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Gemeente-ambt en aren.
Te Middelburg
is een algemeene vergadering van de afdeeling
«Zeeland, van den Xed. Bond van Gemeenteambtenaren
gehouden.
Naar aanleiding van het uitgebracht rapport beBINNENLANDSCH NIEUWS.
treffende het onderzoek naar de jaarwedden werden
verschillende cijfers vastgesteld, welke voor de jaar23 Juni.
wedden van gemeente ambtenaren wenschelijk worAfstand Van grond te 's-Gravenhage.
den geacht.
Bij de wet van 14 Juli 1896 werd goedkeuring verDe vergadering besloot op de algemeene vergadeleend op een met de gemeente 's-Gravenhage gering te Utrecht zich te verklaren tegen de notasloten overeenkomst tot ruiling van grond aan den Pels, waarin bezwaren geopperd worden tegen het
Sohenkweg aldaar. Door deze ruiling kwam de instellen van twee examens.
gemeente in het bezit van eenige perceelen grond,
Ingestemd werd met een voorstel der afdeeling
waardoor het mogeljjk was tot Verbetering van een Groningen tegen vermindering der salarissen van
gedeelte van den Sohenkweg over te gaan. Thans burgemeester en secretaris, indien deze beide betrekeischt het overige gedeelte van dieh weg eveneees kingen door een persoon worden bekleed.
dringend verbetering. Ter plaatse is n.l. een Bloot
Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadeaanwezig, dienende tot afscheiding van den spoorweg, ring te Utrecht werd benoemd de heer C. Ch.
welke sloot voortdurend in vervuilden toestand ver- Wabeke, en tot ziju vervanger de Heer Riohell.
keert, zoodat demping daarvan hoogst gewenscht is.
De Heer L. Braam, te Oost- en West-Souburg, werd
Doorj bewoners van dat gedeelte van den Sohenkweg herbenoemd als secretaris.
en door de gemeente is herhaaldelijk op deze demping
Militair onderricht in vergunningsaangedrongen.
In verband hiermede zrjn onderhandelingengeopend lokalen.
Een van de Drankwet-inspeoteurs heeft
met het gemeentebestuur, welke tot resultaat hebben de aandacht van den Minister van Binnenlandsche
gehad, dat een overeenkomst is gesloten, waarbij het Zaken er op gevestigd, dat in sommige gemeenten
het voorbereidend militair onderricht gegeven wordt
volgende is bepaald!
De Staat der Nederlanden staat aan de gemeente in looaliteiten, waarvoor eene vergunning is verleend
af een strook grond, breed ongeveer 50 0.M., in het voor den verkoop van sterken drank in het klem.
geheel groot ongeveer 300 Ma.; voorts zal ntf op zjjn Afgesoheiden van de vraag, of hierdoor eea
kosten de sloot doen dempen en op de grens tussohen conflict ontstaat met art. 8, le lid, 2% der Drankhet afgestane goed en het Staatsspoorwegterrein een wet en alzoo de vergunningen aouden moeten
ijzeren hek doen plaatsen, welk hek eigendom blijft worden ingetrokken, is de Minister van oordeel, dat
van den
die zioh met het onderhoud daarvan een zoodanige toestand is af te keuren.
Bljjkens inliohtingen van den Minister van Oorlog
belast. Daartegenover verbindt de gemeente zioh,
aan den Staat als vergoeding of bedragein de kosten wordt dit bezwaar ook gevoeld door de officieren,
van demping en afsluiting de helft der kosten van die met de leiding van het onderricht belast zgn.
deze werken te betalen tot een maximum van 9200. In den regel waren eohter geen andere localiteiten
De waarde van den door het Rijk af te stanen grond besohikbaar dikwjjls ook wijl Gemeentebesturen niet
bereid waren schoollokalen beschikbaar te stellen.
wordt geschat op 900.
Vanwege den Minister van Binnenlandsche Zaken
Een tot goedkeuring van deze overeenkomst strekkend wetsontwerp is thans bij de Staten-Generaal zijn thans|de burgemeesters uitgenoodigd in dergelijke gevallen hun invloed aan te wenden, opdat voor
ingediend.
dit onderricht in het vervolg de beuoodigde SchoolProf. S. J. Vermaes, hoogleeraar in de lokalen, zoo mogeljjk kosteloos, worden afgestaan..
metallurgie en de docimasie aan de Technische Blijkt dit niet mogelijk te zyn, dan van gemeentedie het Koninklijk Instituut wege andere voor het doel geschikte localiteiten aan
Hoogesohool te Delft
van Ingenieurs vertegenwoordigd heeft op hét Die te wijzen.
is,
Internationaal Petroleumcongres te Boekarest
Grondbeïasting-reolame.
Uit Busbenoemd
tot
Ingenieur
verneemt,
Commannaar De
surn werd eenige maanden geleden door eea aldaar
deur in de Orde van de Kroon van Rumenië.
gevormd comité een mefc vele ha_dfceeke_iiag-n
voorzien
adres gezonden aan. Gedep. Staten van
Te Leiden hebben Burg. en Weth. den Noord-Holland, waarin gereclameerd werd begon
gemeenteraad aangeboden het kohier der plaatselijke de verhoogde belasting op gebouwde en onbedireote belasting voor 1908 tot een bedrag van bouwde eigendommen, volgens het kohier over
386,484 en een percentage van 5.03 pCt.
1908, en he_scliatting werd aangevraagd.
i Verleden jaar was het totaal bedrag ’327,104 en
Dit comité heeft thans het volgende antwoord
het percentage 4.25 pCt.
ontvangen:
„De reclame is. niett voot verdere behandeling
Te Terneuzen is tot lid van den gevatbaar, indien niet opgegeven wordt door reclamanten, welke gebouwen door hea wordea bemeenteraad gekozen de heer Jao. van de Ree (antirev.) mefc 646 stemmen, tegen 617 op den heer W. doeld. Bovendien zijn vele handteekeningem onvan Tatenhove Pz. (lib.)
leesbaar, _ooda>t verduidelijking daarvan noodig is.
Te Vries is tot lid van den Raad ge„Indien, evenwel bovengenoemde opgaven juist
kozen da heer G. Roelfsema met 191 stemmen tegen waren geschied, dan zou toch. geen hersohatting
voor de perceelen kunnen worden toegestaan dan
JO9 op den heer A. Doedens.
Voor die welke na de schattingen nog veranderd
In de plaats van Mr. van Gr oenendaal zijn in den zin dea: wet".
die onlangs benoemd werd tot griffier der Staten
is tot chef van de 2e afdeeling der
van Overijsel
Wol.
Van Texel schrijft men onst
Provinoiale Griffie van Limburg benoemd de Heer
De eerst verspreide geruchten, dat de .volprijs niet
Mr. G. M. Meerbeke, adjunot-inspeoteur van den Ned. hooger zou zijn dan 46 et. per K.G. zijn gelukkig
Centraal-spoorweg te Utrecht.
gebleken een loos alarm te zijn. Er wordt thans geTot gemeente-geneesheer te Nieuw- middeld 60 cents per kilogram besteed, een prijs,
Beierland is benoemd Dr. D. van derKwast, te Hulst. die door de veefokkers zeer onvoldoendewordt geaoht.
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Men bitter gemoed Wordt met den tijd met zachter;
en een scherpe tong is het eenig snijdend werktuig,
dat door Veel gebruik niet bot wordt.

FEUILLETON.

Een zoeker naar schoonheid.
Kaar het Duitsch van RICHARD

?8)
,8)

—

xxn.

De „Signorino" had eéü paard, dat was het
ilaatste nieuwtje in Frascati. Een klein zwart
renpaard, met wapperende manen en langen
ißtaart.

Het was een prachtig gezicht, Marco in het
zadel te zien zitten met zijn breed-gerandeh
.vilten hoed, zwarten Wijden mantel en gewapend met een stok, waarmee hij dehouten
,hekpoorten moest openen, die hij onderweg
door moest.
De jonge man genoot bij al die tochten te
In dolle vaart ging het over de bergen
van Tusculum en door de kastanje-bossohen
van Rocca die Papa.
Op zekeren dag bleef Marco den geheelen
dag uit. Sor Riccardo was doodelijk ongerust,
's Avonds laat wilde hij juist de politie gaan
waarschuwen, toen Marco gezond en wel en
;in de vroolijkste stemming op zijn paard
tam» jtfödrayenj

-
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Te Eist (Betuwe) zijn Zaterdag de
kersen voor Engeland ontvangen, tegen 10
cents per pond.
Kersen.

eerste

OOST-INDIË.
27 Mei.
Ned. mail.
Generaal van Daalen's aftreden.
De „Locomotief" schreef o. a.:
De plotselinge en opvallende verandering
der opinie van den gouverneur-generaal over
generaal van Daalen, levert eene treffende illustratie van de gebeurtenissen der laatste
dagen. Toch moet erkend worden, dat de
landvoogd, na een persoonlijk onderzoek in
Atjeh, een anderen indruk kan ontvangen hebben dan zich vóór dien door lezing van stukken, en rapporten bij hem gevestigd had, ofschoon hierbij weer in acht genomen moet
en, dat van Daalen zijne rapporten nimmer
flatteerde, zoodat men te Buitenzorg alles kön
i.
Reeds om die reden behoorde de gouverneur-generaal, de vader van het stelsel
dat in Atjeh, toepassing vond, de volle verantwoordelijkheid op zioh te nemen van den
waren staat van zaken in Atjeh en had de
gouverneur-generaal zijn leerling en getrouwen
volgeling van Daalen niet mogen opofferen
r meer. Maar buitendien zal ten aanzien
van het civiel bestuur moeten kunnen worden
bewezen, dat gouverneur van Daalen was afgeweken van de principes van het stelselvan Heutsz en voorts dat de tekortkomingen
in civiel bestuur niet het gevolg waren van
zuinigheidsprintah's uit Buitenzorg, maar Van
ipe_soon_ijke, afwijkend© inzichten van gouverneur van Daalen.
De „Java-Bode" merkt hierbij op;
Als dit niet overtuigend kan worden aangetoond, isi er in Indië, door do wij zo waarop
aan. gouverneur van Daalen, op verzoek, ontslag' is verleend als militair en civiel gouverneur van, Atjeh, een giraf onrecht gepleegd!"
„Het rapport der enquête-commissie is thans
in handen van den minister van koloniën. Deze
heeft zijn ambt aanvaard. En de TweedeKamer
_a] er wel voor zorgjea, dat het rapport spoedig
gemaakt, mi&stoaS openbaar besproAls onze geachte collega nu
ken zal wórden. beschouwingen,
enz. eens opzijn vewnotdens,
schortte totdat hij kennis zal hebben gtekregen van dat rapport. Hij cijfert toch zelf dé
mogelijkheid niet weg dat de gou.. --neur-generaai in Atjeh heel iets anders vond dan hij verwacht had. En daarvoor behoeft niemand te
denken aan opzettelijk valsche voorstellingen
door generaal yan Daalen."
Batavia,

Huldebewiizen aan gene raal van

Daalen.

—

Zondag 17 Mei vereenigdon
Koetra, Radja's Europeesche inwoners, zoowel officieren, ambtenaren al., burgers, zioh in
hunne sociëteit en Werd met algemeen*- stemmen besloten, uit hun midden eenige heeren
af te vaardigen om den gouverneur en mevrouw van Daalen ___n_-__ alle Europeesche
inwoners van Atjeh
want ook uit de onderhoorigheden waren tal van telephoni. ohe
en telegraphische hqVaisbefcuigingen ter vergadering ontvangen — hun leedwezen te betuigen over hefc op handen vertrek,
Gelijktijdig zal den generaal een feestelijk
afscheidsmaal worden aangeboden, terwijl de
vergadering tevens met algemeen© stemmen
beslooit, den generaal een eeredegen aan te
bieden, eerstens als blijk van hooge waardeeling; ten tweede, ein niefc \a. het minst,
om daarmede unaniem protest aan te teekenen tegen allen, die getracht hebben, gene-

—

ik geweest ben?* riep hij

lijke tocht is! Eerst zit je in het theater of
zoo, dan ben je midden in de electrisch-verV'
lichte stad. Jeverkleedt je, en na tien minuten
„Te Palestrina
galoppeer je door woeßte bosschen, langs talTe Rome."
looze ruïnes. Niets hoor jê dan het krassen
„Op je Campagna-paard ?*
„Dat was juist de aardigheid. Ik reed over van een uil, of het blaffen van herderehond.
de Pincio en het Corso. De menschen keken Niets gaat boven zoon rit door de eenzame
Campagna."
mij allemaal na."
Dergelijke stemmingen maakten zich al
„Zij vonden het zeker een mooi gezicht je

„Raad eens waar
Eichard Hille toe.

te paard te zien?"
„Ik denk het ook, maar daarop
niet meer ijdel."

meer en meer van Marco meester. Plotseling
ben ik nu dacht hij weer aan zijn ontwerp: Smachten.
Hij ging te paard naar Rome Want zijne

„Niet meer?"
„O neen, ik ben zoo veranderd, ik ben veel
ernstiger geworden. U weet niet hoe ik elk
uur met mijzelf strijd
"
„Tegen het spook van donkere machten,
zooals je het noemt?"
„Ja, maar ik zal u van vandaag vertellen.
De geheele Romeinsche groote wereld zit nog
op hare villa's aan zee, maar toch heb ik
vandaag de Marchesa ontmoet. Ik heb met
haar gesoupeerd in „Café di Roma." De
kellner zette groote oogen op, toen hij een
Campagnuole met zoö'n mooie chique dame
zag binnenkomen."
„Blijft die Marchesa te Rome?"
„Dat weet ik niet. Het is best mogelijk.
Zij is op mij verliefd."
„Verliefd ?.... Een getrouwde vrouw ?*
Marco zag Sor Riccardo aan en barstte toen
uit in een vroolijken schaterlach.

Het gebeurde nu al meer en meer, dat Marco
eerst 's avonds laat thuis kwam.
«Als u een» wi_t hoe jgenotvol zoon nachte-

nachtelijke tochten kon

en wilde hij niet
opgeven.
Ook begon hij nu Weer met ijver te teekenen
in „eireoio degli artistie." Daar verzamelde
zich eiken avond een vroolijke groep Italiaansche artisten, met wie Marco Zich Veel verwanter gevoelde dan met den man, die hem
zijn pleegzoon noemde.
Om den anderen dag reed hij hu des morgens vroeg naar Rome; een paar uur werkte
hij in zijn atelier, dan gebruikte hij zijn
collazione in het „Café di Roma" en daarna
ging hij teekenen.
De dagen waarop Marco in Frascati bleef,
waren feestdagen voor Richard Hille.
„Ik ben blij dat je weer flink aan het werk
bent," zeide Sor Riccard eens; „maar heb je
nu nooit eens tijd om in de Via Rasella bij
tante Dora aan te gaan?"
„Neen, natuurlijk niet; en ik zie haar toch

elke week," antwoordde Marco boos.
„Ja, dat is zoo, maar word nu niet dadelijk
driftig, jongen."
Het gebeurde al meer en meer dat Marco

raal van Daalen's krij^smanseer tic bezoedelen.
Waar zoovelen hebben durven beweren, dat
Van Daalen niefc waard zou zijn het zwaard te
dragen, willen de gezamenlijke Europeesche
inwoners van Atjeh, die zich zooveel beter
dan elders wonenden tot oordcelen bevoegd
achten, door het schenken van een degen,
waarvan het symbool is den drager aJ.s edel
veldheer hoog boven anderen te stellen, waardig protesteeren.
Staande de vergadering werden daarvoor
reeds ettelijke honderden guldens bijeengeibracht.
Atjeh.
gewestelijk
Het
bestüuJ. vaa Atjeh «eind»
25 Mei:
Bij naohtelükelh aanval otp m__rec-_bivak eener
brigade in Boebon door ongeveer 30 man sterk»
bende onzetraijds gewond lioht 2 inlandsche
minderen en 2 dwangarbeiders, gesneuveld 1
dwangarbeider; vijand 2 dooden; neergelegd
in Meulabohsoh!- 2 vijand__n k buit 1 Beaumont,
in Bidië 2 vijanden, verdronken een inlandse^
mindarta.
Nias,

De hoofdten vajï het Sesoewa-gjebied fa Ntea,
dio zich jegens de controleurs in Januari jL
aan vijandelijke demonstraties hadden sohuldig
glemaakt, hebben in Maart, volgens het „kort
verslag", door tusschenkomst van bevriende
hoofden verzocht in onderwerping' te komen.
Den 25e!n Maart begaf de controleur van Nias
zich onder militaire dekking naar Centraal
Zuid-Nlas, ten einde de toestanden aldaar te
leeren kenhen ein te regelen..
voorzitterschap vaß det_i
gouverneur-generaal sou den 29sten Mei de
door de directeuren vaa algtemeen bestuur bij
te wonen buitengewone vergadering van den
Raad van NederË__dsch-Indie worden gehouden, ter bespreking van de ontwerp-begrooting|
voor 1909, waarvan de geraamde uitgaven de
inkomsten; niet weinig moeten overtreffen.
Ónde r

In e eine, den 22en Juni te Batavia
te houden buitengewone algemeene vergadeiing
van aandoelhonideoss in de Maatschappij tot exploitatie van het land Nanggoeng, sou door he*
bestuur een voorstel wonden g-daan tot aankoop van dit thans prachtig rendeerende theeland en tot machtiging van den directeur tot
het aangaan en vestigen van een hypothecaire
geldleening van f 160,000.
Bet-elfde land, zegt de „Java-Bode", dat o__dea' da weeskamer zoo slecht 'beheerd werd^
dat de Tweede Kamer aan den vorigen minister van koloniën het geld meende te moeten
weigeren om het door bet gouv-ffnemeats te
doen terugkoopen.

.

Dg referendaris b^ het depar*e.
ment vaa onderwijs. O. C. P. "Vigielius gaatl
wegens langdurigten, dienst met een jaar ve_.
lof n__a_. Europa.
Mej. O. L. H. van. Leeireum, omderv_ij_e_--i
2e klasse' aan db openbare meisjessohool te
Padang, heeft het verzoek g-daan om een ja__.
verlof naar Europa wegjen's langdurigten dienst»;
— Dis chef der werkplaatsen van de Staats .
spoorwegten op Sumatra, E. D. O. Middelaar,
heeft het verzoek gisdjaaji cnn een jaar verlos
___tr Europa^ met ingang van 24 Juni.
De opzichtei' 2e klasse von «fen waterstaat
Th. Oh. -tost, heeft wegena langdterigbn dienst
jaar verlof haar Europa aaj_g)ev__agdL.

—

CIVIEL DEPARTEMENT. Benoemd: bg den pest
en telegraafdienst tot oommies 2e kl. L. G. van Loon |

„dadelijk driftig" werd...

Eens op een Zondag wfts de familie weer
bijeen, uitgezonderd Minardi, die dezen keer
toevallig ontbrak.
Er werd gesproken over Mareo's werk. Di
jonge artist verkeerde in een van eijne mo»

delooze stemmingen.
„Wat geeft het eigenlijk allemaal ?* riep hij
uit. „Die beroeps-modellen deugen geen van
allen. Ik moet hebben een jong, teer wezen,
een Psyche. Als ik die niet vind, dan komt
er van mij als artist niets terecht.*
„Als er dan niets van jou als kunstenaar
terecht komt, dan moeten we ons schamen
ons zóó in je te hebben vergist," zeide tante

Dora.

„Aan wie de schuld?" hernam Marco, om
zich te verdedigen. „Wie heeft mij in het
hoofd gepraat dat ik een artist ben? U
En, aan-»
allemaal, en niemand anders!
genomen dat ik talent heb, tè Rome worden
geen talenten meer gevormd. Voor beeldhouwen schilderkunst bestaat slechts één oord,
waar moderne artisten Worden gevormd.. En
Parijs, dat is de stad vaa
dat 1b Parijs
de nieuwe kunst, de kunst van onzen tijd 1*
„Dus je wou naar Parijs ?" vroeg Tante Dora.
„Ja, als ik hier niet het model vind, daif
ik zoek, dan wil ik naar Parijs."
„Om te Parijs te worden wat je te Rome
niet kunt worden?" vroeg Sor Riccardo oj
smartelijken toon.
Marco zag Lella aah, die roerloos stond ël
hem onafgebroken aanstaarde met dienzelfdöï,
blik, die hem reeds vroeger had getroffen.

HET NIEUWS VAN DEN DAG.
bij het boschwezen tot opziener Ch. W. E. le Clercq
N. P. Floris.
met de
Belast: tegelijk met zijn eigen
waarn. van het beheer der houtvesterij Oost-Soelang
de adsp.-houtvester, tijd. belast met het beheer der
houtvesterij West-Soelang, A. Los; met het beheer
der houtvesterij Margasari de adj.-houtvester le kl.
voor den duur van het aan den
J. H.
afdeelingschef bij het depart. van landbouw Dr. W.
G. Boorsma verleend verlof naar Europa als waarn.
de scheikundige en apotheker Dr. J. C. fütsema.
Gesteld: ter beschikking van den alg. secretaris
de ambtenaar ter besch. van den directeur van
0., E. en N. Mr. J. D. Pijper.
Betuigd: de tevredenheid der regeering aan den
Bn

op het residentie-bureau te Pamekasan
over de wijze waarop hij,
(Madoera) R. E.
met gelijktijdige uitoefening zijner eigen
eich-gekweten heeft: a. van de waarnemingen gedurende 28 dagen en twee maanden der betrekk. van
ass.-res.-secretaris van genoemd gewest en 6. van de
waarneming van 23 Febr. tot en met 11 Mei 1906
der betrekking van zoutboofddepöt-pakhuismeester
te Tjapak en Mangoenan (Madoera).
Bij het onderwijs. Benoemd: tot onderwijzer
Be kl. en geplaatst aan de gemengde school te Banda-Neira J. F. A. Belfroid ; tot id. en geplaatst aan
de openb. inlandsche schooi le kl. te Bondowoso VV.
commies

Verbrugge.
Bij de normaalschool te Batavia. Ontslagen:

Wegens vertrek, eervol, a!s tijd. leeraar in de geschiedenis, J. G. Doorman en benoemd met het nieuwe
schooljaar tot id. id. P. Koppejan, leeraar van de
Koninpin Wilhelminascbool.
Ingetrokken: de overplaatsing van de hulponderwijzeres mej. H. C. J. van der Schaaf van de
le school C te Soerabaja naar de le school te Buitenzorg; van de tijd. hulponderwijzeres mej. L. J.
Hartevelt van de 3e school te Djokdjakarta naar de
2e school te Meester-Cornelis.

Overgeplaatst: van de le school C te Soerabaja

de le school B te Semarang, de hulponderwijzeres mej. H. Cj J. van der Schaaf vd. ; van de le
school B te Semarang naar de 'Ze school te MeesterCornelis, de tijd. id. mej. W. H. F. Versteeg- en
zulks ten einde de normaallessen te kunnen volgen ;
van de le school C. te Soerabaja naar de leid. te
Buitenzorg, de hulponderwijzeres mej. H. C. J. van
van de le school te Buitenzorg naar de
den
de id. Mej. M. Elzas;
le school te Meester
van de le school te Meester Cornelis naar de school
te Medan, de id. mej. H. A. Bouling; van de school
te Medan naar de 5e school te Soerabaja, de tijd. id.
mej. D. Grundberg; van de 6e school te Soerabaja
naar de 2e school te Probolinggo, deid. mej. H. Noll;
van de 2e school te Probolinggo naar de le B te
Soerabaja, de onderwijzer 3e kl. A. Mackay; van de
school B. te Soerabaja naar id. te Ngaudjoek, de
id. J. A. Dank; van de school te Ngandjoek naar
de 3e school te Soerabaja, de id. W. H. Ridderhof;
van de 3e school te Soerabaja naar die te Sawahloentoe, de id. id. G. H. H. van Thiel; van die te Sa«vahloentoe naar de le^gemengde sohoolB. te Batavia,
de id. id. A. 'Ch. W. van Es ; van de le gemengde
de id. id.
school B te Batavia naar die te
van die te Gorontalo naar de _e te
T.
Meester Cornelis, de id. id. A. Lammeree; van de
2e te Meester Cornelis naar de 3e te Magelang, de
hulpond. mej. L. J. Rambaldo; van de 3e sohool te
Magelang, naar de 6e te Batavia, de onderwijzer 3e
kl. A. Overbeeke van de 6e te Batavia, naar dievte
Toeban, de id. id. W. van Bergen; van de school te
ïoeban, naar de 4e te Semarang, de tijd. hulponderwijzeres mej.C.W.J. van Meus, om zich voor het examen
in de Fransche taal te bekwamen; van de 4e school
te Semarang, naar de 6e te Batavia, de tijd. id. mej.
A. C. Maier; van de be school te Batavia, naar de
de id. Mej. M. Gol van de
le school te
2e gemengde school te Djokdjakarta, naar de 3e
school aldaar, de id. mej. E. Heijning, van de 3e
school te Djokdjakarta, naar de 2e te Meester Cornelis, de tijd. id mej. L. J. Hartevelt; van de 2e
school te Meester Cornelis, naar de meisjesschool te
mevr. H. M. Vogler; van de meisjesschool te Soerakarta naar de 2e id. te Soerabaja, de
id. mej. S. L. Douwes Dekker; van de 2e meisjesschool te Soerabaja naar die te Djember, de id. mej.
ï. E. Dulan Barre; van de school te Djember naar
de le sohool C te Soerabaja, de tijd. id. mej. B. L.
Sieburgh.
Ontslagen: wegens volbrachten diensttijd eervol
nit 's lands dienst de griffier van den landraad te
Pati (Semarang) P. G. Lutter ; op verzoek met 3 Juni
wegens volbrachten diensttijd eervol uit 's lands
dienst de tijd. waarn. stationschef 2e kl. bij de
Oosterlijnen D. A. van Hien; uit 's lands dienst de
opziener bij het boschwezen F. J. C. Eyzendooren;
eervol uit id. de klerk op het residentiekantoor te
Bemerang Mej. A. V. Hubner en de ambtenaar op
wachtgeld <J. J. Lina, laatst commies le kl. bij den
post- en telegraafdienst; op verzoekeervol uit 's lands
dienst de klerk op het res.-kantoor te Pasoeroean
Daar

VAN WOENSDAG.

van de Koning der Ned. op de Siboga de off. van gez.
2e kl. A. W. G. Kamerling; van de Siboga op de
Koning der Ned. de off. van gez. 2e kl. B. Hendrikx
van de Sumbawa op de Koningin Wilhelmina de off.mach. A. den Hamer; van de Koningin Wilhelmina
de off.-mach. le kl. B. H. Harinck; van de Hertog
Hendrik op de Koning der Ned. en verg. om wegens
langd. verblp te repatrieeren de off.-mach. le kl.
G. R. W. van der Klugt.
Geplaatst: op de Koning der Ned. om over te
gaan op de Van Doom de off.-mach. 2e kl. A. F. G.
Croese, verwacht uit Nederland.
Ontheven: op verzoek eervol als tijd. waarn.
onderbaas-bankwerker, tevens draaier bij het marine-

etablissement te Soerabaja, W.
Benoemd: tot baas-timmerman,

tevens

model-

maker bij het marine-etablissement te Soerabaja, de
ambtenaar op non-act. K. Kruijff; tot stuurman
(beheerder van den tijdbal bij het marine-etablissement) te Soerabaja H. G. Schuitema.
Verleend: wegens ziekte een jaar verlof naar
Europa aan den ambtenaar op wachtgeld L. A. van
Nels, laatst le stuurman bij de gouvern.-marine.

Trouw-, geboorte- en doodberichtenuit Indische bladen.
A. J. W. Visser en E. M. L. Meysr,
Poerwakarta; F. J. Claassen en M. Ch. Sprenkel,
Paloppo—Weltevreden M. Maurenbrecher en E. J. J.
v. Alphen de Veer, Bandoenï; K. W. Gerken en C.
S. Kok, Oengaran—Tjomal; C. L. Dankmeyer en C.
Viersen, Palembang; E. F. ReynekeenA. L. Donleben,
Soerabaja; J. M. Obreen en F. van der Spil, Bandoeng.
BEVALLEN : E. Hagenaar—Tenscher,z., Bandoeng ;
GEHDWD:

Wieland—Verhage, d., Makassar; G. Badings—Wouters, d., Buitenzorg; E. Meyjes—Van Emmerik, d.,
Batavia; Th. Slot—Vermeulen, d., Weltevreden ;E.
M. Reurslag—Keurschot,
Tjilatjap; F. R. van
Motman—Van Motman, d., Weltevreden; R. Carp—
Besito; Brain —Verver, d., SoeraVan Hogezand,
baja ; Barneveld Binkhuysen—Bangert, z. Probolingo ;
Hulswit—Lammers Lisnet, Blitar ; M. E. Ohlenroth
Lawang Ketjen—Worthington, d.,
—Nieuwpoort,
Soerabaja; Meerten—Berenbak, d., Soerabaja ; Niehaus—Willemsen,
Modjokerto.
OVERLEDEN: F. H. Bodmer, Batavia; J. E.
Frederiks, Bandjoen ; E. M. van Leyen, 5 j., Kendal.

SCHOOLNIEÜWS.
Eindexamens Gymnasia.
Amsterdam, 19, 20 en 22 Juni. Gereformeerd
Gymnasium. Geëx. 6 cand. Geslaagd (allen voor
diploma B) de heeren: F. J. D. Barends, F. L. Rut-

24 JUNI 1903 J le BLAD.

Voordracht: voor onderwijzer aan de
nieuwe openbare school letter F te Schiedam (drie
vacatures): 1. A. Meeuse, te Nieuwe-Tonge;A. Dijksman, Koudekerk a/d Rijn ; G. Brouwer, te Nijverdal;
2. A. Dijksman, te Koudekerk a/d Rijn; G. Brouwer,
te Nijverdal; J. C. Kotvis, te
3.
G. Brouwer, te Nijverdal; J. C. Kotvis, te Noordte Overschie;
Scharwoude en J. P. W. v. d.
voor onderwijzeres in de handwerken aan de o. 1.
school 3e kl.'N°. 6te Leiden: 10. mej. S. Overdiep,
20. mej. E. J. J. Wagemans en 30. mej. J. van der
allen te Leiden;
voor onderwijzeres te Uffelte
(Dr.): 10. mej. A. Jans, te Meppel, 20. mej. E. H.
Nieboer, te Franeker.

—

—

De Vereeniging van onderwijzers bij
de Rijks-Normaallesssen in de provincie «Gelderland»
heeft hare 25e algemeene vergadering gehouden te
Nijmegen, onder voorzitterschap vau den schoolopziener in het district Tiel, den Heer A. Rienks, als
opvolger van Dr. P. Fockens.
De Heer G. de Weerd, uit Buren, besprak de vraag S
Het examenvak «Nederlandsche taal», zooals dit in
het bestaande pogramma omschreven is, heeft te
grooten invloed op den uitslag van het onderwijzersexamen. Wat zou er voor in de plaats moeten gesteld
worden 1
De vergadering vereenigde zich met de meening
van den inleider en besloot dien overeenkomstig
den Inspecteur van het Lager Onderwijs in de eerste
Inspectie en den Minister van Binnenlandsche
zaken te verzoeken, datuit hetKon. besluit, resjelende
het afnemen van het examen, bedoeld bij art. 77 a
der wet op het Lager onderwijs, worde weggelaten
de bepaling, dat de candidaat, die een onvoldoend
cijfer krijgt voor Nederlandsche taal, onvoorwaardelijk wordt afgewezen.
De uitgaven der vereeniging bedroegen / 37.36, de
inkomsten (met inbegrip van het saldo van het vorige
jaar) 122.87; het voordeeligoverschot is dus 85.51.
De rekening werd goedgekeurd.
Ter vervanging van de heerenK. Mauritz en S. Snijder
bestuursleden uit de districtenTiel en Zutphen,
die niet herkiesbaar waren werden gekozen de heeren
J. van Otegem, te Tiel (voor het district Tiel), en C.
Brands, te Winterswijk (voor het district Zutphen).
De Heer N. J. Visscher, uit Zutphen, behandelde:
«Een en ander omtrent de studie onzer letterkunde
eu het lezen.« Spreker gaf de richtingen aan, welke
naar zijn meening bij het onderwijs in die vakken
met vrucht kunnen gevolgd woorden.

—’

2

schikking tot heffing van een toeslag in de D-treinen,
Pleiter concludeert, dat hier geen overtreding bc.
staat en dat alzoo de beklaagde moet worden ont.
Blagen van rechtsvervolging.
Uitspraak 26 Juni.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
4 60 Cent per regel.

