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SEIJERS.

plaatsen hier te lande en overigens b« alle Boekhandelaars en Brievengaarders. In het Buitenland bij de Postkantoren.
Abonnementen worden aangenomen b_ onze Agenten in verschillende
inhoud
van
dit
Blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad No. 124>.
voor
den
Het auteursrecht
P. te Wechel, eene daarbij gevoegde nota van den Minister van der verschillende bureelen, den hoofdcommies
F. Klatte, J. H. Delgorge, J. A.
BouwP. L. H. Roskes, J. H.
wijking van het eveneens meester en den Heer Overbosch aan
W Taat, A. van der Slooten,
Binnenlandsche Zaken, in afvan
een diner, waar
Vogel,
JH.
G.
C.
A.
J.
P.
den
Deibert,
Vermeer,
Raad van State. ook de hoofinspecteur, de Heer Herweyer, aanzit.
C
daarbij opgenomen advies
J. A. F. Kan,
c' D. Kniepstra, F. J. M. H. Koen,
F.
K.
Meeter;
p' H. C. Willer, J. L.
Verkorte Balans der Nederlandsche
uithetreisrapportvan
JJ en extract
J. Boon, W.
Bank op
Administratie hier te lande: G. Buis,
8 Aug.
Argus, belast met het toezicht op de
'cRutgers,
15 Aug.
schoener
HM.
Kamp;
M. Fuld, J. A. van der
Noordzee, van 11 Juli tot 1 Aug. jl., Disconto-Rekening
de
48,853,598.123^
48,489,965.
K
in
visschery
f
11 A
18 Augustus.
Papiero/hßuitonland „ 6,031,106.24 ,', 5,877,941.73
d Administratie in Nederlandsch-Indië: H. J. E. is geplaatst in de St.-Ct. no. 193.
Vetter.
Beleening-Rekening „ 47,711,436.763_"„ 47,206,322.46
Dekker, R. C.
Uit de Staats-Courant.
voo r d e exame ns
Voorschotten a/h Rijk „ 626,352.73 „ 491.236.95i_
De Rijkscommissie
, B Ö Kon. besluit ismetlSept. a. s. de
bepaald,
is
beschikking
dat,
diploma
als stuurman aan Munt: Goud
verkrijging van een
„ 23,904,010.—
Bij Min.
ter
*aPt. t/z. A. P. Tadema eervol ontheven van de bezal,
Hoofdingenieur
aanvangende 8
„ Zilver enz. „ 82,505,755.53K„„ 23,898,660.—
boord van koopvaardijschepen
82,4.5,140 30>£
dekking van commandant van het Kon. Instituut met 1 November a. s., de benoemde
Muntmateriaal, Goud „ 7,710,495.92 „ 7,710,495.92
2e kl. P. H. Kernper zal
Sept... zitting houdeu te Amsterdam, in het Raadhuis
Rijkswaterstaat
den
To°r de Marine te Willemsoord en directeur van het
van
„
Zilver,,
„
in het 7e district, ter standplaats Maasaldaar, en die betrekking opgedragen aan dienst doen dat met dien datum de ingenieur van
onderw.s
In de aanvraag om toegelaten te worden, welke den Belegd Reservefonds,, 9,411,238.57 „ 9,411,238 57
en
"
***■ kapt.-luit. t/z. D. Stolp
den Heer J. H. P. E. Kniphorst, te Geb. en meub. derB „
636,000.— „ 636,000
is de kapt. t/z. J. C. trichtRijkswaterstaat
2e kl. W. K. du
thans voorzitter
vóór .1 September portvrij moet Diverse rekeningen. „
.-Gravenhage,
den
787,231.83 „
978,378.51
Ms.
eervol ontheven van het bevel over Hr.
Kernper,
zijn
zal
ingenieur
belast
toezending
candidaat,
onder
bereikt, zal de
hebben
lre_at Johan Willem Friso, en dat bevel opgedragen toegevoegd aan den
Noordzeekanaal,voor
zooveel van eenig authentiek geboorte-bewijs, tevens te kenaa_ den
met den dienst van het
’228■240,225■71K’227,1%.-êa_2^
kapt. t/z. _.. P. Tadema.
nen moeten geven voor welke vaart: Groote of Kapitaal
nieuwe werken ter standplaats Amsterdam.
de
betreft
20,000,000.—
diploma:
D 6 o g_ van ez le k i_ j g Seintje Van den gen.
Zeil
en
toegewelk
of
Stoom
voor
Kleine,
thans
voor
3e kl. H. L. van
„
ingenieur
Reservefonds
5,434,459.883.,, 5,434,459 88V.
De
rang
hij
verlangt
geëxamineerd
te
worden.
l6ost der landmacht, is op pensioen gesteld 1560 voegd aan den ingenieur in het 5e rivierarronaisse- welken
Bankb. in omloop. „ 197,015,880.— „195,261,330.—
volgens een der programma's
18 üaars.
het
examen
hij
Mocht
ingenieur
den
Du Croix.
Bankass. in omloop „
885,962.21
936,754 IVA
ment zal toegevoegd z.n aan
B of in dezelfde zitting nog een aanvullings-examen Rekening-C. saldo's „ 2,830,229.91^,,„ 4,023,607.20
9 arts L.
hij
te
moeten
vergvan
leggen,
van Lissa is met 1 Sept. a. s. benoemd
on
n
af
zal
ook
dit
110
wenschen
Diverse rekeningen „ 1,473,693.703.,, 1,529,228.353^
Ten gevolge van de vo op
van gez. 2e kl. bij de zeemacht.
don kop van melden.
' °toff. onderwijzeres
voor het buitenlicht
bijzonderheden
het
eebouw
de
St.
Ct.
No.
zie
193.
Voor verdere
228,240,225.71>_ f 227,185,380.223^
aan de Rijkskweekschool voor den Zuider Ketelleidam, aan den mond van den
Het volgende examen zal in October worden afgeBeschikbaar
33,993,796.62.
te Apeldoorn zijn benoemd : Mej.
metaalsaldo
~al, *e beginnen met den nacht
IJsel,
te Rotterdam.
Gelderschen
" ;" Jelgersma, leerares aan de H. B. School voor
wanneer dit door nomen
a. s.,
Augustus
18
op
17
*61sjes te 's-Gravenhage;
Mej. J. A. Nuiver, leeweersgesteldheid onmogelijk mocht zijn,
ares aan de gemeentelijke kweekschool voor onder- In-nnstige
nachten, het
Het vierde congres van den Nederlandschen
Blijkens een telegram van den Gouverneur-Genemet een der eerstvolgende
heg
Bond Maatschappelijk Belang werd gisteren te 's-Gravenvervangen worcen
".zeressen te Groningen; Mej. Z. Prak, leerares tndelijk nnen
dezer,
sterkte
van
16
wordt
mindere
de
raal van
licht van
gelijk in een deel onzer vorige oplaag
de H. B. School voor meisjes te Dordrecht, —en
rmg"n 0M
werd
Gouvernemonts-Kofiieoogst op Java voor dit jaar hage
Ucht'
Ve~~ei- E. Lieftinck, onderwijzeres aan de Industrieschool door k-t "egerehoogte,
gemeld
door den Eersten Voorzitter, den Heer J.
die het voor de vernieuwing thans geraamd op 260,000 pikols.
oor meisjes te Amsterdam.
en op dezelfde
Nienhuis uit
met een welkomstwoord geopend.
EN TELEGRAPHIE.
van het gebouw had.
Door Mr. S. Jules Enthoven, te 's-Gravenhoge, werd
.DMinistervanKoloniëngeeftVr.wasb.de Bèta almeesingeleid het onderwerp „Een en ander over
In het laatst van September a. s. zal een vergea S 21 Augustus geen audiëntie.
Den 15en dezer
de
lijkend onderzoek gehouden worden van adspiranten nieuwe wet op het faillissement".
posterijen
telegraphie,
en
der
om
Spreker
gaf
voor klerk
naar
een overzicht van het systeem en de
besluit van 10
A, "BöTolge
van de behoefte te worden benoemd.
beginselen dezer wet.
g-ugustus jl. zalKoninkl.k
Hr. Ms. fregat De Ruyter met 1 Bank aan 's lands kas een voorschot verstrekt van mate
jaarwedde
betrekking
is verbonden eene
van
Aan dio
Als voornaamsteverbeteringen
„®pteaber a.s. te Willemsoord in dienst worden
aangewezen:
328,056.95^.
f 400, welke, behoudens het voldoen aan de daarvoor de mogelijkheid van voorloopigewerden
dienst. '
j,.?!". met bestemming voor buitenlandschen
verificatie
der vortot
1500
kan
klimmen.
navolgen
eischen,
de
Naamgestelde
deringen, ofschoon deze betwist worden; het toekenbesluit is de kapitein ter zee
De statuten der
Jr "> hetzelfde Kon.
in de St.-Ct.
Zij, die zich aan dit onderzoek verlangen te onderopgenomen
1
a.s.
eervol
ontheven
z.n
September
Vennootschappen
eith met
nen van volledig bowjjs aan hot proces-verbaal van
Van \.'
looze
werpen, moeten zich vóór 13 September a. s. aanor\ "et bevel over Hr. Ms. wachtschip te Willemsbij hot hoofdbestuur der posterijen en televerificatie debeëindiging van het faillissement zonder
melden
fregat;
bevel over genoemd
op zegel geschreven verzoek, met
een
" eu °elast met het
en la
door
dat de crediteuren hunne rechten verliezen, zoodat het
grapliie,
opgedragen
het bevel over gemeld wachtschip
jT
nauwkeurige opgave van naam, voornaam en woon*a den kapitein-luitenant ter zee J. L. Hordijk.
faillissement geen schild meer is voor den schul196,000 en de overige pli.iïs. Daarbij moeten bewijsstukken worden overdenaar voorts de verzegeling als middel om zijn recht
Ver
1, welke nader zijn aangeduid in de St.-Ct.
CADETTENSCHOOL.
binnen 5 jaren;
j.
w.
ae
waarin
tevens
worden
193,
Vermaak,
vermeld de vereischten te bewaren. Eenfout van de wet was z. i., dat derechtN°.
uitslag van het toelatingsmaak; Commissarissen J. P.
bank, naast de vrijheid om een of meer curators aan te
e.Tengevolge van den
iet bedoelde examen.
tar^en aan bovenvermelde school komen voor eene
stelle», de bevoegdheid heeft eene voorloopige comdie.
reeds
met
ongun.tige_
tweemaal
ui
:
te
?*tsing
aanmerking
en
* y°or als cadet in
let bedoelde examen hebben deelgenomen,woraan
missie uit de joh
>_on
den dienst hier te lande: 3. 3. 3. Meijen, G-. W.
j,
voor
bebeheeren
het
don niet meer toegelaten.
r -Kutten, Jhr. W. L. J. A. van Spengler, J. T. van Rotterdam (ten doel hebbende
regeling,
noemen,
een
die
i.
geen
inz.
genoegzamen
doen
te
haren
name
afwijking
bepaalde
het
Met
van
het
omtrent
den
leeftijd,
anderen, inzonderheid
invloed aan de schuldeisehers
_r v -ver, J. G. van Kuyk, M. H. van Duim, G. A.
hypothecaire obh.awordt voor de geagreëerde klerken, dio aan het zaken en hen niet in staatgeeft op den loop der
B<*. J. J. G. baron van Voorst tot Voorst, F. S. schrijven van zakelijk recht bij op
stelt den stand van
0®
hetzij
als
schepen,
bovenbedoelde examen wenschen deel to nemen, zaken goed te beoordeelen. Ook moest
ten Noort, F. M. Fransen van de Putte, T. J. tie-leeningen of met verband
trP
die invloed bü
1
1896
den
vastgesteld,
zij
op
leeftijd
het
waarnemen
dat
Januari
van
§"'. -teur, J. H.
tusschenpersoon,
J.
van
Becking.
W. N.
H.
trustee hetzij als
den aanvang van het faillissement worden toegekend
jaren
jaren
17
moeten
bereikt
en
dien
van
30
niet
obligatiehouders
G.
m
Sssen, J. w. A. Mulder, P. M. de
Fde belangen van aandeel- of
mogen overschreden hebben.
en niet bij de eersteverificatie-vergadering,gewoonlijk
jVlernan, p. Haitsma Muiier, J. J. Alblas, D. E. da van
vennootschappen, beheer van kapita en,
van
vrouwelijke
Do
candidaten
wordt
er
de eenige onder de nieuwe wet, en dit zou ten goede
naamlooze
aandacht
3. van Geytenbeek, J. Reysenbach, H. F. R.
vruchtgebruik bewaard, enz.); kapitaal 250,000, in het bijzonder op gevestigd, dat zij niet minder dan komen aan het voor-onderzoek, een der gewichtigste
V;,6k'
Dyxhoorn,
Dorsten, M. C. van Houten, 3. 3. H. met
van Bestuur : P. A.
de mannelijke ambtenaren aan den dienst in z.n verbeteringen van de wet, waaromtrent
-Tbeel geplaatst. Raad
L. H. C. Carderius van Veen, W.
echter de
j 1»k, J. M.
P. Hubert, Mr. vollen omvang moeten deelnemen.
W.
Mr.
A.
A3.
EbeHng
practijk nog uitspraak zal moeten doen.
R
J. R. Filz.
"^ucardie,
Mr.
van
P.
J.
van
Ommeren
en
v. k°or den dienst in Nederlandsch-Indië : 3. Oostrijck,
Doch afgescheiden hiervan is de verificatie der
W. A. Mees, P.
J. H.
11
p' A- van Loenen, H. W. Holtappel, C.
schuldvorderingen voortreffelijk geregeld, gelijk in
stoomschip
„Rottervan
de
het
Met
Tyj-°°e. L.
M. J. L. Rosman, A.
nummer .der St.-Ct. bevat de statuten
F.
bijzonderheden werd aangetoond. Zoo wordt de beArbeiders-maatschappij," damsche Lloyd", hetwelk op 20 Augustus e. k. rechtJï Wessels, G. J. H. van der Beeke, W. J. Romsi „Delftsche
vereeniging
sogne der verificatie zeer vereenvoudigd en worden
Atjeh zal vertrekken, kunnen brieven
der
naar
streeks
J.
PVerloop,
j,"jckel; n E t W in„el, M. J.
verbetering van den stoftel.ken en zepakketten, naar Atjeh
(tot
stukken,
andere
zoomede
de kosten der faillissements-procedure aanzienDelft
te
eu
pilaar, "W. van Holst Pellekaan, D. J. C. van delijken toestand harer leden).
lijk verminderd, waardoor het faillissement goedworden
verzonden.
_,f 6_en, H. G. van Wiersen, P. A. de Haas, P. L. C.
te Wemelkooper wordt. Hiertoe draagt ook b. de bepaling,
0t van Patot, R.
De kerkeraad der Ned. Herv. GemeenteZeeland afG. W. van Lom&ï?
in
dat de rechter het curatorsloon bepaalt en de vrijZondag is ten postkantore te's-Gr apil' ■_. van de Water, R. N. Haremaker, J. N. dinee heeft voor 's Rijks-Archiefdepot
oorspronkelijk deel venhage het feit
stelling van registratiekosten voor verschillende
dat do Heer H. N. G. Neu«taan eenige registers, welke
herdacht
het rechterlijk archief van jean
handelingen. De betaling der curatoren zal
HOFDCURSUS.
50 jaren bij de poszie ons vorig nummer
hebben uitgemaakt van
echter
1578 en 1625
jaren
de
volgtusschen
(reeds in alphabetische
terijen werkzaam was geweest. De hom gebrachte niet voldoende zijn, wegens de meerdere werkvan
den
Wemeldinge,
gevolge
ordn vermelden) uitslag van het onlangs hier te Fene opgaaf van de verschillende jaartallen vmdt hulde was tevenß een afscheidsgroet.
zaamheden, hun opgelegd. Spr. besloot zijne beschouland Beflouden vergelijkend examenvan adspiranten
in ac St.-Ct. NV 193.
In tegenwoordigheidvan het geheele personeelwerd wingen met debesprekingvan twee hoofdbeginselen der
men
Voo eene plaatsing op
zullen, met
den
eersto zitting der Commissie door den hoofdcommies Bouwmeester de afgetreden wet. De verwerping van het amendt-Levy op art. 1
in» ng
Het verslag van de
beonderk.,
October
e.
de
navolgende
Tan
1
is
met
het afnemen van de exabelast
offia-16r6n ter opleiding voor den rang van tweede- lke in 1896Apothekersbediende,
directeur hartelijk toegesproken. Namens beheerders oogen de wettelijke regeling tot het treffen van een
in
de
is
opgenomen
lüitJenant,' tot die inrichting worden toegelaten en
van
van de bijkantoren voerde de Heer Overbosch het aceoord buiten het failissement, teneinde het failliswel voor :
woord, waarna den beminden
namens de ambtesement te voorkomen;
2. gelijkstelling van koopSt.-Ct. N°. 193werd
aanSinnigen,
G.
een
Louis
XIV
naren,
A.
A.
fraai
ameublement
lieden met particulieren voor het faillietenrecht.
hier te lande: H.
van
Ro' infanterie
eon
besluit
bevat
Kon.
Ct.
De St
j. c. H. P. Boertje, J. W. K. de Bas, G. J.
werd een stel vazen
Deze rede gaf tot eenige gedachtenwisseling
rj
waarbij, met vernietiging van het besluit geboden. Namens de beambten
ü'
Tieman, G.
H.
J.
timmerman,
Begeren,
J.
T.
van
namens
de
leiding.
vereerd,
en
bestelDelftsch
aardewerk
1896,
T
van
reden Staten van Gelderland van Maart
rmL-iwsen,
A. H. de Vogel, W. Meijer Timmerman
lers een album met standaard.
De Heer Francken, uit Arnhem, leidde de vraag in
L. J. Sterkenburg, E. Ifsnog goedkeuring wordt verleend aan de begrootraeen, j.J. Gr. G. Bruseker, Holland,
De Heer Neujean bedankte getroffen voor deze of „invoering van verplichte keuring van slachtvee'
L. A. Vogel,
gemeente Rheden voor den dienst 3896.
H. W. G.
pPPer, G
\a- F.
tot dit besluit zijn toegelicht m blijken van sympathie en vereenigt heden de chefs en vleesch van Rijkswege niet noodzakelijk is, en ol
K. W. F. d'Arnaud Gerkens.
De overwegingen
__; Infanterie in Nederlandsch-Indië: 3. Peters, H. J.
dan dat ik niet sterk ben — maar mij scheelt pony uit te kammen. Toen ging ik ook erj
7
Mevrouw Clement had moeten iets
voegde mij bij hen in de gezellige
veel ernstigers. Ik kan in het leven blijbehoefte
hevige
ik
gevoelde
eetkamer.
maar
verzoeken;
op
worden
erger
plotseling
invloed
ven
ik
kan
en
Clement Warrington ging dien avond naai
Demenschen hebben een verbazenden
een teeder, hef hebbend
van
sympathie
dat
de
de
grooter
kwaad,
etkander maar er is al geen
aan
of naar verschillende partijtjes,
sterven. Maar ik wil uiterlijk zoo goed en een partijtje
f e den ander doen kan, dan het schrikbeeld van
ha
ik
kan
om
Clements
wil."
maar
Mevrouw
Clement bleef thuis.
als
nog
schijnen,
sterk
verdriet,
wlachelijk te zullen worden, te schuiven tusschen
heviger
Fr bestaat een soort
van
niet
gelernands edele opwellingen en de daden, welke uit die
Het
den
storm
rustig
onmogelijk
is
„Liefste,
vanavond," zeide zij vrienmij
naar
een
dan wanneer gij slechts
"Puidlingen souden moeten voortvloeien.
die op dit delijk, „ik ben wat moe."
waarwordingen
beschrijven,
te
uw
smart
alleen
te
omverlangt
_laatsie
Mme De Staël.
Zij scheen inderdaad vermoeid. Zij ging
oogenblik in mijn gemoed opwelden. Wat
gvj uitziet naar
Twen- namelijk, wanneer
vroeg
haar
naar bed en ik ging naar boven op
geafdom,
mij
vergist
ik
ik
had
hand, om u in de donkere had
een liefderijke
mijn
deze
kleine
kamer
gevonden,
voor het open raam zitten nafecteerd,
bespottelijk
plaatsen.
gevaarlijke
over de
re te helpen
denken
over
met
den.moed
en
alles,
liefde,
martelares
voor
de
wat er gedurende de laatzij
op
bleef
do
armtijd
P-durende eenigen
uren
geduld
lichaampje.
gebeurd
haar
ste
het
man
in
zwak
was. Niet lang geleden
mijn
zitten
met
van
een
lpnnina van den armstoel
verbazing keek ik naar baar, die den noemde ik mijzelf een gelukkig meisje. Nu
Met
wang
en
haar
haar
schouder
hoofd tegen
dood aldus in het aangezicht durfde zien en in weerwil van alle moeilijkheden en den
t__en mijn pijnlijk hoofd.
onoverkomelijken hinderpaal tuseindelijk,
zij
„zoüdè gij zijne tegenwoordigheid niet wilde opmerken, misschien
Lieve" zeide
schen
die
boven
haai
Godfried
d'Ecie en mij, achtte ik mij
schaduw,
de
opdat
fi *M* het Engéiseh
naar
donkere
huis willen?"
s gaarne een poosje
van JOHN STRANGE WINTER.
de schitterende carrière vanhaar toch nog gelukkig, terwijl ik ds zoele avondbegin
hing,
in
thuis
het
hoofd
komt,
Nelly
Niet vóór
38)
ik.
zou echtgenoot niet zou verduisteren, zoolang zij lucht zat in te ademen. Want zonder beschervan Augustus," antwoorddeu op „Bovendien
reis gaan: dat hem met succes kon doen gelooven, dat er ming' of eenige bijzondere eigenschappen
liever gelijk met
tranen
waren altijd spoedig gereed te ik ook
--Q
niets dan zonneschijn te zien was. Wat een was ik alleen de wereld ingegaan en had ik
vlo
zou u beter schikken."
hadOp een trouwe vriendin gevonden in Mevrouw
ecu
woorden
vriendelijke
wij
vertrek- heldin, in den waren zin des woords!
de de 'machtPaar
Ja -maar Clement wilde, voor
ik
haar
Poplin—Browne in mijn eersto betrekking
oogenblik
werkelijk.
de sluizen wijd open te zetten,
jQ
dat
vereerde
schilderij
af
gij
bebben. Als
ken gaarne zijn
zij vriendelijk. En alles had ik eigenlijk aan deze dame
een
zeide
alle
harde
woorden
nooit
bel,"
mogelijke
luidt
de
„Daar
A
Augustus,
b.v.
met
naar
spoedig,
ha
te
ik ge- nu
dan üier ter_gkwaamt. Ik ben „Zijt ge wel genoeg om naar beneden te danken. Door haar had ik Barones d'Ecie
Btorven, buimen uitrichten. Liever was
en
giugt
dan ik een traan had gestort in huiß
leeren kennen, al was deze ook een vriendin
Andrey, ik ben op reis niet veel gaan ?"
vrouw Tregenna's tegenwoordigheid, maar niet sterk,
ben
beter
opstaande,
mijner ouders geweest, door Barones d'Ecie
zeide
ik
„ik
„O
ja,"
Clements gezelschap wordt sterk
_-wond hart voelde zich aangetrokken ■waard, en
gij
en
toen
omhelsde
was ik in aanraking gekomen met Mevrouw
genezen,"
mij
hebt
ik
gezocht. Als gij met ons medegingt, zou
oogengij
kleine
en
wat
en werkelijk door dat vree_el_j_vrouwtje,
volgend
hartelijk.
zijt
Tregenna
het
en
kuste
ik
haar
„O,
gemakkelijker kuDneu opnemen,
blik 1 S ik
e
te het leven
niettegenborst
uit
bon
ik
was
geleund,
naar
voor
wat
mensch
ik hier gekomen. Wie had ooit
goed
mij
teSen
ging."
ik
met
Clement
hnii
alleen
wanneer
'
een dan
al het gebeurde nog gelukkig!"
gedacht, dat Mevrouw Clement zulk
tm°-6t enGoede Heme], wat gaf mij dit had
Gij zijt toch niet ziek, Mevrouw Clement," staande
mijn
en
streelde
voor
hand,
verlichting. Twee uur geleden
Zij
glimlachte
goede vriendin zou geweest zijn? Ja, ik een
ar verl_Bgd naar mijn lieve Mevrouw riep ik, plotseling door vrees bevangen.
naar beneden ging, en ik bleef nog maar gelukkig, al stond het ook slecht met was
ÏW
..Ik ben niet zoo sterk, als men denkt," zij
mii n
"Piin-Browne te snellen en haar alles
weet niet anders even, om mijn oogen te wasschen en mijn liefdesgeschiedenis
cc te deelen.
en
wat
zij.
dat
antwoordde
betreft
I
goed,
niet
nog
Ik wist
wel
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HET NIEUWS VAK DEN DAG VAN WOENSDAG
niet een algemeen Bijksstempel voor vleesch moet
ingevoerd worden.
Deze vragen werden bevestigend beantwoord, en in
beginsel verklaarde hij zich ook voor abattoirs.
De Heer E. M. S. van Santen beaamde ten volle
de noodzakelijkheidvan de Rijkskeuring, onder opmerking, dat de keuring niet bepaalt de waarde van het
vleesch, doch alleen uitmaakt, dat het gezonde vleesch
is voor den handel, en onder mededeeling, dat de
Ned. Slagersbond steeds gestreefd heeft naar de Itijkskeuring, al meent die bond in de laatste jaren, dat
allereerst bü de wet geregeld moet worden wie de
door de Grondwet gewaarborgde schadevergoeding
b_ afkeuring (onteigening) moet verleenen.
De Heer Vilarius, van Utrecht, kon niet geheel
toegeven, dat het bestaan van het abattoirden handel
in vee belemmert, en vroeg hoe gedacht werd over de
vermeerdering van het aantal openbareslachthuizen,
waardoor ook de aflevering van gestempeld vleesch
zeer zou kunnen bevorderd worden.
In beantwoording verklaarde de inleider zich in
beginsel voor abattoirs, omdat deze inrichtingen zijn
in het belang der gezondheid en der zindel. kheid; maar
hij meende, dat die inrichtingen, meestal in een verwijderd gedeelte der stad geplaatst, groot ongerief
opleverden voor hen, die gaarne dicht bij hunne

zaken

zijn.

In zake de grondwettige quaestie, schadeloosstelling, betoogde Mr. W. Th. C. van Doorn, dat, zoolang er nog geen wet is, regelende schadeloosstelling
bij onteigening tengevolge van afkeuring van vee,
voorgeschreven bij de Grondwet van 1887, de oude
Grondwet nog van kracht is en derhalve de voorafgaande schadeloosstelling moet wordon verleend
behoudens do uitlegging van dit artikel, dat een afkeuring of aanmaning bij wijze van politiemaatregel
geen recht geeft op schadevergoeding.
De Heer Van Santen deed nog opmerken, dat een
Rijkskeuring onmogelijk kan geschieden bij plaatsen
van inkomst, doch dat controle moet uitgeoefend

worden in winkels en slagerijen zelf. De Voorzitter

betoogde van hoeveel belang het is, dat goed vleesch
gebruikt worde en daarop controle bestaat.
Mr. van Doorn sprak over de bestrijding van
betoogende dat met de bestaande
wet de flesschentrekkerrj veel meer is te treffen
wanneer men slechts naast de bepalingen tegon
bedrog de straffen tegen enkele en bedriegelijke bankbreuk kan toepassen, waardoor men in
de boeken kan nagaan, of goederen tegen te lagen
prijs van de hand worden gezet. Art. 326 van het

Strafwetboek is

klaring

nog zoo kwaad

niet on faillietver-

geeft een middel tot vervolging wegens

bankbreuk.
In den loop van het debat werd vooral veel gewicht gehecht aan het Handelsregister. Vrij algemeen
achtte men de bepalingen van het Strafwetboek
onvoldoende.
In zijn antwoord betoogde de inleider, dat het uitermate moeielijk is te bewijzen, dat da-iopkooper of de
heler goed kocht, terwijl hij wist, dat het door misdrijf verkregen was. Men moet zich er voor wachten
onschuldigen to straffen. Ook betwijfelde hij of men
van de stationschefs en de postdirecteuren kon maken
informatiebureau- voor den handel en op hen overdragen de zorg, die eigenlijk behoort bij da justitie.
Voorts verzette hij zich sterk tegen het straffen van
eenvoudig koopen en niet betalen, zonder dat do
winkelier of de verkooper door bedrog tot levering
ia overgegaan. (De vergadering gaf met dezo stelling
luide instemming te kennen.) Overigens handhaafde
h_ zijne conclusiën.
Ten slotte sprak de Heer Mr. H. Smeenge, lid der
Tweede Kamer, over „Vakopleiding".
De bestaande vakopleiding in Nederland is onvolledig en onvoldoende, omdat alleen de opleiding op
de ambachtsscholen goed genoemd kan worden, al
worden ook elders lofwaardige pogingen in het werk
gesteld.

hoogstens op 21 ambachtsscholen met
ongeveer 2100 jongelingen het geval, terwijl er 50,000
van denzelfden leeftijd zijn, dio hun brood met do
handen moeten verdienen (van 12—18 jaren ond) on

Dooh dit is

die geholpen moesten worden. Zg krijgen nu hunne
practisohe opleiding in de werkplaats, waar alleen
geen moreele, geen paedagogische
een
band bestaat. "Wel is er herhalings- en teeken-onderwjjs, maar eigenlijke theoretische opleidingontbreekt
geheel. En ook ontbreekt onderlinge waardeering van
baas en leerjongen en diens ouders.
De jongens leeren weinig, maar worden'veelalgeëxploiteerd. De bazen zonden hun wel iets willen leeren,
mits zij de zekerheid hadden den eenmaalvolleerden
leerling in hun dienst te houden en de vruchtenkonden plukken van hun onderwijs. Wilde men dit, dan
was de herleving van het leercontract noodig, natuurlijk in anderen vorm dan tijdens het gildewezen.
Het onderwijs in de werkplaats zal daardoor aan
beteekenis winnen.
Het leercontract zou ook een middel zijn om toezicht te houden op do vakopleiding, onafhankelijk
van de vraag of wettelijke invoering van het leer-

—

was er geen twijfel mogelijk, helaas
ik
was gelukkig ia het bezit van twee zulke

goede vriendinnen.

Ik voelde mij moediger en beter na die
overpeinzingen en was den volgenden morgen meer geneigd mij te schikken naar den
wil van de Voorzienigheid. Ik deed mijn best
niet te denken, dat Godfried met Hildred
Tregenna verloofd was, en te gelooven,
dat, als dit wel het geval was, zijn verlies
geen zaak was om te betreuren, ten minste
niet waard om te betreuren.
Den geheelen morgen poseerde ik voor
Clements schilderij, n.l. van tienen tot halftwaalf, toen ik de bloementafel ging in orde
maken voor de Hertogin, die spoedig daarop
komen moest. Terwijl ik er mede bezig was,
kwam Lord Treherne binnen; hij zag met
een critisch oog naar de schilderij en verbeeldde zich toen mij met de bloemen te
moeten helpen.
En terwijl ik nieuwe bloemen in het
„Prieeltje" bracht, kwam er een brief voor
mij van huis met slecht nieuws* want Moeder schreef mij: „Christiaan ligt ziek aan
scharlaken koorts en Nelly komt aanstaande
week thuis. Wat moet ik met haar beginnen? In alle geval verbied ik u uitdrukkelijk naar huis te komen, ofschoon ik weet
dat dit uw eerste gedachte zal zijn."

—

contract noodig is; hij wenschte echter, dat men eerst
zal afwachten hoe het vrijwillige jeercontract werkt.
Aaneensluiting en initiatief kunnen de middelen zijn
om zich met kracht te wijden aan dit groote volksbelang, dat een belang tevens is van handel en nijverheid.
Na nog enkele opmerkingen van den Heer Boersnia,
directeur van de 'S-öravenhaagsche Ambachts3chool
die een uitstekend middel van samenwerking zag
in het theoretisch onderwijs op de school, het practische in de werkplaats
werd de vergadering door
den Voorzitter gesloten.

—

—

Gemengd

Nieuws.

—

Bij het te Hilversum door de
politie voortgezette onderzoek naar de daders
van de poging tot inbraak op „Bouwzicht" is
gebleken, dat er geen inbrekers van professie
aan het werk zijn geweest. Overigens is er
nauwelijks eenige aanwijzing; alleen is een
achtergelaten vijltje door een slaapsteehonder
aldaar als zijn eigendom erkend, zoodat de daders
zich bij hem zouden hebben opgehouden.
De Koninkl ij ke Spoorweg-administratie in Duitschland heeft bepaald, dat voortaan versch geschoten wild, dat in vorige jaren
tot een gewicht van '25 K.G. door de jagers als
passagiersgoed in de treinen werd medegenomen, voortaan op den voet van extra goedereavervoer zal behandeld worden, zoodat er dus
van zal moeten worden betaald.

Verkooping van Huizen.
Op Maandag 17 Augustus 1896 (des avonds 6 uur) in
verkooplokaal »Frascati."

het

Nr. 1. Een Huis en Erve, Jacob van Lennepkade 69.
E. A. Verbeek. — 2. Een dito als voren 71.
dezelfde.
3. Een dito als voren 73. 11,000,
dezelfde. — 4. EeD Winkelhuis en Erve, Constantijn
Huygensstraat 1 en hoek Jacob van Lennepkade 75.
dezelfde.
5. Een Huis en Erve, als voren 8.
11,000, dezelfde.
6. Een Winkelhuis en Erve,
4500, P. R. Bunjes.
Kromme Waal 38.
7. Een

’

’

’

—

Hötel-Café-Eestaurant „De Zon", enz. en Erve, aan

18,000, opgeden Hoogendam B 200, te Zaandam,
8. Een Winkelhuis en Erve, Stroomarkt
houden.
10.
C. Wiegand.
9. Een Woonhuis en Erve,
Kleine Wittenburgerstraat 184.
Th. van Dijk.
10. Een Heereii-Kooprnanshuis en Erve, N. Z.
Voorburgwal 276.
J. P. Wolft.
11.
Een Woonhuis en Erve, 2e Batavierdwarsstraat 6.
B. A. Schaap.
12. Een Huis en Erve,
’2575
Singel 313. ’9550
D. R. Nienaber.

—

—

’

—

—
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1 kleermakersjongen

Omstreeks 7 uren gisteravond
zoo verhaalt
de N. U. Ct.
hield voor het café de Stadt
Hamburg in de Zandstraat No.B van J. vanGurp
een'rijtuigje stil, waarin zes halfbeschonken personen, meerendeels koetsiers, gezeten waren. Het
zestal bezocht het bierhuis, maakte vertering, doch
weigerde te betalen en verliet de inrichting. Nadat
zij wederom in het rijtuig waren gezeten,kwam Van
Gurp buiten en nam vaneen hunnerden hoedaf, om
hem zoodoa_.de tot betaling te noodzaken. Doch in
plaats daarvan verliet het zestal hetrijtuig, drong
het bierhuis binnen en ving aan Van Gurp en
zijn yrouw te mishandelen. Nu nam de kastelein
een stuk telhout van onder zijne toonbank en
dreef hen daarmede, slaande op de hoofden of
waar hij maar raken kon, de straat op. Woedend
aldus onthaald te zijn, begonnen de koetsiers
al de ruiten kort en klein te slaan, braken daarna
eenige ijzers van de pui, sloegen hiermede een
lantaarn en alles wat voorhanden was stuk,
trokken de gordijnen van de glazen en begonnen daarop met flesschen, bierglazen en wat
maar voor de hand lag, de in de Stadt Hamburg
zich bevindende bezoekers, mitsgaders tapper en
vrouw, te bombardeeren. Een woeste vechtpartij
was het besluit, waarbij een vier of vijftal personen met gaten in het hoofd en in het gelaat
ten laatste een goed heenkomen zochten. Nu
kwam ook de politie met een sterke maoht opdagen en dreef allen met de blanke sabel uiteen.
Den zwaarst verwonde, een koetsier uit de
Oudaenstraat, wiens hoofd ontoonbaar uit den
strijd kwam, bracht men naar het ziekenhuis.
De „Stadt Hamburg" heeft nu het aanzien van
een uitgebrand beneclenhuis; van de pui bleef
niets heel; ten einde raad, heeft men ramen en
deur met planken dichtgespijkerd.

—
——

leerl., 1 loodgieter zinkw., 1 loopster b/e bakker, 4
loopers m/z kar 4-3 gld., 5 id. jongens 1.50—4 gld.,
1 machinist stoker, 1 id. leerl., 1 metselaar, 1 opperman, 1 oppasser gep, 0.-I. 1., 1 pakhuiskn. B/m timmeren, 1 id. B/m schuit, 1 portier b/m talen, 1 schilder,
1 id. jongm. 5 et., 1 ossenslachter, 1 smidsjongen
2.50, 1 steendrukker, 2 stokers 8 a 9 gld., 1 id.
jongen
"§, 1 voerman, 1 wagenmaker, 1 id. jongen
o/m v. en 1 wijnkoopersjongen o/m v.
Ingekomen aanvragen van werkgevers in de afgeloopen 24 uur: 1 meubelmakersknecht, i id. jongm.
6—B et. en ’2 en 12 et., 6 nette loopjongens I—41—4
gld., 3 id. m/d kar 2.50—4 gld., 1 houtdraaiersjongm.
15 „ 16 jr.
3 tot 7 et., 2 wijnkoopersjongens
2.50—4 gld-, 1 jongen i/e restaurant, 1.50 en kost,

barbiersjongen ’1

EE-ST ROTTERDAMSCH KABAAL.

—
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Arbeidsbeurs van de Maatschappij voor den Werkenden
Stand (Singel 97 b/d Lijnbaansteeg), 17 Aug. 1896.
Ingekomen aanvragen van werkzoekeuden in de
afgeloopen 24 uur; 1 broodb., 1 banketb. 2e bed., 1
behanger, 1 bierb. ’7, lid. jongen, 1 boekdrukker,
1 diamantzettersieerl., 1 gasfitter, 1 huisknecht, 1 i.
kantoorbed., 1kleermaker pompier, 1 knecht b/m bierb.
1 hotelknecht, 1 kok b/m banketb., 1 koperen
en blikslager, 1 kopergieter, 1 kruideniersbed. B/m
comest. en vleeschsn., 1 krullenjongen, 1 lithograaf-

HOOFDSTUK XXVII.

a

__

’

b/m v. gr. w. 1.50 a, 2 gld., 1
’1.50, 1 kastenmakersknecht, 2
1 smidsknecht b/m bank- en

goudsmidsleerl.
plaatw. 12 a 13 et., 1 id. jongm. 4 a 5 et., 1 bierb.1 jongen b/m bier en
jongen 15 a 16 jr.
’4, P.
wijn
16 jr. 3.50 a 4 gld., 1 behangersknecht, 1
jongen i/e slijterij 50 et. en kost, 1 meubelmaker a. k.
kn., 2 diamantzettersleerl. 12 a 13 jr., 1 blokbosjesmaker, 1 schoenmaker a. k. kn. ’5, 8 id. jongm. en
jongens, 1 stokersjongen, 1 nette jongen voor loopen schrijfw.. 1 komehuisknecht b/m huisw. f 2.50 en
kost, 2 kruideniers]ongens /'1.50 a f 2.50, 1 banketb.
2e bed., 1 pakj ongen 2.50 a 3 gld., 1 varkcnsslagersknecht 2 a 4 gld., int., voor buiten, 1 blikslagersknecht b/m bussenmaken, 1 behangerejongen 1 en
1 loodgietersjongen.

__

’
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Beloeiiing

Staats-lfiffecteu

andere Effecten

Gable Transfers
Wissel op Parijs

60 d
Amerika
Atchison Topeka Aaud
Preferred
Canada Southern Aand

, pCt.

„

„
Central
Ohio. N.-Western Pref. Aand
Chic. JHilw.
Paul gewone Aand.
„
„
Denver & ltio Grande

..
.
„ Pref
»
llliïiois Central
„ . .
Louis Nashv. gew
MJssouri Kansas Te-as Aandeelen . .
2e Hyp. ...

.........
.

Rrie-Spoorwoß-A_n_l
Michigan Central
N.-V. Out. & West. gew. Aand.
Novfolk & Western pref.

„ .. .. ..
.
Manitoba Mißiienpolis gew. „ . . ,
Uniou Paoiüo
...
Wnbaah St. Louis & Pacilic Prof. . .
„ Obligatiiiu ....
ld.
Ni.'v.-ÏOIiK, 17Aug.

,

43 |
56 [
13 I

„

Canadian ir'acilie

|

2%

487% 487
517% 518-V
106% :06%
10"% 11
16% 16J£
43

57

13%

144>_

144%

——64%

85%
]_»%

I

40%

86%
41Jf|

87

50

49 %

95

99
12

JO4

104

_1!>.

10%

9%j

12

12%

!2
12

12

X>%

5%

—

lg-%

13%

—

(Goederenmarkt.) Katoen, dag.

,

ontv. 6000, dag. uitv. n. Gr.-Britfc.
dag. *iitv.
n.h. vasteland 2009, id. middling Oplaad 8%,, id. id.
NewOrleans 7%, id. Aug.-lev. 801
id. Nov.-lev.
1.17—. Petroleum geraiï. 7.55, id. pipe line eert. Sept.-lev.
101%, id. geraif. 6.65, te Philadelphia 6.60. Terpentijn
25—. Reuzel Western -team 3.85—. Talk 3-%6 Maïs
, id. Sept.-lev.
Westers 30—, id. Aug.-lev.
Suiker Mugaovados 3—, id. Centrifugal 90 °/0 28%.
0%.
Tarwe roorj. no. 1 Noi-hern 64%, id. Roode Winter
65%, id. lev. loopende maand 62
id. id. a.s. maand
62%, id. id. daa.opv. maand 63%, id. id. Nov. 64%.
Koffie Rioper 7 low ord. lev. e. s. md. 9.70— a 9.80.
id.' id.
3/in. 920 a 9.30, no. 7 30?^. Meel 2.40.
Tin Straits 13.35, Zilver 61 a
Vracht v. Granen
D. Liverpool p. buabel 2%, id. id. n. Londen 3—, id. v.
Katoen 3/32. Koper 11 —. a —.—.
17 Aug. Geld was heden goed verkrijgbaar. De fondsenmarkt opende lusteloos, liep
naderhand op en sloot willig.
Katoen vast op oogstverwachtingen. Petroleum en
Tarwe lusteloos. Reuzel vast. Meel en Suiker stil. Maïs
opende flauw maar sloot prijshoudend. Koffie op termijn over het geheel vast; in loco lusteloos. Tin
prijshoudend. Koper flauw.
17 Aug. (3e dep.) China Thee kalm, Indische dito prijshoudend. Rijst en Jute vast. Koffie kalm,
doch prijshoudend.
Talk. Aanvoer der week 1100 vn. Voorraad
vn.
Raapolie 23/4% a 21/-, lev. Sept./Dec. —/- a —/-.
Lijnolie 16/10% a
Sept./Dec. 16/10% a —/-, te
Huil 15/1%.
i-op*~-Chilï £ 47.7.6, dito per S maanden E 47.7.6.
Zink i. 17.— a 17.2.6.
Tin en Lood onveranderd.

—

.

—

.

Purmerende, 17 Aug. Afslagmarkt. Groenten:

80,000 Slabooneu 16 a 23 et. en 14000 Snijboonen
’0.40 a 0.90 per 1000, 70 zak Aardappelen ’0.65 a
0.95 per zak, 16% mand Peren ’1. a 1,25, 4% mand
Appelen ’1.40 a 2.25 per mand. Handel vlug. "
Krimpenerwaard, 17 Aug. In do afgeloopen
week besteedde men in deze streek voor Hennep de
navolgende prijzen: Gelling ’l4.
a 14.25, Bind
a 14.75, Schil ’ls.— a 15.25 per 50 Kg.; Zaad
’14.50
f 7.— a 7.25 per Hl.

—

—

—

EN

Alfen, 17 Aug. Ter Kaasmarkt

aangevoerd 30
te zamen 1522 stuks. Prijzen : Goudschele
soort ’2l.— a 23.- ,2e soort ’l7.- - a 20.—, 3e soort
—.— a —.—; Edammer —.— a —. 5 Derby
—. a —. alles per 50 Kg.; Leidsche f—, a
—. de 150 Kg. Handel redelijk.
wagens,

’’ ——

’

— —

zooveel mogelijk kleeden naar de zeer voorname positie van de Warringtons, en wat
beteekende drie pond om twee meisjes te huisToen ik mijzelf goed bewust was van den vesten, hetzij op een zeeplaatsje hetzij in het
inhoud van Moeders brief, had ik precies een of ander rustig buitenhuisje, waar wij
een gevoel, alsof iemand in de lucht een elkander zouden kunnen amnseeren met niets
kraantje had omgedraaid en het zonnelicht anders dan met heerlijk samen babbelen?
afgesloten, evenals men het gas uitdraait.
Bij dit alles te moeten denken, dat de
In een oogenblik overzag mijn geest den gelieve kleine Christiaan aan die gevaarlijke
heelen toestand. Wat moest Nelly aanvankoorts lag en hoe Moederlief in angst z;it
gen? Van haar armzalige 10 pond 's jaars over Neily, om niet te spreken van Oscar,
had zij zich moeten kleeden en alles koopen,
die, evenals onze teere Phylis en Meta en
wat zij voor zichzelf noodig had; al had zij Baby, er aan blootstond de ziekte te krijgen
nog geen behoefte gehad aan kleedingen als haar slachtoffer te vallen.
stukken, zij had zich toch postpapier en
Ik wist, dat Juffrouw Bates haar zou bijstaan,
postzegels moeten aanschaffen. Zij moest dat onze lieve oude keukenmeid een ware
haar reisgeld betalen, en daar zij in geen schat zou zijn, dat Dr. Jefferson alles zou
heel jaar thuis was geweest, zou het natuurdoen, waartoe een dokter in staat was, en
lijk een vreeselijke teleurstelling voor haar toch
o, ik had zoo gaarne gewild, dat
zijn, als zij gedurende haar vacantie van Moeder ons, ten minste mij, had laten overzeven weken in Zwitserland zou moeten blijkomen om een deel van hare zorgen op mij
ven. Noch van Vaders noch van Moeders zijde te nemen. Toen kwam Mevrouw Clement
hadden wij familie, met wie wij intiem binnen en ik liet haar mijn brief lezen.
genoeg waren om belet te vragen, en Moeder
„O, lieveling," zeide zij medelijdend, toen
zou natuurlij Ie niet graag hebben, dat wij bij zij hem las,
„maar" op beslisten toon
iemand in Dene gingen, daar de ziekte zich ,/UW moeder heeft gelijk, groot gelijk
het
over de geheele nabuurtschap zou kunnen is verkeerd zich aan d_ besmetting te wagen,
uitbreiden. In een ander gedeelte van haar als het niet strikt noodzakelijk is."
brief schreef zij ook werkelijk, dat zij reeds
Op dat oogenblik vloog er een gedachte,
in vier of vijf huizen heerschte. En ik was een ingeving door mijn geest. Ik kon hier
er van overtuigd, dat wij geen geld hadden blijven en Mevrouw Clement zou maar al
ik te blij zijn mij bij zich te hebben. Misschien
om, waar dan ook, logies te betalen
drie
ongeveer
mijn
van
laatste
zou Mevrouw Poplin—Browne mij te hulp
prond
had
maar ik moest mij ook komen ca Nelly willen logeeren. Nelly was
eeld over, maar
LICHT IN DE DUISTERNIS.

