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BUITENLAND.
Frankrijk.
Het leven te Parijs.
Ia rag_ tentste kroniek zeide ik, dat ons Parjjsohe laven
grootelgks verschilt van de weerzinwekkende tooueelei, tet
wier schilderiag do heeren naturalistische schrgvers hun
talent bepalen. Ik voegde er bg', dat in dit zoo dikwijls belasterd Pargs het aantal hartverheffeade, edelaardige
schouwspelen, grooter is dan men denkt en men een
zoowel mooi als waar boek zoa schrijven door, onder dea
titel .Parit honnite. , dese te schetsen.
De bevestiging mijner bewering liet niet op sich wachten
ca reeds bv moet ik da aandacht vestigen op aen dar zaken,
die aan de onophoudelijke lasteringen, waarmede men het
Parijsche volk bezoedelt, een formeel dementi geven.
Men weet, hee het volk van Parijs zgn kerkhoven in
eere houdt, op welke wgze het voor de nederige graven,
waarin onze voorouders en onzo vrienden van gisteren rusten, het gansche jaar zorg draagt. Maar 2 November, Allerzielen, is bg voorkeur zijn bedevaartsdag. Dan gaat geheel
Pargs naar de graf heuvels, de doodensteden, bevolkt, door het
Pargs, dat niet meer is. Dan worden Montmartre, Père-laChaise, de begraafplaats Montparnasse het rondez-vous der
levenden, die alle jaren op zulk een dag bij de doeden gaaa
knielen en hnn eer betoonen.
Niets is zoo belangwekkend als de sombere ingetogen menigte, die zich mooi gemaakt, haar beste plunje voor den dag
gehaald, zich in hot zwart gekleed hoeft, van den vroegen
morgen af, ia dichtgesloten gelederen, den tocht naar do velden van eeuwige rust to zien ondernemen. De straten zgn
vol, op de naar die sombere hoogten leidende wegen wemelt
het van rgke en arme wandelaars, allen dezelfde richting
volgende.
Vergezel deze kalme, zwijgende menigte; zie moeder, kind,
vader op den weg stilhouden en een bescheiden ruiker of
krans koopen; let op, hoo zij de spaarpenningea van maanden en misschien van het jaar uit hun zak halen. Neem in
aanmerking dat deze schijnbaar zoo geringe som arbeid, liefderijke voorzorg en dikwijls ontberingen vertegenwoordigt,
en vergelrjk da grootte van het offer, door dien arme gebracht,
met dat waartoe gij u zelvan in staat gevoelt.
O, al de kleinhandelaars, die zich bg de poorten van het
kerkhof plaatsen, op den drempel des doods hun kramen
opslaan en do toegangen tot het rustoord in een bloemperk
herscheppen, kennen de uitnemende mildheid dezer bedroefden wel. Zij weten, dat niemand hen zal voorbijgaan, zonder hun minstens een immortellenkrans af te koopen; de in
steeds dichtere scharen onophoudelijk toostroomende menigte
zal hen spoedig van hun bloemenoogst hebben ontlast.
Maar daar zgn wij op den doodenakker. Nauwlgks heeft
de drom van bezoekers dien betreden, of hg verstrooit zich
in alle richtingen. leder gaat de zijnen opzoeken en hnn zijofferande, zgn feestruiker, zgn gedachtenis brengen. Weldra
zijn alle lanen vol.
Deze op de duizenden graven uitkomende zwarte kloederen;
deze over de grijze zerken neergebogen, de gele bladeren en
doode takken met de liaid verwijderende, «omber, gedaan-*_-__-.wiiu»cnap ol liefde
t»n, _*_ An Uut.*»
tooiende zwijgende wezens: vormt dit alles niet een roerend
en indrukwekkend tafereel, een grootsch schouwspel?
Wat is treffender en tevens lieflüker dan de bezorgde teederheid, welke een beetje, door de herinnering gewijde, aarde
met fritsche bloemen siert? It er iets edelers en grooten
dan de blü^ende genegenheid, welke tot aan gene züde det
grafs voortduurt? Die dien dag de vrome bedevaart ondernemen
telt men bg honderdduizenden, en onder deze menigte geen
enkel misplaatst woord, geen enkel ongepast gebaar, geen
enkel onstichtelük gezegde. Deze ingetogenheid, deze strenge
houding hebben iets zoo aangrijpend», dat zelfs die nit nieuwsgierigheid daar kwamen, ten stille ontroering niet kunnen
verbergen en zich door deze afgetrokkenheid laten medeslepen. Zelfs de kinderei zgn onder den indruk dezer onbestemde droefheid. Zg komen niet laDger op het denkbeeld
om te loopen en hebben o „umin behoefte om te tehreeuwen.
Hun hartje zwelt, zg zetten groote oogen op, hun ooren trachten het minste geluid op te vangen; hun hoofdje raakt ia
de war bg de eerite waarneming van dat vage onbekende:
het niet.
O, braaf en waardig volk, wat zgt gü ge. wat züt gü
eenvoudig, wat züt gü oprecht; en hoe zün in de oogen van
allen, die denkei, deze goedheid, deze eenvoud, deze oprechtheid tynoniem met grootheid! Hoe verheft een enkel tprankje
van uw onuitputtelijke zelfverloochening, uw fijngevoeligheid
n boven de leugens van al de kwaadsprekers, die zich vetmesten met de lasteringeß, waarmede zg u bezoedelen! Hoe
bewonder ik u als gü, niemand pertoonlgk te beweenen hebbende, geen enkelen vriend, door wien uw binnenste wordt
geroerd, toch den Calvarieberg bestijgt om den grooten doodeu, die ter uwer verdediging vielen of aan uw vrgheid hun
leven wijdden, uw eerbiedige offerande te brengei! Graftomben van Cavaignae, Baudin, Chaudey, Quinet, gg zgt op
deze plechtig» dagen niet zonder bloemen! Ei gü, dichter»,
tchilders, Bchrijvers, musici, wier roem het erfdeel van het
vaderland werd, verheft u fier! onbekende handen bestrooien
u met ruikers, palmen, kransen; na zijn zoon te hebben beweend, komt de vader nog bg u, in de hoop in de grootheid
uwer voorbeelden een weinig van den heldenmoed te vinden,
welke al onze smarten lenigt!
O, wat is dit tchouwspel indrukkend, wat i» het groets«h!
wat is het loffelgk, wat it het edel! Al deze mentchen, die
op eenvoudige, natunrlgke, niet opzichtige wijze, zonder behoefte opgemerkt, zender hoop gezien te worden, dut een
schuld, welke zü alt heilig beschouwen, jaarlgks getrouw
komen kwijten; d.ze menschen zeg ik, zün niet de verworpelingen en ruwe wezens, welke men zgn best doet on» te toonen, de slechte en verdorven individuen, die men ons voor
oogen stelt en wier snood hart, waaraan de v»richrikkelgktte kanker knaagt, men op zgn gemak ontleedt. Het i* geen
gedemoraliseerde natie, die zoo door de herinnering loeft,
bg wie alle graven, op een gezetten dag, met bloemen worden bedekt, waar men tot zelfs de algemeene groeve met
ïuikers tooit.
Het tafereel is zeker grootsch en toch vestig ik slecht» even
h»t talent van den heer
er de aandacht op. Men bestede
aan, en zegge mü dan of dit
er
van
ontleden
gave
Zola en zün
nog niet behandeld enderwerp, dit Paris honnéte, waarover
ik wensch dat men een boek schrijve, met geroepen is een
groot en gewettigd succes te behalen.
In afwachting dat dit boek geschreven worde, gaan onze
al
romanschrgvers en dramaturgen hun gang. Nana zinkt
dieper en dieper in het slijk, waardoor haar vermeende vader
waadt, en de heer Edmond About maakt (ik kan u dit onder
het zegel des geheims toevertrouwen) een wederlegging van
de Zolistisehe theorie gereed. De heer About is zeer l»v«idig
van geest, vlug van begrip, scherp, zeer paradoxaal, zonder
veel bagage van de kostbare waar, waarvan Detcartes beweert, dat ze zoo billijk over de oppervlakte der aarde it
verdeeld: gezond verstand. Maar, in weerwil daarvai, is bijeen aangenaam verteller die, als zün zaak goed is, met al
de tcherpe antwoorden, al de butende argumenten, waarvan
zgn polemisch brein tintelt, zgn voordeel weet te doen. Ongelukkig bederft de heer Edmond About deze menigvuldige
hoedanigheden een weinig door een zeer groot gebrek; hü i»
namelgk verschrikkelük lui.
Sinds het dagblad Le XII siècle, waarvan hü directeur it,
in de behoeften van zijn weelderig hnishouden en zeer talrijk
gezin ruimschoots voorziet, geeft hij zich aan een dolce
far
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nientt over en is er een groete gebeurtenis, zooals bijvoorbeeld 16 Mei, noodig om hem zgn tent te doen verlaten en
hem te bewegen zgn pen ia den inktkoker te doopen. Zgn
vrienden en vooral zijn vrouw, een beminnelijke en geestige

huismoeder, znchtten over die traagheid. Sinds ongeveer een
jaar zette men dan ook een soort van samenzwering tagen
dez» noodlottige zorgeloosheid op het getouw. Elk oogenblik
vond aen, in de samenspanning, aan het hoofd waarvan Sarc«y zich had gesteld, betrokken huisvriend, in het gesprek
middel een overdreven loftuiting op dea heer Zola te uiten.
Edmond About, zeer tegen het Zolisme ingenomen, schiep er
behagen in met den enhandigen lofredenaar lansen te breken
en geeselde de Zolisehe theorieën met de verschrikkelijkste
nitvallea, welke men sieh kan voorstellen. Was de spreker
verslage», dan riep de schrgver der Mariages de Paris nit:
„elan, heb ik gelijk?" waarop de andere onveranderlijk
antwoordde: /zeker, maar een letterkundig stelsel wederlegt
men niet met argumenten, desh met werkei. Schrijf een

roman."
Dit duurde zoo eea half jaar. About zeide steeds: 'ja, ik
zal een roman schrijven," maar schreef ham niet. Eindelijk
dacht twee maanden geladen mevrouw About, dat het uur
om tuisohen beide ta komen geslagen was. »Mijn waarde,"
zeida zg tot haar man, "de winter nadert on ik zon, als ik in
do wereld most verschijnen, wel .enige diamanten noodig
hebbon."
«Hoeveel kosten dia?" vroeg do beminnelijke
echtgenoot.
** Welnn, ik zal zo aan
'Een 15,000 franken."
het blad vragen."
»Doe dat niet, zeide toen mevrouw
About, dit geld hoeft zga bestemming; het is voor ons huis
an onzo kinderen; verdien bnitan uw gewone werkzaamheden
die diamanten voor mg'; schrijf een roman." -Komaan! tv
quoque, gij ook in da samonzw.rißg betrokken 1" riep About
hartolgk lachend nit; 'welnu, omdat het dan moet, zal ik or
aen schrijven, walko eenigen opgang zal maken." Daarom
na heeft niemand onzer sinds twee maanden Edmond About,
gezien. 'De vrouwen genezon van haar luiheid deor ijdelheid en liefde," zeide Labmyère. Mon ziet, dam God Cupido
op de mannen niet veel minder invloed heeft; wat de gdelh.id betreft, het zou wel kunnen zgn, dat zg in hot geval
van den heer About ook haar rol speelde.
Is de directeur van Le XlXe siècle weekelijk ca traag,
van den heer Jules Claretie kan men zeggen, dat hg ijverig
en onvermoeid is. Sedert Caesar, die 6 seeretarissea te gelijk
dicteerde, is er, geloof ik, geeß voorbeeld van letterkundige
vruchtbaarheid met die van den heer Claretie to vergelgken.
Het is wel vreemd als deze onvergelijkelijke romanschrijver
niet dria of vier groote romaneske verhalen gelijktijdig ter
perse heeft; daarenboven houdt hij zich met het tooneel
bezig en zendt hrj geregelde correspondenties aan een tiental
bladen. Wanneer men Aleiandro Dumas Sr. vroeg hoe hij
het aaalegde cm zulk oen aantal romais, stukken, novellen
voort ta brengen, antwoordde hij lachend: tik werk 24 ure»
daags en somtgd meer". Volgens dio bsreksaing sou de heor
Claretie minstens 36 uren daags moeten werken; en toch
heeft niemand opgemerkt, dat sinds het optraden van dea
Claretie de dagen met 12 nren zgn verlengd. Daarachter
steekt dus aen geheim, waarvan ik de varklaring aan meer
bekwamen overlaat.
Wat mü deze week ever den heer Claretie doet tpreken is,
hjj ons een mouw
,_rae_u geheeten, levert. Men waagt altgd veel met een
pereonage van zooveel gewicht tot onderwerp te kiezen. Drama
en roman hebben hun eischen, welke niet altüd die der geschiedenis zijn, en het it somt gevaarlük het leven van een
te bekend man naar de behoeften eener dramatische intrige
te willen plooien. Aan dit vunr heeft de heer Claretie' zich
do vingers gebrand. Reeds zocht men in onze bladen twist
met hem, naar aanleiding van zekere Julie Valras, vrouw
van een boekverkooper, die hg een voor het minst zonderlinge
rol laat spelen ; en ook wegens h.t café Procope, dat hg tegenover het théatre de I'Odéon plaattt, terwijl het een halve
kilometer daarvan verwüderd is. Wat u betreft, ik vreet
zeer, dat ge eveneens oneenigheid met hem zult zoeken,
en dat wel naar aanleiding van zekere juffrouw de Nerah,
in dit drama eea engel van reinheid en zachtheid, die engehebben, daar zü
twüfeld ook een heel groot vermogen moet betalen,
wat geen
op zich neemt de schalden van Mirabeau te
kleinigheid is. Deze juffrouw de Nerah nu, welke inderdaad in
het leven van Mirabeau zekere rol speelde, doch zesr verschillend van die de heer Claretie haar toebedeelt, wat (ge
weet het beter dan ik) nw landgenoot*. ZÜ was de
dochter van den onsterfelgken schrijver der Geuten, den
dichter van het treurspel Agon, sultan van Bantam, Onna
Zwier van Haren, wient naam zg, toen zg buitentlands ging,
had omgezet. Ik twgfel of de Hollandsche critici haar zich
voorstellen met al de deugden, waarmede de heer Claretie
goedvond haar te vertieren. Dit zgn echter bgzaken. Als
want het stuk zal ongetwüfeld dezen
ge Mirabeau ziet,
winter bü ▼»» Lier worden opgevoerd, zult ge ontdekken,
dat de groote revolutionair, die de hoofdrol vervult, even
phantastitch is behandeld alt dt ondergetchikte pertonages, te
midden van wie de handeling van dit meer gezocht dan goed
geslasgde dama zich beweegt.
Is het moeilijk de geschiedenis op het tooneel over te brengen, men neet daarentegen toegeven, dat het tooneel in het
leven der volken, het leven, dat morgen geschiedenis zal zgn,
heel gemakkelgk wordt overgebracht. Als bewg's wil ik
slechts den twee dagen geleden te Parijs en in alle greote
steden van Frankrijk plaats gehad hebbenden plechtigen
terugkeer der hoven en rechtbanken aanhalen.
Is er iets theatralere dan die optocht van met hermelgi
getooide, in lange roode samaar of ruim zwart gewaad gekleede
magistraatepersonen, als sombre theoren voorbütrekkende en
den Heiligen Geest gaande smeeken hun toekomttige beslissingen wel te willen verliehUn 'f Dat de Heilige Geest het
gebed van al deze waardige patriarchen verhoort, daarvan blrjkt
in het vervolg niet veel. Maar dit doet er weinig toa. Het
vreemdsoortige
is een overlevering en deze voor het minst
tal
van bevooroverleveringen,
plechtigheid schgnt, alt alle
een mai
wil
liever
eerbiedwaardig.
»Ik
oordeeldei geesten
ign",
riep
vooroordeelen
man
met
met paradoxen, dan een
magienkele
onzer
geen
Er
it
nit.
Jacquet
Ronsseau
Jean
straatsperßonen, die niet niet dezelfde kracht en dezelfde
overtuiging uitroept "* »Ik wil liever een man met vooroordeelen dan een man met paradoxen zgn."
Verflauwde trouwens de gver der magistraatspersonen om
d.n Heiligen Geest te gaan aanroepen, wat zou dan d»
geestelijkheid schreeuwen en alle clericalen e.n lied van de
heftigste beschuldigingen aanheffen! Bedenkt toch, dat dc
geestelgkheid, als ze op dien plechtigen dag al deze magistraatspersonen, die het leven, de eer, het vermogei van «11e
burgers in hun zwakke handen houden, langs den voet der
altaren ziet trekken, haar hart van rechtmatigen trots voelt
kloppen, üitdeelster van het goddelük licht, waant zü zich
nog in de schoone dagen, toen het altaar boven den troon
stond, zü zelve de hand der koningen leidde, het zwaard der
gerechtigheid omklemde en het bock der wet vervaardigde.
Elk jaar bedwelmt zij zich met dien schijn van macht, welke
haar gegeven wordt. Zg trilt van vreugde, geluk de oude
coquettes, dio, na jaren lange verlatenheid en eenzaamheid,
plotseling een verliefd gezegde in haar gerimpeld cor hooren
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vermoedde.
Bü oen verklaring hieromtrent

tassehen hom en den heer
Clary, bloedverwant van den prins-president, ontstelde deie
zoo over de onthulling der plannen, welke de jonge afgevaardigde zijn neef toedichtte, dat hg hem tot een duel uitdaagde,
in de hoop hem te dooden en dns het geheim te begraven.
Er had een ontmoeting plaats en Valentin kreeg een kegel
in de dij.
Hg was nog niet van zgn wond hersteld, toen hü door de
bedrijvers van den staatsgreep werd gevat, nit zijn bed opgelicht , in Mazas opgesloten en vervolgens naar Ham gebracht. Van daar werd hg op de Belgische grens gedirigeerd.
Zonder fortuin, zonder hulpmiddelen, begon hg let in de wiskunde to geven on verwierf zich reeds een behoorlgk bestaan,
toen hij onder de gevaarlijke nitgwekenen, wier verwijdering
de keizerlijke regeering eischte, begrepen werd. Daarop
nam hg de wgk naar Engeland, waar hij, na door zijn geleerde werken de aandacht te hebben getrokken, tot den
leerstoel van krijgigeschiedenis tv de applicatietchool te
ttoolwich geroepen werd, welken post hg tot do laatste dagen van het keizerrijk behield.
Ik verhaalde vroeger ia ditzelfde blad hoe hü 4 September
met twee nationale garden zich van het paleis van hetLuxemburg meester maakte. Eenige dagen daarna had hü een andere, vrg wat gevaarlgker zending te vervullen. Tot prefect
van Btraatibnrg benoemd, moest hü in de toen ingesloten
atad doordringen. Men weet hoe hü die groote daad volbracht. Hij begaf zich vermomd, Engelsch sprekende en van
een Amerikaanschen pas voorzien, naar het Dnitsche kamp.
Tweemaal trachtte hg de liniè'n te overschrijden, werd gegrepen, met fnsilleeren gedreigd, daarop weder losgelaten.
Eindelijk op oen avond bemerkt hebbende, dat de loopgraven,
op het uur van het aflossen der wacht, een oogenblik vern__lk _.'W-8-nin d »°PO__
-wallen. Nu werd van alle kanten door de schildwachten op
hem gescheten; hg liet zich als een doode vallen en kroop
vervolgens, gebruik makende van de omstandigheid, dat hg
zich in aen korenveld bevond, op zün buik naar de gracht,
dat is een kilometer afstand. Gddurende zrjn ganschen tocht
regende het kogels om hem heen. Eindelgk bereikte hg de
gracht en liet zich in het water gigden. Op dit oogenblik
was de nacht gevallen en kon men in de verte de schimmen
lgk van wien zij meenzien der Pruisische schildwachten, het
den gedood te hebben, zoekende.
Valentin wachtte hen niet af, begon to zwemmen, stak,
'France! France!" roepende, de gracht over en bereikte de»
werd
anderen oever, waar hü in het eerst voor een spion
herkend,
wapenbroeders
aangezien. Maar door een züner oade
haalde, zgn jas openwerd hü bü generaal Uhrich gebracht,
waarvan hg.overdepêches,
scheurende, uit de veering de
prefect
van Straatsbrenger was, en het besluit, dat hem tot
burg benoemde.
Talent-», op bevel van geBü de overgave der stad werdgenomen en in een kazemat
neraal von Werder, gevangen
van het fort Ehrenbreitstein opgesloten. Bn den wapenstilstand in Frankrijk teruggekeerd, verving hg den heer Challemel Lacour als prefect van de Rböne, waar hg den opstand
van 1871 te besteden had. Steeds ontembaar, bracht hgzelf
de troepen in het vuur en werd zwaar gekwetst. Op aanvrage
van de lieden der zedelüke orde van zijn ambt ontheven,
wraakte het volk dit onrecht, werd Valentin door het departement Seine et Oise tot lid van de Kamer en later door de
kiezers der Rhóne tot Senator verkozen.
Sedert zün terugkomst in Frankrgk sprak _\ hem leer
dikwgls. Hü was een van die keminnelgke, goede, zachtaardige, beleefde, welwillende mannen, welke u op het eerste gezicht bevallen en die men terstond liefheeft. Zgn gesprekken
waren altüd degelgk, gedistingeerd, nooit banaal. Bovendien
bezat hg de bescheidenheid, welke gewoonlgk mat ware verdienste gepaard gaat, en de schroomvalligheid, die zoo diki».
wüls met beproefde dapperh.id verbonden
hem
toekende,
ik
was dat hg
De eenige zwaicheid, welke
had hg een onverwmlgken
hield.
Daervan
niet van ossehaas
afkeer. Hg verklaarde hem voor do bron van bgna alle kwalen, jicht, krankzinaigheid en merziekte. Daar wü in den
aten en de haas soms op
certle national dikwijls te zamen
maitro
de
d'Wotel een middel
voorkwam,
moest
onze menns
verzinnen, om het schuldige stuk onder een phantastische benaming van leaden, innderrib, biefutuk te verbergen. Door
middel van dezo concessie, at Valentin ossehaas en bevond
zich er niet slechter büDeze goede man laat onder zün vrienden een groote leegte
achter- vooral voor de republikeinsche partg is het een belangrijk verlies. Allen onzer, die zich te Parus bevonden ,
waren er dan ook op gesteld hem naar zijn laatste rustontzaglgke toaloop van volk,
plaats te vergezellde. De
gelaat te lezen stond, maakaller
op
de droefheid, welke
een
indruwekkende grootseho
begrafenis
ten van deze
plechtigheid, die de tegenwoordigheid der heeren Lepere,
Ferry in do kerk St. Sulpico
Lereyer en zelfs Jales
grootelüks rechtvaardigde.
werd de heer Lehon,
Bgna op hetzelfde unr alt Valentin,
Morny, tor aarde besteld.
den
heer
1831,
in
secretaris van
De verbanner en de verbannenen gingen denzelfden dag naar
het kerkhof, maar zoo zeer men zich verdrong om den vervolgde , zoo ledig was het bg den vervolger. Met deze tegenstellingen, waarin altgd een kottelgko let ligt opgetloten
doet de openbare zedolgkheid haar ">rdeel.
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werd d» Pargtche geestelgkheid goed
Deze week trouwen»
magistratuur
in. de heilige kapel dsfid'end Terwgl de
kerk
de
van de trappen
pastoor,
kon in een andere
geloovigen
4 ministers,
rg
veertte
der
t altaar, ia de
lid
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ingestort, Frankrgk eensklaps van xgn Regeering es daRepublikeiasche partij van haar hoofden zouden zga beroofd geweest.
Deze zoo talrijk» en zoo uitgelezen schaar was bijeen om
onzen onden vriend, den senator Valemtin, een laatst» hilde
te bewijzen. Nooit trouwens verdiende een nu, «ooit e.n
burger beter dit hoogste blgk vaa genegenheid en vereering.
Valentin was een held, in da edelsteopvatting van het woord,
bovendien was hij ean braaf man, ik meest zelfs zeggea «de
brave man**, want zga braafheid kei overal als voorbeeld
werden aangehaald. Nog zeer jong was hij reeds in onze
staatkundige geschillen betrokken; zgn leven lang was zjjn
rol strgdend an nooit had een zijner vijanden hem een verwijt toe te voegaa, aen baleediging of verdenking naar het
hoofd te sliagerea.
Op 17-jarigen leeftijd had hij bg de infanterie dienst genomen. Doer zijn goed gedrag werd hij opgemerkt, het door
hem genaten onderwijs trok de aandacht, zoodat hij iv 18S0
geworden, toen zgn landgenooten van Straatsluitenant was op
hem lieten vallen en hem tot hunvertegenoog
het
burg
woordiger in de wetgevende vergadering kozen. Ondankszgn
jeugd, wist hg terstond zich het vertrouwen van de hoofden
der repnblikeinscho partjj te verwerven. Zgn buitengewone
mate van gezond verstand deed hem de plannen der Bonapartitten ontdekken, toon niemand van de linkerzijde zo nog
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makkelyk gezegd: «voer hervormingen in; regeer toch,
bestuur en laat maar niet alles loopen, zooals het nu
eenmaal loopt." Maar bestuur eens een bajcrt; plaats
eens een heiboom, wanneer ge nergens een steunpunt