Waarom te lijden?
De PINK PILLEN moeten genezen.
Het doet ons leed de menschen te zien lijden aaa
de maag, want wij weten dat zij door onze Pink Pillen
genezen kunnen worden. Bestaat er een meer algemeene ziekte, en die zoo pijnlijk, zoo verzwakkend
is . De Pink Pillen genezen naar zeer goed. De Heer
Leriche, te Soignies, Braine-straat, is door de Pink
Pillen genezen en schreef ons:

’

—

Eene inleiding van den Heer Van Otegem, uit Tiel,

C -aT|a__ii-i_
De HeerLeriche.

(Photo

IViiij. -___■-__-

Ihéo. Coppieters, Soignies.)

over het zangonderwijs aan de opleidingsscholen
werd uitgesteld.

-Ii verklaar door de Pink Pillen te zijn genezen
van een maagziekte die sedert langen tijd duurde.»
gers, Th. van Schelven.
De maagkwalen zijn bijna alle van denzelfden oorHet examen wordt voortgezet met 3 candidaten.
sprong, overlading van de maag, voortkomende,
RECHTSZAKEN.
alle
vorige
slaagden
Van de
candidaten met
groep
'tzij uit een staat van algemeene zwakte, 'tzij uiteen
wie het examen was voortgezet, namelijk de heeren:
misplaatste zorg voor overvoeding.
G. Jansen, Th. Buys, J. O. H.
H. A. van
Executeurs loon.
Een bij testament
Men overlaadt de maag en weldra verteert deze
Romijn, allen voor diploma A.
benoemd executeur-testamentair, wiens benoeming niet dan pijnlijk, om daarna in het geheel niet meer
Gouda. Geslaagd voor getuigschrift A: F. Anker, bij codicil was herroepen, vorderde executeurste verteren. Brakingen en diarrheeën maken de voeJ. S. Hoek; en voor getuigsohrift loon. De Rechtbank te Rotterdam wiees hem die ding onmogelijk, of wel de onverteerdespijzen blijven
mej. J. J.
A en B: G. W. Rupke. Afgewezen: 1. Het examen
in Je maag, bederven er, worden vergiften of vervordering toe, op grond dat de bij testameoit gewordt nog voortgezet.
het organisme.
giftigen
benoeming
bij
niet rechtens
codicil kon
20 Juni. Geslaagd voor diploma A dane
In het eene en het andere geval moet de verzwakde heeren: P. de Bruijn, A. Dirkzwager, J. J. L. worden herroepen.
king van de maag genezen worden, en de Pink Pillen
Het Gerechte hof te 's-Gravenhage beslissende zijn het middel daartoe.
Duijvendak, J. M. Lindeijer, Ph. J. Vreugdenhil. Voor
diploma B de heer: J. W. Lely; voor diploma A en in hooger beroep, heeft thans dit vonnis vernieDe dyspepsie ondermijnt de mensohen. Zij is een
B de heer J. D. Drost.
ernstig beletsel voor de vervulling hunner pliohten.
tigd.
Een leerling afgewezen.
aldus oordeie.lt Wanneer de maag ziek is, is geheel net lichaamsgestel
Art. 1039 Burgerlijk Wetboek
Utrecht. Christelijk Gymnasium. Geslaagd: P. het
de
pp
overweging, van streek.
blijkbaar
Hof
berust
Elden,
J. de Bruyn, W. J. van
J. Ch. Jörg, D. N. A.
De Pink Pillen worden volkomen opgenomen en
de
eem
testamentaire
herroeping
dat
van.
beschikde Lange, J. A. van der Lee, C. J. van Leeuwen, H.
versterken
alle organen. Zij geven bloed en verkwikken
aa_.
A. Mulder, W. L. Nieuwenhuysen en A. H. van king in kracht van werking gelijk is
het made zenuwen. Zij zijn ook onovertroffen tegen bloedRavesteijn, allen voor afd. A. Herexamen één. Afgeken van een testamentaire beschikking, en dat armoede, bleekzucht, algemeene zwakte, schele
wezen geen.
daarom de herroeping moeit geschieden op een pijn, zenuwpijnen, heupjioht, rheumatiek.
Verkrijgbaar bij alle goede Drogisten en bij Snabilié,
wijze, welke evenveel waarborgen geeft als geBenoemd: tot onderwijzer aan de o.], elsoht worden voor het maken van heit testament. Hoofddepóthouder, 7 Groote Markt, Rotterdam. Prijs
sohool te Altforst J. G. Elemans, te Tiel;
tot Op dien grond is de uitdrukking in art. 1039 f 1.75 de doos, / 9.— per 6 doozen.
Depothouders te Amsterdam: A. van Tuyll, Paleisonderwijzeres te Vrij hoeven-Kapel mej. Koppener, te uiterste wil, van welke d© herroeping wordt
13; Cléban k C°., Heiligenweg 42, en Pharmacie
straat
tot onderwijzeres te Koog-aan-de-Zaan
Utrecht;
op te vatten in den zin van Francaise, Galerij 35.
geregeld,
slechts
A.
d.
de
te
Jonge,
R.
v.
Veen
Meppel, en A. M. den eene beschikking die
men. slechts bij testament
tot onderwijzeres te GasHartog, te Assendelft;
kam maken. Nu art. 952 B. W. aanstelling van
selternijveen mej. M. M. Klasen, te Appingedam;
tot onderwijzeres te Noordwelle(Zeel.) mej. G. C. eem executeur bij codicil' veroorlooft, is ook de
STADSNIEUWS.
Bakker, te Ïerseke;
tot onderwijzer aan de openb. herroeping bij codicil van de bij testament 'gedane
school voor meer uitgebreid lager onderwijs te Uden aanstelling yam kracht.
Rijfes-Pos .spaarbank.
Th. L. Rademakers, te Ossenisse (Zeeuwsch-ViaanHet executeursloon werd dus niet toegekend.
tot hoofd der school te Wapse (bij
deren);
Opgaaf uitsluitend betreffende het postkantoor Amsterdam
tot onderwijen eijne bijkantoren.
Havelte) H. Dertien, te Noordhom;
Toeslag D-trein.
Voor het kantongerecht
zeres in de handwerken te Brielle Mej. C. Hoek, te te
Maand Mei 1908:
de
zaak
is
behandeld
den
tegen
Almeloo
Heer
tot onderwijzer aan de Oosterschool te
Brielle;
op
1
Mei
1908
te
Saldo
fabrikant
het
/ 16,512,929.24%
weigeren
Hengeloo,
inzake
van
P.,
te Ganzedijk (gem.
Beerta (Gr.) D. S.
1
„ * 763,552.64%
tot
ult.
Mei
van
Ontvangen
in
betaling
D-trein,
toeslag
van / 0.60
een
welke
Finsterwolde);
tot idem aan de Westerschool te
Beerta F. K. Heslinga, te Sappemeer;
tot leeraar verlangd werd door den conduotenr op last van de
17.2Y6.481.89
in de scheikunde aan het instituut-Poutsma te H. IJ. S. M., krachtens een besluit van den Minister Uitbetaald van 1 tot ult. Mei
„**
929,312.10
Steenbergen,
scheikundig-ingenieur,
Leeuwarden H.D.
van Waterstaat, niettegenstaande de Heer P. als
te Arnhem;
tot onderwijzeres te Finsterwolde (Gr.)
der Spoorweg-Maatschappij AlmeloSaldo op ult. Mei 1908
f 16,347,169.79 '
te Ganzedijk tot commissaris
mej. S. Wartena, te Groningen;
begrepen
bedrag
bezit
een
*)
was van eene kaart van
Hieronder
Salzbergen in het
onderwijzeres mej. W. F. J. Heikens, te Groningen;
1940.42% wegens afschrijving op
personeelen vrijdom, te allen tijden geldig op de lijn van
tot onderwijzer W. E. B. de Jonge, te Nieuwolda;
Staatsschuldboekjes.
tot
te
Hoogwoud
L.
te Haaronderwijzer
Almelo-Salzbergen.
W. J. Westerkamp.
tot hoofd der Chr. school te Oudega
**) Hieronder begrepen een bedrag
DEPARTEMENT VAN OORLOG. Geplaatst: te lemmermeer ;
Het Op. Min. eiaohte veroordeeling tot een geldvan
(Fr.) J. van Tuijl, onderwijzer aan eene Chr. school
/ 2110.44 wegens aankoop van
Boerabaja als kwartiermeester van het subsistentenvan / 1.
boete
Schuld, alsmede een bedrag
Nationale
de
A.
te
te
tot
der
Stuijver;
Soerabaja
op
Vlaardingen;
kapt.-kw.
J.
hoofd
school
te
(tijd.)
feader
De verdediger, Mr. G. Kortenbout van der Sluys, van / 48,345.65 wegens insohrijving
tot onderwijzeres
het bureau van den gewest, intendant de 2e luit.-kw. Espeloo J. Blokker, te Holten;
J. R. Pronk; van Lahat naar Atjeh, de off. van gez. te Borne mej. M. S. ten Cate, aldaar; tot reserve- beriep zich op de overeenkomst van 1892, waarbij op Staatsaohuldboekjes.
ge kl. H. Jacobs; van Batavia naar Lahat de id. id. onderwijzer te Borne H. Vonk, te Weerseloo;
tot de H. IJ. S. M. zich verbond vrij vervoerten allen tijde Boekjes in omloop op 1 Mei 1908
238,215
jj. L. Biirg; bij het 10e de kapt. W. H. Scheij; bij onderwijzeres aan school A te Den Ham mei.F. Fris, te verleenen op de lijn Almelo-Salzbergen aan com- Afgegeven van 1 tot ult. Mei
1,389
tot onderwijzer te Beerta S. R. Heslinga,
te Zwolle;
bet rechterhalf 15e de onder-luit. J. H. de Roode.
dezer.
Het
van
bewijs
personeelen
missarissen
vrijdom,
tot onderwijzeres te Ee mej. Baarda,
Ingetrokken: de overplaatsing van den ln luit. te Burum;
239,604
aan den beklaagde uitgereikt, behoort tot de plaatsAfbetaald van 1 tot ult. Mei ..'...
der art. W. Ch. F. Meijer, te Nagrek, naar Batoe te Engwierum; tot vader en moeder in het Wees775
bewijzen,
geven
op
welke kosteloos recht
vervoer en
en Werkhuis te Assen A. G. Koopmans en echtgeDjadjar.
waarop niet van toepassing is de Ministerieele bc. Boekjes in omloop op ult. Mei 1908
DEPARTEMENT VAN MARINE. Overgeplaatst: noote, te Anjum (Fr.).
238,829

—

—

—

—

—
—

„Als hij geen model vindt voor zijn ontwerp,
dan gaat nij weg van hier. Dat zou zijnongeluk

pijn. Niemand kan het zoo goed met hem
meenen als Sor Riccardo en Tante Dora. En
wat zou Sor Riccardo beginnen als hij zijn
jongen moest missen?"
Die gedachte drong zich aanhoudend aan
de kleine Lella op. Of zij bij de zusters in
de koele stille klooster-cel zat, om een gewaad

—

—

—

—

—

—

—

—

——

’

— —
—

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

worden, maar ongelukkig zal hij nooit zijn.
Voor hem gevoel" ik dan ook geen medelijden.
Wel voor den ander
Maar de .mal'
occhio" heeft mij getroffen. Wat zal er van
mij worden? Heilige Moeder Gods, sta me

bij!

.
.
... ’

—

—

——
—

xxni.

—

—

"

Marco verscheen niet in de Via Rasella,
omdat hij Lella wilde vermijden. Ook op de
Zaterdagen en Zondagen wist hij het altijd
zóó aan te leggen dat hij zich nooit met Lella
voor de Madonna te naaien, of dat zij met alleen bevond. Ook Lella ontweek hem. Maar
Tante Dora zat te praten, of hare moeder beiden beseften, dat zij zich toch onwederhielp, altijd drongen dezelfde gedachten zich staa»baar tot elkander voelden aangetrokken.
Op zekeren dag reed Marco weder door
aan haar op.
En wat zou er van haarzelf worden als Rome. Op het Corso kreeg hij plotseling Lella
Marco was vertrokken? Het leven zou haar in het oog, Deze had hem ook gezien; met
ondragelijk worden als zij hem niet meer zag. een vuurrood gezichtje van blijdschap drukte
[n zijrie nabijheid vertoeven, dat was het zij zich tegen de poort van een huis. Marco
was al van zijn paard gesprongen; aan een
eenige wat Lella van het leven verlangde.
Sinds dien tocht over de Ponte Molle was straatjongen wierp hij de teugels toe.
„Goeden morgen, kleintje," begon hij. „Je
het arme kind bijgeloovig en angstig. Die
blonde vrouw had haar aangezien met het wou je toch niet voor mij verstoppen, wei ?
occhio". leder, wien zulk een blik trof, Je beeft en ziet zoo bleek/
zou door ongeluk en rampen worden vervolgd.
„Waarom bleven al die menschen staan ?"
haar
zulke
verhalen
treurige
zij ons wilden nakijken. Jouw
had
'„Omdat
Hare moeder
verteld van het „mal' occhio". Sor Riccardo uiterlijk is niet ongunstig en het mijne ook
en tante Dora geloofden er niet aan, maar niet. Heb je niet gehoord wat zij zeiden:
die geloofden ook niet aan de Madonna en „Wat een lief kind !.... En wat houdt zij
de lieve Heiligen....
van dien jongen man!... .""
liefheeft,
mij
dat
Minardi
maar
weet,
„Marco, Marco!"
„Ik
„Zij denken natuurlijk, dat wij verloofd zijn;
Ik kan geen liefde voor hem voelen. Heilige
Hij is in elk geval verliefd. Maar dat is lang niet
Moeder Gods, erbarm TT mijner
een groot kunstenaar, maar als mensch onge- hetzelfde. Verloofd zal ik nooit zijn ik weet
lukkig. Marco zal ook een eroot kunstenaar niet. of ik daar blij om moet zijn of niet—"

—

Met gesloten oogen lag hij achterover in
„Toch ben je gelukkig."
Tot
ziens
dus.
De
gelukkig...
groeten
„Ja,
zijn leunstoel, terwijl die gedachten door zijn
geest woelden. Hij hoorde niet dat iemand
thuis."
„Ga je naar je atelier? Heb je gevonden zacht door de open deur naar binnen gleed,.
wat je zocht?"
„Marco 1"
„Psyche, bedoel je? Ik zoek niet meer. Ik
De jonge artist meende eerst die stem nog
heb het opgegeven."
je gaat heen?"
„Dus
Lella;
maar zeg het nog aan niemand."
„Ja,
„Ga je naar Parijs ?... Arme Sor Riccardo!"
„Ik ga naar Monte Carlo."
Lella liep voort, in gedachten verzonken.
Ze durfde niet aan Mareo's luchthartige

—

woorden denken.

En Marco steeg weder te paard; hij reed
verder, fier en trotsch als een overwinnaar.
Hij gevoelde een zegepraal op zichzelf te
hebben behaald, want hij besefte dat hot
schuchtere nimfje met hem meegegaan zou
zijn, als hij haar fluisterend gevraagd had.

Reeds lang geleden had

Marco zich den
fijnen doorzichtigen sluier aangeschaft, waarin
hij zijne Psyche had willen hullen bij haar
opstijgen van de aarde naar den hemel. De
witte stof lag over de leuning van een stoel.
Voor Marco stond zijn ontwerp als schets.
Het was kranig van den atelier-bediende om
de klei-massa zooveel weken achtereen vochtig te hebben gehouden.
„Wat geeft het of ik die vormen en het
gelaat in gedachte voor mij zie," zeide Marco
bij zichzelf. „Dat is niet genoeg. Ik moet de
werkelijkheid voor mij zien. Naar het leven
moet ik schen_en."

in zijn droom te vernemen. Doch toen hij de
oogen opsloeg, zag hij het nimf je voor zich
met hetzelfde schuchtere lachje op haar bekoorlijk gelaat, dat hij aan zijn beeld wilde
geven.
Een oogenblik keek hij haar aan; sprakeloos

van verbazing.
„Kom je hier?" fluisterde hij.
„Ik moest komen."
Langzaam stond hij op om de deur te sluiten,
„Nu zij naar jou moest komen, moet
je flink zijn en den strijd volhouden," zeide

hij bij zichzelf.

"

„Marco
„Wat wou je?"

weer liggen en doe je oogen dicht.*
„Ik zal doen wat je verlangt.... Daar lig.
het ligt voor je gereed."
het gewaad
„Waar moet ik staan?"
„Op het voetstuk, kleine Lella."
Zij ontkleedde zich en hulde zich in den
wazigen sluier. Met een glimlach op haar
bekoorlijk gelaat en een bijzondere uitdrukking in de mooie oogen volbracht zij haar

„Ga

—

liefdewerk.....

(Wordt vervolgd).
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Jaarmarkten.
Schagen, 22 Juni. Aan de Paardenmarkt werden
aangevoerd 130 Werkpaarden ’2OO a 460, 30 drie en
vierjarige Paarden ’250 a 376, 50 Hitten ’6O a 150,
40 Slachtpuarden ’9O a 150. Handel trekkende,
prijzen gedrukt.
Visch.
IJmuiden, 22 Juni. Heden aangekomen aan den
Rij k s vischafslag 12 stoomtrawlers, stoombeugers,
kotters,
2 sloepen,
bommeu en
loggers,
kustvisschera.
Marktprijzen:
stuk kist
groote Tongen
0.55 a o.B2lper stuk.
632
middel dito
0.67
1584
0.34
kleine dito
0.07
2329
0.23i
Kabeljauw
45
I.ÖJ
0.70
Kreeft
16
" 0.50 , -."
7-50
15.- „20 stuks.
11.
»
"°«
9._
7ö iarbofc
35—
kist(3ÜKjc.)

FINANCIEELE BERICHTEN.
Verkorte Balans

Bank:
Disconto-Rekening
Papier o/h Buitenland,,
Beleenihg-Rekening „
Voorschotten a/h Rijk „
„
Munt: Goud

’

„ Zilver enz.
Muntmateriaal, Goud

„
„
Zilver „
„
Belegd Reservefonds „
„

der

Nedenauasche
13 Juui.
20 Juni.
53,012,231.4&\f 51,300,192.94
9,793,604.06,, 9,496.667.92
62,674,520.63^,, 63,775,068.10
7,669,697.48*,, 7,274,184.21

„ 30,98.',650—
„ 51,184,389.821
„ 61,454,591.68
„
9,021,867.96 ■ 9,021,867.96
1,800,000.— „ 1,300,000—
1,120,789.38 „ 1,447,678.47

30,969,050.—

50,500,144.52
61,454,591.68

—

—

287,316,49-,20-V f

287,237^-9UOi

Geb. en ineub. der B.
Diverse rekeningen „

’. . ’
.. „

Kapitaal
20,000,000—
„ 20,000,000.—
5,031,908.44 „ 5,031,908.44
Reservefonds
Bankt., in omloop
„255,022,630.— „262,748,925—
Bankass. in omloop „ 1,503,825.35 „ 1,879,231.731
Rekening-C. saldo's
Diverse rekeningen.

.„

4,1532,653 51

’„

1,125,480.901,,

6,377,535 05*
1,H)9 690.87A

/'287,316.498.20i,'.287,237,291.10i

Beschikbaar raetaalsaldo

’

39.120,126,76.^.

INGEZONDEN.
(De Redactie verbindt zich niet tot teruggaafvan
ingekomen stukken.)
Scholen te Krommenie.
Mijnheer de Redacteur!

Mag ik u beleefd verzoeken onderstaande regelen
fa uw veel gelezen blad te plaatsen? In het belang
Van de gezondheid der schoolgaande kinderen te
Krommenie meen ik het noodig in het openbaar te
protesteeren tegen de onhygiënische toestanden op
de scholen in deze gemeente. Slechts éénmaal per
jaar worden hier de scholen met water gereinigd
en eens per week de vloeren met vochtig zaagsel geveegd. Bij deze wekelijksche schoonmaak
blijven de schooloanken op haar plaats staan. Er is
dan ook geen sprake van, dat de lokalen voldoende
stofvrij gereinigd worden. Nu zijn hier in ongeveer
maanden 2 7diphtheritis-gevallen voorgekomen.

De afd. Krommenie van Volksonderwijs heeft 27 April

1908 een verzoek gezonden aan den Raad. dergemeente,

om verbetering te brengen in het schoonhouden der
Schoollokalen. Dit verzoekschrift is denzelfden dag
in de raadsvergadering behandeld. Alhoewel twee
raadsleden deze zaak door den raad wilden doen
behandelen, werd het adres in handen gesteld van
B. en W. ter behandeling en afdoening. De burge-

meester gaf te kennen, dat aangelegenheden het
interieur der schoolgebouwen betreffend tot de bevoegdheid van B. en W. behooren. Nu is hier, behalve
de gemeentescholen, nog een bewaarschool, die niet
ïessorteert onder B, en VV". maar onder eene commis;*ie van ingezetenen en die alle weken terdege wordt
"choongemaakt. Deze bewaarschool is ontsmet, maar
Op de andere scholen met circa 500 leerlingen is
thans, 20 Juni, de toestand nog dezelfde. Er zijn weer
eenigediphtheritis-gevallen van schoolgaandekinderen

bijgekomen.

Nu geloof ik gaarne dat water op houten vloeren
nadeelig werkt dan voordeelig, maar waarom
dan de lokalen niet goed gereinigd met behulp
Van carbolwater of een ander desinfecteerend
middel 1 Het schqnt mij verklaarbaar dat ouders,
die eenig begrip van hygiëne hebben, aarzelen

eer

hun

kinderen nog langer naar de school te sturen,

op gevaar af van te worden bekeurd en veroordeeld als zij ze thuis houden. Is de gezondheid
Van- 500 schoolgaande kinderen niet een zeer groot
belang 1 En is elke dag uitstel van een voldoende
reiniging of ontsmetting niet een groot verzuim ?
Welnu, van 27 April af tot 20 Juni hebben de ouders
tevergeefs gewaoht.
U beleefd dankend voor de plaatsing,
hoogachtend,
B. J. Baars.

Krommenie, 21 Juni.

BOLSWARD.
van den

Door

tusschenkomst

Boekhandelaar P. DE JONG,

te Bolsward, wordt HET NIEVWtS
VAN DEN DAG aldaar des avonds

onmiddellijk na aankomst van de
Stoomtram te 10.55 A.T.bezorgd
tegen den gewonen abonnementsprijs van ’2.50 per 3 maanden.
»

—

—■—

Adverlenüên:
ran 3ofminder regels ’0.9 6

elke regel meer 30 Cent.
liiofdadigheids-Advertentiên halven prijs. Zonderrabat voor tusseiienpersonen

WortoEcroaÉüGßotterilai:
de Hoogere
Burger-

Aan

sohool met 5-jarigen cursus
voor Jongens

een Leeraar

voor de V. is- en Natuurkunde.
Aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus
Voor Jongens

een tijdelijk Leeraar

voor de "Wiskunde.

Inlichtiogen, ook omtrent bezol-

diging, worden gegeven door de
Directeuren der scholen en het
bureau onderwijs, Achterklooster .6.
Adres op zegel met stukken
vóór 5 Juli a.s. franco in te
zenden aan Burgemeester en Wethouders.
Rotterdam, 20 Juni 1908.

Schccps-Macüinislcn.
den dienst in Indië der

Voor
A-iglo-Saxon Petroleum-Coinpany
Limited bestaat gelegenheidtot
(.4166)
plaatsing van

Derde Machinisten,

Voorzien van Staatsdiploma en
goede getuigschriften.
Voorwaarden van dienstname en
sollicitatie-biljetten te verkrijgen
Lange Vijverberg 2, 's-Gravenhage.

" REIZIGER

IJzerwaren en Huish.
Artikelen

eevraaprd, goed geïntroduceerd bij

B.H.

Timmerlieden en Winkeliers
in huish. artikelen. Aanvangsalaris
provisie, beueyens
f 600 p. j. enreiskosten.
Br., met
abonnement en
Uitvoerige inliohtingen omtrent
ferkoop beider artikelen, waar in
betrekkin e geweest en opgave van
lef., ond. lett. h T 624.tf.v._._.

Amsterdam, 23 Juni. Koffie.

Juni

Juli

Sept. 18|
Oct. 18j
Nov. 18|

18£
18f
18|

Ochtend-noteering:

Deo.
Jan.

Maart 18f
April IS|

18£
18§

Aug.
Mei 18f
Febr. 18|
Stemming kalm.
De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt:
friesche Blauwe ’1.— a 1.50, Zeeuwsche Bonte ’1.50
a 1.90, dito Bl .uwe ’1.7;) a 1.90, Andijker Muisjes

’4.

—

-

a 5.20, Westlandsche Klei manden ’3.60 a
dito Zand ’4.30 a 4.50 per Hl. Nieuwe Malta

’

4.—,
7 a 14 et. per Kg.

„
„
„

Purmerend, 22 Juni. Afslagmarkt. 7250 pond
Peulen ’2.bo a 3.60, 3242 pond Doperwten /3.10 a
4.40. Gapucijners r"4.10 a 4.70 per 100 pond, 1231
zak Tuinboonen ’0.60 a 0.67 per zak. Sla/0.90a 1.10
per 100 krop, Postelein 15 a 16 et., Spinazie 10 et. per
mand, Prei ’l.lO per 100 bos, Bloemkool 4|- a 5 et.
per stuk. Handel vlug.
Hoorn, 22 Juni. Op de afslag werdheden besteed
voor: Aardappelen groote Muizen ’2. a 2.40, kleine
dito ’l.— a 1.40, ronde ’-.— a -.—, blauwe ’-.
a -.— per J HL, Aardbeziën 9a 11 et., Peulen 5 a
6 et. per J Kg.
Enkhuizen, 22 Juni. De prijzen der vruchten
waren heden als volgt: Aardappelen groote Muizen
’1.60 a 1.76, kleine y1.15 a -.—,
1.3U, blanke rondea’-.
a -.—, blauwe ’-.
-. —,
a
Peren ’-.
Appelen ’-. a -.—, Uien groote gele ’-. a -. —,
kleine
a -.—, Tafelperen f-, a -. per è_U.
Medemblik, 22 Juni. Heden besteedde men voor
Meirapen ’-.
a -.—, Wortelen
-. a -. —,
Bieten
a -. per 100; Aardappelen Opperdoeser groote ronde j 2.40 a 2.55, dito kleine f -. a
-.—, groote Muizen ’l.BO a 2.25, kleine ’l.lO a 1.30,
blauwe ’-.— a -.— p. | Hl., aanvoer 1800 manden
of zakken.
Boyenkarspel (Station), 22 Juni. Heden besteedde men voor: 146,000 Meirapen ’3.26 4.50,
Bieten —. a —.—,
Wortelen ’-. a -. per
1000 stuks. Aardappelen: Streeker Muizen ’1.65 a
1.85, kleine ’1.25 a 1.40, groote ronde ’2.10 a 2.20,
blauwe ’-.— a -.— per \ Hl., aanvoer 8614 zakken.
Bloemkool fijne ’6.50 a 9.50, grove f—.— a —.—,
reuzen ’-.— a —. per 100 stuks, aanvoer 1875 stuks.
Koord-Scharwoude (Station), 22 Juni. Heden
werd besteed voor groote Muizen ’l.BO a 2.25,
kleinere ’0.40 a 1.20 per 35 Kg.
Alkmaar, 22 Juni. Op de Veemarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 12 Koeien ’2lO. a 260.—,
196 vette Kalveren ’4o.— a 96.—, 44 nuchtere dito
magere Schapen —. a —.—, 661
a 20.—,
’«. dito
vette
’2O. a 28.—, Lammeren —. a —.—,
Bokken
-.— a -.—, Bokken en Geiten
a -.—, 32 magere Varkens ’l4.— a 18.—, alles per
stuk; 326 vette Varkens 42 a 44 ots. per Kg.

—

——

——

’-

’

-

-

—

’

’’

——

26 Horsmakreel

Korscneiv.
4i4 gr.
middel dito

25J kleine

’

Op een groote Export-Sigarenfabriek in Noord-Brabant bestaat
gelegenheid tot plaatsing van een

’-"—

2.30

—
—

—

’

Op een buiten in Gelderland
wordt gevraagd tegen half
Juli een

Kamermeisje.
Oranje-Hotel, Nijmegen, kunnen
geplaatst worden 2 Kamermeisjes, 2 Keukenwerkmeiden
en 1 flinke Huisknecht, z. g.
g. o. z. a. t. m.
(4546)

—

—

—

flmk Winkelhuis te huur
tegen zeer billijkenprijs, Lange
Een
Prachtlectuur
Niezel 25; ook
(4460)
koop.
te

Jongen, leerling 5 j. R. H. 8.,
een plaats waar dergelijke school
gevestigd is, bij voorkeur bij direcevraagd Hoofdjuffrouw
fi
teur of leeraar M. 0., met aange\}X voor de strijkzaal en een Juffrouw voor het inpakken der naam tehuis en voldoend toezicht
wasschen. Adres: Ozonblëekerij, op studie.
(4532)
1 Br. fr., lett. O 1J 650, X. v.d. D.
Voorburg.
(4514)
(4547)

in

-
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Verfrischt en zuivert den mond en reinigt de tanden.

36

een te Amsterdam bij H.H. Confiseurs en Comestibles-handelaren
goed ingevoerd

REIZIGEB.
waarin
van veropgaaf

Brieven
langd salaris en provisie, alsmede
lett.
referenties enz. te zendenond.
N Z 695, Nieuws van den Dag.

laohtportier.

Aan de Universiteitsklinieken te
ongeUtrecht wordt gevraagd een
huwd nachtportier, op een
aanvangssalaris van f 20u. Zoo

spoedig mogelijk indiensttreding
is gewenscht.
Ouderdom tusschen 2o en 40
jaar. Alleen zij, die met portiersdiensten bekend zijn en uitstekende
getuigschriften kunnen overleggen,
komen in aanmerking.
Van de getuigschriften alleen
afschriften met de eigenhandig
soliioitatie indienen bij
en Directeur-Geneesheer, Justus
van E2enstraat 27. -. (4531.)

feschreven

de Septembre une

PeiiioiseiSe

Iranese

BAB O E.
Voor terugreis naar Indië is

(4519)

beschikbaar.

AmstQfdam,

■

-

Br. fr.,onder9ó._,

aan J. H. DB WIT, Boekhandel,
Utrechtschestraat 54, Amsterdam.
(4587)

____,et_zaak_
Jonge Weduwe, van goedenstand,
borg kunnende storten, zag zich '

\

1909. Te bevr. F. v. d. BRINK,
(4513)
Bennekom (bij Ede).

Ezel met Wagentje
te Koop gevraagd of te Huur,

TE KOÖP~~
een HEERENHUIS
groomet

Tuin, groot 2 A. 55 cA.,
Keuken,
bevatt.:
7 Kamers,
eene 'Z Kelders en grooten Zolder, op

Baboe, vrij van zeeziekte, dadelijk

Kinderjuffrouw.
Een bekwame KinderjufP. G.. biedt zich aan,
om 1 Aug. of 1 Sept. in betrekkin?:
te gaan. Zij is geheel op de hoogte
yan naaien, mazen en strijken en
is genegen eenige hulp in de huishouding te verleenen. Briev. fr.
lett. A
aan het Adv.-Bur. van
GEBR. SOHRÖDER, Rokin 50,

Dame, P. G., zag zich gaarne
Eene
tot gezelschap
en hulp in de huishouding.

voor
de maanden Juli en Augustus, geschikt voor Kinderen.
(4533)
motto »EzeU, X. v. d. Dag.
Br.

~~

eenigszins behulpzaam te zijn in
de huishouding. Br. onder'lett. B R,
Firma ANTONUSIiN, Beverwijk.

_

uit

Salaris geen vereischte.
Fr. br., lett. M L. SWARTSENBüßG's Adv.-Bur. Gouda. (4535)

een zieke te verplegen en

tot Sept.

gevraagd ten
voor
liuiseirjke bezigheden, koken en
strijken, geen ruw werk. Goede ref.
(4525)
vereischte.
i.r. fr., lett. J S 645, N. v. d. D.
geplaatst

In

om

t

geb.

ou de la Suisse francjaise, prot.,
habituée S. soigner des enfants et
sachant coudre. s'Adresser par
lettre s. v. p.
(4544)
een gezin van twee Dames
wordt een Juffr. gevraagd,
liefst uit deu netten burgerstand,

gaarne geplaatst in een Zetzaak
of andere branche.
Br. fr., lett. B Z 629, N.v. d. D.

