN.-H.
wordt door bijzondere omstandigheden uit de hand te Koop aangeboden:een goedbeklante Brooden Beschuitbakkerij, welke een
Op

Brandspuiten.

Linnenkast

met gebogen Kap.

Te bevr. Marnixßtraat 103, huis.

OPSTAND

eener Kruideniers- en Grutter saffaire te Koop, zoo goed
»1» nieuw en billijken prijs.
lett, A R 865, N. Vld D.
Adres

Stoomketel.
Koop gevraagd een
Wordt
te

gebruikte, doch in goeden staat
ignde Stoomketel, liefst Cornwall. Opgaven van prijs en waar te
ïien worden franco ingewacht, onder lett. V H 792, N. vjd Dag.

~

TE KOOP:""
Een partö IJzeren Balken,

56 kilo per meter, aan de Fabriek
van IJzeren Hekken te Haarlem,
Jansweg 15.
(5300)

Schildersaffaire.
Te Nijkerk o/d Vel., wordt TE

KOOP aangeboden, oen sinds jaren
bestaande Schildersaffaire. Huis
met Werkplaats en Tuin, ook op
nader overeen te komen voorwaarden te Huren. Aanvaarding 1 Mei
aanst. Br. Fr". bü den eigenaar E.
NIBBOEE Ez., aldaar.

HOOGSTRAAT

Hooinbotcr
Zuivere
(Mouw Melkte).

5,-—
4 kilo
Puike Keukenbotèr, 4 kilo,, 4.80
fr°. p. p. a rembours of Postw. bü

’

H. KUIPER, Beilen.

"Vuurmakers.

postwissel

verzenden wfl onmiddellijk een
kistje Vuurmakers van 13 dM3.
per postpakket, k f 1.20.
De Hoogcveensche Fabriek v. Houtproducten,

LAND

van:

I°. Een HerbergmetVergunning,
Woonhuis en Erf, staande
en gelegen te Akersloot,aan de
Westzn'de van den Kanaaldijk,
bü het Schouw, grootA,ongeveer
3 A. 58 C, kad. Sectie 571 ged.
2\ Eenige Tuingrond, aldaar,
naast perceel 1, grootongeveer
2 A. 11 C. Kad. als voren.
8?. En eenige Dito, aldaar, naast
perceel 2, groot ongeveer 2 A.
(5458)
17 C. Kad. als voren.
Alles te aanvaarden 1 Mei 1888.
Nadere informatien geven de eigein gemeld huis,
naar C.
en genoemde Notaris, te Uitgeest.

Heden is bö den Uitgever F. B.
VAN DITMAE, te Utrecht, vertehenen:

HetPnenmatisch Rioolstelsel,
getoetst aan de ondervinding
DOOE

Ezn.,.
G. RENKEMA
Gemeentereiniging

JHrecteur

der
te Utrecht.
Pms: 75 Cents.

te Hoogeveen.

Eon Buitenbleeker
nog eenige Klanten, ’l6 de persoou of 2% cent 't stuk dooreen.

Prijslijsten te bekomen.
Adres motto „Wasch", Alg. Adv.Bureau A. DE LA MAE Az., N.-Z.
Voorbw. '266, Amsterdam.
(5071)

Kloveniersburgwal 41,
AMSTERDAM.
Speciale behandeling van
Maag-, Ingewands-, Klieren Voedingsziekten.
Spreekuren: '.%—ll uren 's voorm.
I—3 uren 's namiddags.

(6217)

gevestigd te 's-Gravenhage.

Algemeene Vergadering
in het Koffiehuis „De overdekte
Markt", te 's-Gravenhage, op Donderdag 29 Maart a. s., des
namiddags te 3 uren.

Te behandelen punten :
èn' Verantwoording
over 1887.
Eekening

Het Bestuur.

CLÏSM7
"ÏÏolcl
Unkel a/d Rijn-

Schaduwrijke Tuin en Baleons.
De Kamers z\jn nieuw ingericht en
hebben een gezamenlijk balcon en
uitzicht op den Eijn. Prachtvol
gezicht op het geheele Zevengebergte van den Tuin en

terras. Voor familien aangenaam
landelijk verblijf, tegen billijke
(5169)
Pensionprijzen.
Eijnbaden ia eigen Badhuis.

TllwtTWTilir

Wij leveren franco door het geheele Ejjk 12 heele lange Stok-

jes in een geëmailleerd trommeltje,
waarin ze jaren haar geur behou1.45, en 12 Stokjes
den, voor
iets korter, zelfde verpakking, voor
I.—. Zend Postwissel N. KATEE
(3903)
& Co., Groningen.
Filiaal Leeuwarden.

fifloisctß StooMtram. ’

Jaarlijksche AlgemeeneVergadering op WOENSDAG 4
APRIL 1888, des namidd. 3 uur,
in het Lokaal Eensgezindheid.

Medicyn-Rurkcn. de

Wederom

voorradig, zoolang

»o«rraad Btrekt, goede MedicynKurken ad .’1.20 per 1000 stuks.
Franco levering. Adres: motto
Kurken, 3. VAN GOLVEEDINÖE
& Zn., Boekh.. 's-Gravenhage. (8875)

__
BOTER, a

’

5.25.

10Kilo a ’9.50, 5 Kilo
Puike zoete G-raskaas &■ ’0.38
per KA Kilo, franco onderEembours,
bij G. M. SNEL, te Delft. (1852)
&& jrt, prachtige,

1/fh

s,t ér k e

li ii-11ö!i Hennep-EnVelopPen' U groot

%M %M %S

Adres enz.,

kkmr naar keuze,
bedrukt met Naam,

Naar buiten franco ’1.95. HanN. DE VB, I ES,
Auistelstraat 33, Amsterdam. (5383)
delsdrukkerij

~7,Dc Wasch" DamcsT
wenscht

Herberg

I

ROTTERDAM,

Verkooping lelïrßWuliSpll
Pnblieke
„de
Akersloot,
in
de
te

Vriendschap", op Woensdag 4
April 1888, voorm. 11 uur, ten
overstaan van den Notaris B. WIE-

1

’

TkööpmansT

Utrechtschestraat 140,

levert BIEB uit de AmstelBrouwerij, franco Amsterdam
(4204.)
en Omstreken:
i
Gerete Lager
11 Ct.p.heele,6Ct.p.Mj maatb.
Beijersch en Pilsnerl flesschen.
16 Ct. p. heele, 8 Ct. p. % I

felephoon No. 984.

liSilißOiSS

Prima COGNAC ad 49 pCt.,
uitmuntend door fijnen smaak, worden met inbegrip van Mand en Flesschen, franco naastbügel.'Station
verzonden, na ontvangst vanPostwissel ad tien gulden, door
de Likeurfabriek „Utrecht",
(3716)
te Zoest.

Kapïlallstea"

gevraagd, genegen doel te nemen

in eene solide onderneming zonder
risico, welke terstond 5 pCt. 's jaars

afwerpt, met geleidelijke toename.

Adr., lett. LT 691, N.vdD. (5418)

i

IftOiSCHE CIGARETTEN
met CAHII&SI3

Ivan

IïJDICa

GEIMATJLT & 0°

Het zekerste van alle
bekende middelen ter genezing van ASTHMA,
benauwdheid, zenuwachtige hoest, catarrh,
en slapeloosheid.

Hn» Viviemne, 8
AMSTERDAM: J. M. POLAK,
Hofapotheker, Hoogstraat, 23;
en Galerij, 34; ULOTH & C' ZeeKaldijk ;A.W. GROOTE &
verstraat.-ROTTERD A M: Van
SANTENKOLFF.- DEN HAAG:
SN'ABIUE
-,_.^—.--„—-

(5229)

NEDERLAND.
Kantoren van Taste Goefteren
Arnhem, Van Eltbn & Co.
'sGravenhage, E. Kwibbib.

3. L. La Gko J.Lzn.
& Co.
Leeuwarden,k. D.Beebbnds&Vbebbit
Dordrecht, Bonten & Co.
Nijmegen, De Witt Hamer 4 Co.
WONING-GIDSEN op aanvrage
(4149)
franco verkrügbaar.
Groningen,

Zutphen,

Wijebs

C. JÖRG Jr.,

Marcliand-Tailleur,

bericht znne geachte Clièntelle en
Begunstigers de ontvangst eener
zeer fljne en uitgebreide collectie der Nieuwste ENGELSCHE STOPPEN voor 'tkomend
seizoen.
Wekelijks te Amsterdam. (5189)
Adres: Schoutenstraat G 131,

UTRECHT.

N3av 9's

Bazaar vau Goedkoope Boeken,
Hang bij de Vischmarkt, te

Geldersche Fabriek
van
LeyemMelen.
TerËirz.
Teneinde een ieder te Overtuide voortreffelijkheidonzer
worden onderstaande
Blikken Franco door geheel
gen van

Nederland, vr\j vanEmballage, verzonden, na ontvangst van Post-

wissel of Eembours.
20 stuks voor Tien Gulden.
1 liter blik Aspergepunten.

„
„
„
„
„„

„
„
„
„
„
„

Doperwtjes.
1
1
Boerenkool.
1
Peren in suiker.
fijne Eaapsteeltjes.
1
1
Eeihe Claude.
Andh'vie.
1
1 flesch fijne Augurken of Uien.
Stoofasperges.
1/2 liter blik Doperwtj.
(z. fijn n°. 1).
2/2
Peultjes.
Y
%
Tuinboontjes No. 1.
>|

„
„
„
% „
2/2 „
22
4/2 „
1/2 »
2/2 „
Vï »„
4/2
2/2 „
ii

Rotterdam.

„
„
„
„ Bloemkool.
„ Peren in suiker.
» Appelmoes.
„ Schorseneeren.
Kooltjes.
Zuring.
„ Brusselsche
.
1
» Abrikozen
„ Eeineclaude k
„ Kersen. 1

>i

Voor fijne qualiteit wordt in-

.
Sommige Groenten

gestaan.

(5137)

niet verkiezende kunnen door andere vervangen worden. Ook eerst proefblikken te verkrijgen.

H. J. BOERBOOM & Co.,

Zevenaar.

Karl Kastner,
LEIPZIG.

Mraatvrije Brandkasten,
J. GREEVE & ZOON,

Amsterdam, Kalverstraat 162.

__ __ (3148)

Prima COGNAC.

’

Franco thuis

’Ornamenten en Oimentta
’
’

Verzamelaars".

2.50 in plaats

voor

5.50.

BES, Het Ornament, beginselen voor het zelfstandig ontwer-

groot folio platen, ten
dienste van eigen oefening, Industrie, Fabrieken,
enz. enz.
Alle mogelijke motieven: blad-,
kelk-, bloem-, knop- en vruchtvormen, grondlijnen, rank- en golflijnen, arabesken, vloer- en paneelpen. 30

Vitrage Gordijnen „Derby",
de goedkoopsteen soliedste Vitrage
Gordijnen in den handel, breed
1.30. hoog 3.20, p. paar 2.75, fr°.
tegen Postwissel
2.95.
Uitsluitend verkrijgbaar by BEUNING & MUHEEN, Amsterdam en
(4846)
Arnhem.

’

’

ornamenten en duizende andere
vormen op elk gebied.
Wie dit kostbare boekkoopt
krijgt daarbij nog cadeau 50
groote Platen, elk groot 37 bö
28 cM., gedrukt, op zwaar Plaatp apier, verschillende meubelen,
kamérversiering, ornamenten, enz.

enz. Die platen kosten andersruim
’l5 en worden nu gratis bö het

Voor f 2.25 in plaats van
f 4.80: Dr. T. T. KROON,
Woordenboek der Grieksche
en Romeinsche Mythologie,
ruim 800 Bladz. dik met b«na 150
tusschen den tekst, fraai
Gebonden. De voorraad van dit
uitmuntende Woordenboek raakt
(5180)
óp, profiteer dus spoedig.
- Verkrijgbaar bh' D.
Bazaar van Goedkoope Boeken,
Hang b/d Visehinarkt, te Rotterdam. Franco thuis op ontvangst Postwissel van slechts
2.25, waarbn staat Mythologie.

kostbara werk van BES cadeau
gegeven. Franco tegen zending van
een postwissel a ’2.50, waarop
staat: „Ornament", bij GEBR.
E. & M. COHEN, Magazijnen
van Goedkoope Boeken, te Arnhem en te Nijmegen.

Manufacturen.

Tegen begin April zjjn voor Win-

DUS. ERGO.

keliers, die gegoede Clientèle met
Stalen bezoeken, Volledige collectie Stalen Japonstofte verkrijgen.
Fro.
met opgaaf van
(5371)
lett. O Z 750, N. vjd D.

Humoresite.
Haagsche
"

Bü P. KLUITMAN, te Alkmaar,
komt van de pers:

’

Prijs 50 Gents. (5290)
Deze geestige Humoreske, dooide voornaamste bladen aanbevolen, is fr. p. post verkrijgbaar, na
ontvangst van een postwissel, bij
Den Haag.
denBoekh.J.

BREIBOEKJE
H

Patronen met beschr.,
door

met 93 Grav. en 3 PI,

C. M. W. WALESON.

Prijs 90 Cent.

AAKBOEKJE.
beschrijving.
Patronen en

Wordt gevraagd prijsopgaaf van

Met 97 Gravures, door

Manilla-of Sicaltouw

C. M. W. Waleson.
Prijs

per Kilo, in kluwen van twee- en
driedraads. Franco brieven, lett.L,
bö denBoekdrukker W. H. WOEST,
te Haarlem.

Nieuw

GEERLING,

Briefsteller
De10eMerlaüfaiie
over
druk, bevatt.
brieven

alle voorkomende onderwerpen,
voorschriften betreff. het maatschappelijk leven, fermulieren

Fransche

schrijfboeken, rekeningen

enz., eene schets

der Nederland-

’

Banketbakker,

Handboek voor Banket- e»
Koekbakkers en Confl'
turiers, 500 uitgelezen recepten, benev. Gameer- en
Modelboek, met 40 Platen
of 182 Fig., door BAMBAULT;
(.4732)
2e dr. Prijs
3.50.

sche spraakkunst, enz. enz. De
rijke inhoud,degelijkheiden goedkoopheid maken ditwerk tot een
(5437)
onmisbaar handboek.
512 Pag. druk; Prijs 1.25.
Gouda
UUg. v. G. B. v.GOOR

’

’
"WAT^IS DAT?

een zeer mooien staanden

Jachthond, Duitsch ras, 4
Voor
jaar oud, goed op alles en uitste-

kend apporteerend, ook te water,
maar die iets fijner kon zijn op
Hoenders, wordt in ruil gevraagd
een eerlijke, volmaakt goede

De Negerhut, De Zaaier, e«
meer en nog al meer, alle»
voor
1.25 te zamen.
No. 1. De Negerhut, de echte
onveranderde Negerhut met 8 fraaie
nog

ißeiM-OBtaesiii

Nieuwe Manilla.

—

Keukenhoek

ALIDA VEENHUIZEN, 1.
Het Keukenhoek van ALIDA
VEENHUIZEN is de gewaardeerde
vraagbaak van vele HuismoedersDe Kecepten zijn voor de Burgerkeuken, dus eenvoudig, de inhoud is volledig en de indeelin?
gemakkelijk, zoodat men het
begeerdeRecept onmiddellijkvindt.