—

—

—

—

—■
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Winschoten,

Hf"

17 Aug. Boter: Aanvoer 7

%6 vn. en 400 Kg.; prijs /"39.— a4%
% vat, ’19.50 a 23.— per % vat, 9.75 a U-""
per %G vat en ’0.95— a 1.25 per Kg.
Aalten, 17 Aug. Op de Botermarkt waren he*6.
aangevoerd
% Kg. Boter; prijs 54— a55 ctS-t*
% Kg. Eieren 3— a3% ets. per stuk.

%
per
10

vn,,

4

’

—

'

Ede, 17 Aug. Boter ’l.lO a 1.15— per Kg.
's-Hertogenbosch, 17 Aug. Heden ter
aangevoerd 241 stukken Boter, ’l.lO a 1.20 per

rasf
**'

VISCH.

E dam, 17 Aug. Heden werd rJhier aangevoerd.
Kg. Spiering, prijs f-.—,115 Kg. Bot, prijs ’11."
50 Kg., 120 Kg. Aal, prijs ’22.50 per 50 Kg.
Vorendam, 17 Aug. Heden werd alhier
J

—
—

voerd 800 Kg. Aal, 400 Kg. Bot,
Kg. Paling
Kg. Spiering.
manden
Kralïngen, 17 Aug. Boden naren ter markt
gevoerd 161 Zomerzalmen, prijs ’1.
a 1.15, en f"
Winterzalmen, prijs f-. a -.—, 226 St. Jakobsz»""
’0 95 a 1.05 per % Kg.
Ammerstol, 17 Aug. Heden waren ter markt-»?'
gevoerd 17 Zomerzahnen, weg. 2 a 16 % Kg., Ptß'
Winterzalmen, weg. -8 I
’O.BO a 1.20 per % Kg.,
% Kg- prijs ■ -.— a -.— per % Kg.
Scheveningen, 17 Aug. Heden kwam alhier ?_*
elders aan de markt 20 mand versche visch.
De vischprijzen waren : Taabot ’2.50 a 8.50, Ton?6'
’0.30 a 0.75, Kabeljauw ’-.— " a -.—, Griet
a -.—, Bunschol ’-. a -.— per stuk; Schol ’2.50»
6.—, Scharren ’2.75 a 5.50, Zeehanen ’-. a -""j
Scheiviseh ’-. a -.—, Rog ’-.
a —. per r_an..'
Sedert Zaterdag 11. kwamen van de HaringvisscheM
binnen met een vangst van 16 tot 17 last Haring I
Maassluis, 17 Aug. Heden waren de prijzen voo
Zoutevisch ?"24.75 a 25.—, Keelen en LipDen /BT'_
a 38.—, Kooïviach /"lO.— a 10.50, Kibbeling ’l2.— ,9
12 50, Leng ’22.50 a 22 75, Scheiviseh f 7.75 a SM
Heilbot ’l6.— a 17.—, Volleuharing
8.25 a B.sft
Maatjes
6.25— a 6.50, IJle
-.— a -.—, nieu*8
Winterviseh —. a
alles per ton.
Tienhoven a/d Leh, 17 Aug. De vangst van Zal"1
die thans alleen met Houwen, steken en kantzeg*lr
geschiedt, was in do afgeloopen week bevredigenll»
ondanks den gesloten tijd voor de groote zegeHflS'
scherrjen blijft de prijs flauw ; men besteedt nu f°°
groote ’1.05 a 1.25, kleine ’O.BO a I.—, St. JacobJ9'
’0.75 a I.— per % Kg. De vangst van andere rivi^ 1'
en poldervisch was, wat betreft Paling, gunst'?'
overige soorten klein; de prijs is thans van Palm»
35 a 65, Aal 20 a 30, Snoek 16 a 19, Baars 15 a 18,
Zeelt 12 a 14, Bliek 8 a 9, Voorn 2 a 3 ets., alles Peï
Kg. en naar qual.
%Harlingetl,
17 Aug. De aanvoer van Zeeviseh w*9
van 9 tot 16 dezer: 9 manden Rog, 1290 st"*3
Tongen, 258 stuks Tarbot en
2400 pond klein'
2500 pond
293 bn. Mosselen, _**
bn. Alikruiken en 9 manden groote Krabben. V,9
Rog en grooteKrabben werden verzonden naarBelg?*'
de Mosselen en Alikruiken naar Londen en Huil,
overige visch kwam aan opkoopers ter verzending c"
aan venters alhier.
ïvlillingen, 17 Aug. In de afgeloopen week wef
den gevangen 35 Zalmen, welke verkocht zjjn tegs'
’1. a 1.20 per % Kg. Riviervisch werd bijna _ie

—

»*^

—

—

—

—

— ——

’’—

—

/':"J

’ ’

*

—

gevangen.

Uit Havana (Cuba) wordt in dato 20 Juli jl. Be
volgende gemeld omtrent den aanstaanden Suik«r'
oogst. De verwaarloozing der Suikerrietvelden is i°°
groot, dat de aanstaande oegst al niet meer zal -P'
leveren dan de tegenwoordige, dat is dus 215,000 ton*
Suiker. Op het geheele eiland heerscht de groots'6
onzekerheid wat het verloop van den opstand betref»
zoodat bijna geen werkzaamheden worden verricb''
Bovendien ontbreekt 't den meesten planters S 8"
geldmiddelen.

Antwerpen, 17 Aug. Granen: Tarwe vast.

Don»*

fr. 12%a14%; Oalifornië
Amerikaansche fr. 1*
a 14%; Duluth frl4%; Northern fr. 14; Kans»9
fr. 14; Groningen fr. 14.
Kogge kalm. Ta^anl 0"
fr. 9% a 10; St. Helena fr. 9% a 10.
Haver v_sfc

—

—
—
—

*
*

Russische fr. 13% a 14%; Amerikaansche fr. 13-}.
14; Hoilandsche fr. 14-.. a 15%.
Gerst vast. Voed»*
fr. 10 a 10% Donau fr.10% a 14; Smyrna fr. 10¥
Licate fr. 14%; Odessa fr. 9.
Mais ____"
Mixed fr. 8% a 8% j Odessa fr. 9 a 9% Cinquantiß"
fr.10% a 10%.
Koffie. Markt kalm. Verkocht
zakken.
Beetwortelsuiker. Officieele notoering, 88 gradenAug. fr. 23%, Sept. fr. 23%, Oct./Dec. fr.
J»ll''
Maart fr. 25%. Markt kalm.
_le_
Spek.
noteert: Uacka fr.49 a 56, Sbo*'
i-iddles ftr. 54 a—, gezouten Schouders fr. 56 a
Pic-nic in Borax fr. 63 a 65, dito gerookte fr. 73 a-"'
llellies fr.
a —, hespen in Borax fr. 120 a —. dit"
gerookte fr. 132 a
Reuzel. Officieele notoering: Wilcox besohikb» 18 |
, Aug. fr. 49—, Sept. fr. 49—, o__
fr. 50— a
fr. 49%, Nov. fr. 50%, Dec. fr. 51—, Jan. fr. 51%, Febr.
fr. 52%, Maart fr. 53—, April fr. 53 _. Markt vast.
Hop. Men noteert: Aalst beschikbare en op lef6'
ring fr. 17— a 28— per 50 Kg.
Petroleum. (Oilicieeie noteering) Men betaald vo°.r
beschikbare fr. 17%. Men verkocht beschikb. fr. 17/»'
Aug. fr. 17%, Sept. fr. 17%. Markt vast.
Antwerpen, 17 Aug. Ter heden gehouden Ve«'
,
markt waren aanvoeren prijzen als volgt:
102 Ossen
le qual. fr.0.84 2e qual. 0.74 3e qual. 0-6*
-._
98 Koeien
-.-*
-.—
ö-6"
24 Vaarzen
0.80
0.70
0.5»
50 Stieren
0.75
0.65
62 Kalveren
0.8»
0.82
0.72
G-eeraardsbergen, 17 Aug. Ruw Vlas 072 (1*
Aug. 0 71) per kilo.

—

—

.

„
„„
„

„„
„„

„
„
„„

"*'

„„
„

veel mooier en vroolijker dan ik, opgewek'
en toch zachtmoedig. Ja, ik zou haar opzoeken en haar alles vertellen.
Mevrouw Clement las den brief tot k-t
einde eu stak mij toen haar hand toe.
„Lieve kind/ zeide zij vriendelijk „wat i&
gisteravond gezegd heb, meende ik, __"
dat het u nooit aan een vriendin zou ont
breken, zoolang Esmé Warrington leeft. Ge
moet Nelly hier laten komen om haar vacantie
bij u door te brengen."
„O, Mevrouw Clement \" riep ik.
het zal u goed doen; gij zijt treu„Ja
rig en zenuwachtig. Ik ben blijde in de gelegenheid te zijn u pleizier te doen."
„Maar zou het u niet hinderen ?" vroeg i_"
oVolstrekt niet. Ik heb gaarne vroolijko
meisjes om mij heen. Voor Clement is het
goed logé's te hebben
en misschien" -*!
met een lachje
„is zij haar gewicht i_
goud waard voor een model. 7'
„O, Nelly is het geduld in eigen persooP
zij zal posearen en poseeren, tot Mijnheer
eWarrington er genoeg van krijgt. Zij
ik
zullen al het mogelijke iv het werstellen om u uw vriendelijkheid eeuigszio^
te vergelden. Gij zijt zoo onuitsprekelijk
goed voor mij," riep ik.
Ik was ingeiukkig. In weerwil van hÊJ
lieve zieke kind thuis en mijn twijfel en zo 1"
gen omtrent Godfried was ik gelukkig, waö'
er was opeens licht in de duisternis gek0'
men, hetgeen mij voor de toekomst een gelnk* j
kig voorteeken toescheen. ( Wordt vervolgd-) 1

—

— —

—

—

—

HET NIEUWS TAM DIK DAG VAN WOENSDAG. 19 AUGUSTUS

TIEL.
tussohenkomst

van den
Door
Boekh. D. MUS,r_Nte Tiel, wordt
HET NIEUWS
DUN DAG
aldaar des avonds onmiddellijk na
aankomst van Tem 7.23 A.T. bezorgd, tegen den gewonenabonnementsprijs van ’2.50 per 3 indn.

——

.

.—___

1

Advertentiën.
Liefdadigheids Advertentiën halven prijs, - zonder ra-

v"an 4 of minder regels ’1.15
ledere regel meer 27% Cent

bat voor tusschenpersonen.
T

_=

WielrijdersgMsei!
door
van
de schoonste ged.

(4374)

—
Jöiipjifw.i!,

,

Voor

_

Dr-mstraat

aanpöoöen. II te
Pensi
o
n
In een
Hotel, omtr.

Breda,

af hedenKamers
disponibel,aan verminderdtarief.

?!
a Breda.

houden

.

MOLENAAR
een ï'abriek voor
gOVraagd
op
grondig bekend met het

oillen van Duitsche steenen, P. G.
Zonder uitstekende getuigen onnoodig zich aan te melden.
_, Fr. br., lett. V 2118, aanALLERT
°E LANGE's Ann.-Bur., Damrak,
(4517)
-nisterdam.

Opgaven mot billijke

BOELE

te

&

es,

Ili

,

>

Zetwinkelier,

Voor

een R. K. Persoon, van
goed met het vak
bestaat gelegenheid om

öette
"ekend,
Rle Zetwinkelier geplaatst te
*°rden in een flinke Zaak in fijne

in

en

der hoofdplaatsen vanN.-HolBrieven met vermelding van
'eSenwoordigen werkkring en refeteatiee, onder lett. 2 RH, Alg.

J*nd.

A uvert.-Bur. NIJGH & VAN DIT_UR, Amsterdam.
(4487)

Onderwijzeressen,

voor eene Wed., in. 1., doorl. Inv".
methiüsel. vorkoor, onversch. waar.
lett. H.
Br.
Advert.-Buroaii
van R.
te Buasum.

zich aan te
Alexandei
mer dezer advertentie,
's-Gravenhage.

onderJJ

Gevraaffö lepn twee
15 Sept:
Heeren,
te
Amsterdam, voor

gemeubileerde Zit- en Slaap-

kamers met Pension. Brieven met

prijsopgave. Adres Nieuwe Tilburg,
Tilburg, onder No. 3lib.
sche

’

&»
Brieven met opgaaf wanne.»
worden,
aanvaard
kan
betrekking
by
onder lett. C
f. A. FKENBoek- en Papierhandel, te

Haarlem.
wordt,

Met I°. September
voor
iemand die de H. B. S. of Gymnasium bezoekt, door vertrek van ecu

:

Een Buffe-juffrouw,
volkomen op de hoogte, f. w~ -»

Br.

fe^^Sf;____-i___i'
~

en Muziekhandel, Haarlem.

fieüta-Weil-iiieid

een

gevraagd, per half Septem-

. d.

Br. lett. Z, aan KLOOSTERMAN. Boekhandel, Nijmegen.

Werk-Tweede-Meid liiversflEtt, To Koop:

gevraagd, per half Sept., mits
voorvan goede informatiën
Br., lett. R B 667, N. v.d. D.

Een Huis, met pl.m. 5500 M.
Tuingrond, koopprijs ./" 6000,

en Te Huur:
een flink en

good Burgerwoon-

huis met Tuintje en Veranda
en een Winkelhuis met groote
Woning. Alles op alle werkda-

£r. fr., lett. E L 587, N.v.d. Dag.

Jongeling van

g. g.

t. d. Br. Fr„ lett. B,

_iarkt 25, Haarlem.

'

Gevraagd

«o n Timmerman-Machinist.
of met franco
Jich persoonlijk
brieven
te vervoegen bjj S. G. VAN
DE POL &

J. HEEK, te Hilversum.

Door vertrek naar Mi.
prys,
Over

Ëw^__=rEil
diensteL

G^rardJ)ousteaatJl^
gevraagd

W"ordt

tegen 15 Oot.
Kinder
eene
««
eene beschaafde
dern ,ba

een Mwaam KOETSIER

Van de beste getuigen voorzien.
Br.
onder lett. H K, aan de
Boekh. HAM& SEYLERHilversum.

Manufacturen,
In een drukke Zaak te Rotterdam wordt gevraagdhoofd-

_akelijk voor de Afdeeling
yStalen en Expeditie" een

Nijmegen.

_

)te

V A ÏFhAR DE N-

„__

BTeOEK „VillaSommarra",
1 Nov. een
tTzantvooavërlangt
Jutfaas.

___—

—

Gevraagd
8

ModYste

2de

Adres:

Modejagggn

ranke, accurate

onder lett. X IJ Z, bij den
oekhandel. A. LOOS, Wesf
t__yagénstr., Rotterdam.

Drukwerken.

Pr.br., lett. BA,

H.l&

Voor den verkoop van

Drukwerken worden AGEN-

TEN gevraagd.

«-. fr., lett. Kïï 661,N.v.d.Dag.

Mf
ffff

WW SPUISTRAAT 308.

en Verpleging aan"Oension
ViUftom
geb. op een mooie

P

ARTS
van standplaats te

vacante plaats te
over te neinon ofgoede
scholen gevervullen waar
makkelijk bereikbaar zyn.

Gemeentebesturen

of Directeuren van Ziekenfondsen
worden uitgenoodigd zich te adresseeren, onder No. 365, aan STENFERT KROESE & VAN DER
ZANDE, Boekhs., Arnhem.

(4471)

Bashonden

en

StooÉoreiiGlen.

Door verandering TE KOOP:

I

Kokken, Boezelaars
_,
eu Blonü.u.
fr., lett, WP, Alg. Adv.-Bur.
FrfA.r-DE
LA
Azn.,

"rhenen,

N. Z. Voor-

„Mgwal^2G6, Amsterdam.

(4476)

Glas.Porceleïn en Galanterieën

-.■'-"genoemd vak worden tegen
vctober te Rotterdam gevraagd
«cue Juffrouw en eenBediende,
oeiden R. K. en met het vak beend. Men vervoe ge zi c h j_ pera
«a-g 45/47 of
per
onder lett.
S- _" b. E. DE BONT &
boekhandel, Rotterdam. (4460)

.

Gemeentebelasting^,

alwaar geen
U____J_,
voor dadelijk te Huur 2 H
en
P«
1
eu
1
-beneden 1 Kamer
’l5O
perceel
ieder
2 Boyenk. en 1
Keuken en Kelder,
verder Pomp en
even
ruimen Tuin, mooi uitzicht
lett. D, b.
huiten de stad. Br.
Rhenen.
dm Boekh. C.WAIBOER, (4450)

_

Sfenstb.kamer;

/"f

gingen aangenomen tegen genot
1/5 dor verhoogsom.

van

"Notaris

MARIN,

o[>!cMiïig Tuinbouw.
onze Kweekerij
Op

en betot OPLEIslaat gelegenheid
DING
van JONGELIEDEN.
Eerste Hoogeveensche
Rozenkweekerij,

Gebrs. Gratema ê Co.,

(4390)

HOOGEVEEN.

Ie lileftaii:

Eenkleine staande Stoomketel,

gebruikt dooh in goeden staat.

Br. fr.,Jett._W &J>57,N. Vld V.

f 75. Pianino f 75.
Eene zeer
onderhouden
goed

PIANINO, aangenaam vau toon,
wordt voor bovenstaanden prijs te

Koop aangeboden. Te bezichtigen:

N. Spiegelstraat 32.

GasfiST

Cursus voor

Aanvang van den Cursus
15 Sept. e.k.,
in het Scheikundig Laboratorium
HEEKENGRACHT 567.
Programma'b

op aanvrago
(4398)

verkrijgbaar.

Dr. G. HONDIUS BOLDINGH.
Dr. J. K. VAN DER HEIDE.

HIIHH VAN lillllli «Go.,
Keizersgr. 85 b/d Heerenstr.

AMSTERDAM.

I

Stoom-Wasscherij

Tapijlreiniging.

1

LATENSTEIN &

V A N D E S T A D T,|
Zaandam.
(7) m

(4494)
houden van i
Verschillende Meubilaire Goederen, Kookmachines, Petroleumlampen, Kachels, p.m. 20 ijzeren
Lodiknnten, Matrassen, Wollen
Dekens, Beddotafeltjes, Kapstok-

ken, Mangel, Molkgereedschap enz.,
oen boste 3-jarige Melkkoe,Langshan- en Brahma-Kippen, groot
Hondenhok met zink bedekt, echte
Collie- of Schotsche Herdershond
(met pedigree), een Kauiervolière
mot binnen- en buitenlandsche

Vogels, Kippenhokken, voorts zeer
sterke houten Schoolbanken voor
p.m. 70 leerlingen, Fröbelbankjes
Gymnastiektoestel-

openbare Verkooping*
te Spaarndam.

Telescoop", te Spaarndam, bij opbod en afslag, op Donderdag 27
Augustus 1896, des middags te
12 uren, publiek Verkoopen:

No. 1. Een Woonhuis enErve,
staande en gelegen aan do Kolk,
te Spaarndam, get. No. 67, kadastraal in die gemeente bekend
onder sectie A No. 795, Huis en
groot 1 Are 85 Centiaren.
No. 2. Eon Huis eu Erve,
staande en gelegen aan de Kerkstraat, te Spaarndam, get. A 51,
kadastraal in die gemeentebekend
onder seotie A No. 782, Huis groot
37 Centiaren.
Aanvaarding na betaling der
kooppenningen: 24 September 1896.
Nadere

inlichtingen zyn te

be-

komen ten kantore van deu Notaris
voornoemd, aan de Nieuwegracht
te Haarlem, alwaar de Veilcouditiën en Bewijzen van Eigendom
drie dagen vóór de Veiling tor
visie zullen liggen.

Groningen, $^

Te bekomen bij D. .BOLLE, Ba-

zaar van Goedkoope Boeken, Hang
bij de Vischmarkt, Rotterdam.

N D
L OSEYD's

O~N.

HÖTEL, (4273)
39 Fmsbv,ry Square E. C. bij Liverpoolstreet en Holborn-Viaduct-Station.
Kamers met Ontbijt van af 4 Sb.
"

.

l

Zooeven verschenen bij
A. OPHORST, te Wageningen :

Alm m Waaiiiimii,

DAMES 7

Op alle plaatsen wordt Thee
en
verpakt, in
gegeven. Puike qualiteit. Zonder

risico. Fr", br., motto „Grossier". Nieuws vld Daa.
(1612)
Gerste

-sgsnsß»^

2 fl.

SC.
5

„

8",
}_" 9"

Erlanger
-_______, xt stout
2
Depot: Pnnsengr. 719,Amsterd.

-^(4040)-

GROMiHcf». Holl-nrf]

|ErT_HS

levert uitsluitend lijne, le qualiteit
gegarandeerde Natuurboter, fr.
per post in kistjes van 4% Kilo,
a 60 Cts. per A Kilo.

DeCredietb.v.HandenNijverh

WILLEM VAN DER ZIJL,
Ketzersgracld 375, Amsterdam,
geeft handelscrediet en voorFijne Edammerkaas
1.30 schotten op handelspapier niet
per stuk.
(4354)
beneden
en neemt gelden in Deposito.
(6086 i

_

Cursus

By

’

Notariaat.
bestaat

Ondergeteekenden

gelegenheid, Opleiding te

ontvangen voor

hot Notarieel
(4.74)

Mr. H. P. DE WILDE,

Advocaat-Procureur.

A. C. DE WILDE,
Arnhem.
Cand.Notaris.

„UNICE/7"

zekere middel tegen
het uitvallen van het Haar en het
verwijderen van Roos. Pr. toez. na
ontv. v. postw. a/1.40 H.C.EDATJW,
eenige

Het

Warmoesstr. 118. Amst.

(4427)

HUWELIJK.

Een Heer, R. K.,

28 jaar, met
winstg. eigen Zaak, wenscht ken-

nism. met gef. Meisje kennis
van Zaken geen vereischte. Dis-

cretie verzocht en verzekerd.
Br.
lett. C JJSBS,_N. t>.__. D.

Iv plaats

Plaatwerk

De Christelijke Kunst
in Holland en Vlaanderen,

Het ib een echt nationaal monu-

praohtwork.

-—

Koop geen Hammen
Alvorens aan HELDT,

,1.
te Beek
Proeforder te hebben
gegeven. Levering overal franco
Rembours:
Gerookte Hammen per K°. 0.60.
Gerookte Rolh. z. been, „ O.So!
Bij 2 et. of meer f 0.56 en 0!75*

Limburg, een

’

ROOKVLEESCH
buitengewoon

mal sch en
1.30.
(3364)

lekker,

3 maanden.
Succes gegarandeerd. FamiMatige
lienleven.
prijzen. Talrijke ref.
Prof.
Lee, Londen, S.E.
lijk Pensionaat voor Dames

brussëlT

30 Rue de la Plaine.
Kostschool voor JongeMeisjes-

Talen, Muziek, enz. Knip- en

Kookcursus. PJ.400

Het is een unique praohtwerk met
31 artistieke Staalgravures, verzameld door den bekenden kunstkenner C. Ed.
Dit werk is gewijd aan de Nederl.
Kunstenaars der middeleeuwen, en
geeft in beeld en schrift een monument der Christelijke kunst, fraai
gebonden kost dit werk thans in

’Bo.— slechts ./ 12.50.
Slechts een zeer klein getal

plaats

plaren is voorhanden.

per jaar. (2291)

Vijf pond Thee
tegen toezending 3 Gulden ï
of proef twee pond franco fMO

Leeuwarden.

J. P. J. ZIJLÈTRA.
(4265)

— I^rlpröktkn7
——
Moedervlekken,
hotbei'OemCONRAD

HEMLINC — GOSSAERT
BLONDEEL —JOOSTEN enz. enz.

exem-

„Christelijke Kunst" zette

men op den te zenden postwissel
a
12.50, en men ontvangt het

’

—

HDBERTDS

VAN EYCK — JAN VAN EYCK
PETER CHRISTUS v. d. WELFDEN
DAVIDS
BOUTS

—

franco
Station in Nederland,
met inbegrip van zak, tegen rembours.
Adres den Directeur der
Maatschappij van Weldadigheid,
te Prederiksoord.
(4159)

(4168^

TV. kochten aan uit het fonds
van de Firma v. LANGENHUYSEN
een zeer klein restant exemplaren van het beroemde Pracht-

mentaal

ïelaanlapiiele_TiÏ2s
Puike ieder

’
"XÖSDEN.
fBO Mis f12.50. ENGELSCH in
— MENDEL,
Afzonder-

Bank: van Leeninpanien,

Secretaris.

wijze waarop men zich kan te
buiten gaan. Naar het Hoogd. van
Dr. J. N. SCHENCK, 2o herziene
Druk, 336 bladz. Prijs
nu
franco v. slechts fl.—. Dit Werk
wordt goed verpakt afgeleverd.
Voor buiten de Stad is het voldoende postwissel te zenden, waarop
vermeld: „Deslandes".

-> „
z^^^^^^, Gerstelag.-Vj

van de GEBROEDERS VAN
tot OTTO VAENIUS
IK BETAAL (1377) EYCK
en POURBQS. Voorgesteld in
altijdHoogsten Pr ijs voor 31
allerfraaiste Staalplaten, met
Monographiën door P. GENARD,
SLEECKX,
Prof.
en Prof. ALB. THIJM,
van Goud, Zilver en Diamant.
versierd mot een groot getal
ERANZ W. SCHILLING,
hoofdletters en culb de
Nieuwe Spiegelstraat No. 18. lßinpe in houtsnede.

De SENAAT vanhet DELFTSCH
ST UDENTEN-CORPS maakt bekend, dat zij, die LID wenschen
te worden van het Delftsch
Studenten-Corps, zich daartoe
hebben te doen inschrijven by den
Secretaris van den Senaat van
bovengenoemd Corps. Zy moeton
voorzien zijn van het bewijs, dat
zy by den Directeur derPolyteohnisqhe School zyn ingeschreven.
De inschrijving voor het Corps
zal plaats hebben Dinsdag 1, Woensdag 2 en Donderdag 3 September 1896,
des morgens van 10 tot 12 en des
middags van 1V3' tot 3 uur in de
'
Receptiekamer der Polytechnische
School.
Namens den Senaat
v/h Dei.-.sch Stbdenten-Cokps,
A. WUBFBAIN,

Waarschuwingen en Wenken
tot behoud van het Leven.
Dr I. DESLANDES. Over de
Zelfbessnettmg en de overige

’

„HET
%g
if NOORDEN",
Bevestigd te

Een nuttig werk.

bevattende twaalf der fraaiste
Gezichten om en bij Wageningen. Prachtig in Lichtdruk
uitgevoerd door de Haarlemsche
Kunstinrichting derFirma KLEINMAN & C. Prijs, in net geïllustr.
Omslag, 1.75.
(.985)

te Brummen, zal op den huize
„Spaanschweerd" aldaar, op nader
te bepalen datum in September
a. s. publieken Verkoop

DliiiSiCfliPs.
d.JL

Eene zeer beklante en gunstig gelegen Zaak uit de hand
(4458)
te KOOPlett. A F 560, N. v.
Adr.

g

Bevraagd,

MAR

gwe
die gensmisbr

Ten kantore van voornoemden
Notaris worden tot en met Zaterdag a. s., vau 10—2 uren, verhoo-

In hot groot R. TV. A. Warmoesstraat 154, Amsterdam.
(4439)

te
De Notaris G. O
Haarlem, zal in het Koffiehuis „De

optsonnen:
Coup. of Co-ps..
Bieren
KoDeiiois.opleEcu
vd:or
8
goed
burgerbestaan
Bt
dat
een
op een Atelier,
VaU
f fbeu'S" f G^êimh Br.
vert. Tusschenp.s. kom. n. in aanm.
uitsluitend voor
lett. M W663,Jy.ii. d.D.
e

’9OOO

Gebrs. A. CANTA,

Koffiehuis.
In een welvarende provinciestad

geb. 23 Mei 1896, van
TE
Fez Euskirchen uit Flora
2 Reuen en 1 Teef, Raszuiver,
W., zonder gebreken. Te zien: 174
Laan van Meerdervoort,Den Haag,
(4401)
bij den Heer COUCKE.

Opgericht in 1871.
_l
Versch. Maand. «-Donid.
Bureau thans: (4339)

Be Villa „JOHANNA", H 66,
met grooten Tuin, aan den Hoogen
Rijndyk, onder Zoeterwoude, nabij
Leiden, groot 21 Aren 63 Centiaren
(zeer uitvoerig by Biljetten omschreven), in bod gebracht op

’

Examen.

Helmersstraat^^
~_i_~v__l--« bekende Courant
s- Lööi-StöoniHontzaprij
bbo» mO NïNG - & I D
le

slag van:

Bessen wijn.

—

Amsterdam, Kalverstraat 44.

len, Physische Instrumenten enz.

(intern) P. G_ AaDp^eiiieii,Zit-efl.-laai|.
Bediende
Brieven met
van
Boekhand.
referentiën
opgaaf
te adresseeren,

Bericht van Inzet.

Zaterdag 22 Augustus 1896,
te halt' acht uren, in het Notarishuis, aan don Burg te Leiden, ten
overstaan van Mr. J. A. F. COENotaris te Leiden, af-

Goedkoop.

10 Cent per stuk,
met Gebruiksaanwijzing.
De 12
{Sm)
stuks franco per post na inzending
\ JZWAARDEMAKERCzn.,
van 1.20.
Stoomvruclitensapfabrielc, Weesperxijde,

te nemen, tegen billijken
een COMPLEETE, zoo goed als
(4453)
nieuwe Inboedel.
Br. fr.. lett. J O 568, N. Vld Dag.

, wenscht
verwisselen, hetzij door praktijk

i
MODfSTEeene (Hoeden.)
en
Iste

;

een" ruim bestaan te verschaffen.
De Eigenaar is bereid eenigen tyd
den Kooper belangeloos ter zijde
to staan en alle mogelijke inlichtingen te verschaften.
To aanvaarden I°. November of
1° Januari e. k.
Br. fr., lett. U V, Alg. Adv.-Bur.
Amßterdam.
KRUISMAN &

Zwaardemafcer's
— Bessensap en

Vliegenvanger.

nog

Sociëteit-Lokaal met Vergunning
en grooten Tuin. Br. Fr„ lett. S H P,
a/h Alg. Adv.-Bur. van NIJGH &
VAN DITMAR, Rotterdam. (4504)

Eek en Wiel.

Biedt zich aan, voor Noodhulp
°f voor Vast, tegen November,

Uitstekende gelegenheid vooreen
Jouguiensch met kapitaal, om zich

E.D. Kaas

. $ f;fg
n. pw. fr. D. DE BOEK, Edam.

VRAAGT

Engelsche

Eenvoudig — Doeltreffend

voor 12 kinderen, Landkaarten,

Te Koop: een Koffiehuis en

mo

rcliNE^DotcQ 2' * Z

lett. PP, bij den Boekh.
(4503)

Br

(4939)

Betrekking kan

NOBELS'Adv.-Bur., Nieuwe Groen-

gen te bezichtigen van 2 tot 4 uur.

2ie ojavaezijAe.

Mooning
20 Golden
die een

op een

’

23

gi«_3^i«

Ersoheinung.

*°
foot,

Dorp bij Nijmegen gele-

tot Pension van
Ïngenheid
2.— p. p.
Aug. tot Oct a

»uf Schifl! »ls
Billett6Ur etc, 28 Jahre, imposante

bezorgen als Hofmeester

PENSION aangeboden.
lett. B 72, a/d Haarl. Boek-

Leerling,

TE KOOP AANGE-

BODEN.

besch.

Gevraagd:

een gezonde MIN,

_»it Kenntniss d. Engl. & Pranz.
tachtig, sucht Stellung möglichst

diegeen
Joorjaar
eene

bij twee

Pr.gr. bii LeidschestrDames, P.
lett. A G 583, N. v/d Dag.
Br.

zien.

Deutsatte Kaufmann,

Buiten.

'

met vrije Kamers aangeb. aan 2

JTëTöcht
twee maanden
O
niet jonger danattes.vari
aen

's-Gravenhage.

voorwaarden

PENSION^

leeftijd

WH 30-jarigen
nrae PMMt
it»
zoekt Nuttig Werteaaa-cJ_inzijn in een Gezin met x oi 2
onoei
deren. Fr. br. te adresseeren,
»oisse_
Restante
F,
B
Poste
lott.

schaafde H. K. Juffrouw, Kinde 25 jaar, gewend met ion.e
»».
deren om te gaan. Salaris ■

vragen voor hunne Scheepswerf
Jiet Dwarshelling, aldaar, een
__EESTERKNECHT. (4512)

In oen hoofdstad van Noordeene sinds jaren
Holland wordt
bestaande Kweekerij, waar veel
worden
Rozen en Vruehtboomen
o-ekwoekt. wegens vertrek naar

een

lett. O Z 605, Nieuws vld Dag.

,prima huis te Cognac zoekt
Ïj^eu
(-^U)
straat No. 9,
_■ voor Holland een degelijk
V,
Brieven
onder
lett.
in
AGEüf..
evraagd to 's-Gravenbage,
*_v
den Boekhandelaar P. KUIbeeene
gezm,
Ij
deftig
een
PERS, Zijlstr. 71, Haarlem. (4526)
boven

Scheepsbouw.
Bo ln

kwëêkërljT

in den omtrok dor Leidschestraat.

_

onnoodig
melden. Aanbiedingen

standen van Leiden, voor
f 4000. Zeer oude Zaak met veel
huurjaren. Ontvangst per week
aan den
/ 'fiO a f 17°- Er. lett.
Boekh. C. J. H. TRAP, te Leiden.

g.vraagd by

netto

-e&f*»°*£
ïtetourneeren Imicntinge^
bekomen onder lett, BV 00%
f**(io"rf)
N. v. d. Dag.

’

spotprijs van 130.
lett. LV 662, N. v/d Dag.

-1
eerste

en Inwoning mot vrije
KostSlaapkamer
lieden, voor
Jongmensch,

de

reis
reeds verscheidene malengemaakt
tusschen Indie en Holland
heeft, zoude gmxmep
Bat_via
lijk met eeno Familie naar
te

Orgel

r_V»r Overname aangeboden Slijterij en Tapperij op een der

g/louo Dame, Onderwijzeres, vraagt
1_ bij nette lieden vrije Zit- en
Slaapk., met Kost en Bediening,
in den omtrek der Planciusstraat!
(Netto stand.) Br. met uitvoerige
opgave der voorwaarden, onder
lett. N IJ 664, N. v. d. Dag.

i___i___-

Zonder
Samsch
Geneesheer

den

Br.

TE HUUR en TE KOOP.
Te bevragen by R. DAANEN,
Makelaar, aldaar.
(2733)

pouvant fournir <\o
de
bons renseignements, sont priees
N
au
ini-iales
1.
s.
R'adresser
_____&
B. NIEUWENHÜIJS,

Ni
e
uwe
’l3O.

TERRIËRS!
FOXaangeboden,
zes weken

Geen bluf geen opruiming !! maai
uitsluitend le qualiteit. (4511)

’

’

2JZ Spel, 10 Reg. mot Kniozwel,
garantie en franoo levering, voor

bjj Arnhem.
VELP
Verschillende Heorenhuizen

et jouer du 1 ïano.

’’

Koop

PraëSFfe

Fr. br. let. S A 622, N. vd D. (1507)

allant en
R- F- sachant parier

Hollandais

zyn van

Prospectus op aanvrage gratis.

trois endeinande auprès de
classe, une

■

■

oud Echt ras. Te zien : Beulingstraat 13, boven.

prachtig gel.

vlug in de recepvan den P.
tuur kan onmidd. in eenApotheek
worden.
te Amsterdam geplaatst
Salaris 200 gulden, intern, buiten
de wasch.
lett. IJ C 558, N. v. d. D.
Br.

On

■

..

Adsistente,

3

te

_.

.*

BABOE,

getal 7, 's morgens van 9J.—11 en
8 middags van 2—3>_ a
’2.50 per
"jaand, X p- w-' Onderw" ia 'fc
Fransch, Duitsch of Engelsch, bij
een bej. en geh. mar., opleider voor
Examens, Privélessen, ook Boeken Handelscorresp., 2 X
P- w. ’8 p. m. Voor Heeren 's morBens en 's avonds.
(.530)
_rlett. J T 660, N. v.d. D.

dadelijk- ;

?fIT

le

Utr., N.- en -.-Ho_.-ncl.Pr. 25 et. p. st.
Fr". p. post. Arnhem, VOLTELEN.
f**,

1806. IeBLAD.
_
Recepten, Verbandstoffen enz worden
_£_>
Amsterd. tegen laagsten prijs contant direct en vrij bezorcd
Tfn 8 TlnfnOrTl/fig
bij
hooger.
per
de
flo. .. . ’0.25 en 0.50
Eiwit-taal,
maat,
HpHK
fjfeflll^fl
Odol
in fiac. ,0 20, fOAO en
KX-Ar Ui ÜbLil
i
Kma de Vrij, per fl. . . 0.20 en /"O
UMOÜI
Blaticlsohe staalpülen, per fOOO
1-40.
85
"
"
0.40. g Kinine-pillen, per ïoo
.
_>« J.«nhoo-'_i,
£S|sp_y_ Eau de Quinine, per flacon
.
50
"
/O
"
Maag-en Slijmpillen, per doos . .’O2O
Goedgek.blj Kon. Besluit, *-*«^» Santal Capsules, p. gr. doos
" /1-50. .■
Dr. v. Bruns'sche Watten, p pakje 8,15 en 25 Ct. Naar buiten, postwissel lo et. hooger. (6940)
naast Vijgendam.

goed verpakt franco thuis. Bii
GEBR. E. _. M. COHEN, te
Arnhem en te Nijmegen.

Levervlekken,

gele

Huid, verdwijnen door

de middel van Dr.

Flacon 60 Cts., fr. na ontv. Postw"
76 Cts. Depot A. VAN TUYLL,'

Paleisstraat

13,

Amsterdam.

(509]

Koenigswinter a/d Rijn

MOnOPOL-HOTEL
Huis van
Matige Prijzen.

den ln Rang.
De Directie.

Lift.

—

(3101)

Hieuw Malt_iisiaiir

Mej. B. AV. LEQUIN DE BOTH

Verloskundige, Nassauka

Huis, Amst. Spreekuur, dag. 10—3

HET NIEUWS TAN DEN DAG TAN WOENSDAG 19 AUGUSTUS Ï896Ï IëBLAD.
44,

Bij een bezoek aan

4

in dit Restaurant,

te

Leidschegracht
Amsterdam wordt
beleefd verzocht in
voordeel Dineeren
v/h G. BIKKERS.
z.nde de van ouds bekende degel.ks
Diner met
een glas Bier bekomt. Bussen aan huis zonder pr„sverhooging, door heel de stad. Dagelfiks de Menu aan huis in diversekeuzen. (3417)
Holl. Keuken, alwaar men voor 80 Cts. een
Restaurant
.
Wil men een
veraterkenden en tevens gemakkelijk bereidlj.,
dan:
baren drank,
«_Wat- . | Amsterdamsche Hypoth.-Waarborg4_aa.sc__
degelijk

Utat is niet het beste succes

pijn, Hoofdpijn en Verkoudheid?

Anker-Pain-ExgeHer.

USni moet dos steeds in ieder
WH» huisgezin Toorhandeoworden gehouden?

’

©Onderlinge

(4988)

Beproefd middel tehet uitvallen van
het Haar; met Kinabast en Klitwortel tot
hoofdhestanddeelen.
f 1.20 perflacon. (7348)

Igen

Franco tegen Postwissel of
Postzegels,rembours ’1.35.

.Zoon,
s
an
L. Varossi
Aarlanderveen, Z.-H.

Gewaarborgd zuivere

Natuurboter.

De Room.oterfbrie_„OMem-r7£{"
verzendt dagelijks fr. p. p. onder
remb., prima Roomboter en
Keukenboter, in kistjesv.
4.4 Kg. De prijs is thans ’1.20
(526)
en ’l.lO p. Kg.

TE HUUR, Marnixstraat 372 bij de Leidsohe-

gracht, dagelijks te bezichtigen. Huurprijs fB5O.

Te bevragen bij den Makelaar JACQ,. BLOCH Jr.,

Leidschegracht 113..

(3780)

in den Komkommertijd
1
aan 't werk te blijven — lage prijzen.!

lOm

Beddelakens.

Dameshemden
met Kant en Feston,

VALE_.TIA-LII.NEI.,
allen 3>_ El lang,

1

’1.15, ’1.20, ’1.40.

——- Nachtjaponnen!
_
I
f 170 f2 * ’2.30, ’3
doznn.
P.ne
HeerenheHlden
Voor Uitzetten vrage men
Geïllustreerde PrijscouGraslinnen,!
___—i_-

’15.40 ’17.60
Sloopen

’

’19.50 ’23.90

6.— per

________,H

—Z.

van zwaar
1.22,

’ ’

1.40.

|

(4063)

|

Op aanvraagfranco 11.H. KOLTIIOF, Fabrikant, Almelo.

GEBR. J. E. & S. L.
ZEEP
DEKKERs
ZEEP, waarmee wol en flanel kunnen behandeld worden GOEDHART,
stof aan

Wormerveer.

te tasten.

_,

,

,__

ffls)

JAN DEKKER.

ScMeöam.
iorlala
CartaasÉli*
Dartonnen Doozen voor Engros en Luxe-verpakking.
LITHOGRAFIE en STEMDRUKMHIJ.

**
verzendt

GRASEOOIBOTEE.

’
’
Witsenkade
33-30
Nicolaas
tusschen de Pieter Pauw- en Nie. Witsenstraat
Kilo
Kilo

„

—

3.25
12.

(4435)

4
20

Kilo
Kilo

ANSTERDAH, Damrak 73.
Telephoonnummer 696. (1360)

—

5.—

„ 23.

ÏÏ——-, Buime-BENEDENHUIZEN (Sous'i'Q UT SPa terrain, Belétage en le Étage.)
Ruime BOVENHUIZEN (2v. veri U ll U.lil a dieping), ruim achter-uitzicht,
alles volgens de laatste eischen ingericht.
Dagel ij ks te bezichtigen.

ï$

in

i i

\A/'T

liiiii—iii

ii

"i

Te bevragen aldaar en bij denMakelaar JACBLOCH Jr.,
Leidschegracht 113 b/d Marnixstraat, te Amsterdam. (9569)
ZUIVERSTE, AANGENAAMSTE en
meest VERSTERKENDE Bieren zijn die uit
de
STOOM BIERBROUWERIJEN „DE
KRAAN" en „DE DRIE SNOEKEN", firma

De

B6n

S. FRENKEL & Zn., Plantage Franschelaan 28; H. MEEKHOF Jr.,
Heerengracht 350; J.
Ceintuurbaan 310; J. ROSEN(1455)
BACH, Kerkstraat 365.
Adm.
De Directie: A. S. VAN
Dir. K. C.

MUZIEKSCHOOL

iBBH-r

Dan. de Lange.
Voor HARMONIE of ACCOORDENLEER: de Heer A. C. Bso uwee.
Voor MUZIEKGESCHIEDENIS : de Heer Jacqües Habtog.
Met September zal een speciale cursus voor SOLFÈGE geopend
worden.
Het Prospectus is te verkrijgen aan het Sohoollokaal N. Z. Voorburgwal 294, alwaar de Directeur Maandag24 en Woensdag 26 Augustus,
van I—4 uur namiddags, te spreken is.
Ouders en Voogden, die Kinderen op School wenschen te plaatsen,
worden verzocht vóór of op dien datum opgave te doen aan den
Directeur, met vermelding der verlangde onderw.svakken.

Aanvang van den nieuwen Cursus 3 Sept. e.k.
Het Bestuur:

D. W. H. PATIJN, Secretaris.

.._._l?_-_.?._____^__.^--..-_.Z'f._^

van

DE AL-EMEEKE BAZAE,
|_f 283 _3r283
beste
voor hen

gelegenheid
is de
die zich MEUBELEN, enz.
willen aanschaffen of zich op de
voordeeligste wijze daarvan
wenschen te ontdoen.
(4938)
MEUERINK MEIJER, Makelaar.

ï. contant.

_"_.._:.... e H-..1.---. a„-j._-j-«
Brunmg
& Muhren, Amsterdam.

Misbruikmaken
Sterken Drank. Wie
dit

van
gebrek wil genezen worden, vervoege zich in persoon of per brief
le Boomdwarsstraat No. 5, Huis,
bij de Boomstr., Amsterdam, bij do

bezittende'het
Erven
onfeilbaar middel tegen deze lioillooze kwaal. Te spreken dagelijks.
(4401)

’
’
’Büzonüere Hanflel-SCIiOQI,
Heerengracht 111.

Hervatting lessen 8 Sept. Inschrijving,
van Leerlingen tot 1 Sept.per brief.

Practische en degelijke Studie
van Handelswetenschappen en
Moderne Talen. Schoolgeld
300.
In de voorbereidende klassenkunnen enkele Leerlingen geplaatst
worden die bijzondere leiding behoeven. Schoolgeld
150. Inter*
(4477)

Voor SOLO en KOORZANG: Mevr. Collin—Tobisch, de Heeren Ant.
Avekkamp en A. H. Tiebie.
Voor ELEMENTAIR-ONDERWIJS: Mevr. Dahmen—Stboo.
Voor PIANO : Mevr. Bosmans —Benedicts, Mevr. Dahmen—Stboo en
de Heeren J. Röntgen, Louis Coenen, J. B. de Pauw, P. C.
Koebman en A. Pameijee.
Voor VIOOL: de Heeren Joseph Cbameb en L. H. Eisendobn.
Voor VIOLONCEL : de Heer Henbi Bosmans.
Voor FLUIT: de Heer J. F. A. T. Dahmen.
Voor
CONTRAPUNT en COMPOSITIE: de Heer

or-IJDIIFTAFFI
O
l/_B"E-LiO

hoYen'

li

herinner mij heel goed
dat de prijs ’2.50 per stuk
was en nu slechts 60Centen»
't is meer dan weinig vooc
de zoo beroemde

Alcott'sWerken
1. Onder Moeder Vleugels.
eigen Wieken.

2. Op
3. De

Beer.
prachtvolle, beroemde
Ï.ÏÏ7ÏS
_»£&._ werken van ALCOTT,
fonkelnieuwe uitgave, worden uitverkocht voor slechts 60 Ct. ol
keurig gebonden voor slechts
90 Ct. Wie aUe werken te gelijk koopt, betaalt voor de 10
deelen slechts ’s.—, voor de
10 prachtband. slechts/ 7.50.
Verkrijgbaar bij D. BOLLE,
Bazaar vanGoedkoope Boeken,
te Rotterdam, franco na ontvangst van postwissel, waarop be-

halve

Aangenaam Zeetochtje langs Oranjesluizen, het

eiland Marken enz.,

naar HOORN.
Dagelijks behalve Zondags.

Pra - 8.! ï..
IZ._■ tffifrS
A*h BB _ l-Ba."

_?

en groen Laken be-

Geld verkrijgbaar

_W" GELD

(4142)

.