Ham~36~

40
J§ 40Roiham
Heerlijke Hammetjes, 6t

ter overname aanEenvoudige Juffrouw HUUR
van Villa, bestaande
7 Kamers, gr. Tuin,
plattenlande,

Madame K. VAN LENNEP, Heerengracht 392, Amsterdam,
demande pour le commencement

uT

Engelsch in drie maanden;
bestaat sedert vele jaren. Prut.
ME. .DEL, Victoria Road, Upper
(4186)
Norwood.

Wordt sedert 15 jaren door Heeren Doctoren en Tandartsen geregeld Toorgeschreven.
P. BEIERSDOBF & Cü., Hamburg. Tertegenw. M. B. WEIJMAIOr ét Co., Amsterdam.

Gevraagd

De mooie boekon van Erckmanu-Chatrian voor öO cta.
1. De Loteling van 1813.
2. Waterloo.
3. Juffer Theresa.
4. Huig de Wolf.
5. Dokter Matheus.
6. Vriend 3?rits.

Bazaar vau Goedkoope Boeken,
te Rotterdam. Franco na ontvangst
Postwissel, waarop behalve verlangd No. vermeld ia: Chatrian.

H_m ________!

ftf j IHil-

EKMAI-flffliïi

Cent; keurig gebonden voor
slechts 75 Cent.
Alle 6 deelen voor slechts
’3.—, in 6 Praehtbanden
voor slechts /"4.50.
Te bekomen bij D.BOLLE,

.

-i-.-:-

voor slecht- SO et.

wer)£ nieuwste uitgaaf, verElk
"■"* koopen
' wg voor slecht- 50

*
Vl

—

—

Prijs.
0.75.

!____________________!

—

—

te

PELHOUT, te Warnsveld.

-—

'

natuurlijke grootte.

vil _He_______-T_l tul EK. 5& '■

—

Noodhulp-Kamenier, PLAATSING GEVRAAGD
uitstekend kunnende naaien. Zich
tegen September a. s. voor een
vervoegen bij Mevrouw KNEP-

pers. te verv. 's avonds na 8 uur,
Willemsparkweg 114.

mWfflkW _■___-. _________
'.-M/lil
t^H_______*""___P*^,Tl-__

—

„„ i.60
20.—
kist(soKg.)
12.50
gerookte
„ 7.— , „
„ 4.10 „
„

-— „
—-—

(P.

rTE

„

"
"
"

-

Dienstbode gevraagd
VOLONTAIR.
G.) met Ave;., dieflink kan
Flinke
Brieven fr., lett. U V
Alg. werken en wat koken kan. Z. in

Adv.-Bur. NIJGH & VAN DITMAR,
Amsterdam.
(4498.

dito

a 22, Servië fr. 21 a 22.
Rogge, inlandsohe fr. 17 a 17J, Buitenlandsch»
fr. 17| a 19.
Gerst. NioolaiefE fr. 15J a 15|, Azoff Ir. 14£. Zwartt
Zee fr. 14£, Donau fr. 16J a 18^, Moldavië tr. 16| i
181, Smyrna fr. 18J a 19|, Dikiii fr. 18iai9|-, Algier.
fr. lof, Voeder fr. 144.
Haver. Inlandsche fr. 184 a 18|, Buitenlandsche
fr. 16i a 19.
Maïs. Cinquantino fr. 15J- a I6|, La Plata fr. 14 a
Ui, Natal fr. lo^, Odessa tr. 14£, Donau fr.H4§.
Tarwebloem voor den handel UO ir. 26. a —.—,
voor de bakkerij OO tr. 27.— a —.—.
Koffie. Markt kalm. Verkocht
zakken.
Beetwortelsuiker 88 graden. Officieele noteering:
beschikbare fr. 26J Juli/Aug. fr. 26J, Oct./Dec. ir. 24|.
Gekristalliseerde Deschikb. fr. 31«, Oct./i-ec. fr. 28j.
Melasse fr. —, basis _ö° Suiker. Markt kalm.
Spek. Men noteert: Backs ir. 93 a 105,Short middles
fr. 95 a 98, extra long middles Ir. 104 a—, gezouten
Schouders fr. 87 a —, Pic-nic Borax ir. 90 a—, dito
fr. 107 a —, Bellies fr. 110 a—, gezouten
espen fr. 103 a —, dito gerookte fr.176 a—, Giear
Backs fr. 102 a 107, Short fat Backs ir. 93 a 105
per 100 Kg. Markt kalm.
Reuzel. Officieele noteering: zuivere Amerikaansche
beschikbare fr. 110-, Juni fr. 108|, Juli fr. 1081,
Aug. fr. 108J, Sept. fr. 108|, Oct. fr. IUSf. Markt

—

—

TfcTe t, gepasp. Milt. K. N. M., vrij
XI van st. dr., zoekt betrekking als Portier, Incasseerder of
iets dergelijks, borg kunn. stellen.
Br. fr., lett. O "W 627, N.v.d.D.

'

Antwerpen, 22 Juni. Granen: Tarwe. Bluesten
fr. 19j, Walla Walla fr. 19|, La Plata fr. 19 a 20|
Redwinter fr. 19 a 20J, Kansas fr. 21, Donau fr. 2l

—

’

Hardenberg, 22 Juni. Op de Veemarkt waren
heden aangevoerd 50 Bunderen, 45 Touw varkens, 500
jonge Biggen en 10 Geiten. De handel was niet zeer
druk wegens kleinen aanvoer. Men besteedde voor
dracht, en neur. Koeien ’l2O a 195, Melkkoeien ’126
a 160, guste Koeien ’95 a 140, dracht, en neur.
Vaarzen ’ll5 a 155, guste Vaarzen ’75 a 115, Pinken
’35 a 90, dr. Motten ’35 a 65, guste Motten ’24.
a 42.60, Loopvarkens ’9.— a 37.60, Geiten ’7.— a
11 75 per stuk. Jonge Biggen ongeveer ’1 per week.
Ede, 22 Juni. Dieren ’3.40 a 4.25 de 100 stuks.
a—, guste
Biggen 7.— a 9.50, Hokkelingen
a
per stuk; vette Kalveren ’0.52Koeien f
-a 0.54-, vette Varkens 42- a 44 et., Varkens voor
Engeland 35 a 37- et. per Kg.; Aardappelen ’3.50 a
-. per HL., Boschbessen ’-. a -.— per vaatje.
's-Hertogenbosch, 22'Juni. Ter heden gehouden
markt waren aangevoerd
stuks vette Varkens, lÜ6
stuks vette Kalveren en 58 manden Aardappelen.
ets., Kalveren le qualiteit.
Prijzen: Varkens —a
58 a 62 et.; 2e id. 52 a6B et. en 3e id. 46 a 62 et.,
alles per Kg. Eieren ’3.75 a 4.— per 100 stuks;
Aardappelen 2.— a B.— per HL.

—
—

„
,„
„
„
„
„

fabrieksboter —/-a —/-, Deenscheprima 115/-, 117/Normandisohe extra 108/- a HOj-, gew. 100/- t
106/-; Brittany le qual. 13/6, id.2e qual. 12/6, id. 3.
qual. 11/6. 4e qual. 11/- per 12 Eng. ponden; Siberische 102/- a 108/- Australische 104;- a
Nieuw
ler.che 112/- a 114-.
Zeelandsche —/- a
Kaaai Ganadeesohe 61/- a 64/-, N. Zeeland 58,-64;-, Uoudache 32'- a
Edammer 32/- a 38/-.
Eieren: Fransche 8/6 a 9/6, Italiaansche 8/9/3, Hongaarsche 6/- a 7/-, Deensche 8/- a 9/6
Russische -/- a -/- de 120stuks.

Beug vis on.
gr.lev.Schelv. 67.50 a 74.— n 120 «tuk»
100
„
middel dito „ 30.— „ —.— „
120
„
kl.-n_idd.dito„ 15.—
17.— „
180
kleine dito
„ 6.50 „ -.— „ „
120
vast.
Hop. Men noteert: Aalst beschikbare fr. 40.— a
11 gr. d. Schelv. „ 19.50 „ 20—
kist(soKg.)
„
6 middel dito ' 10—
14— ,
—.—, Sept./Oct. fr. 44. a 45.»— I'opennge beschik8 kl.-midd. dito 4.10 , 6—
bare fr. 27.50 a 28.—, Sept./Oct. fr. 42.— a —.—.
dito „ 3.30 „ 4.50 „
Markt kalm.
44 kleine
lev. Kabeljauw,, 1.30 „ 2.30 „ stuk.
85
Huiden. Men verkocht
stuks droge en 2347
„
1
doode dito „ 1.20 „ -.— „
stuks gezouten Os- en Kce-.
„
„ 1.50 „ „
Vleet
Petroleum. Officieele noteering. Men betaalt voor
290
lev. Leng
„ 0.36
beschikbare fr. 22-. Men verkocht beschikb. fr. 22-,
11
0.65 „ -.— „
lev. Heilbot „ 5— „ 17.60 „
Juni fr. 22-, Juli fr. 22|, Aug./Sept. Ir. 22j-, Russische
1
„ 12.— „ —.— „20 stuks. fr.
1 Rog
20|. Markt vast.
Wol. In beschikbare verkocht 650 bn. La Plata
Far oër- Visch.
bn. verschillende.
„ 11.— „ —.— kist(3oKg.) enAntwerpen
1 gr. Schol
22 Juni. Ter heden gehouden Vee„
m\ middel dito „ 7— „ 10— „
markt waren aanvoer en prijzen als volgt:
„
„
1 kleine dito „ 3.80 „
22 Ossen
le qual. fr. _.u_ 2e qual. 0.05 3e qual. 0.85
„ 6.60 „
„
2Zetschol
-._
„
132
Koeien
„
„
Tongschar
6.50
45i1 Poontjes
„ „„ 1.03 „„ 0.93 „„ 0.83
8 Vaarzen
„„240
4.40 „ -.— „
„
„„ „ 0.95 „ 0.85 „ 0.75
38 Stieren
, 3.30 „
9 Heilbot
„ 1.20 „ 1.10 „ 1
26
Koolvisch
Kalveren
„
„
1.25
1.30
13J gr.
60
Scheivisch „ 6.50 „ 9.—
kist(soKg.)
Spiritus
6.50
„°
'
3è middel dito
22
Juni.
In de afgeloopen week was
Berlijn,
12 kl.-midd. dito „ 490 „ 5.50 „
iets meer vraag in dit artikel en werd ten slotte
„ 3.40 „ —.—
38 kleine dito
44.70 Mk.
„ 1.40 „—
1 Wijting
ki_t(3oKg.) betaald
Hamburg, 22 Juni. Spiritus voor binnenlands ch
Gul
„
„
„
„
1—
2.40
40
verbruik. Betaald werd voor Aardappelspiritug
„ 0.49 „ -.— stuk.
Kabeljauw
15
Mk., Koronspiritus 41.50 a —. Mk.,
40.50 a —.
„
„
Koolvisch
0.14 „
130
overgehaalde Spiritus 42.10 a —. Mk. en belasting
„ 0.12
0.06 „12— „
Heilbot
117
vrije Spiritus 9.— Mk. Aanvoer ca.
Liter.
Leng
„ 0.30 „
„„ „
12
22 Juni. Betaald werd voor Spiritus
Dantzig,
„
„
Vleet
0.70
10
10,000 liter procent 44.60 a —. Mk. De aan„ B.— „ -.— „20 stuks. per
3 Rog
bedroeg ca. —,
voer
liter.
22
werd
hier aangevoerd
Enkhuizen, Juni. Heden
Koningsbergen
22 Juni. De aanvoer bedoor 15 vaartuigen 558 tot 3175 stuks Ansjovis per droeg ca. _2,000 literi/Pr.,
en werd betaald 41.80 Mkvaartuig, totale vangst 16353 stuks, prijs ’27. a
Maagdenburg, 22 Juni. Spiritus. Er werd betaald
29.40 per duizend.
44.50 a —.— Mk. Aanvoer ca. 30.000 liter.
Kaas en Boter.
10 Juni. (Russ. tijdrek.). Russ. Aloohol.
'S-Hertogonbosch, 22 Juni. Heden ter markt Er werd betaald per 100° tralies vrij boord hier,
aangevoerd 316 stukken Boter /I.*o a 1.30 per Kg.
na aftrek der uitvoerpremie, 21.30 a —.
itbl. 1
Londen, 22 Juni. (Berioht van Oetzes& Uerritsen.) Rbl. = 100 Kopeken.
De Botermarkt wa. heden vast, de vraag tamelijk stil.
Parijs, 22 Juni. Spiritus. Er werd betaald: Juni
Boten li'riesohe ordinaire tot fijnste 108/- a 110;-, fr. 46.75, Juh/Aug. fr. 47.25, Sept./Dec. fr. 39.50.

3.50 per 100 bos.

—

1.26

14—
12—

26 kl.-midd.dito„ 650

—

—

„

„

„'

23.-

17— "
" 13.50
3.50 "6—

'Zt Makreel
6i

Broek op Langendijk, 22 Juni. Aardappelen
Gladblaadjes ’1.35 a 1.46, Graafjes J-.— a -.—,
Ronde ’-.
a -.—, Muizen ’l.lO a 1.35, Kleine
’0.46 a 0.60 per 174 Kg. (4 Hl.), Wortelen ’2.30 a

’— —

28.50

—

—

—

„
„„

„
„ 18—
410
„
9.50
1.50 „ 250
22/ Schar
1.5 U „ 3.10
257è80t
4 gr. r. Poonen „ 15— „ 16—
5 middel dito „ 12— „ 17—
„ B.— „ 11.50
194 kleine dito
39 u Pieterm./Poon„ 1.30 „ 2.80
" 0.85
3 Gullen
11 Wijting
0.80 „ 110
Muilen
,

—

—
— —

„

Griet

■d groote Sohol ,

—a — —

—

—

„
„
„
„

7—
22.14j middel dito „ 13 50
9i.4 kleine dito „ 1.40
191*
' 6
144

—— —
— —
—
’ —

—

--

-

3

ten

het schoonsie gedeelte vanA'da.m,
10 min. V/h Leidscheplein. Alles
in zeer goeden staat. Koopsom
desv. Hypoth. Te bevr. B/d
Makel. WOOKTM AN, Overtoom 198.

Banketbakkerij.
Ter Overname aangeboden eene

Banketbakkerij, in een der

grootste steden van ons land met
druk vreemdelingenverkeer. (4554)
Br. _r._ lett. 3? R 688, X. v. _. D.

9 pd., gerookt, onovertrefbaar <a
smaak, 36 et. p. pd. Heerlij V e
Rolham, zelfde wicht, gemakkelijk snijdoaar, 40 et. p. pd. Con-

tróle Gemeente-Keurmeesier. Levering overal rembours.
M. 1. PULS, Oss.

Mevr_"HANSËN
geeft volgens geboortedatumoph pidering in alle zaken, ook per
O. Z. Voorburgwal 256. Adam.

Meel Geid

besteedt VERZANDVOORT voor
net gedr. Dame-- en Heerenkieedmg. Wagenaaratraat 20, Amsler»
dam.
Overal te ontbieden.

—
Parel Tandpoeder.

Heeft de bijzondere eigenschap
Tanden, die door verwaarlooziog,
tabak, slecht Tandpoeder of door
het gebruik van staalpraeparaten
o-cel, bruin of zwart geworden zijn,
fn zeer korten tijdte hun I'aarlWitten Glans terug geven. Doos
50 ets. fr. na ontv. 60 ets.,
A. VAN TUYLL, Paleisstr. 13,Amst.

(273|
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Naamlooze VennootscliaD

* * * * *
*|Pato-£xpelkr/*
jaarwordt ditmid* delDertig
met verrassend succes *
"

Amstels Crediet-en
Administra-iebank,

als pijnstillende inwrijving
aangewend tegen Rhenmatiek, JichtjVeAoudheid, pijn
in den I taj»^K_i i rug enz.

*

*
*
Proefde *
del ver- *
00\ je .

Kloveniersburgwal 70,
AMSTERDAM.

* ------ PT_
* EulsmidIM^J
* dientdanl
dors vertrouwen. Men lette
„Anker!
*0 ophetfabrieksmerk
Ad/_.25,750.en500.def1. *
us____3

Interc. Telefoon 3552.
Verstrekt geld op hypothecaire vorderingen,
borgstelling,
hypotheken, grootboekkapitalen,
enz. enz.

1

! in de meeste apotheken Te
Amsterdam bii: Cléban.yan
ïuyil en Sander». (fio3)

ïöiLiil

(|*'

*
JOiiB.illt«&go.,B-t-tttcit. *

********** Wolfer Waisenheim.
Tabaks-, Handels- en Effec tenkant.
General Vertretung
Wegens het overlijden I. H. DEORVORST k Zn., Temorg.
Ouders z.
fr. e.
P. Q., de een
Prima Betuwsclie
Meikersen.
bekend,
pedelijk
/ 1.50
S.,
j.,
h.
Jong.,

Kellerei

g. gepl.2 nette
ruim 15 j.,
is
met de 3 talen
h.
Sop de H. B.
de ander 14
z. z.
[de h.ste kl. 8e kl. s. d.100p.,gaarne
als bijdragenin bun onderh.
gepl. Br. Fr v. Lennepkade 72,

(4184)

z.

6 K.G. br. prima kw.,
remb. 10 Ot. hooger.
H. J. VAÏf DAM,
Fruilhandel, Tiol.

_

Wed. APPELDOORN.

en U ont-

Zendt Postw.

vangt fr.

(4427)

t'

4

GRATIS 5!
■£
en

\

LAATSTE NOUVEAUTÉS.
Zuiver Wollen gekleurde Japonstoffen per Bl / 1.00.
Japonstoffen i
Zuiver Wollen zwarte
i 1.30.
Mousaelines, Zephirs, Satinets, & Jours > > > 0.30.

franco ontvangt elke lener van
dit blad een niet alleen voor
zieken maar ook voor gezonden hoogst belangrijk en nuttig boek.
(3738 J
Men schrijve dadeUjk eens

"

Oprailtltllgf
Stalen, ook door al
Be_eooiieB.-

onte Stalendepóts, op aanvraag omgaande

franco.

BRUI-ING ét MU-SREJV, Amsterdam.

Han-iiimirk

„'t ümlbT,'
ilit
Oosterbeek-Laag.
Met veel suco. opl. ex.; le,
2e, 3e en 4e kl. H. B. Sch.,
Cadettensch. Alkm. en andere.
Gez. ligging; ruime Lokalen
en groot Speelterr. met Kegelen Tennisbaan. Gezellig huise(4243)
lijk verkeer.
Uitm. ref. Zeer bill. voorw.

briefkaart aan RICHTER*
Boekhandel, te Botterdam

in alle artikelen ver onder de waarde.

——"—-————__■__—__-■

(4180)

...

!

i

._.

£fe l9Bfe zakelijk voor de wasch is

NJF|k£§§111 «Neerlandia" Zeep.
%LW %LW mtmV

J- WILH. VERGEER k Co., Zntpben.

Amerikaansche

uitvinding. Kunsttanden, die
even vast zitten als natuurlijke
Tanden,

_________--___________________-_■■*

Meikersen.

oude, solide Bankinstelling wordt op billijke
Doorvoorwaarden
GELD verstrekt. Geen kosten vooruit.
onder

Na ontvangst van postwissel
1.38 verzenden onderget.
franoo door geheel Nederland
een mandje heerlijke, rijpe
Meikersen bruto circa 5 Kilo.
RembourH 15 et. hooger.
Voor H.H. Banketbakkers,Gestichten enz. speciale prijzen.
Bestellingen worden in volgorde uitgevoerd.
(4555)

_

—

Snelle afwikkeling. Rente 5 pCt.
motto
Br. fr.,
„Bank", a/h Centr. Adv.-Bur. MAK R. NUNES, Adam. (3461)
,
—^

__

zonder Gehemelteplaat.

Tuudartft. BUS»»ER,
Singel 94, bij dea Blauwburgwal,
(267)
Amsterdam.

De Directeur:

J. N. GROES.

’

M. EBBEN

&

ZONEN. Tiel.

§MP Likdoorns,

■__fl____H_______________________K

.2*

SH-___-__f-BK_---__B____-_-Br
f

ttJ-

i<m«bp_»_-____p_——

-

'

EELT, HOOKNVLIES,

II BLOOKERS II

(«296)

'"

DAALDERS

I

CACAO

B

Eei

le kl. nieuwe BijEenige
wielen, deelsmodel 1907, deel»

als monster gediend hebbende modellen 1908, worden tegen uiterst
lage prijzen opgeruimd. Premie*
Damrak
Stores, G. F.
62a (Beursgeb.) Adam. (1543)

Zeevaartschool Delfzijl

Toelatingwexamenvoor den

I

2-jarigen oursus op 14 en 16
(4385)
Juli as.
Inlichtingen bg den Directeur.

ZIEKTE^
f^VALLENDE
en TOEVALLEN
genezen door

TREMiirs
KhMEDT.
Meer dan 1000 getuigschrif-

B

te ontvangen; is goedkoop en goed.

.
nr

W

Teel Tertoeterd systeem. — Nieuwste vinding.
Aanleeren gemakkelijk en jfratis.
Vraag prijscourant en conditie.
(1699)

Waarom nog onsterke Kouten H
en Sokken te dragen, wanneer fig
er sterkt goedkoopeijn te krijgen 1 ■
Sterker en goedkooper dan de ti

MERSEA-Kousen èn Sokken bc'

Alleen echt
met fabrieksmerk

„KAOL"

Importeur M. L. 8.

in glazen-

«n blikken

D.

Ploccrhort

Praclitip Meikersen.

—

—
Gegarandeerd
________-——

52

K

___——-.

I

Zalen, Tooneel, schaduwrijken Tuin,

—■

ziekinstrument.

I -■111. ■■111- Il II

m.80160e/M.br
120c/M.br.
130 t t
175 i »
«19.90

145 I » «21.45200
Datnès Hemden
t

Pautalons

BEEK bij Nijmegen,

PflÖBjALBIIBli".
Zeer gunstig gelegen, vóór 25 JULI
verminderde Pensionsprij-en,
Uitstekende referentiën. (4197)

(4539)

B¥B

. »29.70

" ’1.15
» 1.15 -g

!

dealOen JUNI
Inlichtingen
vera.s.
strekt de Secretaris van
de Vereen. „Vlieland.
Belang", te Vlieland.
(4231)

(jëhooïbuisjes
onzichtbaar in 't dragen.
Lte geïll. lijst A voor

DOOVEN ca
DEN
HAitDHOÜIIENgezonden.

wordt franoo en gratis
JULIÜS ADLËR,
(9548)

Dam, hoek Viscfateeg, Amsterdam,

AMOR
en
HYMEN.
Een Boek vau de Liefde

en van den Echt.
Raadgevingen, Waarschuenz.
wingen,
Prijs slecht;- f 0.90.
Verkrijgbaar bij D. BOIiIiE»
ta
Bazaar Van Goedkoope
(5638)
"Rotterdam.
Franco na ontvanerst van post-

O 90, waarop
wissel ad slechts
te vermelden : Dr. WLNKLEB-

’

DAMES.

.VIESBABEtf.

Bahikeim,
HotelKochbrunnen,

Kurhaus en
HolthCater. Geh. uieuwen comfort,
inger., electr. licht en centr. verw.
Kam. m. ,pens. v. 6 Mark p. d. Rest.
le kl. Table d'flote 1 uur. Diners
apart v. 12-2 u. Lift. Vraagtprospect.
Eig. WILH. KOCH, Taunuss'trasse 1 5.
nabij de

Het beste adres voor het laten
aanmetenUwer Corsetten is A. A.
Oudemanhuispoort 2—3,
Amsterdam. Teleph. Interc. 8303.
Uitsluitend echte Baleinen. Gev.

1825. Atelier voor Repar.

(1116)

I__

üf _fi OT

Kn ill IR

___

SU

Mll

Station vah den Sneltrein Keulen—Trier.

Eifeler Hof.
Hotel en Pension
Centr. Verwarming. Alle Com-

H, H. kolthof. Fabrikant,
AiflïEliO, (3846)
i

Huis len Bang.
Bedden.
Dicht bü hetBosch gel. Eisen Forellenvisscherij. BUI. Pensionprijzen
1 fort.(3149)
WILHELM SCHULTE, Eigenaar,

zijn

alléén Verkrijgbaar b.J

Maatschappy.

SPOORWEGLIJN: EEULEN-BASEL-RHEINFELDEN-ZURICH.
Bhijnbaden. Hydrotherapie. Lichtbaden. Massage
Krachtigste loog van het Vasteland. Loogbaden. Koolzure-loogb&den. (Nauheimer kuur).

(3495)

Badinrichting van den Isten Bang. MT Familie-appartementen met looghad-Inrichtingen.
(13110)
Tennis. Jacht en Visscherij. Uitgestrekt Parkaanleg. (Pijnboomen). Prachtige Boschwandelingen.

am

Rhein,

Jt^r

Grand Hotel des Salines,
HbpHMKBmHBBB_____BH__W

j»

M

ètt Zweedsohe

Jioht, Rheumatiek, Zenuwziekten.
HeÜgyToeÏenaiUvoor7 Vrouwen- en Kinderziekten, Klieren, Hartziekten, Bleekzucht, Vetziekten, Malaria-herstellenden,
-g_jl Groote Gezelschapszalen. Kurorchest. Lawn-

Hóiel DSetschy

dei

SINGER
HoOFDKANTOOB

1

(261)

Luchtkuuroord Kyilburg in den Eifel.

» 1.1.0 &
Kabaaien
» Slaapbroeken » I.IOJ
Stalen en Modellen op aanvraag fr".

*

■■ ■

' seizoen

.

Heerlijke Wandelingen, Boschvergeï'Üke streek, y»-.eliiige
»a de -_.".««..._ Billijke
*i'«ate«
aa
ai "_■
pensions. Inlichtingen geeft het Benabij den Grebbeberg. stuur v,h Vreemdelingenverkeer. f4423)

__J

/_3.Bü

i

» Nachtjaponnen » 1.751
. » 1.25( -^
Heeren Hemden

Randarbeid.

Ontspanningzoe-

kendêü, Touristen en Vereenigingen
ten zeerste aanbevolen.
(3659)
tt. HOCHGÜRTËL, Eigenaar.
Telefoon No. 131.

’*

—__-_--___

.

Onovertroffen fijnste merk!
oogst tef aflevering gereed.

't schoonst gelegen Hotel van de
Rijnstreek, tegenover het Zevengebergte, 30 Kamers, groote en kleine

op te ruimen.
63El MediumKat. 85 e/M. ’11.95
53 » Fransch » 88 » 112 61)
53 k Batist _82_i 12.50
63 » Gfaslinhen 8U » 't 10.60
152
i 13.45
»
42 t
20 > Prima Keper 75 o* » 6.—
Pellen Tafellakens 1.40p. stuk
3.40 » »
»
Damast
Pellen Servettea S> 2.80 » doz.
» 6.86 » >
Damast
»
Prima Graslinnen Beddelakens
jtlle '&V2 El lahg, per dozijn

......... —

J&vi&&cfie4>tzaxjLk, 52

(Hofleverancier, Tiel).

GODESBERG a/Rh. lertaÊiii - VIMM
Katel »Zum grossenKurfiirsteno
OPEJVISO van het Bad-

f

noodzaakt ons tot spotprijzen

fi®óciigaimjls
________

Nieuwe

Overproductie

Verstrekt Circulaire-Reiscredietbrieven en Reiswissels.

DiaTTi'è

Mij. „BE BETUWE"

eigen Boerderij, eerste rangs Mu■ ■!■

Reglementeü te haren Kantore verkrijgbaar zija. (_BÖi
I

HEELE-AARDBEZIËN-JAM.

Hasselt <fc Co.» ■
Nieuwend. 164-156. (4236) |

Tan

9 Br. fr. 5K.G. ’1.75. Vraagt prijs- j|
nj opg.,Kersenabonnement.(4s69) ■

SAFE-LOKETTEN,
.

Telefoon 0218-6219.
’1.75 p. 100.

)

Verhuurt iü hare Brand- eü Inbraakvrije Kelders

*~_

Haari.dijk 120.

Alle soorten Breicuachine-naalden 2 et. per stuk,

mtMÊmmmÊJÉmÊmiimmm
Wqksobel,r_i--Mpn. Wijkbö 1
■ Duurstede, verzendt bij gun- 9
H stig weder einde dezer week

INCASSO-BANK.
Heerengracht 533/537, Amsterdam
.waarvoor

Bj

Ba_B____________________n_B-__i

overal verkrijgbaar.
BLOG, Amsterdam, Waterloopleln 33. (3875)

—

B. A. Bl iOTEC.T.

staan er niet. In alle maten (n fl
wol er. katoen, uitsluitend Ver- B
krijgbaar in het Warenhuis jg

maakt het smerigste metaal spiegelblank en laat geen strepen na.

ten ml jaar. Vraag onverwijld
fr°. toezend, van brochure, inh.
voll. bijz.h. Benig Agent voor
Ned. en Kol.: H. VAN CAMPEN,
liaan va_ Meerdervoort 387
'g^&rftvetihage. (»r_ti)j

BREIMACHIHES.

-MERSE-O

WRATTEH

enz. geneest in 7 a, 8 dagen dool
Likdoorntinotuur,
A. VAN
flacon met penseel 50 ots.,
ij A. VAN TUYLL, Paleis(6109.
"t'raat 13, Amsterdam.

'

Het Park,

■

VOOft N_b___AND

Filialen in bijna alle plaatsen vam
eenige beteekenis.
_B_____K_> lto Onderricht gratis niet

JgyfeSj^ slechts in het machinenaaien, niaar ook in het bor-

duren en stoppeü op de naai(3159)

machine.

|

t

AMSTEBDAM,
KAIiVEBSTBAAT 60-03.

:

1

I—"■-"-■■'

:

!—■

■-■""

Boek- eu Kunß-drttkkerlj
ROELOFFZEN,
v/h
Aax-te-uUn.
en VAN

HET NIEUWS VAN DEN DAG- VAN WOENSDAG 24 JUNI 1908. 2o BLAK

Tweede Blad.
TELEGRAMWEN.
(REUTER's AGENTSCHAP).