vindt. Men zou eerst den bajert moeten schoonvegen, om
dan van voren aan te beginnen. En daartoe zijn Sultan
noch ministers maas genoeg , gesteld al dat zij het
wilden. Het eerste wat men zou moeten hervormen
zyn deze Turksche pachaas zelven; maar van deze
onhervormde pachaas, het invoeren van hervormingen
te vergen is inderdaad een onbegonnen werk. Intusschen
men zal nn trachten zoo veel te doen, dat de zaak
althans eenig voorkomen heeft en dan zal men weer
eenigen tyd rust hebben, totdat de gezanten eensklaps
weder de verrassende ontdekking maken, dat er toch
eigenlijk niets veranderd is.
Voorloopig echter en zoolang men deze Turksche
geschiedenis niet geheel wil opruimen is er niet veel
anders te doen, dan op deze schynverbetering aan te dringen. De andere mogendheden zullen natuurlijk zich rustig
houden, zoo lang Engeland slechts vraagt wat het
krachtens zün conventie te vragen heeft. Er is dan ook
nog geen stap gedaan, om den steun van andere mogendheden te verwerven. Maar Oostenryk en Duitschland kunnen wel niet anders, dan Engelands streven
bevorderen en Frankrijk en Italië doen denkelijk hetzelfde, ofschoon ze nu, ten gevolge der toenadering tusschen Duitschland en Oostenrijk, meer dan vroeger eene
afwachtende houding zullen aannemen. De staatkunde
van Rusland daarentegen brengt van ouds mede, met
zulke gevallen haar voordeel te doen. Daar dus zal men
eer Turkije stijven, dan Engeland bijstaan. Maar dit
alles kan slechts betrekking hebben op de stemming
der verschillende mogendheden. Dat werkelyk door een
harer stappen in eene of andere richting zouden zijn
gedaan, valt niet aan te nemen. Daartoe was nog geen
aanleiding.
Verder zal men zeker met belangstelling vernemen,
wie nu Turky'e aan geld helpen zal, wanneer het eindelijk tot hervormingen besluit. Zonder dat zal er van
alle beloften nietveel komen. En als men in Engeland
wezenlijk er toe overgaat, op grond van eenige Turksche beloften, nogmaals krediet te geven, dan is Turkije
niet aan den slechtsten koop.
Dit alles zal weldra geopenbaard worden en morgen
reeds zal men kunnen vernemen, hoe lord Beaconsfield in Guildhall de nieuwe wending der Engelsehe
staatkunde zal gelieven voor te stellen.
Hoe meer men verneemt van de expeditie derRussen tegen de Tekkes, des te dwazer wordt het, wanneer sommigen in Engeland in de toebereidselen, die
nu worden gemaakt, aanslagen op Afghanistan zien.
Van zulke plannen kan geen sprake zyn, voordat de
Tekkes geheel zijn onderworpen en het blijkt meer en
ri_s:.W aflëën I_u ö_ strek&i e __■»___
ken de maatregelen, die nu in Rusland worden genomen en het zal al wel wezen, wanneer deze tweede
expeditie er in slaagt, tot Geoktepe door te dringen
en de versterkingen aldaar te overmeesteren. Dan nog
zouden er jaren moeten verloopen, eer men in Rusland
iets tegen
er aan zou kunnen denken, van hier uit
de
dat
daartoe
al
gesteld
ondernemen,
te
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Afghanistan
lust bestond.

De Pruisische regeering heeft maatregelen
ellende, ten gevolge
nemen, om to voorzien in de bittere ontstaan in somoogst,
slechten
buitengewoon
van den
mige gedeelten van Opper-Sileaië. In den kreits Lubhnitz, waar de grond slecht is en de middelen van verkeer niet veel beter, zyn de oogsten reeds eenige jaren
achtereen slechts middelmatig geweest en dit jaaris de
oogst 'zoo deerlijk mislukt, dat er nauwelijks voldoende
wezen zal, om de dun gezaaide bevolking te voeden.
moeten

De aardappelenoogst bedraagt gemiddeld 55 pCt. minder dan in andere jaren, en de oogst van graan en
veldvruchten van 30 tot 70 pCt. Op onderscheidene
hoeven is zelfs niet genoeg gewonnen, om zaad te hebben
hebben
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heer von Puttkamer,
heeft de minister van eeredienst, devan
den heer Kichter,
eene
opmerking
in antwoord op
onderwijs-ontwerp
verklaard, dat de behandeling van het
e. nog minder
volstrekt niet opzetteljk was vertraagdwerd
door den
uitgesteld. Het ontwerp
het
beeer
,
maar
bijna gereed gevonden
zyde
van
de
financieel.
nog
handeling komt moet
Wat
worden overwogen en voorbemd.
dtt
te
nemen,
maatregelen
deze betreft waren nog zoovele
zitting onmogelyk in staat van
dat het ontwerp in deze
reeds ontwyzen kon worden gebracht, terwijl er toch

vergoed
_Tnfs.er

_

vraalsUk

;
werpen genoeg hangende zijn.
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Eerste Kamer.
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AMSTERDAM, Zondag 9 November.
Vrij algemeen stemde men in met het o,p
Men denkt, dat de zaak tusschen Turky en Engeland wgziging der wet op de tucht op d-" o *»
nu wel op vreedzame wyze zal worden geschikt. Maar
wat zal dit een hoofdbreken kosten. Dag en nacht
zitten nu de Sultan en zyn kabinet te tobben over
rm
't ontwerp tot
hervormingen. En denkelyk nog meer over het lastige
a n a a 1 »m ■
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dat Engeland voorloopig tevreden worde gesteld en vertrouwden, dat nu het Kanaal
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gen, of dan niet nu reeds de zekerheid bestaat dat de _aBaahaaatschappij, evenals na vroegere overeenkomsten , blgken zal ook nu weder aiet in staat te zgn cm te voldeen aaa
de verplichtingea welke zij thas op zich neemt.
Omtrent hat saldo der] voormalige weeskamer werden geen aanmerkingen gemaakt Men basehouwt het zoeals eene transactie beschouwd moet wordea, als een wederlijdsch toegeven ep punten betreffende twijfelachtige rechten, men wilde daardoor echter niet geacht worden te erkennen het aiet bovan twijfel verheven recht der gameanten of
de saldo's. Behoudens die opmerking had men ook geen bezwaar tegen 't ontwerp tot nadere voorzieaingen nopens de
liquidatie van het beheer der voormaliga wees- en momboirkaruers.

Indische Begrooting voor 1880.
Aan het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer is
het volgende ontleend:
De houding der Regeering tegenover de nederzettingen in
dei Indischen Archipel, gaf in twee afdeelingen stof tot gedachtewisseling.
In eene afdeeling had men liever gezien, dat de Regeering»
het in vroegere tijden aangenomen standpunt handhavende ,
vastgehouden had aan de oude uitlegging der tractaten van
1814 en 1824, welke het Nederlandsche oppergezag over den
geheelen Archipel aannam , en wel ook over die gedeelten, die
aan dat gezag nog niet rechtstreeks waren onderworpen. Hiet
dat men directe uitbreiding vau ons gezag begeerlijk achtte,
maar men meende uit de geschiedenis, den geest en de strekking der tractaten te mogen afleiden, dat de Nederlandsche
regeering op die eilanden geen anderEuropeesch gezag nevens
het hare behoorde toe te laten. Ook met het oog op de debatten, die onlangs over deze aangelegenheid in het Ingelschs
Parlement plaats hadden en op het standpunt daarbij door
de Britsche regeering ingenomen, achtto men het tegenwoordig tgdstip alleszins geschikt tot krachtige vertoogen van
onzen kant.
In de andere afdeeling, waarin dit pnnt van regeringsbeleid besproken werd, kon men zich met de houding der
Regeering vereenigen en wenschte men haar te steunen tegenover de voorstanders van uitbreiding onzer koloniale bezittingen. It het trac taat van 1824 duister, de Regeering
achtte het niet hare roeping om strijd uit te lokken. Eene
ernstige opvatting der taak, die Nederland in het belang
der beschaving in IndiS te vervullen heeft, ichrg'ft allerminst uitbreiding, maar integendeel beperking van haren
omvang voor, en men vereenigde zich met de voorzichtige
on vredelievende staatkunde tegenover baron von Overbeek
door den Minister gehuldigd en ook aangeprezen door den
oud-minitter de Waal.
Het oordeel over de koloniale staatkunde gelijk
die uit de voorgedragen begrooting blgkt, liep uiteen. Do
verschillende gevoelens dienaangaande geuit, kunnen in hoofdzaak tot een tweetal worden teruggebracht.
Sommige leden verklaarden van de begrooting een minder
__fo~'gcgro_d'. _i__i daarin eene te grooto sp «.i__a-»_cid
i heerscht ei dat vooral voor openbare werken te weinig iq
uitgetrokken. De minister van koloniën tracht zgn spaarzaam beheer te rechtvaardigen door een beroep op denfinaneieelen toestand. Doch is dit een afdoend argument? Mei
zegge niet, dat de uitgaven in IndiS in de laatste jaren daa
toch aanzienlijk zijn toegenomen, want dat geldt van do Nederlandsche begrooting eveneens en is tot hiertoe geene reden
geweest om de kosten voor den Staatsdienst hier te lande te
beperken. En gesteld, de financieele toestand laat niet toe
geld uit te geven voor hetgeen in IndiS noodzakelijk is, welk
bezwaar kan er in gelegen zgn eene leening te sluiten voor spoorwegen, of, geluk enkelen wilden, voor spoorwegen en havenwerken? Aldus zou voor andere werken meer geld beschikbaar worden, met name ook voor verbetering der irrigatie,
waarvan toch voor een groot deel de welvaart van Java af
hankelijk it. De spoorwegen zgn trouwens in Indië rentegevend
de Indische.Spoerwegmaatschappg deelt 6 percent nit en do
minister van Bosse berekende de winst der Staatsspoorwegen,
waarbg een minder zuinig beheer door sommigen wordt ondersteld, toch neg op 5 pereent. De toestand van de Indische
bevolking blijft met dat al gedrukt; de Minister wil melige
regeling invoeren; maar regeling is in menig opzicht onvoldoende, op verlichting komt het aan.
Deze uiteenzetting van feiten en toestanden lokte de tegenspraak van andere leden uit. Met voldoening hadden sommigen
hunner opgemerkt, dat het betrekkelük gunstige eindcgfer
vooral aan eene verstandige bezuiniging te danken is. Van
deze zijde oordeelde men de aangevoerde grieven onbillijk.
Voor twintig jaren moge er redon zün geweest tot billijk beklag, het gaat niet aan nu nog te klagen, terwijl men bezig
is eene begrooting te behandelen van over de 145 millioen.
De aitgaven zün in die twintig jaren oigeveer verdubbeld; wg'
zün op den goeden weg; wü zgn werkelük bezig aan Indië te
geven wat Indie toekomt. De toestanden zün in Indië veel
verbeterd sedert de vaststelling der Indische begrooting bg
de wet, en het is een feit, dat vooral voor de Indische bevolking veel is verricht Toestanden als in 1830 Demak eB
"rebogan hebben gekend, hebben zich sedert niet herhaald,
terwgl Britsch-Indië nog in latere tijden door vreeselgke
rampen is geteisterd. Zorg voor de openbare werken is zeker hoogst wenschelgk in het belang van de algemeene welvaart en het producteivervoer, toch wachte men zich voor
het te spoedig aangaan van leeningen, want al was er overvloed van geld, er kan niet meer dan «ene zekere hoeveelheid aan openbare werkenworden besteed uit gebrek aan werkkrachten. Een aandrang tot uitzetting der Indische uitgaven
achtte men onstaatkundig, omdat men daardoor begeerten zou
opwekken, die onmogelijk te bevredigen zijn, en geen rust zouden geven, maar slechts nieuwe eischen wekken. Indien men
tot een beroep op het krediet van den Staat overging, men
zoude volgens een juist beleid toch nimmer voor bruggen of
wegen of irrigatiewerken mogen leenen, omdat al deze gewone uitgaven uit de gewone inkomsten moeten worden
gekweten; hoogstens zou het in inmerking kunnen komen
geld op te nemen voor spoorwegen, dat is voor buitengewone
uitgaven, doch daarbg geve men zich niet over aanj illusiën.
Men rekene niet op een opbrengst van 5 pCt., want de voltooide en in exploitatie gebrachte gedeelten zgn de meest
rendeerende. Het verdient echter aanbeveling den aanleg te
bespoedigen, omdat gedeelten eener onvoltooide Ign licht renteloos zgn of slechts geringe baten afwerpen. Overigens zeide men
voorts, is het deplicht van den Nederlandschen
wetgever bü de
beoordeeling der Indische uitgaven te
letten ep den financieelen toestand in het algemeen. Erkennende, dat de aanhef
van het eerste artikel der Grondwet gewaagt van het keninkrgk der Nederlanden in Europa, dat derhalve Nederl.lndië ook een deel is van het Rg'k, en dat reeds daaruit
volgt, dat exploitatie van Indië volstrekt ongeoorloofd is, mag
men aan den anderen kant toch niet vergeten, dat het de
wetgevende macht hier is, die bepaalt welke behoeften in
Indie' te vervullen zg'n. En nu moge men betreuren, dat de
geldmiddelen gebiedend vorderen sommige |uitgaven uit t
"tellen, in Nederland zijn eveneens vele uitgaven èf wenschelÜk öf zelfs noodig, die alleen daarom niet worden aangevraagd
of toegestaan, omdat zg' de schatkist te veel zenden bezwaren.
Enkele leden kwamen hierbü rond voor hun gevoelen uit, dat
Indië dan toch nooit een lastpost voor de Nederlandsche
financiën mag worden, en zij schroomden niet den minister
van koloniën veeleer matiging dan opdrijving van uitgaven
aan te bevelen.
De intrekking van het wetsontwerp over de vaste bgdrage

werd door «en greot aantal leden betreurd. Aan niets, betoogden zg', is met betrekking tot de verhouding tusschen de
Nederlandsch-Indi-che en da Nederlandsche financiën meer
behoefte, dan aan zekerheid, en dat niet alleen uit een oogpunt van geldelük beheer en van comptabiliteit, maar ork
uit een eegpant van staatkunde. Er waren leden die erkenden, dat gaandeweg Indië doer Nederland billijk is behandeld.
voor wezenlijke grieven geen grond aanwezig achtten
maar die niettemin door eene vaste regeling elk voerwedsel
tot klachten over onbillgke behandeling wnschten weg te
nemei. Ie eenmaal eeee bepaalde regeling tot stand gekomen, dan zal mei zich oo"k in Indië bewust worden, dat mei
wel steeds klimmende eischen kan stellen, maar dat men dan
ook dc vervulling er van zelf betalen moet.
Enkele leden zouden zich insgelijks met eene conventioneele
sem kunnen vereenigen, al was het maar ter verkrijging der
wettslgke zekerheid, dat de Indische kassen althans dat bedrag aan het moederland teruggeven, dat dit voor Indië heeft
betaald. Zg betoogden voorts, dat, wilde Indië zelfstandig zijn,
het noodwendig ook een deel der Nederlandsche Staatsschuld
zoude moeten overnemen.
Andere leden beaamden daarentegen ten volle deintrekking
der bedoelde wetsvoordracht. Volgens hen zoude de vaststelling van een cüfer, dat nimmer anders dan bg taxatie kon
worden bepaald, in ongunstige jaren toch geene zekerheid
geven. Men verwachtte meer van den daarvoor uitgetrokken
memorie-post, mede met het oog op de lichtpunten dezer begrooting, te weten het naderend einde van den oorlog tegen
Atjeh en de stijgende prijzen van eenige der voornaamtte
producten. Is men niet aan een wettelijk maximum gebonden,
dan kan in jaren van voorspoed eene grootere bijdrage wordei toegekend, tegenover een geringere bgdrage in jaren van
meer of minderen tegenspoed.
Met belangstelling en ingenomenheid heeft men kennis genomen van de gunstige mededeelingen, die dc Regeering deed
omtrent den staat van zaken in Atj eh, en die het
uitzicht openea op een «poedige beëindiging van dien oorlog.
Moge, werd gezegd, di» hoop worden verwezenlgkt. Men verheugde er zich over, dat de Regeering bü de wijzigingswet
vrijheid vond de raming voor oorlog met anderhalf millioen
te verminderen.'
Gaarne bracht men ook in de afdeelingen der Eerste Kamer een woord van dankbare hulde aan de dappere Indische
krijgsmacht en haren veruiedstelüken aanvoerder.
In drie afdeelingen betprak men de klachten der Europee,
sche bevolking over de nieuwe belastingen. Algemeen betreurde men de daarover opgeweSte agitatie, al vonden enkele leden haar verklaarbaar en in het wezen der zaak
vergceflgk, omdat Nederland steeds
niet in den vorm
getrokkei.
heeft
Geen wonder, zeiden deze
veel
uit
Indië
te
leden, dat, nu er nienwe hoop is op eene verbetering ten
goede in de inkomsten, de vrees w»rkt, dat do Nederlandsche
regeering op den »uden weg zal terugkeerea. De groote meerderheid meende «chter de houding der Europeesche belastingschuldigen zeer stellig te mogen en te moeten afkeuren. Dezen
lien geheel voorbü, dat in Nederland zelf de lasten insgelgks
verheogd zün en nog verhoogd zullen moeten worden. Kleven
der betreffende verordeningen gebreken aan, men vertrouwde,
dat de Regeering doen zal hetgeen zü vermag tot verbetering;
zgn de verordeningen hier en daar toegepast op «ene wgze*
die niet in allen deele den toet» d»r billijkheidkan doorstaan,
men keurde dit niet minder af, gelyk men vroeger eveneens
den tegenttand tegen deze heffing, toen zü nog een project
doch voor het overige wilde men de
was, had afgekeurd,
Regeering krachtig steunen in de handhaving der eenmaal
uitgevaardigde wetten.
De leden, die zich uitlieten over de afschaffing der
pandjensdiensten, meenden te moeten berusten in dc
toezegging des Ministers om in 1880 daaromtrent eene wettelijke regeling voor te dragen. Velen deed het nochtans leed,
dat de Minister do voordracht daaromtrent van zijn ambtsvoorganger heeft ingetrokken, waarvan vertraging, al is zü
kort, het onvermijdelijk gevolg is.
Onderafd. 51. Het subsidie voor eene geregelde eto o mvaartverbinding tusschen Java en China werd
van verschillende züden zeer toegejuicht
Naar aanleiding van de debatten in de andere Kamer stelde
men er prgs op te verklaren, dat er nimmer een gouverneurgeneraal van Ned.—lndië is geweest, die er op uit was het g ebruik van opium te doen toenemen, met het deel om de
schatkist te baten. Het is eene minder juiste voorstelling de
in
heffing van belasting wegens het gebruik van opium
zaak
doen
voorkomen
als
eene
welken vorm dan ook
te
waartegen men gewetenshalve moet opkomen. Want opium
wordt er helaas geschoven, het»ü de Staat belasting heffe of
aiet. Mei meende te mogen beweren, dat ïvist de verpachting
het gebruik te doen afnemen. Dc bestrijders der tegenwoordige regeling denken te weinig aan de amokkelarg en vergeten, dat hetgeen de Regeering aan den pachter niet of te
weinig verstrekt, toch wordt gesmokkeld*
Bln- en uitvoerrechten. Met de terugneming vaa
175,000 wegen» geraamde uitvoerrechten der
don post van
besehproducten, betuigden eenige leden hunne ingenomenheid
en hoopten, dat het daartoe betrekkelijk wetsontwerp denselfden weg zoude volgen.
In eene afdeeling trad men ii eenige beschouwiig over d»
haidelepolitiek ii het algemeen. De groote meerderheid gaf als hare zienswijze te kennen, dat de Regeering de
itaatkunde van vrijen handel moet blij ven huldigen, ondanks
veler aspiratiën om daarvan in meerdere of minder» mate af
t. w:j„en. Het beginsel van handelsvrijheid is de beste 6escherming onzer koloniën tegen ieder, die daarop een wangun■tigen blik mocht slaan. De minderheid was van eenigszins
afwijkend gevoolea. Volgens haar mag men het oog niet sluiten veor het feit, dat de inzichten van velen op het punt van
vrijen handel en bescherming in denlaatsten tüd aanmerkelijk
zyn gewijzigd. Eene verstandige staatkunde behoort naar hare
overtniging niet eenige absolute theorie te huldigen, maar
rekening te houden met de omstandigheden en met den ommekeer van althans een gedeelte der opeabare meeuing in bgna
geheel Europa. Men vertrouwde, dat de Regeering niet aarzelen zen op den tot duiver ingeslagen weg terug t» keeren,
wanneer zij overtuigd was dat dit strekken zoude tot bevordering van 's lands belaig.

die'
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Guyana wordt het getal der achterWÜTenden op 20 pCt. geschat.
Mies wat strekken kan om de immigratie te doen blgven
wat »ü behoort te zün, ook al komt daarbü het toezicht van
eene vreemde regeering, die natuurlijk belang stelt in het
lot van har» onderdanen, is der Nederlandsche Regeering niet
onwelkom.
De oprichting van het immigratiefonds zal voorzeker kunnen strekken om het koopvermogen en de productiviteit van
Suriname meer ten bate van Nederland dienstbaar te maken.
Het is toch geen geheim, dat in de eerste plaats de N. H. M.
slechts wacht op het tot standkomen van deze wet om il Suriname eene centraal-fabriek op te richten. De gevolgen hiervan
kannen ook van het grootste nut zijn, zoowel voor de uitbreiding der cultuur als voor de verbetering van hotfabriek-

wezen.
De immigratie kan den vrijen neger, die bij den grooten
landbouw zijne diensten wil verhuren, niet schaden. Welkan
zü verhinderen, dat hg zgne cisehen betreffende het loon onder
sommige omstandigheden, büv. bü den oogst, zco hoog opdrgft, dat er niet meermet eenig voordeel kan worden gewerkt.
Ook de cacao-cultuur behoeft den steun van arbeiders uit
den vreemde. Reeds nu zg'n vele immigranten bg die cultuur in dienst.
De Sirinaamsche koffie is reeds niet meer alt een «tapelproduct aan te merken.
Van uitbreiding der cultuur in het algemeen kan zonder
iramigratie geen sprake zün, want al kan men alle valiede
negers in Suriname geregeld aan den arbeid krijgen, dannog
zou instandhouding van het bestaande het hoogste doel zgn
waartoe men zou kunnen geraken.
Mocht, na de aanneming van dit wetsontwerp, Staatshulp
opnieuw worden ingeroepen, dan zal men zich, zoo als in de
Memorie van Beantwoording is gezegd, op een vrijer standpunt bevinden dan thans, omdat het alsdan zou gelden aanvraag van nieuwe offers, terwijl thans slechts op eene andere
meer doelmatige wüze wordt beschikt over hetgeen eenmaal
voor de bevordering van immigratie is bestemd.