90

'

enz.
Fabriek van alle soorten
SPECIALE INRICHTING voor het fabriceeren van
(1720)
VOUWDOOZEN (Paltsehachteln.)

op Ceelen, Koopmansgoed aren enGoederea
Toor Publieke Veiling en onderßo-gtoc—_

en Wisselkantoor, WONING-«_ID8
Het Ned.121Effectenbij
Kalverstraat
de Taksteeg,

desverkiezendemet onmiddellijke afrekening. Sluit Beleeningenen Prolongaties.
Uitvoering van Speculatie-orders zoowel op Binnen- als op
(344)
Buitenlandsche beurzen tot voordeeligste condities.
koopt en verkoopt Effecten, Coupons, etc.,

.tatttGifl

241 b Groot-Gitvan..dmiscïG
de Laatste Klasse:
Trekking

VAN 5 TOT 26 SEPTEMBER .896.
Hoofdprijzen: M. 500,000,

_

M. 300,000, M. 200,000, M. 100,000, M. 50,000, M. 40,000, §
M. .30,000, enz., in baar geld; kleinste prijs M. 162.
55,000 Loten met 20,000 prgzen.
Origineele Loten tot de origineele prijzen:
1/8 PI. 10.-; 1/4 PI. 20.—; 1/2 PI. 40.-; 1/1 PI. 80.—. I
Porto en Lijsten 50
aanteekenen 20 Cts. extra, worden ||
aanbevolen en verzonden door
PAUL STEI_OSEKG «fc Co.
door den Staat gekwalificeerde
j
(4434)
i/M. Duitschland.
.________.,__..,,Sebwerin.__,..„,

_

J sf

,

-_,_,._

: ..

;r,^ T________^

voor

MOS_.SI.AM),

’

toezend, a, 0.25 door de Makelaars
Arnhem: v.
Voorz
Apeldoorn: BRUNOTIDEMAN.

Bergen-op-Zoom:P.J.SELLscHOP
Breda: SOETER & o°.
Deventer: ,T. D. GANTVOORT.
Dordrecht: FRANS SCHAAP Jr.
Gouda: Van Bolhuis Hoitsema.
's-Gravenhage: E. KWIEEIE.
id.
Bënnewitz&Backer.
Groningen: J.L. laXïboJLz.,S<_r.

Haarlem: Niephavs en Dfiosïe.
Hüversum: JAC. BENNEMA.
Kampen: C. J. KOOMAN.
Leeuwarden:DEV__Es& v.d. Zee
Nijmegen: Van Houweninqe&C0.
Rotterdam: Mesteino & v. d.
Rovaaet.
Tiel: N. H. VAN ZETTEN.
Utrecht: H. DE WIT.
Wageningen:R. DE VRIES.
Zutphen: D. LI.ISEN. (3484)

Amst,
(IÏO-)

T__too__tellii

van LandiioßW ca ZaaisÉe
MvCTteü
VERLOTING

Vkdölschool
van
PAARDEN,
van LOUIS STERK.

is

HORJUS & Co.

,

"W ca

wordt verstrekt op Grootboekkapitaal
Vruchtgebruik. Billijke conditiën.

met Loketkast
kleed voor f 16 Teekening wordt Adr. B B, aan KOUMA
°.p aanvra&e fr- -erzonden. Leve-

il

Van AMSTERDAM 's morgens 9 uur. Van HOOEN 's namidd. 4J_ uur.
Betour le kl. ’0.60, 2e kl. JOAO. Enk. le kl. ’0.40, 2e kl. ’0.25
Ligplaats: De Buyterkade Hoornsche Steiger.

vermeld staat 1

op Hypotheek en Grossen van Hypotheoftlr*
Schuld vorderingen. Lage renten.

RIJTOE..,
enz.,

"it >■;
„

nummer

Nieuwe Uitgaaf Alcott,

I O?__t_NMMS-__i_t_-«_S_f.*_(!'V VL «
__"__

Wereld in.

4. Rozeknop.
5. Eijne Handschoenen.
6. Sylvia en haar luimen.
7. Een Nichtje met 7 Neven.
8. Zonneschijn na Regen.
9. Een handje helpen.
10. De Kostschool van Meneer

(2263)

Stoombootdienst AMSTERDAM-HOORN II 51

’

De Directeur,
H. C. P. DISKS.

Hoe Kan Dat Toch,
ik

Inschrijving voor den Cursus van I°. September. Spreekuur 's nam. I—2 uur, Amstel b/d Halvemaansteeg 108. (4361)

Gorinehein. /^ ]<___B_Bi_ c\
//'^_f_H
'^_^->\

’

Kapitalen 'beschikbaar

ÖWi-l-IJr

NÉL .arii_B--ÉüK LiiïSÏBDiy

1.40

2 st. 2.70, mindere soorte
!■— p. Stuk.
(4128^

naat f 1000.

10l tortrii Her Mum
latsftii
Directeur: de Heer DAN. DE LANGE.

ook bij al onze Stalen-Depêts, op

°—"a*t
(4039)

"'

tegenpostw.fr .per stuk

van de Afdeeling Amsterdam der

Prijzen

■_______Hffi£_Hi

_Tl

A. F. VAN RENESSE & Co.,

Bijkantoor te Amsterdam: Dam 4.

Hoofd van het Bijkantoor te Amsterdam: J. W. MEYJES Jr., Inspecteur.
Inspecteur voor N.- en Z.-Holland : J. J.
Parkweg 100a.
Hoofd-Agenten: A. C. BRUYN, Prinsengracht o/h Amstelveld 766,
Prinsengracht 729.
Telephoon No. 1355, en Mr. E. W.
Agenten : FRANZ
Vossiusstraat 4; A. G.
firma

_

«uw_

te Monnikendam,

Sloit alle soorten van Kapitaal- en Rente.erzelerinpn.

Linnens en Katoenen, zijn,
onze Witte Planellen, met het HB
1 evenals
oog op een langdurig gebruik, speciaal OT
| uit de allerbeste grondstoffen vervaardigd UM
behouden' zelfa biJ veelvuldig gebruik,

Rotterdam.

L OOSTERBAAN,

—

" goederen,

**j*w*

■'-■■

LetFijneodEdammer
't 20-jarip
Aires.
Kaas levert

.... „

(4141)

VRIEHD DER ZIEKEN- ;!

Men schrijve eene briefkaart
aan Richter. Boekhandel te

1'

f 1,000,000.—
Maatschappelijk Kapitaal
6,700,000.—
Reservefondsen ruim
bedrag
21,000,000.—
Verzekerd
ruim ....!„
, 9,600,000.
Uitgekeerd bedrag ruim

WITTE GOEDEREN.
Al onze Witte Goederen, als: Servet-

HHH_____________j

(DE

(2544)

BOOMPJES No. 9, ROTTERDAM. Opgericht 17 Januari 1863.

JPS________________Fl

NIJVERHEIÖ, Kralingen,
franco ~ rembours door geheel Nederland, de allerflinste

2>_
10

Zuiveraars van Stads- en
Rijks-Gebouwen enz.,
door het geheele Rijk
te ontbieden.

’0.40

MTIOiMI LranAiitt.

Verzekeringen op 't Leven, Gemengde Verzekeringen, Kinder- en Uitzetverzekeringen en

Ruil WINKELHUIS

bekomt elke lezer van ditblad
het niet alleen voor zieken
maar ook voor gezondenhoogst
belangrijke en nuttige hoek:

■

Kilo

%

.—j

|<« GRATIS*

Fabrikanten F. KORFF & Co., Opgericht 1811, Amsterdam.

op I°. Januari 1896

Lijfrenten onder alle vormen van Premiebetaling en Winstuitkeering.
(3088)
werkelijke
10-jarige
resultaten
Do voor 1896 behaalde
voor
Winstuitkeering zijn gaarne voor een ieder verkrijgbaar bij de bekende Agenten
en Inspecteurs, zoomede aan 't Hoofdkantoorder Directie voorNederland.

J.
%
’1.50 ’0.773.

leder Winkelier kan u die tot deze prijzen leveren.

Sluit

de
rant, Stalen en Modellen.

Modiste, is dagelijks te spreken. Overtoom 6, stille .zijde b/d
(3788)
Nassaukade.

is de eenige
zonder de

uitsluitend verkrijgbaar in bussen

ruim 550 Millioen Gulden.
Directie voor Nederland: Spui, Amsterdam,

~^J

Mejnffr. A. BOUT,

’

Levensverzekering-Maatschappij.

Waarborgfonds

Prijs 50 e., 7§ e. en 1.25 de
flesch. Voorhanden in de meest. Apotheken en bij F.AD. RICHTER & Co. te
Rotterdam. Te Amsterdam hij: Ulojth,
Cléban en ». Tuyll.

~

KORFF CACAO,

The Mutnai Lire Insurance Company of New-York.

Anker-Paiü-Expeller.

._

3

Zij, die Gelden wenschen te beleggen op Hypotheek, waarvan
Kapitaal, Aflossing en Eente is verzekerd door het Waarborgkapitaal,
kunnen deze heden plaatsen tegen Z% ten honderd 's jaars.
Prospectussen op aanvraag verkrijgbaar.
4417)
DE DIRECTIE.

Wdl aan te wenden tegenKies-

'

—

. .

Aaker-Fain-Expeller.

hun eigen

fijnen,
gebruik

KANTOOR: NASSAUKADE 112.
500,000
Maatschappelijk Kapitaal
Geplaatst en VolgefourneerdKapitaal „ 462,000
„ 400,000
Gedeponeerd Waarborg Kapitaal.

gevestigd te Amsterdam.

is de hests iawi .vingtegen Jicht,
Rheumatiek, Lendenpijnen, kortom tegenpijnen van allerlei aard?

'

ieder

inbegtip

OPAL ia het beste Vlekkenwater, het overtreft Benzine,
niet gevaarlijk bij het vuur, riekt aangenaam en laat geen sporen na.
Pri.is 25, 40 en 70 Cts.
In het groot R. W. A.
(4457)

WARMOESSTRAAT 154

-

AMSTERDAM.

DE NATIONALE HYPOTHEEKBANK, opgericht in 1881

verstrekt Geld op Eerste Hypotheek,
zonder vooruitbetaling van rente, tegen 4 pCt.
Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden Verkrijgbaar
»an het kantoor der Banlr, Keizersgracht 370, te Amsterdam
dagelijks van 10 tot 4 uur), of bij bare Agenten:
VAN CAPPELLE &
Koningstraat 42, te Arnhem.
Mr. W. A. COST
Keizerstraat 11, te Deventer.
IMAN J. TAN- DER HAVE, Nieuwstraat D 224, Zierikzee.
DE HOLLANDSCHE BANK de Vos & Vreedre, Plein 17, 's-Gravenhage
Mr. T.
StoeldraijerstraatH I A, te Groningen.
MAAS & WAALSCHE BANK, Kneppers & Co„ Kannemarkt 9,Niimegen
NOORD-HOLL.
Voordam C 13, te Alkmaar

NOORD-BRABANTSCHE BANK, Breedstraat 27, te Maastricht.
K. E. NUMAN, Dubbele Buurt B 61, te Purmerend.
ADR. OPPERS & Zn., Nieuwe Haven 167, teßotterdam.
Mr. P. RINK, Ambtmanstraat Wijk P 12, te Tiel.
HENDR. v. d.
Maartensgat 14, te Dordrecht.
M. SIERSEMA, Groote Oost 25, te Hoorn.
D. TIGLER WIJBRANDI, Noordvliet Q 15, te Leeuwarden.
Mr. C. DE WILDE, Oudekamp 12, te Utrecht.
J. W. BECK, te Aarlanderveen.
(4599)
Mr. D. J DEN BEER POORTUGAEL. Melkmarkt. te Zwolle.

te houden bij gelegenheid der
Tentoonstelling te ZAANDAM.
De juiste datum der trekking wordt binnenkort aan*
gekondigd.
30,000 Loten met ruim

1000 prijzen.

HOOFDPRIJS:

Een prachtige Landauer met twee
Paarden en Tuigen.
Verder:
PAARDEN, KOEIEN,

VARKENS, PLDTMGEDIERTE enz.

Prijs per Lot f I.—.

De Loten zijn verkrijgbaar
aan alle Kiosken en bij
de Depöthouders.
(4042)
Speciale Inrichting

(4348

Nieuw-Malttaianisioe
Wed. VAN HAM, 'oevoegd

Mevr.
Deskundige

Kon. Goedgek. Nieuw
Malt. Bond, dagel. te consult, van 11—3.

—

Leidschekade 85a, Amsterd.
'
van
BOELOFFZEN
Amsterdam.

19 AUGUSTUS 1896, 2e BLAD.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG

Tweede Blad.

—

-

18 Augustus.

,<_Het „Hoofdcourité voor do Inhuldiging-feesten
's-Gravenhage in 1898 is ais volgt Baamgesteld:
ldr.
-.Mr. J. Heemskerk Azn,, Minister vau
»■
£" M. C. Asser, lid van den Raad van
Conrad, H. D. Guyot en J. M. Pijuacker

w.-

*"

van de gemeente-finanoiën, noch zij, noch de
T. K. veel zin zullen hebben om met Mr. B.'s
voorstel mee te gaan. Men dient geduld te
hebben tot de hervorming onzer levende weermiddelen.
De hoofdbedoeling van Mr. B. maakt echter
zijn voorstel zoo mogelijk nog onaannemelijker.
Voor de schadeloosstelling van den schutter vindt
het HM. geen publiekrechtelijke reden, nog daargelaten de vraag hoe zij billijk zou zijn te
regelen.

HorV.
£.k, afgevaardigden der residentie; Mr. C. 1.id.;
Raadslid; A. J. C. baron van Pailandt,
Mr- L. P. M. H. baron Miohiels van Verdu.nen, id.;
Mr- H. Graaf van Hogendorp, A. Kooi, gencraalgaJoor; Jhr. H. Lainan Trip, kolonel; W. J. K.
»"
V. E.
gömer, id.; J. F. Diemer, id.; Jhr. W. K.;
J. i- ■
Baud, id.; A. A. Kuuijver, pres. K. v.
pres.
£ror_bet, pres. Nation. Ver.; C. 3. L.

(het plaatsen van
straat 85) en J. C. Mulder en Co.
een gasmotor van 1 p.k., ten behoeve van zijn fabriek
van vogelkooien, gevestigd in het perceel Jacob van
Lennepkade 24 (voormalig Nieuwer-Amstel).
Scheepvaartbewegindoor
g

te Zeeburg.

tonneninh.

.

naarLedig.
Geladen 17

de Lek

Dag der week.
Gel. hoeveelh. 4066

5632

.

..
5571
Totaal . 14
Binnenschepen.

De Fransche geneesheer Despeignes, te Lyon, moet een aanvankelijk welgeslaagde
proef genomen hebben met het toepassen van
Bö_tgenstralen ter bestrijding van kanker.
Gemot, tonneninh.
Richting naar
Beu 50-jarig man, die aan vergevorderde maag337
Zeilschepen
23916
de Lek Stoomschepen
kanker leed, wordt tweemaal per dag aan Rönt56
E- K. Volksbond Dr. F. van Gheel
5504
verloop
blootgesteld.
Na
van acht
leegenstralen
Chr. Volksbond ; J. D. iluijs Azn., comm.baron
Pbrca.
29420
ad j A. Hoogenraad. Kaadsiid Dr. W. C. A.
Totaal
393
dagen werd de pijn aanmerkelijk minder, en, wat
van Vredenburch, Hoofdredacteur van hot Dagblad; meer zegt, het gezwel in de maag werd aanmerGemet. tonneninh.
Richting naar
24864
Mr. R. Macalester Loup, id. Het Vaderland, 3. D. kelijk kleiner. Men gaat nu voort den lijder op Amsterd. Zeilschepen 360
4828
Stoomschepen 48
Doorman, id. Haagsche Courant Jhr. J. W. van ïitspeu
te behandelen.
manier
die
Sevenaer, id. Residentiebode; H. de Wilde,id. De
Denissenko,
Dr.
te
St.
Pebeweert
Intusschen
408
29692
A. A.
Totaal
Hollo.nder; A. Lesturgeon, id. De Avondposi; Mr.
tersburg directeur-geneeskundige van het stedeS.EEPBOOTEN.
?_? Pinto, Raadsheer Hoogen Eaad; Mr A. Telders, lijk
een geneesmiddel
Gemet. tonneninh.
Brjanslcer-ziékenhrxia aldaar,
ld-: J. T.
lid Tweede Kamer ;M. Hijnians
te hebben in het sap Richting naar de Lek
53
1570
Wadenoijen, oud-Raadslid; J. H. Komswiuckel, tegen kanker gevondenMajus
L. (schelkruid of Richting naar Amsterdam 47
1234
den Chelidonium
Generaal; A. G. Ellis, kapt. ter zee ;W. van Marken,
van.
schoolopziener; V. Ykema, hoofd eener school; 3. stinkende gouwe). Binnen 15 _25 dagen moet
100
2804
Totaal
*,■ Havelaar, Dir.-Goa. posterijen; Dr. T. H. Blom men roeds de gunstige werking van dat middel
Rijnsehepen worden in deze opgave verOnder
geneesheer ; J. Th. Amiabel, decoratieschilder
(#)
plant
lang
was
sinds
poster,
Die
K- J. Mondt, architect, W. B. van
architect; kunnen bespeuren.
staan: Eijnaken, alsmede schepen, voorzien van een
wratten.
Rijnpatent en met een lading komende van of beGebel, bankier; Joh. Krap, ingenieur; W. A. een bekend volksmiddel tegen
m't, industrieel; ÉT. van Vliet, secretaris werkliestemd naar den Erjn.
ij s verVoor de Rechtbank te Par
denver.; J. H. A. Nierstrasz, kapt.-adj. gren. en jawegens
die
een
juffrouw,
dagen
dezer
??ra > M. Edersheim, bankier; M. J. van Bosse, oud- scheen vervolgd
Marktnieuws.
werd, omdat zrj zich een sijsje,
dWe_teur openb. W. Indië H. W. Mesdag, kunstschildiefstal
zitten,
had
toekwam
Mr. dat op haar vensterbank
i Jhr. Mr. V. E. L. de
Amsterdam, 18 Aug. Koffie. Oohtend-noteering :
A. von Weckkerlin; Mr. H. Zillesen, commies■"".H.
e
Aug. 50—, Sept. 49-,0ct.48X, Nov. 48J£, Deo.
lavagriffie- p, de Josselin de Jong, kunstschilder; H. L.
was echter —in strijd met
Sej)f
Rechtbank
7 A> ] im .il6%,i!'ebT.4G%,M«.nrb46%, April 46^, Mei
6
4
graaf
K.
F.
P.
een
ambachtschool;
Mr. W.
wilde
K-ersma,
dir.
et. Stemming vast.
van oordeel, dat het sijsje als
Buffon
Juni 46—, Juli 46—
yan Bylandt,
gezant; Mr. D. van Houten, advocaat;
beschouwd, dien iedereen, 46—
worden
Aug. 32%, Sopt. S1&, Oct. 30V, Nov. 30^,
moet
Santosvo-el
D
yH. Smiet, typograaf; A. de Jong, visscher (Schev.);
is en niet door zijn eigenaar Deo. 30%> Jan. 30%. Febr. 30%, Maart 30J^, April 30ï_,
H. L. Enthoven HL.n., ils hii in vrijheid
ft- P. Mutters,
30
-I"'' 3°Ai ot- Stemming vast.
zich
kan toeëigenen zonder dief- Mei 30%,
vervolgd,
wordt
preB. Teekenacad.; Mr. C. J. E.
}?-s A. P.
Rotterdam, 17 Aug. Binnenlandsche Granen:
vogelvnendm
vrij.
de
sprak
zij
raaf van Bylandt, lid Ged.
en
plegeS,
Mr. Th. L. M.
te
vond in bepaalde beste qual. tot
Tarwe. Jarige plaatsing,
■*!" Bcrret, lid Prov. Staten en pres. Vincentiusoverige soorten traag 10 a
prijzen
dokter
is
vorige
vrouwelijke
??reen.; Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deijnoot, oud-secr.
Eene
lager verkocht. De beste ’6.30 a 6.50, overigens
20
et.
aangesteld
Begeering
£" v. K.; Mr. C. Pijuacker Hordijk, lid le Kamer; da-en door de Eussisehe
a 6.— por Hl. naar deugd. Niouwe werd heden
Mr- G. van Tienhoven, id.; Mr. W. J. Snouck Hurvan het vondelmgengostxcht ’5.25
aangeboden en ruimde tot eene verlaging
hoofdinspectrice
als
zeer
ruim
lid Prov.
J. L. L. le Bron de Vexela,
Petersburg.
50
et. in de beste en 50 et. in overige soorf'°nie,
a
St.
van
25
te
ud Rekenkamer; J. H. L. F. van Franck, luit.-kol.;
vrijwel op, per Hl. ’5.50 a 6.25 en per 100 Kg.
ten
y- W. van Kempen,
J. W. E.
Rogge 20 et. lager, ’3.40 a 3.85.
Tentoonstelling Guatemala.
’7.25 a 7.75.
-estuursiid Kou. Zool. Bot. Gen.; Jhr. 3. D.
extra puike als voren, per 100 Kg.
Gerst.
Winter1897
wordt
eene
tenlid Eaad
ïefereudaris; E. D. Kits van Heijningeu,
In de maanden Maart-Jali
a 7.20, overige soorten 15 a 20 ot. lager, per
van
toez. spoorw.; W. F. Leemans, hoofdinspecteur toonstelling gehouden, uitgaande vanwege het GouKg. naar deugd verkocht tot ’5.75 a 6.25. Che100
Dr. H. J. de Dompierre de Chaufepié,
valier- onveranderd, per Hl. ’4.25 a 4.90 en per 100
Guatemala (Midden-Amorika)
ölr- Penningkabinet; Mr. A. J. W. van Eoyen, kantonvernement van
Haver. Jarige wordt niet meer
moet voor plaatsruimte Kg. /"6.6S a 7.30.
tentoonstelling
deze
raadsheer
vord.enstelijks een genoteerd. Niouwe werd verkocht tot ’2.40 a 3.—
Mr. J. J. van
rechter
aan
de
betaald;
E,
Jhr. Mr. E. A. niets worden
1;
L. A. Abel,
Blauwe Erwten moesten 50 et. lager worzelfs pro zen uitgeloofd per 81.
Koninklijk Zoölogisch Bot.
nuttigste nitstallingen wordon
■J-wrok, bestuurslid
afgegeven,
Koolgeld
den
’6.25 a 7.25 naar qualiteit.
Amenkaansoh
van
Mr. J. K.
éz van Wietingen, pres. eereteeken; Jhr.industrieel;
250 tot 12,500 of in
dat weinig meer voorkomt kon 25 et. meer
zaad
Jr.,
?" Quarles van
M. M. Couvée
Kanariezaad als voren,
opbrengen, ’7.25 a 7.80.
dit land geschikt, z.n: IJzer ’4. a 6.—.
l~ '■ Servaas van Eooijen, archivaris; J. A. C. Apol,
geschikt
Spoel,
musicus;
uiteenneming
japitem gren. en jagers; Arnold
7-_- welke voor
Kotte-dam, 17 Aug. Buitenlandsoho Granen:
Gram, letterkundige; E. M. S. van Santen.
betrekking heeftop spoor-of
vast. Eogge onveranderd. Gerst zeer vast.
Tarwe
Pres. scherm- en turnvereen.; W. F. Baron Snouckaert
landbouwwerktuigon m den Haver stil. Mais, Amerikaansche lager, andere soortamway-materiëel;
Ï5a Schauburg, pres. nieuwe of litter,
wapenen van allen aard; ten onveranderd.
J. F. W. van Rijswijk Jr., bloemist; _u_mst.n zin des woords drukkerijen;
■£" -.
De in publieke veiling aangekondigde gele en
rnwielen,
Heijligers,
pastoor
--benoodigdheden voor
_\ van der Burgh; J. Th. A.
witte La Plata Mais werd opgehouden, terwijl de
verwant
daarmede
Heering,
id.;
«eke- H L
predikant; P.
en hetgeen verder
documenten over 3000 ticketwerts 115/6 Petersburger
kaarsen,
-i' Tal, opper-rabbijn; K. G. Pander,van, Landb.; caoutchouc aardewerk, tegeltjes, touwwerk,huisraad,
Rogge, per sa. Gladijs, tot jBl j^ per 2100 Kg. veiF.
Maatsch.
Bauduin,
A.
Holl.
en
pres.
_.l,«-_^____pior
TT
lingsconditiën werden verkooht.
linnen, katoen, school}*■ Clockener Brousson, oud-luit.-kol.; J. C. Bouman,
Rotterdam, 17 Aug. Meel. De afgeloopen week
de Hoilandsche fijne likeurenen
lnspecteur registratie; S. W. Hanau, A. Cr'oiset
bracht nagenoeg geen verandering in den toestand
ïa_ der Kop, F. van Wfjk, Jac. Hoogeveen, D.
voor goede merken en voor dadelöke levering wordt
inkomende rechten worden aan deelnemers
de hoogste prijs ingewilligd. Heden was de markt
Gzn. en J. Hendriks, bewoners van hoofdzelfs
artikelen
Gediking, hoofd eener school; A. Sijtrekening gebracht; alle bekroonde
straten;
F.
in
slecht
bezocht en weinig handel, noteeringen on"°_ Jr., uitgever; Mr. Henri Viotta, dir. Koninkl.
geheel vrijgesteld van alle invoerrechten.
veranderd.
zün
inlichtingen verklaart
van Hoogjöuziekschool; Mr. F. A. P. baron Wittert
Naaldwijk,'l7 Aug. Heden werd besteed voor
Tot het geven van verdere
vioe-admiraal;
Jne, handelsagent Aardappolen 1 1.— a -.—, Appelen ’l.lO a 1.60, Peren
C.
Nicola
P.
if-d, oud-wethouder; Jhr. J. A.
de
Heer
bereid
zich
Goldbeck, directeur-generaal Zeebad; G. E. V. L.
’l.— a I.7s,'Uien ’0.55 a 0.65, Kroten ’0.35 a 0.45
la_ Zuijlen, oud-kolonel;" J. H. van Boelens van der te Antwerpen.
por kin; Perziken ’3.— a 10.—, Komkommers ’1.
hoofdHaer; J. p. Crommelin Jhr. Mr. W.
a 3.— per 100; Tafelperen
a —, Tafelappelen
°°ttu_ies gemeente-secr.; Mr. F. W. J. G. Snijder van Internationale Schaakwedstrijd te Neurena
et. por stuk; Druiven ’O.BO a 1.10 per Kg.
wissekerke,
Op de veilingen: Kerswickon ’1.25 a 1.40, fijnere
M. T. Philips, industrieel;
berg, van 20 Juli tot 10 Augustus 1896.
Dirkjesperen ’1.50 a 1.70, TrosMulAppelen ’-.— a -.
i'der,J. van Nieukerken, architect; Mr. H. J. A. Dias,
partijen.
gespeelde
de
van
Overzicht
a -. Kralen ’-.
peren ’1.15 a 1.25, fijnere
Mr. J. D. Verbroek, seer. K. v. K., S. Vas
J
3_J _Jï-£-£.*£
a -. per kin; Dien 1.02% a 1.07 per baal; groene
i- 3. A. Driessen, H. K. Koppel Jr., J. van
H_>*ff_J&B£_?_
_J
f A. de Zwart en M. de Mos Hzn. (Schev.), leden S„so_g Bi££„ffl t,£M o £gs 1
Pruimen ’1.023. a 1.15 per 25 Kg.; Snijboonen ’-.
p. 1000 Meloenen
bestuur handel, n.v. en gem.-bel.; Mr. M. J. C. M.
a -.—, Suikerboonen ’-. a -.
kolkman, lid Tweede Kamer; M. Henriquez Pimena -. Pruimen —a et.; Kasdruiven ’-.
’-.
*el; A. N.
a -. per Kg.
seer. dierentuinver.; F. J. Belinïante, industrieel; P. J. A. ten Hagen.
Hoekschewaard, 17 Aug. De handel in Aardap_. Het uitvoerend comité Mr. C. J. E. graaf van
pelen was in de afgeloopen week slap, er was weinig
_,S_,-2§__
Mr. L. P. M.
vraag en de prijzen waren gedrukt. Men besteedt
voorzitter; 3. F. W.
£- landt,
_7_B<b S 3 £?a> ® 2. ?
baron Miohiels van Verdunnen en Mr. H. J. A.
? SS ö
a 2.50 per Hl. De late soorten staan
ftthans ’2.
"-lder, onder-voorzitters; Jhr. Mr. W. Th. Gevers
f ?S. -^ £r __<cc:„ o H
uitmuntend te velde. De handel in Granen was
insgelijks slap. Jarige Tarwe ’5.70 a 6.6 nieuwe
S. Vas Dias en Mr. H. Zillesen, secretarissen;
3.90, Gerst ’3.10 a 3.50,
ar.
"'_ Gebel en Mr. D. van Houten, penningmeesters.
"
’6.— a 6.50, Eogge f3.40 aKookerwten
a 3.20 per Hl.
’7.20 a B.—,
Haver
’2.80
-leStr.p(N.-3r.)isbfjdeherstemming
Paardenboonen ’4.50 a
5.10,
Voedererwten
a
’4.50
o_-o^g--0„0\-M|-'
o
I Laskeb
lid van den Gemeenteraad met groote meerder4.90, Bruine Boonen ’9.75 a 10.75 per Hl. Koolzaad
heid gekozen de Heer 3. v. d. Elzen. Zrjn tegen-can- \h e. oo o Q-x °y^^'-' ° °^\ I Maboczy
bracht bij minder iaanbod booger prijs op, ’7.50 a
7.80 per Hl. In Lijnzaad ging nog weinig om, vaste
«idaat was de Heer J. v. d. Looy.
1-1
ImT Tabbasch
prijzen zijn nog niet op te geven.
—yS. -\_\
Voor de verkiezing van een lid van den Gemeen- "r^vv,a«ooHoo^
Tolen, 15 Aug. Aan de weekmarktwaren de prijzen
| O
Pi__ Sß __,_
teraad van Polsbroek (Utr.) moet herstemd worden
5. — a 6.50,
volgt: Jarige Zeeuwsche Tarwe
als
'issohen deheeren C. van Zolderen Az. en C. Eijneveld. _r_r c
nieuwe C.— a 6.75, Eogge ’3.50 a 4.—, Zomergerst
woooi^ >"i-"::' janowskt
’3.40 a 4.—, Wintergerst ’3.75 a 4.30, Haver ’2.60
|
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Ook zonder schoolplicht, zegt de Heer Haïïtoans in het Venl. Wbïd., kan een Staat een goed
kguur maken, onder de Éuropeesche Staten. Zoo
doet ten minste ona land in eene statistiek der
A-nalphabeten (menschen, die lezen, noch schrijven
finnen), welke uit de verschillende landen naar
o-nierika verhuisden. Portugal spant dekroon
onkunde. Niet minder dan 67.35 procent van
en, die uit dit land zich in Amerika vestigden,
bonden lezen, noch schrijven. Dan komt Italië
get 52.93 procent, Galicië met 45.68, Russisch
Polen met 39.82, Hongarije met 37.69, Rusland
jaet 36.42, Oostenrijk met 32.70, Griekenland met
_fiB, Rumenië met 17.75, België met 15.22,
*_ropeesch Turkije met 14.79, Wales met 10.43,
j?ohemen en Moravië met 8.98, Spanje met 8.71,
lerland met 7.27, Finland met 3.58, Frankrijk
"fe-t 3.50, Engeland met 3.49, Nederland (zonder
jcaoolplicht) met 3.38, Schotland met 2.38,
Duitschland met 2.49, Noorwegen met 1.02,
met 0.74, Zwitserland met 0.60 en eindel ._
Denemarken met slechts 0.49. Dus Denemarken spant in waarheid de kroon.
Deze statistiek is ontleend aan de Zwitsersche
=o,Urant Das Vaterland, en opgemaakt door het
j^mwanderungsamt der Vereinigten Staten".
vt echter de twee woorden, die bij Nederland
Bta,an, namelijk (zonder schoolplicht), ook van
~e* „Einwanderungsamt" afkomstig zijn, dan wel
loor de redactie van Das Vaterland er bijgevoegd
"erden, weet de Heer H. niet. In allen gevalle
geven die
beide woorden, welke bij geen ander
taan > duidelijk de bewondering te kennen,
.F
aau Nederland het zonder schoolplicht zoover
gebracht heeft-, dat het zelfs aan Frankrijk en
ingeland de loef afsteekt.
Het voorstel-Balilmann.
het
EMad
meent, dat, nu de Regeering
pr
« een
ernsfag
wetsontwerp voorbereidt tot regeling
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Stadsnieuws.

Officieele

Kennisgeving.

IJmuiden, Augustus.
18

Dag der maand.

de schutsluis

5632
Totaal 17
Geniet, tonneninh
Richting naar
1
99
Gel. hoeAmsterdam Ledig
5472
Geladen 13
veelh. 3690

Gemengd Nieuws.

GETIJDETAFEL.

Week van B—l4Aug. 1896.
Eijnschepen.(*)

Richting

’

’

’’

3.20, Bruine Boonen ’lo.— a 11.—, Witte 9.—
7.—
10.—, Voererwten ’5. a 6.—, Kookerwten
B.—, Wikken
5.— a 6.—, Paardenboonen' ’4.50
7. a 7.50, Karweizaad
4.90 per Hl.; Koolzaad
per
Kg.;
50
a
12.—
Uien
’ll.—
’-.— a -.—, Chaa -. per 50 Kg. j Kipeieren ’3.50 a
lotten ’-.
a
a
a
a

— ’—

—

4.— por 100 stuks.

’

—

's-Hertogenbosch, 17 Aug. Op de heden gehouden
markt waren aangevoerd 5 stuks vette Varkens, 188
stuks vette Kalveren en 219 manden Aardappelen.

Prijzen: Varkens 34 a 42 ets., Kalveren le qualiteit
42 a 44 ot.; 2e id. 40 a42 et. en 3e id. 38 a 40 et.,
alles per Kg. Eieren ’3.10 a 3.90 per 100 stuks;
Aardappelen ’1.70 a 2.30 per Hl.
Tiel, 17 Aug. Jar. Eistarwe ’6.25 a 6.75, nieuwe
d°. ’6.— a 6.25—, jar. Eoode Tarwe 5.75 a 6.50,
nieuwe dito ’5.50 a 6.—, Eogge ’3.50— a 4.—, Wintergerst ’3.75 a 4.
Zomer dito ’3.25 a 3.75, Haver
4.50, Duivenboonen
’2.50 a 3.75, Mais ’3.50 a 7.50,
6.50 a
Kroon Erwten
’6.— a 6.50, Wikken
—. a —.—, Capucijner dito f -■— a —. Geele
Erwten ’s.— a 5.50, Geld. Groene Erwten 7.— a
B.—, Aardappelen ’-.— a -.—, Appelen ’-.— a -.—,
Peren ’-. — a -.—, Boekweit ’-.— a -. allen
per 26 stuks; Koolper Hl.; Eieren ’0.85— a 1.
„8.-. Varkens ’9.75 a 38.—, Biggen ’3.75
zaad

’

—

’

a 8.25, Kalkoenen

’-.— »

—

’

Eippen

’
—
’

’-.— a -.—,

a
tamme Konijnen '’-. a -.—, vette Koeien
Kalveren
a
a
Ossen
Hokkelingen
, allen per stuk.
a
Nieuwe Tarwe ruim prijshoudend. Oude moeilijk
te plaatsen. Nieuwe en oude Eogge brachten vorige
prijzen op. Garst mede onveranderd Nieuwe Haver
werd lager verkocht. Boonen prijshoudend. Mais
flauw. Geele Erwten bijna zonder handel. Nieuwe
groene Erwten als noteeren verkooht. De qualiteit is
prachtig en over de uitkomst is men zeor tevreden.

—

’—

’

’—

niets om. Varkens en Biggen met
redelijken aanvoer.Veel kooplieden. Prijs wat hooger.
Nijverheid.
Steenwijk, 17 Aug. Eieren ’2.90 a -.— per 100.
a -.—, Gerst ’-.— a
Kogge
’-.—
’4.— a 4.30, Haver
B. en W. brengen ter kennis, daj; gunstig is beAardappelen
-.—,
-.—,
Boekweit
a
’-.— a -.—
(het
’-.—
schikt op de verzoeken van J. G. van Maz.k
Varkens ’2O a 26, Friesche Schapen
oprichten van een wagenmaker, en smederij in het per Hl.aMagere
19, Drentsche dito ’-.— a -.—, Geiten ’s.—
perceel Bloemstraat 15), H. Medik (het oprichten ’lo.—
4.— a B.—.
Biggen
8.10,
a
Lennepperceel
Jacob van
van eene smederij in het

In Koolzaad

ging

’

5

g

19

Dinsdag. Woensd.

Tüd (_.

m.)

1038

___

0.60

-.-

|

>J

Hoogte M.

§

ü

T.d (u.

—

m.)

n.20

Hoogte

M.

~

-f N.A.P.

0-5-

0. 6
7TT0.59

Tijd (o. m.)

5.41

717

. 0-89

0.84

6.28

7.5

n„.

°-74

0.76

4 Vo

f'f 9

fM

+

~:

____

I
_Fe
g

j>

,_

'

>

g

J§

Tijd (u. m.)

§

Hoogte M.

te;

~~

M.
N.A.P.

Hoogte

g

P;j

~~

N.A.P.

1'

4. N.A.P.
Duur van den vloed.
u. m.
Duur van de eb.

"

e
i

u. in.

7.50

Verschil in hoogte tusschen. laagwater en het M.

-,

1,49
1&%

volgende hoogwater.

.

Verschil in hoogte tusschen hoogwater eu het M.

1.39

_.

j55

l-*2

volgende laagwater.

Oosterwolde, 17 Aug. Rogge ’-.— a -.—
weit: Zand- ’-.— a -.—, Veen- f-.— a -.—. Boek
’2.25- a 2.50— per 100 st.; Honig
a—
dc
50 Kg. Drentsohe Sohapenvellen ’-. ’—.—
a-. Fri_a^-«,
dito ’0.60 a 0.80, Kalfsvellen ’-.— a -.— W_]
a
ets. per Kg.
Gaasterland, 17 Aug. De Houtprijzen zijn ale
volgt.- Eikenbosjes ’0.70 a 0.75, Berkenbosjes
a 0.55, Bakkerstakken ’1.50 a 1.65, Bezemrijs fo 45
f6
a 4.25, alles per 100
’4.—
?,., 7-~_' Berkentakken
per
Eikenhout
wagenvracht ’s.— a 5.75,
Berkenhoui

'Eierer

—

—

—

’-.

—

a -.—.

Texel, 17 Aug. De Veeprrjzen, heden ter markt
en m den commissiehandel besteed, waren als volgtKoeien: vetto ’l6O a 190.-, Melk- ’l3O a 165 Geldt
Kalt'145 a 175
30
a!, Vaarzen
165, a
'
Gelde
85 a 140, Ossen
a
Graskalveren ’—.— a —.—, nuchtere dito 9.— al5
Eammen ’l7 a 22.—, Gelde Schapen ’l6.— a 20—'
weide dito ’13.50 a 14.50, Fokschapen ’ls.— al6 50*
Lammeren ’lo.— a 12.—, oude Paarden
45 a loo'

£f

14°v

/o

’

Kalrvaa^zen >1
’—

_:

’
’

'

’

Werkpaarden

’125 a 200, Eijpaarden ’2OO a 825*
Veulens ’7O a 100, magere Varkens —. a
Schrammen ’—.— a —.—, Biggen/ -.—a -.—, alle.
per stuk; vette Varkens 16 a
ets. per AKg
Bo \renkarspel (Station), 17 Aug. Heden besteedde
men voor Meirapen ’-. a -.—, Wortelen
-.—, Bieten ’-.— a -.— per 1000 stuks; Streekera
Muizen: groote ’-.
a -.—, kleine ’-. a-.
blauwe ’0.60 a 0.65, ronde ’-. a -. per A
*
Bloemkool fijne ’-.— a -.—, grove f 3.— a 5.25,
zen
-.— a -.—, Kool: witte 6.75 a 7.75, roode
5.— a 6.—, Savooie ’4.75 a -.— per 100 stuksj

—

’’

—

—

— — — reu-___
,’
’1.—
’-.— -.—,

Uien groote gele ’0.70 a-.
kleine
groote roode ’-.— a -.—, kleine
a

—

a-.
Peren

a -.—, Appelen ’-.
a -.— per J£ Hl.
Broekerhaven (N.-H.), 17 Aug. De marktprijzen
waren heden als volgt: Streeker Muizen groote ’-.
a
kleine ’-.— a -.—, ronde ’0.70 a 0.80, blauwe
’0.55 a 0.65 per A Hl., Meirapen /-.— a -.—, Bieten
a -.—, Wortelen ’-.— a -.— per 1000 stuks.
’-"— ’1. a 1.50, Appelen
Peren
’2. a 2.50, Uien gele
’-.— a -.— per % Hl.
’0.65 a 0.70, roodeAug.
De prijzen der Vruchten aan
Beverwijk, 17
den afslag, opgegeven door de firma Meijer, Tegel en
waren heden als volgt: Aardappelen ’1.50
a 2.10, Uien f-.— a -.— per Hl.; Wortelen ’s.— a
B.—, Komkommers ’1.50 a 2.50, Babarber ’-. a-.
per ioo',
Sla ’1.25 a -.—, Bloemkool ’-.— a -.
Doporwten ’B.— a -.—, Peulen ’-.
a -.—, zwarte
a —. per 50 Kg. Frambozen 10 a
Bessen
et., Postelein 20 a
ot., Aalbessen 15 a
et. per
mandje, Tuinboonen ’0.90 a -.—, Slaboonen ’0.23 a
-.—, Snrjboonen ’0.60 a 1.10 per 1000.

’l.lO

—

—

— .
—
—
— —

— ——

KAAS EN BOTER.

Oosterwolde, 17 Aug. Boter ’0.95 a 1.10 per Kg
Steenwijk, 17 Aug. Boter per A vat ’47
a
-.-, 3_ v. ’2l.- a 23.50, }_, v. ’10.50
a 11 50 "
per kilo ’0.90 a 1.02. Aanvoer: 1 A
51 *T
Av'

—

*

'
en 57 }_, vaten.
Tiel, 17 Aug. Boter ’1.20 a 1.40 per K

'

Handelsberichten van Grebe &

Amsterdain.
12Aug. 13 Aug. 14Aug. 17 Ave
140.— 140.— 141.— 142 50
139.— 139.— 140.— 14150
111.— m.50 m.50 112 50
Rogge Sept.
Ul-75 U 2-25 112-2,°
Oct.
Eaapolie
—.— _ __ 4690 46
Budapest.
6.42
Tarwe Sept./Oot.
6056
6.38
645
Maart/April
6.81
6.__
6.74
6.76

Berlijn.
Tarwe Sept.
Oct.

118'io

Cm»

Slotno teeringen.
Newyork.
13 Aug. 14 Aug. IS Ang. 17 Aug
7.79
Kat oen Augustus
7.73 7.84- 801
September
7.45 7.53 7.58 775
October
7.52 7.60 7.64 7.81
November
7.49 7.57 7.61 7.77
December
7.54 7.62 7.66 788
Januari
7.57 7.65 7.69 787
Februari
7.61 7.69 7.73 791
Maart
7.65 7.74 7.78 796
April
7.69 7.78 7.82 aoi
Mei
Tarwe Augustus
September
October
November
December

Januari
Februari
Mei

Uala

Augustus

September
October

November
December
Mei

Chicago.
tarwe Augustus

September
October
November

December
Maï»

Mei

Augustus
September

October

62—

62A
63^

64!.

65—

68%;

61%
62—

63—

64J^
64^

.

615/

62—

63—
64),

641/

62—
645/
_.

62—
63—

__

64*

28^"

68J_28J_
28>_

323.

32J*'

32—

32)/-

543_

54V
55—
56-

54V
55—
56—

535/

58J^ 58V
633^ 63-*

58V

28).

29).

55A

56%

22)|'

22=£

29^

22—

22)_
—_

68.3/
2SA

68?/

29-

29—

28V

28J?

28V

___
. 553?

630
A

22
225/

*

54Ü-

581/

63-

22V
23__

November
24— 23JV
December
24—
24—
Mei
27— 26j£ 27— 27—
Tarwe stil, daar kooperß ontbreken. In Chicago
is de grondtoon voor September flauw tengevolge
van den grootenvoorraad; er is 11,500,000 Bush.
leverbare Tarwe. De „Bears" manipuleeren cd markt
Maïs gemakkelijk, doch stü-

HET WEU WS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 19 AUGUSTUS 18962 2e BLAD.
goed ontw.,
Naamlooze Vennootschap
EenLandbouwerszoon,
26 jaar oud, P. G. en drankvrij,
Advertentiën

van-_ ofminder regels ’ll5
sedere regel meer 273< Cent.
Liefdadigheids Advertentiën halven prijs, zonder rabat voor tusschenpersonen.

-

Euysdaelkade
3, to Amsterdam, vraagt aan zijne
inriohting voor meer uitgebr. 1. o.

I. D.

eenon Onderwijzer, P.

met

’

akte Fransoh, salaris 700 's jaars.
Br. fr. of in persoon aan bovengenoemd adres.

Bloemisterij.

ARNHEM.

m
voor
CADET.
Sedert
werden
Opleiding
1890
TWINTIG LEERLINGEN ALS CADET GEPLAATST.

—

Een Bei. BoettODister
wenscht zoo spoedig mogelijk van

betrekking te veranderen.

"Wordt gevraagd tegen 1 September eene nette

lett. T D 669, N. v. d. D.

Manufacturen.

Pt- C

let. Z D 559, N. v. d. D.

Br.

Tfiegen 1 September wordt geS vraagd een bekwaamBanketbakkersbediende, van goede
getuigen voorzien. Ero. brieven
met opgaaf van laatste betrekking,
ouder lett. A A, aan J. A. FBENÏIvOP, Boek- en- Papierhandel, te
's-Gravenhage.

Bediende.wordt
Iste
een

In

Hötel

le Bang

govraagd, met I°. October of vroe-

Ongehuwd le Bediende,
vlug de Fransche, Engelsche en
Duitsche taal sprekende (geen
Seizoen- of Badhuiskellner.) Zij, die
met het Handelsreizend Publiek
bekend zijn, komen het meest in
ger, een

aanmerking.
(4532)
Zonder goedegetuigen onnoodige
aanmelding.
Br.
lett. S C 668, JV. v. _. D.

gevraagd voor dadelijk
HUISKNECHT en met

Wordt
November

een
beiden P. G. en ongehuwd. Br.
lett. Z, Boekhandel H. DE
67 Javastraat, tej 's-Gravenhage.

Spekslagersknecht
wordt gevraagd door G.
LAAED, te Tiel.

STEL-

2e Banketbakker
gevraagd, genegen in

terstond
de Broodbakkerij behulpzaam te

ztjn. Br. lett. A, Boekh. W. OVEE
DE LINDEN, te Enkhuizen.

ongeh. Slagersknecht
IU bic d t zi o h aa n, P. G. Br.
lett. A, aan den Heer A. VAN 'T
Alfen a/d Eijn (hoorn).

in

Om

kan er

een

flink Leerling geJ. v. WELIJ,

plaatst worden bij B.

gezin verlangt men
eenvoudig WerkDagmeisje, van knappe Burgerouders, van 's morgens 8 tot 5 uur,
lett. S T,
f2.50 per week. Br.