WEEITE-ST, 22 Juni. De studentensbaking

—

23 Juni.

—

Sumatra's Westkust.
„Alg.
HM." werd nog het volgende
Aan het
geseind, wat voor een deel kan beschouwd
worden als een aanvulling op het rcgeeringstelegra-m van gisteren.:
„De toestand op Sumatra blijft ernstig. Te
Paaang Pandjang werd een hevig straat-gevecht geleverd, waarbij drie militairen gesneuveld, en gewond zijn. Het aantal dooctöö. door
dea vijand hierbij beloo-pen, is niet bekend.
Veel -dooden vielen aan 's vijands zijde bij de
vernieling van het station Loeboek Aloeng.
De vluchtenden Latea in het wit gekleede
voorrechters liggen om tot wraakneming aan
te sporen.
Port de Koek zond heden een detachement
naar Manindjoe.
Te Padang 'is het rustig. Kajoe Tanam werd
afgeloopen.
De majoor van den generale:, staf de Greve
is naar Padang vertrokken.
liet lo en ..8e bataljon infanterie staan
ge-reed om. zoo noodig, onmiddellijk naar Padang te vertrekken." ,

is nu geheel opgeheven.
-___._-A___E_SJ, 17 Juni. Het bericht van een
nederlaag 1, aan Moelei Hafid's leger toegebracht door Mtouqui, woidt bevestigd. Er
zijn 100 dooden en 200 gewonden.
BEADEiIB, 22 Juni. De Koningin is bevallen van een zoon.
PARIJS, 22 Juni. Hedenavond half acht had
minister-president nog geeneriei telegram
ontvangen omtrent het in omloop geweest
zijnde getracht dat Abd-el-Azis vermoord zou
zijn. Het gerucht wondt dan ook als volkomen
onjuist beschouwd.
: LONDEN, 22 Juni. Namens min. Grey een
Vraag in het Lagerhuis beantwoordende, zeide
Pea-se : Wij zijn met de- Russische reg. betreffende
d© Macedonische quaestie tot overeenstemming gekomen. Er is nog geen tijd geweest
de andere mogendheden te raadplegen en voordat zulks " eschiied is, kan Sir Edward Grey
niet bekend
malden welk voorstel te ConsianDe melkvoorzieningin Woord-Holland.
tinopel zal worden gedaan.
Het bij de Provinciale- Staten van Koord:
CA3-CÜTTA, 22 Juni. Volgens een bericht
Holland ingekomen rapport van Gedep. Staten
'uit Chandemagor hebben de Pranscho ambte.eidoring; vavi 1907 tot
jnaren Babu Eo-y Gupta, directeur van het Dnhen gerichte uitnoodiging om inlichtingen over
pleix College, gevangen genomen en aan de uien l'citi'rlijkca toestand der melkvoorzif.
Engelsche- overheid uitgeleverd. Hij wordt bein dat gewest, — waarvan wij gisteren c
schuldigd van een werkzaam aandeel te hebben
lijk melding maakten
geeft van de uitgenomen bij het maken van bommen te Maniokkomsten, va» liet cude__-oek geen rooskleurig
,'tollah en van betrokken te zijn geweest bij
een beraamden bomaanslag.
Ged. Staten wendden zich o-m voorlichting
CONSTANTINOPEL, 22 Juni. Ondier de tot den hoofdinspecteur der Volksgezondheid
voor Noord-Holland en Utrecht, en zonden
troepen te Monastir is een muiterij' uitgebroken, die geacht wordt niet zonder belang te naar -aanleiding van diens antwoord vragenvstue-cu. En, voor
zijn. Ongeveer 1000 manschapp-sn eischen lijsten aan de G.
ontslag en gaan zich aan gewelddadigheden zooveel betreft den gezondheidstoestand von
bet vee; het onderwerpen van. koeien aan de
te buiten. Vieo. soldaten in de kazerne werden zwaar gewond. Waarschijnlijk _al deze tuber-ulineproef en het resultaat- daarvan; de
gelegenheid:" voor melkproducenten om hun bemuiterij spoedig onderdrukt zijn.
slag" te zuiveren van tuberculeus vee en de
PARIJS, 22 Juni. Aan het „Journal des overneming doorhet Rijk van zoodanig vee, rieDéba-t-s" wordt uit Rome geseind dat Nasi, die pen zij' d.e medewerking in van dea di. bietsvan zijn mandaat ala volksvertegenwoordiger
te te Haarlem. Voort 3 wendden' Gedep.
vervallen was verklaard, gisteren te TiStaten zich tot dezen ambtenaar om inlichmet een overweldigende rn.epi-l__h.eid herkotingen met betrekking tot de inrichting en
zen is.
de reinheid der stallen; de maatregelen, genoMADRID, 22 Juni. De minister van buimen bij' het melken; tegen Verontreiniging der
tenlanldlscihie- zatoen, heden in den Senaat een uiers; hefc wasschen van handen en armen der
vraag beantwoordende, verzekerde, dat, hoe melkers en het gebruiken van een mclkcle uitslag van den strijd tusschen Abd-el- kostuum; het remi;:
et koelen der melk
Azis en Moelei Hafid ooJ_ moge zijn, Spanje na het melken; het bewaren van de melk op
de strikte Uitvoering dier verdragen zal eischien. de produotieplaa-ts-cn; de maatregelen, genoEveneens in den Senaat een vraag over hetmen bij ziekte' van het melkvee, en d.e begeen Spanje ten opzichte van Marokko beoogt stemming van melk van zieke dieren. De medewerking' van de Gczondheitls-Comrnissies riebeantwoordende, zeide de ministier van buitenlandsche zaken, dat Spanje zijn oorlogsschepen God. Staten in door haar de vragen voor
pen in de Marokkaansche wateren geankerd zal te leggen af binnen den. kring van haar gelaten, maar geenszins om in den twist tusschen bied in. de laa.tsbe jaren onderzoekingen zijn
c__ twee Sultans tusschenboide te konten, Inhoedanigheid der melk,
verricht aanga,
dien echter de gebeurtenissen dit eischen, welke wordt a,_gelcver.i en cq. welke resultaten
zouden vrij
aldus d© minister -r- op alles deze hebben opgeleverd; of er ziektegevallen
voorbereid, gaan zoover als wij zouden bshooireia zijn voorgekomen, welke aan het gebruik van
melk moesten worden toegeschreven; of, naar
te gaan.
KAAPSTAD, 22 Juni. Op voorsfcel vah den haar oordeel, verbetering van de melkvooreersfee-minister Merrimaii heeft het Huis van ziening noodig is en zoo jn,, op Welk. wijze die
Afgevaardigden vandaag een besluit genomen, het meest doeltreffend zoude kunnen worden
overeenkomenidie meit hiet door de conferentie tö aangebracht.
Deze laatste vraag onderwierpen Ged. Staten
Pretoria in hefc begin van Mei genomen beook
aan het oordeel van het hoofdbestuur van
sluit. Merriman zei, dat door het verbond
Zuid-AMka bevrijd zou worden van minder het Witte Kruis, met het verzoek voorts, om in
kennis te worden gesteld met de resultaten,
gewenschte tusschenkomst.
Minister Sauer deelde mede, dat de door de welke een. vanwege die vereeniging' vroeger ingesteld onderzoek naar de melkvoorziening
Nationale Conventie te ontwerpen grondwet
eerst aan het oordeel der Zuid-Afrikaansche heeft opgeleverd.
Van de aldus verkregen' inlichtingen wordt in
parlementen zal worden onderworpen, en dan
hefc
rapport, dat 16. bladzijden heeft, uitvoeaan hefc volk.
rig
melding
gemaakt, ein daaruit blijkt, dat de
Daarna steld© Merrimain' 12 namen voor als
melkvoorziening
ook in dit gewest zeer veel
Kaapßche afgevaardigden ter Conventie, onder
te
wenschen
overlaat.
hij
wie ook
zelf en de gewezen eerste-ministers
.Bé* i_ w_i_ug: oemoe-SgeDd te .mfcwai-ii,
Jameson eh Schreiner. Hefc debat over hun
aldus Ged. Staten
dat op enkele uitzondebenoeming werd daarop verdaagd.
De eerste-ministers Boitha en Fisher deden ringen na, alle Gezondheids-öommissies mededeelingen doen omtrent ziektegevallen, welke
gelijksoortige voorstellen in de wetgevende verbinnen haar ambtsgebieden zijn geconstateerd,
gaderingen van Transvaal en de Oranjerivieren welke vrij algemeen als gevolg van bet
kolonie. De beraadslagingen zijn nog niet afvan besmette melk, van bepaalde- veegeloopen. Botha drong aan op samenwerking
ouders
afkomstig, worden aangeduid. Typhus
standkoming
om di© tot
van een groot welvais wei in hoofdzaak de ziekte, welke vermeld
rend Zkiid-Afrika te Verzekeren.
wordt. Gedep. Staten merken echter op, dat
BTTENCS-AYRES, 22 Juni. D© minisier een gewichtige factor, ds behandeling der
van financiën heeft een besluit genomen, waarmelk bij den gebruiker, aan het oog der overbij uitvoer van fourage is verboden.
heid onttrokken is.
De gezondheidstoestand van het melkvee
: LISSABON, 22 Juni. Met 287 tegen 10
stemmen heeft de Eerste Kamer eien voorstel wordt door den districts-veearts vrij gunstig
verworpen betreffende een onderzoek naar de genoemd, maar de watervoorziening op tal van
administratie op de ministerieele bureaus.
boerderijen laat veel te wenschen. Ook geven
Dib gaf aanleiding tot heftig© incidenten. In de berichten van de reinheid der stallen geen
den loop der discussie o-ver de quaestie van de opwekkend beeld, en gewagen de rapporten der
voorschotten aan de- koninklijke familie hebben veeartsen, dat bij ziekte van het melkvee eerst
de- afgicvaardigde- Braga en de minister van allerlei huismiddeltjes worden aangewend, hetgeen men toeschrijft aan de vrees voor schads
financiën elkaar hunne getuigen gezonden.
Dank zij de tusschenkomst van den vooirzitter in hefc melkbedrijf en de kosten van artsenij'kon een duel worden vermeden.,
kundige hulp. Met de reinheid, ook van de vaten, het personeel, enz., blijkt het „zeer treuMILAAN, 22 Juni. In den avond is Derig
gesteld te zijn", en wordt op het voorkomen
lagrang© mefc zijn vliegmachine negen maal
tuberculose, huid- en andere ziekten van
over het exercitde-veld in het rond gevlogen, van
het
personeel
weinig gelet.
lötya
in
minuut 15 K.M. afleggende, zonder
den grond fee raken. Hij werd zeer toegejuicht. deD© melk van zieke dieren wordt volgens
berichten van vele Gemeentebesturen eenHOUSTON (in Texas), 22 Juni. Zondagvoudig als gezond© melk behandeld. DikwijJs
avond zijh bij Hemphill negen negers' gelyncht wordt zij voor kaasbereiding gebruikt, veelal
als weerwraak voor het vermo orden van twee ook aan de varkens of aan het melkvee-zelf
blanken. Vijf negers werden aan één boom o-pvervoederd. In hoofdzaak luiden de berichten
-giehangeh. Daar blonken en negers in afzonvan de veeartsen te Hoorn, Haarlemmermeer,
derlijke troepen rondtrekken, wordt voor een Ouder-Amstel en Naarden in denzelfden zin.
lassenstrijd gevreesd.
Het reiniglen der melk na het melken is geen
algemeen in dit gewest heerschend gebruik.
TEHERAN, 23 Juni. Va,nmo.g_n vroeg hebben ruiters cm soldaten de parlementsgebouwen Van besmettelijke ziekten, welke op de boerderijl of in d© woningen van het personeel
en een aangrenzende moskee omsingeld en naheerschen, wordt niet veel notitie geno-betn
van
de
volks
Sjah
vertegenwoordimens
men ; enz.
gjing die uit&.nei-ingl van eenige personen geGeniep. Staten achten echter den wensch van
eischtl
Het parlement weigerde. Leden vau de: po» de Gezondheids-Commissie van Amsterdam,
die door een provinciale melkverordening een
litieke Moezafferich-club schoten op de ruiters en doodden er eenige. Om 9 nur kwamen direct optreden der provincie wenscht, niet
er versterkings troepen met artillerie uit het aa-nbe-velenswaa-rd, onverschillig Welke de inkamp buiten Teheran in de stad. lür werd houd van een zoodanige Verordening zoude zijn.
Dit wordt dan nader door het college toegegeschoteta. tot. omstreeks 10 uur,
licht.
Ten glpfetfe pelten Ge;<3jeE, _}t_,ts_ ypcp_. iie|a
(Zie verder Laatste Berichten Buitenl attfl).
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te noodigen, ter uitvoering van de door
hen ontwikkelde denkbeelden werkzaam fee zijn,
en daarbij in overleg te treden met die verschillende besturen, commissies en vereenigingen, welke daarvoor in aanmerking komen.

uit

BINNENLANDSCH NIEUWS.
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De Deensche fregatkapitöitt Saxil _,
bureauchef der admiraliteit, die belast is met
een studie omtrent Het reddingwezen hier te
lande, Heeft, begeleid en voorgelicht door den
heer Van Aerkenbout Schokker, inspecteur van
de scheepvaart, eenige reddingstations bezocht,
o.a. die te Ter Heijden en aan den HoSk-van-Holland.
Ongesohikt V oor de-in' m i 1 i t i e dienst.
De minister van binnenland'sche zaken heeft,
op verzoek van dan minister van oorlog, aan
cle Cotmmissarissen der Koningin een schrijven gezonden, inhoudende, dat, zoowel uit de
aden als uit eeii'ige ter tennis van laatstgenoemden minister gebrachte bescheiden is
gebleken, er nog steeds-' personen zijn die er
hun prahtijk van maken, om aan lotelingen tegen betaling van oen som gelds hun hulp aan
te bieden, ten einde hun ongeschikt .-_rkla/ririg' voor den m-ilitiedienst te verkrijgen.
Oo__missa_iissen zijn andiermaal uitgenoodigd, in hefc vervolg op- het tijdstip en op de
wijize door hen hot meest doeltreffend geacht,
de loteling'cn in hun gemeente voor bedoelde
-■
e wen en hen daarbij tepj .ikt-iiken te
vens met nadruk te wijzen op het bepaalde
in art. 206 van het Wetb. van Strafrecht.

—

Bij de verkiezing van Hoofd ingelanden
in het wateißcha-psbes-tuur van Schouwen (Zeeland) is- in de plaats van wijlen den beer W.
ten Haaf gekozen de heer J. ten Haaf, te Zieriksee.
Herkozen werden de heeren P. Goemams-, tö
Ellemeet; J. W. Gart, fee Duivendiike; A. Baten-

burg, te Noordwelle; J. Boot Wz., te Haamstede;
jhr. O. A. van Cifcters, te Nooidgouwe; en J. Steun,
Tot lid van Het bestuurvanhet
waterschap beooöt-en de Vecht, vanwege het waterschap „Beihime", is benoemd de heer 11. van
der Weerd, ts Maa«sereen (ütr.).

E- ij k s v©ldw a c h t.

—

Den 22eih Augus-

tus a. s. zal het 50 iaar geleden zijn dat

ehter.. werd. opgericht.
het korps Bij
De leden der Rijkspolitievereenig_ng zijn voornemens dien dag feestelijk tei gedenken.
Voor dien tijd werd d© B-ijkspolitiedienst vervuld' door gerechts dienders. Zij, die ten parkettc- werkzaatn waren, werden toen „tribunaal. rs" genoemd.

—

In de
Krankzinnigenverpleging.
op Woensdag 1 Juli te Middelburg te houden jaarve_e:_dnring der „Vcree-mging tot Christelijke var1

zorging van Krankzinnigen in Zeeland" zal de
:ir. "Van der Brug, ba-noemd tot geneesheerdirecteur vani het- door die, vereenha _g op te rich-

gesticht „Vrederust", eene vr,o-dr_-cht houden
over dan. tegenwoordigen stand der k_a'_kzi_i_iten

genverpl'.g.ag.

De Nederl. Maat schappij voor Tuinbouw
en Plantkunde houdt hare zomerbijeenkoinst op 20 Juii

te Arnhem.

De raad van beheer van Texe I's eigen

stoombootondeirneming heeft tot gezagvoerder van
zijn nieuwe salonboot „De Da-ge-raad" mai- 1 Aug.
a.s. benoemd den heec O. Lz. Duinker, die thans
als gezagvoerder der motorboot „Vlieland" in
dienst is Mj de „Alkmaar Paoket".
Eundvee in N oord-B ra.ant,
Aan het
verslag over den toestand der afdeeling NoordBrabant van de „Vereeniging iw-t Nederlandsch
Kundveestaniboek" over 1907 is Het volgende ontleend :
Het ledental is in bet aigeloopen jaar flink
vooruitgegaan. Op 31 December waren er 192
gewone lede-ü en 71 die tevens- lid waren van eeue
erkende fokvere-eniging. Het wordt een verblijdend verschijnsel genoemd, dat de fokverceni-

—

gingen steeds meer waaarde-ering vinden bij de
Brabantsche fokkers, zoodat er thans reeds vier
bestaan, welke meit kracht de- verbetering van
dea v-eestapieil Hebben ter hand genomen.
In de plaats van den Heer A. J. van Son, fee Breda, die aan de afdeeling gedurende vele jaren zijne
beste krachten wijdde, is tot secretaris-penningmeester gekozen de Heer A. Bax Gz., te Zievén-

februik

be-Tgsch-en Hoek.

In 1907 werden 8 stieren en 37 koeien in de
.eg'isiers ingeschreven tegen £0 en 35 in
1903. Vooral werd minder ingeschreven door de
zeer verzwaarde eischen, welke bij de keuring
worden gesteld.
Het verslag wijst op een groot tekort aan best
mannelijk fok_nate_iaal. Van de mees-ten daarvan
is geie-nerlei verbetering van de fokkerij te wachten.
H-et jaar sluit met een batig saldo vau f434.67
(inkomsten f 942.02).

Aanbestedingen.

De architecten Muller, Drooglever Fortnijn en Van
der Tak, te Rotterdam, hebbeu aanbesteedden bovenbouw van 2 gebouwen enz. op Het terrein van den
KotterdamscHen Lloyd.
23 biljetten. Laagste de Heer O. van Leeuwen Jr.,
te Rotterdam, voor 77,900.

-
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Serooskerke.
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Vissoherijberichten.
Volendam, 22 Juni.
In de afgeloopen week zijn
alhier aangevoerd: 8050 KG. kuilaal. a ’0.38 per
1880 KG.
KG.; 4300 KG. Hoekaal a, 0.62 per
bot, a ’0.28 per KG.; 220 manden garnalen,è, 1.25
per mand, en 4000 stuks gepen a 1.60per 100 stuks.
Texel, 22 Juni.
Voor de rookerijen werden in de
afgeloopen week flinke partijen scharren, poonen en
pietermannen aangebracht. Scharren golden 2a
/' 2.50, poonen
1.50 a 1.75 per mand en pietermannen van ’1 tot / 1.30 per 100 stuks. De
NoorclzeevisscHers besomden van f4O tot 70 per
schuit.
Enkele garnalenvisschers zetten 't bedrijf nog voort
en vingen gemiddeld 30 KG. garnalen per dag en
per schuit; prijs 10 en 15 ot. per KG.
De vangst van rog en geep waa zuinig. Voor rog
werd 75 è, 85 ot. betaald per stuk en voor geep
1.50
2.75 per tal.
De palingvisscherij leverde geen ruime vangst op;
de paling gold van 20 tot 50 et. per % KG.
Phüippine, 22 Juni. Daar de qualiteit der mosselen
gaandeweg verbetert neemt de verzending aanmerkeiijk toe.
In de afgeloopen week werden 9ö5 balen in de

—

—

’ ’

’

i

_

’

—

’

’

’

’
’

5

Haven gelost, die meest alle per spoor naar België
en Frankrijk werden verzonden, tegen 5a 6 frs per
baal. Door Belgische venters werden nog 885 ton
aan de Haven gekocht. Ongeveer 600 tonnen Zeeuwsch
mosselzaad werd verkocht tegen
1.25 k
1.50
per ton; terwijl het zaad van de Zuiderzee sleohts
ü55 opbracht. Er werden 24 manden garnalen
verkocht tegen f 2.75 k 2 85 per mand.
Durgerdam, 22 Juni.
Wegens de geringe vangst
waren de vischprijzen in de afgeloopen week buitengewoon hoog.
15; voor aal 14 k
Men besteedde voor bot 12 k
25 per 100 pond en voor geep 2.50 per tal.
Aal begint weder teekenen van ziekte te vertoonen,
hetgeen des zomers meermalen wordt waargenomen.
Ansjovis werd niet aangevoerd.
Urk, 22 Juni.
Verledenweek waren de uitkomsten
der Zuiderzeevisscherij Hier weer zeer onvoldoende.
Aangevoerd werden 3_CO stuks ansjovis, meest door
visschers van elders. Voorts 2400 pond kuiiaal 9 k
10 gld. per 100 pond en 78 pond lynaal k 20 cents.
Bot is zeer schaarsch en klein van stuk. Van de
Noordzee kwamen 9 botters hier met hun vangst aan
en besomden van 45 tot 76 gld. per vaartuig, voor 1300
pond platvisch, waarbij 100 stuks rog 25—30 cents.
Bovendien 1232 tongen, prijs 7
10 cent voor kleine,
40 è, 45 cent voor groote.
_3.uijt.ss-, 22 Juni.
Mosselen. Gedurende de
vorige weelt werden verzonden naar België 750 tonnen
2.10 per ton, naar qaaliteit.
ad
1.85 tot
Mosselzaad. Van de Zuiderzee werd aangevoerd
2400 tonnen, die, na aftrek van eigen gebruik, ver1.90 per ton.
kocht werden voor
Oesters; Nog 25C0 stuks werden verzonden.
Ruizen, 22 Juni.
De vorige week leverde de
visscherij slechte uitkomsten. Doordat Het aantal
botsleepers tot nog toe in vergelijking met andere
jaren zeer gering is, is de aanvoer niet veel en zijn
de prijzen hoog. De totaalaanvoer alhier gedurende
de vorige week bedroeg ongeveer 7000 ponden bot
tegen 13 a 20% cent per pond ; 950 ponden aal tegen
15 a 40 cent per pond; 7 manden garnalen k f 1.25
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Bergen-op-Zoom, 22 Juni.
In de afgeloopen
week werden aangevoerd 20 korven bot
4.50,
120 KG. paling k f 1.20, geep 200 stuks kf 5.
Ansjovisvangst gering.
Broekerhaven, 22 Juni.
De ansjovisvangst is hier
zoo goed als geëindigd. De uitkomsten waren da
laatste dagen zoo slecht, dat de visschers besloten
de netten te bergen. Ia geen jaren is de ansjovis zoo
slecht geweest als in 't afgeloopen seizoen.
Enkhuizen, 22 Juni
Gedurende de voriga
week was de aanvoer van ansjovis alhier grooter dan
eenige week te voren; in 't geheelwerden aangebraoht
57,715 stuks ansjovis; de prijzen wisselden af van
30.85 tot 28.50 per duizend. Door Noordzeevissohers werden aangevoerd partijen tong, schol en
schar. Botvissehers brachten 2300 pond bot aan,
prijs
10.50 per wichtje.
De laatste bommen zijn
Scheveningen, 22 Juni.
deze week van de trawlvisscherij binnengekomen, om
klaar te maken voor de Haringvisschertj. De vangsten
zijn ook dit jaar weer niet loonend geweest. In t
geheel werd besomd door 610 log..ers, 176 bommen
en 696 schokkers voor 125,880, tegen ’138,304 in 1907.
Aan garnalen werd voor
3eo aangebraoht.
De voorspellingis uitgekomenI
Lemmer, 22 Juni.
de ansjovisvangst is mislukt. In de jongste 2 weken
was wel eenige aanvoer, doch de cijfers waren zoo
laag als in geen jaren voorkwam. Naar de oorzaak
daarvan gist men tevergeefs. De prijs der ansjovis is
natuurlijk zeer hoog:
25 a ’3O per 1000 stuks, ongekend hoog.
Nog werden aangevoerd: 4000 KG. bot tegen 16 -.20
oent per
100 tal _eep tegen f 2.50 per tal,
1000 KG. aal tegen 35 a 40 cent per KG.
Maassluis, 22 Juni.
Van de beugvischerij kwamen
de vorige week binnen stn. J. Smit met 35, stn. J.
v. d. Zwan met 35, stn. J. de Niet met 42, stn. Th.
Das met 40, stn. J. Zwartveld, met 89, stn. D. Spanjesberg met 60, stn. S. de Ruijter met 40 ton zoutevisch.
Prijzen waren voor zoutevisch ’42 a ’42.50, kelen
en lippen 87 k f 91. kibbelen
20 k f 20.50, leng
27.50 k f 28.50, scbelvisch 13.50 per ton.
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GEMENGD NIEUWS.

He teiland Urk werd Zondag b ezodiKj
door ongeveer 350 heeren en dames uit Amsterdam, wier zeeto-chtje met de „Heerenveen", een der fraaie booten van de „Holland-Friesland-lijn", door heerlijk weder weid
begunstigd.
paar dames*, die wat te laug op het eiland
vertoefd hadden, kwamen op den havendani
toen de boot reeds weg-stoomde. Van Urk
vaart des Zondags ge-en postboot en is dan
geen andere reisgoleg'enhei-d en dus zouden zif
den nacht o-p het eiland moeten doorbrengen.
Dit bleek echter niet noodig te zijn, wijl zij;
met ecu der inmiddels aangekomen jachten,
naai 1 Amsterdam mochten terugkeeren.

De tjalk „O oster land", schipper
Visser, uit Lage Zwaluwe, was Zaterdag met
eene lading puin op weg van Utrecht naar
Enkhuizen, toen het schip nabij Marken lek

werd.
Aldoor pompende, wendde de schipper den.
steven naar het Buiten-IJ, waar het vaartuig
thans vóór D'urgerdam aan don grond zit. Dief
';,
opvarenden ondervonden ge-en letsel,
De tjalk is- verzekerd te Dordrecht.
Het is thans gebleken, dat ten huiaef
van mej. van den Berg, te Zuid-Schalkwijk, bq
Haarlem, voor ruim fBOO aan sieraden is out.
vreemd. De brandkast was geforceerd rpnpü
niet geopend kunnen worden.
De bestolene is verzekerd.

De Gezondbeidsoom__-Bsie te Hooiü
heeft in de- plattelandsgemeenten op ruims
schaal -eene circulaire verspreid, waarin aa»
ieder ten sterkste wo-rdt aangeraden, geen pri.
vaten te plaatsen boven een sloot, doch lieveil
een goed ingerichten beerput te doen maken^
waardoor het mogelijk wordt do faecaliën zog
,
noodig te ontsmetten.
Ernstig wordt gewaarschuwd tegen het g&,
bruike-n van door privaten verontreinigd water^
als huisho-udwafc-er. Slootwater is een voort.
durende bron van besmetting; Vooral typhus
bacteriën tieren daarin welig.

_

—

Haring.
Uit Vlaardingen meldt meüli
ons van 20 Juni:
Volgens fc&legraphisch bericht uit Lerwiofe
zijn aldaar binnen 70 Hollandsche schepen)
met vangsten van 130 kantjes tot niets.
D© stoomlogger V L 43 „Noordzee', schipper H. van Koon, van de- reederij Joost Pot, is
van daar vertrokken met 15 last- volle en 30
last inaatjesharing, eveneens is van daar vertrokken de jager van de reederij J. H. WajS

nek^

n_e.ti

20Q £oft Jnanjng^

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG. 24 JUNI 1908: 2e BLAD.'
Te Hellevoetsluis is Zondagnacht
in de ma-rine-cantine ingebroken, waarbij het
een en ander is vermist. Men verdacht den
e huwden marinier le kl. D.; bij hem werd
uiszoeking gedaan, het ontvreemde gevonden,
waarna hij den diefstal bekende. Daarop werd
hij door den po-litie-commissaris en een agent
naar het politiebureau meegenomen. Hij wist
vervolgens te ontsnappen; maar, geen anderen
uitweg vindende, sprong hij in het marinedok. Hiertüt werd hij spoedig door drie mannen met eene jol aan wal gebracht, waarna
hij door de politie werd overgenomen en later
naar de „Van Galen" gebracht, om aldaar
in voorarrest gesteld te worden.

f

T© Ter Aa (Utr.) wilde een elfjarig zoontje van O. d. H. met een pistool op
een kraai schieten. Bij ongeluk trof het echter
zijn zevenjarig broertje, met het droevig gevolg, dat het kind na enkele minuten was bezweken.
De he e renh ui zi nge van het landgoed „Lindenoord", te Wolvega, welke in 1776
na een bevigen brand herbouwd werd en vervolgens bewoond door den eigenaar Onno Zwier
van Haren, is thans voor. f 7607 gekocht door
den heer mr. C. van _.ijmegbn Schonegevel,
meester van West-Stellingwerf, te Wolvega..

van hulde onderteekend, waarin den schrijver en
wijsgee-r warme vereering wordt betuigd.
Volgens berichten uit Jasnaja-Poljana maakt
Tolstoj He-t zeer goed. Hjij ontvangt veel bezoek,
gaat uit rijden en speelt lawn-tennis. Alleen tegen
den avond voelt hij zich wel eens wat moe. Onlangs maakte hij de eigenaardige opmerking:
„Somtijds ben ik zoo mos alsof ik al 70 jaar was!"

OOST-ÏNDIE.
Batavia, 2 Mei
Ned. Mail
CIVIEL DEPARTEMENT. Benoemd: bij de griffie
van net hooggerechtshof: tot zeu coramies J. J. F.
Adels; tot ben id. J. F. Paul en J. F. Noordhoorn ;
met intiekkmg zijner benoeming tot hulpprediker te
Sapoeroea (Amboimi), tot id. te Baa (Timor) G. J.
H. le Grand. Bg Staatsspoorwegen: tot Isten commies K. H. Schafer; tot ingenieur bij den waterstaat
C. F. Stoel en P. J. Ott de Vries, van buite.nlani.isch
verlof terug, resp. Iste en 2oe klasse; tot griffier
van den landraad te Pati (Semarang), C. VV. iVI.
Beugel van verlol terug; tot werktuigkundig teeken-ar bij Het marine-etablissement te Soerabaja R. S.
Keasberry.
Geplaatst: in de res. Rembang, de contr. C. B.
tüans tijd. in de res. Oostkust van bumatra.
Verleend: wegens ziekte, één jaar verlof naar
Europa, aau den assist.-resideiii-secretaris der res.
Rembang P. F. Abell en deu officier van justitie te
Semarang Mr. H. P. Grobbee; id. wegens ziekte aan
den chef der werkplaatsen oij den bumatra-staatsspoorweg F. D. (J. Middelaer; wegens ziekte, 2 ja;ir
verlof naar Europa, aan den ingenieur 2e kl. jhr. F.
L. C. van L'ooru; wegens iaugdurigen dienst een
jaar verlof naar Europa, aan den onderwijzer 2e kl.
aan ue_ voor 5 jaar bij het boschwezen
J. A.
in Suriname gedetacheerden adj.-houtvester E. K.
Plasschaert; wegens idem een jaar verlof naar
Europa aan den kapt. der art. J. Biukksr.

k 100'/„pCt.,

100 WpCt., /50Q0 a 100%pCt..

’

170,000 k 100 pCt. en
59,000 a 99^ pCt.
De inschrijvingen beneden 99^" pCt. zgn niet toegewezen.

’

FAIL ISSEMENTEN.
Failliet verklaard
22 Juni. A. Krv.ijt, steenkolenhandelaar, te Ouderkerk a/d Amstel; — rechter-comm. Mr. R. L. Soholten;
curator Mr. E. H. P. Rosenboom.
li. C. Wigleven,' Van Limburg Stirumstraat 39, en
P. J. W. Wigleven, v. Beuningenstraat 83, handelende
met elkander in bleekpoeder onder den naam Gtbroeders Wigleven ;
rechter-comm. als voren; cur. Mr.
A. PH. VV. Alta.
J. Heijink, timmerman, gewoond hebbende Amstel
312 alhier, thans te Muiderberg;
rechter-comm.
als voren cur. Mr. Jhr. W. R. Op ten Noort.
Oe Naaml. Venn. vjh Schwarlz Sc
Rustenburgerstraat 318, alhier;
r.-c. als voren; cur. Mr. I.
Goudeket Azn.
F. C. Langehenkel, kleermaker, Tolstraat 80, alhier;
r.-c. als voren ; cur. Mr. C. van Nievelt.
J. van Berg, winkelier in schoenen, Czaar Peterstraat 77, alhier, zoowel daar als in perceel Kattenburgerplein 8;
r.-c. als voren; cur. Mr. H. C.
Graaf Schimmelpenninck.
S. J. Pu-.s, baudeiaar in
Albert Cuypstraat 6i, alhier; r.-c. als voren ; cur. Mr. S. L. Outs.

—

—

—

—

—
—

STADSNIEUWS.

6

rechtspersoonlijkheid bezittende veree_dg_nge_v
en instellingen, die door het bestuur warden;
aangenomen.
De vereenigiing kan natuurlijk ook begunstigers hebben.
De overige- statutenbepalingen werden ook
goedgekeurd en en bloc aangenomen.
Staande de vergadering gaven alle aanwezige
vertegenwoordigers van diaconieën, instellingen en besturen zioh op voor het lidmaatschap.
Hiermede w.as de vereeniging opgericht.
De commissie, welke de vereeniging voorbereidde, blijft als voorloopig bestuur aan. Het
zijn de heer L. J. van Wijk, J. F. L. Blankenberg, H. J. ÏL Schmeüding, M. J. Beerling,
A. J. Mendes da Costa, dr. H. J. de Dompierre
de Chaufepié, jhr. mr. H. Smissaert» jhr.
mr. Rethaan Macaré en Th. Nolen.
Hierna werd de vergadering gesloten.
De Sarphatistraat.
De bebouwing van het gedeelte der Sarphatistraat tegenover de gebouwen van Het Militair
Hospitaal en hot Kleedingmagazijn, vroeger ingenomen door de Staatsspoor, zal weldra kunnen
worden ter hand genomen.
Voor het ge-heeie- bouwblok aldaar hebben zich
gegadigden opgedaan en een voordracht om dezen
al den beschikbaren grond in erfpacht uit te geven, ten einde daarop 29 huizen te bouwen, is
bij den Gemeenteraad ingediend. Zooals aanvankelijk ook door den Raad werd gewenscht is daarbij de bepaling gemaakt, dat het gedeelte van het
blok aan de zijde van de Nieuwe Lijnbaansgracht
niet bebouwd mag worden, zoodat aldaar een
groen plekje zal openblijven.