Uit het Voorloopig Verslag over de begrooting van
uitgaven ten behoeve van de voltooiing van het Vestingstelsel, dienst 1880, blijkt dat vele leden
hun leedwezen te kennen gaven, dat de Minister heeft
moeten verklaren dat het hem, in verband met het
tijdstip zyner optreding, ondoenlijk was reeds terstond
eene beslissing te nemen ten aanzien van de quaestie
betreffende het vestingstelsel, welke alsnog op eene
oplossing waohten, daaronder begrepen de moeielijke
vraagstukken betrekkelijk de bevestiging van Amsterdam
en den aanleg van sperforten. Men had mogen verwachten, dat hy zijne portefeuille niet zon hebben
aanvaard, zonder omtrent het vestingstelsel een goed
gevestigde overtuiging te hebben. Hierin vond men
zich dus teleurgesteld en de gegevene toelichtingen
waren noch volledig noch uitvoerig. Opnieuw werd
aangedrongen ep herziening der vestingwet en wel in het
bijzonder van art. 3, waarby bepaald wordt, dat al de
werken vóór 1 Jan. 1883 tot stand moeten zyn gekomen. A*i dat voorschrift der wet kan, ook by den
besten wil, niet worden voldaan. Eenige leden meenden, dat men nu niet moest terugkomen op eene beslissing nopens de Hollandsche waterlinie en de stelling Amsterdam, die voor slechts vijf' jaren, na ruime
voorbereiding is gevallen.
Blijkens eene kennisgeving van Burg. en Weth. zijn
in September door de keurmeesters zeer vele voedingsmiddelen afgekeurd, en onbruikbaar gemaakt, o. a.
weer bij tien winkeliers en ook op de vruchten- en
groentenmarkten.

In de Staalt-Courant van heden is opgenomen het
verslag, uitgebracht door den heer D. A. C. Artz,
aan den minister van binnenl. zaken, over de internationale kunsttentoonstelling van Munchen in 1879.
Het getal Nederl. inzenders bedroeg 30, waarvan 28
schilders en 8 architecten. Van de schilders bleef de
heer J. H. L. de Haas, wegens eene vroegere bekroning, buiten mededinging. Aan drie der schilders werden bekroningen toegekenl, namelijk aan: H. W. Mesdag,
een 2de medaille; J. Maris en C. Gabriel, elk een
eere-diploma; terwyl eene verzameling van architectonische teekeningen, opnemingen van historische monu_»___ vervaardigd op last en onder leiding van het
van geschiedenis en kunst,- en Ingezonden door het
Nederl. ministerie van binnenl. zaken, door de sectie
der architecten voor eene onderscheiding werd voorgedragen, maar niet kon bekroond worden, omdat het
bekronen van collectieve werken in stryd was met het
reglement; evenwel besloot de jury door een byzonder
schrijven de verdiensten dezer werken te erkennen. Tot
gelijken maatregel werd besloten ten opzichte eener
verzameling etsen, ingezonden door de Etsvereeniging
ts Dusseldorp. Wanneer deze twee erkenningen als
pryzen aangemerkt worden, komt men tot een geheel
van 90 bekroningen, als: 18 eerste medailles, 24
tweede medailles, 46 eere-diploma's, en 2 by'sondere
erkenningen, verdeeld over 2433 kunstwerken.
De tentoonstelling was met smaak ingericht, doch de
plaatsing der schilderijen was niet zooals men die op
eene dergelijke tentoonstelling verlangen mag. Behalve
wat aangaat de meest in het oogloopende belangryke
en groote schilderyen, was blykbaar te veel aan het
toeval overgelaten.
Het wiskundig genootschap onder de zinspreuk :
«Een onvermoeide arbeid komt alles te boven" heeft
zijne kostbare boekerij, aan Burg. en Weth. van Amsterdam aangeboden, om die in bruikleen te aanvaarden en te plaatsen in het gebouw der universiteits-

bibliotheek.
Suriname.

H.
In zijn memorie van antwoord op het verslag der Eerste
Kamer, omtrent het immigratieontwerp , zegt de
minister van koloniën van h t billijkheidsgevoel, ook van de
leden die »zich reeds als bepaalde tegenstanders dezer wetsvoordracht verklaarden," te verwachten, dat, wanneer het bewüs geleverd wordt van de onjuistheid der gronden waarop
hunne overtniging gevestigd was, zij het voorbeeld van den
he r van Bosse volgen zullen en van hevige bestrijders in
ware voorstanders verkeeren zullen.
Hg komt met nadruk op tegen de voorstelling, alsof dit
wetsontwerp eene bevoorrechting van ééne klasse der Snriaanrnsche maatschappü bedoelt. Suriname is eene bij uitsluiting landbouwende kolonie. Al wat den landbouw bevordert, komt ten goede aan de geheele kolonie. Sedert de
emancipatie der slaven is gebrek aan werkkrachten de voornaamste reden van den achteruitgang van den landbouw en
dientengevolge van Suriname. Verdient nn een maatregel,
welke ten doel heeft in dat gebrek te voorzien, den naam
van 'eene protectie van een gering aantal planters" ? Met
even veel recht zon een maatregel, tel gerieve van den handel in eene onzer greote koopsted:n genomen, eene onbillijke
bescherming van eenige groote handelshuizen gedoemd kunnen
worden.
Wat de geldelüke offers betreft, waarop bg herhaling gewezen wordt, zoo mag niet uit het oog verloren worden, dat
de vrijmaking der slaven niet geschiedde ten behoeve der
planters, maar dat de Staat verplicht was voor het verlies
hunner werkkrachten, welke een deel van hun eigendom uitmaakten, schadevergoeding te geven.
Het geldt enkel hier hot besteden ep betere, doelmatiger
wijze, ten behoeve van de vermeerdering van werkkrachten
in Suriname, van kapitalen, welke door de wetgevende macht
reeds voor dat doel bestemd zün. De bedoeling dezer wetsvoordracht is, am ontslagen te worden van het hoogst aanzienlijk geldelijk offer dat de kolenie Suriname jaarlgks van de
schatkist vordert
Gebrek aan kapitaal meer dan ieta anders, heeft een verlammenden invloed op de ontwikkeling van den landbouw geoefend. Daar waar men over ruime middelen te beschikken
had zgn dan ook, niettegenstaande de bestaande belemmeringen , goede resultaten verkregen.
aanvoer van arbeiders aoodIs'dus, mag men vragen, deland,
waar de veelvuldig voorzakelyk uit een overbevolkt
wegmaait,
duizenden
naar een laud zoo
komende hongersnood
rijk door de natuur bedee' < als Suriname, doch waarhetgebrek aan handeu zich zoo dringend doet gevoelen, Bi.t veeleer een nuttig hulpmiddel dan een kun.tmiddel te noemen?
Men veriieze hierbg vooral niet het oog dat de immigratie
tevens een van de geschikte middelen is om de kolonisatie
geleidelük te bevorderen, aangezien niet alle immigranten
naar het land hunner herkomst terugkeeren. Il BnUch

De gemengde commissie benoemd doer de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen , de Nederlandsche
maatschappij van Nyverheid, de Vereeniging ter bevordering van Fabriek en Handwerksnijverheid en het
Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond is reeds
zoover met haar arbeid,
het tot stand komen van
een Algemeen Nederlandsch Pensioenfonds voor werkgevorderd, dat binnenkort haar verslag belieden
nevens ontwerp-statuten ket licht zullen zien. De
grondslagen van het fonds zullen zeer afwijken van
die des heeren Poesiat.

—

—

Het oudheidkundig genootschap zal Maandag 10 Nov.
des avonds te 8 uur , in het Museum-gebouw eene
vergadering houden. Bijdrage van mr. A. D. de Vries Az.:
spot en zinneprenten uit den tyd van het twaalfjarig
bestand , uit den atlas van den heer Fredrik Muller.

Merkwaardiger verzameling van gravuren als wijlen
dr. Van Kaathoven te Leiden heeft bijeengebracht, is
hier te lande wel nooit onder den hamer gebracht. De
veilingcatalogus, door de firma Frederik Muller en Co.
alhier met groote zorg en zaakkennis samengesteld , bevat konderden platen, die allen min of meer
de geschiedenis der geneeskunde illustreeren en daarbij
groote kunstwaarde hebben. Kunst en wetenschap gaan
hier dus hand in hand. Zy die gravuren verzamelen
uit het oogpunt van kunst, vinden hier alle scholen
vertegenwoordigd, terwijl doctoren in deze veraameling
de portretten vinden der beroemdste mannen van hun
vak, allerlei typische afbeeldingen en earicaturen van
den stads- en dorpsmedicus van vroeger tijd, van de
kwakzalvers, van tafercelen uit de geschiedenis der pest
en der cholera, en van honderd andere zaken die met
ziekte en dood in verband staan.
Bij deze verzameling zyn eenigo gravuren gevoegd,
afkomstig uit andere nalatenschappen. Onder deze zyn
b.v. 14 zeldzame houtsneden van Hollandsche meesters
uit de 16e eeuw, fraaie exemplaren van de zeldzaam
voorkomende etsen van Hans Bol's geschiedenis van
Abraham, achttien gravures uit de 16e eeuw naar P.
Breughel, de eerste uitgave yan Vaccheria's I Vestigi
dell' Antiehita di Roma, Rossi's Ornamenli van 1600 en
Vacearius' Ant. Stat. iconet van 1584, zwarte kunsten van DuBart, een portret van J. Breughel naar
Van Dyck, derde staat, gravuren naar andere portretten van Van Dijck, proeven v_r de lelter, enz. enz.