In

aangeboden,

4 Mille kan beschikken,
in eene winstgevende Fabriekszaak
te 's-Gravenhage. Kennis van Administratie strekt tot aanbeveling.
Br. No. 46, adres: Boekh. M. VAN
DEE BEEK, Den Haag.

welke over

Confectie.
lemand, ingericht voor Damesvraagt op voordeelige

conditiën voor den Verkoop, Stalen Japonstoffen, uitsluitend
Nouveautés. Br. frc. lett. T, a/d
te Zwolle.
Boekh. P.

Comiiianclitair of
VENNOOT
leiewerkenl
gevraagd, ter uitbreiding

eener
bestaande, goed rendeerende Zaak
in Machineriën en aanverwante
Artikelen met zeer groote Clientèle.
Vereischt Kapitaal minstens
10,000. Voor medewerkend Vennoot geniet hij voorkeur, die kennis van Administratie en Moderne
Talen heeft. Br.
lett. S H

’

Algemeen

Advert.-Bureau NIJGH

& VAN DITMAE, Eotterdam.

M. P. KAESDOEP,
v. "Woustraat 36, alhier.

Meisje uit den Burgerstand, oud achttien jaar,
Een
zoekt tegen November a. s.

2de Kellner.

Eene Dame vraagt Pension
te Den
m. vrije Kamer, bij E.
Burg, tegen den prijs van ongev.
32 Gld. per maand.
lett. Z J 674, N. v. d. D.
Br.

fine Haarlem wordt in een deftig
nette
8. gezin gevraagd een goede
van
Tweede-Meid, P.
getuigen voorzien. Adres fr. br.,
No. 1137. bij den Boekhandelaar
H. N. MÜL, te Haarlem.

Kost en Inwoning

te Stolwijk (bij
Gouda), vraagt 1 Nov. eene
flinke DIENSTBODE, goed
kunnende Koken.

X% voor

getuigen

staan haar ten dienste.

JLr

JOEGEN voor Loop- en
Schrijfwerk, ouderdom isa 16jaar.
Brieven
onder lett. W T, AlgAdv.-Bureau A. DE LA MAE Azn.,
N. Z. Voorburgwal 266.

per

maand. Adr. Prinsengracht N°. 294.

Tweede-Meid

Jongmensch
P.

biedt zich aan,

22 j.(

gez.

en sterk gestel, bekend met het
Timmervak en een Bouwkundige
opleiding genoten hebbende, als
Opzichter ofiets dergelijks, onverschillig waar of wanneer. Uitstekende getuigen staan ten dienste.
Brieven
lett. J D, Boekh.

Een goed gesitueerd Huis, met
minstens acht Kamers en Tuin,

biedt zich aan een E. K
Dienstbode, voor direct of
Er
half Sept., oud 40 j., liefst voor de

op goeden stand, zoo mogelijk spoedig te aanvaarden. Huurprijs van

twaalf tot achttien honderdGulden.
Franco aanbied, ond. lett. C 9531,
aan den Kantoorboekh. BLIKMAN
Eokin 17.
&

BANNING
Amsterdam.

, gracht,

Schippers-

Ko-

in 't Huish., Koken, Naaien
en Strijken, onv. welke pi. Br.,
lett. A, b/d Boekh. D.A.KEOESE-

Apeldoorn.

uitmunWeiland, Amsterdam
TEtendKOOP
1.25.30. Te
:

een perceel
bij

gelegen, groot
bij deu Makelaar

.

bevragen

J.
Binnen-Amstel 186, Amsterdam.

Biljarts.

Boonikweeher, Kwadijk.

Een JONGMENSCH, 24 j„ P.
eigen Zaak hebbende,wenscht in

kennis te komen met een jong
knap uiterlijk, liefst
eenigszins gefortuneerd.
Br.
lett. B H 584, N. vjd Dag.

Fransch, Engeisch, Duitsch.

Snel en degelijk, ’8 per 3 mnd.
2 Lessen p. w. Pr. br., 822, J. H &
G. VAN HETEBEN, Hartenßtr. 26.

Te Uuur of uit dc hand
te Koop gevraagd:

zonder Salaris geplaatst tot
Assiat. Huish., Naaien enz.
Br.
lett. E M 588, N. v/d D.

J. UITENTUIS Jr.,

hcjwelïjkT

en Sociëteit

’

genot van Kost en Inw.
z. z. g. een jong Meisje, P.

bekw.

(4481)

Huurprijs 1100. De voorwaarden
liggen tot 1 Sept. a.s. ter lezing
bij Mr. J. H.
teMaarsen.

fa^egen

26 j.,

sts. Aardbeiplanten,
van de zoo gunstig bekende en
zeer rijk dragende soort juounda.
Planttijd Augustus.

te Huur 1 November '96,

—

P.

franco

te Maareen,

assisteeren,
Brieven
benevens n., m. en st.
met volledige inlichtingen en getuigschrift, ouder letter L, aan de
Breda.
Boekh. BEOESE &

netto

Aardbeien.

van postwissel
_ Tegen toezending
zendt Ondergeteekende

„DE HARMONIE"

huis-

(4490)

Br.
lett. S H H, NIJGH
& VAN DITMAE, Eotterdam.

te Wageningen.

Jnffrouw- Tweede-Meid,
in de

’

f 3_.—,

Mandan.

een der Scholen bezoeken. Adres
lett. A, bij den Boekhandelaar A.

Hotel

a

franco a contant.
Aan hetzelfde adres te Koop:
2 groote "Wijnwagens, een Kurkmachine en _= 200 Kisten en

Bij eene beschaafdePamilie wordt,
Pension
tegen billijke
aangebodenvoor Leerlingen die

In een gezin met schoolg. kinderen wordt gevraagd eene

Ij met uitstek,
z. z. g. gepl.,
ÏTlene
1 Nov., als Huish. of Assist.,

Een Wijiiliandelaar

biedt wegens lig. zijner zaken eene
partij echte Fransche Champagne, in 1895 door hem vaneen
der eerste huizen geïmporteerd,
ter Overname aan, verre beneden
inkoopsprijs, en wel:
per origineele mand van 12 heele
flesschen a 18.—,
per origineele mand van 25 heele

Wageningen.

Werkendam.

nadere inlichtin-

den Secretaris.
De Directie der „Harmonie",
E. BLOEMBEEGEN Ez.,
Voorzitter.
(4497)
S. H. HIJLKEMA, Secret.

Wordt wegens vertr. Opn. en
Verpl. aangeb. op eene fr. Villa
brj een Arts, tegen f 100
i. h.
lett. O N, a/h'Alg.
p. m. Br.
& C Amsterd.
Adv.-Bur.

familieomstandigh.
zich aan eene Burger juffr., P.
oud 35 j., bekwaam als Huiszal
houdster. Op hoog salaris
minder gelet wordendan op goede
behandeling. Br. fr.. motto Huish.,

_

Aanmelding en
gen bij

Zenuwpatiënt.

Huishoudster.biedt
Door

Terstond

Vergoeding van reis- en verblijfkosten.

tot berging van Goederen.
lett. D P 701, N. vjd D.
Br.

Terstond
meid, liefst van buiten. Melkinr.
Paleisstraat 3.

Zilveren en Bron-

Prijzen :

zen Medailles.

zaak wordt te Huur gevraagd
een KANTOOR, met gelegenheid flesschen
levering

Werkmeid.
gevraagd fliuke Werk-

Huishoudster. Goede
referentiën. Br. frc. lett. Z, aan
WOUTEES' Boekh., Amsterdam.
een PLEEGZUSTER
gevraagd.
Franco brieven aan den Heer
(4541)
lerseke.

Januari 1897.

Ter uitoefening eener Agentuur-

tuigen onnoodig zich aan te melden. Brieven, of zich te vervoegen
Vaartweg 7, Hilversum.

verpl. als

houden in December 1896 en

flütestttt Kantoor.

gevraagd voorAmsterdam, tegen
half September, goed kunnende
Naaien, Strijken en met de Wasch
zonder goede geomgaan, P.

32 jaar P. G.
Burgerdochter
wenscht met Oct. of eerder

uitgeschreven door de Vereeniging
De Harmonie, te Leeuwarden, te

voor deftig stil Heer, een geheele
Beletage, best. uit 2 k. ens. en 2 kl.
k., voorz. van waterl., eig. priv. en
gasaanl., net. st., ruim fr. uitz.,
aan tram gel., bij besch. Wed.z. k.,
gem. of ongem., met of z. p., dir.
of later te aanv. Pr. br. lett. A B,
Kiosk Leidscheplein.

Prattenburg, Veenendaal.

ken en Werken, en eene Tweedemeid-Kindermeid,beiden P.
van goede getuigen voorzien en
niet beneden de 20 jaar. Br.
lett. B H, aan den Boekhandelaar
W. J.VAN
te Eotterdam.

te LEEUWARDEN
(Nederlandsch en Friesch),

Kamers aangeboden

Brieven, onder letter E, Huize

~H.H. SLAGERS.
evraagd te Schiedam, tegen 1°
Een Slagersknecht, 24 j., in de ("■(ff November a.s. of eerder: eene
steden van ons land werkz. Dienstbode, goed kunnende

z. g. als Meesterknecht
verpl.; de beste get. van gedr. en
bekwaamh. staan hem ten dienste.
Br. fr. lett. O 16, a/d Boekhand.
Utrecht.
J. L.
Tkirect gevraagd een vlugge

Tooneelwedstrijd

Min,

een

h. h., een gemeubil. Slaapkamer met Pension (behalve Zondag), liefst omtrek Singel. Pr. br.,
letter T, met juisteopgave en conbü den Boekhand. D. J. P.
te Eotterdam.
STOEM

biedt zich aan eene bekwame
fj\r
'j Linnenmeid of Kamenier-

JL

Engelsche Sajet-Wol, half
Wol, half Sajet, bijzonder sterk,
gitzwart en kleurhoudend,zeer aan
te bevelen voor Dames-en Kinderkousen. Per groote knot 25, 30,
40, 50 en 55 Cts. GEZ. MANN,
De Huisvrouw, Heiligenweg 38.

half September,
een Jongmensch, z. b. b.

ri

ecu klein Gezin of bij eene Dame;
goede getuigen staan haar ten
onder lett. F B,
dienste. Br.
Brievengaarderte Nieuwveen.

kunnende

TIALF OM HALF.

liefst ongeveer twee maanden oudte
kraams. Adres Dr.
's-Graveland.

63 jaar, gezonden

houding

J. G. J. GEEES Hzn., Makelaar.

Min gevraagd.
gezonde

Gevraagd

lij sterk van gestel, zagzich gaarne
geplaatst als Huishoudster in

P. G. (liberaal), flink

Verkoopdagaan Eavelingontezien.

met vrije Kamer. Br. met prijsopgave ond. lett. G _. 589, N. vjd D

ma evr.

adres VEESPÜT,

te 103. uur,

op deNoordermarkt te Amsterdam,
afkomstig van solide Perceelen.
Alles daags vóór en op den

gevraagd door een Jongmensch,

ifl

tegen

op Vrijdag 21 Aug. 1896,

TEXEL.

Handels- eu ïalirieksïaak,

brj Amsterdam, een Compagnon
gevraagd, kunnende beschikken
over _= /' 30,000. Fr. br., lett. A Z,
Adv.-Bureau J. B.
Martelaarsgracht, Amsterdam.

Goede

Tim fi AFBRAAK,

door vertrek billijk te Huur Villa
Duinzicht, Wijk a/Zee. Te bevraaldaar.
gen A.

Door uittreding wordt in een
sedert jaren gevestigde, bloeiende

Linnenmeid.

AANZIENLIJKE

Eest Seizoen

te treden. Kennis der Engelsche
taal strekt tot aanbeveling.
Br.
lett. V E 1671, N. v. d. D.

Keuken. Lett. H 0590, N.v.d.D.

voorn,
gew., z.

Uit de hand te Koop : grootendeels door brand vernielde Fabrieksgebouwenmet
door stoom en waterkracht gedreven, nabij een groot Dorp in Gelderland, zeer geschikt voor elke
ruimte behoevende Industrie.
Nadere inliohtingen, motto Industrie, Algem. Advert.-Bur. NIJGH
& VAN DITMAE, Eotterdam. (4517)

eene Betrekking bij een net
klein gezin, als hulp in het
Huishouden. De beste inf.
st. ten dienste. Br. adr Kiosk
In een Hötel wordt gevraagd een Weesperzijde, lett. A. v. d. B.
2deKellner, om spoedig in dienst

Waterstraat Tiel.

Positie voor Jongmensch

Fabrieksgebouwen.

een net

een

Boekhandel

knappe

BAKKËRST
H.H.
direct
dienst te treden

—

adres brj GEBE. EBEET, Beursstraat 10, Amsterdam.

Hartstraat 177.

Wordt gevraagd
H.H. Confiseurs.
een
Dienstbode die goed
10 Gulden
alleszins kan Koken,

Gevraagd een
bekwaamBediende. Beflecteerenden worden beleefd verzocht bepaald bij hun schrijven referentiën op te geven. Fr. br., onder
lett. J, bij de Heeren WENK &
Noordblaak, Eotterd.

winkel met vrij Bovenh. of
Br., onder No. 60,
le Etage.

Te vervoegen: Eoelof

salaris.

3, Eotterdam, vraagt
Er wordt ten spoedigste gevraagd Noordblaak
een
uiterst
bekwaam
Salonmer.
Zaak
jonge
courante
een
in eene
goed op de hoogte Zonder uitstekende getuigen onnooMan E.
dig te refleeteeren.
vau het Vak en netjes kunnende

Etaleeren, als ook eeno bekwame

nette, beknopte Sigaren-

goed kunnende werken en koken,
in een klein gezin, tegen goed

referentiën.
Br.
lett. D L, Minerva Boekenbazaar, Utreehtschestraat 90.

Coiffeur s.
CASPAE J. ZIEKMAN,

TtiEenF Overname pvraao:d:

DIENSTBODE,

Prima

"Bit en

Togen 1 of 15 September gelegenheid tot plaatsing van een
(4531)
Leerliïlg, intern

Br.

Instituut MEYER,

zich wegens Huwelijk gaarne
geplaatst als KOETSIER brj een
Heer of Arts, uitstekend kunnende
Bijden en met Paarden omgaan.
De beste informatiën staan hem
ten dienste. Brieven
lett. A Z,
Boekhandel J. C. DE BUISONJÉ
&
Helder.
zag

Qu^

.

W\

Reiiioiitoir

f3.--.
■
Mw_
_i\
*e***■sroofcste
nl___
JFt^iJL
M
\^y^M, wonderder 19e
IL

o

_F<__sSd_!_*'
**^igg_gs

i^^r
J

eeuw z'Jn de
Amerik. Nikkel

HeerenEemontoirs, zijndekleurhoudend, van echt
Zilver niet te onderscheiden, gegraveerde kasten,voor slechts ’3.—.
Amerik. Zilver Heeren-Eeniontoirs
f 5.—. Zilver Dames-Eemontoirs
6.—. Gouden Dames-Eemontoirs
’lO.—. Gouden Heeren /"15.—.
Alle accuraat gaande, nieuwste
constructie. Bij ieder Horloge
cadeau voor reclame : Een prach-

’

Twee uitmuntende Biliarts, tige vergulde of nikkelen Ketting,
zoogoed alsnieuw,mettoebehooren een Eing en Dasspeld met
te Koop aangeboden ’225 en 2 Manchetknoopen, een Zak- en

_

’2OO.

Damrak 92, Amsterdam.

TE KOOP:

Een Zaak in

enz.,

door een persoon wordend gedreven en een flink burgerbestaan
opleverend. Koopsom met inbegrip van degelijk Huis, waarvan
een gedeelte wordt verhuurd,
f 9000. Br. lett. B, aan denBoekh.
P. J. VAN DEB LINDEN, Alfen
a/d Eijn.

Toiletspiegel, 2 Overhemdenknoopjes en Horloge-étui. Tevens Amerik.
Eegulateur Klokken (slagwerk) 50
hij 25, f 6.—. Bestel en gij zult
verbaasd z.n over prijs en kwaliteit. Te bekomen bij den eenigsten
Agent der Chicago Watsoh Company S. J. BOSMAN, 23 Aert van
Nesstraat, Eotterdam.
NB. Naar buiten bij toez. van
Postw. of Eemb. met 25 o. verbooging voor vracht. (Niet goed
geld terug).

6

_ ft.

ASSIAN

STEENHOUWERIJEN en SÏÏIVERAARS,
IARMERZAMIJEN,
ook van Muizen,

voorh. onder de firmaA. Singels Az.,

DORDRECHT.
Groothandel in Hardsteen,
Marmers, Duitsche en Engelsche
Zandsteenen, Fransche Kalksteenen, Molen- en Slijpsteenen, Noorsch en Zweedsch
Graniet.
Eigen gezaagd Italiaansch Mar-

mer, in verschillende afmetingen.
"Witmanneren, Kamensche
en Bremer Tegels.
Magazijn

van

Marmeren

Schoorsteenmantels,

geheel

nieuw ingericht volgens de eischen
des tijds.
(4446)

Concurreerende prijzen.

f250. K.ol.cii.ol 1250-ge-

2 Kinderen kunnen
plaatst worden tegen
250 per
jaar, in óens. Alles inbegrepen.
Uitm. aanbevelingen. Br. fr. motto
Kostschool, aan het AdvertentieBureau P. H. J. EEYNET DE LA
EUE, Utreehtschestraat 35.

Nog

’

Hypotheek.
Gevraagd tien mille tweede
Hypotheek, op een Terrein aan
een groote stad, dat ruimschoots
de waarde bezit voor bovenstaand
bedrag. Br. met opgaaf van cononder letters W Gr 672,
(4543)
Nieuws van den Dag.

la^verekniglngT
Rente voor gelden a Deposito
Met éen dag vooraf opvragens

Met tien

dagen vooraf op-

vrageus

2

2X

n

fttfetait-

(Hofleverancier v. w. Z. M. WillemlII)

Palingfuiken, Kruisnetten.

Schakels, Zegens, te bekomen

bij G.

Fabrikant visschersga-

Gouda. Prijscourantkosteloos.
(8147)

Noten- en Eikenhout

Een Fabriek van Houtbewerking
droog Notenen Eikenhout TeKoop. Off., lett.
5 H E, ah Alg. Adv.-Bur. NIJGH
6 VAN DITMAE Eotterdam.(4505)
vraagt een partij

(*'

AMSTERDAM-'9_

Bekroond "Wereldtentoonst.

Weduwnaar, een vaste of
trekking hebbende, van geP?'
Een
seerden leeftijd en van den P. "'j

wenscht in kennis te komen ®e
eene eenvoudige Dame of W?'
duwe, zonder K., van m. 1. en We
onbemiddeld, om na wederzijdso"
goedvinden een Huwelijk aan
gaan. Br.
N°. 1869, aan Fin??
W. J. VAN HOOGSTEATEN,P' el
Heinstraat 29, 's-Gravenhage.

"*

_____-Abrikozen-Reine Wageninge"'

Pruith.,
W.
na ontv. v. post*.'
verz.
1.75, 100 st. le kw. Abrik.. e»
een mandje bruto 5 kilo
(45_v
claude a 1.50.

’

ReiDJ

’ te OisterwijK.
Instltuat
Mijne beide Adspirantefl

voor Cadet te Alkmaar wel*
den geplaatst.
De Directeur,
N. FELIX.

Bad-Zandvoort

Heden weder Kamers dispo"
nibel met uitzicht op zee.
Adres M. TEEKMAff-

gSM_E*_» BTJEGEMEESTEB eB
"WETHOUDEES der if
WP*W Tiel
geven hiermede ken» 19»
meente
dat zij, die

Staanplaatsen

pCt.

Voor langere termijnen op nader
overeen to komen voorwaarden.
Bewaring van "Waarden
volgens reglement, gratis verkrijgb.
(8409)
DE DIRECTIE..
Amsterdam, IS Aug. 1806.

ren,

Bloemgracht 31,

verlangen op de KERMIS in <_f
gemeente, welke dit jaar duurt vWj
den 19en October tot en met ueß
26en
zich, wat de Sta*?'
plaatsen op het Plein
VÓO*
19 September a. s. met franoo
br. zuilen moeten aanmelden y"
den Marktmeester. De overigB
Staanplaatsen op de Groenmark»
Varkensmarkt, enz. zullen op Z*"
terdag 19 September a. s., &*°
middags te één uur, bij openbaf'
inschrijving ten Gemeentehuize >"
het openbaar worden verhuurdDe voorwaarden met plan dez*'
verhuring

zijn op

fro. aanvrag'

bij den Marktmeester vanaf8 ScP"
a. s. te verkrijgen.
»
Op brieven, ontvangen vóóro*'
deze oproeping is geplaatst, word'
geen acht geslagen.

Piano-Onderwijs.

Een Juffrouw heeft nog ee-ilf*
uren Disponibel a. 50 Cts. de L«*
Goede ref. Br.
lett. H, GEB->
EBEET, Beursstraat 10.

RIJWIELEN,
a Contant met 15

°f 0 korting.

’

Dames- en Heeren-RIJWIELEN vanaf 100.—,
’160.—, enz. Gebruikte
’130.—, ’140.—,
ingeruild on Reparatiën spoedig afgeleverd.

/120.-^
d°. wor_eß

Alle Eij wielen met één jaar garantie.

per stel Imitatie Dunlop vanaf
16.—, 18.—, 20.—, e&'
Steeds voorradig de „Monarch" en de „Trent".
Betaling kan ook in maandelijksohe termijnen geschieden. Dit v
geldig voor geheel Nederland.

Banden

___

’ ’ ’

H. J. W. HAMERS, Nieuwendijk 197,
Amsterdam.

Beoordeeling van het Wielernieuws Zondag 3

WIELERNIEUWS.

.

Mei 1896.
Rijwielen

HAMERS.

.

De Heer H. J. "W. Hamers, reeds eenige jaren als Hoofd-Age"?
voor verschillende Eijwielfabrikanten bekend, heeft niet geschroot?,
een eigen Machine te fabriceeren en onder den naam „Hamers' Bijwiej
het publiek aan te bieden. Sinds eenigen tijd hebben wij een dusdaD>»
"Wiel in gebruik eu durven gerust verklaren, dat er gang in de kar ï'
en zeer zeker met vele fabrikaten kan concurreeren. De afwerking ?*
zeer goed, terwijl de prijzen laag zgn. Men doet wel een bezoek jj°
brengen bij den Heer Hameks, die zijn winkel voor en-Gros en dótai"
op den Nieuwendijk 197 te Amsterdam houdt."

BEDIENDE direct gevraagd te Amsterdam, in ee
_ Magazijn
ÏTien
van Haarden, Kachels, Fornuizen, enz. VaK
geschikt voor den Verkoop, vrij van Sterken Dran"

ü

kennis en
en goede getuigen hoofdvereischte. Aanbiedingen met oV
gaaf van Salaris onder lett. J P 591, „N. van den Dag".

WËS4tNiP«ÜSCTAfiSCe.O_.
Hervatting der Lessen en Nieuwe Cursus 1 September a- SEr bestaat nog gelegenheidtot plaatsing van LEERLINGE!*
op den Jonge Dames- en Vakcursus. Plaatsing voor interne Leerlingeo'
L. BASCH v.
Dames :
Gedipl. Leerares in Dames-ConfecM'
A. HAETE.
Amsterdam, Leidschegracht 61.

TiiilOiißi
GEVRAAGD

voor den verkoop van een Courant
Artikel van Algemeen Gebruik.

Brieven franco, letters J C, Nederl. Kioskeö'
Maatschappij, Rotterdam.
Stoomdrukker: EOELOFFZEN & HTJBNEE te Amsterdam.

EET NIEUWS VAN DEN DAÖ

Cuba betreffend, door zijne Eegeering was
uitgevaardigd of rondgezonden. Wel heeft de

Derde Blad.
BuitenlandschNieuws.
AMSTERDAM, 18 Aug.

Een telegram van ambtswege uit Pretoria
komt heden het gerucht weerspreken, als zou
-e Transvaal met eene buitenlandsche Mogendheid eene overeenkomst hebben gesloten, zonder, gelijk in het verdrag met Engeland IS
bepaald (zie ons vorig nummer), Koningin

Victoria's

Regeering daarin te kennen.

—

—

De Republiek
luidt het telegram denkt
-r niet aan inbreuk te maken op eenigerlei
ftrtikel der bestaande overeenkomst.
In plaats van den aftredendenLord Dufïerin

te de Heer Monson, Britsch gezant te Weenen,
tot gezant te Parijs benoemd, terwijl hij te
Weenen vervangen wordt door Sir Horace
Rumbold, gezant te 's-Gravenhage.
Sir John Millais wordt Donderdag in de
St. Paulskerk te Londen begraven.
Als zijn opvolger als President derKoninklijke Academie wordt o. a. ook Alma Tadema
genoemd.

Omtrent het bezoek, Zaterdag door den

Chineeschen
stone

gezant Li-Hung-Chang aan Gladop Hawarden gebracht, blijkt het vol-

gende :

Bij zijn aankomst werd de Chineesche bezoeker naar de bibliotheek geleid, waar de
8-ijze staatsman hem ontving; nadat beiden

begroetingen

VAN WPERSDAG- 19 AUGUSTUS 1896, 3e BLAD.

Regeering uitvoerige aanteekeningen verzameld, die zouden kunnen dienen voor een
memorandum, 'twelk te zijner tijd aan de
Mogendheden zou kunnen worden medegedeeld, om haar in te lichten aangaande den
waren staat van zaken op het eiland.
In de loopende geruchten, zeide Canovas,
ziju dus eenige korrels van waarheid; maar
het meeste is fantasie. Er is geen stuk aan
eenigerlei Regeering verzonden.
Dus, mogen wij hieruit afleiden, ook nog
niet aan de Vereenigde Staten zelven, over
welker houding tegenover den opstand op
Cuba wel een groot deel der Regeerings-aanteekeningen zullen loopen.

De New-York Berald raamt het verlies aan
menschenlevens tengevolge van de hitte alleen
in New-York op 2000 en de materieele schade

in New-York, Philadelphia, Chicago en St.

Louis op 25,000,000 dollars.

Niet lang geleden werd eene commissie uit het
Britsiihe Lagerhuis belast met een onderzoek omtrent : 1. de armoede, die uit gebrek aan werk voortvloeit; 2. de middelen, die plaatselijke autoriteiten

thans bezitten, om deze te bestrijden; 3. de stappen,
die gedaan konden worden, om daaraan verder te
in gevallen
gemoet te komen, en 4. de mi ddelen, om
van buitengewone ellende onderscheid te maken
tusschen personen, die gedwongen worden de openbare liefdadigheid in ta roepen, en de gewone be-

_

_

_

deelden.
Van dit onderzoek nu verscheen dezer dagen een

uitvoerig rapport.

door middel van den tolk hadDe commissie hoorde verschillende ambtenaren,
den gewisseld, werd Li aan Mevrouw Glad- met de armenzorg belast, en andere deskundigen
gaven over de
stone voorgesteld. Toen zetten Gladstone en (o a ook personen, die inliohtingen
koloniën der Maatschappij
en
do
Li zich aan het raam, en na eenige wederbedelaars-koloniën Nederland); maar, zooals
zijdsche beleefdheidsbetuigingen over diensten, van Weldadigheid in
geen ingrijpende
velen voorspeld was, zij kandat het vraagstuk,
aan hun landen bewezen, enz., spraken zij door
verklaart,
Zij
doen.
°ver politieke zaken. Li merkte op, dat de voorstellen tegenover werkloozen het best kau ophoe
men
Engelsche belangen en de Engelsche handel
nog in het stadium van proefnemingen
m China grooter zijn dan die van alle andere treden
eenig middel,
verkeert en dat de toepassing van
-aties te zamen. Gladstone zei, dat Engeland dat tot' hare kennis werd gebracht, moeielijkheden
Maar zij moedigt de
sterk gemaakt is door den vrijen handel, en in de practijk zoude opleveren.
gevoelen, dat het
van
zij
Ook
is
nij hoopte, dat dit altijd zoo blijven zal. Li proefnemingen aan.
met
altud
een noodzakelijk
verlies van het kiesrecht
meende, dat China eenige beperkende bepa- o-ovolg
dat iemand bedeeld wordt.
het
van
mag
zijn
lingen voor de kooplieden moet maken, en
dat de macht, die plaatselijke
_dat de toestand van China's financiën veel Over gens meent
bezitten,
voldoende kau geacht
reeds
nu
omzichtigheid en zorg vereischt. Daarop autoriteiten
kwam Engeland's zeemacht ter sprake, en
ziet _jji geen voldoend midWerkloosheid, waanu
bestrijden.
later verzekerde Li, dat hij zijn best deed om _«l om het euvel te
komt voor m groote
den aanleg van spoorwegen in zijn land te met moeite voorzien kan worden
weinig van landarbeid
bevolking
waar de
bevorderen. Li schreef, op verzoek van Gladzulk werk gevoelt. Landbouwstone, in drie boeken, en Gladstone koos uit weet .een lust tot
verwacht worden m eigen
niet
kunnen
zijne geschriften zes deelen uit, die hij
De onderneming leert, dat
_an Li ten geschenke gaf. Li nam eenige ko ten te zullen voorzien.worden van luie en kwaadze het toevluchtsoorduitsluiting der goede elementen.
ververschingen aan, en aan 't eind van het wül-Tp
nersonen, met
bezoek zijn ze beiden, op stoelen naast elkaar In de
vrije arbeidskoioniën zijn 76 pOt. der
van hun leven inde
gezeten, gephotographeerd.
bevolking op een of anderen tjjd
winter,
wanneer de werkIn
den
geweest.
De Fransche Minister-President Méline had gevangenisgewoonlijk het grootst kan er weinig
°og iets op het hart en heeft dat gisteren in arbeid verricht worden. Om dan werk U verschaften
dan den landbouw
den Algemeenen Raad te Epinal gelucht.
zou men zich aan ander werk
hij,
wijden.
' Le staatkunde van zijn Kabinet, zeide
moeten
arbeid te verkoopen
Door de producten van zulken
zou er eene wezen van aanhoudenden voormet die van den
treden
concurrentie
in
zou men
uitgang, waarbij allerlei verbeteringen zullen onafhankelijken
moeielijk in derhet
Dan
is
arbeid.
borden verwezenlijkt, zonder dat iets wordt selijke koloniën gehuwde personen op te nemen, eu
omvergeworpen. In dien geest is ook de de gezinnen te scheiden brengt groote zwarigheden
Niettegenstaande de vestiging van landbouwfinanciëele hervorming vervat, die een belanggroote schaal in Duitschland
rijk deel van het ministerieel programma uit- mede
en arbeids-koloniën op
gemeentelijke autoriteiten
en
de
hebben
heeft
meer
gelijkheid
Zij
maakt.
ten doel
en Nederland
werk
te kampen. Ofschoon
vraag
naar
rechtvaardigheid in te voeren bij de verdee- aldaar met bedelaarskoloniën
in Nederland goed
en
de
vrije
üng der lasten, door alle inkomsten-bronnen de
op de armoede in
is
haar
invloed
worden,
nit verkregen rijkdom in gelijke verhouding beheerd
groote beteekenie, en geen dezer
zonder
land
door eene belasting te treffen, daarbij echter vrij- het stelsels zou in Engeland voor toepassing vatBelgische arbeidskostellend de opbrengst van arbeid. Ontlasting beide
zijn. En het Btelsel der
met hot Btelsel
vergeleken
van den landbouw is het overheerschend be- baar
worden
niet
kan
ginsel der Regeeringspolitiek, en het is haar ioniën
in
Engeland.
werkhuizen
der
de instelonmogelijk daarop terug te komen. Trouwens
Om al deze redenen kan de commissie
■wij zijn er van overtuigd
dus besloot de ling van zulke koloniën niet aanbevelen.
Heer Méline
dat wij in het Parlement eene
meerderheid zullen vinden voor de verwezen18 Augustus.
lijking van ons programma.
van Binnenlandsche ZaDe Czar schijnt zonder de Czarina naar
Haag
Parijs te zullen komen, wat de vreugde wel kenDeMinister
is sedert gisternamiddag uit Baarn in Den
teruggekeerd.
Ben weinig dempt en het voorgenomen wieggeschenk waarschijnlijk zal doen vervallen.
KONINGINNEDAG.
heeft het hoofdbestuur voor de feesMen breekt er zich het hoofd al over wat Te Haarlem
Koninginnedag officieel bekend
men den Czar toeroepen zal, daar Vive telijkheden op den
voor dien dag zullen
kinderfeesten
l'Empereur te veel zekere herinneringen zou emaakt, dat de
opwekken en Vive la Czar! wat uitheemsch
op de Groote Markt door de
Eene zangnitvoering hoogste
klinkt. In aanmerking komen nu: Vive la leerlingen
klassen van elke
der twee of drie
Russie! en Vive Valliance ! welke laatste v, nl met instrumentale begeleiding en onder lei2. Een boottocht
kreet, als zijnde het verbond nooit officieel *___" van den Heer W. Eobert;Spaarndam,
naar
van daar
erkend, ook zijne bedenkingen heeft. Het
kinderen
dezelfde
zal nog op een familiaar „Vive Nicolas .'" terug naar de Cru.-ius en weder naar Haarlem;
op bescheiden schaal voor de overige
nitdraaien.
3 Eene tractatie
scholen
der
niet
minder
kinderen bijzonderheden en de te zingen liederen
Zondag zijn in Frankrijk weer
_an drie gedenkteekenen onthuld, namelijk
Nadere
het feestprogramma worden vermeld. De
een monument voor President Carnot te Ti HenWinBus
was zoo welwillend voor den boottocht
Ch_lons sur Marne; een te Grenoble voor
stoombooten kosteloos ter beschikking te
n
or
den onderzoekingsreiziger Doudart de Lagree,
»een der grondleggers van Frankrijk's kolo- 8 De afdeeling Haarlem der „Nederlandsche Maat,
male macht in het verre Oosten", en te
;:
or Tuinbouw en Plantkunde" heeft in
gehouden vergadering besloten
Pontacq een standbeeld van een der helden hare Maandagavond den
optocht voor den Koninginaan
werken
dapperen
ede te
leger, Barbanègre, den
in den stoet te brengen versierden
door
een
dag
verdediger van Hüningen.
naar de plannen luiden
zeer
en welke
Zaterdag zijn zoowaar, ondanks het MinisSpringer zal daarDe
Heer
te
worden.
belooft
terieel verbod, te Perpignan wederom bloedige taai de teekening leveren.
stierengevechten gehouden en daarbij twee voor
p c jaarlijksche algemeene vergadeStieren gedood.
ring van den Anti-dienstvervangingbond zal te 's-GraDe Italiaansche Tribune meldt, dat in de venhage op Zaterdag, 29 Augustus, gehouden worden,
van den Heer G. E. V. L.
Doelwijk 2497 kisten met 50,000 geweren zijn onder voorzitterschap
president.
Zuylen,
gevonden. Voorts 2221 kisten met geweervan
Be Bond heeft tot lsten secretaris Mr. A. Telting.
patronen en 125 met geschut-ammunitie.
Zondagavond is de Prins van Napels te Het batig slot der reke n in g van de
Dettinje aangekomen, waar de bevolking hem gemeente Eotterdam over 1895 bedraagt 330,201.463..
p°l geestdrift ontving.
Het zeggen is nog B. en W. stellen voor hiervan 181,196.93 te be«tijd, dat hij zich met eene der Montene- stemmen voor aflossing en rentebetalingen en voltooiing van werken en denpost onvoorzieneuitgaven
Knjnsche Prinsessen zal verloven.
te versterken met / 15,000.
ïn de Spaansche Cortes heeft de MinisterEr zou alsdan nog overblijven 134,004.53J_ of
president Canovas de Castillo ontkend, dat / 72,239.44 meer dan het vorig jaar.
-enigerlei document van internationalen aard,
Er blijft eohter nog te voorzien in de aanwijzing
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59,000, bestemd voor den wederopbouw van
van
den kaaimuur bij het Poortgebouw.
Ofschoon B. en W. het gerechtvaardigd zouden
achten deze som over enkele jaren te verdeeleu,
stellen zij toA, in overleg met de Commissie van
voor deze thana in eens uit het batig slot
te dekken, waarvan alsdan toch als eei-ste post voor
75,004.533. of
13,239.44 meer dan het
1897 nog

’

’

vorig jaar overblijft.

’

TeHaarlemde sluit de begroot ing voor

huiszittende armen in het Stads1897 „wegens
met een bedrag van 19,366.
armen- en ziekenhuis"
gelden uit de gemeentekas zijn
leggen
te
toe
De
door de oommissie van financiën gesteld op/15,5.0.90.
De begrooting voer 1897 van de stads-apotheek
wijst een bedrag aan van 9760 aan uitgaven en
ontvangsten, waaronder een subsidie van de gemeente, groot ’6360.
De rekening en verantwoording over 1895 van de
is groot ’5833.91 aan ontHaarlemsche schutterij
vangsten en sluit met een voordeeligsaldo van ’5OO.
Te Oegstgeest(Z.-H. )zrjn vanwege de
Protestantenclub tot candidaten voor den Gemeenteraad gesteld de heeren J. C. Spaargaren, A. den
H. Duivenvoorde, P. Kromhout,
Haan, A.
H. G. van Sillevoldt en D. van der Putten.
met dezelfde canDe E. K. kiesvereeniging

’

’

:

7

de haven in de Hoep te Schagen komt, te vervallen
Ten slotte noodigde de vergadering het bestuur,
uit, de noodige stappen te doen tot het beoogde
doel en verleende daartoe machtiging.

Men schrijft ons uit Maastricht:
Zooals is gemeld, heeft de Limburgsehe LandbouwMaatschappij eene geheele wijziging ondergaan. Die
wijziging heeft kwaad bloed gezet. Niet dat men iets
tegen die Maatschappij
of haar gewijzigd reglement
maar men is bevreesd, dat zij zal optreden als
concurrente van de locale Boerenbonden, welke in
wording „fin. Vooral de uitlating, van het
Hoofdbestuur der Maatschappij, om hare leden bij elke gelegenheidbovenniet-ledente begunstigen, geeftaanstoot.
Men ziet hierin gevaar voor de
looale Boerenbonden,
wier leden nu, willen zij
de voordcelen der Maatschapprj genieten, genoodzaakt
zullen zijn tot twee
vereemgingon bij te dragen,
zoo dfk", meentmen,
„zit t er b. den boer niet
aan "
De Limburgsehe pers raadt daarom
de LandbouwMaatschappn aan af te zien van eene bevoorrechting
*6 meer daar de E-k«If_!
Provinciale subsidie voor alle
landbouwers zonder onder,
scheid wordt gegeven.

_ "-■den'

-_

VLORIWEIDEN.

Een onzer Over.selsche berichtgevers schrijft
ons
-n het midden der vorige week
dus juist vóórdidaten, in plaats van den Heor H. G. van Sillevoldt,
dat net begon te regenen
brachten wij
goeandideerd den Heer J. J. Baron Taets van Amebezoek
aan de vloeiweiden van den Heer G. J. een
van Heek
rougen.
OJeze vloeiweiden zijn gelegen
in de gemeente LonneVanwege de protestanten zal in die gemeente
ker, onder Boekeloo en Twekkeloo.
in
kiesvereeniging
't
leven
worden
geroepen.
eene
„Nu heeft het hoog gelegen Twenthe in
de laatste
verneemt,
Nieuwsbode
weken
de
Zi.
isde
zeer veel last van de droogte gohad. De
Naar
eerste
snede
gras
van
de
stoomtram
standkoming
Brouwershaven—
was vrij goed; er kwam echter geen
tot
etgroen Vele graslanden zijn kaal,
Zierikzee—Eotterdam verzekerd, en zal in September regen
en ofschoon de
de laatste drie dagen overvloedig valt,
a. s. het daartoe betrekkelijk wets-ont werp de Tweede
nog
net
wel eenige dagen duren vóórdat de kan
Kamer bereiken. Er zullen alsdan twee wegen worhalf
I.Brouwershaven
verdorde
Steenbergen—Eozenstengeltjes
geopend:
weer uitloopen.
den
„Wat
ons bij dat bezoek trof? Het
daal, en 2. Brouwershaven—Zijpe—Numansdorp—Eotwas de vrü
groote hoeveelheid gras,
terdam.
waarmede de vloeiweiden
voor een groot deel bedekt
waren en dat nog niets
Burg. en Weth. van Leeuwarden hebvan z.ne frischheid verloren had. Neemt
men daarbij
ben, bij aanbesteding, het maken van een hoofdm aanmerking, dat de vloeiweiden op heidegrond
zijn
gebouw aan de Veemarkt, ten dienste van het zuivelaangelegd en dus te midden van
de hei liggen, dan
onder.oek en het veeartsenijkundig- en politiemag dit zeker wel opmerkelijk
genoemd worden
gegund

—

—
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onderzoek,
voor 9943.

’

JACHT.

Te Koggel (Limburg) is denieuwbeburgemeester, de Heer J. Maassen, tot seoretaris dier gemeente gekozen.
De Eechtbank te Zwolle heeft de
te Harderwijk, in staat van faillisfirma S. H.
verklaard,
met benoeming van de heeren
sement
Mr. Neeb en Van Sellen tot curatoren.

noemde

NOORD-BRARANTSCHEBOERENBOND.

Te

"

aan den aannemer O Lerk, aldaar,

'8-Hertogenboseh zijn Maandag de presidenten

en afgevaardigden van de locale boerenbonden in de
provincie Noord-Brabant bijeen geweest, ten einde een
provinciaal bestuur te kiezen.
Goldrop, Helmond,
De afdeelingen
Deurne, Boxtel, Sohijndel, Groot Linden, Erp, Alem,

Dinther, Berkel, Acht, Helvoort en Schaijk waren
vertegenwoordigd. Eldder de Van der
president van het voorloopigcentraal-bestuur, leidde
de vergadering.
Tot voorzitter van het provinciaal bestuur werd
M. van Ophoven, te Mil, die de
t?okozen de Hoer
benoeming aauuam.
Voorts bleek, dat deze vergadering en die, welke
morgen door de Noord-Brabantsche Maatschappij
van Landbouw te Breda zal gehouden worden, ooibelegd zijn met het oog op eene mogelijke ineensmelting of althans samengaan van bedoelde Maatschappij on don Boerenbond.
In verband met èe, in den Gemeenteraad van Hilversum ter sprake gebrachte, „voortdurend toenemende postpapier- en potlooden-bedelarij",
aldaar,
in een vorig nommer vermeld noodigt
de commissaris van politie,
„gelet op het van bevoegde zijde tot hem gerichte
verwijt, dat door de politie op onvoldoende wijze
worde gewaakt tegen het venten; gelet ook op den
onhoudbaren overlast, dien de burgerij bij voortduring ondervindt van vreemde kooplieden, die, op de
weigering om te koopen, zich niet ontzien op de
ingezetenen te sohelden en hen door houding en

—

—

gebaren te beleedigon; en overwegende, dat de
grenzen van zulk driest optreden thans zijn bereikt
en hieraan, gesteund door een passende verordening
vau politie, een einde behoort te komen,"
de ingezetenen dringend en beleefd uit, aan hen,
die een gift wenschen te ontvangen, te willen uitreiken een papieren bon, waarop alleen Btaat uitge-

—

drukt de waar of levensmiddelen, welke voor dio bon
kunnen worden ingeruild bij den mede daarop vermelden leverancier.
WESTFRIESCHE KANAALVEREENIGING.

da^^eSel Gr°°te >aCht *eo*end °* ****
Marine en

Leger.

Oedurende de ongesteldheid

zaf _ Uft.in

van den
d
ter
_e
En
tijdelijk belast worden met
_".i
_jre«'l»t
__t
6r
Bte»4
Helder, alsook met de
leiding van de aldaar te
houden geoombineerde
-m-iue-rue
manoeuvres van land- en zeemacht.
Hr. Ms pantserschepen
Everiten, Koren Piet Hein
Maandag, in divisie veréenigd,
onder bevel van z|n
den kapt. ter zee W. J. P van
Wanmg, van Nieuwediep naar de Noordzee
vertrokoef-n^ocht, met
__, en.da._l.
vice-admiraal C. E. Uhlenbeok,

feidin.

vL°_

d£

.i»-

teer

VHssingln

De majoor A. Conradi en de kapiteins E A v_n
Eomondt, D Charlouis en J. H. Tennis van de iandmacht in West-Indië, zullen, naar de
Rott. Cour
bericht, tegen 1 Januari den dienst metN.
pensioen
laten Daarmede staan in verband de aanvragen vervan
een hoofdo&cier en van kapiteins van het leger hier
te lande om naar West-Indië te
worden gedetacheerd
Do „lonwhop o<.-,_„ officieren,
harVBn
n M«- Academie te Breda, word_f
den »_Ba
29 Aug. a s. £2
b 0 de staven der korpsen en bn het
kol. werfdepót beëedigd en in functie gesteld.
Do bö het 7e reg. inf. nieuwbenoemde
_e luits. A.
H. Baron van Hardenbroek van
stol en A. de Bruijn worden respectievelijkAmmerte AmBterdam en Hoorn ingedeeld.
De le luit. 3. M. M. Muil er, van he t 5 e
bat. 7e reg. inf. te Naarden, is bij het 4e reg. overgeplaatst.

_

De le luit. J. C. Lens, vanhet.ereg
vest.-art., is overgeplaatst bij het korps pontonte Dordrecht.

Deoff.

vangez.

2ekl. H. Offerhaus,

7e reg. inf. te Amsterdam, wordt, zondervan
bezwaar van 's Eijks-sohatkist, op z.ne aanvraae on
gesteld.
non-activiteit
Dolotelingen, dieditjaarbijdebereden korpsen zijn ingelijfd, zullen op Donderdag
1
Ootober a. s. in werkeiyken dienst moeten worden
gesteld, teneinde te worden gekleed en geoefend.
De gebouwen en terrei n e n de r v
o
mahge lijnbaan der marine, te Amsterdam, orzür,
het

grootendeels in eigendom en beheer overgegaan
het Departement van Oorlog. De gebouwen aan
zullen
vermoedelijk eerstdaags afgebroken
worden.