Armenzorg en Weldadigheid
Gisteren is in den huize „Couturier" eene
vergadering gehouden vau de Vereeniging van
Armbesturen te Amsterdam en de redactie van
het „Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming'", om over te gaan tot de definiVreemde torpedobootentieve oprichting van eene „Nederlandsche Vereeniging
en Weldadigheid".
Arme-n_o-rg
voor
Men meldt ons uit IJmuiden: Gisteren is
SPORT.
Men s c hir ftf fc ons uit Terwo 1 d e:
Leze vereeniging zal ten doel heibben de saGrieksehe torpedo-boot Velos IJmuiden binde
Len jongen di© te Terwokle- in een karnmenvoeging van de verspreide pogingen, welke nengekomen en hedenochtend opgestoomd
molen speelde,. is daaruit gevallen en brak
Selnetvereeniging «Amsterdam».
Einduitslag op het gebied der armenzorg en weldadigheid naar Amsterdam. Naar wij vernemen zal da
zijn. nek. De dood volgde onmiddellijk.
verbetering ten doel hebben en wederkeerigé boot op de 1-ijkswerf voor het
korpswedstnjd buks, deelgenomen door 7 vereeniAdmiraalshuia
voorlichting van hen, die op dit gebied werkgingen :
te Amsterdam komen te liggen. Voorts ia
De uit sluiting te Hilvarenbeek
No. 1. Schietvereeniging «Sanboon, 60 treffers, 412 zaam zijn.
gisteren de Duitsche torpedoboot S. 74 de pie(N.-Br.), welke nu zestien weken lang heeft punten.
De onderwerpen', waarover het gemeenschapte IJmuiden binnengestoomd maar is he-,
No. 2. Soiüetclub «Wilhelmina» der afd. Amsterren
geduurd, is thans geëindigd. De patroons hebpelijk overleg tot nuttige uitkomsten zal leiden, denochtend weer naar zee vertrokken.
dam
50
punten.
treffers,
Voiksweerbaarlieid.
402
voortaan
.personeel
lid
ben toegestaan, da.t hun
zijn o. a.: organisatie van armenzorg in steNo. 3. Neêrl. Burgerwacht »Sioten«, 5ü treffers, 399
va.n den R.-Kath. Leerbewerkersbond mag' zijn. punten.
den en op het platteland, verhouding tusschen
Voor den oursus 1908/1909 tot de 3«
Te Moergestel, bij Oisterwijk, is eene werkNo. 4. Claudius
49
403 punten.
de burgerlijke, kerkelijke en particuliere armenhoogere
burgersohool met 3-jarigen cara. voor jongens
staking ontstaan onder de zwikkers op de
Korpswedstrijd pistool, deelgenomen dóór 5 verzorg, vrijwillige en bezoldigde arbeid in de verbonden aan de openbare Handelsschool
alhier, zijn
machinale schcenfabriek van dè firma C. v. B. eenigingen :
armenzorg, het Elberfelder stelsel, werzaamNo. 1. Schietvereeniging uSanboo», 25 treffers, 150 heid van de vrouw in de armenzorg, algemeene 99 candidaten ingeseüreven.
Ander© werklieden, die lid zijn van den R.punten.
Kath. Leerbewerkersbond en van wie sommigrondbeginselen der armenzorg, armenstatisAan de openbare sohool voorgewoci
gen reeds 35 jaar op de fabriek werkten, zijn 18iNo. 2. Neêrl. Burgerwacht «Amsterdam», 23 treffers, tiek, de wetgeving op de armenzorg, bestrijding lager onderwijs no. 38 alhier is benoemd tot tijdeliji
punten.
uitgesloten.
van bedelarij en landiooperij, woonschepen en onderwijzer de heer J. F. W. de Groot alhier.
Kegelen.
woonwagens, verhaal van onderstand, hulp in
Op de une kegelbanen van het café »EikenLinde«
De HeerJ. J. Kluit, onderwij .eimn de
Te Woudrichem (N.-Br.) is eene 83gestichten, gestichte- en gezinsverpleging, zorg
in
Middenlaan
ue
aliner
zai
van
12
tot
Plantage
Juii
openbare
school voor gewoon lager onderwijs no. 81
jarige vrouw de B. van de trappen gevallen 12 Augustus a.s. een nationaal kegelconcours genouvoor kinderen (Crèches, kinderhuizen, kinderalhier, heeft uit die betrekking eervol ontslag aanen aan de gevolgen overleden.
kolonies, vereenigingen voor kinderbescherden worden. Hiervoor heeft zich een regelingsming, kinderarbeid), ziekenzorg van allerlei gevraagd met ingang van 16 Augustus e.k.
commissie gevormd, bestaande uit de Heeren A. _.. C.
Te Roermond is uit d©gevangenis
voorzitter; VV. lx. M. van Tussenbroek, secreaard, zorg voor werkloozen (werkhuizen, arbeiTransportarbeiders.
taris ;P. F. Zwaneveld, penningmeester; H.
ontvlucht zekere G. Jansen, uit Blitterswijk,
Onder leidingderskolonies, werkverschaffing, verzekering tecommissaris. Ue jury bestaat uit de Heeren J. P. H.
die aldaar gevangen zat wegens frauduleus banvan het bestuur der „Nationale Federatie "va_u
gen
zorg
werkloosheid),
voor
ondakloozen,
Herman de
F. H.
P. J. C. Moiler, derstand bij buitengewonen nood en het woTransportarbeiders" is Hier ter stede ia het 10.
kroet.
Euwe,
Nieman,
F.
J.
C.
A.
F.
Siokler.
Het conE.
hem
geen
nog
spoor
heeft
men
van
kaal
van den Alg. Ned. Zeemansbond ©ene verga.
Tot
toe
ningvraagstuk.
cours, waarvoor een zeer groot getal prijzen zal
dering
gehouden vau verschillende plaatselijke or.
kunnen ontdekken.
ij
De heer L. J. van W. k, voorzitter der
worden uitgeloofd, bestaat uit Korpswedstrijd, Eereganisaties in het transportbedrijf, teneinde eeaq
wedstrijd, Personeelen wedstrijd (Personeele wedstrijd Vereeniging van Armbesturen, opende de bijVan der Graaf & Co's Bureaus voor met Hamburgertelling), Vrijebaanwedstrijd en extra- eenkomst. Hij herinnerde aan de voiige
plaatselijke federatie op te richten.
ver'den Handel, gevestigd te Amsterdam, Rotterdam Vrijebaau-wedstrrjd.
Na een. breedvoerige gedacHteawisseling W-ircJ
i- ring, waarin besloten werd een ontwerp
ga
en Brussel, hebben den tweeden druk in Het licht
met ingang van 1 Juli a.s. geconstitueeicL
deze
waarna
de
heer
maken,
statuten te
A. J. Een voorloopig
gegeven van den door A. B. Wenting ontworpen
bestuur is benoemd, Hetwelk in
INLICHTINGEN.
Mendes da Costa de notulen las.
„Handelskaart van Nederland", mot het daarbij
opdracht
Heeft
een
reglement te outwerpen. De
vergadering
In deze
waren de voornaamste
Neen, een consulair-vertegenbehoorend plaatsregister. Deze fraaie en nuttige
B. J. D. te Amst.
federatie telt aanvankelijk ongeveer 2000 leden<
philanthropische
liefdadigheidsveieenigingen,
woordiger van Australië is hier ter stede niet.
kaart, die een totale grootte heeft van 1.25 bij
Het voorloopig adres der federatie is: H. Eotjearmbesturen en diaconieën ver1.50 M., geeft, bij andere gegevens, het groote Wendt u voor de overige vragen tot het Bureau voor inrichtingen,
wijd, 2e Atjehstraat 6, te Amsterdam.
|
tegenwoordigd.
aanwezig
Ook
was
de
aan
de
wetHandelsinlichtingen,
Oudebrugsteeg.
stoomvaa-rtverkeer in bijzonderheden met verdea
Maatschappij
houder van het armwezen, de heer dr. N. M.
De
voor
Wie rkeadea
melding van de beheerders, cargadoors of agenJosephus Jitta.
Stand zal Haar algemeene vergadering houden op
FINANCIEELE BERICHTEN.
ten. Overigens trouwens alle middelen van verNamens Hare Majesteit de Koningin was Vrijdag 26 dezer des namiddags te i uur, ia h«t
voer van elke plaats.
schrijven ontvangen, meldende, dat H. M. maatschappelijk gebouw, Kloveniersburgwal 87.
een
BadZweminrichting
De N. V.
en
aan de De RuyterDe kaart is zeer duidelijk ca voor den geheelen kade
(directeur de heer Tn. van Heemstede Ooelt) met groote belangstelling van de oprichting
150
Punten van behandeling: Het algemeen verslag,;
handel van beteekenis. Dit werd trouwens erjaarvergadering.
vereeniging
hare
der
kennis
neemt.
het
rapport van de financieele commissie en goedgisteren
hield
kend en bewezen door het feit, dat de eerste druk
Het ongunstige weder gedurende den zomer van
ontwerp-statuten
Hierna
kwamen
de
de
van de rekening eu veraatwjoording pver
keuring
aan
in korten tijd geheel werd uitverkocht.
1907 heeft invloed geuad op de administratie. Deze orde.
j , , | i
het afgeloopen jaar.
sluit met een nadeelig saldo van / 2590.21>£.
opende
Le voorzitter
de algemeen© beschouDeu 21 Juni is alhier aangék omen heg
De gebouwen verkeeren in uitstekenden toestand;
WETENSCHAP EN KUNST.
aan de machinerieën waren dit jaar eenige tieiang- wingen en zette nog eens artikel 2 nader Engelsche stoomjacht „Gapercailzie", komende van
uiteen. Het luidt: de vereeniging stelt zioh den H-o-ek-van-Hollanói, groot 308 fconj Sfl man
rijke reparatiën noodig.
Ue"even
werden:
5527
warme
baden
aan
dames en ten doel:
equipage. Eigenaar de Heer D. Dalziel, met fami„Caecilia", maandblad voor muziek,
lieeren.
100
000
vera. kennisneming van de verspreide pogin15.609
aan
Buitenbaden
werden
i 1 1: i
<- ï
onder redactie van mr. Henri Viotta en S. van strekt aan heeren en _iB,OOO buitenbaden aan dames. gen, welke op het gebied der armenzorg eu lie aan boord.
i
Het jacht ligt aan deu Jacktsteigier en roeit fl^
Milligen, heeft bij Van Ilolkema _. Warendorf een Bovendien werden aan liefdadige instellingen ver- der weldadigheid verbetering ten doel
beRoyal St.-George Yachfcclubvlag.
„Wagner-Feestnummer" doen veirschijnen. Het strekt 19,000 baden aan heeren en 9000 Daden aan hoeven;
dames.
Brutale berooving.
grootste gedeelte van den inhoud wordt ingenob. voorlichting van de openbare meening,
De heeren H. van de Velde Hzn. en D. Goedkoop
men door een artikel, waarin de- hesr Van MilGistermorgen haalde de heer B. uit d» Javawerden met algemeene stemmen als commissarissen de regeering en de besturende lichamen in
ligen een overzicht geeft van de Wagner-Vèreenistraat hier te-r stede van de Twentsche
armenzorg
weldadigheid,
zaken
van
en
door
herkozen.
ging te Amsterdam, welke opgericht werd in
mededeeling van de inrichtingen, welke ter verf5OO. De 70-jarige oude heer begaf zich vaa
1883, Het sterfjaar van Wagner, en die dus haar
gadering
der
de Bank komende naar bet urinoir op het
vereeniging
zijn
verdedigd.
DonHandeisvereeniging.
Op
Pharmaceatische
25-jarig bestaan mag vieren. Dit opstel is versierd
Daarna
werden
de
Singel. Toen hij dit wilde verlaten traden
artikelsgewijze
statuten
2
a.s.
zal
teu
kantore
de
derdag
Juli
van
heeren
met de portretten van de Heeren Viotta, Bunge ca
personen op hem toe, die schijnbaar
eenige
behandeld.
alhier,
k
De
de
Wijsman
Voogt,
inschijving
worvele bekende zangers en zangeressen, benevens afinrichting
Volgens
zijn
aft.
1
zou
denaam
deze
wilden binnengaan en dron„Nederlandopengesteld
op
k
1000
75 aandeelen
ï
van
beeldingen van tafercelen uit de opvoeringen, den
daarbij op zijde. De oude heer verVereeniging
Armenzorg
gen
sche
voor
hem
en
Weldade
Handeisvereeniging,
Pharmaceutieche
voorhistorisch geworden programma's enz. Het feestmoedde geen kwaad, doch thuisgekomen verdigheid."
nummer wordt ingeleid miet een terugblik over heen A. d'Ailly & Zonen en Mastenbroek k GalJhr.
mr.
Rethaan
Ma
care
stelde
voor miste hij de f 500. De politie, onmiddellijk
lenkamp.
25 jaar door mr. Viotta. Voorts een bijdrage gete
kortweg
spreken
van
een
met het gebeurde in kennis gesteld, heeft in
„Nederlandschén
De
tot
inschrijving
opengesteld
wordt
den koers
titeld „Wagner en
door Hollander en
den omtrek naair de- daders gezocht, doch dezen,
Weldadigheidsbond".
vau
120
is
de
uitgifte
pCt.
Het
doel
der
vergrooherinneringen van een koorlid.
L,
De
heer
g
klaarblijkelijk
J.
F.
B
1
a
n
k
e
n
b
r
vond
dezen
rakkenrollers van beroep, niet
e
van
het
waarvoor
Het
ting
kantoorgebouw,
ter1
titel minder juist, waarna besloten werd den gevonden.
Zondag 5 Juli wordt te Purmerend rein als eigendom der vennootschap beschikbaar naam Nederlandsche
Vereeniging voor Armenbet tweede zangersfeest gehouden vanwege den is. De bouw met inrichting zal circa f 40,000 zorg en Weldadigheid te houden.
Gisternacht reed een _v ielrgder
Het
zal
tot
versterking
kosten.
meerdere
dienen
„Bond van Gemengde Zangverse-nigingen in Noord- vau het bedrijfskapitaal.
Op voorstel van den heer Jhr. mr. Rethaan in de Bloemgracht!. De man werd door
iHolland".
Macaré werd besloten in b van art. Il achter middel vaa dreggen levenloos opgehaald.
De verschillende zanggezelschappen (leden van
Onder toezicht van twee doctoren is nog geTabak-Maalschappij tPaya Mabart. —In de gisteren de regeering nog te plaatsen: „openbare colEien bond) zingen elk afzonderlijk twee liederen, gehouden jaarl. vergadering werd de geheele rekeruimen tijd getracht het leven op te wekken,
leges".
,vau welke uitvoeringen zg later een schrifning goedgekeurd en besloten het wiustsaldo van
Het voorloopig bestuur stelde voor, dat ook doch te vergeefs. Het lijk is naar de Oude
telijke beoordeeling ontvangen, zoodat ds ’8832, zijnde de gekweekte rente, na aftrek van lid kunnen zijn:
overgebracht.
onkosten te Amsterdam, op nieuwe rekening over te
gewone prikkel der meeste wedstrijden buitengeInstellingen van weldadigheid in den zin
brengen.
sloten is.
Door gas bedwelmd.
Een werkman van de
der Armenwet en instellingen van verwanten
: Des avonds brengen de vereenigingen, in groepen
gasfabriek te Amsterdam werd, rop de Vijzelstraat
Bedagei Tabak-Compagnie. In de gisteren aard, indien zij rechtspersoonlijkheid bezitten.
Amsterdam
Van o-ngeveer 200 personen, eenige door Het bondsbij de Prinsengracht, terwijl hij bezig wasaan de gasDr. Jo-sephus Jitta stelde voor die vereenigehouden jaarl. vergadering werden de balans eu
beetuur gekozen zangstukken teu gehoore, onder de winst- en verliesrekening goedgekeurd.
gingen aan te nemen niet slechts o-p grond van buis, door bet ontsnappende gas bedwelmd. Een
leiding van beroepsmusici, waarvoor zijn aangeIn de plaats van wijlen den Heer N. de Vries werd Koninklijke goedkeuring, doch ook agent van politie, daarin door eenige burgers bijwezen de heere-n J. Paardekoper Jr., te Pui-meiend; gekozen de Heer C. F. de Ruyter de VVildt, te na onderzoek door
het bestuur en op voorgestaan, verleende hem de eerste Hulp en mocht
tT. Sluis, uit Amsterdam; en A. C. Provily, uit Amersfoort.
stel van het bestuur.
Het genoegen smaken Hem bij te brengen.
werd
in
vennootschap
Be
October
1906
opgericht
Krommenie.
De heer Blankenberg vond dit onnoodig
gedurende 1907 werd met de vóór-werkzaamheden
De commissie vau beoordeeling bestaat uit d-e.-' en
In de Hemohystraat heeft gisterzag op tegen autoritaire macht van het
en
de oogsten 1908 en 1909 een aanvang gemaakt.
heeTen B. Kwast, M. WL Petri en A. H. Tierie, van
een jongmensch getracht zich door
middag!
bestuur.
De bij Het bezoek van den directeur aan de onderHet eere-comité tedt als leden de heeren mr. A. neming S.engei Parit verkr.gen indruk was gunstig.
De heer Jitta vond het toch noodig zijn een revoiverscnot van het leven te benemen.
W. G. Ridder vau Rappard, H. C. Oud eu B. H, Het onderzoek der grondmonsters door net JJeli- voorstel in te dienen, omdat 't noodig is enTeleurgestelde liefde mo-et de drijfveer tot
Jürgens.
Proefstatiou te Medan wees uit, dat de physische kele vereenigingen uit te sluiten. Er zijn er die deze -treurige daad zijn geweest. * Vro-or het
"
"
toestand der gronden voor de tabaks-cultuur geschikt
wel werken in den zin der Armenzorg, maar huis van de ouders van zijn meisje keerde
te zijn.
bleek
hij het wapen tegen zioh. Gelukkig bracht
toch niet geheel en al deugen.
Vereeniging
De
die
„Nederlandsche
tot
Aanplant 1908 werd aangelegd op 200 velden. De
'
Het amendement dr. Jitta werd met groote hij zich slechts een niet gevaarlijke verwonding
bevordering van het schoonheidsb-eginsel in het maatschappij zal voor het eerst in ltio9 de tabak van
toe. De jongeling werd naar het politiepostdezen oogst aan de markt brengen. Ue beriohten
meerderheid van stemmen aangenomen.
onderwijs" heeft hare vierde jaarvergadering gedeze
tabak
de
werd
het
volgens
gunstig;
wijzigingen
houden te 's-Gravenhage. In een daaraan voorafover
luiden
Na
artikel aldus hms aan de Hernonylaan gebracht en van
laatste
daar, onder grooten toeloop van een menigte
gaande openbare bijeenkomst heeft de heer J. schatting zullen ruim 9 pikols per veld geoogst geredigeerd:
kunnen worden, hetgeen dus een totaal van 1800
Stichtingen, instellingen van weldadigheid nieuwsgierigen, naar het St.-Elizabeths-GastKleefstra, directeur de-r Brinio-school te Hilver12_J pakken) geeft.
huis.
rechtspersoonlijkheid bezittende vereenisum, eene lezing gehouden o-ver: „Paedagogiek op pikols (onaeveerziju
240 velden in vóórbewerking en
Voor 1909
nieuwe banen".
gingen, welke zich'de verzorging der armen of
Sedert de laatste opgave bluschte de
genomen.
de beoefening der weldadigheid fc=_n doel stelbrandweer
vier kleine binnenbrandeu: Hasebroeki In het vooruitzicht van Tolstoj's 80s-te__
Van de door de gem. Leeuwarden uitgeschreven len, kunnen door het bestuur als lid worden straat 17, Keizersgracht 786, Dijkstraat 35 en
verjaardag, op 9 September a.s., wordt door b«4 pCt. geldleening, groot 450,000, is toegewezen toegelaten.
N. Keizersgracht 94 en eea gtraatbrand in de De
fegnd- persoonlijkheden in Engeland eea adre»
Vrienden van de vereeniging zijn alle, geen Wittenstraat,
427,000, waarvan 25,000 k 100% pCt., f 88,000 k

het veld onder de gemeente
Steenwijk zijn twee huizen afgebrand. Van
de inboedels is niets gered kunnen worden.
Een varken is omgekomen. De oorzaak van
, , .' -. .
den brand is onbekend.
Verzekering dekt de schade.
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lIET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 24 JUNI 1908.1 2e BLAD!
Kiezorsvereoniging »De Grondwet».

Gisteravond hield de Kiezersvereeniging »De

Grondwet«

hare laatste vergadering.
De leden waren
met het bestuur mede ten

——

in Krasnapolsky bijeengekomen
ler behandeling van het voorstel om, naar aaale:dii)g van de oprichting der afdeeling Amsterdam van den «Bond van Vrije Liberalen», de
tereeniging te ontbinden.
De voorzitter, de heer J. Versluys, herinnerde
aati de oprichting en noemde 't niet raadzaam,
dat «De Grondwet» naast den «Bond van Vrije
[Liberalen«, een vereeniging met dezelfde beginselen, zou blijven voortbestaan. Hij ried dus den
aanwezigen aan, het ontbindingsvoorstel aan te
Dernen en zich aan te sluiten bij de pas opgerichte Amsterdamsche afdeeling van dien Boad.
De vergadering keurde het voorstel goed alsmede dat, om het kassaldo van »De Grondwetaan de nieuwe Vereeniging over te dragen.
Daarna gaf de heer Versluys een korten terugwik over de geschiedenis van «De Grondwet.»
Hij herinnerde dat zij, hoewel de oudste, nooit
de eenige kiesvereeniging is geweest. Toea spr,
öe vereeniging leerde kennen, bestond naast haar
"Burgerplicht», de zustervereeoiging, met wie zij
haast altijd samenging, beJa den aanvang
houdens
een enkele maal als er gering verschil
van meening was. Dat duurde totdat de groote
strij<! kwam naar aanleiding van de Kamerontbinding, die het gevolg is geweest van de
intrekking van de kieswet-Tak van Poortvliet,
toen «Burgerplicht» mannen als Gleichman, De
Beaufort en Butgers vau Rozenburg iiet vallen,
luist de mannen, die 't naast bij» De Grondwet«
stonden. Met groote inspanning is't»De Grondwet» toen gelukt hen te behouden, hoewel zij
.alleen stond, slechts van uit Rotterdam gesteund
door de iV. i_ Ct. Het succes was zóó groot, dat
'het alleen de drie genoemde Kamerleden benouden bleven, maar ook nog Mr. M. J. PijnaPpel gekozen werd.
Dat zijn momenten geweest in het leven van
"De Grondwet«, die bewezen hoe nuttig haar
optreden soms was.
Spr. herinnerde verder aan de daarop gevolgde,
doch mislukte poging om »De Grondwet- te
doen samensmelten met de kiesvereeniging
'Amsters B'arger:j«.
Dat de Vereeniging wel eens meer naar rechts
seek dan hare zustervereeniging wordt hierdoor
Verklaard, dat zij 't goed achtte de afgevaardigden
*e kiezen uit een kring, die zoo breed mogelijk
opgevat, maar tevens doordat tegenover
vrijz. democraten en radicalen, waar 't gemeentebetrof, de rechterzijde der Vereeniging
dikwijls nader stond.
Spr. acht 't niet te betreuren, dat de Vereeniging thans ontbonden is en haar taak wordt
overgenomen door een Vereeniging met nieuwe
krachten en nieuwe mannen, 't Zal haar waarschijnlijk aan stof tot werken niet ontbreken,
daar de Vrijzinnige beginselen dreigen in 't
gedrang te komen. De Vrijzinnig-democraten en
de Unie-liberalen drijven naar algemeenkiesrecht
6Q zullen hun kiesrecht-regeling bij de a. s.
verkiezingen tot een leuze maken. Dat achtten
Mie menschen van gewoon gezond verstand
Verwerpelijk, daar men zelfs de bedeelden en zij
die hun belasting niet betalen niet uitsluiten wil.
t Is dus zeker zaak, zegt spr. om daar tegen
t>al te staan en hij uit de hoop, dat't der nieuwe
vereeniging in dezen strijd niet aan succes zal
ontbreken. (Applaus)
De heer Mr. Th. Stuart bracht daarna dank
&an het bestuur en in 't bijzonder aan den voorzitter voor alles wat door hem gedaan was om
den overgang naar de Afd. Amsterdam van den
Bond van Vrije Liberalen gemakkelijk te maken,
Waarna de vergadering gesloten werd.
getale

van 13

zaken

D e h! cc- r J. T. Or e me r, o u d-m in i s t e r
*&n koloniën, heeft het eere.-voorzitterschap
ftanvaard van de vereenigiing Kindergenot,
die sedert eenige jaren er naar streeft 'licht
en leven, vreugde- en blijheid te brengen in
■bet koude-, kleurlooze leven van zooveel mogelijk de armste- kinderen onzer gemeente.
Voorzitter dezer vereenigting is 'de heer H.
Beek J.Hzn., secretaris de heer E. Molenmaker Azn.
Zuivering skisten.

—

In ons nummer van

1 Mei jl. werd medegedeeld de aanbesteding door
ie geme-ente Watergraafsmeer van de- fabriekstoest-eilen tea dienste- van de'aldaar te bouwen
gasfabriek. Voor ds zuivering,kisten was daarbij
laagste insc_u_jver de firma Smulders, te ütreoht,
'Voor f6lOO en aan haar werd de levering opge-

onbelangrijk naar mijne meening dergelijke quaesties
ook voor liet publiek zijn.
Laat mij met de verklaring beginnen, dat ik gaarne

uw verzekering geloot', dat grj meendet, dat het gezelschap »De lia^espeievs(( niet zou blijven voortbestaan.
Hier moet ik ecliter dadelijk aan toevoegen, dat ik
niet begrijp waarom gij zulks dacht.
Ik stuurde indertijd bericht van de oprichting van
het gezelschap aan de dagbladen en of zulks in de
maand Februari of April is geschied, blijft volgens
mij hetzelfde.
Dat de Jeden van mijn gezelschap öf buiten engagement waren, öf hun loopbaan begonnen, spreekt
vanzelf. Dames en heeren die een engagement hadden,
kon ik midden in het seizoen slecht engagt-eren. Na
de oprichting Hebben wij bijna dagelijks gespeeld en
een zéér gunstige ontvangst gehad bij publiek en pers.
Van «enkele voorstellingen geven» is nimmer sprake
geweest.

Wij, de oer-Hagespelers, waren negen in getal; mijn
contracten liepen gedeeltelijk tot einde Mei, gedeeltelijk tot einde April met recht van verlenging aan
mijn kant. In het stuk «Ds Vooravond» was een
betrekkelijk groot getal dames en heeren meer noodig
en ik sloot daarom een aantal engagementen af voor
dat speciale stuk.
Deze dames ca heeren kunuen wellicht dadelijk na
het bericht, dat er een nieuw gezelschap zou ontstaan,
bij u zijn gekomen.
«De zeer enkeie uitzonderingen» bleven over en van
deze ontving ecu niet onbelangrijk gedeelte de uitnoodiging, bij u te komen praten, daags na de
première van «De Vooravond».
Ik las een der betr. brieven; beleefd tegenover mij
wa_ hij niet. En de waarheid is, dat niet ik de man
ben van de hooge salarissen.
Vóór gij uw initiatief naamt was bepaald, dat mijn
gezelschap zou blijven voortbestaan en was ik in
onderhandeling met den Stadsschouwburgte Amsterdam en andere gebouwen, over het Huren van zalen
in het komende seizoen.
Dn, was officieus aan de leden van mijn gezelschap
bekend, al was ik met de meesten nog niet opnieuw
in onderhandeling getreden over Het contract voor
het vol-jende se-zuen.
Waar ten siotte uwe aanbiedingenook enkele dames
en heeren hebben gegolden, die in »De Vooravond»
als het ware debuteerden, kunt gij slecht spreken
van versnippering te willen voorkomen van de beste
Nederlandsche krachten.
Hierop volgt nog een schrijven van Willem Roijaards:
Geachte Redactie,

—

—

— —

Bellevue.
In de concertzaal van Bellevue, waar avond aan
fe-vond de Kielcr-Seecadetten veel publiek lokken, treedt thans de viool-virtuoos „Rigo" op, die

bet

gehoor met zijn spel w-eet te pa.kken. Ee-n
bezoek aan Bellevue is wel aan te- bevelen. Met
Im-ooi weer heeft men ia den tuin aan de Leidschekade ook een aardig zitje.

TOONEEL,
De Hagespelers
Eduard Verkade zendt uit Florence het volgend
ingezonden stuk aan de bladen, als antwoord op
bet schrijven van Willem Roijaards:

„Waarde

Willem Roijaards !

Wij hebben elkaar brj den naam genoemd, laten
_ij dit blijven doea.
Waar gij in uw ingezonden stuk van 12 dezer in
betrekking tot mija gezelschap »De Hagespelersci
Hogal erg bescheiden zijt en bovendien eenigeonjuistheden omtrent deze oiidernemimr vermeldt voel ik
dij genoodzaakt het onderstaande te schrijven, hoe

—

—

gemaakt.

U beleefd dankzeggend voor de plaatsing,
Hoogachtend,

WILLEM ROIJAARDS.

CORRESPONDENTIE.

dragen.

Kader is echter gebleken, dat deze firma ge-en
termijn, voor de- oplevering had genoemd; op grond
daarvan heeft zij geweigerd het aanbestedingscontract te teek-enen, henw-elk haar door het Gemeentebestuur vaa Watergraafsmeer was toegezonden en waarin wèl een leveringstermijn vermeld
stond. Nader-e onderhandelingen' daarover schijnen
tot geen bevredigende uitkomst t-e hebben geleid.
ïE.n einde nu zekerheid te hebben, da-t do bedoelde zuiveringski-sten tijdig geleverd zijn vóór
1 Januari 1909
den da-g, waarop de gasfabriek
Zou moeten gereed zijn
bestaat thans het voornetoem om de levering van zuiveringskisten le gunnen
Ban den tweeden inschrijver, eene firma te Bergen"Op-Zoom, voor f 6EOO.

—

worden

—

Een keer le Ermelo.
Het is ons ook niet helder,
maar wij laten de oplossiug van het raadsel liever
aan anderen over.
__. i_f.,
te
De zaak kan niet telkens op
dezelfde wijze behandeld worden.

__

—

UITLOTINGEN.
Loten Congo van 1888.
Trekking van 20 Juni. Betaalbaar 15 April.
21 seriën :
4600 16079 17626 2333'! 26769 43356 50673 53020
8810 16474 19174 24335 27.34 45243 528J1 55251
13155 16610 19.54 26610 30524
bene ö_B3l n. 't fr. 100 000; s. 16079 n. 23 fr. 1500;
s, 8810 d. _1. s. 23334 n 13 ens. 24365 n. 15 elk fr. 750.
Serie 4600 n. 14, s. 13155 nos. 5 en 8. s. 16079 nos.
2, 5, 7 en 24, s. 16174 n. 15, s. 19174 n. 3, s. 19954
nos. 21 en 2-, s. 2.610 n. 2, s. 27iü4 n. 19, s. 30524
n. 11. s. 43356 nos. 3 en 17, s. 45243 nos. 4, 11 en 24
en s. 52831 n. 4 elk fr. 400.

—

FAMILIE-BEÏUCHTENUit andere Couranten.

Getrouwd: 20 Juni. J. C. Rudoiphi en G. H.
Jorritsma, Heeg.
tsevu-Uen: zO Juni.
geb. Houthakker, Z.,

— ——

Amsterdam;
A. van den Berg, geb. Spruijt, Z.,
Deventer;
Van Mourik Broekman,geb.Hoogkamer,
D., Gulpen;
L. Mellema, geb. Gerbrandy, Z.,
Marrum.
21 JunH. Hijmans, geb. Van Otterbeek Bastiaans,
D., Amsterdam
Maas, geb Witleman. Z., RotVau Arnhem, geb.
terdam ;
Z., RotterD. Brouwer, geb. Lutgeiidorlf, D., Tzum;
dam;
R. Wijnia. geb. Alkema, Z., Wolsurn.
JD., Amsterdam
22 Juni. Okhuij-en, geb.
Dolk, gen. Lutz, D , Rotterdam ;
Montfoort,
-i-eb. We .man, Z., Dordrecht;
geb. Van

—
—

— --

—

--

—

—

Z., Leiden.
Overleden: 20 Juni. H. Jarvitz, geb. Aronowitz,

—
——
—
—

L. van der Weiden Jz., 77 j., Haarlem;
Wed.
A. J. Maas, geb. Louwerse, 78 j', Gapinge;
Wed.
B. M. de Vries, geb.
80 j., Buitenpost;
K. D. Miedema,
63 j., Wommels; —F. R. Steenhuizen, m., 62 j., Hijlaard.
21 Juni. L. Hultzer, m., 25 j., Amsterdam.
22 Juni. S. Kleerkooper, vr., Amsterdam;
H. J.
Polak, m., Groningen.