Nu hebben in de verige week, den dag v»or de liquidatie
der affaires, de coulissiers geweigerd langer geld te geven voor
reports in aandeelen der genoemde Bank, die nog niet officieel
genoteerd zün, en waarvoor de vertehillen op 5 millioen worden getchat. Denzelfden avond kwam de tüd ing dat Philippart zich 'verwg'derd" had en dat het bestuur der Banque
Européenne weigerde zün speculaties te erkennen. Een vgttiental coulissiers, die door die gebeurtenis het meest leden,
werden geholpen door hun 60 collega's, die elk 50,000 fr.stortten,
en men besloot bg het bestuur der bank op erkenning van
Philippart's operaties aan te dringen. Dit is echter tegengeloopen, in plaats van den speculant werd de heer Alfred
Blanehe tot directeur benoemd. Dat alles veroorzaakte een
daling in de aandeelen, waardoor ook vele speculanten geHet adres door het Algemeen Nederlandsch "Werkde Roorasch-Katholieke ingezetenen te Deventer wor- vallen zün. (Zie een sedert ontvangen telegram.)
liedenverbond gericht aan Z. M. den Koning, betref- denOnder
geregeld
gelden
ingezameld
voor de
in de laatste jaren
fende het uitbesteden van groote werken in het bui- oprichting van een büzondere school in deze gemeente. Ofschoen
De Seinc zal worden uitgediept, zoodat schepen van 8 voet
tenland, was heden het onderwerp eener beraadslaging dl» inzameling niet meer dat succes blgkt te hebben als vroe- diepgang tot aan
oosteinde der stad Pargs zullen kunnen
jaar
pi.
zelfs
m. 1000 minder heeft opvaren. De ttadhetgeeft
ger en in het laatste
ia een door dat Verbond belegde vergadering. Adres- opgebracht,
aan dit werk 10 muloen franken;
is er reeds een torn van ’30,000 bgeen, die
sen van instemming met het verzoekschrift van het evenwel nog niet voldoende wordt geacht om reeds nu met d» departementen tusschen Havre en Pargs geven 20 millioen.
Omstreeks 3 millioen van deze sommen zullen moeten worden
onlangs besproken in een hoofdartikel van die oprichting aan te vangen.
Verbond
betteed aan verbetering der sluizen te Suresnes.
dit blad
werden ter teekeniug aangeboden.
Namens het Bestuur werd verklaard dat het verbond
Mevrouw Jenny Sabatier-Herbelot richt te Parijs groote
Akte-Examens.
werkplaatsen op, waarin meer dan 500 vrouwen, die tijdelijk
geen protectie wenscht, en 't werd betreurd dat de
's-Hage, Middelbaar onderwijs afd. wiskunde, enz.
middel van bestaan zgn.werk kunnen krijgen en waar ook
opkomst betrekkelijk zeer gering was en voornamelyk Den 6den, 7den en Stten November werden 2 candidaten zonder
die voor het oogenblik geen onderkomen hebben,
vrouwen,
gebestond uit hen, die in den naderenden winter geen
voor lagere wiskunde. Een derde trok aich terug, eene slaapplaats vinden.
vaar loopen gedwongen vacantie te krijgen, terwijl zij, 'oegelaten de heer L. van der Vegt, van Zwolle.
Het doel dezer stichting it, aan de ongelukkige schepsels,
November
deden
3
candidaten
voor
boekDen
7den
en
Bsten
achterwege
die
anders door honger en ontbering tot bedelarg' en misdaad
bleven.
die 't aangaat,
houden extmen. Een vierde was niet opgekomen. Toegelaten worden gedreven, een toevluchtsoord aan te bieden, tot
den
Als middel om
werkman aan den gang te hou- vo»r huisonderwgs de heer R. M. Limburg, van Rotterdam. dat
aan oen middel van bestaan geholpen zün. Het
den gedurende den winter, werd aanbevolen het bijDinßdag 11 November voortzetting der examens met lagere devieszü der stichting is: 'niets door aalmoezen, alles door
eenbrengen van kapitaal door particulieren, tot uit- wiskunde, natuur- en scheikunde en kosmographie, en boek- arbeid." Noch op godsdienstige gezindte, noch c p nationaliteit
word gelet. De inrichting verleent har» weldaden aan allen
voering van werken die later konden worden verkocht, houden.
Lager Onderwgs. Voor de akte in deEngelsche taal deden zonder onderscheid.
in
pronemen
van
uitvoering
rijks-,
en het nu reeds
8 candidaten examen, 1 werd afgewezen en 7 toegelat n, mej.
Nu gemaakte bloemen van sommige dameskleederen vervinciale- en gemeentewerken, waarvoor op de begroo- G. J. Boynen uit 's-Hage, A. M C. Engelhart uit Leiden,
A. Koolemans Beijnen uit Voorburg, E. J. M. de Lange uit dwijnen, vortcbg'non zo op andere. Fransche toongeefsters
ting van 1880 gelden zijnjaangewezen.
Delft, J. Ch. Overduüa uit Delft, A. S. Verschoor uit Delft dragen nu allen een bouquetje op haar mof.
en M. C. Denier van der Gon uit Zoeterwoude.
Voor de Nederlandsche rechtsgeleerden is zeker de
Voer (ft akte in de Vrouwelijke Handwerken werden 14 canDe rechtbank te Alaic wees onlangs vonnis in een zaak
mededeeling niet van belang ontbloot, dat te Leipzig didaten geëxamineerd: 4 werden afgewezen en 10 toegelaten Ivan tchoolbroeders, dio uit de gemecite waren verdreven, en
den Bergh uit Dordrecht, voor smaak: E. vai stelde hen in het gelijk. Het vonnis luidde, dat de broeders
bij de uitgevers Duncker & Humblot een Reichs-ge- mej. A. M. van
nit Dordrecht, voor Bat: A. M. Droogendijk uit weer bezit mochten nemen van het tohoollokaal etiam manu
richts-correspondenz verschynt , waarin wekelijks de Doorn
Dordrecht, voor smaak: E. Grootenboer nit Dordrcehs, voor militari (desnoodt met den sterken arm).
beslissingen van het onlangs geïnstalleerde opperste ge- smaok: M. E. Kluit uit. St. Antoniepolder, voor smaak; S.
De Petit Marseillais dealde dit in de volgende bewoordinrechtshof van Duitschland aan de inteekenaars zullen de Koningh nit Dordrecht, voor nut; M. J. Middelhoven gen mede: 'De rechtbank te Alais heeft bevolen, da*, de
uit Dordrecht, voor smaak; T. Pas uit Kinderdgk, voor schoolbroedert Etiam, Manu en Militari weder bezit knmen
worden medegedeeld.
nut en smaak; H. S. B. G. F. van Roozeudaal uit Dord- nemen van het schoollokaal."
recht, voor nut en smaak en J. C. van Trooijen uit
Hans Makart zal de platen van den feestelgken optocht te
Maattchappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. In exploi- Dordrecht, voor nut en tmaak. Voor de akte als hsofdtatie 1025KM., tegen 1006KM. in 1878. Gemiddeld sedert 1 Jai. onderwgzeres deden nog 13 candidaten examen, waarvan 10 Weenen uitgeven. Dc Keizer heeft daarvoor een subtidie ver1015 KM. tegen 1006 KM. in 1878. Totale ontvangsten: van werden toegelaten, als: mej. A. H. van Alphen nit Dordrecht, eend van 10,000 florijnen.
1 Jan. tot 28 Oet./ 7,093,840.101/3 tegen / 6,620,02».92 in 1878; D. J. van Eymeren iit Rotterdam, E. C. J. C. Hamming
van 29 Oct. tot 4 Nov. 172,067. 1Vktegen 146,950.59 in 1878. uit 's-Hage, J. H. M. J- Heppener uit 's-Hage, A. H. C.
De instrumenten, di» doorLavoisier gebruikt zgn, en door
Totale ontvangtten in 1879 7,265,907.38 tegen ’6,766,980.51 Michael uit 's-Hage, S. M. C. Mutquetier uit Rotterdam, C. het Conservatoir» als kostbare relieken bewaard worden, zijn
dag
en por KM. tedert 1 Jan. 1879 C. E. Niermann uit Schiedam, C. M. Noman uit 's-Hage, M. niet de eenige zichtbare herinneringen aan den grooten scheiin 1878. Gemiddeld per
21.84 in IS7B.
23.24 tegen
kundige. Het scheikundig laboratorium en het natuurkundig
C. Potters uit, 's-Hage en A. J. Regers uit Rotterdam.
Limburg, 5 en 6 Oct Hulponderwüzeressen toegel. de dames kabinet zün eerbicdiglnk deor zgne familie bewaard. De heer
* 's-GRAVINHAGE, 8 Nov. De gewone audiëntie van dei A. Fr. van Lieshout, W. P. Tühaar en P. A. J. C. Eecke- E. de Chazelles is er de gelukkige bezitter van en een invenninister van financiën en die van den minister van oorlog laer van Venloo, afgew 3; Hoogduitsche taal toegel. de dames: taris van het aanwezige is onlangs opgemaakt door den heer
zullen op 13 dezer ni»t plaats hebben.
A. E. W. Evert en P. Schmidt van Venloo, A. E. Steven «n P. Truchot a la canière, bg Aigue perse (Puy de Döme) alROTTERDAM, 8 Nov. On» verspllliog van tijd en nit'.e- Chr. H. W. Walle van Helden en K. M. Dupont van Sittard, waar ook het portret van Lavoisier, door David geschilderd,
loos onderzoek te voorkomen, hebben B. en W., door den afgew. 2; Handwerken: toegel. mej. H. M. Bos en E. J. Ha berust.
Er zgn, Bchrgft do heer Truchot aan den heer Dumas, een
Gemeenteraad uitgenoodigd om een nader rapport uit te bren- braken van Venray, A. M. P. Claassens en C. H. Liestermans
gen omtrent het te bonwei droogdok, een voordracht van Sittard, A. J. C. Bressen, H. M. Jansen, J. M. Pastor, groot aantal eenvoudige buizen en alledaagsche toestellen ;
M. B. G. Neven en M. A. maar ze hebben toebehoord aanen zün gebruikt doorLaivoisier
i.gediend, waarbü de eischen, waaraan het droogdok moet J. E. Schweiti, C. M. Borsten,
en ieder hunner kan eene belangrijke ontdekking of gewichtig
veldoen, worden opgesomd. Het zün de volgende:
Reggcrs van Venloo, afgew. 2.
onderzoek, in herinnering brengen. Er is meer; er zgn vooral
I°. Het dok moet de vereischte lengte hebben voor schepen
M.
toestellen
van het grootste belang, o. a. drie balansen, eene
kiellcngte;
hoogstens
137
van
"ZWOLLE, 7 Nov. Dc hear G.J H. Gispen, predikant bij de
2°. Het moet zoodanig in afdeelingen zgn gemaakt, dat het Christelgk Gereformeerde gemeente alhier, heeft cci beroep ter lengte van 3 voet, kan 15 a 20 pond wegen, de tweede
it a 20 oneen, met eene nauwkeurigheid van een tiende
niet alleen voor groote schepen, maar ook voor 2 kortere naar die gemeente te S»hiedam ontvangen.
korrel; en een derde tot hoogstens 1 gros (?) met de juistBchepen te geluk zal te gebruiken zün;
heid van Vsis korrel. De gewichten ontbreken; daarentegen
3. Het moet zoodanig zijn ingericht dat het steeds bevind men er het kilogram en zgne onderverdeelingen vastgeboerlijk onderhouden en zoo noodig hersteld kan worden;
steld_ door Fortin. Dumas verzekert dat Lavoisier al de de4°. Het maximum diepgang waarmede de schepen; zoowel
terminaties heeft gemaakt, die het gewicht van het kilogram
geladen als ongeladen, in het dok kunnen komen, moet zgn
Assen,
te
is
heden
in
het
licht
Gorcum
W.
van
Bü den heer
hebben bepaald. De thermometers zgn aanwesig ten getale
6.fi Mj het draagvermogen moet daaraan evenredig zgn;
verschenen: lste nummer van een nieuw weekblad, getiteld:
s°. Het zal geplaatst worden aan denlinkeroever der Maas Floralia, algemeen nederl. advertentiebladbetreffende tuinbouw van zeven en twintig. De belangrijkste misschien is een groote
van Mossy, verdeeld deor Rieher, en overwestwaarts, begrensd door de haven van Charlois.
bloementeelt,boomkweekerü.landboQW,veeteelt, jacht,vi „cherij Kwikthermometer,
eenkomende met die welke door Lavoitier in de kelder» van
9 Nov. Waarsehgnlgk zal van ie opaan
den
heer
Sutheris
leiding
* ROTTERDAM,
opgedragen
en fruithandel. De
richting van een centraal-magazijn voor de vereeniging ï i g en land Roije-ards, gediplomeerd tuinbouwkundige. Hot zal niets h»t Observatoire werd gedeponeerd.
komen.
a
veel
m*t
s.
plan
Het
was
Januari
Hulp alhier, niet
bevatten dan aankondigingen en advertentiën op dit gebied.
Woensdag is in Engeland de gebruikelijke Guy Fawkes dag
de zaak te beginnen en haar langzamerhand uit te breiden, Op elk nummer zullen 2000 ex. gedrukt en kosteloo» verzonden
daartoe moest zich in de vorige maand een bepaald getal worden aan alle boomkweekers, bloemisten en tuinbazen, zoo- gevierd, ter herinnering aan de ontdekking van het buskruitdeelnemers door geheel Nederland aangegeven hebben. Hier wel binnen- als bHitenslandt. Het Blad verschg'nt geregeld erraad, door Jczuieten en ontevredenen in IJOS beproefd.
Te gelijk herdacht men de landiig van den OraVjevorst, koter stede is het cüfer der deelneming zeer gering en de be- eiken Vrijdag.
biag Willem 111 (1688) on den slag bij Inkermann in dea
richten nit andere plaatsen luiden niet gunstig, zoodat deze
tutttige zaak wel vooreerst tot de vrome wenschen zal blgi-rimoorlog. Te Londen werden ia beeltenis verbrand, behier
de
eerste
Gisterenmiddag
werden
* HOORN, 8 Nov. gevangen, aangebracht.
halve
het parlementslid Paraell, leider
,
behoeren.
Naar gisting ler ettelyke Guy Fawkes,
in de Zuiderzee
leren; de Zoeloekoning Uetjwayo, en lord
—Op de werf der scheepsbouwmeesters J. en H. Smit te haring,
ontevreden
vangst
begin
is
die
wel
een
tal
of
tien.
Voor
een
het
Kinderdijk is veor rekening der heeren J. en A. van der was
de laatste ging niet zonder protest van enkelen
voldoende, dewgl men die tot nu too bijna opgaf. Zü werden 'beaconsfield,
<_
vure.
De
niet populaire, afiredende. Lord-Mayor ging op
f-chngt in aanbouw de schroefstoomboot 'De Zwerver", waarbokking
gold
50
spoedig verkocht tot onbekende prijzen. De
plaatsen
in
vlammen op Te Lewes heeft iemand ala bisdoor de machine wordt vervaardigd aan defabriek van Gebr. a
2
60 c. het dozijn.
"an der Schugt alhier.
rchop verkleed een spotrede gehouden tot lof van den Paus,
pnje
aangevoerd,
8
Veel
schelvisch
NIEUWEDIEP,
Nov.
*
Jczuieten en Fawkes, wier beelden ten Blotte allen ten
Onze diergaarde neett voor haar toekomstig Museum
42—51.50 't groot honderd; rog 70 c; tong 70 c het stuk; de
gedoemd werden. Te Brighton trof den stichter der
vure
van land- en volkkunde eene uitgebreide en belangrijke ver- /
1.80 het tal.
tój wel gevangen,
Loyola een zelfde lot.
Jezuieten-orde
zameling voorwerpen ten geschenke ontvangen van deß heer haring
URK, 7 Nov. Gisteren en heden it hier door een groo
A. Jung, door hem gedurende zgn langdurig verblgf aan de Ë*
Huizen,
te
Bunschovischachuite»,
thuis
behoorende
aantal
Zuidwestkust van Afrika met veel moeite en kosten bgeen- ten,
Te Londen is eene werkplaats ontdekt, waar op groote
Harderwijk enz., een belangrijke hoeveelheid haring aan- i .haal
valsche russische papieren roebels gemaakt werden.
„
tebtacht.
tegen ’2.5- a t
zijn
verkocht
opkoopers
gebracht,
die
aan
8 Nov. Heden had hier, in tegenwoorDe
vaDgst van bot en paling, in de Op de tafel van den aanklager waren, toen de zaak voorkwam,
* NIEUWEDIEP,
200
stuks.
het
tal
of
17,000 «tuks, benevens een aantal werktuigen aanwazig.
digheid van des kapt.-luit.-ter-zec van Alphen, inspecteur van nabüh.id van dit eiland, was gedurende de laatste dagen geliet marine- stoomwezen, de stoomproef van het nieuwgebouwde ring;
hoekwaatvisschertj,
werden
garnalen, tot as» voor de
stoomschip Trom» langs den gemetei mijl plaats. De werk'De heer Hermaan Cohn heeft eene reeks van vergelgkende
/ jnov i_ ,_"„;-,, vipcb T_-iamelük bei.i__.i _.>r;
proeven genomen om de scherpte ven het gezicht bg d»gh-m ia alle opzichten uitmuntend voldaan. De machine ontuit bot, in do laatate dagen nier aangevoerd, ging -■ ïoni., s^-iioUt t,_ «iflctrisch lii^h* te bepalen. Daaruit i« in
wikkelde een vermogen van '2650 paardenkracht, net 80 om- staandehooge
tegen
prijzen van de hand; bot e. a. tegen 6 a 10 c. liet algemeen gebleken: I°. dat bü het tellen van op rgen in
vaart
was
schip
van het
wentelingen van de schroef. De
131/s mijl. Er zal aanstaanden Vrgdag nog een tweede proef per stuk. Deze week werd hier door Vollenhoofsche visscher» vepaalde afstanden geplaatste punten het electruch licht
ac eerste bokking aangebracht. Ze gold 50 c. per dozgn.
f.onerper onderscheiding toelaat dan daglicht, en 2°. dat voor
met eea nieuwe schroef worden eenomen.
* AMMERSTOL, 7 Nov. Van 31 October tot 7 November :iet herkennen van kleuren electriseh licht nog gunstiger is.
departement
der
Maatschappg
ARNHEM, 9 Nov. Door ons
alhier aan den afslag verkocht: 7 N. of winterz. weg. Zoor werd rood bg electuch licht [steeds zeer veel verder waargevan Nijverheid is besloten bekroningen toe te kennen aan de zün
19 a 27 1/2 KG. prijs per 1/2 KG
2 a 2.15. 3 oudezomerz* nomen dan rood bg daglicht; hetzelfde geldt van groen, in iets
leden der Werkmansvereeniging, die konden aantooncn, dat weg.
12 a 15 I/2IKG. prijs per 1/2 KG.
mindere mate ook van blauw, terwgl het verschil van geel zoo
1.
zij een bepaalden arbeid hadden verricht aan een ingezonden
groot is, dat de afstand, waarop het nog herkenbaar is, minvoorwerp op de tentoonstelling, indien die arbeid bekroning
t.tens het dubbele bedraagt dan dien bg daglicht en meestal
waardig was.
nog
merkelgk grootsr is, in één geval zelfs het zestigvondige.
bekroning
zijn
die
benoemd
de
jury
Tot leden der
voor
beeren R. J. Gamelkoorn, B. Holsboer, W. A. Nicola, A. Pitlo
Tot groote teleurstelling van een aantal huismoeders heeft
en G. J. Thieme
slachter, die verleden Zaterdag op de Nieuwmarkt goed
de
ernstig
sprake
hier
van
een
* GELDROP. 8 Nov. Er is
tegen geringen prgs verkocht, gisterenavond op zich
vleetch
naar
het
spoorwegstation
tteomtramweg van deze gemeente
WAN 1 TOT ft REGELS f %.%..
Nuenen-Tongelre. Voor deze ngrere streek met hare fabrie- laten wachten.
belang.
BOTEN
hoogste
5 REGELS a ftO Cis. DE REGEL.
ken is deze aanleg van het
Een bejaard heer, koopman hier ter stede, die hedenochtend
firma Dramer en Tromp
* WAGENINGEN, 8 Nov. BgopdeArihem,
Amsterdam en zich naar het station in het Westerdok had begeven, zakte
alhier, Btoembooto-nderneiners
in
het
aanstaande
voor- daar plotseling ineen en werd levenloos opgenomen.
De Provinciale BJoordbrabantsche en 's-Henogen
voornemen,
Zaandam, bestraat het
jaar een geregeldei ttoombootdienst te openen hutehen WabOSSChe Courant is het meest verspreide blad in
Een der vertrekken van de Hoogere Burgerschool te ZaanNo"-)» afdeeling Zwolle der Ned Maatseh. dam prijkt met het portret van den Russischen generaal Noord-Brabant. Uitgevers ARKESTEYN& ZOON, 's-Bosch.
voor Bouwkunst vergaderde gisterenavond voor het eerst en Yasikoff. Gedurende verscheidene jaren achtereen schonk hg
Roosmalen en Trooster min of meer aaniienlgke giften tot aankoop van boekwerken,
koos de heeren Breukel. Koch. Mesdag,
de Maatseh. in 1880 of wel hg zond zelf kostbare boeken ter belooning van de
de
door
op
oog
tot bestuursleden. Met het
reglement, besloot men meest uitstekende leerlingen. Het verkrijgen van denYasikoffvoor te stellen veranderingen in hetveranderingen
vooreerst prijs werd te recht door de leerlingen der H. B. S. op hoogen
dc voor de afdeeling wenschelflke
niet te maken. Als een bewüs ▼«» belangstelling achten wn der prgs gesteld.
In den laatsten tüd echter vernam men niets meer van den
La plas jolie collection artistiqne de: (I IV RE
verra.lding waardig dat den heer van Hille, een zgner lokalen
milden Rus, die uit daakbaarheid voor het onderricht dat
kosteloo. voor de vergaderingen der afdeeling heeft aan- Czaar
Peter I hier eens genoten had, zooveel belang stelde POLI FRANCAIS se trouve «n ce moment: chez
geboden.
in die inrichting van ondorwg. alhier.
Dezer dagen vernam de Zaanl. Ct. dat de generaal YasiVAx. DER
koff reeds in het vorige jaar overleden is; daar echter eea
FOITRNISSELR
DE LA COUR
deel zijner giften is bespaard om een fonds te vormen, uit
welke
worden,
prgzen
aangekocht
renten
kinnen
zal
de
Yakeninklgk
besluit van siko_
6?.
6»,
Het Staatsblad bevat in N". 163 een
prüs ook
het vervolg eene belooning kunnen zün
?.S Oct. jl., houdende dat vrgdom van acegns wordt toege- voor hem, die ze voor
verdient.
kend voor ruw zoot, dat gebruikt wordt voor bet harden
vai ü»er en de bereiding _n menie, en zulks op den voet
Gisterennacht is aan de Uselmondsche laan bij Kralingen
van het reglement, vastgesteld bü koninklgk besluit van den het lijk gevonden
Weerkundige waarnemingen.
van een joßgmensch 18 a 20 jaren oud.
tegen
zoodanige
voorzieningen
lOden Juni 1525, alsmed» onder
Hg
is
9 November, 's morgens te 8 uur.
overreden,
door
een
daar
goederentrein
noodig
vermoedelük
laisbruik, als door den minister van flnancièa worden
door den rüksveldwachter Staf op de spoorlaan is gevonhü
geoordeeld.
den. Naar gissing is het een werkman aan die lijn, die zoo
N—uw
Barom.
WindToestand van
ver
was meegereden en er aan de _an heeft willen afspringen.
»br
Bg kon. besluit van 6 dezer zün bg de dienstdoendeschatkracht,
,
richting,
te
Rosendaal
Plaatse..
ontslagen:
de lucht, de zee
t_jen, op hun verzoek, eervol
afwük.
In de zoogenaamde Appelscha'sterbergen hoidt zich thans
A. G. M. Konings, kapt. comm.; te Amsterdam, C. Drost, een gezin op, bestaande uit man, vrouw en een
alsmede
kild,
kapt.; te Sittard, M. E. Rutten,auditeur; wegens woonplaats- eene sch»onmc«der. Deze menichen lgdei een nomaden-leven,
Verandering: te Zwolle, mr. C H. J. Persille, 2e luit. a la want zij verlaten boem spoedig eene woning, die zg ïog niet Grisnez
.13.1
ZO.
i
bewolkf
D«wolkt.
o
suite; onder gehoudenheid, dat zü de op hen, uit kracht der lang hadden betrokken. In het voorjaar woonden zü iv een St. Mathieu... +9.3
'
wet, nog rustende verplichtingen als gewoon lid der schutterij
. 2.7 ZZO.
l
hok, vestigden zich later te dezer plaatse en bevinden Biarritz
volbrengen: te Amsterdam, F. S. Ie Jolle, le luit., enK. F.H. turf
.11.7
NO.
bijna in de open lucht. Zondagnacht jl. ï'arüs
'
hol,
in
een
zich
nu
Roselje, 2e luit.; en zün bg de dienstd. schutterijen benoemd: beviel de vrouw, waarbij de moeder als vroedvrouw dienst Valencia
Hamburg.... .14.9 WZW.
te Rosendaal, tot kapitein-comm. A. J.Raaymaakers; teZalti
miBt '
deed en zich goed van die taak kweet. Eenige aangestokene Swinemünde.. +14.7
Bommel, tot kapitein-comm. J. H. Everts; te Dordrecht, tot houtsprokkels
W
„
omtrek
licht,
dienden
tot
alles
in
den
terwül
Delft,
tot
f
2den lnit. ala suit» mr. H. J. K. ügckmeenter; te
.13.1
/
gehuld was. Aanvankelijk had men van Sylt
iv
een
duister
kleed
Uden luit. V. G. A, Bosch en A. van den Ham van Heyst;
bergbewoners niets vernomen, maar toen de moeder Portsmouth...
Yarmouth
te Gouda, tot lsten luit. J. A. P. Montijn; tot 2den luit. J. deze
der kraamvrouw den volgenden dag aan de ingezetenen de
Switser; te Amsterdam, tot kapitein, A. Sutherland en A. L _G. kraam bekend maakte, alsmede dat kraamvrouw en kind Hartlepool....
ileudt; tet lsten luit J. Westerwoudt, H. G. Bliekman, S. O. Cabevinden, werd dc zaak North Shieldß.
omstandigheden
iisch, A. H. M. C. Lindner, mr. W. J. M. Koch, W. Dull, J. J. van zich naar ruchtbaar. Thanszeer welzij geen gebrek, daar van
+13.9 ZZW.
0
betrokken.
algemeen
lüdenkleediogstukken en andere Groningen.... +13.9
aen Honert, J. F. L. Bhtnkenberg, jhr. W. J. Backer tot2den verschillende
zijden
ZW.
0
eetwaren,
kalm.
J.Hienfeld,
I. van
*
luik B. J. Grevers, mr. H. A. Groote
I ,
levensbehoeften worden aangebracht. Ook is hunne brooze ij.d.
1
+14.3
mr.
M.
C.
Tobias
E.
Huidekoper,
Viissingen....
Wickevoort Crommelin, F.
'
wonißg veel verbeterd, daar zg verlof |hebben bekomeu, om
1
+ 14.2 ! ZZO.
11. F. de Wildt. J. D. A. Petersen, H. W. Ankcrsmit, J. P. uit de omliggende bosschen hout
gebruik
waarvan
ZW.
kappen,
te
+14.1
2
Josephus
Jitta A. J.
*»
F. van Rossem. J. A. de Veer, D.
matig.
gemaakt, terwijl het getimmerde met zood.n werd gedekt. Amsterdam... -f 14.7 i *
P. Meyjes, J. B. Springer, H. Löhni», L. A. J. deBont. A.C. is De
wordt,
dat,
of
gehet
geen
Asser Ct. vraagt of het
tüd de diaconie of het
jhr. S. J. Rammelman
van Heemskerck Veeckens, T. Vorstau», C.
MeijerJ. J fechur- meentebestuur van Ooststellingwerf, of
Grootste verschil in Nederland: A. 0.8 G.
Elsevier, B. Romeng, J. L. Pierson, H.
burgcrlgk armbestuur aldaar zich het lot dezer ongelukkige
Algemeen verschil: Hamburg 12.2 Biarritz.
mann, mr. L. Stevens, en H B. Lefébure;te Helder. tot2den schepsels
aantrekkc.
-,
jhr.
tot
Ute
luitenant
Doet
verwachte» W./NW., matige koelte.
Middelburg,
luit. J. S. B. Janzen, te
J van der leen,
Gisteren 's avonds 6 uur.
mr. W. H. Snouck Hurgronje en mr. P.
Dr. de Bey, een Botanische
van
in Nederland: V. 1.1 G.
H.
voorstel
Grootste
-terwgaKuyp.r
op
B.
Te
Aken
verschil
zal,
en
dr.
luit,
tot-den
F. A. de Klerck kapt.
9 November.
Amsterdam,
J.
J.
jhr.
opgericht
van
Asch
tuin
worden.
van
en J. Borsiua; te utrecht, tot
u.
774.0
8
Thermometer
F. te 8 u 51
Harst;
Barometer,
Kampen
te
te
tot
Wück; tot lsten lnit. L. J. van der offic.
„ , 2vl ; --'
ë
in een der eerstvolgende
ë iVt
771.9
opgevat
plan
tot
2de
kl.
het
Hamburg
Te
ie
Wey»;
luit.-kwartierm.
van^gez.
lsten
G.
'
zacht,
matig,
te
tentoonstelling
W.,
houden vaa voorbetrokken.
Gisteren
A. P. La»geveld; tot kapt. F. D. tan Romunde en L. J. jaren een internationale
Met bedoelde plan is in
Hedennacht W., ZW., matig, droog, dampig.
Franchimont; mr. H.H.J. Höfelt en L ; Hofstee Deelman; tot werpen behoorende tot het zeewezen
Waterstanden:
2den luit. H. Koldewgn en E. W. Schrgfsma; t» Sittard, tot handen gesteld van de Kamer van Koophandel, ten einde aldaar te worden overwogen.
Kanaalwater...B uur 0.54 M. —AP
auditeur J. Deden.
»
'
12 ë 0.50 r
„
beurs
en
3de
kl.
van
d»
,
lste
landde
Fransche
veroorzaakt
door
den
*3ë
aan
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De crisis
De officieren van gezondheid
komen op het volgende. De
,
Stadswater—B
heer Philippart, sehgnt neer tehem
macht, thans gedetacheerd bg het personeel vandengeneesk.
0.84 »
_<
Bosse
en
G.
door
onlangß
J.
frs.
der
gestichte
Banque
Lee500
12
ad
ë
ë
der
J.
K.
Stakman
aandeelen
0.50
zeemacht,
dien.t
**3ë
ë
mans, worden met 16 dezer, respectievelijk geplaatst aan boord Européenne zgn niet uitgegeven aan gewone inschrijvers,
Amstelwater. .8
met een pre0.54 »
#
gelü* dit thans veelal het geval is
van Zr. Ms. stoomschepen Marnix en Ai-inaar.
maar
ë
12
050 «
mie van 200 frs. aan de markt gebracht, wat natuurlijk de
ë
3 //
ë
speculatie opwekt. Zü r^f-ii dan ook tot 800, msar staan
lste
D» officier van administratie
' de Amstelschutsluis
dag staat
Intusschen zgn groote affaires daarin gedaan,
den
sehroefstoomschip.Zilveren
open,
fr.
Bü
alsdan
Krui»,
thans
350
AmstM
Ms.
nende aan boord van Zr.
Zr. Ms. wacht- door middel van report, m hoofdzaak daarop neerkomende en Stadswater geluk.
rol_van
wordt met 16 dezer overgeplaatst »d»
Thermometerstand:
dat men de afrekening van Of> tgd gekochte stukken van
schip t. Willemsoord on vervangen door den officier van ad,
de eene maand tot de andere uitstelt, in do hoop op rijzing.
ministratie 2d« kl. N. W. Lasonder.
namiddags
's
4u. 53 gr., su. 52 jrr fin n
8 Nov.
Voor de sommen die intussehen moeten worden bggepast,
gr.
8
u
51
9 u «1 gr., 10 u. 51
gr.,
52
7
n.
de
comgr '
V;on me» gereedelgk geld krggen bg de bankiers, die
9 Nov. 's nachts lv. 52 gr. «., i_ 51 _.'
i2 n. 51 gr.
h-ndelaars
m
Panjsche
de
.
2 o 52
d.
i.
<}»
heurs,
aanj
Htoe vorm»n
51
gr.
gr
4
u
5
u.
gr.,
51
51
6 u. 51
7 u
nog niet officieel genoteerde fondsen; de offieieele worden 61 gr., 8 u. 5 gr., 9 u. 51 gr.,
Gisteren heeft de bekende taalgeleerde,de heer dr. J. Be». verhandeld door tusschenkomst van de 60 van regeenagswege 52 gr., '.namidoags lv. 52 gr,10 u. 51 gr,i_.si «' l_u
2n.53
a 52
keringVinckers onder talrgke bewgzen van belangstel- aangeßteld» agents de change.