Het Weekblad voor

land- en zeemacU, orgaan onderofficieren
van den Ned. Bond der
van
Oud-onderofficieren geeft een uitvoerig
verslag va_

Onder voorzitterschap vau den Heer K. Breebaart
ZUtPh6U 86h0nd6n
Sr. heeft de Westfriesche Kanaalvereeniging eene
gehouden
te Schagen, ter bealgemeene vergadering
spreking van 'de reeds vroeger ingediende plannen
Gemengd Nieuws.
voor een kanaal Stolpen—Schagen, in verbinding niet
vaartverbeteringen Schagen—Kolhorn en Schagen—
Maandag 7 September znllenalle
Langedijkerhoek.
vorderingen
op de bekonde Hillegomsche Spaarvereeniging
het
der
„Schuttevaer",
Van
bestuur
kas
voldaan
worden in eene in café „Flora"
waaraan deze plannen ter beoordeeling waren
aldaar te houden zitting.
toegezonden, was een schrijven ontvangen, waarin
werd medegedeeld, dat dit bestuur het tot stand koIn een deel van den E i e r 1 an d s
ohen
men van het bedoelde kanaal zeer gewenscht acht. polder heeft een
windhoos nog al schade aanBij de bespreking van de door de heeren G. Holgericht. To veld liggende ongedorschte erwten
werda en J. Eoggeveen Wz. uitgewerkte plannen
werden
een eind meegevoerd, terwijl van varwaarvan aan de leden der vereeniging het verslag kenshokken en
hooischelven gedeelten werden
werd
door
den
toegezonden
begi'ooting
en de
waren
weggerukt. Persoonlijke ongevallen zijn gelukkie
Heer W. van Eossum de wenschelykheid betoogd niet te betreuren.
allereerst van het tot stand komen van het kanaal
Stolpen—Schagen, benevens de beidereeds genoemde
Te Berkhout (N.-H.) is het driejarig
vaartverbeteringen, welke met het bedoeld kanaal
zoontje van P. S. in een onbewaakt oogenblik
in verbinding zullen gebracht worden. Ten opzichte in het water gevallen en verdronken.
echter van het plan Schagen—Kolhorn, waaraan,
De te Amersfoort op zoo noodlotzijns inziens, eene te groote en te kostbare uitbreiding
was gegeven, welke de uitvoering van de plannen tige wijze om het leven gekomen huzaar Veenin den weg zal staan, meende hij te moeten doen vliet is aldaar onder algemeene deelneming teaarde besteld. De kapel van het 5e reg. infanopmerken, dat dit gedeelte, in verband met de daaraan verbonden belangen, eenvoudiger en minder terie voerde op de algemeene begraafplaats treurmuziok uit; de lijkkist was door zes kransen gekostbaar kon worden opgezet.
Na eene breedvoerige gedachtenwisseliug over de dekt : éen van het escadron ordonnansen, éen
van de manschappen, éen van de korporaals
bovengemelde plannen en daarin voorgestelde wijzien
ging
waaraan werd deelgenomen door de heeren recruten, éen van de onderofficieren van het
Anna-Paulowna;
depöt-escadron
van
van
't
le
Waller,
burgemeester
reg.
huzaren, éen van
Th. J.
S. Berman, burgemeester van Schagen; G. C. Hulst, zijne kameraden van de rij- en hoefsmidschool
burgemeester van ZJjpe; W. Koggeveen Cz. en P. en éen van zijne instructeurs.
In de familie Veenvliet, welke te Scherpenzeel
werd, op voorstel van den Heer S. BerBuis Jz.
man, gestemd over de versohillende plannen, welke woont, is dit nu de derde zoon, die door een
door de vergadering werden goedgekeurd, met dien ongeluk om het leven is gekomen: éen verdronk
verstande, dat de schutsluis in den Westfriesohen éen viel van een steiger, en de derde, gelijk
d.k te Kolhorn, evenals debeweegbare spoorbrug <m men weet, stortte van een paard.
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EEÏ NIEUWS
Zaterdag j.l. hield de gemeenteveldwachter van Nieuwkuijk met denboschwachter A. van der Lee toezicht op het jachtveld van
Jhr. Jos. de la Court. Zij ontmoetten daar zekeren
J. A. Botermans, arbeider uit Udenhout, met een
geweer en in jagende houding.
Laatstgenoemde is nu Maandag gevankelijk
naar 's-Hertogenbosch overgebracht en ter beschikking van de justitie aldaar gesteld; hij
wordt beschuldigd op den boschwachter Van der
Lee te hebben geschoten. Deze, hoewel getroffen,
verkeert gelukkig niet in levensgevaar.
Te Ottoland (Z.-H.) is Maandagnacht
de boerenhofstede, met hooiberg, bewoond door
A. Nomen, door brand vernield. Eenige vette
varkens zijn omgekomen. De oorzaak van den
brand is nog onbekend.
VEE-UITVOER.

Men sohr .ft ons uit Rozendaal:
De Belgische Begeering werkt de veehandelaars volstrekt niet in de hand, men zou haast
denken van tegen. Te elfder'ure vernamen de
kooplieden het besluit, dat j.l. Zaterdag (O. *_.
Vr. Hemelvaart) geen vee in België werd toegelaten, dooh dat men voor den invoer moest
wachten tot Maandag.
Al de kooplieden hadden het te Rotterdam
en elders gekochte vee reeds op spoor geladen
en vernamen eerst bij aankomst te Rozendaal
het verbod van invoer. Telegrammen met verzoek van invoer tot Esschen (grens), aan den
Belgischen Minister gezonden, bleven onbeantwoord, hetgeen de ontevredenheid onder de
kooplieden niet weinig verhoogde. De meesten
waren tot hunne schade verplicht het vee te
lossen en te Rozendaal op stal of in de weide
te brengen.
Men schrijft ons uit Londen:
Drie personen hebben zich voor het gerecht
fee Londen te verantwoorden, die er hun werk
van maakten, van over de grenzen hot publiek
in Engeland op te lichten door middel van gewone trucs voor dergelijke doeleinden. Zij gaven
sen wekelijksche circulaire uit, die uit Ostende,
Middelburg en Rotterdam kwam. Daarin werd
het publiek uitgenoodigd tot deelneming aan
het raden naar een ontbrekend woord of naar
het getal deelnemers. De drie handlangers beloofden al de ontvangsten, minus 10 percent
voor onkosten, te verdeelen onder de gelukkige
winners. Maar er waren meestal meerdere winners, zoodat de prijzen verdeeld werden, en de
meeste ontvangers waren gefingeerde namen en
adressen van de drie handlangers. Dat de zaken
goed gingen, bleek daaruit dat hunne ontvangsten gemiddeld 300 pd. st. per week bedroegen.
Volgens de beschuldiging waren de gevangenen
verbonden met de „firma's" J. & H. Arthur, te
Middelburg, en W. Payn, van Payv's popvlar
pools te Rotterdam. De ware namen z.n James
_Cillingsworth,*Annie|Tnrpin en Hamilton Hine,
alle drie uit Londen.
Deze week kwam voor een klein
burengerucht een vrouw voor den magistraat te
Harlesden, die terloops opmerkte, dat zij de
moeder van 27 kinderen was. „Wat," zeide de
„Ja," zeide de vrouw, „de
magistraat, „27?"
oudste is 35, ik had vier maal tweelingen, en
het kind, dat ik op mijn arm heb, is het jongste."
De magistraat liet haar gaan.

—

Hetslot de r ge s c hie deni s van he t
proces tegen den Markies de Nayve, die door
z.ne vrouw van moord op zijn stiefzoon, een
voorkind der Markiezin, beschuldigd, maar door
het Gerechtshof vrijgesproken werd, is nu een
vonnis der Rechtbank te Saint Amand Mont
Rond (Oher) tot echtscheiding tusschen den
Markies en de Markiezin de Nayve, op verzoek
van de vrouw.
JAPANSCHE WIJNBES.

Naar aanleiding van het bericht over deze bes
in ons nommer van 17 dezer schrijft ons de Heer
H. Boot, boomkweeker te Valkenswaard, dat
aankweeking van de bes aan te bevelen is. In
'93 betrok hij een tweetal stekjes uit Amerika,
en nu, dit jaar, heeft hij reeds een goeden oogst
gehad, trossen tot 75 stuks toe. Wegens de schoone
kleur en den aangenamen smaak, beschouwt de
Heer Boot ze als zeer geschikt tot bereiding van
gelei of vruchtenw.n. Thans bezit hij er eenige
planten van, welke in zijne prijscourant voorKomen.
N°. 6 van De levende natuur (redactie E. Heimans,
JV Jaspers Jr. en Ja o. P. Thijsse, uitgever W.
Versluys) bevat: In een Veluwsch bosch; Eene waarneming van een oud-liefhébber (een oud boek over de
microscoop); Eene week in een vogel-paradijs (Tessel) V;
Insecten verzamelen; Augustus (waaronder mededeeling
omtrent een zeldzamen nieuwen arend in „Artis"),
alles met een aantal tusschen den tekst gedrukte afbeeldingen. Voorts de interessante rubriek : vragen
en korte mededeelingen.
gewijd aan de
Rosarium,
rozencultuur, bevat een artikeltje over een nieuwe
uitvinding op het gebied van oculeeren, met een
afbeelding van een nieuw-model oculeermes, waarmede men in denzelfden tijd een derde, ja bijna de
helft meer oogen kan inzetten, dan met de gewone
oculeermessen.
Het Weekblad voor Notarisambt en
Registratie bevat als bijvoegsel het uitgebracht verslag der enquête, die, volgens besluit der alg. verg.
van 1895, gehouden werd, ten einde na te gaan of
de bezoldiging der candidaat-notarissen in Nederland
voldoende is en, zoo neen, welke middelen kunnen
worden aangewend om de belangen der candidaatnotarissen te dier zake te bevorderen.
Er kwamen 210 antwoorden in, terwijl 121 circulaires oningevuld, sommige met opgaaf van redenen,
teruggezonden werden. Er bleek o. a. uit, dat elke
candidaat-notaris gemiddeld f 814.50 verdiende, 79
candidaat-notarissen maakten aanspraak op meer
bezoldiging, 84 maakten die aanspraak niet en 47

lieten zich hieromtrent niet uit.
KUNST.
De voorwaarden, waarop het

Gemeentelijk Muziekkorps van Haarlem gedurende de maand September
op de tentoonstelling te Berlijn concerten zou geven,
zijn door den Hoer Kriens, als directeur, niet aanvaard geworden. Men bood voor de 27 dagen slechts

’

6000 honorarium aan.
Op de tentoonstelling van de HoUandsche Teekenmaatschappij, in Pulchri Studio te 's-Gravenhage, zijn

de

volgende aquarellen

verkocht: „Aan het

van J. Akkeringa; „Langs het Terras", van Th. Arnt_enius; „Londonbridge", van E. Bosch, en „Moeder
en Kind", van Mej. Wally Moes.

VAN PEN DAG VAN WOENSDAG
Rechtzaken.
De Eechtbank te Leeuwarden heeft rechtsingang
met bevel tot gevangenhouding verleend tegen de
wegens poging tot
Amsterdammers H. P. en H.
oplichting, door het bezorgen van valsche brevetten
als Belgische
waarvan wij melding
maakten in ons nummer van 17 dezer, blz. 17.

19 AUGUSTUS 18962 3e BLAD.

door drukfouten vier namen van deelnemers verkeerd gespeld.
Men leze voor de namen Gerjer, Bonhours, Eiverre
en Heuil, resp. Gerger, Bouhours, Eivièrreen Henie.
ZEILEN.

te Antwerpen de Magnolia van den
Heer Laverge, te Eotterdam, in haar nummer den
prijs gewonnen; de Zwerver, die haar mededinger was,
moest wegenK een gebroken mast den strijd opgeven.
De Yum-Tum van Jhr. W. Si_, alhier, won ook den
prijs ; hare mededingers waren de Laura en de Pétrel
Zondag heeft

De Eechtbank te Heerenveen heeft Hendrik de
Vries, landbouwer te Kallenkote, die den 3en Augustus
terechtstond wegens het afleggen van een valschen
eed voor hot kantongerecht te Steenwijk veroordeeld, of Pirate).
tot een gevangenisstraf van zes maanden. De eisch
was twee jaren gevangenisstraf.
Dezelfde Eechtbank veroordeelde Siebe Algersma,
Op de heide, behoorende tot het schoone landgoed
en notabele bij de Ned. Herv. Kerk, te „Ockenburg", onder Loosduinen, in eigendom toebehoorende aan den Heer S. J. van den Bergh, ondertegen wien door het O. M., wegens smaadNijega,
schrift en beleediging, twee geldboeten van 50, voorzitter van de "Vereeniging van Nedorlandsehe
Scherpschutters, is een tweedaagsche kampstrijd gesuba. voor elke boete 25 dagen hechtenis, was gehouden, uitgeschreven door voornoemde vereeniging25
geldboete
dagen
tot eene
van ’5O, subs.
ëischt
Het was de eerste keer, dat een schiotwedstrijd op
hechteniß.
dit landgoed werd gehouden, met welwillende toeHet O. M. by de Eechtbank te Heerenveen eisehte stemming van den eigenaar en bewoner, en wel bü
tegen Andries Martena, te Balk, die beschuldigd
wijze van proef, teneinde er, bij geschiktheid van het
wordt gedurende de afwezigheid van Simon Pieters terrein, later meerdere te houden. Naar het oordeel
van de meeste schutters, op dezen eersten dag niet
de Boer diens woning te hebben betrokken, eene bijzonder
talrijk en tot welke, nevens officieren van
gevangenisstraf van een maand. De beklaagde ontde Normaal-cnietschool en van het regiment grenakende in de woning te hebben vertoefd.
diers en jagers, eenige bekende Nederlandsche scherpDe 14 dagen gevangenisstraf, waartoe de 60-jarige schutters behoorden, leent het terrein zich zeergoed
het doel. De ligging der schijven op 50» meter
P. van D., conciërge in „Ons Huis", te Meppel, te tot
van meet, tegen een achtergrond van dicht begroeid
wegens
Assen en te Leeuwarden, was veroordeeld
duin, werd geprezen, als uitstekend voor het fixeeren
onder zich houden van eenig geld uit eene door van het schot.
zijn door de KoDe ongelijkmatigheid van den wind, die op dituithem gevonden portemonnaie
gestrekteheidevlakblies,bezorgde deschutters veellast.
ningin-Eegentes veranderd in eene boete van f 50.
De wedstrijd om prijzen in geld, welke desverkiezende in zilveren couverts kunnen worden omgezet,
Wedstrijden.
omvat: a vaste baan een seri# van 20 schoten 6
HARDDRAVEN.
vrije baan ecu serie van 5 schoten; c cartonbaan een
Aan de te Sneek gehouden harddravery werd door serie van 5 shcoten.
9 personen deelgenomen. De prijs /'BO werd behaald
De officieren schoten met het nieuwe geweer vóór
te
door den zwarten hengst Paul, van A.
het legor, terwijl de andere schutters Martini-geweren
de le premie ’4O door den schimLeeuwarden;
bezigden met Zwitsersche oorlogsmunitie. De houding
do
melruin
van J. Bolt, te Hoogemeden ;
van schieten was ter keuze van den schutter, maar
2e premie ’25 door den zwarten ruin Wilhelm, van
algemeen werd heden de liggende houding gekozen
D. Jaarsma, te Koudum ;
de troostprijs ’2O dooiDe uitslag van den schiotwedstrijd, op de vrije baden bruinen ruin Jonge Graaf
van Gebroeders
nen van den Bond der rustende Schutterij in ZuidPostma, te Eoordahuizum.
Holland te Loosduinen gehouden, is als volgt:
200 Pas. le Prijs S. J. v. d. Bergh, Loosduinen, 59
WIELRIJDEN.
punten 2e M. Eavenswaay Pzu., Scheveningen, 59
Uitslag wielerwedstrijden te Winsehotou:
p.; 3e H. Hofman v. Hove, Eotterdam, 57 p. 4e A.
Afd. beroepsrijders, deelnemers 5, le prijs f 25 ,T.
'S-Gravenhage, 57 p. ; 5e H. de Lange, id., 57
2e
15
ten
te
pr.
Hora,
te Veendam
P.
p.; 6e J. Polleman, id., 57 p.; 7e H. C. Waldeck,
pr.
Thedinga,
;
Veendam 3e
10 J. S.
te Veendam. Loosduinen, 50 p. 8e J. C. Eust. 's-Gravenhage,
Afd. amateurs, deelnemers le pr. verguld zilveren 56 p.; 9e E. H. Voison, id., 56 p. Bij loting viel af
medaille E. Bosscher, te Assen ; 2e pr. zilveren mod. do lieer James Willing, id., met 56 p.
H. C. Krings, te Groningen ; 3e pr. E. Huijkeu, to
Flobertbuks. le Prijs L, Welter, Voorburg, 20 p.; 2e
Winschoten. De verguld zilveren medaille, uitgeloofd D. 't Hart, 's-Gravenbage, 20 p.; Se P. Z. Galjaard,
door den A. N. W. B. behaalde de Heer E. Bosscher, Loosduinen, 25 p.; 4e J. C. v. d. Nat, 's-Gravenhage,
te Assen. Afd. Eingsteken. Deelnemers 17. Prijzen vg. 25 p.; 5e H. C. Waldeck, Loosduinen, 25 p. ;6e A.
zilv. mcd., zilv. en bronzen mcd., rosp. 3. P. van Nieuwlaat, Berkel. 24 p.; 7e P. v. d. Zanden, id., 24
Hoorn, te Groningen, 3. G. Boekhold en A.H. Baars, p.; 8e Mevr. Waldeck, Loosduinen, 24 p.; 9e E. J.
beiden te Winschoten.
Pierlot, 's-Gravenhage, 24 p.
Flobert (Beaumont). le Prijs H. Waldeck, Loosduinen,
40 p.; 2e E. Hegie, id.. 40 p.; 3e P. Z. Galjaard, id.,
dag
Den laatsten
van de wereldkampioenschappen 39 p. ; 4e J. Willing, 's-Gravenhage,
p.; 5e J. E.
te Kopenhagen werd de wedstrijd voor amateurs over Jedeloo, id., 38 p.; 6e D. 't Hart, id.. 38 p. 7e H. J.
100 K.M. gereden. Deze wedstrijd werd gewonnen Bosman, id., 37 p.; 8e J. C. v. d. Nat, id., 37 p.; 9e
door H. Poincarmé, een Franschman, iv 2 u. 31 mm. J. C. Eust, id., 37 p.
Bij loting vielen af de hh. M. Eavenswaay Pzn.,
133/5 sec.; tweede was de Bus Djakoff in 2u.34 m.
F. van dor Zanden en N. van
te 's-Graven13 2/6 s.; derde de Deen Harsen.
hage, met 37 p.
wedstrijd
voorgil'fc
beroepsrijdera,
De
met
voor
afstand 1000 M., werd gewonnen door Parlby (Engeland) in 1 m. 16VB s.; tweede was de Franschman Huot.
De postduivenvereeniging „de Luchtgids", te
Er werd ook nog ecu match goreden tusschen den Haarlem, hield Zondag een wedvlucht van Quévy,
ïn België, over een afstand van ongeveer 245 KM.
amateur en den professional-kampioen ovor do EnTe 6 uur dooi' den stationschef in vrijheid gegelsche mail Eeynolds (lerland) en Bourillon (Franksteld, kwamen de duiven aan van do heeren :
rijk). Bourillon won gemakkelijk in 2 min. 42 sec.
E. Duin to 11 u. 88 m. 23 s., W. v. Keulen te 11 u.
Onze landgenoot Gorter heeft den amateur-wereld42 ra. 51 s., J. de Klerk te 11 u. 47 m. 19 s., A. H.
kampioen Eeynolds tot een match uitgedaagd; maar Hulshof te 12 u. 18 m. 33 s., on van P. v. d. Goes
't laat zich niet aanzien, dat deze daarop zal ingaan. te 12 u. 51 m. 1 s.
Dit jaar kenmerkten de wereldkampioenschappen
Wedstr ij don Woensdag 19 Augustus.
zich door verschillende incidenten.
Heemstede. Harddraverijen en wedrennen op de
't Begon al den eersten dag op het congres van Cruquiusbaan.
waar door de afgeden International Cyclists
Sneek. Zeilwedstrijd op de Sneekermeer.
vaardigden van Engeland word geprotesteerd tegen
de deelneming van verschillende rijders in de ainaSchoolnieuws.
teursnommers. Henio werd uitgesloten van de deelneming aan den 100 KM. wedstrijd voor amateurs,
Akte-examens Middelbaar Onderwijs.
omdat hij, door bij ecu wedstrijd iv Nederland geld 's-Gravenhage, 17 Aug. Duitsch. Geslaagd : F.
l manu. cand. niet opgekoaan te nemen, beroepsrijder is geworden. Verder Berens, te Amsterdam Engeisch.
Geëx. 0, Geslaagd:
werd de Belg Huet gedisqualificeerd, omdat hij voor men, 1 afgewezen.
M.
van
der
Goot
en J. de Wilde, te AmMejn.
A.
België was ingeschreven, maar reeds langer dan een
sterdam, en de Heer J. A. Bolkosteijn, te Haarlem.
half jaar in Duitschland heeft gewoond. Tegen het
Utrecht, 17 Aug. Gymnastiek. Geëx. 4 mann.
amateurschap van den Deenschen rijder Ingeman cand., afgew. 1, geslaagd 3 : J. Straatman en C. J.
Petersen hadden de Engelsehen ook bezwaar. Hij Visser, te Amsterdam, en J. Elias, te Watergraafsmeer.
mocht echter mederijden, onder voorbehoud van een
Examens Hoofdakte. Arnhem, 14 en 15
nadere beslissing.
Aug. Geëx. 15 vr. cand. Geslaagd Mejn. S. J. van
Het publiek was over deze uitspraak van het den Berge, te Heteren C. A. ten Brinok, te Arnhem;
opperste wielrijdersgerechtshofniet gesticht en kon J. van der Uencen, te Sohrjndel; A. Gratama, té
M. J. Loreutz, to Nijmegen ; M. J.
maar niet begrijpen, dat het bestuur van han eigen Dodewaard;
to Amsterdam C. M. M. Tfjdeman, M. Valkhoff en
wielerbaanbij dezen wedstrijd zoon ondergeschikte rol E. A. Vissers, ;allen to Arnhem G. Willard,
te Neervervulden weinig of niets in de melk te brokken had. bosch, en M. G. M. van Zantvoort, te Nijmegen.
Later werden de toeschouwers nog ontevredener,
Barendso,
18 Aug. Gesl.: A.
te Oudenbosoh ; .7. Camphuis, te Eotterdam; W. G. Deibel, te Middelburg;
toen gedurende de wedstrijden eenige rijders, waaronder Peterseu, gedisqualifieeerd werden.Toch waren N. Koeman en G. P. P. Netten, te Nijmegen; M. i.
deze disqualificaties volkomen gerechtigd en het W. Vaupoppel, te Kerkerade;. W. Eaymakers, te
A. W. M. Vogels, to Heythuizon
Th.
gevolg van rare dingen die er in do wedstrijd om
Vliegondehond, te Dongen. Deze examens zijn nu
.1.
gebeurden.
het mijlkampioenschap voor amateurs
te Arnhem afgeloopen.
Tot driemaal toe kwam 't gedurende dezen wedstrijd
In het bericht examen hoofdakte,
afdeelingen
In
ecu
der
handtastelijkheden.
tot
reden
's-Gravenbage, 14 en 15 Aug., staat als geslaagd verPetersen, Guillaumet en Djakoff in volle spurt wiel meld H. P. Kortmann.
Dit moet zijn: H. Ph. Koitmann.
aan wiel, toen Guillaumet den Deen plotseling een
lager
Akte-examens
onderwijs. 's-Graduw gaf. H{j beweerde, dat Petersen hem gecouvonhage, 17 Aug. Fransch. Geëx. 14 mann. en 14 vr.
had
en
dat
hem
daarom
had
hij
weggeduwd,
peerd
cand. Geslaagd : Mejn. C. Japikso, te Leiden ; G. A.
't Bleek dat dit juist was, en de Deen werd daarom Tromp, te 's-Gravenhage; M. J. Laudré en E. Tresgedisqualifieeerd, tot groote ontevredenheid van het ling, te Winschoten; A. M. Homan, te Wateren; F.
publiek, dat den landgenoot natuurlijk liever had
C. A.
te Maastricht; H. Kuint, te Groningen;
zien winnen en, oppervlakkig oordeelende, gemeend M. J. H. Berings en M. B. L. Kouinx, te Wijk
(Maastricht); E. A. Pull en M.
te Arnhem;
had, dat de Franschmau wegens zijn duwen zou woren de hh. Th. B. Banus, te Groningen ; I.
buitengesloten.
volgendeafdeeling
In
een
den
traohte te 's-Gravenhage
; K. van der Graaf en J. W. ThomLeclercq den Deenschen rijder Schrader met zijn
to Eotterdam ; A. F. W. Zijlstra en K. G. Jorksschouder omver te werpen, gelukkig zonder ander veld, te Zwolle; L. J. Kunst, te Amsterdam, en C. A.
resultaat dan dat het publiek hem uitjouwde. In H. Bongaarts, le Maastricht.
den beslissingsrit was het nog erger. Toon reden
Voor de akte-examensM. O. in het teeGuillaumet Eeynolds en Schrader. De laatste kwam kenen, die deze maand te Amsterdam aanvangen,
in de spurt juist opzetten, toen Guillau met hebben zich aangemeld 98 candidaten, nl. 60 mann.
en 28 vr., en wel akte M 1(handteekenen) 81, nl. 52
hem met zijn vuist een stomp gaf, waardoor Schra
mann.
en 29 vrouw., voor akte M 2(rechtl. teekenen
opgeven.
't
moest
der
eu perspectief) 16, allo mannelijke, en voor akte O
Het publiek was wild van kwaadheid, en dit werd
(boetseerenj 1 mannelijke.
er niet beter op, toen het hoofdbestuur van de do
Voor de akte-examens L. O. in het teekenen, die
I. C. A. weigerde do vuistvechters van de overige vermoedelijk te Leeuwarden, Arnhem, Breda, Eotterwedstrijden uit te sluiten.
dam en Amsterdam zullen worden gehouden, hebben
't Is treurig, dat zulke dingen gebeureD, in een zich aangemeld 378 candidaten, nl. 300 mann. en
kampioenschap van amateurs nog wel. Met weemoed 78 vrouw.
denkt men bij het zien van zulke tooneelen" terug
Benoemd:
onderw. met hoofdakte
aan de wedstrijden va.n vroeger jareu, toen 't in de te Westervoorttot
P. J. L. van de Kleinemulder, te
ging
als tegenwoordig, Pannerden;
spurt wel niet zoo bliksemsnel
tot onderw. te Polsbroek-Vlist G. H.
Advocaat, te Eidderkerk
maar toen sport nog synoniem was metridderlijkheid
tot tijdel. onderwijzeres
te Amstelveen Mej. A. Leonard, te Amsterdam;
en loyaliteit.
tot onderwijzeres te Herwijnen Mej. J. E. Wesselink,
Het volgend jaar zullen de wereldkampioenschapte Noordwrjkerhout;
tot onderwijzer (bijz. sch.) te
pen in Schotland worden verreden, als tenminste de
te Broek-op-Langendrjk.
rijders door hun weinig sympathiek optreden niet de Leiden J. de
wedstrijden tot een onmogelijkheid hebben gemaakt.
De Heer H. J. deVriesisbenoemdtot
In ons verslag van de wereldkampioenschappen, leeraar in het teekenen aan de Nuts-Kweeksohool voor
voorkomend in ons nommer van gisteren (blz. 8), ziju onderwijzeressen, te Haarlem.
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Aan den Heer A. J. de

der openbare school

Winter, hoof'

(N.-B.), is op zrji
verzoek eervol ontslag verleend, tegen 1 Nov. a. 8
Tot direoteur der avondschool vool
ambachtsonderwijs te Gouda is benoemd de Heor P
A. Schroot. No. 1 der voordracht was de Heer A. L
van
laatstelijk directeur der opgeheven bur
geravondschool; deze werd benoemd tot leeraar il
de natuur-, schei- en werktuigkunde. Ook tot assistent
voor het hand- en rechtlijnig teekenen werd no. 2
van de voordracht benoemd, en wel de Heer M. A
van Zutphen.

„Te Zenderen,

te Waspik

gemeente Borne (Over"

ijsel), is Vrijdag het gymnasium, een flink geboufl
van twee verdiepingen, met ruime studiezalen, dei
Paters
plechtig gewijd en geopend.
Aan Moj. M. tenZijthoff, sedert 16 ja"
ren onderwijzeres in de handwerken aan derijksnor'.
maallessen te Eijsoord en de openb. sch. te Bolnes»
is eervol ontslag verleend.

Kerknieuws.
Ned. Herv. Kerit. Bedankt: voorUsseloO
P. P. Couvret, te Hall (gem. Brummen).
Namens het college van kerkvoogden
te Brakel is aan den Heer J. de Visser, pred. aldaar,
met eene hartelijke toespraak van den president, den
Heer ,T. van Dalen, een fraai geschenk in zilver aangeboden, als blijk van waardeering van zijn bedanken
voor Kolderveen en St.-Annaland.
Hot provinciaal kerkbestuur van N.'
Brabant en Limburg heeft den Heer M. Buchli Fest'
pred. to Engelen c. a. (N. B.), op zijn verzoek, eervol
emeritaat verleend, in te gaan 1 Nov. a. s., na meer
dan 41-jarigen Evangeliedienst.
Ger. Kerken in Nederland. Beroepen: naai
lerseke J. Visser, te Harderwijk, cand.;
naar Ten
Boer en St.-Annen E. Smeding, te Uselmonde;
naar Oostburg C. J. van Binsbergen, te Loosduinen;
naar Oldeboorn J. Visser, cand. to Harderwijk
naar Wezep bij Kampen J. Douma, te Eotterdam, candTweetal: te Oldeboorn (Pr.) J. Visser,
te Harderwijk, cand., en T. J. Jongbloed,te Leeuwarden, cand.
E. Kath. Kerk. Benoemd: tot pastoor te
Utrecht (St. Martinuskerk) O van Elmpt, kapelaan

—

—

—
—

aldaar.
Omtrent het Zaterdag vermelde jubileum van den Bisschop te Haarlem kan nog
medegedeeld worden, dat de heeren J. D.J. Angenent,
A. M. Breema, J. L. F. Dankelrnan en J. B. J. M.
Höppener tijdens de Pontificale Mis de wijding van
het Diaconaat ontvingen, terwijl de heeren G. M. A.
Beukers, L. H. J. Hogeman, C. J. v. d. Loos, P. X
Eaaskin,
P.

Eoozen, J. Ruijten en A. v. Schijndel
W.
tot priester werden gewijd.
De receptie des middags was buitengewoon druk
Katholieke Kamerleden, de heeron De Kanter en Vau Slooton als waarnemend burgemeesteren
secretaris van Haarlem, zeer vele geestelijken uit het
Bisdom, particulieren en ledeu van een aantal katholieke vereonigingen boden Mgr. Bottemaune — die
den 14n dezer tevens zijn 73n verjaardag vierde
hunne gelukwensehen aan.
De Paus vereerde hem met een eigenhandig geschreven brief. Gelijk men weet, bevatte de St.-Ct.
gisteren zijne benoeming tot Commandeur der orde
van Oranje Nassau.
De Heer P. A. Eekvelt, pastoor
Duistervoorde, deken van Deventer, herdachtteZaterdag
in tegenwoordigheid van vele belangstellenden zijn
50_arige ambtsvervulling als priester. Bij deze gelegenheid ontving hij vele bewijzen van sympathie.
kerkgebouw was evenals het altaar prachtig
Het^
versierd. Er werd door de gemeenteleden gedurende
den geheelen dag en ook des avonds feest gevierd.
Zaterdag vierde de pastoor J. W. van
Welsum op den Boskamp te Olst zijn 25-jarig priesterschap. Hij ontving vele hartelijke bewijzen van
belangstelling, o. a. van zijne parochianen een fraaien
wagen en van do koristen een sierlijk paardentuig.
Er werd gedurende den geheelen dag feest gevierd,
en tot slot was er een vuurwerk.
Ook de Heer G. Blank voort, pastoor
te Reutein en Haarle (O.), herdacht den 15n Aug.
den dag, waarop hij voor 25 jaren tot priester werd

bezocht^

—

gewijd.

Zaterdag

herdacht pastoor

Hoog-

land, te Leerdam, zijn 25-jarig priesterschap. Den jubilaris viel veel belangstelling ton deel. Ook ontving
hij een aantal geschenken.
Den Bon Oct. e. k. hoopt pastoor Van
D(jk, te Ter Aar, zijn 40-jarig priesterschap in
die
gemeente te

herdenken.

De graven der Gorcumsche martelaren, nabij Brielle, werden dit jaar door 12,330 en in
het vorige door 10,598 bedevaartgangers bezocht.
Ter gelegenheid van het 25-jarig
priesterschap van pastoor B. H. van
te
Driehuis (Velsen) heeft de gemeente aan de kerk een
prachtig orgel en preekstoel geschonken.
Israël. Kerk. De HeerA. Cohen, Israëlonderw. te Leerdam, heeft voor de benoeming te
Zuidland bedankt.
De hoofdcommissie voor de zaken
van het Portugeesch Israëlitisch kerkgenootschap in
Nederland heeft benoemd tot leden der commissie
van examinatoren de heeren Dr. M. C. Paraira
(voorzitter), I. v. J. Palaohe, A. Eodrigues Pereire
Jac. M. Vaz Diaz en Mr. I. Teixeira d'Andrade.

'

Sport.

De Deventer vélocipèdeclub Immer Weiter viert 29

Augustus haar 25-jarig bestaan met een feestavon<"
voor hare leden en geïntroduceerden in de Buitea
sociëteit.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
55 cent per regel.

ODOL, het beste voor de tanden,'

t-T WONINGEN, "-BS

zooals Huizen, Bovenhuizen, Kamers, enz., kau met
tegenwoordig het spoedigst verhuren door te
adverteeren in

„DE WONING-COÜBANT",

en wel omdat DE WONING-COURANT door ALLE
Woningzoekenden gelezen wordt. Bureau: SINGEL
235, tweede huis van de Paleisstraat.
|£_5~ DE WONING-COURANT is verkrijgbaar saalle Kiosken a 5 cents.
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U

1 '1'

Bevallen:

van der

AND

I,]

I

. lïl

[t

A

N '1'

1! N.

14 Aug. L. W. van der Linden, geb;
D., Dubbeldam.

geb. Grandsehainps, Z., Parijs;
J. G. E. van Harderwijk, geb. Eieh, D., Amsterdam.
16 Aug. A. G. van Hemert, geb. Velthuijsen, Z-,
Haarlem;
J. A. J. Schaeptnan, geb. Sloet tot
Everlo, Z., Arnhem
M. A. de Bruyu, geb. Engelbrecht, Z., 's Hage;
H. J. Toorenvliet, geb. Van
Lange, D-, Eotterdam.
OverJecien : 14 Aug. 3. "C. Fagel, 84 j., Eotterdam-15 Aug. 3. E. Hibbeler, geb. Hagenbeck, Eotter
B. Hagenbeek, 26 j., Arnhem.
dam;
16 Aug. H. Eins, 83 i.. Purmerend.

—

15 Aug. L.

—

—
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Stadsnieuws.

I

KONINGINNEDAG.

"De korporaals en

m ent

schutterij

van het regialhier worden in de gelegenheid
Amstelstraat,
eenige schutters

Besteld in het Theater Van Lier,
°P den 31en Augustus a s. een voorstelling bij te
wonen van het stuk Op Manoeuvre.
VRIJWILLIGE OEFENINGEN IN DEN WAPENHANDEL.
Jongelingen tusschen de 16 en 24 jaar, die deel
Wenschen te nemen aan de vrijwillige oefeningen in
den wapenhandel, moeten zich voor 30 Augustus
aanmelden op het bureel van den le luit. H. G.

polvliet, in de kazerne Oranje-Nassau, ingang tegenover het goederenbureau der Staatsspoorwegen. Het
Weel is geopend van 10—12 en van 2—4 uur.
Naar het Hdbl. mededeelt, hebben
ontslag
Gedep. Staten de stukkeu betreffende het

Tan den onderwijzer Den Hartog om advies gesteld
Ia handen van den inspecteur van het L. O. die
geadviseerd heeft het ontslag te handhaven, omdat
zJ)ns inziens daartoe terecht is besloten en de wet
in deze geen andere straf dan ontslag kent.
In de zaak tegen de gebroeders P.,
beschuldigd van mishandeling van den politie-inepecteu-r v. d.
en welke zaak 8 September- te 1
«nr behandeld zal worden, zijn door den Officier van
Justitie 10 getuigen gedagvaard.
■Mr. D. Simons zal als verdediger optreden.

ïn verschillende bladen is medeBedeeld, dat de commandant van het garnizienalhier

"ij dagorder
zou hebben afgekondigd, dat voortaan
Beeu militairen meer bij publieke vermakelijkheden
a'enat zullen mogen doen.
W. kunnen mededeelen, dat dit bericht onjuist is

Tot uitwonend poliklinisch assis-ent van den Uoogloeraar Dr. J. Eotgans is voor het
studiejaar 1896/97' benoemd de Heer J. v. Campen,

,

—

mee naar het bureau genomen.

"abius.

LIKBTJEGIA.

■"e elementen waren Zaterdagavond bovengenoemde
vereeniging niet gunstig gestemd. Het eonKastvi.e
cet't eu later het bal in den tuin vau „Het Tolhuis'
telkenmale onderbroken door malsehe regenOuitjes, die de costumes der dames bedierven en de
"eeren tot wanhoop brachten. Toch scheen die tegenwerking van de natuur weinig invloed te hebben op
de vele gaston van „Limburgia", want lang bleef
1len bijeen onder gezelligen kout en onvermoeid

«ansen.

-Set oir ene Eenz komt, zooals men
JV'et,
van Hamburg aan het einde dezer maand naar
hl
«r,

om

jn

het circus der maatschappij „Arena,"

voorstellingen te geven.
alle voorstellingen geheel gelijk te doen
2IJ« aan die te Berl.n en Hamburg, dio zeer druk
w°i'den bezocht, heeft het gebouw der rnaaf-ohapp.
de
verschillende veranderingen ondergaan, zoowel
als de stallen. Het geheele circus-wordt nu electrisch verlicht. De verlichting geschiedt door eigen

'"«-tor he j; Kjjksmiisemn,

..-Teneinde

l^l

f

Machines.

HARTJESDAG.

Hartjesdag is gisteren volgens oud gebruik

gevierd.

In den Jordaan, in de Warmoesstraat, op den
Reedijk, in de stegen en sloppen van onze diehtbev°lkte wijken, heerschte gisteravond en den heelen
üa°ht door, weer, als alle jaren op den derden

baandag in Augustus, een geweldige heriie.
Verkleede en onsmakelijk toegetakelde jongens en
«eiden, dronken, uitgelaten, door het dolle heen,
te
'ie Pen

uren achtereen te hossen, te gillen
schreeuwen door de drukke straten.

en

Evenals

alth'd werden er weer massa's
'evenklappers, rotjes en dergelijke afgestoken en
°nder de menigte geworpen. Door een zoon ver"Walde brandende voetzoeker raakte in de Niezel
6en open rijtuig, waarin eenige „harten" behagelijk
lagen uitgestrekt, in brand en vatte zelfs de kleereu
van een der zingende dames vuur. Het geval verWekte natuurlijk heel wat consternatie, en een
'Menigte nieuwsgierigen verdrong zich om het rijtuig,
totdat er een nieuwe hossende troep kwam, die de
k.kers weer in het gedrang meesleurde.
Gezongen werd er natuurlijk den heelen avond
'°or, totdat de kelen droog en schor werden. Veel
"ieuwe liederen waren het niet; dat van „De Boeren
oebben overwonnen" en van „Toekoe Oemar die
'Moet hangen", voerde den boventoon.
In den vooravond kwamen velen eens een kijkje
aernen in de Warmoesstraat en op den Zeedijk, maar
die
'ater was het terrein geheel aan de
domweg bleven doorhossen en joelen en schreeuwen,
toen ze er eigenlijk al lang zelf „beu" van waren.
duurde de herrie den heelen nacht, tot de vroege
borgen, toen de laatsten dronken hospartg, te moe
°w nog langer te zingen, aan elkaar hangend en op
elkaar leunend van vermoeienis, naar huis keerde.
Zoo is dit door zijn ouderdom eerbiedwaardige
Volksfeest weer op waardige wijze gevierd.
Verschillende personen kwamen zich bij de politie
beklagen, dat _jj in het gedrang, hun geld of hun
horloge waren kwijt geraakt.
De Hartjesdag maakte nog andere slachtoffers. Op
oe Zeedijk werd o. a. een man door een opgewonden
„feestvierder" die later is gearresteerd met een
mes verwond. Hij werd in de apotheek verbonden en
uaarna naar het Binnen Gasthuis gebracht. Toen hij
'n die apotheek
op het Damrak behandeld werd,
Bl°eg een kameraad daar uit pure baldadigheid een
ruit in, waarbij hij zich zoo ernstig aan de pols verwondde, dat ook hij naar het Gasthuis moest om

—

—

—

—

verbonden te worden.
i t het IJ is het lyk van een onbekenden
man opgehaald. Het is naar de Oosterbegraafplaats
v6rvoerd.

Een stucadoor, die in een school aan
-^re(ieriksplem aan het werk was, viel van zrjn
1
'adder
en brak een been. H_ werd naar het Binnen-

__

gasthuis gebracht.

Op

den O. Z. Voorburgwal geraakte
nedennacht een man te water. Toen hij werd opgeMj geen teeken van leven meer. Men verhaald, gaf
hem naar het
waar 't bleek
boerde
-at hij
reeds dood was.

Uit eenwoningaandeNassaukadeis
een rnwiel
gestolen.

P© brandweer bluschte sedert de
onge opgaaf een
schoorsteenbrand in de Eerste
bwm<lenstraat
30
en twee kleine binnenbranden
in
-___. pei'ceelen: Haarlemmer Houttuinen 3 en Dap*-wtraat 52. Verder een brandje in een kelder op

_

Verg. (8 u.) Paviljoen

Vondel

park.

Ten Eaadhuize to Eotterdam zijn hedenmiddag
uitgeloot de obligatiën der nog reateerende 3A pCt.
leening der voormalige gemeente Kralingen. De oblibetaald ten kantore
gatiën wordon, van 2 Jannari
van den gemeente-ontvanger, te Eotterdam.
De Soesler raardenlram heeft in de maand Juli 11,200
■
passagiers vervoerd.

Ingezonden.
Mijnheer de Redacteur !
vervolg op mijn aan UEd. ingezonden stuk en
Als aanleiding
van de door UEd. aangebrachte
naar
uw blad van 13 dezer, kan ik beleefd
in
voorrede
berichten, dat 't mij zelfs aangenaam zou zijn ter
verantwoording geroepen te worden. Zulks zal echter
wenschen blijven behooren.
wel tot de vromeduidelijk,
dat eerstgenoemde dokter
't Ia immers
boord liet met de gekneusde
mii eene maand aan
van luiheid, enz.
zelfs onder beschuldiging
lrnie
dokter, die onmiddeldoor
den
zoowel
dus
Fr moest
te Hellevoetsluis in
lijke opname i" 's Eijks hospitaal
door de gt-neesh.eeren iv die
het i-iar IS<H beval, ala vrijgemaakt worden van aohinrichting een collega
was ondergeteekende
t loosheid en verzuim. En daarvan
dupe.
de
vD Dq

ii

_ _

H. v. d. Made,
Gewezen Lichtmatroos Hr. Ms. Zeemacht.

Utrecht, 15 Aug.
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*DeVanOostelijke
depressie ligt thans over Busland en
_ii„M

en is in beteehenis afgenomen.
Oost-Duitschland
r het Westelijk deel van het vasteland ligt het

ve
druk, hetwelk in Zuidelijkl'rankrijk
gebied van hoogen helder
S e paard gaat met Overigens
weder. Hoogste bar.stand
was hot meest bewolkt
766.4 te München.
of betrokken. De gisteren gemelde nieuwe depressie
ligt thans over Schotland en het Noordelijk deel der
bar.stand 755,5 te Stornoway. In
Noordzee ; laagstedepressie
is regeu gevallen.
omgeving
der
de
pc temperatuur ligt nog beneden normaal.
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Kmieiiiinilii, Meehelen,
Utrecht
, ,
Haubrich,
„
Wormerveer
,
Velconom, Kok,
Kuilenburg
A.ij/i Uiiijbreehl, Adriaansen,
Vr. Neelt.jp, Blokker, Koudnm
Jncvba l'etrouellu. Kmmink,
ViUli.

Minerva

Aug. van Livertrok 17 Napels.
vorno naar
Het Ned. st. Ires,

,

van Malaga naar Amsterdam, passeerde 18 Aug.

...

Dungeneas.

„
Hasselt
Nieuua Zorg, van Liesveld,

Het Ned. st. Ondme
teCuxarriveerde ISAug.
haven van Hamburg.
Het Ned. st. On'ou
vertrok 16 Aug. van Swidam.

rius

,

Brouwershaven
Josenlmia, Plalz,
VU singen
,l Hlielmtnu, st
A 'Itlin I.
.loliiiniin, v Dongen,
Miiiiuheini XI, Jlüssig

Amster-

„

Het Ned. st. Mecrcu-

arriveerde

_

Binnenl. Havens.

v. Ks en v. Ommeren

Echo, st.Stukgoed, Newcastle
Wesierdok,
Hutiig en Bloklmyzen

Ki-Urikoated
Drummu, st
Hom eu suilt.., llouihuven.
v. Hengel

Drammen

Vinke en Co.
Grangemonlh. st.
Grangem.
Stukgoed, Handelskade,
Burger en Zn.
Ceret, st.
Smirna
llozijn en stkg , Oosterdok,
Hudig en Blokhuv/.tm
18 Aug.
Premier, st.
Swansea
gieenkolej). Aouthaveji,

jacht, Hamburg
Vmuiden, verir. J-; Aug
Pc
v. d. Bruj

Lon'dei.
st.
Rotterdam
Vlie, aang. 18 Aug.
lÏQckhuuU' st.
Utuea
Vértr, is Aug
Neptuttu*, Zeili ugo,
Sundswalï
Jtoihut'a.
Aug.

BereudntdFenneckiewt,Visser,

Wangeroog
Drie (leznd?**, Meiring,
d°.
KarsMe.,
d.
Veriroxweu,
Aritjena Maria, Hendriks, d".
Aurich
tirielje, Kettlwr,
18 Aug.
Slem, st.
I.ibau
Forluun, Geertsema, Sundsw.
V ic'oria, Raas,
d°.
Vertr. 17 Aug.
De Dankbaarheid, Brinkema,
Leer
Emm<ntuel, de Boer,
d°.
Kotneluke, de Boer,
d°.
d°.
3 lirveder», Davids,
Groen,
Vrouw
d°.
Anna
Aurich
Jtoelfma Margat'etha, Kinden
ï-ieuwe Waterweg, aang.
18 Aug
Goika, st.
GooJe
Lulea
Jermios, st.
st.
llamilion,
Oltiud
Hai'W.
Vibruu, st.
Christiania
met ijs voor Maassluis
Vertr. 18 Aug.
GlasgOW
Clan Meuzies, st.
Hamburg
st.
Harwich, st.
Harwich
llodijetd, st.
Bilb»0
Dantzig
Velriue, Jensen,
Ihigga,
Fredriksstad
ti armanna,
Christiania
Diamanten, .iohansen,

Graf llismnrck,

"" +

Wm'-w!"'

18 Aug. 3.79

Breinen
Brazilië

Amst.

Londen, aang. 17 Aug.
st.
Amst.
Mailing, st,
Harlingeu
(lector, st.
Japan
Ultgekl. 17 Aug.
(' iwcherij, Feenstra, Workum
Portsmouth, aang. i6Aug.
Ili,*.<lyu, st.
Rotterdam
Southamptou, ;iang.l7Aiig.