Het meest gezochte Brievenboek is

van

/ 1.25.

v/h Burgergezin, door

Met het grootste succes leveren
wjj, tegen postwissel of rembours, PATRIJSHOND.
Aanbiedingen met conditien,onMandjes scheikundig onderzochte
COGNAC, 48 "l„.
der lett. D S 822, N. vjd Dag.
Tien maathoudende Flesschen
met inbegrip emballage ’ll.OO, of
20 fl. ’21.00, franco Hoofdplaatsen.
Wed. JOUSTEA &
Sneek.
Importeurs van Cognac,
voor franco
Postwissel
J. D. STEUIJS
Proefüesch 1.20.
en
(9739)
J. D. STEUIJS Jr.,
Groote,
de alom bekende
Quellijnstraat b d FerdiGoedkoope Meubel- en
nand Bolstraat 49.
Spiegelmagazijnen der Firma
Vijzelstraat
b d PrinsenVEEDENBUEG &
Hof-Meugracht 132,
belfabrikanten van H. M. de KoninTELBPHOON No. 901.
gin, Zutphen, welke speciaal inBoodschappenworden mede
gericht zrjn tot het inrichten van
aangenomen ten Kantore van i
geheele Huizen en apartemenDB EEVEN H. VAN MUN- I
ten, wordt een ieder ten zeerste
Heerengr. 246. |
STEE &
aanbevolen. Doordien het werkTELEPHOON No. 679.
|
loon en behuizing in de Provincie
meer dan 60°/ o minder is danin
de groote steden, is het onnoodig
verder in details te treden, daar
ons debiet dan ook van jaar tot
iaar zich KOLOSSAAL uitGeurige 2 Cts. Sigaar, Merl
breidt. Specialiteit in EikenW 111, 16 Gulden per Mille. Alleei a
verkrijgbaar voor Heeren Winkehouten Eetkamer-ameubleHandwerk, Sumatra
menten en dito Kamerbetimliers.
mering. Prijscourant gratis. ConDcli met Havanna 24 Gulden *
Adres: Tabaksplant, Kuilenburg 5
ditie contant zonder korting. Zen(5452)
letters A B.
ding franco in huis.
(5441)

In

—

op ontvangst Postwissel van slechte
1.50, waarbij staat: „Handboek

| Mythologisch
Woordenboek.
,1

’

’

Koopt de afgepaste, gefestoneerde

SPUI,

HOEK

jjyyipi^^

(4258)

Schedels, Eieren, enz. enz.,
benevens het aanleggen en
onderhouden van een Aquarium, alles vol met
en noodige inlichtingen.
Prijs
1.50.
5.10, nu voor
geen
bestaat
Boek
tweede
fjTD
JCitw als het hier aangekondigde;
voor liefhebbers van verzamelen is het bepaald een onmisbare vraagbaak.
Verkrijgbaar bij D. BOLLE,

I

VOOEHEEN:

toezending

(4614)

|

Verkoophuis

I

Tegen

van Kevers, Vlinders, Rupsen,

Planten, AEossen, W ieren,
Paddestoelen, Bladeren, Minerale gesteenten, Schelpen,

■

C. J. BOELE & ZOON,

(4963)

soorten van Verzamelingen, ala

~^„DERBY7\

SIGAREN

J

boek voor de Verzamelaars,
leerende het aanleggen, in orde
maken en onderhouden van alle

Tweede verbeterde druk, 2 deelen
J 1.00. Geb. in prachtb. /' 2.40.
Uityave van J. H. VAN PEUEUtrecht.

(4610

Voor Verzamelaars
Onmisbaar.
Dr. T. C. WINKLER, Hand-

daseliiksche Vrachtgoederendienst tusschen Haarlem en
Amsterdam, bericht, dat de Vaart op heden HIET GESTREMD
is. Goederen kunnen dagelijks bezorgd worden: Brouwersgracht
aan de Heerenmarkt.
DE DIEECTIE.

W. G. BOELE Senior,

Prima

reerende prijzen.

I

KAARSELADEVEER,

I

I

§

f

i

TJÏÏA^^"^*"^^
[Het Sieuwe Sigaren

Vlaardingen.

(4366)

J. H. & J. VAN EYN.

r7.lv,

(1815)

Manufacturen.

AMSTERD AM.

Hoofdnsrentschap: "

|

STOOMMACHINES,
STOOMKETELS.
IJzer en Staal,

BEUNSTING Ez., Beilen.

HUIDEELT, WEATTEN enz. wordenin 7 Ü8 dagengeheel verwijderd,
zonder deminste pijn te veroorzaken
(ook zelfs niet op de gevoeligste
huid). Prijs per flacon met penseel
60,fr°.p.post 65 Cts. Alleen echt
bö A. VAN TUIJLL, Paleisstraat 13. Eisch de Handteekening.

Ter Overname gevraagd: een Zaak
liefst in Zuidin
met opgaaf
Holland. Adres
van stad, stand en prijs, lett. A 16,
te
Bureau Vlaardingsche
(5412)

Lijnbaanstraat 4, Amstordam,
levert allo soorten Haa'de- en
Toiletaeepenaan scherp concur-

136

J. P. ö. WESTIIOFF,

BBT Likdoorns.
EELTKNOBBELS,

(5406)

Wijn & Cognac. |
0., §

Technisch Bureau DE VOQGT,
ERFENIS,
TWEEËRLEI
Amsterdam, Administr.-gebouw Holl. Spoor, Kamer N°. 32.
een verhaal uit het Hoogduitsch.

Vaatjes 4 Kilo a ’4.60,
of postw. zend franco :

(5090) A.

I JOHAN

Uiitiemeiiü geschenk voor
jonge Lidmaten.

Zuivere Roomboterü
In
remb.

IKaaTasclio
1

Door verschillende Couranten gunstig beoordeeld,

3SSgSf§^»

—

—

desverkiezend, met 400 Eoe puik,
best Weiland er bfj. Te bevragen
«net franco brieven, onder lett. A,
Hulppostkant, ta lammen, N.-H.

Te Koop: een Mahoniehouten

!! Allergeurigste 2l|2 Cis. Sigaar!!

■— 2.
Voorbereiding' tot
3. Eens vaders
het Avondmaal.
4. Geen andere naam.
raad.
PrrJ3 ’0.60. Per 25 exerapl. ’lO.
Gebonden verguld op snel f O.SO.
Uitgave van J. H. VAN PEUE(4615)
te Utrecht.

bevestiging.

goed Burgerbestaan oplevert.

Te Koop eenige nieuweBrandBpuiten, van solide constructie,
die nog niet in gebruik zrjn geweest. Door gebrek aan plaatsruimte worden dezelve tegen veel
verminderden prijs aangeboden,
terwijl voor de soliditeit 5 jaar
wordt ingestaan.
Zich te adresseeren met fro. hr.,
lett D P Z, aan het Algem. Adv.Bnreau van NIJGH & VAN DIT(5442)
MAE, Eotterdam.

1 Men trage „De Schuttersmaaltijd", I

N. BEETS,
lidmaten

HUÜE gevraagd:

Het
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Platen.

No. 2- Kijkjes in de Rechtszaal, 19 Verhalen.
No. 3. De Zaaier, Christelnk»
Scheurkalender voor 1888, met tal
van Verhalen aan de achterzijde.
No. 4. Bunyan's Christefl'
reize naar de eeuwigheid, me*
circa 50 Platen.
No. 5. De Spoorweg na»*
den Hemel, voor de Vriende»
van Bunyan.
No. 6. De Stem des HeerenVerh. door FKANS HOFFMAN^'
1 Deel met Platen.
DIT Pakket met al die ovej'
heerlijke Boekenen Kalenderrui?*
ik op voor den geringen prU*
1.25, maak dus voort «"
van
maak dus spoed om dat alie 1;
1.25 in beZ«
voor slechts
te krijgen. —Verkrijgbaar o)*
Bazaar van Goe»
D.
koope Boeken, Hang b/d Ve""
markt te Rotterdam. I'/aflCy
thuis op ontvangst PostWiSSÖ*
| w:«arb'ó staat: Het GoedkoOK
,
Bte Aanbod.
Stoomdrukkerij van
ROELOFFZEN & HÜBNEB»
Amsterdam.

.

’

’

SET NIEUWS

ken, welke vergunning evenwel door den Raad der
gemeente Egmond-Binnen is ingetrokken en dus thans
de voor den aanleg en het gebruik van den weg door

Derde Blad.

Gedeputeerde Staten verleende vergunning op de vroeger-gestelde voorwaarden niet kan worden verleend.

Buitenlandsch Nieuws.
AMSTERDAM, 21 Maart.
De Duitsche Rijksdag is gisteren uiteenge-

gaan, nadat

het adres van antwoord op de
Keizerlijke boodschap bij acclamatie was goedgekeurd, gelijk mede het voorstel betreffende
de oprichting van een gedenkteeken voor

Keizer Wilhelm.
In het adres wordt er den Keizer dank
voor gezegd, dat hij, trots alle bezwaren, de
Keizerlijke waardigheid aanstonds heeft aangenomen. Ook de gegeven beloften worden in
dank aanvaard. Diepe smart wordt te kennen
gegeven over den dood van den grooten
heerscher, die Duitschland tot eenheid en
grootheid bracht, den vrede handhaafde en
zich gelegen liet liggen aan het welzijn van
alle klassen.

Ten slotte wordt aan den Keizer de verzekering gegeven van onwankelbare trouw
bij het hem helpen volbrengen der taak,
welke Keizer Wilhelm aan het Duitsche volk
als eene nalatenschap achterliet.
Ook de Pruisische Landdag heeft bij acclamatie het adres van antwoord goedgekeurd.
Van de verklaring des Keizers in stede van
den eed wordt daarin nota genomen met den
wensch, dat God den Keizer ten volle de gezondheid moge hergeven en hem eene rijkgezegende regeering verleenen.
't Wordt nu weer tegengesproken, dat Dr.
Mackenzie eerlang eene nieuwe operatie aan
de keel des Keizers zal verrichten.
Het uitgesteld debat over De Cassagnac's
Interpellatie, betreffende de bestraffing van
Boulanger, werd gisteren in de Fransche

Kamer

voortgezet.
't Ging daarbij zeer levendig toe, vooral toen
ln den loop der beraadslaging De Cassagnac
uitriep, dat de maatregelen tegen Boulanger
voortsproten uit de zucht der Regeering om
Duitschland te believen.
Een onbeschrijfelijk tumult ontstond na
deze woorden, waaraan de Voorzitter geen
aanstoot schijnt te hebben genomen. Eenigszins nuchter zeker klonk daarop het gezegde
van den Minister-President Tirard, dat De
Cassagnac de Regeering eene beleediging in
het aangezicht had gesmeten.
De Regeering
dus vervolgde Tirard
heeft Boulanger gestraft, niet wegensrebellie,
maar omdat hij inbreuk heeft gemaakt op
de militaire tucht. Zij verlangde, dat ten aanzien dezer interpellatie zou worden overgegaan tot de eenvoudige orde van den dag, te
eer omdat de Regeering van plan is Boulanger
voor een Raad van Onderzoek te stellen.
Met 349 tegen 93 stemmen werd het verzoek der Regeering bewilligd en de eenvoudige
orde van den dag aangenomen.
In tweeder instantie uitspraak doende in de
zaak-Caffarel (kwanselarij met ridderorden)
heeft gisteren de Parij sche rechtbank dien
voortvluchtigen Senator tot 3000 francs boete
en vrouw Limousin tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. OverLorentz, ten opzichte
van wien verzachtende omstandigheden zijn
aangenomen, zal later uitspraak worden gedaan.
Bij de begrafenis van den vader van President Carnot te Parijs, is het rijtuig van Jules
Ferry aangevallen door een troep volks, die,
onder het geroep „weg met Ferry! In het
water met den man van Tonkin!" de koets
trachtte omver te werpen. In de Rue Royale,
waar de eerste aanval plaats had, dreef de
politie spoedig de schreeuwers terug. Maar
op de Place de l'Opéra werd het rijtuig omsingeld door een menigte van 500 menschen,
die dezelfde bedreigingen uitten. Door een
krachtig optreden van de politie werd eindelijk de menigte uiteengedreven, maar een
schreeuwende troep menschen volgden nu
eenigen tijd den gewezen eersten Minister, ter-

—

—

wijl hij onder politiegeleide heenreed.
De lage gedeelten van Rome zijn door de
Tiber overstroomd, en wel voor de derde maal
m dit jaar
een zeer buitengewoon geval.

—

Het wetsontwerp betreffende het kerkelijk

huwelijk, dat door

de tegenwoordige, vrijzinnig heetende Spaansche Regeering bij de
Kamer zal worden ingediend, munt niet uit
«por radicalisme. De nieuwe wet stelt namekjk

het kerkelijk huwelijk verplicht voor
en bepaalt, dat de burgerlijke
alleen b^ de piech.tigheid betrokken
zijn voor het
registreeren van het conf"
tract. Alleen voor niet-Katholieken is het enkel

katholieken
overtieid

burgerlijk huwelijk geoorloofd.

Binnenlandsch Nieuws.

, De

—

21 Maart.

—

kolonel derinf. vanhetOost-Ind.
hier te

lande,
W. H. van de Pol, met verlof
Hen April per stoomschip
naar Indië
:zou terugkeeren, zal
thans den 31 Maart
■ per stoomschip Sumatra ver«?er

**

den
jT"»*aanvankel«k
van Oranje

bekken.

.Gedeputeerde Staten van Noord-Ho I**d hebben het verzoek van den Heer J. Holland,
Amsterdam, om verlenging voor den tHd van
«on jaar van de hem bü besluit van den 6 Februari
1887 verleende vergunning tot den aanleg en het gebruik van een tramweg in de gemeenten Kastrikum,
Egmondbinnen en Egmond aan zee, afgewezen,
e» wel op grond dat de vergunning, waarvan verlenging wordt gevraagd, o. a. is verleend overeenkomstig de daarbü gevoegde stukken, tot welke stukken behoort eene door den Gemeenteraad yan Eg»ond-binnen voorwaardelük gegeven vergunning om
"oor de tramlijn van den straatweg gebruik te ma-

'"

VAN DEN DAO VAN DONDERDAG

Te Rotterdam is gisteren de jaarvergadering der Schielandsche Trammaatscbappö gehouden. In bet afgeloopen boekjaar werden vervoerd

’

133,832 personea. De opbrengst was
23,110; de
netto winst
5271. Het dividend is bepaald op 5
percent. Het verslag werd goedgekeurd.
Herkozen werd als commissaris de Heer Vaillant-

’

Van de 81 stemgerechtigden te Egmond aan
Zee, hebben 79 kiezers van hun stemrecht gebruik
gemaakt, een kiezer was door ongesteldheid verhinderd en een naar Friesland vertrokken.
In het kiesdistrict Middelburg is bö de herstemming bijzonder druk gestemd, vau de 1413 kiezers
te Middelburg bleven slechts 82 weg; te Vlissingen
met zijn vlottende loods- en mailbootkiezerskwamen
761 van de 892 kiezers op; dus even als te Middelburg hebben 80 kiezers aldaar meer gestemd dan bg
do eerste stemming.
Ondanks de bijna onbegaanbare wegen op Texel,
vervulden van de 590 kiezers aldaar, Dinsdag toch
501 hun burgerplicht door ter stembus te komen.
Van de 129 kiezers te Buren, die in staat waren
hun stem nit te brengen, bleef slechts 1 achterwege.
Een 90-jarig kiezer werd gedragen op een stoel.