dat van overheidswege maatregelen genomen worden
om het misbruik van sterken drank tegen te gaan.
Het departement Amersfoort nam gelijk besluit en
zal, evenals de zuster-afdeeling te 's-Hage, daarvan
kennis geven aan het hoofdbestuur met byvoeging van
den wensch, dat ook andere departementen der Maatschappij zich met deze zienswijze vereenigen, opdat het
hoofdbestuur zich alsnog ontslagen kunne achten van
de uitvoering van het besluit der algemeene vergadering.
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Het departement Hattem der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, heeft besloten niet mede te werken
aan het Tolkspetitionnement, ten einde te verkrijgen

ling de 25-jarige vervulling van het leeraarsambt aan het
Gymnasium te Kampen gevierd. Wegens onvoorziene omstandigheden moest die viering dezen zemer, waarin de jaardag
viel, worden uitgesteld: de Senaat derUtrechtsche hoogeschool
echter heeft toen reeds den geleerde eershalve tot doctor in
dc Nederlandsche letteren benoemd Ook aan de Hoogere buren de Burgeravondschool is hü reeds 11 jaarleeraar.
veelzüdigheid van zün kennis blijkt o. a. daaruit, dat hem
bet geven van lessen niet alleen in de Nederlandsche taaien letterkunde, maar ook in fabelleer, geschiedenis der oude
letterkunde, aardrijkskunde der oudheid, Grieksch en wiskunde,
ook in Engelsch en Duittch werden opgedragen.
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ROTTERDAM, 8 Nov. Afgedaan ca. 40 k. Sucade,
per Irene en in loco.
,
ROTTERDAM, 8 Nov. Palmolie. Heden is de afdoening
150 tons Congo vervoor export b kend geworden van ca.
Wacht van Bunana tot / 20V. voor prima.
Granen- Ros_g« per 2100 KG.: 128 « Milw. I ’230 v.a.b.
Haver per 100 KG. 74/5 ff Riga ’8.20, 8.35

itoomend

ROTTERDAM, 8 Nev. Petroleum. Onder den invloed
van ruim aanbod van aangezegde contracten, opende de markt
deze week z»er flauw; de positie verbeterde echter spoedig
door hoogere noteeringen van Amerika en onze nevenmarkten;

de vraag voor export naar Duitschland was zeer levendig en
vond alles wat tot marktwaarde aangeboden werd , vlug nemers, zoodat de prgzen */<" monteerden. Bovendien werden
vele partgen door speculanten in ontvangst genomen en opIn zsilend en Dscember-levering giDg eokveelom,
an /Maart- te hoog gehouden, om daarin zaken tot stand te
kunnen brengen. Aangevoerd 1377 vjs. per Willemina, dio in
de levering komen.
Heden is demarkt wel iets kalmer, niettegenstaande Amerik»
w»der hooger noteert. Loco 9»/* E. gehouden, Nov. en Dec.
loop
9 „ E. aangeboden. Aangezegd in verrekening in den
9
6/
s.
zeilend
gedaan;
B<V_
E.
tot
der week van
9Vs
Dec. ’9l/. a 9 „ E. betaald, bluft ta* laatsten prijs te koop.
Jan./Maart IOV_ E. uiterst.
_
_,___,
16.25.
& SCHIEDAM, 8 Nov. Meutwijn f 10.75. Jeneverf
Spoeling perketel 2.30 idem werd
Amst Proef f 17.50.
2.30 per
door de Schiedamsche Spoeling-commissie voor
ketel verkocht.
LEIDEN, 8 Nov. Wintertarwe 10 HL. ’ll 50 a 12.50,
9 HL.,
7.25
Zomertarwe 10 HL. 10 a 10.50. Winterrogge
Zomergaist 9 HL.
. 7.75,
It ’7.75, Zomerrogge 9 HL. ’6.75
zware Haver
6.50 a 6, Chevalier garst 9 HL. 7.2» a
12 HL. 4.75a5.25, lichte Haver 12HL. ’4 a4.25,.25, Duivenboonen 6 HL.’B 75a9.25, Paardenboonen 6HL. ’7.50a8.
a 78, ScheiGrasboter 4659 KG., lste qual. V* vat ’74 qual.
per KG.
2de qual. 1/4 vat
66 a 70, Grasboter lste
1.65 a 1.75.
1.85 a 1.95. Schei- 2de qual. per KG.
369.
DORDRECHT, 8 Nov. Koolzaad" April
Lijnolie vlieg.
Raapolie vlieg 34i/j, Dec.fUVr, Mei
32»/_, per Jan./Mei ’32 , per Maart/
33, 323/«, per Dec.
Mei 32V4.
Petroleum. Loco ’96 8 , »Vs, Nov. 98/8, 91/3,
Dec. 93/4, Jan./Maart 10 E. Charlois.
RRIMPEMERWAARD, 8 Nov. De Kaas blijft steeds
«tijgende in prijs. In de afgeloopen week besteedde men van
’24 tot 34, zware van ’35 tot 38, naar wicht en qual. per
50 KG. Goéboter 75 tot 80 c, Weiboter 55 tot 65 c. p.SKG.
VELZE-. 8 Nev. Heden werden alhier aangevoerd ruim
2000 stuks vee. In den beginne was de handel taraelgk levendijr* doch de prg'zen waren niet hoog.
IioLLLM, 7 Nov. Garst 60KG. f 5.75. Haver 45KG.
Wolhandel willig, per KG.
1.
De
3.70 per HL.
_ehandel zeer lauw. Dalende prgzen.
TIETJEHRSTERADEEL, 7 Nov. Rogge 6 a 7.
Haver 3.50 a 4.50, alles per
Boekweit f 6.50 a 7 90
Honig ’2B a 30 per 50 KG.
HL.
DANTUMADEEL, 7 Nov. Boter 1/4 vat ’5B a 60.50,
54 a 59, Stukboter
2.
l/g vat
Zandaardappelen
3 per HL.
ACHTKARSPELEN, 7 Nov. In bet Wild is zeer wei■ig handel. Er wordt een geringe hoeveelheid aangeboden:
Hazen
1.60 a 1.90, Patrijzen 85 a 90 c. Konijnen 45 e,
Korhoenders ’2.50 a 3, Duiven 25 c, Lgsters 10 c.
GAASTEhLAND, 7 Nov. De jacht heeft in den laatsten tgd in deze gemeente weinig opgeleverd; alleen werden
"r enkele dagen nogal veel Houtsnippen gevangen. De prüsen van het Wild zga thans als volgt: Hazen ’1 60 a 2,
Houtsnippen ’1.50 a 1.70, Patrgzen 0.65 a 0.80, Lusters ’0 12.
MAASTRICHT, 8 Nov. Tarwe f 10.50 a 10 80. Rogge
f 4.15 a 4.40, alles per HL
f 9.30'a9.50. a Aardappelen
Haver 0.92 0.96 per 10KG. Garst f 11.50a12.25per
.Stroo ’12.50 8 13.75
100KG.
Hooi f 17.— a 17.50.
per 500 KGBoter f 1.35 a 1.48 per KG. Eieren f 4.75
a 5.25 por 100 stuks.
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CHARLESTOWN, 5 Nov. Trio, Wighers,Boness.
Bg' St. CATHARINA'» PUNT, 3 Nov. Pondiehery, Scott, Philadelphia n. Rotterdam.
LAGOS, 22 Sept. Hundreth, Widgren,Rott.
BRISTOL, 6 Nov. Zeemeeuw, Banting. Petersb.
TROON, 6 Nov. Emma, Crawford, Rotterd.
SWANSRA, 6 Nov. Ala Charles,.... Rott.
SHARPNESS, 7 Nov. Regnera, Wortelboer, Groningen.
Zwaantje Cornelia, v. Dgk, id
BijDARTMOUTH, 6Nov. Coldatraem,Marseillen.Amst,is
van proviand voorzien en heeft dereia voortgezet.
Op de GARONNE.4 Nov. Cananore,Lucas, Lond. n.Batavia.
PHILADELPHIA, 26 Oct. Northern, Queen, Dollar, Rott.
ANJER, véór7Nov. Gepasseerd: Telanak,Lnsink,Amst.

-

-

*

daat der democratische partij.
Volgen» bericht nit Kingston (Jamaica) van 30 Oct.
IJMUIDEN, 8 Nov. Echo, S., Newc. Windau, S., Keval.
was
het water daar weer dalende. Bij de jongste overNIEUWEDIEP, 8 Nov. New Pelton, S., Newc.
stroomingen
hadden een honderdtal menschen, voornaVLIE, 8 N»v. Jantje, de Groot, Od»nsee. Jetake, Veldhuis,
Noorwsgen.
melijk in het Oostelijk deel van het eiland, het leven
HARLINGEN, 8Nov. Maas, S., Lond. Swanland, S., Huil.
verloren. De schade aan de wegen en den oogst is
MAASSLUIS, 8 Nov. Bremen, S., Engel. Marie, Hansen, id. groot.
Greta, S., Shields. Isabella Hall, Jonea, Engeland. „icino, JeLONDEN, 8 Nov. (_. Z.) In eene officieele
well, id. Marie Kirstine, Hansen, id. Avance, Svane, id Hirundo, Christensen, Porsgr. Gloria, Lausch, Oostzee. Field- depêche wordt het gerucht tegengesproken betreffende
gutten, Nvateen, Noorwegen.
het deserteeren der Afghaansche regimenten uit Herat.
BROUWERSHAVEN, 8 Nov. Sara Margareth, Pritchard, Verder wordt in die depêche gemeld, dat Ejoeb Khan
Newc. n. Rott.
feitelijk door de Afghaansche troepen in de Citadel
LEER, 2 Nov. 3 Gebroeders, Alberts, Delfz.
EMDEN, 4 Nov. Koophandel, Nijdam, Groningen.
gevangen werd gehouden.
SE A HAM, 5 Nov. Altred
Rotterdam.
,7 Nov. (Daüy News) Men
* KONSTANTINOPEL
GRAVESEND, 7 Nov. Berndina, de Pater, Schiedam.
verwacht
de
verschijning
spoedige
van een keizerlijken
CARDIFF, 7 Rov. Bernardus Godelevus, Sypkens, Havre.
de
de
Porte
tot
//Hatt",
waarbij
onmiddellijkeinvoering
Schiedam.
SHIELDS, 7 Nov. Renovation
«ler beloofde hervormingen wordt aangespoord.
TRURO, 6 Nov. Golden Light, Donald, Dordt.
TRIEST, 30 Oct. Helena Florentina, Rosenbeek, Cette.
De bankiers van Galata zullen waarschijnlijk morgen
ZEILKLAAR.
antwoorden
op de voorstellen der Porte, betreffende het
NEWCASTLE/8 Nov. Reelfina Tüdens, Jansen, Porto. Plei- finaneieeele plan
van het nieuwe ministerie.
ades, .., Dordrecht.
Het incident tusschen de Porte en het Engelsche
gezantschap wordt als geëindigd beschouwd. De Turksche bladen laten zich niettemin zeer heftig tegen
De minister van marine brengt terkennis vanbelanghebben" Engeland uit.
den, dat, volgens bekendmaking van den //Baurath" Schramme,
Emden 1 November 1879, de nieuwe lichttoren op Borkum ü * WEENEN, 8 Nov. (K. _..). De mededeeling, dat
veltooid is en het aangekondigde licht daarop 15 November de spanning tusschen Engeland en de Porte geweken
1879 zal worden ontstoken. Het is een vast licht, wit veris, na de verklaring van laatstgenoemde, dat zij de hertoenende, om de 2 minuten ééne schittering, voorafgngaan en
door eene korte verduistering. Het is 6"s 11. boven vermingen in Klein Azië onverwijld ten uitvoer zal
oogwater en zichtbaar met het oog 4 M. boven water, tot brengen moet onder voerbehoud aangenomen worden.
21 zeemijl (51/4 geogr. raül). Lichttoeatel lste grootte. Ligging: De Engelsche rege»ring tracht nog steeds, door middel
63' 35' 22" N. Br. (afgeleid uit Amsterdam) 6* 39' 48" O. L. van haren gezant, den Sultan te bewegen tot eene kaGreenwich. De nieuwe lichttoren staat N. 64° 49' W, 570,6 M.
van den ouden toren en dient met dien inéén gehouden als binetswijziging, en het verleenen van grootere volmacht
laßgsmerk om do Wester-Eems aan te doen. Volgens dezelfde aan de gouverneurs van enkele provinciën in Kleinbekendmaking is het aangekondigde mistsignaal (Sireen) op Azië, derhalve meer zelfstandigheid. In hoever het den
het lichtschip "Borkumriff", dat een geluidstoot van 5 secon- Engelsehen ambassadeur gelukken zal de tegenovergeden duur om de minuut geeft, thans in werking gesteld. Peistelde pogingen van den Russischen ambassadeur, prins
lingen miswgzend 15° 14' N. W. 1 Jnli 1879.
Lobanoff, te verijdelen, zal de tyd leeren.
BERLIJN, 8 Nov. (B. O.) In den loop der beraadslaging over de staatsbegrooting, in het Huis der
* KAMPEN, 7 Nov. De IJselstand was hedenavond te vüf Afgevaardigden, sprak de minister van openbare werken
uur 0.32 M. boven A.P. Gevallen sedert gisterenavond 38 cM. ter gunste van den aankoop der spoorwegen door den
Wind W. Betrokken.
De spoorwegen mogen geene industrieele instel8 Nov. De Waterstand is heden 2 cM. lager Staat.
* 's-BOSCH,
maar behooren te strekken tot welzijn van
lingen
zijn,
dan gisteren. Regenachtige weersgesteldheid. Wind ZW.
land, als van het hoogste belang voor de
6
P.
VENLOO,
geheele
Nov.
Stand
der
Maas
10.78
M.
boven
A.
het
*
of 66 eM. was. Wind ZW. Betrokken lucht.
defensie. Bij de staatslynen kwam het behalen van
winst slechts in de tweede plaats in aanmerking; zij
zyn in de eerste plaats het middel, dat tot het doel
Cargalijsten.
voert. Met betrekking tot de tarief-politiek zeide de
ROTTERDAM.
JAVA, Hanpton. S., 1656 z. Koffie, 4k. Indigo, 1132 p. Tabak, Minister dat de tarieven slechts moeten dienen tot beInt Cred. en Hand. Ver.
3. z. Koffie,2 k. Indigo, A. vordering der algemeene welvaart; de voortbrengselen
van Hoboken en Co.; 128z. Koffie, 2705 z. Bijst, J.Koning; 562 z. van het buitenland mogen niet boven de inlandsche
Koffie, 5200 Runder-,1800 Buffelhuiden, 60 b. Peper, 1129 b.Kijat,
De spoorwegen behoorden uit de
A. C. Fraaer en Co; 359 b. Koffie, J. H. de Groot; 12k. Indigo, W. begunstigd worden.
in den dienst des lands terug
speculanten
Bunge en Co.; 342 z. Koffie, 7 k Indigo, Koch en Vlierbeom; 12 handen van
k. id., Bos van Maanen en Co.; 390 z. Koffie, N. H. M.; 401.p Caa- te keeren.
sia Vera, 231 Huiden, van Overzee en Co; 417 z. Koffie", 759 p.
Op de aanmerkingen van den heer Virchow antTabak, 1907 bos Rotting, Order. Voor Amsterd.: 42 b. Kolfie,
van financiën, dat hij in het wetsCramerus en Co.; 215 b. id Ned. Ind. Hand. Bank; 144z. id. HG. woordde de minister
de revolutionnaire denkspoorwegen
de
op
ontwerp
;46
id.,
Ce.;
Mackay
Th. Crone
z.
en
35 1. id. Comm. VeDnootich.
Lens en Bergsma; 1011 z.Koffie, 336 Koe- en 1000Kunderhuiden, beelden, waarvan de afgevaardigde gesproken had, niet
Order.
Voor Londen: 2576 s. Thee. Voor New-York: 100k. kon ontdekken. De regeering zou
zich ten ernstigste
Gom Damman
verzetten tegen elk revolutionnair beginsel, waar dit
Passagters.
zich ook mocht vertoonen. De heer Virchow had eene
Van BOTTERDAM naar NEW-YORK, perat.Rotterdam, de verandering van regeeringsstelsel, in het bijzonder de
heeren: Herm. Leibing, Carl Bollinger, Adolf en Rochowsky, aftreding van den Rijkskanselier, verlangd ; doch op de
Otto Bartels; de dame» Franzina Andrewes «n kind, Franciaca groote meerderheid vau het volk zouden dergelijke redeKessler en ZeporaPrins-, benevena 134tusschendekapassagiers neeringen niet den minsten indruk maken. De
Minister achtte den aanval des t« ongepaster, omdat de
Rijkskanselier nog onlangs den grootsten dienst aan
de natie had bewezen. Eerstdaags zouden de gemeenten,
door de belasting op de tapperijen, van zware lasten
VERTROKKEN.
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Ribterberichten.

ANTWERPEN, 8 Nov. Huiden. De vraag naar dit artikel was in het begin der afgeloopen week zeer levendig,
maar veiflanwde later eenigszins, hetgeen moet worden toegeschreven aan den steeds verminderde»! vooi raad; de prijzen
blgven vast op voiige noteeriog In het geheel zijn verkocht
Koffie vast maar zonder omzet in de leband.—
24412 st.
Petroleum vast; diap. wit fr. I9S/4.
DANTZIG, 7 Nov. Tarwe in loco waa heden lutteleos
en er nee echte weinig kooplust. Voor uitvoer weren billijker prijzen bedongen »n baateedde men voor 126 6?
zomer 216 M., 130 67 224 M. en 120 ffi blauwpnntige 180 M,
LONDEN, 7 Nov. Suiker. De nurkt is zeer vaat gestemd,
met goede vraag op speculatie; de prgzen sloten in de afgeloopen week met een verhooging van 1.6a2 ah. voor Westindiach, 2 6 a 4 veor gekristalliseerd en 6 d.a 1.6 voor OostMetalen. Tin vasindisch.
Koffie stil ca onveranderd.
ter; Straits en Australisch 91.6 a 92.6, zoowel comptant als
op levering.
Oliën, Lijn- vaater, disp. en lev. tot April betaald met 30.6; Raap- eveneens vast; disp. 30.9 a 31; Dec.
31 en vier eerste maan len van 1880 31.9 »3Ï Talk .aster;
Rijst. Ojg<*peld in loco
P. Y. C. oude 42 en nieuwe 4i
na
"1 spoedige levering goed prrUhoudend; op latere levering
Hulden. In de veilingen in de laatste dagen geLONDEN,
kalmer.
7
Nov.
De beraadslagingen
(Temps.)
houden, heerschte voor alle soorten levendige vraag tothoo- van* het Kabinet blyven met een geheimzinnigcn sluier
geren prga; alleen gez. La Plata waren stil en ondervonden
weinig aftrek.
Granen. De markt is zeer kalm gestemden bedekt. De ministers nemen de grootste stilzwijgendheid
Om vreemde soorten te kunnen verkoopen zouden de houders in acht over hat vraagstuk der parlementsontbinding,
geneigd moeten zijn een verlaging van 1 a 2 ih toe te staan. en laten zich daarover, zelfs tegen hunne
naaste omPORT ELI-ABETH, 10 Oct. Wol. Na het alhier be- geving, niet uit. De
anders
de
met
Globe,
vertrouweongunstigen
afloop
der veilingen te
kend worden van den
Londen, in Aug./Sept. gehouden, zgn de prijzen alhier belang- lijke mededeelingen der ministers begunstigd, aarzelt
gedaald. In de laatate veertien dagen werd dan ook tot en zegt dat wel is waar het oogenblik voor eene parlerük
lagere prijzen verkocht, maar bg den zoo gunstigen stand der ments-ontbinding gunstig is, maar ook veel voor de
vrachten en van den wisselkoers, heeft men voor uitvoer nog verdaging te zeggen valt, De ministerraad is
ook heden
het oen en ander kunnen doen tot de volle waarde en zelfi
Wissel- bijeengeroepen, en deze talrijke bijeenkomsten doen vernog iets boven de lage prüzen iv Londen besteed.
koers. De bankiers koopen wissels 90/d. zicht op Londen tet moeden datjvan de ontbinding voor dit jaar is afgezien. De
l/« pCt. disconto.
ministers zouden, naar men zegt, zich eenvoudig bezigPORT-LOUIS, 13 Oct. Suiker. De markt was in de
levendig
gestemd en eenige belang- houden met het gereedmaken hunner plannen voor de
afgeloopen maand zeer
gewone zitting, waarin de lersche vraagstukken den
jgke partgen werden gekocht voor Australië en nieuw Zeeland, het is echter moeilijk geweest om de ladingen te com- boventoon zullen voeren.
pleteeren, daar wel witte Saiker gefabriceerd is, maar niet
Men zegt dat lord Beaconsfield voor de annexatie
de bij voorkeur voor die landen gevraagde soorten; deprijzen
zijn vast en voor laatstgemelde hooger. Naar Engeland is van Afghanistan is. Verscheidene zijner ambtgenooten
weinig verscheept, n.l. slechta twee kleine ladingen, elk van zouden de voerkeur geven aan de benoeming van een
400 ton, hetgeen moet worden toegeschreven aan den hoegen emir door het Indische gouvernement, met een Engelsch
stand der prgzen alhier, waardoor de order» tot 21.6 a 22 beschermheerschap en bezetting der militaire posten.
per cent. vrü aan boord niet konden worden uitgevoerd. De
PETERSBURG-, 8 Nov. (R. O.) De Agence russe
opgeslagen voorraad bestaat nit 167,823 z. tegen 251,354 z. in
de
uitvoer
bevat
een telegram uit Weenen, strekkende om de
tegen
bedroeg
187.
in dit seizoen 15,866,499 KG.
24,799,480 KG. in het vorige jaar.
Vrachten. Er i« meer entstane ongerustheid te doen bedaren, onder verzekevraag, maar de prijzen zijn nie a beter; Suiker naar Londen ring, dat aan het zenden der
Engelsche vloot naar de
15 sh.
Wisselkoers op Londen belangrijk lager; 90/d. zicht Turksche wateren
geen
zal gegeven worden.
gevolg
1.7.4Het blad wijst verder op een artikel van. de Nordd.
Allg Ztg., waarin wordt betoogd dat het optreden van
Engeland in Turkije niet verder zal gaan dan daar,
Het stoomschip Prinses Amalia, kapt. Fabritius, ver- waar de Üostenrijksch-Duitsche belangen beginnen. Het
ziet hierin een doorslaand bewys van den vredelievenden
trok van Batavia naar Amsterdam 8 Nov.
Het stoomschip Celebes, kapt. Bakker, van Batavia en defensieven aard der Oostenrijksch-Duitsche ver■naar Amsterdam, den 5 Hov. van Suez vertrokken, had standhouding, die zich binnen perken beweegt, welke
2 dagen oponthoud in het Suez kanaal door het vast- voor alle vredelievendgezinde mogendheden toegankelijk
zitten van een stoomschip, arriveerde te Port-Said zyn, en onder deze staat Rusland op den eersten rat'g.
Het blad spreekt ten stelligste de geruchten tegen van
8 Nov. en zou 9 Nov. de rei» voortzetten.
Duitsche
bladen, door Russische bladen overgenomen,
City
zijn
of Berlin
op
De Erie, Polynesian en
betreffende
de bijeentrekking van Russische treepen
8 Nov. te New-York aangekomen.
aan de Duitsche grenzen.
BERLIJN, 8 Nov. (R. O.) De Russische grootvorsttroonopvolger zal, naar men verneemt, aanstaanden
Maandag hier aankomen en twee dagen vertoeven. Hy
(Beh"lve de reeds per telegram gemelde.)
zal zijn intrek nemen in het hotel van het Russische
TERSCHELLING, 6 Nov. Alhier is aangespoeld een flesch,
waarin een briefje van kapitein Riewerts, voerende het schip gezantschap.
Met betrekking tot de mededeeling der dagbladen
Carsline Heyman, waaruit blijkt, dat hij zich den 3 dezer
over eeno toekomstige vervulling der betrekking van
bg het Borkumer rif, op 18 vadera water bevond.
ROTTERDAM, 8 Nov. Volgens particulier bericht is het
voor buitenlandsche zaken en daarmede
Nederl. schip Mina, kapt. Boog, vóór of op 8 dezer van hier staatssecretaris
verband
verandering in het personeel der
m
staande
te Batavia aangekomen
DELFZIJL, 7 Nov. Het Ned. schip Florence, kapt. Dam, te gezantschappen, meent de Nordd. Allg. Zeitung te kunArenaburg gestrand, waa van hier naar Nerva bestemd, volk nen verzekeren, dat het hier slechts gissingen bereft
gered.
I'OHNEHAMN, 7 Nov. Het schip Fjerde November kapt en geen der vooropgestelde beweringen op geloofwaarWettre. van Wyburg naar Antwerpen is op Fahludd gestrand digheid aanspraak kan maken.
LONDEN, 8 Nov. Het Ned. schip Electra,kapt. Höperqq
BERLIJN, 8 Nov. (R. O.) In de heden door het
▼. Qaebec herwaarts, heeft op de Theems door aanvaring den' Huis der Afgevaardigden gehouden zitting is de eerste
grooten mast verloren.
..-.',
PORT SAID.7 Nov. Het stoomschip Kashar-i-Hind, van de lezing van het ontwerp der Staatsbegrooting ten einde
Peniosular and Oriental Comp., zit in het Suez-kanaal aan gebracht. Het grootst» deel van het budget voor de
gewone ontvangsten en uitgaven , het geheele buitenden grend en heeft de vaart gestremd.
Volgen a latere berichten iB het schip vlot en de vaart gewone budget, en het voorstel betreffende het gebruik
,
weder vrfi.
van het rijksoverschot, zyn naar de begrooti gscommissie
BINNENGEKOMEN.
NIEUWEDIEP, 7 Nov. Fred.Snowden, b, _wc. BJNov. verzonden.
MADRID, 8 Nov. (R. O.) In eene officieele déVrouw Dieuwke, Keimpema, Londen. Herstelling, v. t Veer, id.
pêche
uit Havana wordt gemeld, dat zoowel de dagV UE, 7 Nov. Excelsior, Hughe», Liverp.
,
T
HAIïLINGEN, 8 Nov. Excelsior, Hughes, Liverpool. Vries- bladen als de invloedrijke personen der kolonie het
land
Noordzee.
regeeringsvoorstel betreffende de afschaifing der slavernij
DELFZIJL, 8 Nov. Gerritdina Woortman, Doornbos, Wregoedkeuren.
meriiel Kroonpolder, Boekhold, Nerden.
HELLEVOETSLUIB, 8 Nov., NW. Fairy Flower, Williams,
Fowey. Lizxie Mary, Bart, Runcorn. Marys, Finch, Newc.
BOMBAT, 7 Nov. (Wekelijksch
7ff ShirEiisabeth, Dew, id. Schiedam, 8., Brouwershaven. W. B. Her- tings (per st.) 3 T/u r.; Bi/ 4 id. 4V« Kabeltelegram.)
r.; 40's Mule Twist per
riek, Crew., id. Mand, S.,id.
morah) 9»/g a.; stemming der markt stil; Dhollerah (per
M A.ASSI.IS, 8 Nov. Alfred, Düker, Seaham. Freya, Henen. kendie) 204 r.; Oomrawattee 210 r.; stemming
markt
BROUWERSHAVEN, 8 Nov., NW. Brage, S„ Dantzig n. vast; uitvoeren der week 3000 b.; aanvoeren der der
id.
b.
Rotterdam, heeft de „eis voortgezet.
b.; Koper (per F. maund) —r.
verkoopen der id.
Wissei
LEER, 4 Nov. Klasina, Leertouwer, Groning. Alfred, Rott- op Londen 6/m. zicht bankbills I.Bn/u.
Vracht voor
gers. id.
a
sh.
naar Liverpool
NORDEN, 1 Nov. Johanna Karlina, de Boer, Emd. Kroon- Katoen
CALCUTTA, 7 Nov. (Wekelüksch kabeltelegram v. Reuter.
„der, Boekhold, Leer.
Shirting(per stuk) 3»/M r.; Bi/ 4 id. 47/w; 40's. Bannermill
7ff
20 Oct. Stanley, Chrutensen, Harlingen n.
LANGESUND,
Twist (per morah) 4s/s a. Stemming der markt flauw. Katoen
Porsgrund.
r.; Jute (per B. 350 ff) 28;
Bengal
(per B. maund)
ELSENEUR,SNov. Willem, Keun, Harling. n. Rig». Knud,
maund)
r.; Lijnzaad (per B. maund
7
F.
Salpeter
(per
g., Kott. n. id. H. J. Pallisen, S., Kroonst. n. Antw. Sunniside, 5 r.; Raapzaad (per B. maund)
4 r.; Rijst per B. maund
Norma. Knudsen, Skelleft, n. id. Sanna, Taibe, 4i/g r
'-"""„ " ßßa
zicht bankbills I.Bi/«.
Londen
6/m.
op
Wissel
"è
stindt* id*n* Gend. Adelheid, Pohlenga, id.
«&
sh.
a
70
Engeland
45
'
Vracht
naar
" f.
Koster, Sundsvall n. Harling«n. - Onderne„;.
°Loide_' Hn<ÜVsr-11 -"id.-AibertHoman,ScuoltcD,Btockh.
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LIDMAATSCHAP.