Pax, Verschuren,
M. 11. Tromp. st.

Hollandia, Mendt,
Henna. nuk. v. Woe"kom,

Combinatie 7, st
Prins van Nassau IV,

Althenas, Romarm,

Else Anna,
Gen. Vetter, st
Vereinigung 44, Reiehert,
9, Adams,
ö
Dieu Dohnè s. st.

Hemixem, Verschuren,

Verenigung 15, Metzger,

MARKT-en HANDELSBERICHTEN

Runkei,

St. Bonaventwa* v. Looson,
Johanna, st.
Hardi. Luijckx,

Handelsberichten van Grebe & Co.
Theunisse,
Z.-Vlaanderen Aarnoudse,
Slotnoteering.
st.
New-York.
18Juni 19Juni 20Juni22Juni Jam Lodevicus, Meijer,
Petronella.
Katoen Juni
10.76 10.85 10.61 10.3. St. Joseph, Wolters,
de Bot
Juli
1u.76 10.80 10.61 10.36
Hopstaken,
Augustus
10.48 10.62 10.51 10 30 Rhein, st.
September
10.20 10.30 10.20 9.97 Nas&ovia. Hirschmann,
Ociober
9.59 y.64 9.15 9.36 Cornelia 2, Veugen,
st
November
9.41 9.46 9.37 9.21 Flotille,
Jacoba, Keysers,
December
9.40 9.44 9.35 9.19 A.
Schroers 25, Lumbrinck,
9.38 9.40 9.32 9.15
Januari
Drlessea,
Februari
933 940 9.31 9.15 Rhenania, st
Maart
9.34 Ü.36 9.30 9.14 R. S. G. 15, Hooijmans,
Dirks,
Tarwe Juni
—.— —.— _._ _._ Dgmplina,
James Watt, st
Juh
93
954i
95'94f
Gorrtelia—.— —.— —. _.
Augustus
Elisabeth, st.
Sopten-oer
93J 92\ 92 j 92* Emma. Franken,

_

—

—
—
—
——
—
—
87J
—.— —.—
—.—
—
—.— —.—

December

Maïs

Juni
Juli

Augustus

September

October

Chicago.

'i' ar w e

December
Juni
Juli

Augustus

September

86

December
Maïs

Mei

Juni
Juh

Cecember
Mei

Het st. Rotterdam

arriv. 22 Juni te Newyork
van Rotterdam.
Het st. Adonis arriv.
22 Juni te Piraeus van
Smirna.
Het st. Vesta vertrok
2. Juni van Piraeus naar
Salonioa.

liet st. Piuto vertrok
22 Juni vauSt. Übes naar
Amsterdam.
Lagos, 19 Juni. Het
st. Ivjga _it thans in iets
gunstiger positie. Het st.
Lagos kieeg verbinding
met het sohip. Ue stoomtche;-en Baro en Asaba
zullen met hoog water
gaan trekken. Aan boord
van de Egga bevinden zioh
1250 ■/.. zout, 125Ü o. rijst
en 5000 pakken diverse
goederen ex. st. Ealuba.
Andere lading is er niet
aan boord.
Aden, 10 Juni. Hetst.
Kralos kan hier voldoende
voorloopigrepareeren, om
de reis naar de destinatie
voort te zetten, zonder
dat van de lading behoeft
te worden gelost.

Binnenl. Havens.

Nieuwediep, aang.

22 Juni
Gladan- Najaden, Jarramas,
Zweedsche opleidingsschepen, Noordzee
Ymuiden, aang. 22 Juni
st.
Batavia
st.
Bordeaux
st.
Bristol
Gamma, st

Fowey
Arehangel

st.
Midd. Zee
Vertr. 22 Juni
Hohnside, st
Shields
Zuid-Holland, st. Grangem.
met den lichter Scheepvaart I, op sleeptouw.
23 Juni
Capercaiizie, Eng. stoomjacht,
Kiel
Vlie, aang. 21 Juni
Geertje, Kramer,
Harburg
Vertr. 21 Juni
Bestevaer, st.
Newcastle
22 Juni
Hans, st.
d°.
Harlingen, aang. 22 Juni
Broomliill, st
Amble
Swati, st.
Huil
Groningen, st.
Londen
I)t .t_yl, aang. 21 Juni

Ambulant, Boerma,
W ilhelmstmven
pietronella, Mooi,
d
Blaak,
Martha

_

Saarbeck

Ebenhaezer, de Boer, Aurich
Antje, de Boer,
d°.
W B 't-, Holz,
Dortmund
Petth, st.
Rotterdam
Bunze 13 en ii, lichters,

Hamburg

teperance, Dost,
Maria Theresia, Baar,

d°.

Norden

22 Juni
Spes Nostra,
Bremen n. Herne
Vertr. 20 Juni
Dortmund
Dolfijn, Bakker,
21 Juni
Ebenhaezer, Minke, Norden
d .
de Hoop, Houwing,
1 .lon,
Borkum
Uitgekl. 21 Juni

Jantina

691

69|

68$

69
58 i

53J

Amsterdam, 23 Juni.

st.

861

59

Het st. Dionied vertrok
22 Juui van Batavia naar
Amsterdam.
llet st. Zaanland, van
Buenos Ayres naar Amsterdam, pass. 22 Juni
Eastbourne.

23 Juni

85$

—.

Augustus
September

—
—
—
—
—

—— —.—. \\
— —.—.78i— —.
— —.77— .
— —.—— .——
— —.— —.

—.— —.
—. —.
—.
—.
77| 7S
—. —.
76$ 77
—. —.
—. —.—.
—. —.
88
87J
—.
—.—

November

—

Mag ik u nóg eens en nu voor het laatst inzake
»De Hagespelers en Willem Roijaardsa om een kleine
plaatsruimte verzoeken? Ik zal zoo kort mogelijk zijn.
De Heer Edaard Verkade deedmg een open schrijven
uit Florence toekomen, waaruit zeer duidelijk blijkt,
dat niemand anders dan hijzelf de verspreider is
geweest van Het zotte «praatje», waarvan ik de
«onjuistheid» in mijn ingezonden stuk van 2 Juni jl.
heb trachten aan te toonen.
Tegenover mijn uitdrukkelijke verklaring van toen,
dat met uitzondering van »zeer enkelen- alle Hagespelers uit eigen beweging bij mij waren gekomen,
met verzoek om engagement aan het nieu.we tooneelgezelschap, dat onder mijn leidiDg zal staan, plaatst
de Heer Verkade nogmaals —nu openlijk 1— de
beschuldiging, dat neen niet onbelangrijk deel der
Vereeniging Hagespelers, daags na de première van
»Do Vooravond«, van mij een uitnoodiging ontving,
eens bij mij te komen praten.a Om deze bewering
kracht bij te zetten, verklaart de Heer V., dat Hij
één der betreffende brieven gelezen heeft.«
in antwoord hierop, meen ik nu met het volgende
te kunnen volstaan. Vóór de première van »De Vooravond« noodigde ik juffrouw Ph. Belder uit, om
ingeval zij voor het seizoen 1908—1909 nog geen
verbintenis had aangegaan
eens bij mij te komen.
En na do première van »De Vooravond» schreef ik
aan een andere dame, die ik bij De Hagespelers ecu
niet-onbela_grijke rol verdienstelijk Had zien spelen,
een volkomen gelijkluidend briefje.
Juffrouw Belder kwam: verzekerde mij geheel vrij
te zijn, en werd daarop door mij geëngageerd. De
andere dame kwam eveneens,verzekerdemij hetzelfde,
ontving daarop van mij een aanbod, hetwelk zij mij
verzocht in overweging te mogen nemen, en schreef
mij een paar dagen later, dat zij van den Heer Verkade
een voordeeliger aanbod gekregen had en dus van
een verbintenis aan mijn gezelschap moest alzieu.
Verder kwamen alle Hagespelers, ik zeg «allen»
geheel uit vrije bemet sleohts één uitzondering
weging brj mij, en vroegen mij om engagement. Wie
ik nu van al deze dames en heeren inderdaad bij
mij een plaats heb kunuen en willen geven, moge
blijken, wanneer over enkele dagen het «Tableau de
la Troupe» der nieuwe tooneelonderueming bekend

zal

——

Amsterdam;
Wed. J. M. s'Jaoob, geb. Rochussen,
79 j., Baarn;
O. Baljon Jr., 40 j., Rotterdam ;
Wed. A. Embroek, geb. Van Veen, '88 j., Rotterdam ;

7

Fennegiena, Kramer,
St. Petersburg

vertr.
22 Juni
Genie, Muller,
IIimburg
per sleepboot Engelina
Nieuwe Waterweg.aang
22 Juni
Margaret, st.
Halmstad
Elbing 2, st.
Memel

68|

78|

76|

86|
—.—

86$

85
861

85|
37

_._ _._
—.— _.—
69J 70
—. —.—
69J 70
69

—

59

Engeland, st

KUsyth, st
Kronprinz
l'-vega; Jensen,

591
59|

Vlissingen
Taganrog
Narvik
ümea

23 Juni
Prbsper, st.
Riga
Batavier 11, st.
Londen
New Market, st
Harwich
Arasterdnm, st.
Harwich
was ten 5.45 v.m. binnen
Ada, st.
N. Orleans
Vertr. 22 Juni
Breaga, st.
St. Nazaire
Prins Hendrik, at Viissingen
st
Honileuilipsos, st
Hamburg
Batavier 111, st
Lowleii
Prometheus, st
Newyork
rievaulx Abbey, st
"ilull
Dresden, st
Harwich
Su_-.erland
st
-_. Wieander, st
holin
Ringliorn, st
Newcastle
lislrae, st
RSuaan
Zienk_.ee, aang. 20 Juni
Opat, Norton,
Londen
n. Rei magen
Ter-BTeuïen. aang. 21 Juni
Treilt, st
Goole
Tlmrland
st
Rott
ijt/jan,
River
st
Londen
Ver tl. 20 Joni
Rivev
st
Londen
21 .Juni
Tlia Emperor, st.
Calais
Vlissingen, aang. 22 Juni
Nederland, st
1
Vertr. 22 Juni
Koningin-Regentes, st
Queenbro'

Rijnvaart.
lobith, gep. 21 Juni
Arion, st,
Bremen
Mark en Dintel 5, st
Hosanna, st.
Willem I, st.
Combinatie 3, st
Honemtaufen, st
L tan -20, st.
Ideaal 2, Schijvens,
' atle n. Rotterd.
Amsterdam 2, st.
Adam
Katwijk, st
d .
Marie, Poppe.ier,
Zevenb.
Adriana, Hoefnagel,
Waalwijk
Goede Verwachting,
Fnrmau, den Haag
Mon desir. Verduin,
üelït
St. Antonius, Vermeulen,
00. .tori-.nt
Vitalis, Brons,
-len Haag

Nomadisch, Mouthian,

O-.torhout
God met ons, v. Bal goij,

Apeidocrn

Hendrika Maria, de Jong,
Nieuwerkerk a/U
Johaniva, Rensen,
Lienden
St. Antonia, Baaijens,
Statendam
Angeliena, Mertens,
Joh,
2, Koelman,

Egan

XI,

st.

Ristelhueber 6, st.
3, de
»
Onderneming, v/d Pluijm,
Albert, st.
MarOènfels I, Hartman,
Catharina 2, Knijpers,
Hijdra, st.
Richard i, v. I_iack,
Theodor Heinrich,
Ludewigs,
Fiat Vol. 3, st.
Elisabeth, Smits,
W. Dina, Scheermeijer,
Leopold Marianne 111, Zens,
Maria, Burgers,
Eendracht, st
hlisa, Kieboom,
Elise 2, Nu ij,
Pierre,

Maas,

st.

Dankbaarheid,
Petrotea I,
Poolster, st
Koeln 20, Nalbach,

Impartial,

Willem, Bonis,
Karlsruhe, st
Crescendo 5, st.
Rupelbode,

Wilhelmina, v. Meel,

Mark en Dintel 12, st
Prevoijance, st.
l-Teim.'/ung 47, Timmermnnn,
Philomt-na, v. Houtighem,
Antoine. Joseph, v. Huijsseveld,
Union 11, st.
Badenia 22, Hiestmd,
Josephine, Meij nen,
Leo yill, st.
Margaretha Maudalenn,
de Bloeit,

Catharina, st
Willem Frederik, Baaijens,

Aegir 1. Spieker,

Bungartz,
Niederrhein 4, st
Eiland Voorne, Eggenhuize»,
Rernard 2,
Nicderhein 10, Berns,

»
1, Wemraer,
Noordwijk, st
st.
st.
Pollux, st
Veritas, st.

Jeannette, st
Francina Frederika,

Polderdp

Koln 22, Bern s,
Dieu mam, de Clercq,
Congres* de
Maria
Stroop,
Charbonnier 1, Peters,
*
Volharding. Vlietstra,
God regeert. Snoo tijk,
Ebenhaezer. Snoodijk,
Wester schelde,
v/d Zegen de Bee_
Antje, Blom,
St. Antonius. Beekman,
2
de Jong,
Ons verlangen, Hulstaart,
Goede verwachting. Heersma,
La Campine, Lanes,
Pauline, Flipsen,

Zoutman,
Batavier,.v.
DeKeersemaekerb,Beekmans,
»
»

ti, v. Heggen,

12,
Fêticitè, de
Ktoos,
Antoinette, Knijff,
Pieternella, de Visser,

alle n. België
22 Juni voor 4 uur
Vereinigung 42. Gutjahr,

Duitschland

William Fs(an ii. st.
6, st
Ristelhueber
Stad Amsterdam 2. st
Stad
st.
Mannheim 65, Hornccker,
Voorzorg, Storm,
Ristelhueber 3,

Libra\

Karl Schroers 14, Knoock,

Schoonaerde 1, Teirlinck,
Gerardus Marinus. v. Dongen,

Confiance.

Pol-,

Jeune Edouard, Engels,
Maria, Kievit,
Johanna, v. As,

alle n. België

Egan

Boris, Hellebosch,

Eenige Zoon Joseph,

Egan 10, st
_■
22, st
Teutonia, st
Gerritje, Lubbers,
Mark en Dintel 15, st
Martha, Kleijn,
Antonius. Janz,

Wichers,

Ludwig.

Irene,

alle n. Dnitscblaml
22 Juni voor 12 uur.
Karlsruhe XI, st
Rumoirt. st
E. M. Arndt, st
st
alle n. Rotterdam

Ambidant, Bakkeren,

Werkendam
Goede verivachting,Bloem'oerg
Schoten
Helena Jacoba, Heikoop,

Znid-Beijerland
Les deux amis, Faassè,
St Philipsland
Adriana, de Waai,
Werkendam
Dirkje Alida, den Breejen,
Koren dijk
Kanters,
Terneuzen
2
Kriesels,
Antverpia, Abeleijn,
Cftrotina 2, M .es,
Louisa. Yerb _r_;_-t,
Morgenster, Wanders,
Eer en Vaderland,de Grauwe,
alle n. België
Bismarck. st
Pr. Hendrik, st
TIndia-, st.
Jason, st
st
Grada Maria, Rcijmcr3,
Einvjkeit, Woisbar th,
D. __. P. G. 2, Heek,
2, st
Hurtmans,
Vereinigung 17, Junker,
Schulp, si..
St. Antonius, Spaan,
hendriaa, Lischer,
Moquntia, st
Adieu, Sch\vap;er,
A. Zorg, de Keus,
Noordkaap, st.
Joh. Frederika,
Naphtaport 3, Kuhne,
Cornelia, st.
Soptop,

Jacobus,

Roth,

Fenster,
_-;..

B'-ien,
Egatité, Kamman,

Content. Piengsken,
Goede gunst, st
Henriette GUtttina. Kooiman,
D. A. P. G. 8, Heek,
Geiria. se.
Emit Elise, Feiskohl,

Schwager,
st
Rees, Uohvnann,
God met ons 3, Wittmann,
Ernst Ludwig, Beckhaus,
Hollander, st
Wellen «i,

Justina, Nalbach,

Heinrich, st.
Neuivied, S_i_önlaub,
Schmit,

Visser,

Margaret

Jo. st.
Matheus Joseph, Fink,
Niagara, st
Zu friedenheit.

Johanna, Visser,

Joanna Gerlr., Ariens,
Adriana tt, st.
Larmnerjohn,
Rosa Sopn'ui, Hermann,
Excelsior, st.
Erlenbach,
Der
Cum
Industrie, st
Mark en Dintel 6, st

Werner,

Echo, Nalbacl),
Excelsior, st
Arnoldus, v. Dam,
alle n. Duitschland

Scheldevaart.

Hansweert, gep. 2! Juni
Stad Amsterdam 4, st
Amsterdam
Maas, st.
Telegraaf 2, st.
Amazone, v d Haegen,
Krijn Cornelis. v. Gelder,

Julia, Vermerkt,
aüe n. Rotterdam
Noordzee, Verwest,

Scbarrendijke
Buize,
's-Gravendeel
Ristelhueber 7, st.
Junior, .Muller,
Badenia -U, .Meerleveld,
Mannheim 37,
Fendel 2i, Bie-emann,
Morgenster 2, v. Loock,
Lucia. Piescb.
5

Antwerpen,

Verschuren,

Altegonda Johanna,
Elisa, Coenèn,
Egtnond en Hoorn, Bracke,
Maria, Verhuist,
e Gebroeders, v/d Elshout,
Quo Vadis, de Jong,
alle n. Duitschland
Telegraaf 3, st

Buitenl. Havens.
Chintcwantao, vertr.
19 Juni
Amiral Magon, st.
Kobe
Hong Kong, aang. 20 Juni
Rotterdam
Istria, st
Vertr. 17 Juni
Palembang
Elax, st.
tsoerabaya, aang. 20 Juni
Queen Alexandra, st.
Singapore
21 Juni
Stanley Hall, st
Bombay
aang. 18 Juni
Neiuby Hall, st.
Soerabaya
Tjnatjap, aang. 15 Ju i
Bendu, st.
Soerabaya
Paiernbang, aang. 18Juni
Buplectela, st.
Sbanghae
Singapore, aang. 20 Juni
st Balen Pappan
Colombo, vertr. 20 Mini
(Penang)
Yang Ts:e, st
Amsterdam
Aden, vertr. 20 Juni
(Calcutta)
Duuera, st
Londen
Perim, gep. 21 Juni
Japan
Alcinous, st

n. Liverpool

aang. 20 Juni
Ville de la Ciotat, st
Nouniea n. Marseille
12 Juni
Calcutta
Bavaria, st
n. Londen
Tamatave
Djibouti, st
n. Havra
Vertr. 20 Juni

Ilimauiya, st.

(Londen)
Sydney

21 Juni
(Rott) Japan
Si l via, st.
±_ ort Said, aang. 21 Juni
.\ielly,
Amiral
st.
Duink.
n. Saigon
Durban, vertr. 20 Juni
Benin, st (Novfolk) Batavia
-Buenos Ayres, vertr.
19 Juni
Santos
Dtir-v.be, st.
Kosario, aang. 20 Juni
Hamburg
Troja, st.
Paramaribo,vertr. 20Juni
H M. pantser-

de_.scb.ip, ——«

aang. 16 Juni
Colon
Buenos Ayres, st".
aang. 19 Juni
Rotterdam
St. Jan, st.
-.."iu. 20 d-n.J--edri-.st__
Vertr. 22 Juni
Rotterdam
St. Croi.v, st.
via Havre en Londen
Havana, aang. 19 Juni
Hamburg
Itansa, st.
ii--

Juni

d

Vir:,i>üa, st.

Tampico, aang. 19 Juni

.

Hamburg
Bavaria, st.
JM ew-Orleans, vertr.
IU Juni
st
Bremen
Welsh
me: 8031 b. katoen
Savannah, vertr. 17 Junt
Bremen
st.
met 5170 b. katoen
20
Juni
vertr.
Hamburg
Geor-;ia, st.
vertr. 20 Juni
Botterdam
st

i-miadelphia.aang.l-'Junl

Liverpool
Siberian, st.
j_ewyork, aang. 19 Juni
st.
Havre
La
st. Hamburg
Baron
21 iv ii
Glasgow
?t
Vertr. 20 Juui
Antwerpen
si.
_ï,uebec. aang. 20 Juni
lreland.
st.
Empress of
Cape ïtac >,

Montezwma, st.

Liverpool

gep.

20 Juni
Londen

n. Montreal
Dakar, vertr. 19 Juni

Atlantique, st. (Plata-Rivier)

Bordeaux

Bathurst, vertr. 17 Juni
Rotter-inm
Ariadne, st.
J_.imc_.al, vertr. 18 Ia ii
st. CaHao n. Bott
Alsiers, vertr. 21 Juni
Rotterdam
Babyion, st.
Patraa, vertr. 20 Juni
Walt»
Seriplws. st.
Venetio, vertr. 16 Juni
Rot:erdam
Raithmoor, st.

Pantellaria, gep. 21 Juni

Aiva Maru-, st

Londen

n. Japan

Marseille, vertr. 19 Juni

Catedonia, st.

Japan

vertr. 20 Juni
Madras
Clan Mackay, st.
n. Londen
21 Juni
Qan .Vacintyre, st. Glasgow

n. Ca-cutta
Huelva, vertr. 19 Juni
Rott.
Westfalen, st.
Pemciie. gep. 20 Juni
Alexandra,
st
Ariadne
Argostoli n. Bott.
Corunna. vertr. 21 Juni
Hamb.
Syria, st. (Mexico)
vertr. 20 Juni
Bott
Cari Lehnkrrhig. st.
vertr. 18 Juni
West-Indie
Montreal, st.
aang. 19 Juni
Ile de la Reunion, st Algiers
d°.
2iladaiiascar, st
Vertr. 20 Juni
Amiral Tromde,. st. La Plata
Duinkerken, aang. 20 Juni
Saigon
Mimosa. ii.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 24 JUNI 1908. 2© BLAD.
Hilversum
flinke
Vleeschhouwerskneoht, bekend met de Spekslager^, P.G. en
goede getuigen voorzien. Br.
:r., No. 96, Bkh. J.HËEK.Hilversum.

—

—

Het Officieel Zak-adresboek

Atelier Parterre.
P. C. Hooftstraat VU.
Telef. 8298.
KINvoor
NATUURLIJKE
Bekend adres
AARDIGE,
DERPORTRETTEN. Billijke prijzen.
(3450)

— —

—
Apotheek „De Lelie",
Drogistbediende. I-ELIEGMACMT 4, AMSTEBDAM. — Telefoon
...’l.-

Er biedt zich aan een
bekwaam lMïOGiï-TBEI>ÏE_-__>E, P. <_ zelfstandig kunnende optreden
en van uitstekende getuigen voorzien. Br. fr., lelt.
!¥, Bkh. J. J. BEREMDS,
Amersfoort.

Volontair
ter opleiding het Assurantievak
in

lett. N N, a/h
& 00.,

gezocht. Br.

Adv.-Bur.
imsterdam.

Alg.

VOLONTAIR

gevraagd op 'n Kassiers- en
Administratiekantoor in een welvarende plaats bij Amsterdam. Br.
lett. G 86, Alg. Adv.-Bur. ROUMA
fc
(4012)
Amsterdam.

AGENTEN.

Een concurreerende Sigarenfabriek vraagt AGENTEN. Zij,
die reeds als ïoodanig werkzaam
waren, genieten de voorkeur.
Br. fr. metopgave van refer. onder
motto .Sigaren» aan P. E. VAN

PiERE BIJSTERVELD, Boekh..

te

(4534)

de Gemeente-Gasfabriek te
Aan
Krommenie wordt een Boekhouder gevraagd om spoedig in
dienst te treden, op een aanvangs500; diploma versalaris van

’

eischt. Sollicitatiën vóór 27 Juni
in te zenden aan dea Directeur.
(4636)

Banketbakkers.
H.H.
Gevraagd,
1 of 15 Juli,
tegen

sen 3de en tegen 15 Juli een 2de
Bediende, van g. g. v.
Opgave verl. salaris en waar ge*
aan J. P. KREB, Banketsakker, Bergen.

perkt

CHAUFFEUR.
Biedt
aan net
zich

bekwaam
oud 21 jaar, voor
verhuurinriohting of particulier.
Genegen naar ludië te gaan.
Br. fr.lett. H T 690, N.v. d.Dag.

BndSïëa

Een net Jongmensch zag zioh
gaarne geplaatst, liefst met
eenige vooruitzichten. Fr. br. lett.
Leiden.
A, Boekh. P. H.

Semaraiig-Clioribo--

Stoonilram-Maatschapi-iJ.

Gevraagd een Meisje uit den
fatsoenlijken burgerstand, goed
kunnende Koken, om te dienen in
een klein gezin (twee personen zonder Kinderen) te 's-Gravenhage,

Machinist,
ervaren
dienst doen
liefst ongehuwd,

te
om
als DepOtchef. Aanvangssalaris
150 a 175 's maands, met overtocht naar Indië op kosten der

’ ’

Maatschappy.

Aanbiedingen

met overlegging

van afschriften van bewijsstukken
ten kantore der Maatsobappij, Jan
Pieterszoon Coenstraat 4, te
's-Gravenhage.
(4551)

Huisbewaarders.

Door ziekte Toor direct
gevraagd:

H-HSBEWAARDERS,
van wie de Vrouw huis-

_..

eene nette
die
tevens de ModerneTalen
eenigszins machtig is.
Aanvangssalaris f 435.
Br. f r., lett. L «V 698, S. ». _. D.

voor

'--Gravenhage wordt
dadelijk gevraagdeene DienstTe
bode, goed kunnende Koken en

netjes Werken. Hoog loon, mits
over uitst. mond. get. kunnende

Mevrouw POOL, Kenaupark _6,

Haarlem, vraagt met 1 Aug. eene

Tweede-Meid

G. BIAS-DE METZ,
14563)

Damstraat 6.

’1.75; 25 Kg. ’3.— ;
Wordt geleverd iv zakken van 10 Kg.
Kg. ’lo.—, inclusief emballage, franoo huis,
50 Kg. ’5.50;
boord of spoor Amsterdam, door de Chemisohe Fabriek SPALTEHOLZ & AMESCHOT, te_Amsterdain, Beursstraat 65.

Nederlandsche Glashandel- en Verzekering-lïSaatschü.
„NOORD-HOLLAND",
GEVESTIGD TE AMSTERDAM.

TE KOOP

Confectie.

billijken prijs een

HauÉctiirei

of

’

gezocht
'Pension
2 jonge Dames, ruime ver-

Boomgaard
en Vruehteiik weekerij

door

a_ta_i_s.

_

\

GrootModem WINKELHUIS

trekken op het Zuiden, in boschrijke streek.
Condit. ond. lt. M U 628, iï.*l<lD.

V

nabij Terboj-g.

’

’

Te

Te Huur aangeboden

—

ens., benevens uelegeuueid tot het
bouwen van Villa of Woonhuis.
Aangename en gezonde wandelingen op nabij gelegen Landgoed.
br.
lett. 11 No. 877, KOOYKER's
Centraal Adv.-Bureau, te Leiden.

Gevraagd

tegen 't najaar te huur. liefst
met recht van konp, een Woning,
bevattende ± 6 kamers, waarbij
4 H.A. Grond, geschikt,
3
voor HoenderparkenVruohtentéslt,
Br. met uitvoerige inlichtingen fr.
onder No. 265, a/d Boekh. vanP.J.
VAN BREDA VRIESMAN, Leiden.

_

Labouchere Oyens & Co's Bank.

HollandseUe IJzeren
SpoorH.-Masi-»cüuipp ij.

een drijvende Hooipers,

stoom werkend, bergruimte onder

Verkoop vaa alfetarf
Sprwepaterieel.

dak voor 100,000 pond Hooi.
Te bevragen bij

—

L. M. KEIJZER,
.tidderstraat, Hasselt (0.).
!

omstandigheden in huur
aangeboden een keurig nette
INBCEDEL, bestaande uit
Eet- en 2 Slaapkamer-

te

SL-Bernhartlliond
Koop, tegen matigen prijs.

I

Te

eét.

bevragen Van Woustraat 83,2

zullen bij inschrijving te koop
worden aangeboden: 3 Rijtuigen en 11 Wagens. '
De Voorwaarden van verkoop
zijn op franco aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij denDienst t
van Tractie «u Materieel, Cen- 1
Admiuiatratiefebouw der I
Maatschappij, Kamer 191,Droog- i
bak, Amsterdam.
(.4517)

De Baad van Administratie.

Alle werken van Prof. Dr. P. K. PEL In voorraad.

I

I

§}

Naamlooze Vennootschap

TH. VAN HEEMSTEDE OBEIT.
150 DE RUYTERKADE.
Warme Baden in Porseleinen Kuipen.
50
XI.— ; 10. _= ’2o.—.
1 Bad ’0.35; 10 ’3.60; 25 =
Duinwater-Douches hoven alle Kuipen.
__OT__-.1-AI.F-i* en __Wl__t_iE_-.i_.E!V.
1 pers. f 10; 8 P- n-e.g.f 16; 3p.u.e.g.f 31; 4p.u.e.g.f 34.
Een bad =
5 oe ’1.50) 10 = ’2.50.
Q-eopend voor Dames «oowel als voor Heeren:
des Zomers van 6u. tot donker; Vrijdags en Zaterdags tot 9 «..'s av.
's Winters van lioht tot donker; Vrjjdags en Zaterdags tot 10 u. '» av.
Des Zondags altijd tot 12, Sluiting der kas % uur vroeger.
Uitsluitend voor Abonné's zijn des winters Warme Baden verkrijgbaar
lt 10 Cents per Bad.
Dames-Badoöstumes, van zuiverwol vervaardigd,Badmutsen, ens, enz.
fctjn aan de Inriohting verkrijgbaar.
■gOF" Prachtige en veilige Bergplaats voor Bijwielen.

__

__

’

.... Sfü
BU_A

amam

Pensief fes*

Bekendmaking.

-

o

Algemeenen Nutte,

Oe Burgemeester der gemeente
Venhuizen maakt bekend dat di
stukken, bedoeld bij art. 6 en tar
voldoening aau art. 7 der Wet van
28 Augustus 1851 {StaatsbladN0.125),
betreffende den spoorweg Tan
HOORN-VENHUTZEï. naar
GROOTEBROEK voor zooveel
die in de gemeente Venhuizen
is gelegen, ter Secretarie diet
gemeente ter inzage van iedei
zullen worden nedergelegdvan den
26sten Juni 1908 tot en met den
Sisten Juli 1908 en dat belanghebbeuden binnen dien termijn hnnna
bezwaren mondeling of schriftelijk
moeten opgeven aan het collega
van Burgemeester en Wethouder».
Venhuizen, den 22sten Juni 1908.
De Burgemeester voornoemd l
O. VIS.

Boekhouden.
heeft
Leeraar
M. 0.,

Accountant,

nog eenige uren vrij voor Privaatles ad I.— per uur. -7.__-.-0.
lett. G B 689,
Br. fr.,
,

’
Moederloos Kind.
'■ ■

Een Vader wil zijn Dochtertje, 6
weken oud, aan nette lieden geheel en al afstaan. Br. lett. T, Adv.Bur. Wed. G. J. JÖBSIS, Ngmegen.

etei ls pzonl
Kersen
rembours ’1.70
Franco
tegen

ontvangt

U een mandje prachtig»

Kersen.
Xenu briefkaart Directrioe
Buim De Eng, Lienden by Kttlvrm,

Koninginnedag 1908.

Het Bestuur der Vereeniging
«Oranje», te öneek, vraagt prijsopgave voor een Biosoope-

voors telling in de open luoht
op Maaudagavoud til Aug.
Aanbieuiuuen bij den Secretaris
TH. tl. FH. VAN PAJ-ENKEOHT,
te Sucek.

heerselnng en Karaktervorming,
1 deel.
4. Uitvoerige inleiding over
Hypnotisme, .ilesmerisme, Ciair.Heiderzien), Suggestieve
de Opvoeding
slapeuden toestand, iie beste

voyauoe

Therapeutiek Bü

in

methoden van de beroemdste geleerden, 1 deel.