S/iieldruke, st. Liverp. n. Uott.
_').»« Ileiwich, st.
Bremen
n. China
hebbon do reizen voortg.
Prowlepoint, gep. 16 Aug.
Ocean, st.
Antw n. Newy.
Rubart, Rotterdam
n. Pon Pirie
17 Aug.
Victoria,
d°.
Logie,
Queen
n. CardiiT
gesleept door de sleepb.

Queenbro'
Queenbro'

Gepass. n. Antwerpen

Smirna

Rijnvaart.
go pass.
Aug.
(na 2 uur).
st.
Londen
Oolonia 3, st.
Progres, st.
Geren, st.
Jeanne d'Arc, st.
Speculant, st.
}>ord. xleepdiemt 5, st.
Marie en IHntel st.
Temt pnrole, Scheers,
Diana, Wen-,
Agnet, Tetenburg,
Koeln 4, Dormolen,
» 14, Feij,
» 12, Krauth,
Merwetiroom, Driessen,
Maternus,
Mannheim
alle n. Rotterdam
Xjobit,

Industrie,

oó.um6.-i
Hohmdt st. Baltlm. n. Brem.
jpowey, vertr. 16 Aug.
l'rincens of Wales, Waters,

[.otterdam

Charlestown, vertr.löAug.
lluby, Narman,
Rott.
liissard, gep. 16 Aug,
Noofdttntd, st. Antw. n. Newy.
Biga, vertr. lö Aug.
Johdiiifi, -fleur, Duitschland
Svionia, st.
Rotterdam
16 Aug.
ttolm,
M. O.
st.
d°.
Dtinmark, st.
d°.
Croonstad, vertr. 15 Aug.
7f/l/i-- ( st.
Rotterdam

.-

Witters-.ml van 18 Aug. K inuilllw. (8 u. v.m.) 37 cM. A P
(2
n.m.)
1I
Il.lil.) 38 cM. Al >.; AmsMwnloi' (2.-—
38 <-M. AP.; aindswnl.i' (2.— u iini.l 38 >:!.. Al.
_Ukl.i-.e.w;ttoi' 8 u. 6 oSI.
Al.; 2 u. 25 cM.
AP.

.

--

M.+ n.ap.,

v _l

0.00 M Wi „d NW
___■ jr^^^fsn Mhoo,fte2- 5212-64
m'
+* "
USE_.

UestavooH, 17 Aug.
/.iilvhrn. 18 Aug. 5.50

M. 4- N.AP., was 0.00 M
was 11.01 M. Wind

l-

M

Mooi weder.

7

''

"°ogle 3"3S| 4"°4 M'
was' «ui., 'wmtf Z.Xo^Vede?
w!„'d"_w: M.o.'w.der- 8"' °-3i + N"A-P- Val °"55 M"
" val °"20
A"e"
M"
61""9

"

Betrokken"'

+ NAP-

'""

M- wind

zw-

K-KW-t>_.

whlJPzw!"' 18 A"B' vm'B"' lM "VL + NAP- wasUos ""
MAAS.
T%ti.Si\lri__;
t 3"UoBte2-7üJ 41-25 MA
w,sTó.';M''^o wiedé;fSChaa' [MMSbl'"^
18 Aug.
f'«l/er,

K.«i)

Ben'ói'kên

4en_.hU."AUg-' J-9*

li. + NAP

A"g' ~2° M'

"-"

+

+ N,AP"

«*«■ "f- N.AP.

va! °"0G M

NAP- was

0.16 M.

w'«- W.
Wind

W.

0 u. 15°

.

12 u. 15°

2 u 15»

Marktnieuws
LONDEN, 17 Aug. :2e dep.) Suiker
„ietT-T
cr.st en geerist. kalm, Beet- gedrukt, ruwe
Crushed
:,r,,'„,w Aug- (BJokhoerHeo). tiogge: Sept 112 50
n
Oct. ,113.50
UM. K(«r,»C«.- Aug. «,- Orf Tr t«?
T_.it. i Sept. 142.75, Oct. 141.75 KM
,
Spiritu, Zr lo<">
34 20. Sept. 38 10, Oct. 38.10 ItM. mlSptrtlu" "or

Holl

KBUU-N, 18 Aug. Tarwe: dad. vreemde M.
15 50

oTiArpTltoV 25'ilaap,aU: ■»■*"*"«"*
Aunsterdttui. 18 Aug. KojH». Goed ordinair Java
loco
0— cent, good nvnrugo .Santos loco 38—
cenl
Afgedaan 142 bn. Pagerabtm, 88 bn.
bn. l.r.nt.k, 7 bn. Branggah Liberia Pematang, 109
alhier gedopt
ex Irtuses Amaha, '290 bn. Soember
Kawoe alhier gedopt, ex Prinses Amalia on Burgemeester den
Tex ''13

bn

Geneng,

en 303 bn. Gledagan Pantioer

ex

alhier gedopt, ex

diverse schepen.

.li.Ulagnot.ocring : .luva- Aug.

50—,
49— Oct
Nov. «V Oec. m,3,»,.i6%, Kebr.46X,
m
Maart
4b%, April 46%, Bl„i
Sept.

46-, Juni 46—, Juli 46- el

-lemming kalm.

Santos- Aug. 32%, Sept. 31 V, Oct.
Nov 30?/
>_c. 30%, Jan. 30%. li'ebr. 30VTMaart
Boï£ Anril 30%

W.i 30%. Juni 30%,

Stemming kalm'

..„li
30% et.
bnlen.
Bmker kalm. Aug./ll%6 aangeboden, /il% geboden
Aangevoerd per ss. Satoi 1343 pn. Sumatra
Cacao. Op 2 Sept. komen nog in veiling 650
bn
Java.
Cacaoboter. Op] 1 Sept. komen in veiling ca. 60 000
Kg. Van Houten's A.
I'e.pcr op termijn, Zwarte Lanipong iv J.utrepöt
"
Aug 10%, Sept. 10%, Oot. 10%, Nov.
Dee.
UiiiK-t

Jan.
10%, Juni

Stemming

lW'

10%.
l'-'>r. 10%, Maart 10%, April
10>_. Mei
, Juli
Om/.et 200 (in.

.

kalm.

Katoen o/i termijn (Noteering der Amsterdamsche
l-atooii-Sinkulaiirg- Vereeniging) N.O.L.M. 245 Aug
"
24.—, Aug./Sept. 24.-, Sept./Oct. 24.—, Oot./Nov. 23

50'

Nov./I)ec. 23.20, Dec./.lan. 23.20, Jan./Febr.
20'
Febr./Mnart 23.30, Maart/April 23.40, April/Mei 23
23.50!
Stemming vast.
linloan (lierichl; van do liem'Hi. S treur
Co)
vast, op ongunstige oogstberichten en goede& vraag

voor loco.

Tm op toruiijn :

Itankn "illiton
36%
35%

Aug.
Sept.

36%
36%
36%
36%

Oct.
Nov.
Dec.
Jan.

36>£

Straits

35%
35%
35%
36
36

86%
36

36

36%
36%
36%

Stemming kalm,
Tin met gooden omzet in

Gemengd contract

35%
35#
35%
35%
36
36

Banka Oct a ’36?-'

st.

n. O.k. v. Afrika
Havre, vertr. lo Aug.
Anstrnlia, st. (Hamb.) W-I

aang. 18 Aug.
Koningin Regentes, st.

.

'hZn

bhjtt.
Petroleum vast, prijzen onveranderd.
Officieele notoering: Tarwe per 2400Kg. op levering
weinig veranderd ; Nov.
147, Maart ’147
Ollioieele notoering: Kogge per 2100 Kg. op
leverin.
vast; Oct. ’9l, 92, Maart
96, Mei 97, 96.
Noteoring van Menne & Thole. Raapolie
Sept
’25, I°. Sept./Dec. .;'24%, I°. Oct./Dec. ’24?/

eneral st.

Noorwegen

Melbeuane, st
Tomsk, st.

ni-/-i'T'i

1S
v"!- 7 "■ (Gewone
boogteB.9BM.-i- NAP
ol 2.76 M. bovenAuS,,
nul . Stam 9.79 M
„i
Ve"
nul, was 0.02 M. Wind W. Bewolkt 4- NAP s
1? AUg- Vm- B"" 2°3
N-AP o -«_ 0-02 M.
Z.M-llommel, 18 Aug. vm. Bn. 3.82 M.+ N.AP., val 0
0» M

Dcc a

11.

17 Aug.

Doverconrt, Wook, Newcastle

aa" de bovenzijde

n. Kurrachee

gep. 16 Aug.
Ke'.so, st.
Mars. n. Huil
Bilbao, vertr. 14 Aug.
Ui.iliii-uiiijl. st.
Itott.
Igep. 16 Aug.

Carlsl.roua
Haroti Holberg, Larsen,

st.

.

.

v. Hertel
(8 Aug.
Nieuwediep,
Santa Maria, Engeisch stoom.

Weer-sluis benedenzijde

a:ln de

-|-

st

-

Amsterdam, aang. 17 Aug.
Newcastle
Kinaslev, st.

Vertr. is Aug.

rN-A,>-wasml0 10°-01M. M'nïn^i
M. , ~.,
It.P..

Buiteul. Havens

gesleept.

VuJischhmd,

"-,"?■

lltynU.mtJ

'■>. r.ctz,

aang. 17 Aug
Stuttgnrl, st.
Breinen
snanghae, aang. p.t. iSAug
Olmnvoii.sl.
Londen
üong I_ong, aang. p.t
Aug.
15
I'nrdnum, st.
Liverpool
hi'l'yu. st,
Mars-ille
.Singapore, vertr 10 Aug
Mo ile l.iizuu, st.
(Manilla)
■
,
Liverpool
vertr. 14 Aug
Olim Fntsrr, st.
Madras)
Londen
c,
Suez,
Aug.
16
Kagoslitmtt Haru. st.
Japan n. Londen
Port Said. aang. 17
Krnto, st. Hamburg n. Aug.
lliogo
t'riuz Ileijeiil l.iutpold, st.
Bremen n. Australië
tthandarti. st
Antwerpen
u. Bombay
Algoabaai, vertr. 22 Juli
Bendhaack, (Gotontalo)
Hamburg
m.
Tufelbaai, aang. 2 ; Juli
huliupayo, st.
Delagoabaai
n. Londen
,
heefl 24 Juli de reis
voortgezet
Buenos Ayras, vertr.
17 Aug.
Biwrdnle. st.
Bremen
Montevideo, aang. lö Aug.
Atiiiicitiii, st.
Hamburg
vertr, 15 Aug.
lieimbuig,. st,
Bremen
St. Thomas, aang. 15 Aug
Vlmiilriu, si.
Hamburg
Vertr. 16 Aug.
l'iittnirfiii, st.
Hamburg
Newyork, aang. 17 Aug.
(ieurgie, .st.
Liverpool
Aller, st.
Breinen
Vertr. 15 Aug.
f't'iu_i«. st.
Hamburg
Albimo, st.
d\
St. Vincent, gep 16 Aug.
Ciprieiites, st.
Montevideo
n. Kolt.
Algiers, aang. 12 Aug.
VpiesiK, st. Smirna n. Hamb.
heelt de reis voortgezet
Cönstantinopel, aang.
p t. 15 Aug
Manchester, st.
Nicolajeff
n. Holt.
is uitgeklaard
uilgekl. 5 Aug.
Venezin, st.
Hamburg
vertr. 12 Aug.
Lusitania, st
Aucona
13 Aug.
JlaHHUlln, st.
Huil
Malta. aang. 17 Aug.
st.
Hamburg

van Nevva naar
Rotterdam, is lek en met
senado aan de verschansing te Ctixhaveo binnen-

-~

BUN.
Aug. (12 u.'s midd.) 6.09 M., val 011 M.
Mmtu, 17 Aug. (12 u. 's midd.) 2.84 M.,was 0.00 M.
Viiub, 17 Aug. (7 u. 's mor„.) 3.70 M., was 0.03 M.
Voh_le.ni, 17 Aug. B u. 's inorg.) 3.50 M., was 0.05 M.
Uuhroit, 17 Aug. (8 u. 's morg.) 3.17. val ü.03 M.
''«"'««. 18 Aug. vm.ll uur (limvoiio hoogte 38.W | 39 62 M.
-t- 1
or 3.70 M.boven nul. was 0.00 M.
-j-V AuK- vm- su- 12-0iM. boven N.AP., val 0.02 M.
_r
Windi NW.
18 Aug. vm. u. (Gewone hoogte 8.98) 10.02 -f- M.
N.AP., was 0.03 M. Wind8 ZW.
Helder.
18 Au K- (Gewone hoogte 7.06) 8.00 M., was 0.01
m wind
.-TS"'
M.
/O. Helder.
W Aag" 790 M-+ N.AP.. was 0.01 M. Wind

Manuhrim. 17

alle n. Duitschland

Kotka van Dantzig.
Londen, 18 Aug. De
Enss. schoener Ingo, kapt.

Delfzijl, Aam.

»

Mnrm

18 Aug. te

Knudsen

Leerdam

"f

Het Ned. st. Veendam, van Newyork naar
Rotterdam, vertrok 18
Aug. 8 uur v.m. van Bou-

—

d°'

„ Scheveningen
i-.. i-i
I>.
Klaasje, Peekstok,
„
Dirksland
van Beek, 's'Hasre
hopte ventmcUiug, te Pesl
ü''
K'"Üei;
Oèlft
',/' ,
Groeneweg
d°
Anknoe,, Bi.it, Hoek v. Holland
Uciu, Berns,
Millingen
hloicer oj Essex, Palmer,
-ieriltsee

Aug. Portespuria.

__

T
Posl,
Jacobtua.

»"

passeerde

s/M.
jjet Ned. st.

.

België
Ziilmans, 3°.
J!"ei>>ii>i'i.
ii'""/'Schroers
Kuil
Jont,',
5. de
d°
llroedertrouw, de Weerd.

st. Prinses

logne

_°

Eltsubetli 3. Kiene,
Koeln 27, Pub,

Het Ned.
Marie, van Batavia naar
18

_

Amst

Jotimma, Staab.

st.

Wilhelmina, van Amsterdam naar Batavia arriveerde 17 Aug. te Genua.
Het Ned. st.
Bavan Amsterdam naarAug.
tavia, arriveerde 17

Rivierberichten-Waterhoogten.

rv__-__-H

'Speculant, st.

18 Aug.
Amsterdam, Konmgiu

9

W°'-et!.kk.

Scheep stijdingen.

nemunde naar

Dinsdag 18 Aug.
17662
en 18100 ieder
-,-to { 1500
"
en 6691), ieder 200 No. 191, .799, 11090,

-r

Nice; laagste 51° P. te
70° F.
,
Verwachting wind _.-VV.
Grootste verschil in Nederland
il 2.1 G.
Gistere» 's avonds te 7 uur
hedenmorgen (8 uur)
m 1.4 V.
Opgemaakt aan de Fil. Inr. te Amsterdam

Chemnitz.

Woensdag 19 Augustus.

Amsterd. Politiebond.

Bij ons was het weder tijdelijk opklarend en geraakten wij daarna onder invloed der nieuwe depressie, waarbij de wind terugdraaide naar Z.-W. en
Zuid en de barometer op den achtermiddag dalende
is. Verwachting min of meer veranderlijk weder;
kans op regen.
In Nederland was heden morgen 8 uur het gr. bar.
M 1.4 V en te 12.80 H 1.4 V.
afw verschiltemp.
te
Hoogste

VERGADERING.

arts, alhier.

de gister gehouden vergadering
Tan Amsterdam Vooruit werd, in plaats van Mr. G.
"issering, die wegens drukke bezigheden bedankte,
Jpt lid van het bestuur gekozen de Heer A. N. J.

—

gevolg van den Hartjeshet Oudekerksplein 4 en
vijf straatbranden. Bij een dier brandjes, op
dag
den Beukenweg, ondervond de politie, toen zij erbij
kwam, hevig verzet. De straatbengels wierpen de
agenten met steenen, totdat ten slotte het troepje
met de sabel uiteen werd gejaagd. Een van de
belhamels, een 14-jarige knaap, werd opgepakt en

/36%

en Billiton tot

J

2,(3'

%4Lijnolie

735%, waartoe te koop'r

I°.

Jan./Mei .^lB%.

i°
24%i'
'**' "/8,

Ho prijzeu der Aardappelen waren hoden als volg;-

Friesche Dokkummer Jammen f-.— a-.—, Zeeuwsen.
blauwe ’-.— a -.—, Poters 'f-.— a -.—, Andijker
Muisjes ’l.BO a 2.-, blauwe '"1.50 a 1.60,
Westiandsche
Klei manden f-.— a -.—, losse /-.— a -.— Kleiinuisjes yl.Bo a 2.—, Zandmuisjes
' Zand
’-.— a
./-.— a -.—, Katwyker Zand ’2.— a 2.80, Muizen
/..__ a -.—, Noordwvjlcer Zand
’1.60 a 3.50, Sassenheiuier Zand ’-.— a -.—, Rijnsburgers fI-W a 240
dito Muizon j 1.40 a 1.60, Hillegommer Zand
50 a
3.60, Geldersche blauwe ’1.50 a 1.60, Muizen ’2
fl 50 a
'
1.70, Kralen ./1.40 a 1.60, alles per 111.
Rotterdam, 17 Augustus.
Tabak. Afgedaan 40 vn. Maryland, 8 vn. Kentucky
Aangevoerd per Tampico 175 vn. Maryland en 5
vn
Virginie, waarvan 49 vn. Maryland
stoomend verkocht, per Hamfield 30 vn. Mason Countv.

-—

Meekrap

onverandord.

Tin zeer stil. Banka Sept.-veiling
’36% koopbaar
Petroleum. Loco .1 7.85, najaar ’7.70 E.
Rotterdam, 18 Aug. Aan de markt waren gisteren
en heden aangevoerd 1676 Runderen, 306 vette en
47 nuchtere do., 5 Schapen of Lamme
ren, 3 Varkens en 133 Biggen. De prijzen waren
als
volgt: Runderen le qual. ’0.66—, 2e dito
’0.60 Kalveren lo qual. ’0.82-, 2e dito ’0.70—, Schapen le
qual
’0.50-, 2e dito
Varkens le qual—_ c o a
qual.
et., alles per Kg.
Schiedam, 18 Aug. Moiiiw.n ’6.50. Jenever no.
A.nst. Proef ’l2.—, Spoeling-Commissie
’l.'
Houisnoteering Mraudersliond. Moutwiju
._
zonder fust en zonder belasting"’.l/
per 111.
Sneek, IS Aug. Op de heden gehouden
waren aangevoerd: 96 Koeien ’l4O a 230 Veemarkl
125Kalvn

.

28- » 'Lammeren
VT/pf
SühaXT
’4 a 13, W*.
35 \ arkens
75, 540 Biggen 7a 35
’35 a ’»»

7 Stieren ’5O a 180,

- Paarden ’- a --. ’

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1896. 3eBLAD.

Ailvcrlcn tien
4
regels

’

Heden overleed, na een langdurig lijden, voorzien van do H. H.
Sacramenten der
onze

1.18
.au ofminder
ledere regel meer 273. Cent.
Liefdadigheids Advertentiën halven prijs, zonder rabat voor tusschenpersonen.

-

dierbare

;

telijke Vader,

ANTONIUS FERDINAND

RUMMENIE,
in den ouderdom van 57 jaar.

Wed. A. RUMMENIE—
VAN OFFEREN.
A. F. RUMMENIE.

Getrouwd:
Mr. K. H.

Advocaat en Procureur,

H. F. RUMMENIE.

en

A. M. L. ZEGERS,

A. M. EUMMENIE.
Amsterdam, 14 Augustus 1896.
W. P. VAN VLISSINGEN

ondervonden.

Kampen, 18 Augustus '96.

M. H. v.

D. JÜRRIAANSE
en

die, mede namens wederzijdsche
Familie, hunnen hartelijken dank
betuigen voor de vele bewijzen
van belangstelling, zoowel vóór als
bij hun Huwelijk ondervonden.
Bad Harzburg, 18 Aug. 1896.

VLISSINGEN—Schuijt

Heer en Mevrouw DICKE

"O ve

JJr

betuigen hun dank voor de
vele bewijzen van belangstelling,
bij de geboorte hunner Dochter

ondervonden.

17 Augustus 1896.

Bevallen van een

de vele hartelijke bewijzen
van deelneming, ons betoond
bij het onverwacht overlijden van
onzen inniggeliefden Zoon
JOHAN
betuigen wij hiermede onzen weigemeenden dank.
J. J. ZIMMERMAN.
M. ZIMMERMAN—
Haubee.
Amsterdam, 18 Aug. 1896.

Groningen, 16 Aug. 1896. (4536)

de vele bewijzen van deelVoor
neming, ondervonden bij het
overlijden van onze geliefde Dochter

Voor

Bevallen van een
C. M.

geb. Pooetman.
Nieuw Heivoet, 16 Aug. '96.

Bevallen van een flinken
L. C. DE WIT—
VAN SANDWIJK.
Enkhuizen, 16 Aug. 1896. (4527)

.

en

betuigen hun dank voor de blijken
van belangstelling, door hen den
lOden dezer ontvangen.
Enkhuizen, Augustus 1896.

Getrouwd:

R. L. DIDDENS—
CLEVERINGA.

en Zuster FREDEKIKA SOPHIA
WILHELMINA, betuigen wij onzen
hartelijken dank.
Uit aller naam,

Heden overleed, in den ouderdom van 77 jaar, onze geliefde
Echtgenoot en Vader, de WelEd.
Gestr. Heer H. C.
Gep. Kapt. der Inf. O. I. L.
Namens de Familie,
Mevr. de Wed. W. H. P. BRuGGE-

F. H. PARMENTIER.

Leiden, 18 Augustus 1896.

ming, ontvangen bij het overlijVoor
den van onzen geliefden Broeder,

Den Haag, 16 Aug. 1896.
Kouwbezoeken kunnen niet worden

Vader en Behuwdvader Dr. H. C.

afgewacht.

betuigen wrj
hartelijken dank.

onzen

Uit aller naam,

Diep bedroefd geven wij D
kennis van het overlijden van

G. J.

Arnhem, 17 Aug. 1896.

onzen lieven Vader, Behuwden
den Heer

den Vader, Behuwd- en
den WelEd. Heer

FREDERIK JOHANNES SPRUIJT
betuigen wij onzen hartelijken dank.
Uit aller naam,
D. J. SPRUIJT.
Arnhem, 17 Augustus 1896.

Heer en Mevrouw JONKER—
De
MIJNLIEFF betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewij-

zen van belangstelling, ondervonden bij de geboorte hunner Dochter.
17 Aug. 1896.

(Hedenmorgen
Moeder

overleed plot-

seling, zacht en kalm, onze ingeliefde
en Behuwd-

allen, die mö dezer dagen
blijken van belangstelling gaven, mijnen hartelijken dank.
Dc Burgemeester van Beemster,

Aan
moeder, Mevrouw de Wed. J.
!nig
A. DE
geb.

Steenbeeghe, in den ouderdom

Ks. EDEL Jbz.

van 75 jaren.

Uit aller naam:

(Zie verder de Advertentiën

J. DE SONNAVILLE.

betreffende Familie-nange-

Haag, 15 Aug. 1896.
Willemstraat 85.
Eenige kennisgeving.

Isi/enheden in het 4e Blad).

LIJNOLIE.

Heden overleed alhier, plotseonze innig geliefde Zußter
en Behuwdzuster, Mevrouw de
Weduwe S. G. DE
geboren Steenbeeohe.
Uit aller naam :
H. M. STEENBERGHE.
Gepens. Generaal-Majoorder Artillerie.
's Gravenhage, 15 Augustus 1896.

’

20 per
Prima belegen, &.
ÏOO K.G.; circa honderd Pust.
Pr. br., motto „Lijnolie,"
Advertentie-Bureau van G. P.
(4535)
WENTZ, Renkum.

ling,

"WEST-FRISIA
Vernikkelen.

Gevraagd lemand, goed op de
hoogte met Vernikkelen.Vergulden,

bijna 76 jaren.

Uit aller naam:
Wed. E. KOSTER—PITLO.
Ph. HOLSBOER SENIOR.
Arnhem, 16 Aug. 1896.
(4537)
Eenige en algemeene kennisgeving.

Verzilveren en Bronzen, om aan
het hoofd eener inriohting te staan.
Hoog loon en vast werk wordt bü
bekwaamhoid verzekerd. Br.
N°. 372, aan STENFERTKROESE
& VAN DER ZANDE, Boekhands.
(4548)
te Arnhem.

Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig lijden, onze
innig geliefde Echtgenoote en zorgvolle Moeder, Mejuffrouw

gevraagdT

GEERTRUIDA WILHELMINA
AUGUSTINA
in den ouderdomvan bijna 59 jaren.

op een en-gros Magazün van Hee-

wenscht de Vertegen-

Adres, onder letters A A, ter
ROELOFFZEN &
Stoomdrukkerü
HtïBNER, N.Z. Voorburgwal 187,

Gouvernante
indië.
Een besch.
D., met akten

jonge
Lager onderw., Fransch, Engeisch
en Handw., zoekt gelegenheid als

Gouvernante naar Indië te gaan.
lett. J V 706, N. v. d.D.

Br.

nnegen I°. November biedt zich
JL aan éene Burgerdochter,P.
middelb. leeftijd, ter Assistentie
in de Huishouding, of Winkeljufook is zg niet ongeneigd
eene bejaarde Dame op te passen.
Goede getuigen ten dienste.
Br.
lett. F, bij den Boekh.
W. M. HEUL, Utrecht. (4544)

Een

bekwame STRIJKSTER

zoekt plaatsing, zeli'st. kunnende werken. Br. onder lett. B, bij
den Boekh. Elandsgr. 19, Amsterd.
b. z. a. eene Dienstbodeals Keuv. g. get. v.z.
li kenmeid, P.
bek. m. d. fijne Keuk. Br.
lt.K,
aan WOUTERS' Boekh., Amsterd.

Ijlr

’

lett. O A, Alg. Adv.-Bureau W.
Heerengracht 335.

waren vroeger te duur. Thans
wij ze door verbeterde
machineriën 10 Cent per blikje
goedkooper leveren en kosten
zü % Cent per stuk. Vooral
Kinderen zijn zg gezonder
dan allerlei koekjes en daarbij

kunnen

In een drukke Zaak wordt een
Casière gevraagd (extern). Alleen

zij, die uitstekend en accuraat
kunnen rekenen, komen in aanmerking. Fr. br., lett. H S. Alg.

löu.-M_ele_.
In bovengenoemd vak kunnen
tegen half September een paar
flinke Juffrouwen geplaatst
worden (extern), tegen hoog salaris.

Alleen uitstekende Verkoopsters
met prima referentiën komen in
aanmerking. Fr. br., lett. H R,
Alg. Adv.-Bur. W.
Heerengracht 335.

Winkeljuffrouw.

Heerengracht 335.

Amstel

Mevrouw

248, b'd Keizersgracht, vraagt
zoo spoedig mogelijk een WerkTweedemeid, die goed kan Werken en Tafeldienen. Zich te vervoegen

Donderdagavond.

Mevr. TEN CATE HOEDEMA-

KER, te Zandvoort, vraagt tegen
November een flinke

TWEEDE-MEID,
jaar,

P.
niet beneden 23
met
Kinderen kunnende omgaan. (4549)

Onderwijs.
Bg een Gehuwd

Leeraar

Academie te Breda, bea/d Mil.
gelegenheid tot opname

Heden overleed, na een langduonze geliefde Broeder
en Oom
HENDRIK LüCAS
in den ouderdom van ruim79 jaren.

’

H.II. Wielrijders."

’

en een Dames-Safety, model en
banden 1896, met nog 11 maanden
garantie, zoo goed als nieuw voor
de helft van den prijs.
Br.
lett. O V 596, N. v. d. D.

gewenschte inlichtingen ontvangt.

Inrichting voor Onderwijs in

Boekhouden,

Koekbakkerij.

De nieuwe Cursussen vangen
September aan.

Filiaal.
Br.
lett. P W 597, N.v. d.D.

Boekhouder.

te Amsterdam b/d Weesperzüde, a/d
Tram Centraal-Station, een ruim
Huis, met Tuin. Dad. te aanv.,
Door een Uitgever in een Provinciestad wordt, tegen 1 Oot. of h.p. /425. Te zien dag. Mak. v.
AVeesperzüde44.
eerder, gevraagd een accuraat
Boekhouder, P.
tegen een
een
burgergezin, z.
fatsoenlük
aanv. salaris van 500, met jaarl.
K., P.
te Bussurn, bestaat
opklimming van 50, tot maximum gelegenheid
voor het Verplegen
700. Zonder goede inform. onvan een zieke of een lijder
noodig zich aan te melden.
zinsvermogens of iets derBr.
lett. U E 670, N. v. d. D. aan
gelüks. Br.
letter P, aan den
R.
Bussurn.
een Handelskantoor wordt Boekh.
verlangd een Jongste BE-

Uit aller naam:

LUCAS BODE.

(4492)

’

’’

Op

DIENDE, goed kunnende Schrü-

J

ven en Rekenen. Bekendheid met
Vreemde Talen strekt tot aanbeveling. Salaris /' 100. Fr. br., lett.
O
SCHELTEMA & HOLKEMA's

Rokin 74.

In

J

„SAIXANI."

te HARDENBERG

?

noteert deze week ’1.40 per 1
jj Kilo;
zending fr". p. p. in

[j

t kistjes van 3 en 4% Kilo.

J

Deze geurige prima

f
Room- Ij

|i boter staat onder voortdurende r

r controle van het Bureau, Kei- 1

*J zersgraoht 291, Amsterd.

(3880) L

Donkerblauw
Cheviot Serge,

’ ’

1.50
’1.20 sterk
Zeer

1.70 en

’

1.85

en echt van kleur.

NOORDHOPF & Co.,

Singel 508 b/hKoningsplein.

Spekslagerij.

\

L

DAMRAK 69.

Door bijz. omst. ter Overname

aangeboden, in een der hoofd-

plaatsen van

een goed
bekl. Spekslagerij, groot Winkeldebiet en uitgebreide relatiën
op Holland enz.
Br.
lett. H TJ 705, N. v.d.D.

L^^v

LDAKE&ZOON,
rmmmmmi
irmwmmumam

11 MANGELS |I
voor Huishoud, gebruik en
voor Inrichtingen.

g

i

’ ’ ’’

16,50, 1750, / 18.50, 63
21.-,
24--, enz.

Merk Pylring

onovBr*refbaarvoorde
«Ti. Schoonheid en het
| onderhoud der huid.

Ik

-"

Alom verkrygbaar in tubes a
cents, in doozen a 30 en 10 cents bij alle
Apothekers, Drogisten, Parfumeriehandelaars enz. Depot voor Zuid
Holland: _. //. Keiler & Zoon Rotterdam, Weste Wagenstraat, voor
Noord Holland: Willem Bodlaender Amsterdam, Nieuwendijk 30.

Volks-Pakket.
Huisvriend,
Magazün ge-

De

Toilette-Cream

Z_?^**^

Met garantie.

(5382)

wijd aan letteren en kunst, groot

dik boek, vol met prachtige
platen, prijs 4.50.
$(S_T* Daar komt bij: Het
fraaie nieuwste Atlasje van
Nederland, d. Braakensiek.
Dit mooie Pakket kost
slechts 1.— en dan krügt men
nog cadeau: een Lot in de

’

HOE IS DAT MOGELIJK?

Kunst of Sport naar keuze.

'"

De Goudsmid van Parijs ten tijde van Lodewük XIV, een
prachtig romantisch verhaal.
2e. Oom Torn's Hut of de verschrikkingen van het slavenleven.
3e. Gaston van Frankrijk, of de man met het ijzeren masker.
Deze fraaie werken van JAN
elk met fraaie titelplaat en plaat op den omslag, kosten slechts 25 Cent per stuk, aldus
de drio te zamen SLECHTS 75 CENTS.
leder die deze 3 werken koopt, krijgt daarbü Cadeau: 1 Genummerd Bewijs, deelnemende in de toewijzing van het prachtige Storij
en Clark Orgel (stül 91), ter waarde van f 190, aangekocht bü
BREEBAART's Orgelhandel, en is een ongeëvenaard sieraad voor
le.

boeiend

Boeken, te Rotterdam. Franco
na ontvangst Postw. van slechts
’1.—, waarop vermeld: Het

Kamer, Kerk, Salon of School. Hoog M. 1.83, breed M. 1.08, diep M. 0.55.
De kast van het orgel is van massief notenhout met prachtigen Spiegelkop (Spiegel met geslepen randen), benevens Muziekbak, elf Registers,

Academie voor JSJuziek

2 Koppelingen,

Voxhumana en

2

Knieverzetten.

Inrictitiiig voor Muzielc-Onfterwijs,

Men kan desverkiezend, in plaats van het Genummerde Bewüs,
kans gevende op het Orgel, een Genummerd Bewüs cadeau krijgen,
kans gevende op

(tegenover deLeidschekade).

praclitip W_ilwoi.li Mocipèile ter waarde van f 225,
een
met echte
door
de firma

Bosboom Toussaintstraat 14

Onderwüs

o_^o
wordt gegeven door :

Dunlop

Piano-,

Viool-

en Violoncelklassen:
20.—,
25. —,
de Solo-klasse „ 40.
en éen lesuur per week:
Voor de Solo-zangklasse f3O.
Theorie
„ 20.—.

Voor

„

„

eerstbeginnenden
gevorderden

’

„

„

BAREND KWAST,
(Pianist).

bü

De Slag van Waterioo, nlt
e « Bunyans Pelgrimstocht,

—,

’45 p. m. p. p., ook nog kleine
Kamers voor f3O en ’32 p. m.
Fr. br., lett. B N 699, N.vldDag.

ons aangekocht

treffend Schilderij

—

Pension
v. Baerlestraat.
Te
2

Banden,

Koningsplein 28, Amsterdam.
Een dergelijke soliede, sierlijke, spiksplinternieuweFiets
werd 12 Augustus j.l. toegewezen ten overstaan van Notaris
te Amsterdam, aan Mevrouw JfAJS
F. VAN
GROO'J'J-LE, Agiiietejistraa. 93, Tiel, en thans gaat
wederom zulk een prachtige Fiets.
Doch een ieder zal wat hebben; behalve dus de kans, binnen korten
t;jd in 't bezit van ecu Orgel of Fiets te
krügt een ieder, die niet
een der genoemde Premiën bekomt, 2 prachtvolle Platen cadeau.
le. Een reproductie in Oleografie van Pieneman's grootsch en
J. PIETERSE &

De Schoolgelden bedragen halfjaarlijks (2 lessen in de week) in de

Voor Leerlingen van HOOGERE BURGERSCHOLEN
en GYMNASIUMS, die slechts
één lesuur per week kunnen
nemen.bijzonderebepalingen.
Aangifte van nieuwe Leerlingen
iefst Dinsdag en Vrüdag van 3%
ot -3. uur.
Aanvang nieuwen Cursus 1
September e.k.
(4558*

Huur, voor
Dames, eene
Gem. Suite met Pension, voor

jj De Roomboterfabriek

voorHEEREN- en JONGENS2 El breed.

Arbitrage-Handelsrekenen.

Te Koop aangeboden : een flinke
Slijtersbakkerij, met druk

Duitsche Doggen, 6 weken
oud, van den bekenden gevl. reu
Harras, bekroond met speo. le en
2e pr. uit Rasta van Zjummarum,
prima ouders (Tristan-Pélicité) gevlekten en zwarten, zün af te geven.

J

Indien gü de Luchtbanden van
Uw Rüwiel jaren in goeden staat
wilt houden, zendt dan aanget. brief
inh. 10, PostkantoorLeiden,PosteRestante, letters J B, waarop U de

~WIËLRIJD__B__7^

’

0.75.

Kennel „Bellevne", Zntplen.

Nog eenige avonden en
Zondagmiddag tegen zeer billijken prijs disponibel.
Brieven worden ingewacht
onder lett. RIJ 598,„Nieuws
van den Dag".

Ter Overname aangeboden:

zün behandeld.
Prijs

ICEGELBAAN.

blüven.
lett. tf Z 555, N. v.d.D,

Te Huur,

TE HUUR,

te

tember.

| Mevrouw B. HAVERMAN—Post
Mej. S. GUDDEN en de Heeren:
B. KWAST, H.
spoedig mogelük gevraagd
A. DRILSMA
omtrek Rijks-Museum, nette gem. L. H.
een bekwaam Spekslagersen G. F. ZWART.
Heer,
voor
netten
Kamers,
tegen
lett A A, bü den
knecht. Br.
Voorbereiding voor Examens,
Bkh. C. W. J.
Lochem. billüke conditiën.
lett. N TT 595, N. v. d. D. ook voor het Conservatorium.
Onder dezelfde letters gevraagd Adr.

rig lijden,

lust

leden, na door denHeer PASTEUR
zelven, of volgens zgne methode,

baar bü LISSONE &
Singel 155, Amsterdam.
B. Naar Wight 29 Aug.^A
Naar Berlün 1 Sep^^T

gedeelte op gevestigd

Volks-Pakket.

een gebruikt doch goed onderhouden Rijwiel met Cushion banden.

fB2o7»

Pasteur en zijne I_.nti_p

Programma's gratis verkrüg-

SLIJTERIJ

r jiE HUUR eeneerste
BOVENI HUIS, ’2O p. maand, Leid-

Zoo

pCt minder v. afopï-

(uitgegeven door den Ned. Bond
tot bestrgding der Vivisectie) bevattende o. m. eene volledige
van personen, aan watervrees over-

Hyde Park, Het Krystallen Palois,
de Tuinen van Kew enz.

goed burgerlijk
TE KOOP
best., bew. voorh., ook kan er een

staat
in
den huiselijken kring en leiding
bij de studie, voor een JONGdat een van de zeer
goede Inriohtingen van Onderwijs
aldaar wenscht te bezoeken. Br.
onder motto Onderwijs, b/d Boekh.
P. B. NIEUWENHÜÏJS, te Breda.

Alg. Boekh., Raamsteeg, Amsterd.

Rente J_

Heden versoheen bü H. L. SMITS

op Dinsdag 25 Augustus.
Rütoeren, Avondvermaken,

vattende : Groote en kleine Concertzaal, Sociëteitslokaal en diverse
Kamers. Gesloten briefjes, inhoudende de Pachtsom, benevens den
tüd van aanvaarding, in te leveren
vóór 15 Sept. a. s. Conditiën te
vernemen bij den Heer Directeur
te Sneek. (4546)
A.

Premieverlotingvan kostbare
Schilderijen, ter waarde van
ruim 500 gulden.
Slechts een beperkt aantal Pakketten zyn to bekomen bü D.
BOLLE, Bazaar van Goedkoope

schegracht 45. Te zien Dinsdag
en Donderdag 2 tot 4 uur, direct
te aanvaarden.

*)

/ LONDEN \
/gezelschapsrei_\

Hofleveranciers,

Direct gevraagd eene Iste Vergeheel op de hoogte
met het vak. Fr. br., lett. H P,
Alg. Adv.-Bur. W.

goedkooper.

te 's-Hage:

Dames-Hoede». 1 30 DAMRAK, Amsterdam. 1

koopster,

_
_

VERKADE & COMP..Zaandam. I

tatie der Lokalen van bovengenoemde Maatschappij, be-

Heerengracht 335.

neemt gelden _. deposito:

met een dag opx. teg. etnt rente v. pfi'■
met 3m. epzegg. tegen rente 3
„")
met 6 m. opugg. tegen rsnte BJ_ „*)
met een jaar op: tegen rente
„*)

krügbaar.

aangeboden op nader
overeen te komen tijd de Exploi-

Adv.-Bureau W.

üeTweiKsciießaüfcfeFfienipf

100 stuks 50 cents
50 „ 25 „
In Kruid, en Comest.w. ver-

TE SNEEK.

Casière.

’

(voor
veel

Te Huur

Wegens plotseling vertr. direct
ter Overn. aangeb. een Heeren-

In

Hotel Belvedère.

Eenige KAMERS disponibel.
Adres :N. H. PETERS.
(3085)

bestrooid met suiker enkaneel,

Maatschappij „AMICIÏÏA7,

Br.

Zandvoort.

VERKADEs
PRIMA ZAANSCHE
LANGE BESCHUITJES

Voor de maanden September en
October wordt te Zandvoort eene
geheel elegant gemeubileerde
VILLA met 8 Kamers, Gas- en
Waterleiding te Huur aangeboden. Zich met franco brieven
adresseeren bü EVERT VAN DER
VALK, Jachtopzichter, te Zandvoort.

Een bloeiende,nette Zaak, (geen
Winkel) welke een flink bestaan
oplevert en geen risico heeft. Koopsom
20,000, waarvan de helft terstond moet worden gestort en de
andere helft in termijnen kan worden afbetaald. Br. fr., lett. W V,
Alg. Adv.-Bureau A. DE LA MAR
Azn., N. Z. Voorb.wal 266, Amsterd.

mE HUUR, omtr. Kalverstr. en
Magazynwerk. Aanvankelijk salaris
I Dam, eon Suite
met kl.
100. Bekendheid met het vak Kamer er bü ’3O p m., mod. gem.
Fr. br., Br., K V, aan WINKELHAGEN's
strekt tot aanbeveling.

—

KAMERS.
Een Student vraagt KAMERS
tegen begin
ongev. centr.
stad. Br. m. prüsopg. met of zonder
Pension en verder uitvoer, inlicht,
De R.p, lt.M V.
bü Boekh.

Gezin met 4 Kinderen,
allen schoolgaand, wordt gevraagd een flinke Werkmeid,
direct of tegen 15 September, als
Noodhulp of voor vast. Loon
100
en verval. Aanbiedingen, mits van
goede getuigen voorzien, worden
ingewacht, onder lett. P, ter
Handelsdrukkerij C. A. SPIN &
Amsterdam.
een net

een JONGSTE
BEDIENDE, voor Kantoor en

Heden overleed, tot onze diepe
ons geliefd Zoontje
PIETER, in den ouderdom van 6
jaar en 8 maanden.
G. C. v. LEIJDEN.
T. HAAN.
Wester-Blokker, 17 Aug. 1896.

Heden overleed tot onze diepe
onze dierbare Zoon,
Broeder en Behuwdbroeder, de
Hoog Edel Gestr. Heer
K. A. STAKMAN
Gepens. Schout-bij-Nacht, Bidder van
de Orde van den Nederl. Leeuw.
Uit aller naam:
Mevr. de Wed. Mr. K. J. C. STAKMAN
geb. Metzoee.
's Gravenhage, 15 Aug. 1896.
Van Riebeeckstraat 61. (4495)
Eenige en algemeene kennisgeving.

Londen woon-

ren-Artikelen,

H. BAKKER.
C. W. BAKKER.
A. BAKKER.
Amsterdam. 15 Aug. 1896.

Hasselt, 14 Aug. 1896.

jaar in

zijne eigen rekening.

zetelt in het hartje van de
N.-Holl. Zuivelbereiding.

Heden overleed onze waarde
Broeder en Zwager
Ph. PITLO
laatst Weduwnaar van Maria Eva
Holsboee, in den ouderdom van

2%

woordiging voor GrootBrittannië op zich te 'nemen
van 1 of 2 prima Hoilandsche
Firma's, hetzü voor hunne of voor

de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het
Voor
overlijden van onzen innig gelief-

MEINDERT
in den 'ouderdom van 57 jaren.
G. A. RUlJS—Boelhouwee.
CORNs. RUIJS.
J. BOELHOÜWER.
M. A. BOELHOUWER.
H. BOELHOUWER.
H. J. BOELHOUWER.
A.
C. J.
M. D. RUIJS.
's-Gravenhage, 16 Aug. 1896.
Amst. Veerkade 7.

Den

achtig,

de velebewijzen van deelne-

MAN—Schattenkeek.

I

trateur,

Amsterdam.

-

J. RTJMMENIE.

die, mede namens wederzijdsohe
Familie, dank betuigen voor de
bewijzen van belangstelling, bij
gelegenheid van hun Huwelijk

A. C. AGNES

Echtgenoot en onverge-

Hollander, energiek,
Jongmensch,
goed Handelsman en Adminis-

10

1"'

gedrukt op de

Kunstdrukkerü vau EOELOFFZEN &
te
Amsterdam, Cliehódruk met onderdruk. Deze 2 Platen z^n prachtstukken aan den wand.
Aldus goed verstaan: 3 Werken van GOEVERNEUR, slechts
75
daarbü Cadeau 1 genummerd
kans gevende op een
Fiets of Orgel, welke toegewezen worden ten overstaan van Notaris
HOUTEN,
F. VAN
ts Amsterdam, en in ieder geval oadeau de 2
prachtige Platen.
Te bekomen bij GEBROEDERS KOSTER, Leliegracht
No. 28, Amsterdam. Naar buiten franco na ontvangst van postwissel,
waarop men gelieve te zetten : Voor Org-1-Pakket, wanneer men een
Genummerd Bewüs voor het Orgel verlangt, en voor Fiets-Pakket,
wanneer men een Genummerd Bewüs voor de Fiets verlangt.

De Directeur :

i

Stoomdrukkerü ROELOFFZEN &

te Amsterdam

HET SIÏÏÜWS VAN DEN DAG VAN

in de Nederl. taal, een verbetering van den toestand
zou kunnen verkrijgen. Zij adviseerde mitsdien niet te
treden in het voorstel der hoogleeraren vanwege de
Nederl. Herv. Kerk te Groningen. Na beraadslaging
vereenigde zich de vergadering met ditadvies, zonder
hoofdelüke stemming.

Vierde (laatste) Blad.

—
—
StatenvanZuid-Hollandhe
18 Augustus.

Qedep.

fa-

ben, met vernietiging van een besluit vau B. en W.
van Ridderkerk, aan het parochiaal kerkbestuur van
de H. Martelaren van Gorcum te Feüenoord alsnog
Vergunning verleend tot het stichten van eene nood-

kerk

op een perceel

WOENSDAG

te Bolnes.

Wegens het overlijden van den Heer
H' L. Bode, ontvanger der gemeente Hasselt,
beeft de Raad dier gemoente tot tijdelük ontvanger
benoemd den Heer P. vanAssen, gemeente-secretaris.