Schoolnieuws.
Bii het voorjaar s examen voor de onderwijzers-akte, zullen te Assen als mede-examinatoren
optreden de heeren: L. Mulder, te Meppel, voor
Ned. taal; J. v. d. Leest, te Hoogeveen, voorrekenen
en vormleer, J. Brals, te Assen, voor geschiedenis;
A. Visser, te Nw. Amsterdam, voor aardrijkskunde;
H. F. Meilink, te Meppel, voor kennis der natuur;
G. B.
voor zingen; K. Brinkman
te
Visser, te Koevorden, voor lezen, opvoeding en onderwijs en de dames Th. &. RoortU en M. H. Hausen, voor

handwerken.

Benoemd: tot onderwijzeres te Kro mtot ondermenie Mej. A. Prins, van Oe»rstgeest;
wijzeres te Nijkerk (Geld.), Mej. H. J. Beek.
Voordracht: voor hoofd der school te
Heerjansdam : A. Versteege, te Amsterdam J. Brink,
te 's-Gravenhage A. v. d. Meulen, te 's-Gravenhage;
H. Domna, te Wageningen; J. N. Ramaer, te Mole-

—

naarsgraaf.
Uitslag

examens Vr. handwerken.
's-G raven h a g e, 20 Maart. Nuttige. Geëx. 10, gesl.
Mejn. A. C. Keulemans, te Zieriksee; M. E. P. Jorissen, J. M. Schreuder en J. H. Bee, te Rotterdam.

Kerknieuws
Ned. Hbbv. Kerk. Beroepen: naar A mm e rstol W. D. van Leeuwen Boomkamp, te 's-Heerenberg;
naar Welsum (O.) E. Jansen, te Heemse bij
Hardenberg;
naar Beilen (toez.) H. Nieuweg, te
Diever. (Oo het twaalftal (alph.) stonden mede: A. T.
H. Blauw/te Eist; W. Cannegieter, te Blija; H. G.
André Douwes, te Dwingeloo; H. H. Heerspink, te
te Westeretnbde'n; G. BorEelde; H. H.
te
gesius
J. Spandaw, te Beets;
P. G. Siemen \ te Den Andel; C. J. van Vledder, te
Akkrum; E. M. van IJzendijke, te Laren, en M. C. J.
naar St. Philip3land
Wanroy, te Vluchtwedde);
H. Visch, te Henvjjnen.
Doopsgez. Gemeenten. Beroepen: naar L e e uwarden J. H. Boeke, te Hilversum.

— —

—
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Bij net verlaten van het lokaal werden eenige
heeren, die als liberalen bekend staan, door de
menigte uitgejouwd en met sneeuw gegooid, zoodat zij in het politiebureel eene wijkplaats moes-

327 eStaatsloterij.
le kl. Trekking van Woensdag 21 Maart.

No. 11676 ’2OO. No. 1022 ’lOOO Nor n r7k
400. Nos. 629 3412,

zoeken.

ten

elk

Boor den commissaris van politie, den Heer
tegen de belhamels proces-verbaal

Vernee, is
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Het tienjarig dochtertje vanden
fabrieksarbeider A. J. ten Z., te Rijsen (O.),
hetwelk voor eenigen tijd door het in brand ge-
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raken van hare kleederen hevige brandwonden
kreeg, is Dinsdag aan de gevolgen daarvan overleden.
"Het geslacht der fabrikant en van
de „Oprechte Haarlemmerolie" is uitgestorven.
Dezer dagen overleed te Haarlem in den hoogen
leeftijd van 89 jaren, Maria Katrina Tilly, de
laatste afstammelinge van Claas Tilly, uitvinder
van genoemde olie in 1698.
De tabakplanterswoning vanL. A.
te Eist (Betuwe) is geheel afgebrand. De oorzaak
is onbekend. Het vee kon nog juist bij tijds
worden gered. Alles was tegen brandschade verzekerd.
Het huis van den landbouwer J.
Bcrgmans te Geleen (L.), door hem en zijn vrouw
bewoond, bleef Dinsdagmorgen ongewoon lang
gesloten. Te 9 uren verschaften zich eenige
daardoor verontrustte buren, door het stukslaan
van een raam. toegang tot de woning en vonden
man en vrouw bewusteloos in hun legerstede. De
beide echtelingen waren, naar het scheen, door
kolendanip verstikt. Des avonds te voren badden
zij een sinds lang onbewoond vertrek tot hunne
slaapkamer ingericht en daarin een kachel gestookt, welke niet behoorlijk trok. Toen de buren
binnentraden, was de kamer vol damp, dien zij
echter door liet verbrijzelen van een venstor spoedig wisten te doen verdwijnen. Na ijverige pogingen gelukte het de levensgeesten bij beiden
weder op te wekken; hun toestand echter is nog
hoogst bedenkelijk.
In het rechtsgeding tegen G everaal
Caft'arel, wegens diens knoeierijen met ridderorden, is nu uitspraak gedaan. DJ Heer Caffarel is,
onder aanneming van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot een geldboete van 3000
francs, en Mme Limousin tot 6 maanden Gevan-
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GEMEENTERAAD.
Zitting van Woensdag 21 Maart 1888 ('s nm. 1 u.)
Voorzitter Mr. G. van Tienhoven.
Tegenwoordig bü den aanvang der zitting 27 leden.
Afwezig de h.h.: Ankersinit, Danièls, Delprat, Dijkers,
Hovy, Everwijn Lange, H. S. van Lennep, Van Ogtrop,
Pet, den 'Pex en Wllleumier.
Na voorlezing van het gebed en vaststelling der
Notulen van de vorige verg., deed de Voorzittermededeeling der navolgende sedert nog ingekomen
stukken:
Adres van het Parochiaal Kerkbestuur van de hh.
Nicolaas en Barbara alhier, tot wijziging van art. 258

genisstraf.
Caffarel komt in hooger beroep.

Volgens nadere berichten omtrent
de aardbevingen m de Chineesche provincie Tunnan, zijn de steden Shik-ping en Kien-shui geheel
verwoest en kwamen daar 4000 menschen om het
leven. De schokken werden drie weken achtereen

der

Algem. Politieverordening.

Ter visie.
Missive van Gedep. Staten van N. Holl., ten geleide hunner beschikkingen op de bezwaarschriften
tegen den aanslag der Plaats, dir. Belasting naar het
inkomen, ingediend door E. J Elion c. s.

gevoeld.
cent
55

Kennisgeving.

OLIEMABKT
RAAPOME per li. L. op 6/w. /"'25-V vlietend

„
2Q^
MATi'HES & PÖKTÖN,

„ „

Adres van het bestuur der Commissie, benoemd
tot het in het levenroepen van een jaarlijks wederkee-

;f&U
19£

rend volksfeest, verzoekende medewerking tot het
van gemeentewege ontsteken van vuurwerk op AmMalxlw».
stel en IJ, het verstrekken der toestellen, benoodigd
Amsterdam. H Maart 1888.
bij de volksspelen, en het toestaan van een zekere
Gemengd Nieuws.
voor het uitloven van prijsjes bij die spelen.
Villa aan den Rijn bij Wiesbaden. som
In
handen van B. en W. tot praeadviee.
spoorwegverkeer
Het
van Friesland
Aan den Egn. prachtig t'n zeer Reisocd geAdres van Dr. ff. E. Toe Laer, houdende bezwaren
naar Holland over Zwolle, is weder hersteld.
legen, met gvooten
aan Spoor- en Bootverbintegen de plaatsing van zijn naam op de kiezerslijst,
enz.
Maandag zijn bijna alle treinen, zoowel van diug, ie Koop, voor dt-n lagen prijs van 2000 Gulden.
Ter visie.
den Staatsspoorweg, als van den Grand-Central- Brieven
lett. V X 838, Nieuws v d Dan.
Missive van de Tiuimergezellen-vereeniging „ConBelge, te Roermond te laat aangekomen.
cordia inter Nos", mededeelende, dat op Vrijdag 23
Wegens sterfgeval bij HUI', K>ili»,slMat, realisatie
Maart a. s., des avonds te 8% uur, zal plaats hebOp de lijn Drachten—Harlingen der Nederalle BQ%OEBEN, EJ.NDSCBOEXEH en
ben de sluiting van den Teekencursus 1887/83.
landsche tramweg-maatschappij zijn meer dan van
2 paar Gla-iJ-Handschoenen vooï /'i. /'1.25 en /'1.50
Kennisgeving.
200 man bezig, om de sneeuw van de rails te (2 paar). Lange dito 8 pr. fS en
of ’1.15 en
Adres van de Duinwater-Maatschappü, houdende
verwijderen, om den dienst zoo spoedig mogelijk ’145 't pr. Baeren- 3 pr. f% of ’1.15'fi
pv.'Pantofverzoek: I°. om de boete, bepaald bü Art. 20a der
't
fels voor Kinderen
te hervatten.
voor Ö»maa
concessie op haar niet toe te passen, 2°. thans goedmet hakjes ’1.75. Laarsjes (Kindat) f\ en ’1.25,
Ook de paardentram van Enkhuizen naar „de (Dame*)
keuring te verleenen dat zü de vergunningen van de
"’2
ca
’2.15, ’3,50 en ’4.25, (Heéren) f4.75 en waterschappen Garsten en Amstelland heeft aanvaard
Streek" heeft Maandag den dienst moeten staken. Wegens den sneeuwstorm is Maandag de ro.Jo liassen in alle soorten en kleuren 2 stak* 5 0 zonder dat zij het recht bekomen heeft die later aan
hare rechtverkrijgenden over te dragen.
trein No. 157 van Amsterdam een uur over den
%** Alles voorzoover de nos
»oorradï?ïün. "*^BS
In handen van B. en W. tot praeadvies.
tijd te Enkhuizen aangekomen.
Aan de orde van beraadslaging werden
Door sneeuwverstopping is de rivier de Bcrkel
alsnu gesteld:
gewassen,
woningen
dat de
in een laag
zoodanig
136. Voordr. tot verkoop van een gang tusschen de
gedeelte van Borkeloo gelegen (de Pogendijk)
perceelen Nos. 31 en 33 in de Joden Houttuinen, aan
Vlissingen,
21 Maart.
Vr. Neellje, Koeh,
onder water staan.
Wijk bij Duurstede.
Het Ned. schip 'Voorwaarts,
S. A. Hekster en S. J. Schenkkan, voorde som van ’450.
kapt. Schutfc, van Rio Maria, Hendriks, Pannerden.
Goedgekeurd.
De Rijnspoorwegtrein van gister42. Voordr. om over te gaan tot regeling
Grande
naar Antwerpen, Fiat Volantas. st.
kosavond uit Duitschland, welke om 6.37 te Utrecht is in het Eng. Kanaal Germania 2, st.
ten, die gevallen zsn op de overdracht en der
de overVictoria,
st.
moest aankomen, kon de brug nabij de Jeremie beloodst.
schrüvmg van gronden, toebehoorende aan G. H.
Gen. v. d. Heijden, st
baron Clifford c. s. Goedgekeurd.
niet passeeren, doordat een schip in die brug
Wilkelmina, st.
137. A> oordr. tot verhuring van een gedeelte sloot
Binnenl. Havens.
was vastgeraakt. De trein kwam een half uur
2
Mótter,
Amsterdam, aang. 20 Mrt. Mannken o, Dumont,
en düksberm aan den Zeeburgerdijk.
later het station Utrecht binnen, zoodat de treiTalisman, at. Leith fO.D.)
Barbarossa,
Goedgekeurd.
nen naar Amsterdam en Den Haag ook later
Stukgoed,
Volante de Dien, Hulsman,
,
145. Voordr. tot wüziging van het algemeene plan
Junior, Vissclier,
bemmomng en Penning.
moesten vertrekken.
ter uitbreiding van de bebouwde kom der gemeente,
21 Maart.
Vr. Belena, Lenfjes,
in verband met den bouw van een E. C. Ziekenhuis.
Dirk Gerhard, Kemie,
Nabij het station Dalheim, op de Egs-et, st. Londen, (W.D.)
Goedgekeurd.
Schneckenberger,
Stukgoed.
(De heeren Ecerwijn Lange en Hovy kwamen ter verg.)
lgn Roermond—Gladbach, werd Maandag onder
Nobel en HoïtzapiFel. Prins v. Nassau, Lowey,
150. Voordr. betreffende eene herziening van de
Ymuiden, aang. 21 Maart. Maiia 7, Keiler,
de sneeuw het lijk gevonden van een tot hiertoe
Verordeningen op de heffing der eigen Plaats, belasElisabeth, .Toosten,
Ned. losdstransportonbekend m<in.
stoomboot, Nieuwediep. Doroihea, Daamen,
tingen, en de indiening van een ontwerp-adres aan
Albert, v. Balgooy,
Vertr. 21 Maart.
den Koning tot verkrüging eener wüziging in die
allon
n.
st.
Duitschland. bepalingen
Cardiff.
Te Utrecht werd gistermorgen ook Bed.de,
der Gemeentewet, welke bezwaren opleNieuwe Waterweg, aang.
vanwege de gemeente-reiniging een aanvang ge21 Maart.
veren voor genoemde heffiug.
Buitenl.
Havens.
maakt niet het opruimen van de sneeuw, waartoe Burgem. v. Vettenhoven, st.
Deze voordr. stond in verband met de uitnoodiging
Brunswick, vertr. 7 Mrt.
Latona, Jacohaeii,
honderden werklieden aan de verdiensten kwamen.
Rott.
door den Raad op 26 Oct. 18S7 tot B, en W.
21 Maait.
Vertr.
Newyork, vertr. 8 Mrt.
10. om zooara mogelijk een voorstel in
Des avonds 9 uur hebbon weder een aantal Urbino, st.
te°dienen
Baltimore. Sarah
Carter.Amat. tot wijziging der Verordening op de heffing
werklieden tot hedenmorgen zes uur dit werk
st.
Hamburg.
van het
gep. 19 Mrt.
Arzie,
Vlissingen,
straatgeld, en den Raad tevens te preadviseereit
aang. 21 Mrt.
Rtmbrandt, st. Bordeaux
voortgezet, zoodat er van de vreeselijke sneeuwPrinses Elisabeth, st.Queenebr.
n. Amsterdam, omtrent de vraag, of het aanbeveling verdient, óls
massa op de pleinen, grachten enz. nagenoeg niets
Vertr. 20 Maart.
opbrengst der eigen plaats-belasting door herziening
Little
gep. 7
Prins
o.Oranje,et.i°.
Willen
meer was te zien.
Hwrold, Earl, Newy. n.Maart.
Amst. der verordeningen op de heffing daarvan te verhooKoaaan, vertr. 21 Mrt,
gen en wijziging te brengen in sommige schoolgeldRondom het eiland Marken is nog
ut.
Amst.
heffingen:
en 2°. aan den Raad een Ontwerp-adres
RIJNVAART.
..
Bij Dungen3ss,aang.l9Mrt.
alles jjs, zoodat van visscherrj geen sprake is. Is
in te dienen als in de voordr. bedoeld.
gepass.
20
Lobith,
Ring,
Z.
Crosby,
Maart.
Rotterdam
het voor de visschers in de laatste tijden toch al
Aan het slot vau die voordr.
in extenso mede>Na 1 uur)
n. Ne-wvork.
gedeeld in ons No. van 15 dezer
vrjj schraal geweest, nu komt er nog bij, dat door Mark en Dintel 4, st.
Southampton,aang.l9Mrt.
stelden B. en AV.
Telephoon
Lestris, st. Rott. n. Liverp. voor: I°. hen voor zooveel het straatgeld en de
het opzetten van het ijs verscheidene fuiken zijn Schiller, 2, st.
st.
Portland, aang. 19 Maart.
plaats, dir. belasting naar
inkomen
dilivernield, wel voor een 1000 waarde.
■D»'eu Donné 3, et.
Marie & Julie,Blankert, Java gent te verklaren, en 2". dehet
uitvoering van het punt
Homberg 2,
Dat er nog geen armoede onder de Markern. Amsterdam.
2 van het bovenvermeld besluit, op te dragen aan
st.
et.
vissehers heerscht, hebben zij te danken aan "Etntmcftt,
Dielette n. d°. eene
-'Itfn'ppa, st.
commissie bestaande uit 7 leden, waarvan 2
Westonpoint,
vertr.
hun
zuinige,
en
ingetogen
levenswijze
hunne
Batavia-, Dormolen,
door liet D. B. en de overigen door denRaad worden
17/19
Maart.
Blyde aankomst, Sagt,
onderling hulpbetoon.
Oarron Park, st.
Dordt. benoemd.
Liverpool, vertr. 19Maart.
„
„ allen n. Rotterdam.
De Heer Van Nierop was door deze voordr. teleurMaria,
Uit Loenen a/d Vecht schrjjft men
Fleischhauer,
Dollerel, st.
Rotterdam. gesteld. In eene goschiedenis der quaestie tredende,
, Schwippert,Schiedam.
aang. 20 Mr(.
ons:
deed hü opmerken dat B. en W. noch een bepaald
~
d°. Kate en Arm, Trembletk,
Na twee dagen gestrenge koude en eene groote Mathilde, Hammer, Gouda.
voorstel doen noch een preaedvies uitbrengen en
Amst. n. Cork.
hoeveelheid sneeuw, was net een bijzonder vreemd Mmerva,Joosten, Amsterdam.
slechts eene afwachtende houding wenschen aan te
Leith, aang. 19 Maart.
Mascotte, et.
Rotterdam. nemen omtrent hetgeen het adres zal uitwerken.
gezicht, om heden twee ooievaars, even buiten ons Ons genoegen, Volman,
Vreeswijk.
Hij vond dit een sober resultaat na een wachten van
aang. 17 Maart.
dorp, op den Vreelandschen weg, langs het jaagMnana, v. Drmmelen,
Amsterdam,
Orpington, st.
vüf maanden, en stelde zich niet voor dat in de
te zien loopen. Deftig vervolgden zq hun weg „, ,
Klundert.
met schade aan den stetegenwoordige omstandigheden de gewenschte wetssluis
Waarheidsvriend,
van
v.
de
zijnde
tegen
Horst,
ven,
d.
oor de sneeuw. Moge het een voorteeken
wüziging zoo spoedig zou te verkrijgen zün. Inmidgevaren.
Dordrecht.
een liefelijke lente zijn!
Anno Theodora, Vermeulen,
Rotterdam. dels moeten wü ons zelven helpen, en indien wfl nu
Malabar, st.
reeds moeten voorzien in een eventueel tekort voor
„„ , ,
18 Maart.
Doesburg.
volgende jaren, dan zullen er toch voorbereidende
< Gebrorders, de Vos,
Aan het sternbureel in het Verkoopd
st.
d*. werkzaamheden moeten worden aangevangen om te
„
Middelburg.
Berrington, st.
lokaal te Boheveningen was het gistermiddag Maria
Mrt.
Jetje,
aang.
Sunderland,
17
zorgen dat de zaken behoorlek marcheeren. Spr. zou
tegen half vier zeer woelig. Een Israè'lietisch «Vn en Zeeland, Emane, d*. Royal
Rott.
et.
evenwel züne stem aan de voordr. niet onthouden.
België.
Huil, aang. 18 Maart.
winkelier werd door eene joelende menigte naar
De Heer
Weth. van Financiën, den vorigen
st. Rotterdam.
Rennings,
Wm.
het sternbureel gebracht en toen verhinderd zijne
spr. beantwoordende, constateerde dat deze voordr.
19 Maart.
Charloie.
stem uit te brengen. De voorzitter van het sterHarlingen.
De Hoop, Brouwer, Rhenen.
st.
ook voor B. en W. eene teleurstelling was, en wei
Hamburg, aang. 19 Maart. omdat men tot geen
nbureel, de Heer Stortenbeker, riep de hulp ran Cornelsajde Jonge, Dreumel,
ander resultaat was gekomen
Biesinck,
Urania,
Vianen.
Vr.
st.
Amsterdam. maar daarom had
de politie in.
men het benoemen eener commis-
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\\\.s VAN DONDERDAG