De inachrijving geschiedt op alle werkdagen, van des voormiddags 11 tot 3 uur, ten kantore van het Paleis voor Volksvlijt.
Bij de inschrijving kan, tegen betaling der Contributie over
het lste halfjaar, de Diploma-Quitantie worden ontvangen
met dadelijk recht van toegang, in verband met de bepalingen vai het Reglement.
Reglementen en inachrijvingsbiljetten zgn gratis verkrggbaar
Gesteund door hoogere Amerikaansche noteeringen, verbeterde de markt zich spoedig en betaalde men ten slotte aan het kantoer van het Paleis voor Volksvlijt.
gri^9S/4E.
Latere levering door gebrek aan aanbod, met weinig handel.
Heden zeer vaste markt loco 93/4 E. verhandeld en daartoe
weinig meer te koop.
Staat van voorraad, aanvoer enz. van 30 Oct. tot 3 Nov. aan
het Amsterdamsch Petroleum-Entrepot:
Aangevoerd
vaten tegen 5593 vaten in 1878.
Afdeeling
3904 «
ë
4105 « a ë
Verzonden
Voorraad
27534 »
23639 ir « r
Bij genoegzame deelneming stelt de Amsterdamsche afdeer 23692
«
Zeilende
ling d»r M. i. b. n. T. zich v»or in den Winter te geven:
27714 "
'
» 14000
»
In lading
28000 #
#
I°. VIER PHILHARMONISCHE CONCERTEN,
Totaal
83248 «
61331 « *» *"
Zeilende: Van Philadelphia per Olaf 4369 v. (zeilklaar 30 in het PARK , waarvan twee met medewerking der ZangSept.) Van Baltimore per Henry 3776 v. (gezeild 1 Oct.) Van vereeniging en twee met die van Instrumentaal Solisten.
New-Tork per Hovding 4764 v., (zeilklaar 30 Sept.) Van
£». VIJF SOIREES VOOR K __ER_l___ ,
New-York per Hypathia 5480 v.. (zeilkaar 1 Oct.) Van Philadelphia per Hermes 2988 v., (zeilklaar 10 Oct.) Van New-Tork in FELIX MERITIS, met medewerking onder anderen der
per William 4300 v. (zeilklaar 15 Oct.). Van Philadelphiaper Heeren JDLIUS RÖNTGEN, JOS. CBAMER en W. KES.
Lovdahl 2037 v. (zeilklaar 21 Oct.)
Voorloopig zijn als datums voor de Philharmonische ConVoorraden in de 5 Noordelüke havens met inbegrip der certei
24 November, 5 Januari, 2 Februari en 15 Maart
zeilende en in lading liggende partijen ca. 1,187,819 v. tegen (alle Maandagavonden) bepaald, en voor de Kamermuziekhet vorige jaar 986,539 v.
Soirées 22 November,
December, 24 Jamari, 6 Maart en
Afgeleverd werden totaal 82,464, tegen het vorige jaar 27 Maart (d» tweede17op Woensdagen de overige op
2,002,401 v.
Zaterdagavonden.)

’

-

-

EDAM, 8 Nov. (per tel.) Kaas. Aangevoerd 75 stapels,
wegende 16,720 KG. Hoogste prijs ’35, laagste ’29.
Sto mba rt=Berichten.

Het stoomschip Conrad, kapt. Graadt v. Rqggen,
Napels niet, zooals gemeld werd, den
doch
ruim een etmaal later, namelijk in
Nov.,
tden
den nacht van 8 Nov., doordien de mail, die moest
ingescheept worden te iaat aankwam.
vertrok van

___

SCHOUWBÏÏBG-Sff.
ENZ.
"
"ii
mi

n .

nfi'i

-

-

—

-

-
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Sche pstijdingen.

BinSr^Kter. N°T- Wibbienn» S"ü"' <« ftVt*.**-

IJMUIDEN, 8 Nov. Vertrokken: Hollandia, S., Londen.

ontheven worden.
PARIJS, 9 Nov. (R. 0.) De Messager de Paris en
de Soir melden , dat de Banque Europeenne de schulden
van Philippart zal betalen.
MADRID, 8 Nov. (R. 0.) De constitutionneele
partij heeft het besluit genomen , om het regeeringsontwerp betreffende de onmiddellijke afschaffing der
slavernij op Cuba te ondersteunen.

_

-

N_yY~ ÏUltX, 8 Nov. Raiotn, middl. 119/ig
Petroleum
Meel 560.
Maü
p.:r gallon gerafHn. 7
dito ruw 90
Rio-Koffie, fair laagste
68
Rood** winter-_jru*« 140
16i/j. Rio Kofjic fair hoogste 16/*. Santos Koffie fair laagste

-

——

—

——
—

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING
DER TMMST.

_

Amsterdam.

Voorwaarden van Inteekeninjr:
Gecombineerd abonnement voor de 4 Philharmonische Concerten en 5 Kamermuziek-Soirées, voor Leden der M. t. b.
d. T. en hunne Dames
10 per persoon. Voor niet-Leden
15 per persoon.
Afzonderlgk abonnement voor de 4 Philharmonische Concerten, voor Leden en hunne Dames
6 per persoon 1*
niet Leden f 8 per persoon. Afzonderlgk abo_m_ie_t vurnde 5 Kamermuziek-Seirées, voor Leden en hunne Dame» 6
per persoon. Voor niet-Lcden
10 per persoon.
Zg, die tot nog toe verzuimden op te geven, worden
verzocht dit zoo spoedig mogelgk te doen aan de Heeren
J. H. &G. VAN HETEREN , Hartenstraat 21, waar teven»
plaatsen te bespreken zgn voor de Philharmonische Concerten in het Park.

’

’

_

’

’

’

""—

Rettnurderen der VEREENIGING HARMONICA

STADSSCHOUWBURG.
Directie: VAN OLLEFEN, MOOR e» VELTMAN.
Maandag 10 November.

hebben de eer het kunstminnend Publiek te berichten, dathet
DRIEËNDERTIGSTE JAARLIJKSCHEORGELCONCERT der Vereeniging zal plaats hebbea op MAANDAG 17 NOVEMBER E.H... in de OUDE KERK.
Namens het Bestuur:
(41355)
blijspel in 4 bedrg'ven, naar het Fransch (Nos Intimes), van
Jl. B. KOELMAN,
VICTORIEN SARDOO. (In vele jaren niet vertoond).
Secretaris.
Aanvang 7Vi uur.
van plaatIHT" Voor alle inlichtingen en het bespreken gelegenheid
sen voor de Fransche Opera, is deeenige
bü den Bureanlist van den Schouwburg.

VRIENDEN VAN ONS,

ADVEBTENTIEN.

-________M-V^-_-_-_~M----__KV---_i_«___W__________________-M_^_VW»»»*Wi

STADSSCHOUWBURG.
Directie: VAN OLLEFEN, MOOR bk VELTMAN.
DINSDAG 11 NOVEMBER, doorde Koninklijke Fransche Opera te 's-Gravenhage. Directie ANT. VOITUS
VAN HAMME.

36-JARIGE ECHTVEREENIGING
VAM

J. W. KAMERLING
es* T. WISMEIJER.
(40909)
Nibuwer»luis, 10 November 1879.
Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen.

LES HUGUENOTS,

20-JARIGE ECHTVEREENIGING
van onze geliefde Ouders
WILLEM PIETER BEKKING

Groote Opéra in 5 Actes, van SCRIBE.
Muziek van MEIJERBEER.
Aanvang 7 uur.

Hf

GRAND THÉATRE, A. VAN LIER, in deAmstelstraat.
Di Vibeekhuh» «Hit Nedei,la:ndsch: Toomebl".
Maandae 10 en Woensdag 12 November. Eerste opvoeringen van: DE SPROOKJES VAM DE KONINGIN
VAN NAVARRE, tooneelapel in 5 bedrg'ven, naar het
Fransch van Scribe en Legouvé, door Juliano.
Aanvang 7 1/** uur.
Dinßdag II November. Duitache Operetten -V oorstelÜDg,
kluchtige
onder directie van A. VAN LIER. MORILLA,
Hopp.
van
Juliua
Frl.
Fehrinmuziek
bedrijvon,
operette in 3
ger Morilla; Frl. Rau, Prina Leon; Hr. Korschen, DonPablo;
r.' Herrmann, Aaturio; Hr. Froneck, Amarin.
Aanvang te 8 uur.

_

MARIA MULDER.
Hunne dankbare Kindei en.
(41402)
Amsterdam, 10 November 1879.
WILLEM HENDRIK VAN MENS
Wed. van O Stollke ,
met CHRISTINA WILHELMINA VAN DER VEEN
Wed. J. F. Remmebt ,
die tevens hunnen dank betuigen voor de vele bewüzen van
deelneming bij hun Huwelijk ondervonden, inzonderheid voor
de eer hun aangedaan door het Bestuur van het Evangelisch
Lutherach Weeahuia alhier.
(41499)
AMSTERDAM, 6 November 1879.
Getrouwd:

,

Getrouwd te Cecebibon, 24 September 1879:
m. H. RUHAAK

TELEGRAM EN.

—

—

PALEIS _ OORVOLSEVUJT.

’

’
’
’
’ ’
Berichten boor Zeebarenden.
’— ’ ’ ’’
’^3sB/4
’’ — ’
’ gevolgd
’
’

—

-

Alferd, 8., id. Echo, S., Newc. Voorwaart», S., Java.
6200 last tegen 8700 last in 1878. Te Londen ia aangekomen
17,000 laat tegen 42,000 last in 1878; van daar verzonden
Bovenstaande telegrammen zijn reeds in een gedeelte ca.
6200 last tegen 13,000 last in 1878. Te Huil aangekomen
onzer vorige oplage medegedeeld.
4800 last tegen 5900 last in 1878.
"■ RAAPOLIE bleef de geheele week bgna onveranderd in
NEW-YORK 7 Nov. (Daily News) De meerder- prija. Zelfs de afrekening op primo dezer, waarop 465.000KG.
geleverd, maakte weinig verschil, doch op den laatheid, bij de jongste verkiezingen door de republikeinen werden
sten marktdag ontstond er meerdere koopluat hoofdzakelijk
ia den staat Pensylvanië verkregen, wordt op 60,000 op primo Mei, waardoor de prg's Vs hooger sluit dan vogeschat. De heer Cernell werd tot gouverneur van rige week.
PETROLEUM. De week opende onder den druk der
den staat New-York gekozen met 38,000 stemmen
aanzegging der Nov.-levering in eene kalme stemming en
zijn
dan
de
canditegenstander,
meer
heer Rebinson,
vonden verschillende realisaties a 9 E. plaats.

A. VAN LIER.
"NIEUWE SCHOUWBURG,
Plantage Fransche Laan.

EU

C. B. PRIEBEE.
Lundi 10 Nov. Troisième Représentation d» la Comédie
Eenige en algemeene kennisgeving.
(41403)
Francaise, sous la direction de Monsieur St. OMER. DIANE
DE LYS, comédie en 5 actes, de Alex. Dumas Fils.
Bevall»n van een welgeschapen DOCHTER
Rideau 71/3 heureß.
M. W. F. MIRANI-LEMKES.
NB. On finira a 10»/* heures.
(41353)
Amstebdam, 7 November 1879.
1.25,
Parterre
Parquet
75».
’1.50,
Stalles ’2.50, Balcon
a
4
heure».
Le bureau de loeation eat ouvert de 10
Voorspoedig bevallen van een welgeschapen DOCHTER
Dernière représentation dea cartes d'abonnements. Prochai- S. M. KEIZER, geliefde Echtgenoote van
le
de
Mlle
pour
début
nement. LE MÉNAGE EN VILLE,
J. G. BLOCH.
Blanche Brébi _. lngéuuité A I'étude LE PANACHE,
Amstbbdam, 7 November 1879.
(41417)
LES ROUHGEOIS DE PO NT-ARC V.
ouder
BlgapelVoorstelling,
Dinsdag 11 November. Duitsche
Voorspoedig bevallen van een ZOON JOHANNA VAN
directie van A. VAN LIER. LIEBER ONK.EL, blijspel OTTERBEEK BASTIAANS, geliefde Echtgenoote van
Liederepiel
in 3 bedrijven. Daarna: SINGVÖGELCHEN,
A. J. VAN PESCH.
Aanvang 7Vs nur.
Amsterdam, 8 November 1879.
im 1 Akt.
(41413)

’

SuUcr. MoscoVoorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON CATO
17, Santos Koffie fair hoogste 17Vs stilReutel Wilcox
POLAK, geliefde Echtgenoote van
vados 9
Vracht voor Graten 6ViSALON DES VARIÉTÉS, AMSTELSTRAAT
ABa. M MOCK.
Spek 1/| Short l/l Long middl. 57/». Reutel Wilcoi
78/».
Directie: G. PROT k ZOON.
Amstebdam, 8 November 1879.
tutures —.—Katoen. IHeelüksche ontvangst 29,000 b.;
(41410)
10
November:
Maandag
uitvoer r.aar Engeland 18,000 b., idem naar het vasteland
Voorspoedig bevallen van eene welgeschapene DOCHTER
6000 b., voorraad
d. Future» low middl. bhipments
FLORA DE JONG, geliefde Echtgenoote van
Jan. 11.97.
„
Drama in 8 tafercelen, naar het Fransch van Eug. Grangé
A. M. VAN PRAAG.
NEW-ORLEANS, 8 Nov. Katoen middl. 11.
vai
(per
gallon
en L. Thibouat
(41345)
Amstbbdam, 8 November 1879.
PHILADELPHIA, 8 Nov. Petroleum
Aanvang 8 uur.
Algemeene kennisgeving:
Entree 60 Cent.
Vs . 7V«-

— — —

DE KINDERROOFSTER,

NEW-TORK, 8 Nov. (Slotkoersen.) Wissel op Londen n
goud 479V,; Parg's 5241/s; 5 pCt. Amerika 1871 102V» ; Ene-Spw. SCHOUWBURG „f RASCATI", PLANTAGE, Midden407/ g; Chicago North-Western Spw. 103Vs > Central-Paciflc laan. Directie: G. PROT & ZOON.
110; ünion Shares 90Vs; Illinois 96»/«. _.
'_
MAANDAG 10 NOVEMBER.
PARIJS, 8 Nov. (Avondbeurs) 5 pCt. Fransche Rente
115.70; Egypte 237.50; Hong. Goudr. 84Vs; Oost. dito 70;
Turken 11.45; Russische Oestersche Leening 61ii;_.

_

Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER JOHANNA
JOACHIMSTHAL-SANDERS.
Amstebdam , 8 Nov. 1879.
Eenige en algemeene kennisgeving.

DE KLOKKEN
VAN HET KASTEEL CORNEVILLE.

Bevallen van een MEISJE
ROSETTA VAN HASSELT-VAN ES.
Gbosihgbn , 7 November 1879.
(41433)

Zangspel in 4 tafercelen. Muziek van Robert Planquette.
(MET NIEUWE ROLVERDEELING.)
Aanvang ACHT uur.
Gewone prüzen.
fj_JF~ In studie: DE DOOVE Opéra-Comique van Adam.

scheepstijdingen.

(41416)

Heden overleed in den ouderdom van 52 jaar mijn geliefde
Echtgenoot JAN DIRK HENDRIK FRANCINO.
IJMUIDEN,9 Nov. Z.W. Binnen: M«rlm, S.,laganr»g.
Amstebdam ,
Wed. M. FRANCINO.
Vertrokken: 8 Nov. Steelt eld, Dunlop, Antw/T* gesleept door
(41327)
geb. TEÜNEBÜN.
de sleepboot Hercules. European, S-, Huil. 9 Nov. Wensley4 November 1879.
dale, S., Newc. Chri»tiania, S., Christiania. Ve»ta, S., Reval.
THÉATRE TIVOLI van W. PIERRE DE BOER. (Nes.)
Hans. Christian, Han»en, Avont. Condor, Olausen.id. Trientje
Heden overleed in den ouderdom van 68 jare» mijn geliefde
van Asperen, Elbe. Laura Giaelies, S-, Newc.
Directie EDUARD BAMBERG en J. D. BLAABER. Echtgenoot de heer JOHANNES WENT tot diepe droef heid
Maandag 10 November 1879.
Waterstand: 6.30vm. Laagw. 85.
van mü en nrnne vüf Kinderen.
Wed. JOHs. WENT,
Windrichting: 6 30 vm. Z.Z.O.
„
J. E. A. R. SUSEWIND.
MAASSLUIS, 9 Nov. Binnen : Avalon, S., Harw. Homburg,
Bilbao. lern, S., Liverp.g
(41009)
Amstebdam, 5 November 1879.
8., Lond. Holland, S., id. Ethel, S.,Seagull,
bedrijven,
b.. id. Albert, S,
beroemd drama in vijf
Vertrokken : Albert, S , Huil. Stelling, s.,Newc.
naar het Fransch (La Mendiante).
William
Roland, S.. Stettin Grinuby
Aanvang 8 uur.
Heden overleed, na een kortstondig lijden, MACHIEL JUZDA
Entree «O CTS.
Coulrnan, S., Goole. Harriet, B,Middle»bro. Jbokke.Reinder»,
POLAK, in den ouderdom van 59 jaren. Diep betreurd do»r
Henry,
Haesloop,
New-iors
Zachariassen,
Macassar. Sophie,
zün dierbare Vrouw en Familie. Wed. POLAK,
Noerw. De Gomer, Jurgensen, id. Paragon, Lewis, Newc.
Amstbbdam,

-

-

-

-

-

_

-

,
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-

-
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Sir Henry Havelock.Evis.id.- Cornucopea,Ramsey,i<l.Wi-dZZW.

uur « saroiddags.
M., gew. 0-10 M.
Rivier-stand
ARNHEM,
9
Nov.
* NIJMEGEN, 9 Nov. Ki. ratand 8.74
8.50 M., gew. 0.7 M
*
9 Nov. Rivierstand 6.96 M., gew. 0.8 M,
* WAGENINGEN.
_„._,_
Wind Z. Schoon weder.
DEVENTEB, 9 Nov. Rivieratand 3.20 M., onveranderd.
*
Wind N.W. Betrokken.
♦MAASTRICHT, 9 Nov. Riviorstand43.l4M., val 0.24 M,
Wind Z. Zeer fraai weder.
Zondag ie 1

VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN.
AMSTERDAM, Zondag 9

PALEK^VOOR VOLKSVLIJT.
MAANDAG

Ribierberichten.

HEDEN,

DE BEDELAARSTER,
ÏO

NOVEMBER ISÏ9.

Laatste Volksvoorsteiling-.