©v©i*n ast-ie*

Wegens ziekte terstond ter overname goed bezet leop deftigen stand te'Utrecht. Br. fro.,
klasse
letter JD 48, aan B__lJ__B._.' Advert -Bureau, Utrecht^

Alle werken samen voor
slechts ’1.60.
„„-.,-,

.ij D _BOl_l___,
Goedkoope Boeken,
te Botterdam,eu verder alom /ranco
nu ontvangst Po_tWlSSol van

Te bükniuen

Bazaar van

’
~dielpßridezyt| Kaiser
Wilhelm Schuie,
1 50, waarop melden: Kracilt
en Macht.

I

Jubileum Prof. Jttr. JP. K. PJ_<____. I

Zie étalage Boekhandel -V. Tl-LV HAVE,
Kaiverstraat 154 h/h Spui, Aan sterdam.
Utr Prof. Dr. P. K. PEL. De kunst om gezond en gelukkig ie
leven en ziekte te voorkomen.
(Eubiotiek) ’0.20. franco door Nederland ’0.25.

.

mmVJB

(8606)

«. v. d. D.

U©r 4 iMieuwe wetenschappelijke werken, m uitverkoop
voor slechts f 150.
li De Kraoht der Gedachte,
in zaken eu iv het dagelijksche
leven, 1 deel.
i. Oursus over Heümagnetisme, iv ö hoofdstukken, i deel.
3. Leerboek over Het Persoonlijk Magnetisme. Ze.fbe-

_

ÉHÉ
_-_M

Op Maandag 6 Juli 1008

|tr_al

.
_
. .. . ..

Gemak-

Heümagnetisme, enz.

Vergoedt daarvoor tot nader berioht:
Zonder termijn, dadelijk opvraagb., ti pCt. 'sjaars
»
Met 10 dagen opzeggen.... % »
»
1 maand vast
J_)4 »
»
H_i i
3 maanden vast
»
0
>
»
%%%
.4
»
»
»
1 jaar
a
verkrijgbaar
pari
Stelt
4 pCt. Deposito Obligatiën,
luidende aan toonder.groot/1000.-, ’6OO- én f250-,
voorzien van halfjaarlijksche coupons, vervallende
2 Januari en 1 Juli van elk jaar.
(1221 )

»

Te lincr aangeboden
met

6 pCt. rente
kelijke aflossing.
Br.
lett. T P 401,

Kracht en Macht

Volgestort kapitaal f 6,000,000.—
Neemt geiden a deposito.

(4558)

Geld verkrijgbaar
'sjaars.

_

Hötel«Fe&is§@_ra a

TBR OVERNAME AANGEBODEN door voortdurend- ongesteldheid
Direot te Koop iv
een groot, gunstitr bekend,' modern ingericht HOTI3L-P___NSlO_SrSoestdijk, voorde zomermaand.
verbonden Sohouwburg- ol Concertzaal
of doorloopend, gedeeltelijkeVilla, nabij Spoor en Tram, een 7 jaren RE3'_.AtIRANT, waaraan
en andere Zulen. Ruim deftig Kamers, Serres en Terras met oompleten,
praobtig uitzicht, rustige omgeving, geleden aangelegde Vruchtenen Boornkwéekerij, waarnetten Inventaris, gelegen in niet uitsluitend zoinerplaats. Deze Zaak
onmiddellijk nabij de bosschen.
den eigenaar met succes ge8r.,1et..aN686,N.u/<il>- (4542) op : nieuwe Schuur met Kantoor, is gedurende ecu groot aantal jaren door
Zolder en diverse Uereedschappeüj ëxploiteerd, uitgebreid eu verbouwd. Wegens omvang en werkzaamgroot ongeveer 4 LI.A., wuann:
geschikt voor Vennootschap of te vormen MiatscUappij.
heden uitstekend
nu 300 Appel-, Peren- ca Pruiu-enDe eigenaar is bereid z. g. m. zich eenigen tijd m>? met de Zaak mede
boomen, zoomede 40001. ratnbozen-, te belasten of niet-genoeg vakkutuiigen te assisteeren. iusschenpersonen
een lief gemeubileerd Villatje Zwarte eu Roode Bessenstruiken,
of zij, die niet over 30 Mille contant kunnen beschikken, gelieven niet
bev. 6 Kamers met Dienstbodenbelaugr
die
een
*ke
som
iar
per
j
s
le reflecteeren. Br. fro., ouder lett. JT V 626, __mwi v/_ Dag.
kamertje en Keuken of gedeeltelijk aan Vruchten opleveren.
(15'J1)
te Huur, met of a-onder Pension.
Hijsondere gelegenheid tot het
Wilhelminapark, Boschlaan Ö.Zeist. houden van Bijen, Kippen, Eenden
Huur aangeboden nabij

of Wed. a. E., niet jonger dan
45 j., P. G. en eenigszins gefort.
Br.
lett. E P 687, N. v. d. D.

Onteigening ten

_

en
ZWEMINRIONTING
BADEerste Modiste
gevraagd voor het a. s.
saison, in- of extern.
Zij, die niet in een der
eerste zaken werkzaam
zijn geweest, behoeven
niet te reflecteeren.

Het beste
enz.
van Winkels, Magazijnen, Vergaderzalen, Schoollokalen,
_

ff
U

gevraagd, 1 Mei, te Zeist, niet
beneden de 20 jaar oud, P.G. Loon
120, met jaarlnkschen opslagvan
/10. Br. fr.lett. J U 691, A. vldD.

Ameublementen.
Brieven Willemsparkweg 149.

Wanted in the country July
Ist for 6 or 7 w. exp.
Nursery-Governess, to t.
Bharge of two child., 8 and
9 yrs. Good ref. Addr. Mme.
DE WASSENAER, NoorderEng, Bennekom.

StrooipoecSer.
Anti-Stof
middel tot het voorkomen van Stof bij het aanvegen

en zeer nette Inventaris, hetwelk een ruim bestaan oplevert.
Bewijzen van omzet voorhanden;
huur van het Huis zeer billijk; de
te Koop aangeboden, door plotselinge, ernstige ziekte, \% jaar Bj
Zaak is van ouds zeer goed uekend m geleden
nieuwgebouwd, op den allerdruksten stand van Oud- 85
en tevens drus bezocht. Het Oafé 9 Eotterdam, uitstekend geschikt voor Confectie. Manufacturen of H
is gelegen op een der drukste stanandere groote Zaak, elf groote Ktalageka-ten, 23 Meter gevelbreedte. B
den van Helder.
90,000, 9
M aeheel modern ingericht. Electrisch Licht enz. Prijs
_'r. br. onder lett. A G, aan den
Geen tusschenpersonen.
60,000.
Hypotheek
M
Boekh. A. J. MAAS, te Helder.
Brieven
onder letter O, Advertentie-Bureau
j&'
GEBR. GEVERS, Wijnhaven 42, Rotterdam.
Jf

(4552)

richten.

Ambt., flink

van
gep. 0.-I.
en uiterlijk, wenscht
Een
kennism. m. een besch. Dame
gestel

Adam,

met

te

Op een Kantoor in de Bloembollenstreek Wordt gevraagd

,

Verkrijgbaar bij den Boekhandel en de Vennootschap
LETTEREN EN 'KUNST. Leidschekade 70, Amsterdam.

aangeboden voor

ook

Int. Telef. 4202.

Bekroond Amsterdam 1878—1895
(3842)
en met goud 1906.

reizigers.

Overname
KEUMEID,
ta-wame
Ter
'net Café f
Biljart en Vergunning
vergenegen Huiswerk

Door

kunnende Typewriten en Stenografeeren. Voldoende kennis derDuitsche en Fransohe talen om een
dictaat op te kunnen nemen en
uitwerken zijn vereischten. Brieven
lett. G 96, Alg. Adv.-Bur. BOUMA
& Co Amsterdam.

Overname of Associwegens
atie. I_\
Aangeb. te
familie-omstandigheden
Kantoor- Bock- PapierliaiÈ. §
m. kleine Drukkerij

—

’

D.

_.

met ol z. Piano, ook Piano afzonderlijk. Br. lt. P IJ 628, N.vjdD.

ook Tan Muizen,
Keizersgracht 310, Amsterdam.

In. verband met de omstandigheid, dat ondergeteekende,
Advocaat en Procureur, wonende te Hilversum, op polissen en
alsnog als Com(prima B verder drukwerk van opgemelde Maatschappij
materiaal), vooruitg. en v. B missaris vermeld staat, wordt ter kennisse van verzekerden
uitbr. vatb., koope. 13 mille a Eg en verdere belanghebbenden gebracht, dat hij zijne
contant. Assistentie is er. Br., B functie als zoodanig bereids dd. 18 September 1906 heeft
ltt. L
X, N. v. d. D. (4550) | NEERGELEGD, zijnde toch op 12 September 1906 deswege
schriftelijk kennis gegeven aan den mede-oommissaris, tevens
waarnemend Directeur, aan welke kennisgeving nader is gerap.
pelleerd bij schrijven van 3 en 7 October 1906, 25 Juli en
15 Augustus 1907.
een Adler-Motor met Voorspan©udergeteekende staat met opgemelde MaatWagen, t% P.K., iv zeer goeden schappij derhalve ln gééne relatie meer, hoe ook
staat, koopsom
300; tevens te genaamd.
Koop ecu Tandem, Withworth,
Mr. TREUSSART RIDDER VAN RAPPARD.
Dame vóór, vóór- en aohterstuur.
Koopsom ’7O. Te bevr. B/d Make_Hilversum, 22 Juni 1908.
laar VVOORTMAN, Overtoom 1-3.
«Jlllllßll-llMllill'-lll'llllll|iHWl.i||i W'llHlll'l'ldlllll-illlllHi-illillllllllll IWlHjfc

ture voor

beschikken.
Br. fr., lett. DO 686, ft v.

Weg.geh. Huisb., niet te groot,

I

v/d D.

werk moet verrichten.
Aanmelden: Wille insoarkweg 57.

een jonge litanie
of «fongmenseii,

l

een Handelskantoor
Opalhier
ls eene Vaca-

Voor den dienst in Indië wordt

gevraagd een

vertr. n. b. te Koop een

ZniTeraars,

VAN

Hotels, Café-Restaurants, Pensions enz. ln
Prijs 10 Cent.
Nederland ls VERSCHENEN.
Met opgaaf van Conditiën. Prijzen en verdere bijzonderheden.
Een onmisbaar boekje voor H.H. Pleizier- en Handels-

....

Bovenhuis.
Br. fr., lett. M IJ 604,

JONGMENSCH als

Eindhoven.

4373.
Blaudscbe Staalpillen, per 1000
» I.—
Eiwitstaal. per liter
Kruiden-, yn voor bloedarmoede, per flesch
» 1.50
Koortspillen, per 100 BO ots., per 1090
> 4.—
» 0.25
Hoofdwater, per flaoon
Maag- en Slijmpillen, per doosje
» 0.20
Verder: Ziekenverplegings-Artikelen. Bpeoialitès.
Verzending naar buiten 15 ot. verhooging.

Meid-Alleen.

ASS_IA\ & Co.,

iffli_iT________ii_i__r^

-Fotografie I*. _»___*_€______*,

H.H. Slagers.
een
Gevraagd te

8

gj aan ongesteldheden, als hoofdpijn,
_m in den rug, alle verschijnselen in

mi_raine, duizelingen, p^n
verband met de maande-

_\
_t

herneemt moed,

1

H want èr bestaat een onvergelijkelijk geueestnidiiel,vat duii__den f

SB ongelukkigen, die veroordeeld waren tot een altijddurend mar- gjj
H telaarschap, heeft gered, een eenvoudig en gemakkelijk middel, S
I dat u zeker zal genezen,zonder vergift, zonder operatie, dat zijn de E

1Pillen van Jouvence van ta ABTSÖÜRY.I

Vrouwen die lijdende zijt, zelfs ingeval gij alle behan- mm
oeproefd hebt zonder succes, dan hebt gij nog niet
S het fecht te wanhopen en moet gij niet langer wachten een be- H
H handeling aan te vangen met de Tillen van Jouvence van Hl
9 den Abt SOUB.Y.
g|
I I>e Pillen van Jouvence zijn "
Im
liet welzijn der vrouw.
y^s^_^S.
Vrouwen die lijdende zijt aan
H onregelmatigheden, vergezeld vau pijnen ’«. fWjSK
■in buik en lendeven, Schele Hoofdpijn, fi'
.'SS? VE
'M Maagpijn, Verstopping. Duizelig- | ij_SK
WÊ
heid,
Variees,
Verdooving,
Aam- \*SMlafe_/
Wm

__

l|9 delingen

/**/^Sk A'-\
"\

S Zenuwaandoeningen en alle ongevallen
M van den kritieken leeftijd vreest, gebruikt de

__

I Pillen van Jouvence van den ABT SOURY, I
S die u zeker zullen genezen.
M

|

I

(1811)
Prijs 1.75 per doos. Voor Amsterdam en omstreken alléén |
echt verkrijgbaar bij den lloofd-depöthouder voor Nederland Bf
A. VAN T'ÜÏLL, Faleisstraat 13, en verder bij CLÉBAN &
m
Heiligenweg ii, en de -TIARA!ACH. _-.ANQAi..I-, Galerij 1-5.

’

j»,

SIJIOEL 178.

'

Für da? neua Schuljabr (Be^inn
Sept.) wird eihe englischfl

Lehrkrai't

..

esuoht. Nauotaler erbuiten den Vorzug.
Be\v;:rbu:igeu
schriftlich oder
müuulich zu richten an

Rektor 6. VON DIEPENBROEK

Fension Haarlem,

—’

’1.25 1.50per dag. Ook Kamera
met Keuken dispbnlbeli
D uvenvoordestraat 17.
Postmand jes 9 pond

E-H@ike_*&e_--,

’

1.80, franco
na toezending van
door Nederland A. i_.Ol__._-MA-.,
Weurt btj Nijmegen.
levert tegen ont"
Ondergeteekende
vangst Van postwissel a 1.60,

’

iranco per post, ecu mandje mooie,
uitgezochte Meikersen, wegendo
5 K. G. bruto.
Judi begint de pluk.

Beleefd aanbevelend,
O. M. VERKERK,
Everwijnstraat 303, Culemborg,
Boek- en Kunstdrukken]

UOI-LOI-IVjI-N, HOl-Nüllt
ca VAN SANTEN. Amsterdam.,

V/h

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 24 JUNI 1908. 3e BLAD:
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’

5:6;
bij 's Rtjks belastingen,
J. E. O.
Stapel, kommies le kl. bij 's Rijks belastingen, 579.
De Ministers van Oorlog, Marineen
Koloniën verleenen deze week geen audiëntie.
PERS-OVERZICHT.
Bij Min. resolutie ie H. J. Voorenter
beschikking gesteld van den Gouverneur van Curacao
om te worden benoemd tot onderwijzer 3e kL aldaar.
De Politiek van den Dage
Het At} e h-r app o r fc.
Blijkens een ontvangen telegram is
ledereen zal vragen
meent Land en Hr. Ms. pantserdeksohip Gelderland 20 dezer van PaVolk
hoe het mogelijk is, dat de heer
vertrokken.
van Heutsz de door hem aangewezen fouten ramaribo
Padangsche Bovenlanden.
in het bestuursbeleid van den heer van Daalen
al niet veel eerder opgemerkt en maatregeBlijkens een uit Indië ontvangen telegram duurt
len ter verbetering genomen beeft. Was zijn da gisting onder de bevolking ter Sumatra's Westvertrouwen in de voortreffelijkheid van den kust voort en breidde zij zioh uit tot de Ommelanden
heer van Daalen, ook als civiel bestuurder, van Padang. De toestand in de onderafdeeling Ouddan zoo sterk, dat hij blind bleef voor verAgam (Padangsohe Bovenlanden) is iets rustiger
schijnselen, die toch ook op een afstand konen ook elders kwam het niet tot veel dadelijklieden.
den worden waargenomen?
Nabij Padang Pandjang (Padangsohe Bovenlanden)
Maar toen hij hem tot gouverneur yan. Atjeh kwamen enkele gevechten voor, waarbij wij twee
benoemde, deed hij dit, blijkens de in het velddooden en twee gewonden en de aanvallers een doode
slag aangehaalde schriftelijke gedachtenwisbekwamen.
seling, in April 1904 tusschen den gouverneurHet station te Loeboek Aloeng (Padangsohe Benegieneraal Rooseboom en den hieer van Heutsz
is Zondagavond (21 dezer) door het
denlanden)
bij
gevoerd,
gebrek aan beter, en met volkomen
personeel
verlaten
en werd daarna van binnen verwetenschap, dat en waarom de heer van Daakwam
eene patrouille aldaar in gevecht
nield.
Beden
len niet ten volle voor zijn taak berekend
bevolking,
met de
die vgitig dooden achterliet.
w_e. En toch liet hij hem maar zijn gang
gaan, ook toen het voor een ieder duidelijk
Ter beschikOnderwijzer West-Indië.
was, dat de zaken in Atjeh niet liepen zookan worden
king
van
den
Gouverneur
van
Oura?ao
pis gewenscht wasl
benoemd tot
gesteld
onderwijzer
een
om
te
worden
Hierin ligt iets zeer zomderlings, dat drinonderwijzer 3e kl. bij het openbaar onderwijs in die
gtend nadeire toelichting behoeft. In elk gekolonie, op eene aanvankelijke jaarwedde van ’l2OO
val is nu reeds gebleken, dat zelfs een in Atof ’l6OO, als hij de akte van bekwaamheid bexit tot
jehzaken zoo ervaren man als die tegenwoorhet geven van onderwijsin de land- of tuinbouwkundo
dige gouverneur-generaal zich in de beoordeeling van de toestanden in dat gewest en of de Engelsche of Fransohe taal.
Bezitters der hoofdonderwijzersakte worden ter.
Tam de leidingi, aan het bestuur over dat gestond benoemd tot onderwijzer 2e kl., op eene aanjrest gegeven, schromelijk vergissen kan.
D_t is vooral van beteekenis, omdat dergevankelijke jaarwedde van ’lBOO.
Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar
lijke vergissingen zich in de toekomst ook
souden kunnen voordoen.
de Nederlandsche Staatscourant van 21 Jan. j.1.,Ko. 17.
I Leemte in het verslag is nu, dat geen enkele
De benoemde offioieren van gezond"waarborg in het vooruitzicht wordt gesteld,
heid
20 kl. bjj de zeemacht S. Citroen en ii. J. M.
dat onder den nieuwen gouverneur Swart voort- Laurense
worden met 1 Juli a.s. geplaatst resp. aan
durend zal worden nagegaan, of de als juist
boord
van
Hr. Ms. wachtschip te Amsterdam en bij
aangenomen gedragslijn wordt gevolgd, of zij
het
hospitaal
der marine te Willemsoord.
tot het doel blijkt te kunnen leiden en, zoo
neen, welke veranderingen daarin zoo spoeOp 20 Juni j.l. was bij de betaalmeesdig! mogelijk moeten worden aajigebracht.
3,370,909 06. Op dien dag was door de
ters in ka»
Als zulk een middel werd bij de Dehandeling Ned. Bank, ingevolge art. Übis der Bankwet, aan
der laatste Indische begrooting in overwe's Lands kas een voorschot verstrekt van ’7,092,184.21.
ging gegeven de aanstelling van een hoogOp dien datum waren geen sohatkistpromessen in
staand civiel ambtenaar tot regeeringscomomloop.
missai-S voor Atjehsche aangelegenheden; een
denkbeeld eveneens aangeprezen in de dezer
Ten behoeve van 's Bijks schatkist iq
dagen door de Nieuwe Ot. openbaar gevan een onbekende uit Amsterdam ontvangen een
maakte, door Land en Volk belangwekkend bankbiljet van 10, ter voldoening van verschuldigd
geheeten artikelen over Atjeh.
invoerrecht.
Het verslag rept over dit denkbeeld met
De statuten der volgende naamlooze
geen woord. Heeft de gouverneui^geneiraal het
vennootschappen
zijn gevoegd bij de St.-Ct.
genomen?
ftiet in overweging
f Meermalen bij het lezen van het verslag is bij No. 1.5:
Koninklijke Nederlandsche Btoomkoffiebranderyen, vooraas de gledachte opgekomen
zegt Landen
Volk
of indien den heer van Daalen zulk heen R. E. van Ysendijk Jr., te Rotterdam (wijzigingen).
Schroefstoomsleepboot-Maatschappij t-Rticint, te Kottereen adviseur ware toegevoegd, niet veel verkeerds achterwege zou zijn gebleven, terwijl dam.
Kapitaal ’lO 000 (geh. gepl.). Directeur ü.
B_o_-lerzijds van de groote k miis en andere J. Hulsman ; comm. J. C. Leyte, beiden te Rotterdam.
uitnemende eigenschappen vaa dien gouverMaatschappij Sleepstoomboot t&aico 11U, te Rotterneur blijvend partij had kunnen worden ge44,000 (geh. gapL). Dir. H. v.
Kapitaal
dam.
Driel; comm. A. Sohuller en O. R. D. Baljon, allen
trokken.
te Rotterdam.
De Standaard stelt voorop, dat men naMaatschappij Koffisland tSegoenoengt, te 's-Graventuurlijk bij „cross-examination" het verweer hage (wijzigingen).
yan generaal van Daalen zou moeten hooren,
Maatschappij Stoomtlsepdientt Cornelia, te Dordreoht.
om te weten te komen wat hem tot afwijKapitaal 28,000 (geh. gepl.). Direoteur W. W.
king van het eerste stelsel dat de proef had
Janssen,
te Dordrecht.
doorstaan, bewogen heeft. Maar het feit, dat
Sumatra Cuituur-Maotschappij, te Amsterdam (vertengevolge van zijm veranderde methode de
lenging van den termijn voor het plaatsen van aanoude onrust weer terugkeerde, laat geen twijtot 25 Juli 1918).
hij
zag
generaal
mis en
fel over, of
van Heutsz deelen
UStel-Maatschappij' tDe Keiiers, te Deventer.
E_g goed.
Dooh ook de Stand, erkent, dat generaal Kapitaal ’40,01.0 (waarvan ’30,000 geplaatst).
van Heutsz er niet zonder kleerscheuren Oprichters: G. Beltman A.Gz., J. H. Stroink, beiden
te Ensohede, en A. G. Beltman Hz., te Deventer.
afkomt.
„Hij wist, dat generaal van Daalen, bij veel
Steenfabriek voorheen weduwe W. S. Bloem en Zonen,
uitoe_____ds, ook „zijn zwakke zijde" had, en te Nijmegen. Kapitaal 100,000 (waarvan ’60,000
hij kon dus weten, dat hij zioh op hot nemen geplaatst). Dir. i). W. Bloem en W. S. Bloem, beiden
van min gewenschte maatregelen door dezen te Nijmegen.
gouverneur had voor te bereiden. Waarom, zoo
Maatschappij lot Exploitatie van het motorjacht __._-,
vragen we dan, heeft de gouverneur-generaal te Rotterdam. Kap.
15,000 (geheel geplaatst). Dir.
zich niet betee op de hoogte gehouden van wat G. v. d. Pot, te Rotterdam.
»r in Atjeh onder het bewind van van Laaien
Maatschappij 10l exploitatie van onlgonntn tn nog te
voorviel f Hij had toch van Daalen last kunnen ontginnen gronden lEricas., te Tilburg (wijzigingen;.
geven, hem. van week tot week op de hoogte
Naamlooee Vennootschap sDe Autogènt metaattasschingt,
te houden van da door hem genomen maatte
Schiedam.— Kapitaal ’100,00) (waarvan / 25,0.0
piegele-n.
Raad van commissarissen: N. G. A. M.
geplaatst).
zo-_fen
we zeggen. De gou„Va__. tweeën één
(België); D. Wjjdom, te
___!-_-ur-gleineraal heeft reeds vroeger geweten, J. Ohampy, teA.Eeokeren
Meeuwesen,
A.
te Breda.
Rotterdam;
A.
hoe het in Atjeh toegling en dan had hij tustOccaani,
te
IJmuiden
Sloomvisschery
(wijzigingen).
Of
wel,
hij
Bchenbeide moeten komen.
heeft 't
voorheen Nicolaas Breuert,
Groenten- en
niet geweten, en dan had hij verzuimd het noodige verband te leggen tusschen zijn secretarie te Venloo. Kapitaal 20,000 (geheel geplaatst). Dir.
G. W. H. Breuers ; comm. A. G. H. Breuers, H. M.
«n dien gouverneur van Atjeh."
Breueri en O. Toebosch, allen te Venloo.
le kl.
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—.23 Juni.
UIT DE STAATS-COURANT.
Bij Kon. besluit i« benoemd tot ridder
bn de orde van Oranje-Nassau TA. H. A. van dtr
adviseur der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven en rector van het pensionaat
St.-Louis te Roermond, wonende aldaar.
Met 1 JuU e. k. is Mr. R. __. Drueker, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, opnieuw benoemd
tot lid en voorzitter van den raad van toezicht,
bedoeld in art. 18 der Ongevallenwet. Met dien datum
zijn tevens benoemd tot leden van dien raad D.
Bchut, werkgever, lid van de Prov. Staten van NoordHolland, te Amsterdam, en 0. dt Braal, werkman,
lid van de Kamer van arbeid voor de metaal- en
bontbewerking te Haarlem.
Aan de aftredende leden W. Rovy en 0. Tirmttria
flank betuigd voor de bewezen diensten.
Met 17 Juni is aan P. lloekx, op zgn verzoek, eervol
ontslag verleend als voorzitter der plaatselijke commissie voor deOngevallenverzekering te Valkenswaard.
Hot voorzitter dier oommissie is benoemd W. f. _.
M. Thijssen, burgemeester van Valkenswaard.
Met 1 Juli is benoemd tot bureelambtenaar bij de
arbeidsinspectie als 2e-klerk A. E. Ltydekker, te

Rotterdam.

De volgende pensioenen zijn verleend aan E. A. dt

—

—

Man, kommies le kl. bij 's Rijks belastingen,/57_;
O. Boldingh, adj.-directeur van de Grootboeken der

Nationale Bohuld. / 16861

-.

kommie*

Bloembollen.
Overzicht van den stand der bloembollen op 16Juni jl.
Het hieronder volgend overzicht van den stand der
bolgewassen op 16 Juni 1908 ii samengesteld naar
gegevens, verstrekt door de correspondenten van de
direotie van den Landbouw.
Vrij algemeen wordt de opmerking gemaakt, dat
sommige bolgewassen in den winter nogal geleden
hebben van de vorst, terwijl, tengevolge der warme
dagen in het laatst van Mei en begin J uni, de tulpen
bijna overal te vroeg zijn afgestorven.
Bij het rooien valt het gewas dan ook niet mee.
Van het optreden van ziekten wordt alleen door
den correspondent voor Veur, Wassenaar en Voorschoten melding gemaakt, die mededeelt, dat de
narcissen hier en daar nogal door .'t vuuri werden
aangetast.

Hyacinth. Het gewas is vrij goed in de omgeving van Haarlem en uitgeest, goed bij Beverwijk en
Haarlemmermeer, zeer goed bij Bermebroek en Heiloo.
Bij Sassenheim wordt het gewas goed tot zeer goed
genoemd, bij Noordwijk daarentegen sleohts matig.
In de omgeving van Veur, alsmede bij Haamstede
en Burgh, in Zeeland, is het gewas vrij goed.
Tulp. In Noord-Holland is het gewas vrij goed,
in Zuid-Holland bij Veur vrij goed, bij Sassenheim
slechts matig en bij Noordwijk vrij sieoht. Uit het
Westland echter, waar de tulpenteelteene belangrijke
uitbreiding heeft gekregen, luiden de beriohten over
het algemeen gunstiger. Brj Loosduinen, Monster,
Naaldwijk en Honselersdijk wordt het gewas zeer
goed genoemd, bij Kwintsheul en Wateringen goed