HET NIEUWS VAN DEN
Bic voorgesteld om
verkrügen.

te trachten eene wetswüziging te

van het scheepsverkeer door de Haarlemmervaart, doch dit kan slechts gegolden hebben voor
veeren die ten deele over die vaart, ten deele over
andere, onbruikbare waterwegenliepen. HetEüaarse
ladeveer bijv., van hier op Haarlem, is niet gestremd. Men zie dienaangaande de advertentie in
het 2e blad van dit nommer;
(De naam van dit veer wordt in den volksmond
afgeleid van den langwerpigen (kaarsenlade-achtigen)
vorm van de schepen, doch bü Van Dale leest men
dat het woord eene verbastering is van het Spaan't welk zooveel als kleine gevangenis
sche
beteekent en oorspronkeujk het vaartuig aanduidde dat gevangene Friezen van Harlingen naar
Amsterdam moest overbrengen. In vervolg van tüd
gaf men dien naam, doch nu vervormd tot kaarselade, aan het beurtschip dat tusschen gemelde steden
voer. Die uitbreiding schünt dus later nog weer

De Heer Heineken deelde mede, dat ook de Commissie van Financiën geene partieele voorstellen had
willen aanhangig maken, maar de geheelezaak wilde
Opgedragen zien aan de te benoemen
op
om in het adres aan de Regeering alle punten
ie nemen, die tot eene reconstructie der belasting
Zouden kunnen strekken.
(De heeren Willeumier en 8. Jitta ver3chenen ter verg.)
De Heer Van Nierop was door het antwoord van
den Heer Roëll niet bevredigd, en meende, dat wanneer men overtuigd was dat onze plaats, belasting
herziening behoefde, dat men dan de zaak hoe eer hoe
beter moest ter hand nemen. Spr. zag ook niet in
waarom deze zaak in handen eener commissie moest
worden gesteld en niet overgelaten aan het Dagelgksch Bestuur ?
De Heer Pijnappel deed uitkomen, dat er twee
Red.)
zaken waren die hier op den voorgrond traden, en uitgebreid te zün.
wel 5f wüziging te trachten te verkregen onder de
hierDe Senaat van het Amsterdam sch
bestaande wetgeving, öf nieuwe wetsbepalingen
afwachting
dat,
en
in
lokken,
Studentencorpsis
uit
te
meende
thans als volgt saamgesteld: Reeomtrent
lag om inmiddels te
Ab-actis S. J. Hogerzeil;
van dit laatste, het op den weg
J.
Schevichaven;
tor
ran
aien wat onder de bestaande wetgeving te doen was. Quaestor H. L. Asser; Assessor I A. H. Wertwaarbij
Na repliek van de hh. Heineken en
van de benoeming heim; Assessor II H. G. Willenborg.
de laatste vooral het wenschelijke
Hedenavond wordt een fakkeloptocht georgawerd de voordr
eener Raadscommissie verdedigde,
aangenomen.
niseerd
ter ontvangst van de leden van „T. H.
hoofdelijke
stemming
zonder
151. Voordr. betreffende het al of niet verhoogen 0. R," die bij den gymnastiek- en schermwedstrrjd
van de belasting op de Tooneelvertooningen.
te Utrecht den eersten prijs en velepersoneele
B. & W. refereerden zich aan hetgeen door hen in prijzen behaalde.
de Mem. van antwoord ophet Algem. verslag derAfdd.
n. 1.:
over de begrooting 1888 hieromtrent is gezegd, op
Voor het Gerechtshof te Amsterdam
10 werd heden in hooger beroep behandeld de zaak
dat naar hunne overtuiging, indien de heffing
zou
geluk
tegen den diamantslüper die zijn büzit in een vlaag
pCt. werd vastgesteld en gevorderd, dit
en van opgewonden jaloezie een messteek toebracht.
staan met sluiting van de meeste ondernemingen,
met 5 pCt., dat ongeveer ook te Rotterdam gevorderd De Rechtbank veroordeelde den dader tot drie jaren
werd, aan vele ondernemingen reeds een drukkende gevangenisstraf. In de zitting van het Hof werden
Ïa3t werd opgelegd.
heden geene getuigen gehoord. Het O. M, requireerde
Op voorstel van B. en W. aangehouden.
bevestiging van de uitspraak der rechtbank. De ver152. Voordr. tot onderhandsche verhuring van grond dediger Mr. J. W. Tydeman daarentegen was van
aan de Van Noordtkade en Le Mairegracht, ter oordeel dat zün cliënt niet de bedoeling had gehad
grootte van 1878 M2., voor den tüd van 5 jaren, de vrouw te dooden, zoodat hier ten hoogste aan
tegen een huurprüs van ’9OO per jaar, met bevoegdmishandeling, in geen geval aan poging tot doodslag
heid de huur, na afloop daarvan, voor 5 jaren op kon gedacht worden. Op dien grond verzocht pi. opdezelfde voorwaarden te verlengen, en, gedurende legging van een geringe straf.
den loopenden huurtüd de voorkeur te hebben het
In de gisteren gehouden vergadering van de Prinsgehuurde geheel of gedeeltelük aan te koopen voor
Alexander-Stiehting werden de aftredende bestuursleeen koopprys van ’25 per cA.
De Heer Wüste maakte de opmerking, dat wanneer den, de h.h. F. J. W. H. Schmitz en Jhr. A. W. van
de prüzen der gronden niet stügen de huurder van Borselen, te Ede, herkozen, waarna de verg. werd
wel geen gebruik zal maken,maar dan gesloten.
zün voorrecht huurprijs
meer in verhouding staan tot
moest ook de
Het concert van Mej. Bettaque en den
de waarde van den grond. Nu was die nog slechts
huurprüs zoo laag Heer Skalitzky heeft Zaterdagavond veel genot gede
Spr.
vroeg
waarom
pCt.
19/10
van twee kunsteschonkon. Te verwachten trouwens
was gesteld ?
Bettaque zong twee
van
hun
talent.
Mejuffr.
naars
(voor
P.
W.
Westenberg,
Weth. van
De Heer Coninck
vier liederen op de iederen muziekliefzoover verstaanbaar), verdedigden de huurprijs, in aria's en
welbekende manier. Sedert hare verplaatsing
verband met de waarde van den grond, die door den hebber
van Eotterdam naar Bremen heeft het harmonisch
vorigen spr. wel wat overschat was.
zangeres nog niets verloren; de
op
tegen
bepaling,
kwam
De Heer S. Jitta
de
dat geheel van endeze
van hare stem gaat in
klankrykheid
zuiverheid
grond
koopen
gedurende
zou kunnen
de huurder den
gepaard
met
een zeer gelukkige
gevallen
meeste
de
den huurtüd.
Dit bleek Zaterdagavond bü de liederen
Daarin zag echter de Heer Hovy niet zulk een groot voordracht.
zoowel van schalkschen als van meer stemmigen
bezwaar, wel tegen de vüf jaren optie.
Schumann's Mondnacht büv. was een juweeltje.
aard;
verdedigd
door
Heer
De voordr. werd daarna
den
Heer Skalitzky is nog altüd de sympathieke
De
bedongen
vooral wat de
Weth. van
violist, die een aangenaam geluid met goed spel
huur- en koopprüs
waarbü volgens zgne oververeenigt. Een van zün bestgeslaagde stukken was
tuiging de belangen der gemeente behoorlük waren
van
ook de Polonaise, van
de
gehouden.
oog
op het
vaardig uitgevoerd.
en
Laub,
werd
vlot
De Heer Hovy handhaafde zgn bezwaar omtrent
publiek had talrijker mogen zijn.

.de

optiejaren, waartegen door den Heer Westenberg,
wethouder van P. W., werd aangevoerd, dat deze in
verband stonden met eventueele bestemming van den
grond door den huurder voor industrieele doeleinden, en men dus de zaak moest beschouwen in verband met de omstandigheden.
Door den Heer 8. Jitta werd nu als amendement
voorgesteld om punt b, de bevoegdheid van den
huurder om den grond gedurende den huurtüd te
koopen te doen vervallen, welk amendement met
groote meerderheid werd verworpen, waarna de
voordr. zonder hoofdelgke stemming werd aangenomen.