Een rapport, door den Heer Vermeer ingediend,
handelde over zes stukkeu, alle betreffende de positie
der godsdienstonderwijzers. Zü waren ingezonden

onderscheidenlijk door de elassioale vergaderingen
van Haarlem, Middelburg, Deventer, van Groningen,
en eindelijk de class. verden Ring
gadering van Eindhoven. Alle beoogden op een of
andere wijze de positie der, in de vacante gemeenten

werkzame godsdienstonderwijzers, te verbeteren. Van
de verschillende middelen, hiertoe in de bovenvermelde voorstellen aanbevolen,kon de rapporteerende
commissie zich slechts vereenigen met het denkbeeld,
om in art. 21 Regl. op het godsdienstonderwijs, de
twee eerste alinea's te vervangen door deze eeno:
Om in eenig elas3icaal ressort de betrekking van

Men schrijft ons uit Vlissingen:
De aan de Kon. Maatschappü „De Schelde" alhier
»an nieuwe ketels voorziene mailboot Willem Prins godsdienstonderwijzer (onderwijzeres) te aanvaarden,
«an Oranje, van de maatschappü „Zeeland", heeft deze wordt de acte vau toelating, door het bestuur en het
fabriek thans verlaten en zalbinnenkort hare officieele ressort geldig gekeurd, op vertoon van voldoend
Proefvaart moeten doen. De verbeteringen aan deze bewijs van zijn christelijken wandel gedurende de laatart. 49 Regl. van
boot, die als reserve-nachtboot zal dienst doen, beste twee jaren. Bü toepassing van
staan hoofdzakelijk hierin, dat de boot thans onge- kerkelijk opzicht en tucht, enz., wordt de acte ingeveer 19 mijl per uur moet loopen en dat hierdoor, trokken."
bü eventueel voorkomende gevallen, de versnelde
Langs dezen weg werd het voor de godsdienstonOaohtdienstregeling geen vertraging zou hebben.
derwijzers gemakkelijker van een ander classieaal
ressort een belrekking te erlangen. Voorloopig nam
dit voorscel aan en stelde het in handen
De oogst der zandboekweit, welke in de laatste de Synode
voor eindredactie.
der
commissie
jaren bg'na altüd mislukte, zal dit jaar naar het
concluaiën der rapporteerendecomongunstige
De
z'ch laat aanzien — daaropeene uitzondering maken.
nopens de andere aanbevolen middelen en
missie
In de Zevenwouden (Fr.), waar veol van deze boekwetswijzigingen werden eveneens aangenomen.
weit verbouwd wordt, staat deze vrucht prachtig; de
Naar aanleiding echter van het adres der class.
°ogst zal ruim
de korrels zijn flink ontwikkeld vergadering van Eindhoven, stelde ds commissie
eO zwaar van stuk, evenals de rogge en haver, welke
op art. 22 Hoofdstuk II van het Reglement op
'eeds geoogst is. De prijs der rogge is laag; de beste voor Godsdienstonderwüs een nieuw artikel te laten
het
-oort kost ’3.50 per HL.
eervol ontslag, vervolgen, aldus luidende: „Bij een
den, in eene vacante gemeente aangestel'aan
leend
Marine en Leger.
na de vervulling der
deu godsdienstonderwüzer,
Aan boord van het torpedo-instructiehem, indien hü ten minste vyf jaar
wordt
vacature,
schip Marnix is geplaatst de luit. t. z. le kl. F.
gemeente werkzaam geweest is, door de
De luit. t. z. 2e kl. J. H. Hummel, van dien in bedoelde
pauduin.
der synodale commissie, een
bodem, ib op non-activiteit gesteld.
Synode op voordracht

—

,By Kon. besluit is bepaald, dathet
visch- en bergloon van een verloren geraakte en
aangebrachte visch-torpedo ’250 zal bedragen.
Aan boord van Hr. Ms. wachtschip

°d°lf Hertog

is de officier van adm. 2e kl.
J. Faure vervangen door den officier van adm.
'e kl. W. Obbes. Eerstgenoemde is, ter vervanging
p»tt den off. van adm. 2e kl. K. van der Heijden,
gedetacheerd a. b. van de Zeelwnd.
va» Nassau

**"

De Minister van Oorl o g heef t, in een
algemeene order voor het leger, ter kennis van de
gebracht, dat bü Kon. besluit is bepaald,
dat de trompetter der artillerie van het leger in
C. H. F. Petersen, bü afzonderlijke dagorder, zoo in Indië als in Nederland, alsnog eervol
zal worden vermeld, ter zake van zün gedrag bü de

Jandmaeht

*r-gsverrichtingen tegen Lombok in 1894.
De chefs der korpsen zijn uitgenoodigd, deze order
°P drie achtereenvolgende middagappèls hunnen

onderhoorigen te doen voorlezen.

Algemeene Synode der Nederl. Herv. Kerk
IX.

Van de voorstellen

tot wetswüziging zün er verreeds in de dubbele beteekenis des woords
afgemaakt. In de eerste plaats kwam aan de orde
dat der classicale vergadering van Franeker, om aan
alle kerkeraden, die ondersteuning vragen uit het
tonds voor noodlijdende kerken en personen, de verplichting op te leggen, tot overlegging der diacomerekening van de laatste drie jaren. Rapporteur was
6 Heer Zeeman. In haar rapport werd een onverholen afkeuring uitgesproken over de wüze waarop
door genoemde vergadering dit voorstel tot wetswüziging was ingediend, zonder dat zij zich de moeite
had getroost, de artikelen der reglementen op te
Beven, waarin zü verandering wenschto te brengen
e evenmin de verandering, die zü begeerde. Doch
wat die vergadering wenschte, achtte de rapporteerende commissie overbodig, met het oog op de bevoegdheid, den classicalen besturen toegekend, om
een afschrift der rekening op te vragen, bevoegdheid,
daarvan
evenals de provinciale kerkbesturen,
Beregeld gebruik maken, wanneer zü het advies ophaken, dat zü bü de overbrenging der aanvrage om
e°n subsidie aan de Synodale Commissie hebben in
dienen. Overeenkomstig de conclusie besloot de
Synode het voorstel af te wüzen.
Ditzelfde lot wedervoer het voorstel dor classicale
Vergadering van IJzendg'ke, om in het reglement op
de vacature de bepaling op te nemen, dat door een
Predikant geen twee vacante gemeenten tegelijk
'Oogen worden bediend,
tenzü gebrek aan personeel
°f andere omstandigheden in den Ring dat noodzakslük maakten. In het rapport, door den Heer
Zeeman ingediend, werd het euvel gewraakt, waaraan
ook dit voorstel mank ging, _amelijk het ontbreken
eener opgave der artikelen, die men wenschte te
Veranderen, mitsgaders de ontstentenis van alle mo'iveering en omschrijving der verkeerdheden, welke
'Oen beoogde uit den weg to ruimen.
Evenmin bleek het of men de verlangde bepaling
ln Hoofdst. II van het Alg. Regl., handelende over
de ringen, dan wel in de tweede afdeeling van het
egl. op de vacature begeerde opgenomen te zien. In
onzekerheid betreffende al deze dingen waarin
"e voorstellers de vergadering lieten, schoot dercoin*°issie niets anders over dan de synode in overweging
te geven het voorstel af te wijzen. Conform besloten.
Een derde rapport, ingediend door prof. CanneS'eter, handelde over een voorstel der kerkelüke
boogleeraren te Groningen tot wijziging art. 7 d al.
5, van het regl. op het examen ter toelating tot de
evangeliebediening, om daaruit de verplichting voor
den aanstaanden Evangeliedienaar, om gedurende éen
Jaar de lessen in de Nederl. taal bü te wonen, te
doen wegvallen. De adressanten waren tot de indie*aS van hun voorstel geleid door de overweging dat
fbe lessen in geenen deele beantwoorden aan de beboetten der theologische studenten, als te uitsluitend
voor 'aanstaande doctoren in de letteren.
u 9 rapporteerende
commissieechter stelde daartegenover, dat noch te Utrecht noch te Leiden een toestand bestond als te Groningen scheen te bestaan en
üat het onderwüs in Nederl. taal aan beide eerstgenoemde universiteiten werkehjk voorzag in de behoeften, waaraan de synode bü het vaststellen der
bepaling voldoening wenschte te geven.
ü oordeelde, dat de aangevoerde bezwaren, als enkel
voor de betrokken studenten te Groningen geldende,
onvoldoende waren om tot het opheffen eener verplichting over te gaan, die tot dusver elders zeer
BUnstig heeft gewerkt, dat men wellicht door vriendtussohenkomst der voorstellers, bü de
"oogleeraars belast met het geven van het onderwüs

scheidene

_

_
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!-Wraakte

schappelijke

wachtgeld toegekend uit het fonds ter voorziening
enz., tot een bedrag van
in de geestehjke behoeften
500."
ten hoogste
beraadslaging bleek, dat de Synodo hot
mt de
mogelük, de toekomst van de dieeens was om, zoo op wie men het oog had, te verzeKerk,
naren der
eenparig met hot
Zü vereenigde zich dan ook
president, om in beginsel te beden
van
voorstel
wenden, ten einde de positie
sluiten pogingeu aan. te
godsdienstonderwüzers te verzekeren, door hun
deu dienst van een vacante
bii hun eervol ontslag uit
bij vervulling der vacature, een tijdelijk
t
Doch de] meeningen over de
te'verzekeren.
dit behoorde te geschieden, liepen
-t
Met het voorstel der commissie verzich met te kunnen vereenigen.
Waarden vele leden slechts
van tudelrjken aard zi.m.
„wachtgeld kon
ook
godsdienstonderwijzers
gering het aantal
En
van b.nvallen
zouden
in
de
termen
die
mocht
wachtgeld te ontvangen, wanneer
nen weinige jaren
het aantal proponenten, vele
van
door toeneming
werden,
en al werd het waebtvervuld
vacaturen
de toestand van het
gebracht,
op de helft
behoeften enz. dat aanhoufonds voor geestelijke
nood.g heett om aan
van
middelen
versterking
dende
gedoogde
beantwoorden,
te
bleven
zHn bestemming
te worden bezwaard. Amenlast
een
met
zulk
niet
der commissie werden
dementen op het voorstel
ingediend en weder ingetrokken tndens de beraad-

’

Ir

ee"M^hï

w£ W^OP
nhoe

ziln

leld

slotte vereenigde de vergadering zich met het
't.besluiten, dat,
voorstel van den vice-president om te
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Naar de Dor dr. Ot. verneemt, zijn
in de vorige week bij verschillende particulieren
te Rotterdam weer eenige gouden ringen in
beslag genomen, afkomstig van den, in de kermisweek brj den goudsmid P. G. v. H., te Dordrecht,
gepleegden diefstal.
De ringen waren hun door een koopman in
vanielje-ijs verkocht, en deRotterdamsche politie
slaagde er niet zonder moeite in dezen persoon
op te sporen, waarna zij hare bevinding mededeelde aan de Dordtsche justitie, welke den man
voor haar deed verschijnen on voldoende termen
moet, gevonden hebben om terstond een bevel
tot gevangenneming tegen hem uit te vaardigen.
Zooals men weet, bevindt de heler van een
deel der gestolen ringen, 8., zich nog in voorloopige hechtenis; in den thans gearresteerden
persoon meent men den eigenlijken dief in handen te hebben.
Het bericht van het Nat. ArbeidersSecretariaat over de werkstaking in de ijzergieterij der firma Gebr. Hamers & Janssens, te
Maastricht, wordt door het Dagblad van Haastriclit
als zeer overdreven voorgesteld. Volgens dat
blad hebben slechts twee werklieden en éen
leerjongen gestaakt, én zijn al de overige werklieden, ongeveer twintig, aan het werk gebleven.
Ook zou de aanleiding tot het aan twee werklieden gegeven ontslag niet geweest zijn hun
lidmaatschap van de rjzergietersvereeniging „de
Krachtige Hand", maar gebrek aan werk in hun
vak. Als besvijs hiervoor wordt aangevoerd, dat
de arbeiders, die gestaakt hebben, doch die de
patroon in dienst wilde houden, eveneens leden
van dezelfde vereeniging waren.
Voorts wordt ontkend, dat de Heer Hamers,
een der firmanten, oprichter van den R. K.
Volksbond is geweest.
Evenals de Bisschoppen van 's-Hertogenbosch en van Breda heeft ook de Bisschop
van Roermond in zijn diocees verplicht gesteld
de verzekering tegen ongelukken voor werklieden bij den bouw van kerken, pastorieën en
kerkelijke inrichtingen.
Keizerin Eugenie, die een groote
voorliefde heeft voor Prinses Beatrice van
Engeland, weduwe van Prins Hendrik van Battenberg, voor wie haar zoon, Prins Lodewijk
Napoleon, groote genegenheid koesterde, moet
besloten hebben, het dochtertje der Prinses, de
8-jarige Victoria Engenie Eva, tot hare erfgenaam te maken.

Uit ons nummer van

gisteren heeft
men zeker met leedwezen vernomen, dat de Heer
J. Alstorpbius von Hemert, te Bloemendaal, in den
ouderdom van 58 jaren overleden is.
Do Hoer Von Hemert was sedert 1882 directeur
van de Duiuwater-maatschappij en tot zijn dood mede-

directeur van de Amstolhötel-maatschappij.
De teraardebeetelling geschiedt Woensdag half-een
op de begraafplaats Weslerveld.

In „Eensgezindheid", op hetSpui, zal
Zondag 30 dezer, 's avonds te 8 uren, een openbare vergadering worden gehouden vanwege de afd.
Amsterdam van den Ned. Chr. Geh. Onth. Bond.
Het muziekcorps „de Broederbond", van Kampen,
zal zich doen hooren, en het goed recht dor Geh.
Onth. zal besproken worden door de heeren Veltbeiden uit Haarlem, die tevens
hnjjzen en
hun beweren aanschouwezoo meldt men ons
lijk zullen voorstellen met platen over Benjamin
Franklin, de Noordpool-expeditio, de IJswoostün,
op

—

enz.

enz.

de bepaling van
bij het verleenen van dispensatievan
Regl. Vacaturen, teneinde in een vacante

Stadsschouwburg (Lieidscheplein).

ICon. Vereen. „Het Ned. Tooneel". Woensdag 19
rt 23
Tooneelspel van Franz
gemeente den dienst van een godsdienstonderwijzer Aug. f 8 u)
v. Sehonthan. Stall. en Faut. de Balc. ’8.50, Boy.van een godsdienstaanstelling
of
de
bestendigen

te

onderwijzer mogelijk te maken, onder de vooropgenomen om hem bü zijn
waarden zou worden
vervulling
der vacature, een wachteervol ontslag, na
toe
jaar
voor
een
te kennen. Het bedrag
geld althans
overeenstemming met
in
zou
dan
wachtgeld
van dat
der gemeente, die zün dienst tijdelijk
draagkracht
de
verlangde, worden vastgesteld.
verworpen.
De conclusie der Commissie werd daarna
over
gerapporteerd
werd
Door den Heer Bronsveld
der Synodale Commissie tot wijziging
voorstel
6
reglement op het
n art. 10 4° van bet
om de uitbetaling der toegekende onderdus in éen
uningen in de maand Februari, en
dusver geschiedde
termijn, te doen plaats hebben. Tot
in twee termijnen, October en Mei, en
do uitbetalingrekening
gehouden met het studiejaar,
daarbij
werd
tred houdt met hetkalengelijken
boekjaar
terwijl het
werd oen toelage over twee
derjaar. Dientengevolge
verdeeld. Om aan die onregelmatigheid
d'enstjaren
1
de wetswyziging voorgesteld.
einde te maken was
gekozen, omdat do bijdragen
is
Februari
Vie maand
in December bij den
het fonds ia don regel
miaestoi-generaal inkomen, en Februari een tijdstip
ver verwijderd van dat, waarop de
biedt niet teSynode
wordt toegekend. Op de aande
door
rapporteerendecommissie
de
oerde gronden beval
vau het voorstel aan. De vergadering
de
itrde zich met die conclusie en stelde dus
vast.
voorloopig
wetewüzigiag

bekkende
*t

tnelase

ITaanneming

Gemen gd Nieuws.
lezer maakt
Ben belangstellend
grafsteen op Amsterdamons opmerkzaam, dat de
gemaakt in het
eiland, waarvan melding wordt
rtikel over den Poolballon van Andree (zie ons
van 13 Aug., 4e bl.) de steen is, welke
nummer
-,
door de mannen van de Willem Barents is
enlaatst, in Ju^ 1878, als een hulde aan de
'onverschrokken oud-Hoilandsche zee-

floekè

vaarders.

Men vindt een verslag van net plaatsen van
dien steen in Charles Boissevain's Leven en streven
van L. R- Koolemans Beynen, blz. 151.
ROBBEN-JACHT.

De Texelsche blazerschuit T X 42 is aangede jacht op zeehonden, welke op de
kocht voor banken
nog niet goed gevolg schijnt
Zeeuwsche
te
worden.
uitgeoefend
Door middel van groote netten, welke men
den stroom in de richting der banken weet

te laten drijven, schijnt men deze dieren, die

in
zich op de hoeken der zandplaten het liefst De
koesteren,
zonnegloed
bemachtigen.
te
den
robben worden meeßtal levend gevangen en
gewoonlijk ook in dien staat verkocht.

2, Ben.-I.oge en Parket (eerste drie rijen
Part.
Part.)
Gaand.-Loge
Amph.
2e Amph.
f 0.75, ie Gaand.
2e Gaand.
0.30.
Donderdag 20 Aug. Zelfde Voorstelling.
Loge

’

’

G-rand-Tbèatre

(Amëtelstraat).

Dir. A. van Lier. Woensdag
Holl. Toon
19 Aug. (Sn.) Voor Tantes opgevoed, Blijspel. Stall. en
l',oge
Gal.-Loge ’0.50,
Part.
Balc.
Gal. ’0.35. Diploma's, Abonnement- on reductiebiljetten geldig.

Salon des ï/ariété- (Amstelstraat).
Holl. Toon_el-Gez., bestuurder W. Potharst.
Zondag 23 Aug. (8 u.) De Ridders van Liefdadigheid,
Drama. Stall. f 1, Part. 0.75, le Loge/0.60, 2eLoge

’

’

0.30.

Frascati, (Plantage).
ToONEEr,OEZ., Dir. PjiOT &■ „N. Woensdag 19 Aug.
(8 u.) Lastige Vrouwen, Klucht. Stall. ’l. Part.

Galerij

(0.30.

Natura Artis Magistra.

Woensdag 19 Aug. (8 u.) Concert door de Amsterd.
Or„estveree_i;;ing, Dir. J. F. Wodemeijer. (Ie Deel :
1. Marsch, C. Bayer 2. Ouv. König Stephan, Beethoven ; 3. Faut. Der ftiegende Hollander, Wagner;
4. a. Entr'acte uit Mignon, Thomas, b. Alleluia d'amour,
Faure; 5. Fant. Paljas, Leoncavallo. —2e Deel:
1. Ouv. Pique-Dame, Suppé; 2. Fant. La Favorite,
3. Wiener Blut, Wals, Strauss;
Donizetti 4. Czardas sur des airs hongrois, Miohiels).
Parkschouwburg (Plantage).

Dir. W.A. Muller.
Eiken avond (8 u.) Optreden SpecialiteitenStall.
Gezelschap, Dir. W. A. Muller. Logo
Galerij ’0.30.
1 0.80, Parterre en Baleon

Panorama (Plantage).
Nova-Zembla, door Louis Apol. Dag,
donker, 0.50.

’

10 u. tot

Kunstzaal Panorama.

„Een huwelijk in de
Diorama van August
Le Gras. Dag. van 10 u. tot donker, ’0.50.

Arti et Amieitiao.

Tentoonstelling wandschildering voor 's-Hertogenbosch van A. J. Der Kinderen. Dagel. van 10—4
uur.

’0.25.

Museum Wille t-HolthuysenVoorloopig geopend: Maandags, AVoensdags en
Vrijdags (10-4 a.) ’0.50. Heerengracht 605 b'« den

.

Binnen-Amstel.

Knußlziial Kritmapoliky (Warmoesstriiat). Tentoonstelling
u.2 r..
van Moderne Schilderijen en Aquarellen. Dag. geopend./(boven
Holland Art GuUeries, A. l'reyer, Kalversliwit 35
Schilderijen
Aquarellen.
van
en
Tentoonstelling
Miei» & Co.)

Dagel. (10-5 il.).
«.,'..
Neihrlaudseïi Pamnilicnm. Amstelstraat. (Lombok-groep.)
’0.511. In het Car_ Muziekuitvoering door Weener Dameskapel, Dir. Schwarz.

Amsterdam, is Aug.
Het Ned. st. Oengaran,
van Rott. n. Batavia,
arriveerde 16 Aug. te

—

Southampton.

Het Ned. st. Zaan-

dam arriv. 17 Aug. te
Newyork vanAmsterdain.

—
—

—
—

Het Ned. st. Jtino
vertrok 15 Aug. van Algiers n. Cadix.
Het Ned. st. Bertnice arriv. 16 Aug. te
Stettin van Amsterdam.
Kobe, 13 Aug. Het st.
Gaehc is in Straat Simonoseki aan den grond geraakt, doch met lekkage
weder vlot gebracht en
op don wal gezet.
Te water gelaten Schepen.
Waterdag werd van de

Reiherstiegwerf te Ham-

burg te water gelaten

het voor rekening der
Deutsche Ost-Afrika-linie
gebouwde st. Kbnig, een

zusterschip van debereids
in de vaart zünde Herzog.
Het schip kan 5500 tons
zwaar goed laden, heeft
afmetingen van 400 X

47K X
twee

voet,
schroeven en dub33 Eng.

belen bodem. De triple
expansion machines indiceoren 2500 pk. Het schip
heeft 9 tot het hoofddek
reikende
waterdiohte
schotten, die binnen een
halve minuut zün te
Bluiten.

Binnenl. Havens.

mouwediep, aang. 17 Aug.

>tndt Woikum, v. 't Veer,
Londen
Visser, Syperda,
d°.
Eendracht, Zwart,
d°.
Ymuiden, aang. 17 Aug.
Arajueno, torpedoboot,
.. ,
Nieuwediep
liabany, torpedoboot,
d°.
Cycloop, torpedoboot,
d°
Venus, st.
Kemi
st.
Midd. Zee
Zeus, st.
Sudswall
Maria, Ketelaar-, Port Kunda
18 Aug.
Premier, st.
Swansea
Vertr. 17 Aug.
stStockholm
Dantzig
st. Middlesbro'
18 Aug.
Hero, st.
Antwerpen
Alma, Berg,
Croonstad
Vlie, vertr. 17 Aug.
üeorg, st.
Grangemouth
Marhngen, aang. 17 Aug.
Alert, st.
Huil
Jeal, st.
Londen
Geertruida Albertine, Ebes,

...

bippe

■?*■?'
?.
Anef.Jt.

....

Stadsnieuws.

—

1

Het Ned. st. Schiedam, van Amst. n. New-

york, pass. 17 Aug. 12

u.

15 m. n.m. Lizard.
Het Ned. st. Veendam, van Newyork naar
Rott., pass. 17 Aug. 5 u.
n.m. Prawlepoint.

Hernösand
_,
Delfzijl, vertr. 17 Aug.
l'erlh, st
Dundee
Hellevoetsluis,
17 Aug.
Nornh, st.

Cardiff

Nieuwe "Waterweg, aang.
'17 Aug.
st.

Batavia
Bilbao
Boness
Memel

A ovoeastria, st.

Krull,

FJbing I, st.
st.
liegubts, st.
18 Aug.
llallus, st.
Emprest, st.
liloiide, st.

Pomaron
Bilbao

Manchester
Huelva
Dantzig

Amsterdam, st.

Harwich
Bremen

./«bui», st.
Vertr. 17 Aug.

Noordster,

Helgoland

I

st.
Harwich
Temen.en, aang. 16 Aug.
Arm Webster, st.
Londen
st.
Worliington
Vlissingen, aang. 17 Aug.
Prinses Marie, st. Queenbro'
Vertr. 16 Aug.
Flensburg, st.
(Antwerpen)
Port Elizabeth
17 Aug.
Prins Hendrik, st.

Rijnvaart.
I_obi_h, gepass. 17 Aug.
(vóór 2 uur.)

Emma, st.
Moltke, st.
Vooruit, st.
Hendrina Wilhelmina, st.
jV.ut ."ó.uït-U- 4, st.
Mark eu Uintel 5, st.
6, st.
Paul, st.
Senior, Dickermann,

Johanna, van
Hogaerts
Linkewitz,

linhrort 1, Schwenzer,
alle n. Rotterdam
Theuns,
België
d°.
LouiSj van Ranst,
Neeltje Aiida,
d°.
Vereinigung 19, Ulrich,
d°.
(Vt/Ae-mma, Krooljes,

Schiedam

3 Vrienden, Schippers,

■lutphaas
Bergentheitft, Huisman, Spijk

Niets zonder Gods zegen,

Sleepers, Halfweg
Disponibel, Joosten,
Hoek van Holland
3
van Alphen,
Papendrecht

Harmonie, Vrinlen, O. Gastel
Nooit volmaakt, van 't
Steenbergen
Johanna Maria,Vermeulen,d°.
Adriana, Hoefnagel, Waalwijk
Dankbaarheid, Vermeulen,

Nieuw St. Joosland

Maria, Maas, Bergen-op-Zoom
Vr. Johanna, Boekhorst,
Winsum
Theresia Johanna, Bouman,

Doesburg
Vr. Fia, Verweij, Overschie
7
van Lier,

Montfoovt
Fr. Petronella, Briaire,

3

Scheveningen

Feldman, Hattem

Vr. Maria, van

Dinteloord
Ons genoegen, Rozenbrand,
Maassluis
Adriana, Vermeulen.
Herfst en Bern
La Marie, v. d. Wijgaert,
Kuosendaal
Uermina Maria, Bruins,
Zevenbergen
Kent n zehen, Winkel,
Nieuwe Zorg, st.

Kuilenburg

Maria, Thonissen,

Elisabetlt, Foller,

v. Dort,
OosUr
Ueutfichland, Bütefür,
Coionia 1, st.
Koeln 24, Reinders,
Mijn verlangen. Vissers,
Eneigie, st.
Amsterdam 3, st.
Hendrik 2, st.
J.oreUo, Oomens,
De liloem, Janssens,
2
v/d Noort,
Johanna Hermina, de Bodt,
Fiat Volunlns st.

iiornelia, Prust,
Elhaleth, Ha.er._amp,
De Zoon, v. Daal,

i'ord. Sleepdienst 4, st.

Margaretha Maria, de Rooü
Fidele, Emans,

Junior,
Les deux amis, st.
Basalt
»
6, Pickmann,
4 Gebroeders, Wijnen,
st.
Oarl Schroers 22, Mayer,
2
st.
Golumbvs 3, v. Hoogstraten
_uror«, v. Beneden,
Amsterdam 1, Tijssen,
Hendricu Jacoba, st.
Bisico, Stravers,
Yenus, Venus,
Elisabeth, Guthjahr,
Niederrhein 5, st.
Allegonda Johanna,
den Bunzer,
Wolkenburg, Reinarz,

Niederrhein I, Berthold,
' '",
7. Schmitz,
Bok,

alle n. Duitschlanó

Scheldevaart.
nswo*TtTs*
f 3,
Telegraaf
st.

eep. 16 Aug.
Rott

Amice, Thomassen,
d°'
Eendracht, Pieterman, Arnh'
Marie 'Jlemence, Knijf, Bied»
Aurora, Klerks,
Ster der zee,
Maria Hendrik», st
Maria Anna. v. Hooijdonk
3
v/d Berg,
Harmonie, Dijkema,
alle n. Duitschland
üosmopohte, st.
Baden 4, st.
Jacob lierger, st.

Edmond, st.

Leopold

st.
St
Hammerstein,
Iheodora Maria, Derksen,
Louue, v/d Wetering,
Vr. Falck,
Jonge
Breur,
Maria Anna, Daams,
Vereinigung 9, Laubach,

v.

Nijm. koophandel, Jansen,
Jonge Jan,

Westerlink,
Catharina Maria,
Alberdina, v. Alem,
Henri Louis, Carpentler,
alle n. België
(17 Aug. voor 4 uur)
Petrus Wilhelmus.Boom, Rott
Pasveer, Duitschl
Partmtt, st.
Amsterdam 2, st.
Onderneming, v. IJsseldiik,
Petronella, Kaashoek,
Onverwacht, Buis,
alle n, België

Buitenl. Havens.

Yokohama, aang. 12 Aug.
Formosa, st.
Londen

14 Aug.
Bombay. st.
d°
Hong Kong, aang. 17 Aug.'
st.
Shanghae
n. Bremen
Vert. 14 Aug.
Batavia
'Ivf, st.
Singapore, aang. p. t.
st.
Antw. n. Japan
Baron
st. IBatoum
'n. Java
Aden, aang. 15 Aug.
Melbourne, st.
Japan
n. Marseille
17 Aug.
Casteend. st.
Java
n. Port Said
Perim, aang. 17 Aug.
Beltisloe, st.
Java
n. Port Said
Acanthns, st.
d°. n. d°.
Kaapstad, aang. 16 Aug.
st.
Southampton
Montevideo,aang. 13 Aug.
Scottis/t Hero, st.
Antw.
Rio Janeiro, vertr.
p. t. 14 Aug.
Danube, st.
(Plata-Rivier)
Southampton
Fernando NoronJha, gep.
_- Aug.
Tumor, st.
Southampton
n. Brazilië
Trent, st.
Brazilië
Southampton
Jurin,
San
aang. 16 Aug.
Coyn Mono, st.
Antw.
Baltimore, vertr. 15 Aug.
Patapsco, st.
Rotterdam
Philadelphia, aang. 16 Aug.
Illinois. st.
Antwerpen
Newyork, aang. 16 Aug.
Umbria, st.
Liverpool
La Gascoqne, st.
Havre
Nicojajeff, vertr. 11 Aug.
Manchester, st.
Rotterdam
Marseille, aang. 16 Aug.
Ariadne, st.
Llvomo
gep. 17 Aug.
Zriuyi, st.
Fiume n. Rott.
Penichh, gep. 14 Aug.
st.
Novoross.
_.. ,
n. Rotterdam
Bilbao, vertr. 14 Oct.
st.
Rotterdam
gep. 16 Aug.
Tluano, st.
Rott. n. Bilbao
Havre, aang. 16 Aug
ot Thomas
st.
La Bourgogne, st. Newyork
Londen, aang. 16 Aug.
Holland, st.
Rotterdam
Bi.' e
d°
Fitz
st.
d°
aang. 16 Aug.
Duke of Westminsler, st.

_

.

Cayo Bomano, st.

Batavia

New-Orleans

Southampton,aang.l6Aug.

st. Newyork n. Bremen
heeft de reis voortgezet
vertr. 15 Aug.
Legden, st.
Newp. News
Barry, in lading 15 Aug.
Maria, st.
Genua
aang. 15 Aug.
__nu, st.
Hamburg
Queenstown, vertr. 16 Aug.
Lwrnnia, st.
(Liverpool)
Newyork
Grangemouth, aang.
Aug.
16
st.
Dordt
in lading
15 Aug
Anna Slargaretha, Wiersma,

Croonstad
Bremen, aang. 15 Aug.
Amsterdam
Vertr. 15 Aug.
Uendrikus,
,
Gorinchem

Neptun, st.

__

Hamburg, vertr. 16 Aug.
st.
Kaapstad
Stolpmunde, vertr. 15Aug.
Stadt Leer, st.
Rotterdam
Koningsbergen, vertr.
15 Aug.
Prussia, st.
Memel, vertr. 16Rotterdam
Aug.
Arnold, st.
Rotterdam
Gothenburg, aang. 17Aug
st.
Amsterdam
aang. 17 Aug
lberia, st.
_lytl
Elsenour, gep. 15 Aug.
st.
Libau n. Rott
16 Aug.
Veendam, Speelman,
Papenb. n. Dantzig
Lina & Johanna, Dobbinga,

;

Shields n. Skutskar
Zeemeeuw,Koen,
Harlingen
n. Heinösand

HET NIEUWS MN DEK BAC» TAN WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1896ï 4e BLAD.
Vorige

EfectnAvbmusardn.

82V.

80^
mSë
&ml . .4>
75
dito 1883

Prijscourant opgemaakt door de
Vereeniging voor den Effectenhandel.

De met een

*

90

aangeteek. Obligatiën zijn in gebreke

Dinsdag 18 Augustus.
Vorige
koers.

91%

100%
100%„
98%
89%
94%

100%
98%
98%
99%
102

102"%6
105%

86%

100%
100}.
92%
81},

74

78%
87%

....

Oblig. dito

Cert. dito

84%

Denemarken.

Oblig. Binuenl. 1887

103%"

102%

dito

dito

dito

Oostenrijk.
Oblig. in papier
dito Pebr./Aug

97%

86

100

5
5

5
5
4
Obligatiën in Goud
dito bel.vr. Staatsr. leen. 4
Lemb. Czern. Jassy Spw. O. 4
Loc. Spw.-Mij. Prior. Obl. 3

dito

...
_

Buit.

4

Juli 100 3
tick. £ 100 3
25% *dito dito metcoup.
1 Juli
#dito dito m.
200—500 3
*d°. d°. met tick. £200—500 3
*dito 1888/89 coup. 1 April 4%
ticket
4%
36% *dito dito met
-dito ditom. coup. 1 April
frs. 2500-5000 4%
-37% *dito dito met ticket
frs. 2500-5000 4%
93%,. dito Tabaken) ouopolie
4%
104% Pruisen. Gscons. Oblig. 44
dito R. M. 2000—5000
105
98% dito Staatsleening 1890/93 3

1853/84 m. c. 1

97%

100%
100%

_

...

...
...

Bumenië.

100}.
97

,

97
96>_
100

84%
85% 85%

83%

87%

109}<

,

,—

.

99Ü
98%

98%
98%

99%
98J/

.

...
dito 1891 3e Serie G.R. 125 4
4
dito dito G. R. 625
dito dito Onbepaalde. ... 4
L. '89/90 Hope G. E. 125. .4
dito dito Hope G. R. 625. . 4
dito '90 3o uitg. Hothschild 4
dito dito 1890 G. R. 625. . 4
dito dito 1890 G. R. 3125 . 4
dito 4e Rothschild G. R. 125 4

96
89

.

98%

...
....

_

_

53

53

104%.
59V.

59%
——
50
80
66
89

91%

19%
i9%a

100%
104

101%

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

6
Inschr.
6
Certificaten dito
5
Oblig. in goud 1884
Spanje. P. Sch. 1000-6000 4

Bank-Assign

...

4
dito dito 12000-24000
dito Binn. Amort. Schuld. 4
dito dito Perpet. Schuld. 4

Tui-dj-.

.... ..
...

Leening 1888
Geconv. Jueening
Geconv. Leening

Zweden.

Serie D.
Serie C.

dito dito 1895

.

100^
100%

4

Obligatiën 1875
Obligatiën 1892

5
5

Z.-Afrik. Kepuoliek.

China.

..

.

......

.

obl,-

99%

5

.. .

.
i'andbr.

VG.-uv._b. Hyp.

100J.

101%

dito
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£?!, R,„i.„
w
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dito dito dito
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100^
K

Ned Z Af.

"JET
1_/2

N-W: and Pacifié
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dito dito dito

3}i
Pan-br.'^
dito dito Cert. v. dito ... 5
Aand.
Oostersche Hyp.
Pref.
Oi-anie Na_s.u_.-B Pbr

9.i| mtoditodlto..
Hyp.-Bank

101%

v

in

..{ii
mr.3.

114

JJ-/S

mol.
\oA,

«af|

104

100;¥

inov

3%
_—
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mi

003/
39%

561.
127
8

99%

40% 40%

102

;

100%
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■

170

3
4.<
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_
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oito dito
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160
156}-.
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y>>
96>s
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m

s%
2>ió
-JJ"
V*

.

6

5

122
.„

4

16

.

JM

150^
103%
9%
15
«8

,_

... .. 3

„.

98«
100%
__7_
91
96%

I

_____
805/

44

99..

-—--

123
102
97

'

68%

l)|« cm
uin-i-tii.

102

Kon. Ned. Jl..t.l__. Petr.br.
595
dito dito Cert. vau dito
dito d.to Oblig
4%
Mpij. Brakke Grond Aand.
4
di-- dito Hyp. Oblig.
M. t. b. Hand. bet. ui. Z.-Afr. A.
Mpg. Krasuapolsky Aandeelen

.

mX

—.

.3%

512

.. ..
...
dito dito Obligatiën. ..... 4
M...H_pl.olieb-.._H___ov__.A.

-

.. ..

S-^,.0- *

_■

Almelo-Sal/bergen Oblig 3%
Batavia Ooster Spoorw. Aand7.
d.to dito Oblig.
4
t)el. bpootweg Aand

....
... . .

OHig

,1

'

6

—

7%

102
2S

49%
48
■

~

9
86

—
_.%
90

51%
51%
83%
90%
_—-

_■

—

98%

116

153%

205

.

—

103

i

.. ..

A_nd.'.
Haarlem-Zand.oort'
Spw.

Holl. IJ.eren
Aand.
108%
~-7
dito dito Oblig
3
dito dito dito.
101
3%
Loc. Spw. Willem IH Obl. 4}|
Exploit. v_n Staatssp.w.
91%
dito dito Oblig
3

Aanl

Oblig. 1887

3% 100%

_

.

.. .

....

dito Lroogdok-Mpij. Aand.
Galerij MaatHch. Aandeelen
Bouw-_lp.. Scheveniugen. 3
Bouw-Mpii. Willeui.park 4

.

124%

.

-

..
...

—-

.

««*erè?f"?r.„,.
kw-MtaMtaoht a

’

103^

Droogd.Mpu Tand,. Pn»U.
Waterl. Maat». Aand.
129% Gro».
10U. H. B.gr.M.Kngeleub.leH. 0.4%
A.

550
101

,,
lhe
South Stand (w.tw.) Oer..

100% dito

149

516}.

„5?
6%

o|f
lo
dito 1880/93
3% —7
_^L dito
dito dito 1870
5
Ne<J Ce
dico dito gestemp Oblig.
901Z dito dito dito
250 8
92
dito dito dito /' 1000 3
92
23% cöfco "Uitgestelde Schuld
209" Sed.-Ind Spoorweg Aand.
89% dito dito 1896 dito°
2%
105
N. Rhiinsp.w. 1870 Oblig. .6
N. Westt. Spoorw. Aandeelen.
Spoorw. Aand. 6
227% Zuid-Afr.
226%
dito dito 2e Serie
180
4% 186%
5
Oblig.
dito
1891
182% dito
102
4
dito dito 1880
102%

Alg.'.Grav^gi-.Mij.leH.O.^^
100% Amst.
St. Schouwb. Oblig. 2.

100%
---_*-

2 IA

bpOOrWTegleenmgen.

109

.

Stoomv. Zeeland Aaud
dito dito pref. dito
Stoomv. Zeeland Oblig.

33%

M»^.Appl. Cy.Cert.

Eepubl. A.
Nat. q„„h,
Bank -.-Afrit
n„-<cit„„j

dito

.

ow

.

Aft&

J«'« d.^°o'"' V"7,""" V "
P
I

Holiec,>YHarW_nat-Oh.

4
dito
Stoomv.-Mp'u. Nederl. Aaud.
Btoomv.Mpij. Nederl, Obl. 5
dito dito dito
4

.

_r__._-I_-._l

—,^9

Stoombierbr. 't Haantje Aand.
Wester Suikerraffinaderij Aand.
Oblig. 4%
dito
dito
Z.-H. Bierbr. Hyp. Oblig. 5

Kou. Ned. Stoonib.-Mp'.. Aand.
4
10,i!i dito dito Obligatiën
157
ifon Paketvaavt-Mp.. Aand. 160
Oblig. 4
dit°
10^ dito
103%
ICon. West-iud. Jl^ikl. Aand. -__
124
Obligatie» 4
m <mo dito Stoomv.-Mpij.
A.
39% Ned. Amer.
Ned' AwM- B*-'-MP-- obl- 4
Nedi Soheepv.-Mp.. Aand...
H 5 Kotteva. Lloyd Aaud

,

,_

Veu. Hl.

dito dito Hypoth. Oblig.
4%
Ned. Gist & Spiriti.sfubr. Aaud.

«.

p
ut
i Bar.
n i o-i
.X
B
al. d.
Centr.
Suikert.
0.5
T
ri
"
"
Iffluwn
Urporation,
Mortgagebonds
6
Cert. van gewone Aandeelen.
■!>,._?„,. ,];(._
au 1 «fel. dito
*©»6SUeia.

S__ld
_iUia-_V.,-liJi., Jt4eOUOHOj_.

i

\\i

"

.^ f
"\A
oL., CS £
Aa?t
*T'
V^k
*

B*.

Hvö'Pandbr .

■

5

% r'Jte. s'^ t? I n^n t
vï° H-Po^-^^

Mpij. Poolsehe KofJieh. Aand.
100
100 V Mpij. Kijer.oord Aand
Mpij. t.jip.l. Waterl. in Ned. A.
dito dito
Mpy. Zeebad Scheven. Aand.
119
Zuid-lloli ' Hvp Pandbr 4%
dito dito Oblig
3%
dito dito
4
101
Mpij. Expl. Rhein Kohlehs. A.
dto
dito
ZV»
dito
AA
BWvhoedenve.in Aandeelen.
111. Kol. Cred. lusten. &
dito dito obligatiën
3%
Cult. Ondernemingen.
Vriesseveem Aand
133
dito dito Oblig
3%
100
Cult. Vorstonlanden Aand.
Natura Artis Magistra Obl. 3
dito dito Prefer. dito
Electriciteit-Mpij.
A.
Ned.-Ind.
dito dito Winstaandeelen.
N Mpij. v.KuHstm Oestert. A.
Handels-Ver. Amsterd. Aand.
dito dito Winstaandeelen.
dito dito Obligatiën
4%
35
Ned. Panopticum Aandeelen.
4
dito dito Obligatiën
Mpn. Aand.. 114
...4
dito dito 1894.
113% Ned. Petroleum
Nederl. Phosphaat-Mpij. Aand.
49
Cred en Hand.'V.'lloU. Aand.
N- Z.-Afrik.Diamantm. C. v. A.
dit. dito Obligatiën
4%
Ned. Afrik. Handels-Venn. A.
43
Java-Bank Aandeelen......
W.ntl

Lanque Av._

®*ë rï°

.. 4
N. Bejeraoh Bierbr. Obl. 4

yU

4

dito dito

■

Wink.-Mpr,. „Eigen Hulp" A.

IA

Kon. Mpij. de Schelde Obl. 4%
K.Tab. & Slg. R/hRibbius e.e. A.
Nuil. V. Guano & Superpb.w. A.
I'abr. v. W. & Sp.m. Ser. A, A.

H

100

4

3k

Ver. Bez.Hyp. Sp.Obl Cert.

fA "
<^°
lll*so^an^:.
\ "*\ *"

Obligatiën 4
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i.,;:...«.
,1_ |3«W
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i_e-i.
„ae
Uierbi. Eu
Valk" le Hyp. Obligatiën 4
Centr. Guano Eabr. .11. O. 4%
Delft. Dist. Gi.t-en S.-Pabr. A.
Eloctra Aandeelen

104
120

..3%
Pand. 5
4%

dto dto
dito dito
ntre.
dito dlto

...
..
.

dito
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"
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dito dito
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2
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■
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dito dito 2e Serie 1890
4
Ver. Bezittingen Hyp. fondsen
Broes & Gosm. C. v. A. 3%

b. buitenland.

. ..
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Kali Tello.
Aand.
■
d!"°
Kaliw. Plant. Aand.
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d>to dito dito
4
Maron Aandeelen
„
|?
Ngredjo Aand
u"a]F
4
7777
Penauipean Aand..
XjB* Aand. Duitsche RuKsbank
156%
80
Pondok-Gedek Aand.
Wat.-Popp. Obl. 5
"TTT £?A__7. m'_ vu b% nV lV
*
■
4
Hongarije.
Pbr. B. C.lnst.
25
Wonoldtr. Aand... 101 W
Exol.-Mpij.
Bosch
A.
90
Javasche
■' ir
',
4
'
d!*° d'to «Kronen
100%
10l
5
"?H
Javasche Bosch Oblig
9SA
93}.
dlto,
""" 3%
72
Javasche Cult.-Mpij. Aand.
"lto„,
dl*o/
Bk. Ung.Sp. Pbr. 4>.
dito dito Iste Hyp. Obl. 5
C.9ll^Hyp
7777
103V.
9
t0
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Koüie-Kiua Cult. Pagü. O. 6
q
f H.-B. tJ.Spar.G. Cr.
-X"
O. 4
Ardjos.
Gend.
.A.
*&
Koffie-Ond.
Ko_ie-Plant.M..HausaH.o.s
__t.
dlto
84
to. dlto,.
Limdb.-Mpij. Melattie Aand.
Kleingrundbesitzer
5J_
dito Gnoepit Aandeelen
Oblig. 4
104
dito Temoeloes Aandeelen... 110
Pester Ung Comm Bank
m
5
dito Obligatiën
duo faem.-Cred. Oblig. 4
"|- dito
Mpfi. ]s_pl. van Riistl. C. v. A.
SpaKaasa
*e&tm\rat
Pbr. 4
48
dito Expl. Suilc.f. „Badas" A.
»_-» Ihal. Wmb Obl. S
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,
dito Kalibagor Aand
Obligatiën 5
dito
dito
n
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130% OostenpjK. Bank-Aandeelen
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dito Sentan-Lor. Aandeelen
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4
Obligatiën 5
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-TT84
dito d.to m flor. Pandbr 4
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Aand.
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dito
„Wonokoyo"
<>""0Ned.-Ind-CÜltuur-lVhj. Obl. 6%
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bl''
'
■
N.-I. Houtaankap Ivlpü- Aand.
°n,
r
Polen, /aw.ercie Oblig.
5
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0.-Java Cultuiu-Mpij. Obl. 5
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dlldlto
Aand.
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d
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Oi.U,-__„.
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Aand.
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61^s MosKauer
IV.Tabuk_.Oimernoiui.igeu.
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AnatoUë 2e Serie
-777' Tf-rriRSS City Sub Belt O. A.
dito Cert. v. 6 pCt Deb. .. .
07
52
10°ö 3
Wesl, N.-V. Pens. C. v. A. . .
-.
qói,
S.-Mij. Salonika-Const. Obl. 3
K«„Vcity Pittsb. ser. A. O. 4
50^.
4%
-to ?,fl"P°orff'2^
4%
4%
1
dito dito Voting Trust Cert.
3
-AL
!p'^
Zweden. Zw.-N. Sp.C. v. O.
3
,\A
berington -fc Kasteru C. v. O.
,t;
~7T7 st r.ouis Caïro Cert. .. Aand.
102
G«sel. lB- ""aud-" * 116%
6% 6% 101% dito dito Oblig. in goud. 5
„ Afrika. (Egypte).
£04
Ttnüö p_
}_} rtoJrtnrï.l'-P.
Mgt Lou is Caïro le Hyp. 4 —
90% KenehAssouanSp.-Mn.Obl. 3%
35% dito dito Ge... Mortg. Bds. 2
~
36%
37%
1? 18M- 4' "
staßtddito dito Ine.Mortg. Goldb. 6
„..
g_
Amerika.
Southw.
OW.
„,
65%
9%
_
M.lio
Louis
10%
10%
9?'f^l^
o.
u
67
5
-LI
Argent. Spw.-Mpij.lnk. O. 5
S '^'S
. Br. u .0 .4 74%
55
""K .vNashv.
11% Atoh. Topeka Volgest. C. v. A. 11% 1%
pi-iff'.
17%
Cert. .. Aand.
dito Cert. v.Pref. Aand.
78
Brazilië. Sp.wegl. Oblig. 4%
J6% dito
16^..
J^
Oblig. . . .6
gßfi^i"* 1858-fcenïdito Algemeene Hyp. Oblig. 4
71% 72%
" """"""
86% Oèste de Minas dito .... 5
-fA ditoVashv.
ab
UK
3
West Minas dito
5
Boden
dito Adjustment Oblig. .. 4
rr_-i_T_ l ? oS„
31% 31% IW%
2 eHyp
30%
75%
1880
00
3
Ct.v.Guar.P.Not.b.Hope&Co.6
«*
99%
Caoaoda.
to Si.iking Pund. .. 6
97
*
di^l
6"^'
dtod
108
3
'«0
Cert. v. A
WV«_
ditoAdm. Leembruggen c.s. 6
42% Canada South. Oblig
43% Exd.
L' ui3 v. Oblig. in goud .. . 5
1331/ s__
—7
133/*
enen
18M
5
pr?iZ?
95 .; 2» Hypotheek
,B^
39%
*Atl.&Pac. Cert.v.Trustß.4
40% 415 f "_U
ob . &Montg. leH. O.
15
Baltimore & Ohio C. v. Aand. 15%
4%
f_-W?Mi-__N .„4000
56% Canadian Pacific Cert. van A. _
138
—
mdcn .
Oblig. 5
17
jg
13% Central Pacific M. Aandeelen 13% 13% W 9 San Francisco Obligatiën 6
. 1864 ..3%5 183
116% Canad.Pacific leHyp.
"J»-M
slan.d.
Staatsl.
le
5
Hyp.
AH. &N.W.
O. .
Oblig. 6
||*
Alg.Hypoth. dito 6
dito
96% dito
iv
\f
£U
W»
98}|
98
19
20
5
Alg.-Ur. Oblig
ditoafgest.Obl.s
,"""" 162^:
dito
"
%0
s"Vr a >c afgest. C. O. 4
59>* S^L*
5
Laudgr. Oblig
/1480 ’l5lO
dito
dito
dito
85% 86
de Reorganisatie.
8«3.
uit
3%
lioeks
Se^l%
J^"^
.^i
omitll»^t
d"______
108
Manitoba le Hyp. dito .. 5
gtL Wicb. and West .. 6
dito California Oreg. .. 5
103%
: ".: """ \
!00%
s J^^¥_\ adrl
99
100
5
Torouto Grey & Bruce le Hyg lleul eu AA
»j£St?__^
Sf-^Hf;
d_JSM 3
dito dito Ser. B. 1-5860 O. 5
_
ay.
dto
uu
fA
Leen.ng 1870.
36
g
.
9k QW
4
6
23% 23%
101% San Joaquin Valley
Turkse.
,
Venezuela. Car. Railw. &
——
ïï„
Ches. Ohio le Hyp. Oblig. 5
Nat. Sp. le Hyp. 6
10%
-———
ic
06
«an
R^d"rtnlS?
100
1880
3
Nav. Ie Hyp. O.C.ui. ticket 6
S?__C'Ce»t_. Cert. Aand. . .
63% dito dito Algem. Hypoth. 64% 66% 67
I%'"A A__er_ka
"
90% S'^^'. r,. Kec . , e H. Obl. 5
24}| dito South 2e Hypoth.
24%——
12% Fr.-M„. Merida C.lnk. Obl. 5
'' ' '
'
12%
—
"
G
1
Kanaal
SMefc.r.:_
I-860.000.
.
aiand:::
gflftÏÏS-i
Tramweg-Maatechappijen.
~
W ¥
_
\^%~
W
6 ' ' dlto
1138
pref. Aand. 20
dito le Hypoth. Cert ... 7
——5
77% 78k
102% dito Sinking Pund Obl.g.
192% I Amst. Omnibus-Mpü. Aand. .. |
-.1
dito le Hypotheek Oblig. 44
„____
"
111
49% 100 | dito
Oblig. 3% | 99% ]
dito Geconsolid. Oblig. 7
PBo ai^ 3
dito
48%
dito
Hyp.
2e
'°0.
*w/2
8
0
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Vervolg Nieuwstijdingen.