HET WÓNDER-HORLOGE.
or

HIER WEET MEN HOE LAAT HET IS.

TOOVER-BALLET-PANTOMIME in

18 Tafercelen.
niet
Aanv. 8 Uur.
Diploma's
gangbaar.
Entree 25 Cents.
en aan het
VAN
ES
bespreken
bg'
GEBR.
zija
Plaatsen
te
Paleis voor Volksvlijt a 80, 25 en 10 cents.

DINSDAG 11 NOVEMBER

1§79.

VOOR HINDEREN
VOORSTELLING
van
ARLEQUINADE
LAATSTE

November.

1
Wij vestigen de aandacht op het in de jongste vergadering der Kamer van Koophandel en Fabrieken
alhier gesprokene betrekkelijk het verzenden van L ib eEntree 75 Cents voor het Publiek
vrijen toegang
r i a-K o ff i e z a d e n naar Suriname.
Leden hebben op vertoon van hun Diploma
Kinderen
of Dames
Kind.
Meerdere
of
één
van
Dame
koloniën hebben met ééne
De ministers van marine en
Cents,
25
elk
Kamer,
in
het begin Aanvang ta 7 nren, om voor 9 uren te eindigen.
naar aanleiding eener missive der
van dit jaar omtrent een vervoer van dergelijke zaden
te bespreken bij GEB. VAN ES en aan het
zjjn
die
gericht,
Volksvlijt.
aangenaar Oost-Indië tot eerstgenoemde
Paleis voor
genomen en derKamer eenige
legenheid in

Het Wonderhorloge,

_

Plaatse!

overweging

haar

bureau van

...

HAAmHAPPITCAËtIILIA.

mededeelingen toegezonden.
Deze heeft zich nu bereid verklaard hun, die een
dergelijke verzending wenschelijk achten, en met het
verzenden dier koffiezaden een proef willen nemen, aan te
die mededeelingen kennis te geven.

ß__ï.rhiri__^_A'J^«tó«
INSTRUMENTAAL

hebben op
CONCERT zal plaats
te Acht uur,

20 NOVEMBER, de» avonds

DONDERDAG
uit
inden STADSSCHOUWBURG, en alsdan zullen

Akte-examens middelbaar onderwij». Gister te s-Hage toe- gevoerd worden:
Weber.
■ von
gelaten de heer van Dam, van Almsleo, yoor geschiedenis;
Ouverture, Eurya.the
taal- en letMozari.
A.
W.
ch heer Eykman, van Zaandam, voor Engelschevoor
mol
Symphoni» in G
Hoogduitterkunde en de heer Leopold, van Buitenpost,
4me Suite d'Orcheitre (Scènes pittoreslagere
de
wiskunde
J. MaBse°e;;
sche taal- en letterkunde. Toegelaten voor
ques). (Eerste Uitvoering)
hovM
van Beethoven.
L.
de heer van der Vegt, van Zwolle, en voor boe__ouden (huisN».
Eroica
3,
Symphonie
Limburg,
van Rotterdam.
onderwijs) de heer
PRIJZEN DER PLAATSEN.
en »
Boven- en Beneden-Loge 4 lste Amphitheater
aa"Q
J
lw ’3, Parterre ’2, 1ste Gaanderg ’l, 2d»
Doe mdem
.nteverkrggenaanhoveDg
Bewijzen van toegang
op
Schouwburg en plaatsen aldaar to Spreken
en
d*&
3
uur
van
12
tet
?°°»<* uur,
19 November
wb_ bn-.
u 7 tegen
BEURSBERICHT VAN AMSTERDAM.
van des voormiddags 10 tot de» namiddags 3
werd
de
3
prgs
KOOLZAAD. Op het einde der week
betaling van 10 cent» per plaats.
hooger. Het zeilende van Oost-IndiS naar Engeland is nu

£ JJ

.

’

HANDELSBERICHTEN.

’

Heden overleed, na een langdurig en Bmartelgk doch geduldig lijden, mqne zeer geliefde Echtgen»öte, GEERIDINA
ALEIDA VAN ITTERSUM, in den ouderdom van 56 jaren,
na eene Echtverbintenis van ruim 32 jaren. Zij, die d»
overledene van nabij gekend hebben, zullen beseffen wat ik
en mijne Kinderen in haar verliezen.
H. LÜIJKEN. (41365)
Amstebdam , 6 November 1879.
Heden trof oub een gevoelige slag des levens, door het
noodlottig overlijden van onzen oudsten Zoon NICOLAAS
HERMANUS GERADUS PLAS, in leven Matjoos lste klaes»
bg de Koninklijke Nederlandeche Marine, diep betreurd door
N. PLAS.
ziine geliefde Ouder» en Familie.
Amsterdam,

de

Opvoering

Geb. SPIER.
5 November 1879.
Algemeene kennisgeving, zoowel Hemen als buil en deze stad
(41404)
Wegens omstandigheden eerst heden geplaatst.

-

6

November 1879.

(41347)

P. J. PLAS,

Ge^POGE....

Algemeene kennisgeving.

en Behnwdbroeder de Hetr
Heden overleed onzedenBroeder
ouderdom van

TAN
J

OLIE C.Gz., in

ruim 52 iaren
J. GEORGE KOOPMAN
Uit aller naam.

Volstrekt eenige kennisgeving.

Amsterdam, 6 November 1879.

(41306)

Heden overleed in den ouderdom van vier-»n-negentig jaar
Mejuffreuw HENRIËTTE EMMERING, Wrfuwe van den
Heer M. J. LAMON.
Amsterdam,

7 November 1879.
(41333)

.

l B. VOORZANGER,
L. S. BROUWER,
Eicecuteuren-Testamentaire.

_

Heden overleed mijn geliefd» Echtgenoot Jhr. HENDRIK

JACOB RUTGERS VAN ROZENBURG, in den ouderdom

van 63

jaren.

H. G. C. RUTGÜRS VAN ROZENBURG,
geb. PLUIJGERS.
(41407)
Amstirdam , 8 November 1879.

Voer de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bg het
overlijden van onze geliefde Doebter »n Behuwddochter
WILLEMINA HENDRIKA LIEVIRS, betuigen wg onzen
innigen dank.
._„„
D. LIEVERS.
AÏstbbdam,
G. J. KOEK.
10 November 1879.
J. KOEK-BLOK.
(41362)

Veor da v»l» »n hart»lijk» bewijzen van deelneming, zo* 1
van hier als van elders ontvangen, bij het overlijden mijner
geliefde Echtgenoote WILLEMINA HENDRIKA LIEVEBS,
betuig ik mgnen weigemeenden dank.
I Illenwe Heerengracht over
(41363)
A. KOEK,
1 Aardewerk. Fransehe en
Amstemam,
I
Apotheker.
M> Novemb»r 1879.
Veor de v»lo bewü»en van belangstelling, ondervonden bg ]
h»t overlüden van mijn Echtgenoot, betuig ik mijn hartelijWed. P. A. HOELEN,
ken dank.
(41408)
SAM.
LIIMS, 10 Nov»mbeT 1879.

Wegens liquidatie Tan liet 11IS11J1 LOUIS XV,

het Park 1.. 10S, werdt beden te beginnen de hoogst aanzienlijke verzameling VOORWERPEN vaa KUNST, bwtaaade in: oud Japanteh en Chin««M_ PonoMu, Belftsche
Saxische Porseleinen, onde en nienwe Japansche Lakwerkea, prachtig met perl d'amour ingelegen of geëmailleerde Bronzen-, Ivoor- en Beeldhouwwerken, enfc
TEGEN INKOOPSPRIJZEN UITVERKOCHT.

_„RLA_SCH-I_ISCHE

HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWI.
MAATSCHAPPIJ.
DE BAAD VAN ADMINISTRATIE adverteert, dat t»n

gevolge van »n in overeenstemming met de Berichten »n
Voerwaarden der GELDLEENINGEN ten laite van de
Maat»«hanpn, op heden, ten oventaan van den Notari*
J. H. RICHARD alhi»r, in tegenwoordigheid van getuigen,
zga UITGELOOT:
I*. van de G»ldl»»ning van 1865, groot f 5,000,000,
rentend» 4 ten honderd, de Aandeelen Nos. 4790, 5087,
5167, 5343, 5396, SSSS, 6533, 6793, 7406-7459, T615, 7834, 8089, 8410 en 8511.
2°. van d» Geldleening van 1871, groot 11,000,000,
rentend» 5 t»n honderd, de Aandeelen Nos. 86, 294,370,
784, 1109, 1349, 1564, 1651, 1660, 3356,

3359,
3954,
6374,
9608,

’

3746, 3387, 3573, 3886,
4788, 5730, 5844, 5849,
8964, 8318, 8534, 8696,
en 10837.
De Aande»l»n onder I*., om op 16 D»«em»er ». k. en vervolgens dagelgks ten Kantore van de Assoeiatie-Cassa alhier
te worden afgelost, met bgbetaling van daarop te goede renten tot en m»t 15 December e.k., zgnde voor li_ maand/5.
De Aandeden onder 2., om op 1 Januari e. k. desgelgks
te worden afgelost, en zal na voornoemd» tgd»tippen geen
verdere rente over de uitgelote Aandeelen betaald worden.
De Baad van Adminiitrati» voornoemd,
J. JHESSCHERT VAN VOLLENHOVEN,
3456, 3618,
4198, 4610,
6681, 7434,
9780, 10497

Comuisiaris-Preiident.
W. VAN LOON.

An»T_j)i_.

7 November 1879.

(41241)

1_ 9.

Warmtfe „ traat
over de Vischsteeg.

Is het rnkst gesorteerde

*

flfc^

MACHINES, waaronder
voora' u tmunten de veel
Singer en SaioBr^^^^^«_K
uEJul nia Regia. De prijzen zijn
zo° 2oe<i^ooP eH de con_____»*a___
ditiën worden op verlangen
_^B
lo° gemakkelijk gesteld, dat
____%
geëerde Begunstigers
B 3E__B___S- niijae
n alle opzichten tevreden
zullen zgn.
Deugdelgke garantie, onderricht gratis.
"Solide tweedraads Handmachines van af /25 en hooger.
NAALDEN, OLIE, ZIJDE, GAREN.

_B_

?»«bSh_

Sn
Sr

__

WW^B^m

A. LEWENSTEIN,

187. WARMOESSTRAAT. 187.
Reparatiën
spoedig en Goedkoop. (35072)
Bor
groot KLEEDERENf', I _T_J_IBI _l

_____

___ _ ■

■

P^^

I

■>^»u»-n_^_»^»-»n-«-»_*-»u_

_

-fummer opmerkzaam.
!■■
t' I-

ca. 100 k. Bourbon Vanilje,
OOGST 1879.

A. JANMART,
Koninklijk Machinist Rookvtrdrijver,

fkA veegtPrinsenstraat
Schoorsteenen a

jfij

gewezen^^

Sehoorsteenen ROOK-

DE AMERIKAANSCHE SCBAATSENBAAN,

’

TRAffiWESMAATSCHAPPIJ.
.___GKIW

______

VAN AANDEELHOUDERS
VERGADERING
op Vrijdag 88 November 1879 ,

J. MEIJERINK MEIJER, zal op WOENSDAG
3 DECEMBER 1879, ten overstaan van de Notarissen
MULDER & KANNE, iB het Lokaal

HET OUDEZIJDS HEEREN-LOGEMENT,

En mogen
Gü kunt er om vrag»n.
Komt huppelend wetr.

in het Notarishuis aaa de Gelderschekade

te Rotterdam.
Namens Commissarissen,
S. W. JOSEPHUS JlTTA,
Voorzitter.
D» Houder» van Aandeelen moeten, om in de Vergadering
te kunnen stemmen, hunne Aandeelen ten minste vijt dagen
vóór het houden der Vergadering t»g»« r»«u gedeponeerd
hebben ten kantore van de Heeren MOSFS IZECHIELS _r
(40449)
ZONEN, t» Rotterdam.

AMSTERDAM,
TE
VEILING
OP DONDERDAG IS NOVEMBER 1879, van
39 KISTEN

Nadere inlichtingen
(41081)

12,

staande aan
Kad. Sectie H, N\ 5415, groot

2 Aren 56 Centiaren.

Het Perceel i» van Gas- en Duinwaterleiding en van de

noodige Gemakken voorzien en te bezichtigen des Maandag»
en Woensdags, alimede op den Verkoopdag, van 12 tot 21/9 uur,
op vertoon van een Toegangbiljet, bü voornoemden Makelaar
(41360)
verkrijgbaar.

De Bewü^en Taa Eigendom en de VeilconditiSn zullen vier
dagen vóór alsmede op den Verkoopdag ter lezing liggen, bü
voornoemde Notarissen, Kloveniersburgwal bij de Raamgracht.

E. J. HERTZ & CT., te Amsterdam,

*

ERN PARTIJ VAN

bü

de Makelaars
J. & M. VO ft TE.

pmnztinnn

AARDAPPELEN-VEILING.
J. TAS Ezk., zal
MAANDAG 10 NOVEMBER,

mum van

i

ë

teg«a ««ae rent» vu

4

van Sir JOHN PLUMPUDDING
jw

(41313)

liOTGJEVAIiuLEIf
ADOLF.
van
JONKER

d» titel» van twee allerliefste 4*. Prentenboek»», »lk myt
ACRT GEKLEURDE PLATEN, met alleraardig.te
versjes er onder. Dit zgn bepaald de nieuwst» en aardigste
Prentenboeken voor Kinderen en kosten per «tuk slecbts

#

#

#

«

twee maanden npteggbng,tegen e»a»rent» val 3>/i
drie maanden»p endossable deposit»bev>gi»n
,

Firma H. W. KOCH
! a/MBealn,
„ch

________'
»

AC, te Fraakf arbeveelt
aan vaar dan AAN- ei
VERKOOP van alle soom_ van Rfecten, Loten
en Cenpona, ket ineasseeran en discantearen vaa
Wissels enz., enz. Ook is zy jeneijrd als AGENT
van Hollandsche Banken en Bankkrsbuizen ap
(4571)
ta treden.

AMSTERDAMSCHE
RENTEKAS.
Heerengracht over de

Warmoesrracht, 1»2.
Certificaten v«n f 10, uitlotende met / 39 en een premi
10,000. Waarborgfonds in I»»chrij»ingen ep rm
van
GROOTHOEK. TREKKING 15 JANUARI 1880
Verkrijgbaar a
9.75: buiten de [Stad t»g»n t.oe_dii_
per p»»twissel van ’9.00.
(41044)

’ ’
Brönncr's

Zuiniffheids-

?5 PATENT-GASBR ANDERS,
HVlie
CEITi»
75
v»»r all»
het aanslaan d»r plafend»,
bijna
ruischen niet, brand»» z»»r
TUIN U ERVE,
GEDENK TE LEVEN!
zuinig
zonder Glazen. ALLEEN verkrügbaar bH
ïb.
VAN
voorheen H. LAMMERTS, LangMtraa»
het
van
kwalen,
de FRANSCHE LAAN (Plantaadje) N*.
over
allerlei
»D» overal hoorbare klachten

JAVA-INDIGO,

AMSTERDAM,
TE
VEILING
OP DONDERDAG IS NOVEMBER 1879, van
26 KISTEN JAVA-INDIGO,
ex. Voorwaarts en ex. Koningin Emma.

WONDERLIJKE AVONTUREN

met afzonderlgk verhuurd BOVENHUIS,

presenteeren op DINSDAG 18 NOVEMBER 1879,
des namiddags te 3 uur preci s, in de Brakke Grond in de
Nes, ten overstaan van den Deurwaarder J. H. STROETHOPF, in veiling te verkoopen:

Voorwaarts en ei Koningin Emma.
Nadere inlichtingen bü d» Makelaars
J. M. VOüTE.
P. & G. C. CALKOEN.
(41080)
"i

v. A__ar.

zü»

VEILEN:
Het he«hte, sterke en gunstig gelegene

#

ë

tegen dt pr»l»n»m»Urent»
der Amsterdamsche Meurt, met een mini-

Ai2o §_J_

CEMTS. ze u behagen,Ï5

75

~*

2/4

Hen dagen

» #n« maand vast"

■

li_r_ö_STAfflD._i.

Rotterdamsclie

r

Cents,

over

.

( .
NEEMT GELDEN DEPOSITO:
van 21', pCi
Met één dag
rent»
opzegging tegen
""■"

15,

50

(M4BS)

DE TWENTSCHE BANKVEREENIGING
A

(41344)

van AANDEELHOUDERS
ter wijziffinj: der Statuten,
op Vrüdag 21 November 187», de» namiddags t» 2 uren in
_ïes s
het Notariahuis aan d» Geld»r»ch»kade te Rotterdam.
Frascati,
NB. Aandeelhouders werden met nadruk herinnerd aan de
Entree 25 Cents.
navolgende bepalingen der Statuten:
SCHAATSEN
NB.
zgn
IN
HITITR te bekomen aan de
Geen» verandering kan in de Statuten worden gebracht Schaatsenbaan. Abonnement, met inbegrip van Schaatsen,
dan met twe» derden der «temmen van de aanwezige Stemge- ’3, zender Schaatsen
1 per maand. Alle avonden varirechtigde Leden, in eene vergadering waarin méér dan d» eerend Programma door een bekwaam Pianist.
helft van het Maatsehappelük Kapitaal is vertegenwoordigd.
Honden van vier aandeelen aan toonder zün itemgerechtigd, als zü ten min»te veertien dagen vóór de vergadering
hunne aandeelen ten kantore der Maatschappij hebben gedeponeerd.
Namens Commissarissen
ZONDAG 9 NOVEMBER 1879
J. VAN DER HOOP JACsic.
GODSDIENSTOEFENING VOOR JONGELIEDEN.
Voorzitter.
(41280)
(39886)
Rem*»-. 30 Oct»ber 1879.

MAGAZIJN, Amsterdam,

maakt het geachte Publiek
op zijne AdrertentiSn in dit

yC*

Liggende en te zien als nader bij Notitie zal worden aan-

de» namiddag» t» 3 nur,

’

_

ALGEMEENE VERGADERING

Com_is»aris-S««r»tarii.

BESTE BOTER a comptant bij DE KREEK'
Amersfoort,
21.50 en f 22.90 de 20 Kilo»
Lekkere KOFFIE 50 Cent het halve Kilo. Bij
hoeveelheden minder.
(40967)

18?.

GASMAATSCHAPPIJ.

T. J. OOLGAARDT en L. B SNOEK, Makelaars, zulle»
veilen op MAANDAG 24 NOVEMBER 1879, des namiddags precies te 3 uren, in De Brakke Grond, te Amsterdam,

.

■ "

____^_____________

__NHI__N,
105,900VANSTUKS
VERSCHILLENDE

MERKEN.
Aangevoerd van Havan» met diverse Stoom«»hepen. En
dat bg Kavelingen, zooals die bij Notitie worden aangewezen.
JUS" Te zien eiken dag ten kantore van den Makelaar
C. H. VOORBETTEL CANNENBURG, N. Z. Voorburgwal
bij de Paleisstraat n°. 250, zoomede 8, 17 en 18 November,
(41281)
in de Brakke Grond, in de Nes.

Voor afwisselende SOIREES,

Ég^

l_V3Lr&

'»e< of zonder Apparaten, Reuzenphotograaf,
||||g!^(sNevelbeelden, Kleurenspel, sprekende Schil-

Inrichtingen geschikt, Wetten
g»ven
geene warmte,
»n
ROSSÜM,
kg im Blauwburgwal, SS BS. Pr»»ven k»stel»»i.

(8«7)
jaar tot jaar talrüker bezoek van bekende of nieuw ontdekte
badplaatsen, het aangroeiende getal kwakzalvers en geheim»
geneesmiddelen, de ongeschiktheid van een groot gedeelte der
mannelijke jeugd voor den militairen dienst, de ongeschiktheid
van vele moeders cm hare eigene kinderen te zoogen, enz.,
in Siph»n» en Kogelfleischen; uitmuntende
enz., zgn zoovele bewijzen, dat de lichamelüke toestand van
het hedendaagsche geslacht betreurenswaardig is. De naaste
oorzaak daarvan is gelegen in eene tegennatuurlijke verplealle medicinale en vele Bronwateren, waarbij
des lichaams, door ouders, onderwg'zers en eigene willebehandeling
nu
vloeit
onbevoort uit
eur. Deze verkeerde
kendheid met het menschelük lichaam."
Dr BOCK laat deze woorden voorafgaan aan zün bekend LEVERT ALS SPICIALITKIT: G. LOTMAN,
Mia»raalwatcrfabri»k Lauritrgracht tl
Werk: HET DOEK VAN DE-*GEZONDEN EN VAN
geschreven met h»tdoel»md»
_")
AMSTIRDAM.
BEN ZIEKEN WENSCH,
menschen bekend te maken niet hun eigen lichaam, met de
voorwaarden om gezond te blgven en lang te leven en hen lo»
te msken van gewetenlooze kwakzalvers.
Van dit werk -verscheen eene Hollandsche vertaling van de
Het goedkoopste, doelmatigste en teven» gemakkelnksta
hand van Dr. DONKERSLOOT, en zoo gunstig was de opname, SCHEERMES, h«tw»lk NOOIT behoeft geilepen t» wordat de aanzienlüke oplage in weinige jaren totaal is uitver- den, i« dat van JAQUE3 LECOÜLTRE, uit ZwiUerland
Verkrggbaar bü
(_«"»)
goedkoope druk, d»or Dr. DONKERSLOOT ep'tweede
Henry
prachtslechts
bewerkt,
2.75;
gebonden
*ta_,
in
een
kost
nieuw
Rokin 36, Amsterdam.
band ’3.15. Het werk bevat 600 bladz., een Cahier van keuriee Houtgravuren en een uitvoerig Register.
(38600)
D. D. CENTEN, Uitgever
Amsterdam,

ZUIVER MINERAALWATER
CITROEN- IR FRAMBOZENSIROOP;

fing

APOLINARIS EN GEROLSTEINER,
.

°De

Helm

’

DEICKE,
IüDOLF
„Roode Hand".

163
163 KALVERSTRAAT.
de ECHTE DEENSCHE GLACÉ-

SgffsJJ 1 dergen, Museum van verscheidenheden, Edison»
*SK&s*_ onverbeterlijke eenig» ware Phonograaf, enz., Ontvangen
is de Ondergeteekende VOORTDUREND HANDSCHOENEN, waarbg m»t P»l» en de ala MarENGAGEEREN in alle OPENBARE en PARTIOU3 quiss. Voorts Tvroolsche Hertz- en Gemslederen, Engelsche

lüfMlm

De GROOTSTE MACHINALE VERNIETIGING

T_

KANTOORBOEKEN »n GESCHRIFTEN,

bü

(187»1)

o. Et.