Stadsnieuws.
De qnaestie omtrent de al of nie-

geldigheid van de wijze, waarop alhier de stemt
biljetten steeds van het zegel der gemeente zijn
voorzien, zal nu, bij het onderzoek der geloofsbrieven van den op heden gekozen afgevaardigde
'Mr. W. H. de Beaiifort, vermoedelijk wel tot
helderheid worden gebracht.
Na het openbaar maken toch hedenmorgen
door den Burgemeester, voorzitter van het stembureau, van den uitslag der stemming, vroeg een
der in de zaal aanwezige kiezers het woord,
om, namens de kiesvereeniging „Recht en
Orde", tegen deze verkiezing te protesteeren. Daar
op de vraag van den Burgemeester of hij aan
de verkiezing had deelgenomen een ontkennend
antwoord volgde, werd hem te kennen gegeven,
dat volgens de wet in het Proces-Verbaal alleen
konden worden opgenomen bezwaren of protesten
van die kiezers, die werkehjk gestemd hadden,
maar hq evenwel zijne bezwaren ter bekwamer
plaatse kon indienen.
Hierop werd door een der andere kiezers,
den Heer W. C. Scholten, te kennen gegeven
dat luj aan het stembureau „Henriettc-hofje"
tegen deze verkiezing protest had aangeteekend,
om reden het biljet wat hg ontving niet van een
behoorlijk zegel der gemeente was voorzien, en
ook niet gesloten was geweest.
Op de vraag van den Voorzitter of hij met
'j,tiiet gesloten" bedoelde dat het biljet niet dicht
was geweest? antwoordde de reclamant
evestigend. Hierop werd door den Voorzitter te
kennen gegeven dat van zijnprotest aanteekening
jn het proces-verbaal dezer verkiezing zou worden

felakt

gedaan.
Hiermede was dit incident afgeloopen en verwijderden zich de aanwezigen.
j De inrichting van onze politi e zal,
te beginnen met 1 April a. s., eenige wijziging
ondergaan, en wel door verplaatsing van de commissarissen.
De Heer J. D. StorJc, thans aan het hoofd

ptaande van het bureau der 2e sectie aan de

Oudebrug, zal dan zitting nemen in de Sint

tPietershal

als commissaris

der le sectie. In

het Gymnasiumgebouw op het Singel wordt

nan tegelijk een der onder-afdeelingen van deze
sectie gevestigd, waarvan de leiding aan een
hoofd-inspecteur is opgedragen, terwijl een andere
onderafdeling dier sectie aan het bureau op de
Oudebrug blijft.
De Heer Mr. Ed. W. van Baalte, thans com(nissaris der le sectie, treedt op dienzelfden datum
>ls commissaris voor de 2e sectie aan het bureau
ap het Jonas Daniel Meijerplein op. Dat op het
Jjeidscheplein thans 4e wordt veranderd in
ïen van de 3e sectie, onder den Heer mr.
PT. N. Zur Mühlen, en het bureau op de Noorderwordt er een van de 4e sectie onder
en Heer J. 3. F. Gelphe.
■
Elk bureau zal drie onder-afdeelingen hebben.
L Gisteren was sprake van stremming

—
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Overtocht per gierpont en roeiboot. De gierpont doet geregeld overtocht.
Opheusdcn, 21 Maart. Pontveel' nog gestremd. Overtocht
per roeiboot. Veerdam vrijgevallen.
21 Maart. De rivier is langzaam vallende. Overtocht
per roeiboot. De dienst op den Oosterstoomtram naar Rhenen
geschiedt nog per rijtuig.
utrecht, 21 Maart. Peilschaalaan de Weerdslnis benedeuzijae
(Vechtkant) 0.27 M.
AP., gevallen 0.19 M., eu aan de bovenzijde (Rijnkont) 0.00 M.
RP., gevallen 0.01 M.
WAAL.
Nijmegen, 21 Maart, vm. 8 u.(Gewone hoogte 8.98 M. -|-AP.
AP. of 5.69 M. boven
2.76 boven nul). Stand 11.91 M.
nul, gevallen 0.15 M. Wind N. Sneeuwlucht.
Berwijnen 20 Maart, vm. S u. 4.96 M. AP. gevallen 0.06
M. Wind NW. Betrokken.
De toestand der rivier is onveranderd. Alle werkzaamheden
ggen stil.
AP., gevallen
Zalt-Bommel, 21 Maart, vm. 8 u. 6.14 M.
0.06 M.
LEK.
r>«sw«4,2lMaart,vm.Bn. (Gewone hoogte 2.32) 4.93 M.+
AP. 2.07 M. onder NP., gevallen 0.02 M.
Tienhoven, 20 Maart. Rivierstand 3.74 M. 4- AP., val 6 cM.
Wind NO. Veel sneeuw gevallen. Het water staat nog van
dijk tot dijk; hier en elders afslag aan de Zuider-Lekdijk.
Overtocht geregeld tegen dubbel veergeld.
AP., val 6 cM.
Culemborg, 21Maart. Waterstand 5.82 M.
Overtocht per gierpont en roeiboot.

+

+

+

+

+

+

+

IJSEL,

Deventer, 21 Maart, vm. 8 u. (Gewone hoogte 3.38) 5.88 M.
gevallen 0.09 M. Wind NO. Sneeuw.

+

Kampen, 21 Maart. vm. 8 u. 1.05
AP., gewassen OM M.
,
Wind NO. Sneeuwlucht.
Katerveer, 21 Maart. 2.84 M. -f- AP., gevallen 0.00 M.
Wind NO. Sneeuwlucht.

MEBWBDE.

21 Maart, vm. 8 u. 3.4 i M.

Vorst.

+ AP.,

val 0.09 M.

HAAS.
Maastricht, 21 Maart, vm. 8 n. (Gewone hoogte 42.70) 44.35
M. AP., gevallen 0.10 M. Wind ZO. Bewolkt.
Roermond, 20 Maart. Peilschaal (Maasbrug) 18.25 M. -)-AP.
gevallen 0.10 M. Sneeuw.
Venlo, 21 Maart. Peilschaal 13.51 M.
AP. of 0.42 M. gevallen. Wind O. Helder.
AP., ge's-Hertogenbosch, 21 Waart. Peilschaal 5.08 M.
vallen 0 cM. Wind O. Betrokken.

+

+

+

Waterstand van 21 Maart.
Kanaalwater 50 cM. onder AP. (8 u. vm.)
AP. (2.30 u. nm.)
Kanaalwater 4S »
AP, »
Amstelwater 48
» A.P. ■
»
Stadsnater 48

"

"
"

u. 20 cM.
2% "37 "
Beursnieuws.

Zuiderzeewater 8,

——

"

AP.

Koers van hel geld
1885. Disconto van Wissels met drie handteekeningen (witte aanvraagbiljetten) 2% pCt. Disconto van
Wi3sels met twee handteekeningen en van promes
sen (blauwe aanvraagbiljetten) 3 pCt. Interest van
beleeningen van Binnenl. Effecten 3 pCt. Dito Buiteni. Effecten 3% pCt. Dito goederen 3 pCt^
Dito
Prijzen van Coupons. Oostenr. in p. ’19.75
in Zilver
19.77%; Div. Engelsche per f ’11.52x;
Eng. Russ. p. £ 7 11.92%; Portug. p. £
11.95%;
Fransche ’47.25—; Belg. ’47.25—; Div. Rijksni.
Hamb. Russen
0.91%; Russen in Goud
’58.70
0.98—; Pap. Roebel ’-.
1.88—; in Z. R.
R.
Poolsche p. Z. R. 1.83%; Spaansche in frs. ’47.45;
Binnenlandsche Piaster j 2.29—; Amerik. Goud Dol-

’

’

’
’
’

lar ’2.45—.
Zuid-Afrikaansche Diamant- en Goud-Shareskoers-

opgave van Gebrs. Jacobs Azn., Amsterdam:
20 Maart 1888. Slotkoersen.
Diamant-Siiares: Central £ 42—, De Beers f 45%,
United £ 0%, Anglo African £4%, Griqualand £9%,
£4%, Orion Pref. 11%, Consolidated BulBoy.-L.
le
'"-Orion
’1.50,
Amph.
en Ben.-L.
fontein £ 1%, South African (late Pullinger) £ I—,
0.60, 3e Amph.
Part. ’l, 2e' Amph. 1, le
Bulfontein £ 28—, S. A. Exploration £ 19%.
’,0.30. Diploma's niet geldig.
0.50, 2e
Gond-Shares -. Sheba Reef £1%, Oriental £ %%,,
Amstelstraat. Holl. Tooneelgezelschap, Dir. A. van Lier. Donderdag 22 Maart (8 u.) Kimberley Imperial £%, Moodies £3%, Republic
Bantjes £2%, Goldfieds
De Mikado, van Sullivan. Stall. enßalc. 1.50,Loge iX, Thomas Reef £1%,
of South Africa £ 2%, Piggo Peak £I—, Cerrode
Gaand.-L. 0.60, Gaand, 0.40.
’1.25, Part.
Pasco £ -.—.
Salon des Variétés. Amstelstraat. (Dir. Kreukniet, Mutters & Co.) Donderdag 22 Maart (Bu.)3fiss
Wisselkoers van Woensdag 21 Maart.
Multon, Tooneelspel. Zonder Bruidschat, Blüspel.
Loge
’0.60,
Part. ’0.75,
’0.35.
Amsterdam kort 209.85 g. 210.25 p
»„, (l
i
Antw.
20 Mrt. Eottül dam kort 209.85 g. 210.25 p
Schouwburg Frascati,Plantage (Dir. Prot & Zn.)
1.50,
Donderdag 22 Maart (8 u.) De Musketiers. Stall.
Part. 0.75, Gal. ’0.50.
Marktnieuws.
Zaterdag 24 Maart (8 u.) De Mikado van Sullivan.
Donderdag
(8
u.)
22 Maart
21 Maart. IJzer Pig. 38/11 geld.
Park-Schouwburg.
Holl. Opera-Gezelschap, Dir. J. G. de Groot. Ter be21 Maart. Katoen. Verkocht 10000 bn.
nefice van den Heer S. J. H. de la Fuente, OrkestZ
invoer 8000 bn. Stemming : gedrukt.
Maart. Meel: 12 merken, loop. md. 52.10,
meester. De Zigeunerbaron, van J. Strauss. Loge en
4 md. van Mei 51.75.
Stalles ’2, Part. en Balc. ’l, Prom. 0.50, Gal. April 51,90, Mei/Juni 51.80,
Tarwe: loop. md. 23.75, April 23.75, Mei» Juni 23.75,
’0.30.
Paleis voor "Volksvlijt. Donderdag 22 Maart (8 u.) 4 md. van Mei 23.75. Rogge: loopende 14.10, April
Dir. Joh. M. Coenen. (le Deel: 14.10, Mei/Juni 14.25, 4 md. van Mei 14.40. Raapolie:
1. Eine Faust-Oav. Wagner; 2. a. Musette d'Armide,
loop. md. 51.25, April 51.25, 4 md. van Mei 52.—, 4
laatste md. 53.50. Lijnolie: loopende md. 47.25, April
Gluck; 6. Fuga aus der Hymne „In seiner Ordning"
(voor Orgel), Weber: 3. La
47.75, 4 md. van Mei 48.75, 4 laatste md. 49.25. FoorJoh. M. CoeZoop, loop. md. 47.25, April 47.—, 4 md. van Mei 47.—,
nen, (Solo voor Fluit door G. H. Schoemann) j 4.
Bilder aus Osten (Sohumann—Reinecke. o. Vivace
4 laatste md. 45.—. Suiker. 88°° dad. 38.50 a —.—,
ma non troppo; o. Andante con moto; c. Hn poco
witte No. 3 loop. md. 40.80, April 41.—, Mei/Juni
maestoso; <J. Vivace. 2e Deel: 5. Symphonie No. 4. 41.25, 4 md. van Mei 41.60. Suiker witte geraffineerd
Beethoven, a. Allegro vivace; b. Andante con moto j
105.50 a 106.50.
BERLIJN, 20 Maart. (Slotkoers.) Rogge. April/Mei
c. Con moto moderato; d. Saltarello, Presto; 6.
120.—, Juni/Juli 124— RM. Raapolie, Apiil/Mei 45.20,
a. Pastorale, Kullack; b. Des Abends (voor Orgel),
Sept./'Oct. 46.40, RM. Tanoe, April/Mei 164.—, Juni/
Schumann; 7. Fantai3ie No. 5, Mozart—Joh. M. CoeHamerik. a. Adagio, AlleJuli 169.— RM. Spiritus, loco 96.40, April/Mei 95.70,
nen 8. Nordische
e. Megro molto; b. Volkslied, Andante
Mei/Juni 96.60 RM.
Wissel: Amst. 2/m. 168.20, dito kort 168.70.
nuetto Andante; d. Brautmarsch, Allegro maestoso).
20 Maart. Raapolie" 47—.
reglement.
’l. Leden volgens
Petroleum in loco 7.45 papier; dito 7.40 geld dito;
Vocaal- en Instrumentaal Concert door Bernard Zweers, met medew. van Joh. M. Messchaert en Aug./Dec. 7.30 geld.
Wilcox Reuzel 39%.
J. J. Rogmans, het Paleis-Orkest en de OrkestverBpek % short % long
eeniging, Vrüdag 23 Maart. Stadsschouwburg. Stalles
Boyenloge en le Amph. ’2.50.
Koffie. Markt kalm.
en Ben.-Loge
ponden.
le Gaanderg ’l, 3e Amph.
Voorraad
Parterre en 2e Amph.
19 Maart.
’0.75, 2e Gaanderü ’0.50.
75500 bn.
Circus Oscar Carré. Donderdag 22 Maart (8 u.)
Koffie. Omzet op termün
Voorstelling. (Optreden van Gilleno Brothers, musiSantos goed ord. Mei 57%, September 53%.
BREMEN, 20 Maart. Petroleum, loco 7.30. Reutel
cale Clowns en van Blennw's gedresseerde Honden
loco ——.
en Apen). Loge ’2, le Rang ’1.50, Klapstoelen Wiloox
Rijst. Stemming: onveranderd.
achter de Loge 1.50, Trib. 1.50, 2e Rang ’l, 3e
KEULEN, 21 Maart. Tarwe: dadelgk M. vreemde
Rang ’0.60.
M. 17.70, Juß M. 17.95.
Thèatre TivoU, (Nes, Dir. F. v. Haarlem & Co. 17.75, Maart M. 17.35, Mei
Dagel. (8 u.) Concert- en Specialiteiten-Gezelschap. Rogge: dad. vreemde M. 13.75, Maart M. 12.45, Mei
M."12.80, Juli 12.85. Raapolie: dad. M. 25.50, Mei
’0.75, ’0.49.
Tentoonstelling van Ameublementen en M. 24.30. Oct. M. 48.70.
Wedstrijd. Paleis voor Volksvlüt. (Dagel. van 10—4, Koffiebericht van de hh. Bleeker & Serlé, Amsterdam*
Zondags van 12—4 u.) ’0.25.
HAMBURG, 20 Maart.
AnatomischMuseum. Warmoesstraat 139, dagel.
Dep. n.m. Mei 57¥, Sept. 54—.
(10 'sin. tot 11 u. 's av.) 0.25.
HAMBURG, 21 Maart.
Panorama Plantage. (De Verwoesting van Pompeji)
Dep. 11.35. Mei 58—, Sept. 54—.
Dagel. (v. 10 u. tot donker), ’0.49.
12.—. Mei
, Sept. 54J^.
HaVRE, 21 Maart.
Nederl. Panopticum, Amstelstraat,Dagelüks van
10—10 u. ’0.49.
Gisteren
Heden
nam.
10.40.
12.16.
April
Rvierberichten--Waterhoogten.
72
71%
72^
Stads-Schouwburg. Donderdag 22 Maart (7% u.)
Vereen. Rotterd. Tooneelisten, Dir. Le Gras en Haspels. Malle Arme, Drama van Bosier Faassen. Stall-

’

'’

’

’

’’

.

.

’

’

’

————

’

„

Juni

....
....

September.

BUN.

Mannheim, 20 Maart. 6.11 M. gevallen 0.05 M.
Coblenz, 20 Maart. 5.11 M., gevallen 0.26 M.
Keulen, 21 Maart, nm. 1 u. (Gewone lioogte 33.80) 41.35 M.
5.50 M. Iraveu nul, gevallen 0.34 M.
-f- AP. of20Maart.
(ra. 8 u.) 14.79 M. boven AP., val 0.15 M.
Lobith,
Arnhem,2l Maart, vm. 8 u. (Gewone hoogte 8.98) 11.97 M.
AP., gevallen 18 cM. Wind O.
Heteren, 20 Maart. Het water is vallende. Overtocht per

+

roeiboot.
Driel, 21 Maart. De gierpont is nog gestremd. Overtocht per

roeiboot,

.

’

’

Dorenwerd, 21 Maart. De scheepvaart is nog gestaakt. Het
"water valt langzaam. Overtocht onveranderd.
Renkum, 21 Maart. De rivier is sedert gisteren 8 cM. gevallen. Alle steenfabrieken zijn nog door het water ingesloten.
Overtocht moeielijk met roeibooten. Wind NO. Zachte dooi.
Wageningen, 21 Maart. (Gewone hoogte 7.06 M.) 10.02 M.,
gevallen 0.C6 M. Wind N. Sneeuwjacht.

December
Markt:

.

———
—

—.—.