Rechtzaken.

bij
Beursoverzicht.
Het Gerechtshof te Amsterdam bevestigde
_
'
■
arrest van heden: Rechtbank, waarbg. bamson
omtrent fondsen voorkomende
oer
vonnis der

Berichten
gP de officieele lijst. Voor het meerendeei
«witenl. Staatsfondsen valt hedon eene gediuKDe
stemming te constateeren, terwijl daarentegen Amer
Sporen beter waren, vooral voor Oblig. Atlantic
Pacific.
Nationale Staatsfondsen waren aangeboden.
Buitenl. Soorten daalden % a %.Ind. Bank, .2, Ned.,
_, Hooger: N.-W. Hyph. Bank %,
_y4,
petroleum 3. Galicië 6, Amst. Dcli 5, PaketBant
Soerab. Bank %, Kol.
Steenkolen
1, Terminal %, Nat. Bank Z.-Afr.ka
&■
a ¥, Senembah
Cert. Arendsburg 3.
Lager: Kon. Petroleum 20, Transvalia 1. <->DHg.
o

..

,
8-erab. Bank %. Dcli Mn. 1.
te vermelden, dat heden de maande..
voorts valt

plaats had.
prolong. en A,
6

resoontre der Handelm.-Aandeelen
*as niet levendig; men besteedde %
passagekoers was 187& en op de rescontre van
{"«ir;
1- September a. s. werd a 137% % gedaan.
Binnenl. Sporen voor Staats %, Transvaal }_ a _/£
williBer

"Russische ferm.
Amerikaansche Sporen % a 2 hooger.
prolongatie 2% a 3 pCt.
.„Wissels: onveranderd. Coupons: Fransche

W-60,
„

Spaansche 47.G0.

.

47.60

fondsen zonder officieele
Berichten omtrent
Gecons. FranpCt. Portugal

«Oteering. 4
31% %;
ejsco 59—59%; Iste Pref. 27—28%; 2e Pref. 10—10}.;
Gal. Pandbr.

%mon 3% 4%; Nieuwe Belt 54% 55%;
"ï?i Onderl. Hyp.-Bank 100; Opr. Acetyleen
«et. Erie
Alg. 66.

’

____________

in

le

eevangenisstraf werd veroordeeld, omdat hij iemand
door vertooning vau een
voor ’6O had inopgelicht
elk geval niet juisten
gefingeerden of
het Hof terecht.
stond heden in hooger beroep voor hierop
neder dat
kwam
De verdediging van Slegting
gepleegd heeft ten behoeve van zijn
hii de oplichting
vriend, zekeren Ziel, die vroeger op z.n beurt schade
hebben door toedoen van denpersoon,
zou be'loopen
60 afhandig _nn gemaakt. Hij had dus gede
wien
eigenlijk op aandringen van dien bedoelden

handeld

'oè

’

adv.-gen. Mr. Op ten Noort meende, dat deze
verdediging de strafbaarheid niet weg nam. Intuaomstandigheden doen
hen wilde hii verzachtende
deswege requireerde hn eene straf van
en
gelden
slechts 18 maanden.
verdediging
Mr R.shouwer voerde verder de tot ontslag voor
van
en
concludeerde
'beklaagde
den

.echtsvervolging.

Batavia 16 en Medau 18 Juli.
Tot onderw
rrvTFL DEPARTEMENT. Benoemd:
waarn. tijdelijk
9
lel P H- H. Moquette, laatst
, 7., iri Fransch eu Engeisch aan de H. B. S. te
geplaatst aan de le school te Ma-_

~7~7~_^ïï[

—
— —

—

le het
werd verwezen
tot 'een maand gevangenisstraf
(„Goudvmk"!)
we-eus beleedïging van een officierwaarbij
zekere
Bechtbank
vonnis
der
2e bet
Lodewijks tot 3 maanden werd veroordeeld
wegens het uitfluiten van de Koninginnen.
Slegting, die
De niet onbekende handelaar S. H.
drie jaren
tot
kamer
onzer
Rechtbank
door de 4de

Ned. Oost-Indië.

Cons.
ï'etroleumbronnen 512. Kansas City Term.Louis
St.
J lO%. Atchison Topeka Adjust. hyp.
31%.
Obl. -IS%.
ï.-airo C. v. j_. 6%. M. K. T. le
Oregon
Oregon Californië 71.
d°. 48%.
s_ort'^eCert.
D°. le hyp. Cert. 55%.
v. Obl. 21%.

,

—

— —

Soeerabaj_r

._

kasser.

_

an onderw. lekl. de ambt.
Werst; tijdelijk leeraar in Engeisch
JJ°P
B. S. te Soerabaja,de gewezen
Wransch aan de H.Jaspers;
leeraar in Fransch en
Wisselkoers van 18 Augustus.
2o kl. Jeß^
B. S. te Semarang, j:Luijten.
aamburK ..k. _-.— g Londen
de
H.
,g
aan
12.09
k.
xr_-i_„id " een jaar verlor naar Europa, wegens
Idem ..2 m. „ 12.02 g
p Idem ..3 m. „ —.— g
le kl. J. Valk.
dienst,'aan den onderw.
Petersburg 3m. „ —.— g Disconto
3 pCt.
wegens ziekte, eervol, uit „une betr.,
??7i-_l-___i:
Prijzen van Coupon». Oostenr. ïn p. ’21.10—, Dito
bij het depart. van Financiën H. G.
V* Zilver ’21.10—, Div. Engelsche per /H.52%, de Se commies
ïnB. Russ. per i /11.92%, Portng. p. ’—.
VAN OORLOG. Bevorderd:
A*ausoi]_
Div. Rnksm. t-Adiri.
Belg.
van Sez- 2e kL Dr- E' ■*"" J- Snethlage;
off.
in
J58.80—, H'anib. Russen /"1.21—, Russeu
Goud
P. J. Binders.
mr off van gez- Ie kl.
1.90%, in /,. R. /1.25%, Pap. Roebel ’-.
Naar Atjeh, de le luit. der genie
£"
Overgeplaatst:
Spolßehe p. '/.. R.
, Spaansche in frs. ’47.60, t« Malang G. U. van Renesse van Duivenbode; naar
Piaster
Amerik. Goud Dol’""Unenlaudsche
de kapt. der gonie te Soerabaja, H. Th.
Malang
ißt 72.46—,
Mexikaansche Dollar f-.
der genie te Konaar Soerabaja, de kapt.Atjeh,
Wiinhofnaar
de kapt. der
ST. PETERSBURG, 18 Aug. Volgens een gisteren TArlia, J. G. H. deO.Voogt
IV afd. te Batavia, C. de Vries.
het
D.
bij
e-nie
gemaakt bericht over den oogst in Rusland
Ingetrokken : de overplaatsing bij het 8e bat.
lat
«ten de granen te wenschen over. Br is veel stroo
b_ het garn. bat. der Z. O. afd.
oa het
Inf van den majoor
koren is licht.
id. bü het 13e bat. inf. van
Beets;
J.
-n de Oostzee-streek en het Wolgabekken, tot de van Borneo bij het (2e)degarn.
bat.
Atjeh J. G. B.
kapt.
den
| !j"Pise_,e Zee, is do oogst goed. In de Noordweste- Berlauwt; de id. bij het garn. bat.van
der Z. O. afd. van
men een
bij het Be, P. W. Stort.
n-t ProTln°ieri en het Dnieperbekken heeftslechten;
Borneo van den majoor
k goeden oogst; in het Zuiden een
waarneming
>a _e
met
de
van 3e commies bfl
de Krim en den Kaukasus een middelmatigen.
Belast: ambt. onder het depart.
van oorlog, de
korps
het
°ogst
afgeloopen.
is nu overal
«_.,
milit ambt. 3e kl. op non-act. G. A. Koops.
Overgeplaatst:
DEPARTEMENT VAN MARINE.
Sport.
de adelborst der le kl.
van de Bromo op de
wielrijders
p. M. A. Bogaert; van de Bromo op de Atjeh, de luit.
„d* laatste dageu maken een aantal
hitt België
tochten door ons land. De wederzijdsche ter zee le kl. L. A. Roüen.
zijn in den laatsten tijd zeer
Benoemd: bü de gouvernements-marine.■ tot le
V;',' '1:' ''"^d en bepalen zich hoofdzakelijk tot het stuurman, de ambt. op non-act. W. Vos, en geplaatst

tTot
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Condor.

ATJEH.
HET ONTHOOFDEN" KEN LEGENDE.

De Java-Bode schrijft:
„In ons nummer van 1 Juli komt een telegram
uit Kotaradja voor, waarin een onzer correspondenten meldt, dat de vijand in Anak-Galoeng
137 dooden achterliet, die allen onthoofd werden.
Thans telegrafeert ons' de commandant der marechaussees Jhr. Graafland, dat dit bericht omtrent
lijkenverrninking onwaar is. Dit is een groote
opluchting, want bet bericht was benauwend".
Wij hebben reeds vroeger opgemerkt, dat de
Java-Bode, en alleen deze, zulk een bericht had
ontvangen, maar dat dit later door niemand was
bevestigd. In zijn „Mailoverzicht" betuigde de
hoofdredacteur, Mr. Tersteeg, zijn voldoening,
dat het niet waar is gebleken en zulk een schanddaad niet ten laste van ons leger komt. Hij schrijft:

Te dezen opzichte hebben wij ons dus uiet tegenover beschaafde volken eu onder ons bestuur levende
koppensnellers te schamen. Maar het is een
dat
zeer velen hier met volkomen instemming vau de
onthoofding der gedoode vijanden hoorden eu het luide
uitspraken, dat dit nu eerst de goede manier was om
schrik onder de Atjehers te brengen, daar dezen de
eeuwige gelukzaligheidniet bereikbaarachtenvoor een
doode, wiens hoofd van den romp is gescheiden.
Zulk eene verfijnde gemeenheid vindt men bij dezelfde
lieden, die de pacificatie van Atjeh zouden willen
verkrijgen door hot land te vuur en te zwaard te
verwoesten en de bevolking uit te roeien. Tot derge-

lijke ontaarding leidt koloniaal bezit.

Tot leden van het hoofdbestuur werden gekozen
de heeren Henri Robbers, te
Amsterdam; J. Dollekaïnp, te Deventer ; en J. E. Kiers, te
Leeuwarden
Uit het verslag over den toestand van den Bond
bleek groote vooruitgang en vruchtdragenden
arbeid.

Tot de verrichtingen van het Hoofdbestuur
behoort
het zoeken van een blad, dat als orgaan
voor
den
Bond kan dienen.
Als plaats voor de volgendealgemeene vergadering
werd gekozen Arnhem.
Bü de stemming over versohillende voorstellen, in
het oongres van gisteren behandeld
zie blz. 1 en
2
wer ac verplichte Rijkskeuring van
vee en
vleesch en de invoering van een Rrjksstempel
eenparig wenschelijk verklaard.
De algemeene kiesvereeniging te
Pmsterwold heeft Maandagavond tot candidaat voor
de Provinciale Staten van Groningen gesteld
den
Heer P. van Dijk, te Winschoten.
Te 's-Gravenhage wordt heden in het
Casino-gebouw de aangekondigde
tentoonstelling
betreffende het schoenmakersvak geopend
De officier, te Antwerpen g e
a r r e ser_ei -e"<*ten Hepen,
dat hg
tot
AT
tot V.het 0.-I.
leger behoorde eu wegens afdrei«__
was aangehouden, blijkt niemand anders te
B. L. Jochem, inderHM te s-Gravenhage bg trommelslag
W
en
bn n et-versehnmng verbannen, en ingedaagd
thans wegens
verduistering door de Belgische Regeering
de

_

—

alL

An

Nederlandsche

_£da_

justitie uitgeleverd.

lan

Het klinkt wel
zonderling
zegt de JV. Rott. Ct.
~ dat men uit
het land gebannen wordt, en dat later
justitie
van dat land de uitlevering aanvraagt. de
Voor oningew.den wordt het militaire
recht een ware doolhof, en doet verlaugend
uitzien naar het oogenblik
dat de Iweede Kamer t.d zal vinden,
om het ontl
werp der nieuwe militaire strafwetten eindelijk
eens
onder handen te nemen.
Genoemde luit.-kwartiermeester is heden, onder
geleide vau marechaussees, te *s-Gravenhage
aaneekornen en in het Huis van Bewaring ter
beschikkin.s
van den auditeur gesteld.

-

__D e Minister van Buitenl a'n ds c]h e
Zaken Jhr.
is reeds heden voormiddag uit
Zwitserland in Den Haag teruggekeerd.
Generaal Van Helden gouverneur der Residentie
is eveneens weer terug.
Het in het laatste gedeelte van ons
bericht
uit Rotterdam van gisteravond medegen
t
Knobel,
De Heer
Minister-R esid e
deelde omtrent de door sommigen vermoede
is hedenochtend naar
en Consul-Generaal in
Peking vertrokken over Parijs, alwaar hjj eenigen oorzaak van den brand in de Boompjes wordt
door onzen Rotterdatnschen berichtgever ten
tijd zal verblijven alvorens naar zijn post terug te
stelligste
tegengesproken.
keeren.
De brand is ontstaan in het aohtergedeelt€
Aan het station te's-Gravenhage werd hem, behalve
chefs van van pand 55 en eerst nadat dit pand half uitdoor eenige vrienden en
afdeeliagen aan het Ministerie van Buitenl. Zaken, gebrand was naar de vlaszolders overgeslagen
welke van dit pand door een smalle binnenplaats
een afscheidsgroet gebracht door Ridder de
zrjn afgescheiden. Van een ontstaan van den
gezant van Rusland, diemet denzelfdentrein vertrok.
brand
op dievlaszolders zelven is geen sprake.
gezant
buitengewoon
Weckherlin,
De Heer Von
18 Aug7Aanvoër"en prijzen
en gevolmachtigd Minister bg de Vereenigde Staten als_?_rmBrend_7
volgt: 439 Runderen, vette 52 a65 et. per
uit
hier
te
Washington
van Amerika, die onlangs
mat.; 27 Stieren; 7 Paarden ; 211 vette Kalveren Ko’.O
lande aangekomen is, brengt z.n verderen verloftijd a 70, vlug; 126 nuchtere
dito ’8 a 20, mat " '239
door te Aix-les-Bains.
vette Varkens 30 a 36 et. per Kg., vlug ; 131 maeere
dito
a 18, mat. 265 Biggen ’4.— a 6.—, mat
De burgemeester van's-Gravenhage 2026 ’8
"
Schapen en Lammeren, prijshoudend, matig'
zal den 26en Augustus tot hervatting van zijn ambt Kipeieren ’3.25 a 3.75, Bendeieren
’3.10 a -.— pe
uit het buitenland terug zijn.
100 stuks.
Kievitseieren
a ot. per stuk.

waren

-

—

_

KAAS EN BOTER.

Purmerende, 18

De heden te 's-Gravenhage gehouden negende
algemeene vergadering van den Bond Maatsclwppelijk
Belang, werd mede gepresideerd door den Heer

pels

Bij den aanvang waren vertegenwoordigd de afdeelingenUtrecht,'s-Gravenhage.Arnhem en Haarlem.
. Het getal leden van den Bond bedraagt ongeveer

’—

Nienhuis.

<*000.

Aug.

-

Kaas: Aangevoerd 282 stast. middelbare ’—.— a

-

kleine ’27.—,
st. commissie ’—._- a _.__; 950 Kg. Boter, ’l.lO a
1.20 per Kg.
Sneek, 18 Aug. Boter le soort ’46.50 a—.—, 2e id.
.— a —.—, 3e id.
.— a —.—, Boter der Vereenigwg le keur ’46.— a 47.50, 2e id. ’15.50 a —.—,
3e id. ’44.— a —.—, laagste ’—.— a —.—. Aangevoerd!
061 % 38 % en %8 vn. Kaas: Nieuwe Nagel ’2o.—
a 28.—, Kanter
a —.—. Aangevoerd IBMH Kg.

-

’—

’—

HET fiIEUWS VAN DEN DAG TAN WOENSDAG 19 AUGUSTUS 18962 4e BLAD.
14
die iets te vorderen heeft
leder,
s Cacao
van-, verschuldigd is aan- of
Instituut TBEDE VELLENGA, VIRGiF.iE LOVELING BOOST
Advertentiën.
borgtochten onder zich
is
gegarandeerd
zuiver. (2579)
van 4 of minder regels 115 geteekend door den WelEdelgebHILVERSUM.
ALPHA"
„VILLA
J.
BOON
& Comp., Wormerveer.
W.
—
_ie_
iedere regel meer 27% Cent oren Heer EDUARD KAREL KORTDe Brei Heeren "■
Onderget., tot 1 Jan. jl. Directeur van de bekende Inrichting voor
Liefdadigheids - Advertengewoond hebbende te BieSept.
1
a.
s.
Onderwijs
opent
Amst.,'
te
eene Kostschool te Hilversum.
Prijs ’1.90, in prachtb. ’2.25. I
tiën halven prijs, zonder rabesheim in Hessen en den 4 Juli Hij herinnert,
dat in de laatste 4 jaren al zijne Leerl. voor hunne
f_!-_B9_R_---_E__------------SS.------t---^-----H-_______B3

’

bat voor tusschenpersonen.
%'ervóly

derFamilie-Adver-

tentiën uit het Se Blad.}

Bevallen van een welgeschapen
M. R. DE MAAR-SMIT.
16 Aug. 1896.

—

De Heer en Mevrouw JOLLES
WESTRA VAN HOLTHE geven
kennis van de geboorte van eene
DOCHTER.
Breda, 15 Augustus 1896.

1896 overleden te Frankfort a/M.,
wordt verzocht daarvan opgave of
betaling te doen vóór 15 September 1896 ten Kantore van de Noterissen REPELIUS en TERLAAK,
te Amsterdam, Heerengracht 114.
(1465)

A. I. SMIT Jr.,
Mfc
-HSft-SOpv. v. S.M.PEBEL,

H OF-P ÉD IC URE
wijlen Z. _f. den Koning.

ran

KALYËKSTKAAT

_o__— S—■_■■__———■____——M^^^l^^-^

Heden overleed, tot diepe
mrjne
droefheid van m. engeliefde
Kinderen, mijne innig
Echtgenooto

WILHELMINA

in den ouderdom van

47 jaar.

W. H. F. KLOKKE.
Achter St. Pieter 6.

,_.ii_..i.u i

_n— ■ii.h.ii

—

m

""

iip.il—

SESSELER
IDe
PRILLEVITZ.

en

Heusden, 15 Aug. 1896.

ont-

het Huis te Terschuur
Opsliep
heden, na een kort doch

hevig lijden, Vrouwe CHARLOTTE

JACQUES DIJKMAN VAN EVER-

DINGEN.

Huis te Terschuur,

16 Aug. 1896.

te Bodegraven.

Voorthuizen.

(4540)

Heden overleed onze geliefde
Echtßöuoot on Vader,
DIRK JAN DE
in den ouderdom van 71 jaren.
Wed ' J DE JONG—Van Houten.
D. J. DE JONG Jk.
p DE JONG—Zeijlstea.
'
J W. DE JONG.
H. C. DE JONG.
M E. WIEGAND—De Jong.
C G. WIEGAND.
C. J. DE JONG.
J. VORSTELMAN.
H. VORSTELMAN.
Amsterdam, 15 Augustus 1896.
Heden overleed, zacht en kalm,
onze geliefde Vader, Behuwd-,
Groot- en Overgrootvader, de Heer
P. B. VAN KALKEN,
ruim 87 jaar.
1h den ouderdom van
Uit aller naam:
L. VAN KALKEN.
Utrecht, 17 Aug. '96.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Tot mijne diepe droefheid over-

leed heden mijn geliefde Broeder,
de Heer
P. B. VAN KALKEN,
in den ouderdom van ruim 87 jaar.
G. F. VAN KALKEN.
Utrecht. 17 Aug. '96.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Heden overleed mijn geliefde
Echtgenoot, de Heer NICOLAAS
VAN BREEMEN, in den ouderdom van bijna 85 jaren.
Wed. N. VAN BREEMEN— .
VAN HARTESVELDT.
(4560)
Haarlem, 17 Aug. 1896.
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.

Heden overleed, in deu ouderdom
van bijna 85 jaren, de Heer NICOLAAS VAN BREEMEN.Echteenoot
van Mevr. J. J.VAN BREEMEN—
(4561)

VAN HARTESVELDT.
G. R.

Execut.-Tesi.

Haarlem, 17 Aug. 1896.

de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het
Voor
overlijden van onzen geliefden

Vader, Behuwd- en
den Heer JOANNES BAPTISTE
JOSEPHUS MIRANI, betuigen wij
onzen hartelijken dank.
Uit aller naam,
L. H. J. MIRANI.
Amsterdam, 18 Aug. 1896.

oor de bewijzen vanbelangstel' ling, ondervonden bij de geboorte van ons Dochtertje, betuigen wrj hiermede onzen hartelijken dank.
H. UDO DE HAES
en Echtgenoote.
(4556)
Dieren, 17 Aug. 1896.

\7

een bekwaam Persoon voorLooden Zinkwerk, Gas- en Waterleiding, van den P. G. Br.
lett. N N, a/d Boekhandelaar G. J.

te Amersfoort.

Grossiers ïn Kolou. Warea
HH.
Een net

goed
Verkooper, zoekt plaatsing als
Reiziger. Prima referentiën.
Br.
lett. Z, Boekh. BANNING

Schippersgracht

Op een Kantoor alhier wordtals
Jongste Bediende gevraagd:
_.ei_

net Jongm eiiscli,

niet ouder dan 17 jaar, goed
kunnende Schrijven en Rekenen.
Salaris flO per maand.
Br.
lett. M T 594, N.vldDag.

R.

lïie prior
’

Bij agent,
aanvankelijk

zelfstandig werken,
300.— Volledige

inform. aan B, P. C. Hooftstraat 69.

BEB-CENDE

gevraagd, volkomen op de hoogte
van Reisartikelen (Koffers, Tas-

schen enz.). Onnoodig zich aan te
melden, wanneer men niet de bewijzen kan overleggen in hetzelfde
vak met succes werkzaam te zijn
lett. 2 R J,
geweest. Brieven
Algem. Advert.-Bureau NIJGH &
VAN DITMAR, Amsterdam.

Kellner.

Een net Jongmensch zag zich
gaarne zoo spoedig mogelijk ge-

liefst in 't
plaatst in een
Buitenland; de beste getuigschriften staan hem ten dienste.
Br. Fr,, lett. TJ B 601, N. v. d.Dag.

Gemeente-Administratie.

Ter Secretarie eener groote Geldersche Grensgemeente kan een
Volontair geplaatst worden.
Goede theoretische en praktische
opleiding is gewaarborgd. Br. vóór
8 Sept. lett. SE 714, N. v. d. D.

"manufacturen.
Een flink Jongmensch, 18 jaar,

P.
2>j jaar in genoemd vak
werkzaam geweest zijnde en eenigszins bek. met Mod. talen, zag zich
gaarne dadel, geplaatst Intern,
(zond. sal.), om zioh verder te bekw.
Br.
lett. O B 711, N. v. d. D.

GEVrAAGD:

om zoo spoedig mogelijk in dienst
te treden, in eene drukke detailzaak, lemand bekend met Administratie en Expeditie, in
staat de Hollandsobe correspondentie te voeren. Vereischten zijn:
vlug en accuraat
Goede
werken, mooi schrift en goede
stijl. Salaris f 600.
Fr. br., lett. L IJ7OS, IV. vjd Dag.

wordt gevraagd
Te
eene alleszins bekwame
Nijmegen

Coupeuse, P. G.
Fr", br. onder iett. R

273, aan
THIEME's Centraal Adv.-Bureau,

Nijmegen.

(4554)

gevraagd,
BUFFET
Prot., voor

JUFEK. in Slijterij

met g. g., ben. 25
j.,
dadelijk.
Adres
Dienstbodenkantoor l>e Vraaghaak,
te Utrecht, Vleuteascheweg 12, b/h
Vreeburg. Postz. v. antw.

—

dio zonder of
de talrijke bewijzen van Huishoudsters,
tegen klein salaris geplaatst
deelneming, ondervonden b\j
*het»J oor
willen worden, is adres De Vraagoverlijden van onzen geliefden
Vader en Behuwdvader Dr. H. W.
betuigen wij onzen
C. DE
hartelijken dank.
Uit aller naam
C. J. DE
Gepens. Kapt.-Luit. ter zee.
(4493)
Arnhem, 17 Aug. 1896.
de vele bewijzen van innige
deelneming, ontvangen brj het
overlijden van mijn geliefden Echtgenoot, betuig ik mijn oprechten
dank.
Mevr. de Wed. Dr.
geb. SALOMONSON.
's Boßoh.

Voor

Heer en Mevrouw PRINS
De
bedanken voor de bewijzen van
6 en
Juli jl.
belangstelling,
op

ontvangen.

11

aph!:d°ai,!"A«--^.

so

baak, Utrecht. Postz. v. antw.

Dienstboden
Goede
verkrijgbaar,a/hKantoor

altfid

Vraagbaak, Utrecht. Postz. v.

De
antw.

DIENSTBODE."

Gevraagd, liefst tegen 1 Sept.,
een ït. K. Dienstbode, die netjes,
zindelijk kan werken eu een Burgerpot kunnende koken.
Br. fr.. lett. M Z 709." N. _. v. D.

JAen

getuigschr. omtrent voeding en onderw. liggen ter inzage. Prospect,
op aanvrage.
K. 'r_-__l>__ TEIiU-iVGi.
(4529)

Gevraagd in een gezin zonderKinderen, tegen I°. Sept. of dadelijk, een

leid-AH.eii,
JJioiistiiiè
alskunnende
d. P.
Koken
goed

v.

en Werken en van goede getuigen
voorzien. Loon
100. Gelderschekade 30.

’

Mej. MEULINK, Singel
Appelenmarkt No. 353,
is nog ruim voorzien van nette
Dienstb , Dagmeisjes met get.

h 4 MVQ
Ur-MI.!.

Te Nijmegen worden intern verlangd bekv/ame

IJ.
Taillewcrksters,l\
272,

Gevraagd:

Hedeu overleed zacht enkalm
onze geliefde Tante en Behuwdtante, Mejuffrouw
P. F. C.
in den ouderdom van 82 jaar.
Familie:

Gemeente

Te Huur of ie Koon:

een flink Woonhuis met Tuin
a/d Rijn, in het dorp Zwammerdam.
Te bevragen bij Not. DE RIDDER,

(4496)

Utrecht, 15 Aug. '96.

208.

(4528)

Examens slaagden en wel: Voor de Machin.school 7, v/d Zeevaartsch. 2,
v/d 2e klas H. B. S. 2, v/d 3e klas H. B. S. 2, v/d 4e klas H. B. S. 1,
en ecu groot aantal voor de le klas H. B. S. en Gymn. De schoonste

bejaarde, niet onbemiddelde

'j Juffrouw zag zich gaarne geplaatst als HUISHOUDSTER

by een Heer van ongeveer baar
leeftijd (niet beneden 60 jaar) die
eveneens niet onbemiddeld is; om
hem tot steuu te dienen en samen
een gezellig leven te hebben.
Br.
lett. A M 698, N. v.d. D.

Fr°. br. onder lett. J
aan
THIEME's Centr. Adv.-Bureau,

GEVRAAGD.

Eene Dame, uit den deft. st., vr.
v. zich en haar 14 j. Zoon, tegen
26 Aug., v. ongev. 4
een net
Gem. Zit- en Slaapk., benevens
een kl Kamer, met voll. Pension, op zeer nett. stand, omtrek
met prijsFrederiksplein. Br.
opgave, lett. K E 592, Af. v. d. D.

ïe Huur op Diiiiioonl,

te 's Gravenhage, een HUIS
met TUIN op het Zuiden, I) gr.

Kamers, 1 Kabinet,
Keuken,
Kelder, Dienstbodenkamer,Zolder,
vele Kasten en verdere gemakken.
Huurprijs
550. Te bevragen bij
Architect WIJN, Koningsplein 45.

’
W HUURT"

(-1553)

Nijmegen.

BABOE voor 5
Verlangd
Sept., om mede naar Java te
een

Adres Mevrouw VAN VLOTEN, Velperweg. Arnhem. (4555)
gaan.

Gevraagd:
Weesperzijde,

iv een

kl. gezin

z. k., nabij Ggsbr. v. Amstelstraat,
een nette Werkvrouw, voor 1
heele en 2 halve dagen, tegen goed
loon.
Adr. Fr, lett. K W 707, N. v. d. D.

Te Bergen-op-Zoom wordt

gevrangd eene fliuke

een groote Zit- en Slaapkamer
en Suite, Parterre, in een klein
gezin, prima stand, aan de Tram,
moderu ingericht en van alle gemakken voorzien, bijzonder geschikt voor lemand uit deu deftigen stand. Br. onder lett. W K 94,
aan den Kantoorboekh. BLIKMAN
& SARTORIÜS, Rokin 17.

Kamer mmil
Slaapkamer,
buurt van

(-eiii.iïiiii.

in

met

Leidsche Plein.
Br.
lett. TJ G 716, N. v. d.D.

Ki iidcr-T weede - Meid

bü één KINDJE.
Br.

lett. C O 700, N. v,'d D.

fr.,

P. G.. b. a.. a.,

nette
SJ\en
5_

zoo spoedig mogelijk, als Huishoudster of tot Verzorging
eener Dame. Br., lett. U, a;d
Boekh. JOHs. GEBADTS &
te Hilversum.

Assistentie i'd Huishouding.

Als zoodanig b. z. a, eene besch.
Dame, P. G. Hoog salaris geen
vereischte. Br., onder lett.
Boekh. JOHs. GEBADTS &
te Hilversum.

a/d

~1 SEPTEMBER
een Dienstbode gevraagd

als
Meid-Alleen, a/d Stadhouderskade.
Pr. br.. lett. P C 712, N. v. d. ü.
Met 1 Oct. wordt te Hilversum
gevraagd, in ecu deftig gezin, eene

ljiilwaiii.
Loon

’

K.iiifüiiiieiil,

nette Weri-Tweeilciiieirt.

kunnende Naaien, Mazen, Strijken
Loon ( 100. Goede
en
Brieven met
getuigen vereischt.
uitvoerige toelichtingen en opgave
dienst,
vorig
te adresseeren, lett.
(.562)
T P 715, N. Vld Dag.

—

OUDERS en VOOGDEN.

Bij ee!l bekw. Schilder best-iat
tegen Oot. pi. v. 4 a 5 Leerlingen
ra. kost en inw. t. opl. in het Hout,
Marmer,Decor, Landschap en Aquarel schilderen tegen ve-d. cond. lett.

A.WEENEIt'e Roekh..Bla.iusstr.l4,
n ruime Gerneub.Kamers aau-

geboden, voor 2 11. of 2 D., in
stil Pension, Weesperzijde
nabij Amstél-Hötel.
Br. fr., lett. S Z 599, N. v. d. D.

een

Stalhouders.

Voor uitbreiding van zaken TE
HUUB, een Stal voor 8 Paarden en 12 Rijtuigen, gelegen
op een good punt alhier, met
overname van Klanten, Paarden,
Rijtuigen en Tuigen en verdere
Stalbehoeften.
Fr. br., lett. ï"1 S 703, N. v.d. D.

Apeldoorn,

Met October wordt b_ eene beschaafde Dame, Weduwe, doorloo-

pend Pension aangeboden,
tegen 6n gulden per maand. Fr.

br., No. 545, Hoékh. Firma

(1552)

"JACHTVELD."

TE HUUR 500 Hectaren
Haas- en Patrijxjaoht, gelegen
nabij het Station Ede. Te bevragen
bij \V. MKUEB, Jachtopzichter te
Ede (Geld.)

ONDERSTUKWaterl.,
water, Kant.,

a/h
diepte

__

Gas en

30 M.
Te bevrag. Beguliersdw.str.

Te Huur aangeboden,

in oen stadje in de Provincie

Utrecht, ecu Bovenhuis ra. vrijen
opgang, bestaande uit drieKamers,
een
Keuken, Zolder en verdere gemakken. Huurprijs f 110.
Br.
lett. R D 713, Ar. v. d. D.

Tapperij-Slijterij
m.

Vergunn. te Koop, te Am-

sterdam, voor
drukke, netto
stand. Mooie Woning m. gr. Tuin,
door sterfgeval. Te bevr. C. v. d.
MEÜLEN", Heerengracht 553, Amsterdam, v. 1 of na B uur.

Te Koop gevraagd:

Een gebruikte

140, en eene

Apeldoorn.

Gevraagd,
centrum
voor eeue
een
gem. Beneden- of Bovenhuis,
(vrije le Etage) met ot' zonder Pension. Br. fr. met prijsopgave enz.,
lett. If A 710, A". Vld Dag. (4557)

73.

of Ppaff
Naaimachine, mits in goeden
staat zijnde. Met opgaaf van Prijs,
Nieuws v. d. Dag.
lett. L S
Sisgeb

Pianino
te Koop met Tabouret en __uziekknsije door vertrek v.
125;
mooie zw. Kast en zonder gebroken, gem. B-KNUARD, a Paris.
Te zien: Heerengr. 353. Amstd.

’

schikt voor alle zaken. Huurprijs
.''525. Aanvaarding I. Nov. Adres
den
Heer P.
Oudekerksplein 58, of Makelaar
WesterJ. HELLINGMAN
doksdijk 45, Amsterdam.

"teWürT"

Op het Wilsonsplein 61 te Haarlem, een net en solied Bovenhuis,
bevattende 4 Kamers met

Bode-, Provisiekamer en Zolder, en
verder van alle gemakken voorzien.

(7272)

ïfiafl.
Huwelijk.

lemand, van 40jarigen leeftijd,
met goede positie, wenschtkennismaking met een jonge Dame of

Weduwe, R.

van denzelfden

Maaglijders!!!

Tandarts, Rokin 33,

Door het

Maagpoeder van
Apotheker
zjjn duizende
Maaglijders geheel genezen van
Maagpijn , Maagkramp, Zuur, Hartwater en slechte spijsvertering. Na
ontvangst van 75 Cent wordt een
Doos met gebruik en 500 Attesten
franco toegezonden door Apotheker
Kastaiijelaan 5, Arnhem.
Tevens verkrijgbaar bij alle Drogisten in andere plaatsen. Dit uitmuntend geneesmiddel is wettig
gedeponeerd.
(4551)

G-e!ep_lieil„laii[.
Selteoer
Eiue 26000 Hectar GROSSE

ÏJet

naar heerscht, voor zooverbekend,
geen mond- en klauwzeer.
Het Bestuur
der Marktvereeniging Zevenaar.

flink persoon, oud 31
eene nette betrekking
bekleedende met een inkomen van
1200
wenscht in kennis to
komen met eene gefortuneerde
Jonge Dame of "Weduwe, zonder Kinderen, tusschen de 20 en 30
jaar. Dames, welke hierop mochten
gelieven hare brieven
te zenden met portret, onder lett.
G T 704, Nieuws van den Dag.
Geheimhouding verzocht en verzekerd.
NB. De brieven en portretten
zullen onmiddellijk worden teruggezonden.
jaar, P.

heeft de Praktijk hervat.

w.

gelegen
nahe von Budapëst, die jahrlieh
rein 200,000 Gulden tragt, ware

_

Millionen Gulden erhaltlieh.
Nahere Auskunft ertheile wahrend
meines kurzen Aufenthaltes in
Scheveningen im Hotel Kurhaus,
Zimmer No. 172, taglich 1 bi32 Uhr.
uui

(4538)

Iluwclijksaauvraa^.
Een
P.

(4509)
——■

EXAMEN

Mij. tot bev. der Toonkunst.

1

Weggeloopen :

Leda, eenbruine, langharigeJachthond, Teef. Tegen hooge beloouing terug te bezorgen.

EenHoß'
demin direct gevraagd.
Kalverstraat 2.

m <M m i®H®H®H®H9
I

I

URO-ALS

© rooi' dag- en nachtgebruik. 0
T Amst. Caoutcliouc- X
©
Compagnie.
T Koningsplein J-O.

12.

"

Amsterd.!

è> «_» <m <Q> w-m-mnê

Leersni
D bjj iiaiiteerbeii.
aanDoorloopend
Pension

geboden van
35 tot
60 p. m.,
naar overeenk., ruime Kamers, gr.
Tuin, desverk. Koetshuis en

’ ’

Heuvelachtige
Dennenboschrijke
streek, prachtige vergezichten,

aan straatw.

V

Jongmensch,
28 jaar,
zoekt kennismaking met een jonge

Docht, r of Wed., niet onbemiddeld. Stipte geheimhouding verzekerd. Brieven, lett. K, aan den
Boekh. J. G. KAT, te Hillegom.

sönT^

j.

is weder te consulteeren

BESITZUNG IN
direct an der Eisenbahti

en st.tram. Brieven
Postkantoor Leersurn.

ZIJ,

die de Fransche, Duitsche of Engelsche taal in korten tijd wenschen te leeren lez., schr., spreken en correspondeeren, vinden
gelegenheid bö een erv. Hoofdonderwijzer, a ’5 per 3/m. 2 1. p. w.
Fr. br., lett. Z, Kantoorboekh. Wed.
J. J.
Leliegr. 5.

De Exainen-regelingseoinEüissie maakt hierbij bekeud.dat,
volgens besluit harer Vergadering
dd. 10 Mei jl , de bevoegdheid
tot het afleggen van het Examen ruim 25000 inw., 3e stad in N.-Holl.,
Zangonderwijs Lagere School Militaire Stelling en groot Marine
is
eu

imtefliriiÊ

dat voortaan dit
uitgebreid
'Examen zal worden genoemd :
Examen ter verkrijging van
het diploma van de Maatschappij tot Bevordering der

Toonkunst voer

Zangonder-

_

HeemipÉ! 591,

A. H. VAK
BHIEIi.
bericht in Het Nieuws v/d Dag
1_ van 18 Augustus, 3e blad,
bladzijde 8, als zoude de Ketelwaard (Netel waard) onder de gemeente Zovenaar gelegen zijn,
is onjuist. In de gemeente Zeve-

Mevrouw A. D.

Beleefd verzoek ik U den voor
U bestemden Brief persoonlijk af
te halen.
(4559)
D.

Dr. J. F. COENEN,
KEIZERSGRACHT 52,

&iÉ!i)i)il!.fii-aii!liii,.Biii„ !,(j

Aan deze Inriohting kunnen ook
een paar Internen geplaatst
worden.

compleet met inbegrip van

leeftijd en een klein vermogen bezittende. Brieven met bijvoeging
van portret, onder de lett. W T B,
worden ingewacht bij den Boekb.
J. G. KAT, te Hillegom. Geheimhouding verzekerd en gevraagd.

’

Hervatting der lessen
3 September.

-1 Indische Uitrustingen
van af / 95,
■

„Nieuws v/d Dag." (4545)

VERGUNNING."

liisiitiiii

I Vijgendam 7, Amsterdam-

Pri. sopgaaf ge vraagd § Hut- en Bagagekist. (484)
van zwart Mosterdzaad. |§ Volledige Monstercollectie, j
Br. fr., lett. IJ H 673,

wijs op de Bewaar-, liagereen Kintlorzangscholen. Tevens
werd toen ook het Examenprogramma gewijzigd.
Florissante Zaak. waaralleen
Het eerstvolgendeExamen,
net publiek komt, midden der
af te nemen volgens het in
stad, te Koop
8500. Direct Mei jl. gewijzigd programma
vau den Ei yenaar.
en reglement, zal vermoedelijk
Br. fr. lett. T A 600, N. v. d.Dag. plaats hebben in de aanstaande
Kerstvacantie, op nader aan te
kondigen dagen.
In een der voornaamste Koopsteden van ons land wordt weZij, die zich aan dit Examen
gens dubbele zaken ter Overwenschen to onderwerpen en
nam.; aangeboden, een
daartoe de bevoegdheidhebben
volgens »rt. 2 van het nieuwe
reglement, gelieven zich vóór
u
1 °.Dec. 1898 schriftelijk aan te
gelegen in het centrum der stad
melden bjj ondergeteekende, onder
eu voor uitbreiding vatbaar. De
toezending vau een bedrag van ’3.
huur van het Huis is nie', hoog en
Het nieuw Examenprogramma en
biedt de Zaak uitstekende gelegenheid aan een Jongmensch om Reglement zullen, op franco aanaan hetzelfde adres, gratis
zich te vestigen, daar de Eigenaar vrage toegezonden.
worden
afstand doet van alle Clientèle.
HB- Beleefd verzoek de verAdr.
lett. E R 702, N. vid D. eischte
bewijzen van bevoegdheid,bedoeld iv art. bovengenoemd, NIET bij de aanmelding
te voegen doch deze op hetExamen
zelf mede te brengen en over te
AMSTERDAM.

llüwelijksaanvraag.
öii(lerxtt!l,
Ruim
Huis
met
Een Heer, Weduwnaar met vier
stad, te Huur, waarin Kinderen,
centrum
der
vele jaren Loodgietersaffaire, ge-

I®

ffl

Uitg. Maatschij.

Amsterdam.

leggen.

(4550)
Namens de Exavien-reodiiiqscomm.:

M. L. J. RAKE,'
Utrecht, Witte Vrouwenstr. 10.

Etablissement,is heden verschenen.
Prijs
1.25. Na toezending van
't bedrag wordt franco geleverd
door de Uitgevers BERKHOUT &
te Helder.
(4542)

’

t

Cursus ÜoöfMte.
Ondergeteekende is voornemens
bij geuoegzame deelneming weder
een Cursus te openen in Ned.

Taal

en

Letterkunde, en wel van

1 Sept. 1896 tot 15 Juni 1897.
Voor hen, die Examen wenschen
te doen iv 1897: Dinsdags van 8%

tot 9 V, uur 's avonds, en voor hen,
die E-amen wenschen te doen in
1898: Donderdags van 6—7j_ uur
's avonds.
De kosten zijn ’l5 per Cursus
bij vooruitbetaling te voldoen.
Aangifte kan geschieden op Zaterdag 22 Aug. a. s. of Woensdag
26 Aug. a. b. 's avonds tusschen 8
en 9 uur, aan het Gebouw der
Kweekschool, Kerkstraat 107.
Na 1 Sept. worden geen nieuwe
Inschrijvingen meer aangenomen.

E.

BIJLEVELD.^

A(.e!ioorbuisjes

voor hardhoorendheid
onzichtbaar in 't dragen.

JULIUS ADLER,

hAM, hoek Vischsteeg(9sl6)

Hotel 't Huis Oroeneveld, Baarn.

Van heden af

nog

KAMERS disponibel ; zelfde adres wordt
en een Kamermeisje.

direct gevraagd een flinke Werkmeid

WSTÏTÜOT POUTSMA,
LEEUWARDEN.

Alle

J_eeri«ar_

met

]»__->_> _-__BAK_-

bevoegdheid.

Opleiding voor ALLE Examens. In'9s en '96 slaagdei}
(3580)
ALLE 17 Cand., die examen deden.
De Directeur,

J. POUTSMA.

Alvorens MI'ItTBELEN te koopen, wordt V beleefd verzocht
k|jkje te nemen iv de Magazijnen van E. P. EDEN,
Molsteeg en Raadhuisstraat, Amsterdam.
-__ -"—l_~."ï
Wegens verbouw
"
Alles
worden eenige
W

eerst een

—

Meubelen tegen
zeer Inge prijzen
uitverkocht.

—

F■-" f-8 ■ FSI
uF
u">

Magazijnen van Amerik. Artikelen.
■—

met volkomen
garantie.

„_____i'

solide en goedkoope Meubelen
Wil men werkelijk
koopen, dan stelle men een bezoek aan de Magazijnen van E. I*.

EDEN

niet

uit^

1399

'

■»

Plaatsgebrek noodzaakt ons vele Advertentiën uittestelle»
Stoomdrukker. KOi BOl''l'XE-s

te Amsterdam.