€ano__L:_,_i_.]_,

He«r»ntracht bü

d« Beuling»traat *M

CHIRURGIJN DE JONG VAN LIER.

groot KLEEDERENop
C_J MAGAZIJN, Amsterdam, des middags te 3 uur, ten overstaan van een daartoe bevoegd TE
Speciaal voor GEHEIME »n HUIDZIEKTEN.
313, over de Beambte, publiek veilen, in het Lokaal de Brakke Grond,
I 1 B I Niouwendük
■«^■■-■"■-^■■^■^■■-■-"-■■^■■■,
LIERE GEZELSCHAPPEN, zoowel voor binnen als buiten on Framche WINTER-HANDSCHOENEN, alsm»de
N. JE. VOORBURGWAL, bü d» Lg'nbaan»t»»g, 99.
Gravenstraat, verkeopen in Nes, te Amsterdam,
Van 11 tot 2 uur en van 6 tet 9 uur te G»n»ulteer»n. (247)
de Stad, tegen billijke voorwaarden.
voorraad zijnde 3000 WINTEBPANTALONS. van af /5.58,
Nienwe WINTERDASSEN, DOORDEN, MANCHETcirca
Hectoliter
3000
(34052)
WINTER VESTEN van af / 2.
(41292)
TEN, enz.
r_J Wmmf-l II ■! ¥_l WINI'EKOVEBJASSEN
qnaliteiten ROODE, WITTE en BLAUWE
diverse
(41346)
HOPMECHANICÜS,
voor Jongeheeren van 10 tot
H
I
Ni»«w procédé, zonder haken, veer of goud, mogen doer
188 B*_. TJ II -IB Ml 15 jaar, van af ’B.
37. MUIDERSTRAAT 87.
ouvner bewerkt worden, maar worden zelf vervaardig
(54054)
oor COHEN; Medicin-D»ntiste. Is dagelg'k» te «ob»h_
«.„_-__„■'■ !___* groot KLEEDERENBg H. TEN BRINK, Boekhandelaar te Meppel, i» heden te»r»n of «chriftelnk t» ontbieden t» zün«n huize, Klovenierswaarbij circa 1300 HL. STETTIMER,
_■'
burgwal hoek Oudomanhuispoert, B «O, t« A_»t»rda». (2»1)
"__ MAGAZIJN, verkoopt
L
I
de vüfde veel verbeterde druk van:
verschenen:
10
Kavelingen
in
van
HL.
I echte zuiver Wollen WlNI_______B___n-»n_
Urn _D I'
goed
familie,
om
solide
voorkomen en tact hebbende
te
Van af heden tot en met den Verkoopdag voor een ieder van
TERPALETOTS, geheel geVERKOOPEN, wordt gezocht door een oud WIJNHAN6.
te bezichtigen en proeven te verkrijgen uit hetSchip JONGE DELAAR,
(34057)
voerd, van af /;12, tnechte kleurea voor
om tevens opgeleid te worden in züa Zaak, kun- voor SCHOOL- en HANDELSGEDRUIK, opnieuw beJAN, Schipper BKUINING, liggende N. Heerengracht bg 't nende het aanleiding
geven tot eene vaste betrekking, of later werkt en verbeterd, volgens de laatste eren»regelingen door:
I—T___> 111-J.UJ groot KLEEDEREN" Corvershof.
zijnde
Associatie;
geld volstrekte geene vereischte. Adres
de
tot
HET FINKELHONIG.
Nieuwendijk
gelegenheid
Boord
is
om
Proeven
te
koken.
MAGAZIJN,
NB. Aan
L__
brieven,
Lett.
H, Bureau Handelsblad. (41331)
met
franco
Dit is jre»n z»egena»md geheiMitiddel; het bestaat alt
Keizersgracht
bij
I 313, over de Gravenstraat, De Makelaar KORTING,
de Prinsenstraat,
Leeraar in de Aardrgkskund», aan deOp»nbare Handelsschool Druivensuiker en Zwitserschen h»nig niet een aftrck»el va»
verkoopt van eene eorteering van 2000 DEMI-SAISONB, per n' 46, belast zich met het opnemen van orders tot veilingszelve
niet
komen.
reflectanten,
Mout, oranje-bloesem en fenkel. Hei w»rkt «poediger en ia
die
te Amtterdam.
(34058)
prijs,
van
"tuk van af 10.
partij nog 15 Waggons bü heele en
6 bladen ’6.50.
Prijs
aangenamer in het gebruik dan de andere Middelen, die togen
Behalve
bovenstaande
los
in
_l_»
,
groot KLEEDERENde hand te koop.
(40978)
uit
Waggons
op
■ '- | _■_
halve
Katoen
met
Stokken
en
Opgeplakt
■"■ 1
Knoppen
Borstaandoeningen
aangewend werden, als Borstthee, Drop,
’l2.
Mm I *_»_ MAGAZIJN , in Amsteren gevernist 14.
Id.
Malz-Extract,
fiorstbonbons,
enz. Deze Borstsiroop werkt ge■ Bil dam, is alleen gevestigd
VAN
Proefbladen zgn op aanvraag verkrijgbaar.
(41285)
nezend fen verzachtend bü keelpgn, heeichheid, heest, pgn ia
KILSDONK en P. P. A. ANTUSCH en verdere
J.
P.'A.
NIEUWENDIJK 313, over de «ravenstraat. (34056)
ia berst, kr»mpb»est en kuchhoest.'
Makelaars zullen op DINSDAG 11 NOVEMBER 1879
In Flacons a 30, «O en ISO «te. v»_ rflgkaar in de Apotheken
f_| r_F.l_l-i^VJ _""* KLEEDEREN- on zeven volgende dagen, in
en
bekende Depots van
■
g__W
Nieuwendijk
I TB
M
BJKj MAGAZIJN,
<_»)
_«_»__
n. VON GIMI3ORN.
313, over de Gravenstraat,
I Amsterdam,
GBOOTIÜ SOHTEEROÖ Schoerstcenvegers ert HaehinUt-Roekverdrüvars,
wenschen het
ten overstaan vau den Notaris J. J. CLAASEN Hz»., onder
Heeren, Jongeheeren en Kiuder Ratiné, Floconé
Publiek att»nt te maken op hun» Uitstalkasten. (34053)
Muiderstraat V.
en Leidscheplein H\ s,
Ondnlé
meer anderen, verkoopen: den uitmuntend onderhouden moen
ROOKVRIJ TE MAKEN
n»men
d»
Scho»r.te.»»n
aan
firrjr.l ■1 _J -TTJ groot KLEEDEREN. dernen
(28616)
go»d »f geen geld.
MAGAZIJN, Nieuwendijk
KOORTS, ZENUWAANDOENINGEN.
Gravenitraat,
313, over de
Im^
■ Amsterdam.
m-"-*_fc^^
Echte ondoor-vaardigd tot ongekend
vnn wijlen den WelEdelen Heer
naar de laatste
dringbare ICIGBNMANTJLS voor Heeren en Kinderen, va»
(34051)
af 4.80.
H, SALOMON, Prins Hendrikkade »". 8 b/dK»rten NieuwenKALVERSTRAAT S7, AMSTERDAM.
met Kma en Colombo-Wortel.
dgk te Am»t „dam, maakt HEd. opmerkzaam, dat hg d»hoegste
waarbij voorkomen: fraaie Juweelen, Gouden Sieraden, Zilprüs geeft voor alle voorkomende KLEEDEREN, »ude
KERI-DiPLOMA, TeNTOONSTELLINO TE WïENBK
KENNEMERLANDÜ
veren Thee- enKelkenbladen, Soepterrine, Kandelaars, TheeGallons, Wap«n», Oudheden en geheele INBOEDELS enz.
Deze versterkende, koortsver drijvende, zeserviezen, antiek Etagèregoed en vele andere Zilveren werken,
Men gelieve Weven te zenden en i« dagelijks te ontbieden;
door W. J. Hofdijk.
nuwbedarende
Wijn geneest klierziekten,
Fransche en Engelsche Eetserviezen, veel oud Porselein,
alle plaatsen Goederen aan boveaitaand adres
neemt
ook
van
koortsen,
tenuwkmalen,
chronische diarrhées,
Prys ’3.— aangeboden voer ’1.25.
Delftsch Aardewerk, Antiquiteiten en Japansche Goedelen,
in ontTanast. Men kan direct over de gelden beschikken.
bleekt kleur, ongeregelde menstruatie; hij is
Deventer
«n
Ripeen,
Tapijten,
En-groszaak
Nienw-Brusselaehe
prachtige
(41256)
wordt,
1.50.
door uitIn prachtband voor
in het bijzonder dienstig voor kinderen,
ln een gevestigde bloeiende
Meubelgordijnen, Donzen, Bedden met toebehooren, kapitale
zwakke vrouwen, ouden van dagen en in
GEVRAAGD
Inhoud van dat boek groot 434 Blad/..
een
COMVennooten,
van een der
Spiegel», Schilderijen, Staand horloges, Pendules, fraaie Gastreden
het algemeen voor hen die, hetzij door ziekte
Sint kronen en Ornamenten, Pianino's van BERNHARDT AINÉ MANDITAIR of medewerkend DEELGENOOT, met
KENNEMERLAND (b»sehrüving). Voorzang.
hetzij door buitensporigheden,verzwakt zijn.
De doode Bruid (1100).
Het FILS & C*. en andere Fransche Fabrikanten, Kabinetorgel
Vincents-Nacht (1168).
Adres
franco,
onder
lett.
mille.
S.
ld.. MTHAÏ, Apoth., Fan». Saint-Denis, 90, te Parijs
een kapitaal van 15 a 20
houten Hui» te Sanegeest (1100). —De Elfenbron (1120).
en Muziekdoozen, vele elegante Salong»raitur»n en magnilI.OTU, te Amsterdam, en in de -oornaaraste
(m
11.
94)
(1135).
en
Damiaan-kap»!
Sint-Cosniaa
De Boze Dr»»m flqu» Meubelen, solide IJzeren Brandkasten, Haarden en Bureau Handelsblad.
Apotheken Tan het Buitenland. —Prijs; Gld. 3.50.
(1272). Het ti»d»gericht (1195).— De Balling (1S10). —De Kachels, Biljarten met toebehooren, echte Havana-Sigar»n
Men eische op de etiquetten het Rijkszegel van
Bruid van Sonneveit (1300). De Akker der W»»ze»(1315). van gezochte merken, Wgn, Boekenen Plaatwerken, enz., enz.
Frankrijk en de liandteekening van J. FAYAHD.
Sint-Aelbre«ht.s
(792).
(1293).
Het Paardenrif
aanklacht
HEDEN publiek to bezichtigen van 10 tot 3 Uur. (40780)
E»n inval der Friezen (1169). Sint-Paulus-nacht (1296).
PAKHUIS of
in of bij Amsterdam, een ruim HUIS,
(e»es)
Do Moedervloek (1488). Prioor Henrjck van Hsvloo (1413).
grootte en waar ge„.
A. VAN ELLINCKHUIJSEN, te AmsterTERREIN met Loods. Opgaven van lett.
De Heer E.
De grootste Worp (1440).—De kracht de» Geloofa (696).
Z
Boekhanonder
b/d
D» Bedevaart naar Oe»den (1138). —Dwang bü keuze (1150). dam, is voornemens bü Inschrijving te Verkoopen, op Vrgdag legen, worden franco ingewacht
®een Det,r middel cm het h»ofd~
(\T TV.
2, Amsterdam
_■ _■
De droeve rid (1360). Pa»toor Ellert»Linde(l3lB).—Edel14 November 1879, te 12 nur des middags, doorde Makelaars delaar C. P. STEMLER, Haarlemmers,.
haar
te versterken, het ontitaan
UJ_
UJ_LEI
JU.
(40732)
.
van schilfers
op ac nuid te voorkomen of ze binnen een of
man en Dorper (1360). D» Burchtvrouw van Boockel (1245). W. F. WESTERMANN en VALKENBURG _r DUNNEWOLD:
87 Kisten NOTEMUSKAAT,
tw«» dagen te verwijderen, of om elk» ziekelijk» aandoening
Pro»f van trouw» (1362). -Minnewraak (1201). —DeNekker
van de huid te genezen, dan OENOLINE. Maakt voortaan
VOELIE,
40
(1100). —De Lgfknaap van Castricum (1005).— De Stal»o»f
'
geen gebruik meer van haarelie of p»m*de, die een kont
Prins van Oranje en Madura,
(1358). Getuigenis der Liefde. Het Wisselkind(llso). —Do aangevoerd per de Stoomschepen
I^imfiïed.
Company
14 dezer
vormen op de huid en ziekelfjk» aandoeningen Waardoor bePop»l van Noorddorp (1335).— Nachtprofecy (1490).
De waarvan de Monster» zijn te bezichtigen 10, 11,13 en (41350)
vorderen. Door het aanwenden van OENOUNE wordt het
Grafheivel bij Noordderp (500). Kn»pentrouw(l2o6). —De te Amsterdam e- t« Rotterdam aan het Vriesse Veem.
AMSTERDAM, PLYMOUTH en BRISTOL,
hoofdhaar zacht, glanzig, vol «n vorgrg'st h»t niet. Maakt
Bange Strüd (1271). — De Stiefmoeder
Niienwel (1S40).
NEWPÜRT
en
SWANSEA
het hoofdhaar niet vettig.
CARDIFF,
in verbinding met
M450». O.L. V. van Haerlem, I. De Burcht-rouw (924).
ULOTH, Zeedijk; WAKKER, Kalv»rstraat; GROOTE, Kalvia ROTTERDAM en ANTWERPEN.
Hoogtte troost (1220).
11. De Irfzoon (941).
D» Zwane
verstraat; VAN TUYLL, Faleisatraat, Annterdara. ('„'469)
in
Nederva» Adrich»m (1086). De Bonwmeester der Sint-Bavo (1472). van 10 tot 3 uren voor het laatst te bezichtigen in het Lokaal
Het Stoomschip „SAPPH«T\ K^Vl?ffije^*Z j Fabrikanten ca Levorancien van alle
D» Lacbjtns van het Weesjen (1480). Volbrachte eed (1300).
Amsterdam WOENSDAG 1» NOVEMBER en verder land,
teerelaten
Ooit- en Weat-IndlS wettir
Minnelist (1460).
D» Minnegift (1340).
De jonge Otto
alle 14 DAGEN een Stoomschip.
(1150). —Ada Banjaert (1120).
De Kloo»terroof (1368).
in DOORVRALHI en met directe BALANSEN, WEEGBRUGGEN, BASCULBS BN
GOEDEREN
worden
in d» Kalverstraat de prachtige Collectie gelncadreerde CONNOSSEMENTEN aangenomen.
Het Nachtveer (500).
De Vloek der onschuld (1116).
M„n«pry» (1248). Verrader»loon (1359).
ANDERE WEEG WERKTUIGEN, ACHALEN, MADe «temme dcc Fransche en Engelsche
Adres bü de Agenten
OEMMEN|wc
&PEMNIKC
(1125).
Spaernwoude
blxeds
—D» Reus van
(1298). Verbo(*.
(I»E _._ILAR & ©RIENTAL St. Nn. Cy.)
| TEN EN GEWICHTEN.
(41348)
den minn» (1280). Vrouwenwrake (1164). De spütige Zu»Gelderschekade 32.
ter (1370).
D» Diemtmaa van den Beeckestejn (1420).
sorteering
J_* "*ar ft»B»ALTAR, MALTA,KGYPTE
D» Jachtstrooper (1450). Blanke trouwe (1204
Winnend benevens d» rijke
en BOMBAY.
Verlies (1000) —De Danezaal van Van Sooten (1428). —De
lEDERE 14 DAGIN naar INDIË, CHINA, JAPAN
SPll_Grl___§.
Dooden Bruid (1405). —De Manslag (1135). —Do M»irpla»ch
en
PERZIK.
(1150). Wap»nng'd (1235).—D» Koningin der Tronw (1063).
Aanvang der Veiling MORGEN DINSDAG 11 NOMAANDELIJKS
naar AUSTRALIË »n AFRIKA.
voormiddag»
VEMBER
des
lOtys
1879,
precie».
te
uren
Uit bovenstaande inhoud blijkt, dat men nogVoor Passagiers, Goederen, Pakketten »n Specie.
informatiën
bij den Makalaar A. J.
Catalogi
en
De Engelseh» Mailbooten zijn door «ontract met het Goual wat voor 25 stuivers kryjt.
DELS te bekomen.
(41411)
vernement verplicht op va»tg»»t»lde datum» te vertrekken »a
Aanbevoling ii onnoodig.
(40013)
-SAXOÏWA
op den bepaalden dag ep de verschillend» be»t»mrai»g»plaatD. BOLLE, Noordblaak te Rotterdam, en verder alom
"*.bijna
.ter ep ontvang»t van Po»twissel, waarop vermeld
in
elke
stad »«n aan te kom«n.
de Fraaiste en B«t» van all. HANt. NAAIMACHINES i» in Nederland .Saxoniaregia'
G»tder»u worden aang«n»m»n met dire«t» ConnoM«m«nt»n
KmTxemerland. Met 90_Cents verhooging franco toezending
verkrijgbaa'.
Het Handelsmerk
bh' ieder Solied Handelaar in NAAIMACHINES
Specialiteit van Bordeanx-Wijnen.
ruikt worden. (35744) "n va»te lag» Do»rvracht»n van af Rottardam naar de vervolgen,
mag
de
wet
en
het
derhalve
niemand
door
g«d.»on»»rd
andcrsj,
i.
ichilltnde b«»temming»pUat»en.
Het Bureau van Aflevering is geopend van 11—4 uur. (In
Afgifte van Pa»»age-biljetten, ver»_ding vaa Goederen
gang Amstel-Hotel noordzü
PRIJSCOURANTEN zün of
Pakketten, Specie en alle inlichtingen «»er bemiddeling van
franco aanvrage verkrijgbaar.
(322)
Engelschen Maildienst
de Agenten van d»n
voor Nederland,
Wed. VAJf RHIJi. & JAQUEMET,
«EJREeKIiISE
C. P. ITTMANN & ZOON,
VICTOR HUGO Oeuvres, pet. fol. 2 vol. met Platen,
ES &>A]\ OMMEREN.
VAM
Cora_i»»ionn»iri-Expediteur»,
Opvolger van VAN DER NIEPOORT,
vertrekt
15
Adres
Rotterdam.
I,
Iraaie druk, inplaat»/18, voor slechts 4.90.
November.
Zaterdag
(1S60O)
Het Stoomsrhin WILLEM
JAN
SALM
&
1 Augustu» aanmerkelijke vraehtvsrmindering naar
Notre-Dame de Paris, Claude Gueux-.Lesfeuillesd'automne;
in PORT- en CARCAVELLOSWIJN,
Wed.
Van
af
(41311',
vertrekt
de
MEIJER.
Nove_
18
.
ber.
Adres
Duurt*
Be
Les Burgrave»; Discours; Les orientales; Odes et ballades,
de v»r»chil lende haven». Tarieven wordon op aanvraag door
WETERINGSCHANS te Ahs_bd_c,
DINSDAG en eiken VRIJDAG 08l
eiken
HAMBURG
naar
AMSTERDAM
zullen
van
Uernaai; Marion de Lormo; Le roi s'amuse* Lucrèce Borgia; vroeger n*. 11,
toegezonden.
De
door verandering van Huisnummer nu 131.
(*1319>
r * AnK«lo; Cromwell; Han d'lslande; Bug-Jargal
T___ud?
plaats
vinden.
ii» a»rnior jOW d'tu, condamné; littérature et philosophie mèlées.
~
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DAVID TOBIAS BAMBERG,

■ £J

__NN__ONe_ENSCH,

J
\ U ItMmAM I"

HET OIIBEZUDS lIEEREN-LOGEMENT,

"aJ
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INBOEDEL

’
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’
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—
—
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J. G. 0. S. MARLOR

71.251!

’1.25!!

—

—
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—
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—

——
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IVÜNKËLÖERS It AiIfISTEL-HOTEL

VICTOR HUGO.

Mod^onrnalen

oom & ZOOM ,

MBXO__D__R__OED_T\

HEEREN OFFICIEREN EN STUDENTEN.

BEGEER & BUDDINGH,
Arnhem,

ENGELSCHE

,

Aossx

I^HÜto
|IJ_M/4l
>l_^r___r

s
nmm
beroemde origineele Handnaaiiiiachiiic-,
seide &

______

Iflerle tl\_uß„i&rn. _
re siwja»

t Jï»__

,_i_i^^SSSl
neenft. 'eSden wü Vl'_S_

(35903)

KUNSTGEBITTEN.
M. J. LEVISON,

-

CHIR.-DENTISTE,
ARNHEM*, KETELSTRéAT, N» 5.

HÖLLANC^CHË

SOCIËTEIT.
CARROUSEL
worden
verwittigd,
HEEREN LEDEN
dat de WEKE-

baar. Wie ze alle drie te zamen
eens tranco af
_--__■
LIJKSCHE RIJOEFENINGEN gedurende het Wintervoor slechts ’lO, inplaat» 4g.
worden DES WOENSDAGSAVONDS
Aanvragen met Postwissel, waarop het verlangde bH avu„ seizoen zullen gehouden
Manége, aanvangende
te
8
Hollandsche
uur,
Magazijnen
van
inde
goedkope
E.
M. COHEN,
Boeken t»
k'
lb6r
Arnhem ca Ngmegen.
(40416)
HET BESTUUR.

’

12(4__)

*

SUEZ-KANAAL.

MEWST-

Speciale behandeling
bü het INZETTEN van

_____

MAirDIENsTDOOR HET

HEGIA"
,

sYeLL
Sooïïseh.
SJttn

81-Al\C.

bellïnTwijn

C©_ftPAGM©__e

’

*

’

_

WINTER-PALETOTS,

DROIVEB:i_ffsiOÖr

Fabr^merk.

.

HOOGST BEROEMDE "___ T

xSBK

_¥"

"mi^ JBristoTsteamlVaviffatlon

Sy

'

"I. €_HIII m3V.

4

_

—

—

I

MAGAZIJN DE PHENIKS

s»»a

~~TË HUUR GEVRAAGD

——
— — HEDEiW lil.Bvlfs
— —
MMMMfM&JEWTMJL
—
—
—
——
— — —
STAALGM-UREN
— .
— — —
—
—

_.aJ. oms

JAEGERS KAART VAN EUROPA,

A. VAM OTTEUuLOO,

_

___ _

laart van europa.

IÏIXTERA._D-IPP_EN,

’

__

BU^^wM

_L£f’

DI'ITSCIIE

_£UIGTAMOI__¥,

jügï
J_j___ll'gt

HARLIN6ER EN ZUIDERZEE

te A-I»tei"dam ter ialadiig gereed, het snel_-B_--*-B--»„eil»nd E»r»te Klasse CLIPPERFREGAT

j_^_ STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ.

Wintcrdienst, aanvangende IS November 1879.
Vervroeging «ier vertrekuren:
Van

„

AMSTERDAM
HARLIMGEM

's morgens

»

9

uur

«»»

«laar BATAVIA

min.
15 »
( 338)

30

WO MC MM MM 9
Kapt.

B. POORTMAN.
Uitmuntende inrichtingen voor Passagiers.
Adre»: OOLGAARDT ft BRUINIER, te AnMteidai».
HUDIG ft PIETERS, te Rotterdam.

(3IS8»)

Door plaatsgebrek zl&n vrsJ genoodzaakt val»
IdvertontiSn toteen -»l gend Xo.nmai ta latea liggen.
GEDRUKTjBIJ C. A. SPIN k ZOON.