68%

65
64

69^
64%
66

70%
66%

65
koopers.
vast,
Ontvangsten: 4000 bn. Rio, 3000 bn. Santos.

Amsterdam, 21 Maart. Koffie. Goed ordinair Java
37^ et. met koopers. Afgedaan 348 bn. Java W,-I. 8.,

alhier gedopt (Wonokoio), ex Prius van Oranje.
Suiker. Biet- en Geraffineerd onveranderd.
Drogerijen. Afgedaan 13% picols Gom Elastiek en
Percha.
150 Kg- Gutta
Katoen flauw; Maart 28 a % et.. Mei 28% a % ot.
Petroleum onveranderd in prüs.
Tarwe op levering lager, Mei ’194, Nov. ’196.
Rogge als voren; per 2100 Kg. a c. z. k. 120 Pd.N.
Petersburger 110, 118/9 Pd. J. Genetschek 118.
Noteering van de Commissie voor den Graanhandel.

’

’ —
’

—-

’-

’

—-.—, — — — —.—
-

Biggen
Paard ’—a
-.— a
Schiedam, 21 Mrt. Moutwün ’7.2s,Jenever
Amst. Proef ’l4.—, Spoeling-Beurs ’1.40, Spoeling
Commissie ’1.60.

per kg.;

’

Londen, 19 Mrt. (Bericht van I. S. van Nierop 4
Heden werden te Deptford aangebracht 86S
Runderen, 8096 Schapen, 84 Kalveren en Varkens,
waarvan 83 Runderen, 6190 Schapen (alle Duitsche), 84 Kalveren en Varkens uit Nederland.
In overeenstemming met den beteren vleeschhandel, tengevolge van het koude weder, was de
handel te Deptford heden vlug en werden voor aU«
Sons).

-

-

veesoorten hoogere prüzen besteed.
Laatste prüzen per Stone: Runderen 3/10 a 4/2 ol
a 0.62% per Kg.; Schapen 4/2 a 4/10 of
’0.57%
a 0.72% per Kg.; vette Kalveren 5/- a 5/8 of ’0.75-a 0.85 per Kg.
Londen, 19 Mrt. (Bericht van Oetzes & Gerritsen),
Er was heden meer vraag voor Friesche Boter
wordende alles opgeruimd. Laatste noteeringen:
Boter; Friesche extra -—/-, le qual. 100/- a
Norman2e qual. 90/- a 96/-, 3e qual. —/- a
idem gewone 98/ a 120/dische extra 126/- a
-en —/- a —/-; Brittany fijnste 16/-, id. 2e soort 15/-id. 3e soort 14/- per dozgn Engelsche ponden, Jersej
Deensche 112/- a
lersche —/- a
90/- a
—/-, Italiaansche (mandjes) 108/- a —/-, idem (rollen) 11/6 a 12/- per dozijn Eng. ponden.
Goudsche 50/Kaas: Amerikaansche 52/- a
idem prima
Edammer 52/- a 60/-.
-a
Italiaansche 6/6 a 7/6
Eieren: Fransche 6/6 a
Hongaarsche 6/6 a 7/- per 120 stuks.

—

Passagierslijst.

bij de Ned. Bank sedert 29 Mei

—’

Rogge op levering iets lager, loopende maand vóot
107, na een uur ’lOB, 109, Mei ’lO5.
een uur
105.
Oct.
Noteering van Menne & Thole. Koolzaad op 800 Kg
Olie zonder noteering vast.
Lijnzaad ’5 hooger betaald.
Raapolie onveranderd; vliegend per 100 Kg. f 26%.
26%, I°. Mei f "&%, I°. Sept./Dec.
fiA%
Lijnolie prüshoudend; vliegend" per 100 Kg. ’2l
.20^, I°. April 20%, 20% I°. Mei 20^, 20^, 1'
Juni/Aug. ’21%, I°. Sept./Dec. ’2l%.
Raapkoeken 70 a 82 per 1040 stuks.
per 104 stuks.
Lijnkoeken ’7.50 a ’ll.
Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerO
131 vette Kalveren, le qual. ’l.lO, 2e qual. ’0.90 p. kg..
87 nuchtere dito ’6.
Gras- —.— a —.
a 12. j
Schapen en Lammeren ’-. a -.—, 168 vette Varet., beiden
a
kens 36 a 42 et., Hamburger dito

’

Passagiers aan boord van het stoomschip PHni
Alexander, vertrokken van Batavia naar Amsterdan
18 Februari, aangekomente Marseille 18 Maart.
J. J. Donner, C. Lamberts,'
A. A.
L. C. Rovers, C. de Vries, Mevr. Wed. P. J. MenJ. H. B.
tel, ** L. P. van der Spil, echtg. en 4
K. G. A. Teist,*
Oomen,* Mevr. M. Spelman en 3
benevens Zr. Ms. troepen en schepelingen.

*

*

te Marseille,
* Ontsoheept
Ontscheept te Padang.

**

Uitslag der Herstemming

voor de

Tweede Kamer der St.-Generaal.

(20,385 kiezers), üitgebr. 5737 geld. si
Gekozen: Mr. W. H. de Beaufort (lib.) met 500!
stemmen. Mr. J. D. Veegens (lib.) had 728 stemmen.
Bij de eerste stemming had Mr. W. H. de Beaufort
(1.) 5161 en Mr. J. D. Veegens (1.) 5415 st.
Alkmaar. (479 S kiezers). TJitgebr. 4371 geld. st
Gekozen: Mr. W. van dek Kaalt (1.) met 2470 st
(cons.) had 1901 stemmen.
Jhr. C. Hartsen stemming
Bij de eerste
had Jhr. C. Hartsen (cons.
1492, Mr. W. van der Kaay (1.) 1492, Mr. J. A. Levj
(1.) 954, F. W. Stoel (rad.) 128 en H. W. van Marl»
(antir.) 255 st.
TJitgebr. 3425 geld. st
Breukelen. (3794 kiezers).
Gekozen : Mr. W. J. Roijaards van den Ham (lib.'
met 1726 stemmen. De Heer S. M. van Wijck (kath.';
had 1696 stemmen.
Bü de eerste stemming had Mr. W. J. Roüaards
van Wück (kath.) 1241
van den Ham (lib.) 1153, S. M.
en C. M. E. van Löben Sels (anti-rev.) 1076 st.
geld. st
Bodegraven. (3900 kiezers). TJitgebr.
Gekozen: S. van Velzen (a.-r.) met 2017 stemmen
had 1454 stemmen.
Mr. J. G. Patijn (lib.)
Bij de eerste stemming had S. van Velzen (a.-r.
1169, Mr. J. G. Patijn (1.) 1100, J.Th. Hofmann (kath,
874 en Graaf van Limburg Stirum (nat.) 373 stemmen
Dordrecht. (2684 kiezers). TJitgebr. 2715 geld. st
Gekozen: Mr. J. B. van Osenbruggen (lib.) me<
1413 stemmen. Mr. A. Ph. R. C. van den Borch va»
Verwolde (anti-rev.) had 1286 stemmen.
Bü de eerste stemming had Mr. A. Ph. R. C. vai
den Borch van Verwolde (anti-rev.) 1255, Mr. J. B
van Osenbruggen (lib.) 1241 en Mr. H. 0. van de!
Linden van Snelrewaard (nat.) 62 stemmen.
geldige stemmen
Eist. (3106 kiezers), TJitgebr.
Gekozen: Mr. G. W. Baron Van Dedem (anti-rev.'
met
stemmen. Mr. B. M. Bahlmann (kath.) had
stemmen.
Bü de eerste stemming had Mr. B. M. Bahlmann
(kath.) 1004, Mr. G. W. baron Van Dedem (anti-rev.)
982 en Jhr. Mr. J. G. Ridder van Rappard (lib.) 708
stemmen.
's-Gravenhage. (7591 kiezers). TJitgebr. 6488
geldige stemmen.
Gekozen: L. J. van Kempen (antirev.) met 336)
stemmen en Mr. L. G. Greeve (lib.) met 3266 stemmen.
Mr. L. P. M. H. baron Michiels van Verduijnen
(kath.) had 3137 en Mr. H. M. A. baron van der Goes
van Dirxland (lib.) 3091 stemmen.
Bü de eerste stemming had L. J. van Kempen
(anti-rev.) 3093, Mr. L. G. Greeve (lib.) 3077, Mr. L
P. M. H. baron Michiels van Verduünen (kath.) 2897
en Mr. H. M. A. baron van der Goes van Dirxland
(lib.) 2841 stemmen.
Groningen. (6631 kiezers). TJitgebr. 5559 geld. st.
Gekozen: Mr. J. D. Veegens (lib.) met 3737 st,
De Heer A. Brummelkamp Jr. (anti-rev.) had 1841 st,
Bü de eerstj stemming had Mr. J. D. Veegens (lib.)
2372, A. Brummelkamp Jr. (anti-rev.) 1643 en Joan
Nieuwenhuis (rad.) 934 st.
Haarlemmermeer. (3596 kiezers). TJitgebr. 2962
geldige stemmen.
Gekozen: Mr. F. J. M. A. Reekers (kath.) met
1759 stemmen. H. F. Bultman (lib.) had 1203 stemmen.
Bü de eerste stemming had Mr. F. J. M. A. Reekerj
(kath.) 1300, H. F. Bultman (lib.) 978 en Mr. A. P. B,
C. Baron van den Borch van Verwolde (a.-r.) 85* st,
geld. st
Middelburg. (4267 kiezers). TJitgebr.
half
drie
uren:
te
Stand
Mr. C. Lucasse (anti-rev.) 1621 en Arie Smit (lib.)
1434 stemmen.
Bü de eerste stemming had A. Smit (lib.) 1668, Mr.
C. Lucasse (anti-rev.) 1798, Dr. J. van der Beke C allenfels 175, J. H. Snüders (lib.) 24 en Dr. Smit 13 st

Amsterdam.

Schiedam. (2671 kiezers). TJitgebr. 2431 geld. st.
Gekozen: Mr. J. G. Patijn, (lib.) met 1328 stemmen, L. W. Jansen (kath.) had 1103 stemmen.
Bg de eerste stemming had Mr. J. G. Patün (lib.)
1099, L. W. Jansen (kath.) 69S en J. C. Fabius (a.-r.)
625 stemmen.

(2959 kiezers). Uitgebr. 2203 geld. st
Gekozen: F. Domela Nieuwen-huis (socialist) met
1167 stemmen. B. H. Heldt (lib.) had 1036 stemmen,
Bü de eerste stemming had B. H. Heldt (lib.) 1062,
F. Domela Nieuwenhuis (soc.) 769 en L. W. de Vriea
(anti-rev.) 587 stemmen.

Schoterland.

HET NIEUWS VAN DEN DAG, V AN„DONDERD AO 22 MAART
Bergen-op-Zoom. (2859 kiezers). Uitgebr. 2466
ïeldige stemmen.
Gekozen i De Rah (onafh. Kath.) met 1303 sternuien. De Heer W. H. B. Wilkens (Kath.) had 1168

atemmen.

Bü de eerste stemming had W. H. B. Wilkens
(kath.) 1014, De Ram (kath.), 755, Mr. Bevers (kath.)
549 en A. Baron Schimmelpenninck van der Oye
(a.-r.) 31 stemmen.
geld. st.
Doetinchem. (3628 kiezers). Uitgebr.
Gekozen: Mr. J. G. S. Beveks (kath.).
Bü de eerste stemming had Mr. J. P. R. Tak van
(kath.) 1073,
Pportvliet (lib.) 1246, Mr. J. G. S.' Bevers
Züp (anti-rev.)

Jïr. W. G. Baron Brantsen van de
918 en Mr. A. H. Brandt (nat.) 95 stemmen.

Franeker.

(3742 kiezers). Uitgebr. 3417 geld. st

Gekozen.- P. Lieetinck

(lib.) met 1896 stemmen.
De Heer L. W. de Vries (anti-rev.) had 1521 stemmen.
Bg de eerste stemming had P. Lieftinck (lib.) 1351,
W. de Vries (anti-rev.) 1342 en Dr. V. Bruinsma
Cïad.) 376 stemmen.
Katwijk. (4285 kiezers). Uitgebr. 3177 geld. st
Gekozen: J. H. Donneb (anti-rev.) met 1715 stemden. Mr. J. Miaseheok (lib.) had 1463 stemmen.
Bü de eerste stemming had J. H. Donner (anti-rev.)
1892, Mr. J. Mascheck (kath.) 1377 en Mr. H. A. C.
<*e la Bassecour Caan (lib.) 751 stemmen.
2552 geld.st
Winschoten. (3023 kiezers). Uitgebr.
Gekozen: Mr. D. de Ruiteb Zijlker (lib.) met
1423 stemmen. D. R. Mansholt (rad.) had 1129 st.
Bü de eerste stemming had D. R. Mansholt (rad.)
982, Mr. D. de Ruiter Zglker (lib.) 985 en P. Dükhuis
(a.-r.) 512 stemmen.
Wijk-bij -Duurstede. (3226 kiezers). Uitgebr. 2877
ïeldige stemmen.
Gekozen: De. H. J. A. M. Schaepman (kath.) met
1563 stemmen Mr. W. Baron van Goltstein (lib.,) had

""

1859 stemmen.

Vorige

Amsterdam, 21 Maart Afloop der heden door de
N. H.-M. alhier gehouden veiling van: 24,046 bl.
Banka, van ’9B tot ’94V, dooreen 94%, en 758
bl. Billiton, van 94J^ tot 95.
Na de"Veiling bleef de stemming vast met koopers
tot % a 1 avans. Mei-veiling ’B3 a 84. Bilhton zeer
,
vast gering aanbod.
ruiRotterdam, 21 Maart. De markt was heden
dagen
mer van visch voorzien dan sedert de laatste
het geval was; vooral Kabeljauw was veel aangevoerd.

’

’

’

Suiker:' Biet-

neerd stil.

Petroleum onveranderd.
Vervolg

Amerikaansche spoorwegmarkt
willig sloot, debuteerde zü heden in eene flauwere
stemming en sluit op de laagste noteeringen daar
Londen middenbeurs ook reageerende merken zond.
Van buiteni. Staatsfonden waren de meesten, maar
alleen Mexicanen meer
vooral Russen, wat
gevraagd voor Londen.
Hollandsche % a % hooger.
Mexico %, Egypte en
Van buitenlandsche stegen
Portugal
%, Russen % a %
daarentegen
vast,
Turken
aangeboden.
Peru
Venezuela % lager, Oostenrijk
Van Industrieëlen en financieele ondernemingen
stegen Dorrepaal %, Stoomv. Nederland 1, Kasverook daaleeniging 3, maar Koloniale Bank %
den aand. Nederl. Bank 1.

,n

t

74

met een

f

Woensdag 21 Maart.

Vorig»

Laag- Hoog- Geste
ste bleven

koers. Staatsl'ondsen.

.„,

Nederland. pCt.

77

75%

Ct. Adm.Laui&B. 5
ditoTuteinNoltb. 5
Pausel. Leen.
5

..

89

..
82% Zilver Jan./Juli . 5
61% dito April/Oct. 5
85 dito in Goud .. 4
4

60%
61 %6
76

Oostenrijk.
Oblig. in pap.
'»
dito Pebr/Aug. 5
5
dito Maart....

60% 60%

73%
'*

Nijrneg. 0.'85* 4
97
Rott. d°. '86* 3%
95% Schied.O.lBBo 3%
96% Utr. dito 1886* 3%
Zeel. Pr. Leen. 4

Pruisen.Uecon. 4
'»05% R. M. 2000—5000 4
Rusland. Obl.
99%, Hope 1759/1815 5 99% 100
48%6 Cerfc. Hamb. '20. 5
'22 5
82% Obl. Londen
48% Ct. Ins. 5e 5.'54 5

.

Rusland'

78% g „ dito 6e 5.'55 5 77% 77% 77%
93 Obl. '62 £ 50-10 593
„dito f 500-1000 5

„1864 ’lOOO.
98%. "dito
f 100
94% „
1000. .
96% „ 1866 f 100.
..

-

5
5

98% 99
04%

. 55
94% dito i
96%, „1877 120-100. . 5
*

„

5
5

dito i 500
47% „le Oost. Leen.
47% „2e dito
47% „3e dito
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HET NIEUWS
„,..

Advertentiën
ran 4of minder regels

’

1.15,

ledere regel meer 27% Cents.
Heden herdenken onze geliefde
T. v.

—

bbr

d.

lök

DIRK, op den jeugdigen leeftüd
van circa rüftien maanden.

Bevallen van een
M. FERWERDA—
DRIESSEN.
Warmenhuizen, 17Maart'BB. (5381)

M. J. NOOY—
DE RUIJTER.

A. H. NOOY.

Voorspoedig bevallen van eene

.

M. C.
Bevallen van een
6. C. VAN DER KLAAUW, Echtlenoote van
E. AFMAN.
Groningen, 20 Maart 1888.
Algemeene kennisgeving.

Overleden den 14 Maart 1888, in
ien ouderdom van ruim 82 jaren,
ïe Hoogwelgeboren Vrouwe, BaWeduwe
ronesse VAN
Mr. H. B. VAN JEVEREN,
Bidder der Orde van den Nederiandsehen Leeuw enz. enz.
Huize Belriguardo onder
Donsbruggen bü Cleve. (5318)
Algemeene en bijzondere kennisgeving.

Heden overleed mün geliefde
Echtgenoot, de Heer J. C. VAN
DER HUCHT.
C. C. A. VAN DER HUCHT-

KERKHOVEN.

Beaulieu (Alpes maritimes),
19 Maart 1888.
Eenige kennisgeving.

Tot onze diepe droefheid overleed te Breda OTTO LEOPOLD

Graaf VAN LIMBURG STIRUM,
Cadet der Cavalerie.
Jhr. O VAN DER WIJCK.
F H. VAN DER WIJCK—
NOBEL.
Arnhem, 18 Maart 1888.
.
Volstrekt eenige en algemeene
(5474)
kennisgeving.

Maart 1888.

■"SToor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden by het
?

GROE-

ALEXANDER

betuig ik

Wed. J. A. A. GROENEWOUT—
REIJDON.

Moeder en Behuwdmoeder,
CHRISTINA UILLEGONDA

VAN
Weduwe van J. O Spijker Azn.,
betuigen wü hiermede onzen hartelijken dank.

Uit aller naam:
J. C. SPIJKER.
Nieuwer-Amstel, 21 Maart 1888.
de vele bewüzen van deelneming, bij het overlijden van
ondermün geliefden Echtgenoot
vonden, betuig ik mijn hartelijken
dank.
Wed. W. WEEKENSTROO—

Voor

KONING.

.

Arnhem, 20 Maart 1888.
Heer en Mevrouw BRIJCE—
betuigen

voor de vele

bewüzen

dank

stelling, b«
Zoon ontvangen.
20 Maart 1888.

deelneming,

de
van
ondervonden bü bet overlüden
Voor
Heer
C.
wordt
van
den

A.

bü deze oprechte dank gezegd.
Uit aller naam,
H. P. SMITS.

J. W. STIER.
Amsterdam, 19 Maart 18S8.

Amsterdam, 20 Maart 18S8.

Eenige en algemeene kennisgeving.

Voor

de vele bewüzen van deel-

neming, ondervonden hü het
overlüden van mijn geliefdenEchtgenoot, betuig ik, ook namens
mijne Kinderen, Behuwd- en Klein-

Heden overleed, na een smarte-

APKEN, in den ouderdom van 48
jaren, tot diepe droefheid van mij,
Brane Kinderen en verderefamilie.

kinderen, mjjn dank.
Wed. J. W. CLANT—

Purmerend, 19 Maart 18S8.
Op verlangen van den overledene
tullen geen uiterlijke teekenen van
rouw gedragen worden.

De

VAN ROSSUM.
Oudshoorn.
Heer en Mevr. DE LINTbetuigen hunnen
VAN WELIJbelangstelling,
dank voor de
bü
de geboorte van hunne Dochter

.

N. APKEN—BOON.
Wed. J. D. K. APKEN.

ondervonden.
Tiel, 20 Maart 1888.

Heden overleed onze jongste
Lieveling, ADRIANA HENDRIKA,
op den jeugdigen leeftüd van 5
maanden.
S. BESEM.
A. H. BESEM—
VERWER.

F. C. A.NIEUWOLD
betuigt haren hartelüken dank
voor de talrijke bewüzen van deel-

Mejuffrouw

neming, ontvangen na het overlüden harer onvergetelijke Zuster

CONSTANCE WILHELMINA.

Amsterdam, 19 Maart '88.

Velp, Maart 1888.

Heden trof mü een smartelük
rerlies door het plotseling overijlen van mijne innig geliefdeEchtgenoote, ELISABETH BACKUM
PASTOOR, in den leeftüd van ruim

(5453)

de vele en hartelüke bewü-

Voorzen van
bü het

deelneming, ontvangen
overlijden van hunne Moe-

der en Behuwdmoeder, JULIANA
FRANK, Wed. van den Heer L.
VAN DAM, betuigen de ondergeteekendenhunnen hartelüken dank.

zeventig jaren.

Allen die haar gekend hebben
Bullen met mü gevoelen, wat ik
in haar verlies.
G. J. VAN HOOLWERFF.
Mede namens Kinderen, Behuwd-

L. VAN DAM.
E. VAN DAM—PETERS.
P. VAN DAM.
S. MEINDERSMA—
VAN DAM.
J. N. MEINDERSMA.
J. VAN DAM.
H. SURINGBROEK—
VAN DAM.
K. SURINGBROEK.
C. M. VAN DAM.
J. PRUIS.
Leeuwarden, 21 Maart 1888.
de vele blgken van belangstelling en hartelijke deelneming, tydens de ziekte en het
overlüden vanmün geliefdenEchtgenoot, den Heer WILLEM DIL,
ondervonden, alsmede het zoo liefderük verleenen van hulp, betuig
ik, ook namens mgne Kinderenen
Behuwdkinderen, mün hartelüken
dank.
D. BUNSCHOTEN.
Wed. W. DIL.
Landsmeer, 19 Maart 1888.
de talryke bewüzen van
belangstelling en vriendschap,
mü op den 18den dezer betoond,
betuig ik mün opreehten en hartelüken dank.
M. VAN MENK.
Harderwük, 21 Maart 1888.

Kleinkinderen.
Helder, 19 Maart 1888.
cn

Heden overleed, tot onze diepe

na een kortstondige
riekte, de WelEd. Gestr. Heer Mr.

3. MAURITSZ
ond-President v. h. Hof van Justitie
ai de Kol.
Ridder der
orde v. d. Ned. Leeuw. \
Uit aller naam,
Wed. J. MAURITSZ GANDERHEYDEN—
DE ROCHEMONT EEKHOUT.

Voor

Barneveld, 16 Maart 1888. (5446)
Eenige en algemeene kennisgeving.

Heden overleed, tot onze innige
na een korte ongesteldheid, in den ouderdom van ruim
7 iaar, ons innig geliefd eenigst
Dochtertje JOHANNA GEERv. DRECHT.
F. H. v. DRECHT.
A. A. v. DRECHT—
BURGERHOUT.
Amsterdam, 19 Maart 1888.

Voor

Hiermede vervul ik den treurigen
plicht, ook namens mijne Kinderen,
het
Behuwd- en Kleinkinderen,
te berichten van mijnen
orerlüden
"reelgeliefden Echtgenoot, den Heer
GERARDUS PETRUS BAELDE,
in den ouderdom van 79 jaren.
Na eene gelukkige Echtvereeni-

19 Maart
1863
Voor de vele bewüzen van be-

1888.

langstelling, ter gelegenheid onzer

ging van büna 55 jaren, maakte
een kortstondige ziekte een einde

nan zün voor mü zoo dierbaar

leven.

Uit aller naam,
Wed. G. P. BAELDE—
DE LEEUW,
kamerik, 19 Maart 1888.

bij

van belangde geboorte van hun

blyken

I

Vijf-en-Twintigjarige Echtvereeniging zoo ruimschoots ondervonden,
betuigen wü aan Familie,Vrienden
en Bekenden onzen weigemeenden
dank.
3. J. BERGH.
M. C. BERGH—
ROBERT.
Hilversum. 20 Maart.

Jongm.,

sing,

j.

Adr. fr., lett: BE T>_6ie,_N^vjd_D.
Mei biedt zich aan een Geld.
Meisje, R. K., 26 jaar, als
Kinderjuffrouw, bü l of 2K.
Zij is 6 jaar als zoodanig in betrekking geweest. Zü kan zeer goed

UU

;

lsten Mei gevraagd :

Een flinke DIENSTBODE,

als Meid-Alleen, die

Plantage Kerklaan
Koken, P.
No. 11 (boven).

'

<

zünde

RC.

’

Zaterdag 81

Eerste soort Boter,r"l

10 Kilo k
bü 20 Kilo
jbü DE KREEK, ta Leiden.

Koopmanshuis,

met Erf, Bleekveld en Aanhoorigheden, te Zaandük, aan
Weg en Zaan, bü het Kadaster
bekend in Sectie A, No. 1086, als
gegroot 10 Aren, 90
meentenn0. 309.
N°. 2. Een TENTJACHT.
N°. 3. EenPLEIZIEBBOEÏER.
Het Woonhuis is te bezichtigen
2 dagen vóór en op den Verkoopdag, mits den Bewoner belet vragende N°s. 2 en 3 liggen achter
daags
bovengenoemd
vóór en op den Verkoopdag. (5480)

Dailiriüufïïpilui
gerenommeerd
Een sinds jaren
fabrikant van Linnens, Tafelgoederen en alle andere witte
Manufacturen vraagt DAMES,
alléén uitden deftigen stand, welke
genegen zyn tegen ruime Provisie
op monster bü particulieren te
verkoopen.

Nooit wordt Dames, welke hare
vermeerinkomsten wenschen te degelijker
deren, eene nettere en

gelegenheid aangeboden.
Adr. fr°. lett. Z NB4l, N.vld D.

Het is toch ontegenzeggelük, i
dat de Firma

TewaarschöölT
de Derde WitMen

A. NIJLANO,
(Twente)
gebied van Linnen

verlangt in
tenburgerdwarsstraat een Perceel,
waarin tot dusver een Bewaarschool was gevestigd, weder tot

Op

ditzelfde doel te verhuren. Met
het oog op deze bestemming is de
Huurprüs slechts op ’l5O in het
jaar gesteld. Franco briev., onder
lett.
aan den Boekh. M. M. OLIVIER, Rokin 70, alhier.
Bloemendaal en Sant-

.

B^—«l—ffllTTTTiaMllillUl.*» 'l ii

poort
Tusschen
billüke

,

Zoolang

..
.
.

Zeevisch.
Versche
Dagelüks verkrijgbaar: levend

krimpgesneden Kabeljauw, van
f 2.25 tot /3.75 p. st.; extra groote
kabeljauwen van 8, 9 a 10 kilo
en zwaarder ’4.50; levende groote
Schol, van 80 cent tot 1.25 p.
st.; Kooktongen (een persoons)
van 50 tot 80 et. per stuk; Baktongen, van 30 tot 45 cent, kolossaal groote Kooktongen, van ’1
tot 1.25 p. st.; levend krimpgesneden Leng, van 2.75 tot 5
p. st.; Handschol om te bakken
van 30 tot 40 et. p. st. Versch gekookte Garnalen p. kistje inhoud.
4k°. ’2.25.

’

’

’

’

Versendina tegen rembours.

C. VAN PEL,

Nieuioediep.

Viscliliandel.

Bloemzaden.

geïllustreerde Pakketten
De
Zaden, van de fraaiste en meest
gezochte Zomerbloenien,worden
nog steeds na ontvangst van Postwissel franco verzonden.
2.—
Pakketten a 24 soorten
„ 1.■
„13
"
P. JOH. WEIJENBERGH,
Bloemist, Lisse.
(5471)
(Zie vroegere annonces).

Igen

„

igenomen.

. .

’

(4190)

S1 A** BöiiiMlcii |I
te Alpirsvan W.
bach, tegen Hoest en aan-

B

HjÉ doeningder Slijmvliezen. 1

is een losmakend en ver- g
H1 Het
zacbtend middel, dat onmid- «

Ij dell.ük..de

prikkeling in de

g

waardoor het Hoes- m
HH Luchtpijp,
g
ten ontstaat, wegneemt.

Doozen van 20 en 40 Cts. §f
bü A. W. I
Kalverstraat 43; CLEBAN, Heilige- 1
Zeediik; VAN m
wee-

1 Hoofddepot
I GROOTE &

I

g

1 TUYLL,PaIeisstr.;BRANDTS, |
1 Zeedijk; BEUMER, Toren- |
§

ii' ■■!!■■■'

J. LLVJ^AU A.

Daar gaan de laatste, Dames!
voor 1,50 6 Stuks
de voorraad strekt ontvangt men

’

N. Z. Banden en Balans, en 6 stuks
Ook
beste, sterke en mooie Vorken; 12 stuks van ieder r 2,90.
ol
Deskwaliteit
Tafeln
eerste
6 stuks
zü« °e ta bekomen:
sertmessen, naar verkiezing, voor ’1,60, 12 stuks ’3,10; de Y\inkelprüs derzelve is f5.50. Om dat Extra Koopje nog te bekomen, zende
men direct Postwissel of blauwe Postzegels met 15 Cent voor Port,
aan J. M. ROLLINGSWIER. Overtoom **OJ>. bn Amsterdam.

Tafelmessen met zwarte

f

Spuistraat 138, Amsterdam.
Attesten van onderscheidene reeds in Holland geplaatste Liften ter inzage. (2058)

(53 g0)

ter versiering der huiskamers,
waarvoor onder onze Nederlandsche Kunstenaars een Wedstrijd
is uitgeschreven.
Men verbindt zich voor een
geheelen jaargang. De prijs is
''87' Cents' per maand. Besteilinworden bij alle Boekhandelaren en bij den Uitgever 11. A. M.
■ROELANTS, te Schiedam aan-

volen. Matigeprijzen. Kamers van af 3 frs. EigenaresWed.

in de Rotonde Westeinde-Galerö
met 4 Kamers, benevens grooten
Kelder, zeer geschikt voor Bierbottelarij. Terstond te aanvaarden.
Huurprüs 1000. Te bevragen bü i
N. Z.
den Makelaar R.

’

R/|

gfïVjj
*■*

669)

ven worden ingewacht, onder lett.
D, Postkantoor Bloemendaal. !

I Voorburgwal 146.

I

fabrieksmerk en niet los verkocht.
J. ZWAARDEMAKER Hz.,
(5157
ZAANDAM.

BRINCK & C°.

Brussel. Hotel de Hollande, a
61 Rue de laPutterie, Centraalgedeelte. Oüd gevestigd. Huis zeer aanbe-

bestaat gelegenheid,tegen
voor 2 bejaarde
Burgerheeren,Kost en Inwoning
met voor ieder een vrije Slaapkamer te verkrügen. Franco brie-

Café te Huur,

het

Goederen een der eerste I
plaatsen inneemt en 'dikwijls |
goedkoope aanbiedingen Ë
doet, terwijl alles wordt aangewend om de Clienteele prompt
te bedienen en de arbeiders
werk te verschaffen.
Raadpleeg Annonce in bet
Eerste Blad van dit Nummer.

Alkrnaarsche of Busjesgort en Inlandsche Parelgerst
wordt alleen in Kilo's blikken met

Hoofdagenten voor Nederland

Prachtige Kunstplaat,

1888,

No. 1. Een kapitaal,hecht, sterk
en weldoortimmerd

37 jaar.
(5479)
kinderen, P.
lett. WLB39,N.vIdD.
Adres

lijke

Iftttïiier's

prima

LIFTEN.

Als premie ontvangen de inteekenaren gratis een oorspronke-

Verkoopen,

Maart
Koffiehuis

7,

(5394)

Xf8!/

problema's enz.

verstrekt door den Onderwijzer
A. J. VERHEUL, adres Villa
Amstel Hoven, bü Amsterdam,
Amsteldijk No. 56 (gem. N.-Amstel).

LONDON.

verschijnt maandelijks.lcdernommcr bevat 40 Bladzijden druks
met 15-20 Illustratiën.De inhoud
dio zeerafwisselend is,bestaat o.a.
uit Gedichten, Boeiende Verhalen *
Van onze eerste Letterkundigen,!
I Levensbeschrijvingen , van be| roemde tijdgenooten
g^
&\ B&
|Uitvindingen,GêscMe|<-\
denis van Nederland
' en
van vreemde Lan- I i 1 I
den en Volleen, Dieren Plantkunde, Raad- >| V
Rekenkundige

achter-

Hydraulische-, Stoom-, Grasen Handkracht-

Lectuur
Jong en Oud,

Voorstellen, Schaak-

aantal

R, WAYGQOD & C°.,

t HUldinltlill
vcor

sels,

beperkt

(4978)
lüke Kinderen.
Inlichtingen worden op aanvrage

Zie verder de Biljetten.

's avonds 0 uur, in het
De Zwaan, te Zaandijk:

Eene

Opvoeding en Onderwijs aan

een

Apen.

J.
De Makelaars J. J.
J. BREET Cz. en JAN
VIS Dz. zullen ten overstaan van
den Notaris Mr. M.
op

presenteeren te

voor Spraakgebrekkigen.

\,

Boekhandel,

(8016)

INRICHTING

gedresseerd en bereden
ioor den Directeur. Hippologische
-j Potpourri met 7 hengsten.; daarna
van Ponnies, het
1 svorstelstrijd
< Springpaard Almansor, Mentor, Corsar, Trakehner Hengst en Javaansche Ponnieheugst. Crorianea in de
Hopgesclióol, gereden door Mlle
ELVIRA GUERRA.
"
Debut BROTHERS
Musical Clowns. Prof. BLENNOW
met zün gedresseerde Honden en

Een familie, die naar Batavia
vertrekt, biedt ter Overname
aan: een rijk gegraveerde,
onovertreffelijke PIANINO
(Erard), slechts 7 maanden
bespeeld, gekost hebbende
’750, thans voor ’430,
met schriftelijke garantie en
vrij transport.
Te zien: Wagenstraat 133,
Den Haag.

flinke Werkmeid gevr.,
Amsterdam, in eenKokszaak
in
" Winkel of Restaurant), tegen
(geen
I°. Mei, uitsluitend voor het schoonhouden van Gereedschappen en
Keuken en het schoonmaken van
Groenten. Salaris voorioopig met
Verval ongeveer 130. Brieven
met opgaaf van getuigen en ouderdom, lett._l^C 875, Nieuws vjd D.
Mevrouw zoekt voor haar
Kinderjuffrouw een Betrekking; zeer aan te bevelen bü kleine

deeligst geëffectueerd.

met volgende koofdnuinmers:
School Equestre (eigen idee) met
ïe 2 Voshengsten Nobelmann eu

primo Mei a. s. gevraagd,

Knippen en alle Huis. bez., biedt
zich aan als Kinderjuffrouw. Zü
is genegen de Vrouw des h. in alles
behulpz. te zijn. Zg is 4 j. in haar
vor. betr. gew. Goederef. staan ten
lett. A, Boekh. C.
dienste. Br.
A. PAAP, Voorschoten.

Beleening en Voorschot op Effecten. SpeculatiePremie-Affaires worden voor-

} Mignon,

een flinke Dienstbode, voorzien

22
Een besch., deg. Meisje, P.
j., ervaren in het Wollennaaien en

Amsterdam,

Koopt en Verkoopt Effecten, desverkiezend onmiddellijke afre-

IrooteßrilLGÈTöorstelli,

Benoodigd kapitaal voor Huis, Opstand en Koopmansgoederen, 8
Mille. Aanvaarding naar verkiezing.
Adres fro.,lett.lJM 84cO,N.v;dD.

’
""Rlnderiufrouw.

Takst,

121

(

Sigaren, op een van de grootste
dorpen van Nederland, uitde hand
te Koop, beste broodwinning ,en
nog voor veel uitbreiding vatbaar.

van eerlijke getuigen. Loon 100.
Adr.: Ferdinand Bolstraat 106, Huis.

Effectenen Wisselkantoor
Kalverstraat b d

22 MAART,
's avonds te 8 uur:

annex een Galanteriehandel en

Als Meid-Alleen,
wordt

Het Nederlandsch

j DONDERDAG

"SIMuSaaUTKoöT

de kleine Wasch aan kant maken;
liefst boven de 25 jaar. Te bevragen met franco brieven, onder lett.
IJ Z, aan de Boekhs. VERMANDE
(5475)
te Hoorn.

MONNIKENDAM. (2221)
De door ons gefabriceerde ZEEP
is zeer voordeeligin 't gebruik.

Circus Oscar Carré.

met Inventaris. Materiaal volgens rekening over te nemen. Te
aanvaarden zoo spoedig mogelijk.
Adres fr°. br., lett. A B, bü den
HalveBoekhandel. J.
maansteeg 6, Amsterdam.
"

„DE BRUINVIS,"

e^
"i\
"VB I Briefpapier,

aamlBSBt^^i^
Neder!.
Koiiiii!i!,<Pi%

Gorinchem.

Mei s.,
eene bskwame Zwitsersche
of Hollandsche KINDEBJUPPROUW, P. G„ niet beneden 25
jaar, gewoon met jonge kinderen
om te gaan, goed kunnende Naaien,
Knippen en Mazen. Brieven, onder
lett. M, met opgave waar informatien te bekomen zün, te adresseeren
aan GEBR. SCHRÖDER, Boekhandelaars, Rokin SO^jUsterd^ (5476)
fjHegen Mei of eerder wordt geJL vraagd: eene flinke WERKMEID, goed kunnende Koken en
Gevraagd, tegen 1

Zeepfabriek

Enveloppen.

kening.

zoeken zenden fr. br. onder lett.
a/d Boekh. B. J. DE BOER

nciïderjuffrQUW.a.

LOUIS.

Amster- fifjMÊSri BinnenAmstel.

Brood-, Besch- en Kleing.bakk., welke een ruim best. oplevert. De % koopsom kan er op
gevest, blijven. Die een solide zaak

goed kan

ge niet ziek
lett. P F 856,
Nieuws van den Dag.

.

kërijT
BroodbiiK
stand Gorinchem

te
Op donbesten
te Koop 1 in volle werking

HENRIËTTE.

Maandag vergeefs. Kom Vrödag
gewone
plaats en weg. Sohrïjf

Een elegante Doos, inhoudende -.
fijn Engelsch
voorzien van
iSiSf een prachtige Monogram
(twee in elkander gevlochtl en letters naar keuze).
0 f\ prachtige witte daarbü passende Enveloppen, evenf a||
" ijn eeus bedrukt met Monogram, zooals het papier.
Handelsdrukkerij en
C.
I Papierhandel, Singel 237 (eerste
i uis van de Paleisstr.), Amsterdam.

’

Naaien,van goede getuigen voorz.
FriedAdr. Friiulein
(5478)
richstrasse 99, Berlin.

FIJN!

elegante Visitekaarten,
gedrukt op prima
gj n c ar ton in net doosje.
zeer fijne daarbü passende

r\r\

Door vertrek naar buiten wordt
TE KOOP gepresenteerd, een zaak
in Koloniale Waren en aanverplus
wante Artikelen, waarin
minus / 35,000 per jaar omgezet
3000, buiten de
wordt. Koopsom
Inventaris. Makelaars voor deze
komen niet in aanmerking.
Adres fr 0., lett. S E 877, N. vldD.
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Met

de vele bewijf.en van deelneming, ons betoond bü het
Voor
overlüden van onze veelgeliefde

HOOGENDIJK
Be
dezen hunnen hartelüken

P. PIEBENGA.
G. PIEBENGA—
2 Dames, voorz., van eigen
NIEVEEN. zoeken op een der pi. of gr. gele_Sneek.
genh. tot Samen-w. of wel 2of
vonnis der Arrondissements- 3
Km. met Pension, het liefst
's-Hertogenbosch,
Rechtbank te
parterre, in een net, zindel. gez. z.
van 17 Maart 1888, is Mr. E. P. k.
motto Samenwoning, N.vldD.
VOBSEL
Baron VAN BIJCKE
'sHervroeger
te
VAN KESSEL,
togenbosch wonende, verklaard in
staat van kennelijk onvermogen, met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Mr. KOLFSCHOvoor korten of langerea tüd te
TEN, Rechter in gemelde Rechten Huur. Het Bovenhuis is dadelük
bank, tot
te betrekken, bevat 4 groote, 3
van .Thr. Mr. C. VAN SASSE VAN
Dienstbodekamer
Advocaat-Procureur te kleine Kamers,
enz. enz., is gelegen a/d Stadhou's-Hertogenboseh, tot Curator.
derskade 150 bü het Paleis voor
De Curator,
Te bevragen PrinsenVolksvlüt.
VAN
YSSELT.
C. VAN SASSE
gracht No. 786.

f5461)

of Beiziger kan optreden.

mün harte-

lüken dank.

Samenwoning.nieub.,

's-Hertogenbosch, 19 Maart 1888.

overlüden van münen geliefden
Echteenoot, den Heer JOHANNES

Heden overleed, ten huize van
haren Oom E.
mijne geliefde Zuster, WILHELin
MINA
den ouderdom van ruim 31 jaren.

lök lüden.mün geliefde Echtgenoot,
de Heer JAN DIRK KAREL

18

ter inzage.

Tijde 1 ij k wordt voor den
eer verlaagden prü s van ’1.2 5
j ?ostwissel of Postzegels) franco
eleverd:

Bovenhuis

Cadet-Sergeant

Breda,

"<

Geheel gcHÏcübilccrd

Heden overleed plotseling,
in den ouderdom van 17 jaar,
onze Kameraad OTTO LEOPOLD Graaf VAN LIMBURG
in leven Cadet der
Cavalerie h. t. 1.
Namens het Cadcitenkorps,
G. T. M.

;hoorende bü het Certificaat 50/,
Hamburger Rus No. 42047.
De eerste Coupon vervallen 1 dezer.
Men wordt verzocht de Coupons
dragende dit nummer niet te koopen en bü aanbieding daarvan aangifte te doen aan den KantoorBoekhandel BLIKMAN & SARTO.
Rokin 17.

Pakket reeds ontvingen enbijaontevreden daarover waren, liggen

fe n mijnen Kantore

BÜ

Amsterdam, 17 Maart 1888.

Bevallen van een
C. FERF—
LAAN.
Koog aan de Zaan, 20 Maart '88.

betuigen

wü onzen hartelüken dank.
Mede namens Broeders en Zusters,

(

',r

femeubileerde

deel-

neming,

ons eenigst Zoontje

Rjden,

1883^

E.

;n

zondste Dorpen tusschen Amsterdam en Utrecht, bü eene zeer
nette, eenvoudige Familie, voor
ééne Dame {tegen Mei), 2 net
Kamers met
ension; gebruik van Tuin en
desverkiezende Huiselijk Verkeer.
De beste referencen staan ten
dienste.
Adres
lett. OF 878, N.vjdJL\

de vele bewüzen van
ontvangen bü het
Voor
vau
onzen geliefden
overlüden

! Vader,

|

'A'sor.en)

op een der welvarendste en

A. LEITHUI.TSER.
21 Maart

;

Heden overleed, na een smarte-

Hoogebiere, gem. Barsingerhorn,
22 Maart 18S8.

A. A. DE
geb. OOSTEN.
Den Haag, ) 20 Maart 1888
Amsterdam, )

dank.

(

G. M. WEYENBERGH—
GERBER.
H. WEYENBERGH.
C. GERBER.
M. C. GERBER-TILOO.
Haarlem, 17 Maart 1888. (5391)

en

Talrijke danikhetuigingen

igenen

van mijne geliefde Echtc overlijdenbetuig
ik ook namens
( genoote,
i myne Dochter mün hartelnken

Jr.

186.8. Be BLAD

22 MA ABT

van
hooggeplaatste Couponblad vermist.
AANGEBODEN,ge- U JOg**" (waaronder
die het hieronder omschreVermist het blad Coupons, be«

bewüzen van deel" TTcoï de vele mij
betoond Pil het
f neming,

Heden overleed plotseling, in
den ouderdom van ruim 89 jaren,
geliefde Moeder en Behuwd!;onze
moeder, MARIA CATHARINA
TILLY, Weduwe den Heer Ger-

D. RAAT
knnne 25-jarige Echtvereenigtag„
Hunne dankbare Kinderen
en Behuwddochter.

VAN DEN DAG VAN DONDERDAG

ÏMsÉagj

„ta Peter",

tot Exploitatievan

Onroerende Goederen.
Algemeene Vergadering van
Aandeelhouders op Vrijdag 6
te 8
April a. S., des namiddags
uren, ten Kantore van den Heer
Mr. P. PEELEN, Prins Hendrikkade 130, alhier.
Overeenkomstig Art. 38 der Statuten zijn Aandeelhouders, die de
Vergadering wenschen bij te wonen
en deel te nemen aan de stemming,
verplicht hunne Aandeelen vóór
25 dezer ter verificatie te deponeeren ten Kantore van deTwentsche Bankveréeniging B. W. BLIJDENSTEIN & Co., alhier, als daartoe door Commissarissen aangewezen, en waar de balans van al

_

22 dezer ter inzage zal liggen.
Voor aldus gedeponeerde Aandeelen worden ontvangstbewüze»
afgegeven, welke ter Vergadering

als Aandeelen zullen gelden.
Commissarissen der Maatschappü voornoemd.
Mr. P. PEELEN.
F C. P.
DE HAAK*
J. O. SCHLENCKER.

__

Stoomdrukkerü,

ROELOFFZEN k

Amsterdam.