en bü Foeldfik

__ ■" Gravernande vrij goed. Ba Haam.
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te veel ter regeling wordt opgedragen aan de
Kroon en den minister, wat door anderen werd
bestreden.
De voorloopigte- raming der aan de inrichting
van den nieuwen tak van Staatsdienst verbonden kosten weTd door verscheidene leden veel
te laag. geoordeeld, terwijl anderzijds, zoowel
wat het getal ambtenaren als het bedrag der.
kosten betreft, op de grootst mogelijke beperking werd aangedrongen en gevraagd of de
havenmeesters niet met een deel der nieuwe
Staatstaak zouden kunnen worden belast.
Gevraagd weid tevens, of over de strafrechtelijke bepalingen ook is geoordeeld door het
Dep. van Justitie. Men meende te moeten af.
leiden, dat dit niet het geval is geweest.
Ook schijnt de minister van Justitie gteenerlei
verantwooi-belijkheid voor dit wetsontwerp te
dragen, hetgeen betreurd werd met het oogl
op de strafrechtelijke beteekenis van het ontStuurlieden-examens.
werp.
De oommissie voor de stuurliedenexamens zal van
Onder opmerking], dat het 5n de lijn dezer
14 Juli af zitting houden te 's-Gravenhage.
ligt, dat de Staat ook in anwetsvoord-acht
Aanmeldingen bij den voorzitter der oommissie
dere opzichten de veiligheid der zeevaart zoovóór 4 Juli.
veel mogelijk bevoidert en door zijn zorgen op
De over te leggen stukken en verdere voorwaarden het gebied van het loodswezen, kustverlichting
zijn vermeld in de 81.-ot. No. 145.
enz. belangrijken invloed ten goede kan oefenen, meende men evenwel, dat nog velerlei
Faillissementen.
voor verbetering vatbaar was. Men wees er
Failliet verklaard!
op, dat in de bekende mistweek in I'ebr. I.L
12 Juni. _. dt Klerk, laatstelijk Hoefkade 69, te de toestand ter hoogte van den Nieuwen Wa's-Gravenhage;
reotiter-oommissans Mr. P. Polterweg treurig is geweest; de misthoorn werkte
vliet; curator Mr. H. VV. E. graaiSoluinmeipenninck,
en de lichtbimlboei was verplaatst. Men
niet
Willeinstraat 2a. beiden te 's-Gravenhage.
of tegemoe^ gekomen is aan de klachvroeg
19 Juni. A. van Deljl, schoenmaker te Besoijen J
rechter-commissaris Jnr. Mr. O. van Nispen ; curator ten op deze en andere punten indertijd geuit
Mr. L. W. J. Marggraff, Vuohterdrjk I, 98, beiden te in een 0-Lres van de Kamer van Koophandel
's-Hertogenbosch.
te Eotterdam aan den betrokken ministor.
19 Juni. ü. Vitttr, timmerman te Groningen;
De wensch werd geuit, dat deze wet spoedig
reohter-ooinmissaris Mr. L. B. Lohman; ourator Mr. gevolgd moge worden door eene, welke beoogt
J. G. Holthuis, P.l.terstraat 63. beiden te Groningen. ook in andere opzichten te waken voor de be19 Juui. L. Laament, winkelier te __r.o_apwq_;
bemanning aan boord der schepen.
reohter-oommissaria Mr. J. F. van der Lek de Clercq, langen der
voorschriften,
regelende de behandeOok
aan
te 's-Gravenhage; ourator Mr. P. A. Post Uiterweer,
ling der schepelingen aan boord, hun logies,
te Delft.
19 Juni. A, J. de
oommissionnair in hooi te voeding, enz., is behoefte, meende men. Ook
rechter-commissaris Mr. G. Murman ; cuHedel;
werd er nog op gewezen, dat, met het oog op
rator Mr. __. J. J. van Lidtti de Jeude, beiden te Tiel.
het gevaar, dat aan het laden en lossen van
19 Juni. A. Auerhaan, behanger te Amsterdam, schepen
verbonden is, ook ten opzichte van
rechterAlbert Cuypstraat 265, 3e bovenhuis ;
commissaris Mr. J. W. Huysinga; curator Mr. E. VV. schepen, eene wet vam de strekking als de
van
Nassaukade 4.3 b/n Leidsoheplein, Veiligheidswet noodig is.
Nog werd de aandacht gevestigd op de wenbeiden te Amsterdam.
schelijkheid
van een spoedige totstandkoming
Geëindigde Faillissementen!
dezer wet, met het oog op het speciale beTh. O. E. Kutkhovtn, ondernemer van het Volkszeebad Scheveningen, VVassenaarsohestraat no. 5Üa lang, dat onze stoomvaartmaat-cha.ppijeß, die
aldaar;
ü. van Baseadonck, timmerman, vroeger Fransche en Engelsche havens aandoen, daarte Leeuwen;
beide door het verbindend worden bij hebben.!
van de uitdeelingslijst.
Indien de Kamers van Koophandel in onze
Opgeheven Faillissement!
havensteden niet over dit ontwerp zijn ge19 Juni. J. Bteler, te 's-Gravenhage, Schedeldoekshoord, wat was dan, vroeg men, de reden dat
haven no. 8?.
men dit naliet.
Met betrekking tot de artikelen werd o. a.
Gehomologeerd!
Akkoord van L. van Oevertn At., veehouder te opgemerkt, dat, ingevolge art. 2, de wet niet
Colijnsplaat.
toepasselijk zal zijn op zeevisschersvaartuigien,
welke zich beperken tot de. Zuiderzee, en gevraagd of ook ten aanzien van die schepen
Schepenwet.
voorschriften omtrent goede uitrusting
geen
Blijkens het voorloopig verslag der Tweede
noodig
zijn. Ook werd deze opmerking ge-i
enz.
Kamer hierover hadden vele leden de indiebetrekking
tot de passagiersschepen
maakt
met
ning van dit wetsontwerp met ingenomendie
binnenwateren
de Zeeuwsche Stroomen
als
heid gezien.
bevareiL
voldoening
had men ook ontwaard, dat
Met
Het vervallen uit htet ohtwerp der Staatse
het wetsontwerp zich niet beperkt tot bepalincommissie
van die bijzondere regeling
gen beoogende het voorkomen van scheepsramfende de uitreiking vau certificaten voor schepen, maar er ook toe strekt, om omtrent voorgekomen scheepsrampen steeds ecu nauwgezet pen, welke in het buitenland zijn gebouwd of
aangekocht en betreffende de tijdelijke of
onderzoek te doen plaats hebben.
vernieuwing van certificaten voor
duurzame
Aan de afgetreden regeering werd hulde gezich op het oogenblik van het
schepen,
welke
biacht voor het ter hand nemen dezer aangevervallen van het oude certificaat buitenslanda
legenheid en niet minder aan de Staatscombevinden, achtte men geen verbetering.
missie, die door haar arbeid, met voortvarendOp het punt van beroep wees men er op, dat,:
heid en op voortreffelijke wijze volbracht, de
indiening van het wetsontwerp ten zeerste volgens het ontwerp, regel is: geen beroep.;
Men wenschte het omgekeerd en dat als uitheeft bevorderd.
In de samenstelling dier Staatscommissie is, zonderingen in de wet of algemeenen maatregel,
genaar het oordeel van vele leden, de minister van bestuur zouden worden genoemd de he(J
vallen, waarin van de gegeven beslissing of
Veegens bij uitstek gelukkig geslaagd. Sommige leden spraken er echter hun leedwezen uitgevaardigde voorschrift geen beroep open.
staat.
over uit, dat in die commissie geen scheepsTegen het denkbeeld, dat de beslissing en het
gezel is opgenomen geweest, terwijl anderen betreurden, dat er geen jurist van beroep zitting beroep aan den voorzitter van den Raad voor;
in heeft gehad en oordeelden, dat sommige de Scheepvaart wordt opgedragen, hadden verscheidene leden gewichtige bedenkingen.
bepalingen in het ontwerp der commissie daarPrincipieel achtte men het verkeerd dat aaa'
van blijk gaven.
Verscheidene leden, hoewel tegen het schep- één persoon die groote macht wordthettoever*
voetpen van een preventief Staatstoezicht op het trouwd. Doch waarom wordt niet, op
spoor der Staatscommissie, voorgesteld eene
gebied van de zeevaart, in haai- ganschen omvang, geen bezwaar hebbende, meenden toch, commissie van beroep voor dit doel te benoedat de noodzakelijkheid van zulk een toezicht. men? En anders werd het denkbeeld aanbealthans voor zooveel de koopvaardijschepen en volen de beroepszaken ter beslissing toe te ver.
passagiersbooten betreft, geenszins vaststaat. trouwen aan een permanente commissie uit den
De drang, dao van Staatswege op dit gebied Eaad van de Scheepvaart, bestaande uit den
zou worden ingegrepen, is geboren uit de zorg, voorzitter en twee deskundige leden. Tegenbij velen in den lande gewekt op het punt van over beide denkbeelden werd ook het stelsel
de zeewaardighetid onzer visschersvaartuigen. der Regeering verdedigd.
Ten aanzien van' de samenstelling van den
Maar visschersvaartuigen kunnen, wat betreft
het gevaar, dat men ze onzeewaardig in zee zal Eaad voor de Scheepvaart werden verschillenzenden, met groote koopvaardijschepen niet de wijzigingen op het regeerings voorstel in,
worden vergeleken. De practijk wijst aan, dat overweging gegeven.
Verschillende bezwaren had men tegen da
aan groote schepen zelden ongevallen overkomen, althans ongevallen, welke aan gebreken bepaling betreffende het ontnemen van de bevan het schip erf gebreken lm de uitrusting, voegdheid aan schipper, stuurman of machinist
brj veroorzaken van scheepsrampen door ongeenz. te wijten zijn.
Anderzijds werd opgemerkt, dat in de uit te schiktheid, o.a. omdat het stelsel, dat de
vaardigen, algemeene maatregelen van bestuur ontneming van de bevoegdheid steeds voor een
bepaalden tijd geschiedt, is prijs gegeven, inhet beschreven verschil tusschen de onderscheiden schepentypen ongetwijfeld tot «ijn tegendeel de mogelijkheid is uitgesloten dat
die ontneming een tijdelijk karakter zal drarecht zal komen.
Dezelfde leden, die vorenstaande bedenkin- gen.
Dat voor ac vreemde schepen, op welke ecu
ken opperden, waarschuwden er voorts vooral
nationale Scheepvaartwet van toepassing is,
tegen, dat deze eerste regeling van een Staatsintoezicht op de veiligheid der zeeschepen hier onze wet niet gelden zal, vond algemeene
te lande niet door ondoelmatigheid en te groote stemming. Maar dat voor schepen der landen,
uitvoerigheid onuitvoerbaar worde of, worden waar geen gelijksoortige wet bestaat, slechts de
haar bepalingen gehandhaafd, door de belang- bepalingen betreffende den diepgang toepassezijn, oordeelde men niet vereenigbaar met
hebbenden als een plaag worde beschouwd. Ten lijk
het
uitgangspunt, dat, als gevolg der ligging
aanzien van enkele punten waren zij ia dit
opzicht niet zonder vrees. Men had, meende van ons land, zoowel de Nederlandsche handelaar, alsi de Nederlandsche passagier naar
men, beter gedaan, zich voor deze eerste regeoverzeesche gewesten en de Nederlandschiß zeeling te bepalen tot het regelen van de aanhouman
zich dikwijls verplicht zien hun lijf of
ding van schepen in geval van vermoeden, dit
een schip in onzeewaardigen toestand zee kiest, goed aan vreemde schepen toe te vertrouwen
terwijl het onderzoek in handen ware te stelLen en daarom recht hebben op de zorgen der
Nederlandsche Overheid ter bescherming van
van een commissie tot welker samenstelling belanghebbenden zouden hebben mede te werken. hunne belangen, zoo vaak zij van die schepen
Gevraagd werd, of het geen aanbeveling zoude gebruik maken.
verdienen het Staatstoezicht op de zeeschepen
Veen-onderzoek bij Veenhuizen.
voorloopig niet imperatief, maar facultatief
Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsvoor te schrijven, in dien zin, dat de eigenaars
van schepen bevoegd zouden zijn hun schepen ontwerp tot verhooging van Hoofdstuk Justitie
onder zulk een Staatscontrole te stellen. Later der Staatsbegrooting voor 1908, in verband met
een voorgenomen algeheele reorganisatie van de
zou dan de bevoegdheid casu quo tot een verplichting kunnen worden gemaakt.
Rijks-Werkinrichtingen te Veenhuizen.
De Minister vertrouwt, dat de daartoe betrek.
Vendor meent men, dat in het ontwerp
stede en Burgh, in Zeeland, is. het gewas zeer goed
Narcis. De narcissen staan vrij ongelijk. Bij
Haarlem, Haarlemmermeer en Roelofarendsveen is
het gewas zeer goed, bij Bermebroek goed, bij Beverwijk vrij goed en bij Uitgeest en Heiloosleohts matig.
In Zuid-Holland is het gewas bij Sassenheim vrij goed
tot goed, bg Veur matig, bij Noordwrjk sleoht. In
het Weßtland is het gewas goed, bij Haamstede en
Burgh vrg goed.
_.ygoed. De berichten betreffende het bijgoed
luiden in het algemeen gunstiger dan die betreffende
de hoofdgewassen. In Noord-Holland is het gewas
zeer goed bij Heiloo, Beverwijk en Haarlemmermeer,
goed bij Bermebroek en matig bij Uitgeest. In ZuidHolland is het gewas goed tot zeer goed bij
heim, goed bij Noordwijk, Veur en Monster. Bij Naaldwijk en Loosduinen staan de .oliebollen zeer goed.
Bij Haamstede en Burgh is het gewas goed.
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kelijke voorstellen, "waarvan de bewerking aan
zijn Departement thans hare voltooiing nadert,

nog dit jaar ter goedkeuring aan de StatenGeneraal kunnen worden voorgelegd.
Eene zoodanige reorganisatie zal vooral ook
moeten betreffen den fabrieksarbeid in die gestichten. Ten eerste behooren de in voornoemde
inrichtingen gevolgde arbeidsmethoden zooveel
mogelijk in overeenstemming te worden gebracht
met de wijze van werken in de vrije maatschappij.
Voorts zal de arbeidstijd der verpleegden ook
gedurende den winter tot een normalen duur
üiene te worden opgevoerd
hetgeen slechts
mogelijk zal zijn bij de invoering eener meer
doelmatige kunstverlichting.
Hangende de voorbereiding, van de in denaanhef
dezer Memorie bedoelde voorstellen, rees bij den
Minister het denkbeeld om van den in de onmiddellijke nabijheid der gestichten te Veenhuizen in den bodem aanwezigen veenvoorraad
indien deze althans wat samenstelling betreft
daartoe geschikt zou blijken en in voldoende
hoeveelheid aanwezig is
alsbron van arbeidsvermogen ten behoeve dier inriohtingen gebruik
te maken, hetzij uitsluitend ten dienste van den
fabrieksarbeid, dan wel mede als krachtbron
van licht.
In de laatste jaren'toch is het gelukt, bepaalde
procédés in toepassing te brengen, waardoor op
economische wijze, met toepassing van een
systeem van geheele of gedeeltelijke vergassing,
veen of turf in. kracht kan worden omgezet.
Bij deze wetsvoordracht worden de gelden,
benoodigd voor het doen instellen van een deskundig onderzoek naar de uitvoerbaarheid van
genoemd denkbeeld, aangevraagd.
Het ligt in de bedoeling, zoo spoedig mogelijk
door eenige deskundigen te doen instellen:
10.een qualitatief onderzoek van de veensoorten
te Veenhuizen en, in aansluiting daaraan, naar
de verschillende procedé's welke thans voor de
omzetting van turf in arbeidsvermogen worden
aangewend, alsmede omtrent de vraag, welk dier
procedé's voor Veenhuizen het meest aanbevelenswaardig moet worden geacht;
20. een onderzoek naar de hoeveelheid veen of
(turf, die volgens de aan te bevelen verwerkingswijze wordt vereischt tot het opleveren van het
benoodigde quantum motorische kracht ten
dienste van den arbeid en van de verlichting;
30. een onderzoek naar de uitgebreidheid en
de dikte der verveen bare veenlaag in de terreinen
der gestichten te Veenhuizen, teneinde in verband met de onderzoekingen, sub 20. bedoeld, te
kunnen berekenen, of daarmede gedurende een
voldoend aantal jaren zulke kraohtinstallatie
zou kunnen worden gevoed.

—

—
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Stallen en mes tpu 11en. —Iv de g_Imeente Rotterdam, doet zich een eigenaardige
guaestie voor.
Het sinds eenige jaren bij Rotterdam gevoegde
wae vroeger een landelijke gemeenJte, waar veel boeren woonden, mefc grootje veestalJen en, als gevolg daarvan, ook groote miestputten.
&\a do vereeniging met Rotterdam is aldaar de wijk
i,Het Westen" ontstaan en is alles volgebouwd.
Ite boeren met hun stallen en mestputten zijn gebleven, doch wonen nu niet meer dan op zijn iminst
P5 meter verwijderd van de bebouwde» kom. Tweo
jaar geleden w_rd hun aangezegd, dat zij voor
het hebben van dio stallen vergunning moesten
,Vragen, doch zij weigerden dit op grond van jneeï
dan 150 jaar bestaande rechten.
Thans is een van hen door den kantonrechter
veroordeeld, wegens het stallen van vee enz. zonder vergunning van B. en W
De veroordeelde heeft van dat .vonnis hooger
Oeroop aangeteekend,

_

Tot lid van den Ra, ad Edr gem^ente
Hoogland i__ bij herstemming gekozen dl» heer I_

Kok. ,

'-.-"■

Te Pijnacker (Z.-K.) ïs totl gemeenteH. de Gidts^ aldaar.

ontvanger benoemd de heen: O.

Wij len mr. J. C. vandérL ekde ö 1er c (f,
overleden te Zieriksee, heeft aan het harmioniegezelsohap „Kunst en Eer", aldaar, f2600 vem_a__y
";_rij van succe_si«rechten.
Hot hoofdbestuur vam den' „VeemKotonialen Boerenbond" heeft besloten 3ja aigeanieiene
.vergadering te houden te Sappenneer!, i
| Als vergoeding aan R§t s v eldwaohters
yoor schrijfbehoeften is bij Min. b_sc__ikk_ng toegekend een jaarlijksoh abonnement yan nohrjjf.
Jjehoeften:

aan iederen rijksveidwjaohter tot een; bedrqg
jvan f 2.50;
1
._.

b. aan ïedoren brigade-commandant der rijkkr.eldwaich. bovendien tot ©en. bedrag van zooveel
praal f 0.50 als het getal mamschappen sjjiuer brigade bedraagt;
met bepaling, dat 'dit abonnement sal Ê_ga.i|a
, i
pjlattl 1 Jen. 130SL
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SCHOOLNIEUWS.
Rijks-Normaalachool voor
Teekenonderwijzers.
voor deze school is gehouden
toelatingsexamen
Het
Daaraan namen deel
van 17 tot en met 20 Junitej.l.
voren is het getal inge44 candidaten. Nog nooit
groot geweest.
schreven candidaten zooexamen
deel. .Toegelaten zijm
Allen namen aan het
Atdeeling A. (Handteekenen le klasse} de dames:
E A. Boendermaker: J. C. Dekker, Wormerveer;
R. M. P. J. Philippona; en de
W. W.
J. J.Hens,
Zaandam; E.
heeren j G. Filet,
Koe-mond; L_ M. Jansen, Alkmaar; O. Nierop, Ewadrjk; G. Eubbert, Haarlem; Th. O. Thissen, Baezem
(Limburg); M. H. van Wgk.
Afdeehng B (bouw- en werktuigkundig teekenen)
eerste klasse de heeren: A. J. D. Dirksen, van Busvan Hoorn,
surn ; J. H. J. Elzinga, Leeuwarden; T. N.
O. Kool,
Groningen ; W. A. Keesom, Alkmaar;
Hoorn} J. O.
Moerkapelle) C. J. van der
Slagter, Purmerend; J. P. Strrjbos, Haarlem.
De overgangsexamens van terst» naar tweede klasse
«fin gehouden van 1 tot en met 9 Juni en die van
tweed» naar de derde (de hoogste) klasse van 10 tot
en met 17 Juni.
In afd. A (27 oand.) werden tot de tweede
klasse bevorderd de dames. G. van Bemmel, C.
Beriage, J. F. Bickel, B. J. Büek, Th. M. S. A. van
Capelle, J. G. Heyink, J. Hoendervanger, L. S. van
der Hoeven, A. Leusink, W. Proos, A. J. van Santen,
C. V. Wi-kenè, P. M. L. Wijnrüan;
H. W. J.
en de heeren; M. Adelaar, B. Brunot, K. F.
Hondius, J. G. Hoogland, J. H. Loran, A. B. J.
Mulder, H. N. Polderman, J. J. M. Xruyea, J. J. de
Winter.
1

In afd. B (5 candidaten) de heeren! J. L. G.
Faber, A. Niehuis, J. J. P.
W. C. L. Robbers.
De heeren B. Brunot, te Utrecht, en J. J. P.
te Purmerend, werden als nieuwe leerlingen dadelijk
tot de tweede klasse toegelaten.
Tot de derde klasse der afd. A (II candidaten)
zgn bevorderd de heeren i Ch. Bartels, D. A. Buenodo
dé Mesquita, J. G. D. van Heil, C. R. L. G. A. Jünod,
J. Koopen, L. van der Meer, S. de Paauw, J. Tiemstra,
P. G. Valentijn;
en in afd. B (3 candidaten) de
heeren J. Molenaar en A. A. J. Sevenhuysen.

—

GEMENGD NIEUWS.
Dei politie te Nij-megeö Kte teftf aldaar een Duitsche aangehouden, die in ohs

land rijwielen trachtte te verkoopen, afkomstig van diefstallen in Duitschland,.
Nabij Beetsterzwaag (ür.) zwierf
een 40-jarig man, die geen onderdak had en
in een bosch zijn nachtverblijf hield, over
dag rond en plukte varens, gras'sprietjesi bloemen enz., waarvan hij bouquetjes maakte, welke
hij verkocht;, om van do opbrengst .daarvan te
leven.
Dezer dagen tic
komende^ werd
hij daat als landlooper aangehouden. Met!
zijne bouquetjes in de hand trad de arme. T_fi.
het paleis» van justitie binnen.

INGEZONDEN.
(De Bedaeüe verbindt zich niet tot teruggaaf va»
ingekomen ttuhken.)

Rechtszaak

Boos.

Mijnheer de Bedacteur I

Ik neem de vrijheid U beleefd te verzoeken, onderstaand stuk in uw veelgelezenblad te willen opnemen,
naar aanleiding van Uw verslag van de zaak der
gebroeders Roos, waarin ik las dat de verdediger
van Willem, Mr. J. A. Levy, o.a. het volgenda gezegd heelt:
«Er is ook nog een grootvader, die zioh mirabilt
dictu «evangelist» noemt» (pi. kende er tot dusverre
slechts vier), «een evangeliedienaar, die niets dan
kwaads van de kinderen zijns zoons vertelt en die
zelf de lessen van het Evangelienog wel noodig heeft.
Hg moge het slot der Bergrede overwegen i iOordeeU
niet, opdat gij niet geoordeeld wordtt.
Deze woorden van den verdediger geven mij aanleiding om da pen op te nemen in 't belang van dien
78-jarigen grootvader, omdat hg, bedlegerig zijnde,
er zelf niet toe in staat is.
Vóór alle dingen moet mij van het hart, dat het
onedel is een afwezige, die zich dus niet kan verdedigen, te beleedigen, hetzij er al of niet grond voor
besta, en in deze was er hoegenaamd geen grond
voorhanden.
De rechter van instructie heeft den grootvader
geroepen tot het geven van inlichting, maar ter
terechtzitting is hij niet gehoord en wat hij dus
intra parietes gezejjd
had de verdediger buiten
beschouwing; behooren te laten.
Niet zonder verbazing las ik dat deze slechts vier
Evangelisten kent. Nu hij blijkens zijne aanhaling
uit de Bergrede met het Evangelie van Mattheus
bekend schijnt te zrjn, wat mij in parenthesi bijzonder
verheugt, geef ik hem in overweging ook de Handelingen der Apostelen en de Brieven van Paulus te
lezen, opdat hij daaruit zie dat er reeds toen meer
dan vier Evangelisten waren. Zie Hand. 21 : 8,
Efeze 4:11 en 2 Timotheus 4:5. Trouwens onder de
oude bedeeling werd Sion (Jeruzalem) reeds Evangeliste (jnebassèrelh) genoemd. Zie Jesaja 40 :9.
Wat nu den raad
door den verdediger aan
Hoos gegeven, om de woorden uit de Bergrede: oordeelt niet opdat gij niet, geoordeeld wordt, ter harte te
nemen, zoo veroorloof ik mg te betwijfelen of de
verdediger die vermaning wel verstaat.
Die woorden toch beteekenen niet dat men nooit
eén oordeel mag uitspreken, want dan zou die vermaning nooit kunnen gevolgd worden. Immers is
niet alleen de rechter, maar een iegelijk élk oogenblik
tot oordcelen geroepen. Kennelijk wil dus de Zaligmaker waarschuwen tegen ongemotiveerd, .zonder
kennis van zaken, zonder voorafgaand onderzoek

oordcelen.
En zoo iemand, dan was de heer Roos bevoegd en
in staat eon oordeel oVer zijn kleinzoons uit te spreken, van wie zelïs de oudste bij hemheeft ingewoond.
Dat ik aan zgn oordeel heoht is niet te verwonderen, daar ik hem 38 jaar lang ken. In 't jaar 1870
werd hij tot Evangelist te Amsterdam aangesteld
door de Ned. Evang. Prot. Vereeniging, waarvan
ik destijds correspondent, later medebestuurder was,
zoodat hij met de evangelisten C. Geel en Lihthout,
beiden reeds ontslapen, onder mijn leiding en toezicht
kwam te staan. En nu kan ik getuigen dat hij niet
alleen met de lessen van het evangelie bekend is,

maar die ook ter harte genomen en nageleefd
en met onverpoosden ijver en veel zegen heeft
gearbeid en daarmede, ondanks zgn hoogen leeftijd,

is voortgegaan.
Mijne medebestuurders en allen, die hem kennen,
kunnen dit met mij getuigen.
Of hij van zijn kleinzoons niets dankwaads gezegd
heeft, weet ik niet, maar nu hjj door den rechter
van instructie gehoord is, heeft hi) de waarheid, niets
dan de waarheid en de geheele waarheid moeten
verklaren, al zal hem dit natuurlijk gesmart hebben.
De blaam, welke de verdediger op hem geworpen
heeft, is dus geheel onverdiend en tegen zulk ongemotiveerd oordcelen meen ik met verwijzing naar de
Bergrede te moeten opkomen.
Mijnheer de Redaoteur, dankende voördeplaatBing, heb ik de eer mij mot de meest* hoogachting
te noemen,
Uw ditnstw, dienaar,
M. J. van Lbnnei-,

Oud-Baadshter in 't Gerechtshof
U Amsterdam.

Haarlem, 20 Juni 1908.

SPORT.
Olympische spelen.
VOORORTENINGEN TE HAARDEN.
KORFBAL.

Omtrent de gisteren slechte kortwlijK Vermelde
wedstrijden kan nog het volgende wordea medegedeeld:
De heer ,P F. ,MaAtl_gs____ opiemde den wedstrijd
tTiSßOhen. liet Nedeilandsoh Twaalftal en Swift.
De wedstrijd werd gespeeld aan de Spanjaard-laan op eem keurig kort geknipt grasveld van 30
bij 60 M. Bedde twaalftallen kwa_a__- tem slotte nogmaals ae_dg._i_- gewijzigd tn het veld. Het Twaalftal won dein hoes ein na eeirst door de „Revue der
Sporten" gekiekt te zgn, stelde de aanvoerder
v. Zuijlen op alt volgt! in den aatnval Oarstens—v.
Zuglem, mej. B. Boom—D. Boom, middenvak: Niessein—Wolff, mej. ffintzler—Von. HöveH, verdediging-vak: H. Vermeer—F. Vermeer, mej. v. Zuglem—Pikaaaa. Tegenopetelling van Swift: Tö__—i
v. Meurs, mej. A. Hoven—O. Hoven, middenvak.
Godefroy—Harcleman, mej, A. Schuier—D. Loggere, aanvalsveld: Oelm»se<r—Muller, mej. J. v.
Dam —D. v. Limburg.
Treurig iü het dat sommige nWOacbk-i «oo gemakkelijk kunnen veranderen cm met soo weinig
iißHßias-»dLe_tlp___i_i mg* Jw» __a_ b___e.d, b_ai

10

_oo moest Siwift op het laatste moment nbg een
medailles, reeds door leden on liefhebbers ter beschikking gesteld, heeft het bestuur nog de vol*
invaller stellen, daar de beste doeler niet opkwam. Ook misten de zwarten Stoffers, een der eende prijzen ontvangent van H. M. de Koningin,
Koningin-Moeder, Prins Hendrik ieder eon
flinksten, zoodat haar gewone opstelling totaal H. M. de
medaille, van den generalen staf een zilveren
in de war liep. Niessen gooide uit en zette best bronzen
medaille, van B. en W. aer gemeente Weesp een
in, nadat de bal even gekeerd werd en later zilveren medaille,
van den Commissaris der Koningin
teruggespeeld, maakte Cars.tens na zeven minuten in N.-H. /5, terwijl ook »De Hoopt als vereenivoor het Twaalftal bet eerste punt onder luid ging een verguld-zilveren medaille, een zdveren en
een bronzen medaille schonk.
applaus-. Het spel was- druk, Swiffc speelde geDe wedvlucht wordt gehouden ter gelegenheid van
jaagd, wat door de leiding voor 't Twaalftal
niet beter werd. De scheidsrechter floot dan ook het 20-jarig bestaan der vereeniging.
zeer terecht in den beginne menigmaal af, anders: zoiu het spel zeker woest zijn geworden.
VERKOOPING VAN HUIZEN.
Met zeer veel belangstelling kwam een groot deel
Op Maandag 22 Juni 1908 ('t avondt tt 6 urtn) im
van 't publiek langs de lange zijden heb spel volhet Verkooplokaal iFrascalis.
gen en men kon zien en hooren; dat ac met den
Nr. 1. Fabrieksgebouw, Erf, ene, Konijnenstraat
strijd meeleefden. Een geruimen tijd werd nu het
9 en 11,
2. Woon13,600, J. H. C. Schumacher.
spel geregeld verplaatst; eindelijk na twintig min.
huis en Erf, als voren, naast Nr. 1, / 2000, J. A.
maakte Ca__tens, nadat de vijandelijke korf dikBuising. Comb. Nr. 1 en 21/15,600 ’2, J. H. O. Schuiwijls was bedreigd, No. 2. Ook Swift kreeg menigmacher.
3.
Weiland, grenzende aan de
maal kans, doch had enorm pech; daarbij kwam Bali-, Java- en Perceel
Atjehstraat, alsmede de Boerenhofgebroedeiis
de uitstekende verdediging van de
stede, gen.: tZeerust», enz., Zeebur^erdijk 178 en 180,
Vermeer, die doelen met succes, voor de zwarten ’Bl,OOO, M. H. Boas.
4. Kamp Weiland, grenzende
aan de Atjeh- en Molnkkenstraat, alsmede een dito»
zoo goed als onmogelijk maakte. Da Swift-invaller was niet in kostuum, waardoor de dames naast voorg., ’28,600, id.
5. Eindcomb. Nr. 3 en 4
109,500, id.
6. Eindcomb. van de Perceelen ca
Boom voor 't Twaalftal een paar malen hem voor Erven,
Warmoesstraat 18S en 188, Vischsteeg 3en
een Twaalftaller aanzagen. Tas was in de verDam sa, 3 en 6, ’106,300, opgeh.
7. Villa en Erve,
dediging prachtig en Veroverde meermalen uitsteWestzijde van de Duin- en Daalsoheweg, te Overveen,
kend den bal. Swift kon door haar nieuwe com19,000, opgeh. 8. Heerenhuu
gem. Bloemendaal,
binatie niet op dreef komen, ook de dames scheen Erve, Plantage Middenlaan 62, 25,000, H. J. J.
llen kolossaal onder den indruk te verkeeren en
Frankemolen Jr.
9. Dito, Plantage Muidergracht 54,
lU. Dubbel dito, ali
’5650, H. G. W. Brockmann.
praesteerden lang niet, wat ze anders doen. Per83U0, id. Oombin. Nr. 9 en lfl
soonlijk spel van enkele spelersijsters) liet niets voren 54a en 54b,
H. C. L. Sieberg.
11. Woonhuis enz.,
te wenschen over, dooh de gezamenlijke actie ’13,950 ’7O, 64d,
Baarsjesweg
gem. Sloten, N.-H., ’4060 ’350, W,
kwam niet als anders uit Het Twaalftal daarTh. Th. bchouten.
12. Huis en Erve, Egelantier*
entegen deed wonderen, het was onvermoeid en
gracht 13, ’5550 ’l, Hénri J. Timman.
13. Woon.
overal; 't scheen wel of Ze aan elkaar gewoon buis en Erve, Brouwersgracht 72, ’9500, opgeh.
waren; 't was dan ook goed gezien Van den cap14. Winkelhuis en Erve. Rapenburg 69, 8400, opg.
15. De Boerenhotstede, gen. «Wijk-Duin», Haartain, de Zuidelijken en de Noordelijken bij en pact
lemmerweg, get. B 273, gem. Sloten, N.-H.,
elkaar te laten spelen.
13,400,
16. De opstand van de monumenDe dames Von HóveH, Van Zuijlem cm de heeren J. A. Buising.
tale Poort of Inrijbek van onder de No. 16 vermelde
Wolff cm Vermeer verhoogden geregeld het puntemBoerenhofstede cWijk-Duin»,
200, id.
17. Een
aantal tot 6. Niets wist de ongeslagen kampioen perceel
belendt perceel 15, ’2250 ’5, J. Veendaartegenover te stellen, zoodat de rust tot groote stra. —18. Dito, belendt perceel 17, ’2700, M. van der
verbazing inging niet 6—o voor het Nederlandsch ötarre.
19. Dito, belendt perceel 18, ’6OOO, J. M.
TwaalftaL
Caviet Jr.
20. Dito, belendt perceel 15, 1000 ’5,
1700, P.
id. -*- 21. Huisje enz., belendt perceel 20,
Swift had allé hoop op de laatste drie kwartier.
J. Emmelkamp. Comb. Nr. 20 en 21 2705 200. H.
Tax zette uitstekend in^ maar toch was binnen
_,2. Woon- en Winkelhuis en Erve,
Steenwijk.
twee minuten het spel weer in 'handen van de van
Dorpsstraat B 37, te Sloterdijk, ’1350, P. J. Emmelcombinatie. Geregeld wiasin 't eerst weer de bal kamp.
23. Winkelhuis en Erve, Govërt Flinokstraat
in haar aanvalsveld. v. Zuijlen maakte kort op 327, ’7050, opgeh. 24. Woonhuis en Erve,
Wilhèlelkaar twee zeer verdienstelijke doeden. Dit ontminastraat 45, 7550 ’4O, L Bijl.
20. Koopmansmoedigde Swift, zij koa haar gewone spelmanier huis en Erve, Amstel 9., ’9350 ’l, F. W. Stro«r.
maar niet pakken, onderlinge op- en aanmerkingen 26. Woonhuis en Erve, Saonredamstraat 3, ’6lOO, H.
27. Dito als voren 5, ’6300, id.
demoraliseerde dit twaalftal nog meer. Na de A. M. Frankemolen.
No. 15 van de vorige lijst 20,600 was niet gekocht
wisseling nam Wolff opnieuw door kranig spel
met zeer vlug doelen, twee puntjes voor zijne door den makelaar L M. Boodenburg, maar door
J. B. de Vries.
rekening. Niettegenstaande dit enorme succes hiel,
I immi.J
den sommige zwarten dapper vol en mocht het
eindelijk Hardemam gelukken het long verwachte INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
& 60 Cent per regel.
en tevens ruim verdiende Iste tegenpunt te boeken.
De gebroeders Vermeer waren nu in 't middenvak
weer koloseaal sterk, weinig ballen lieten ze door,
menigmaal brachten ze door keurig samenspel
den bal naar 't aanvalsveld van 't Twaalftal. Een
twee maanden door de
oogenblik scheen het of Swift op dreef zou raken, doch weer kregen ze geducht pech, de bal
tolde over den rand, op denkop van den paal, zelfs
in den korf rond en kaatste nog terug. Vermeer
Weldadig >)oor de gezondheid,
maakte onderwijl voor de combinatie No. 11.
zonder weerga Voor het ontSwift hield vol en had voor de tweede maal het
wikkelen, steVigmaken en
geluk haar taaiheid met succes bekroond te zien.
herstellen der Borsten, zooMuller, die anders ook nog al eens den bal weet
te zetten, maakt» voor de zwarten No. 2. Nog ennet bij de VrouW als bij het
kele minuten restten, volhouden jongens, riepen
jonge meisje.
de zwarten en zie deden het best, doch 't Twaalf_ngGld. 8.8 BfDoosmetbetchriJ
tal verslapte niet, het deed wonderen. Tax doelde
(Gcbtimt Hnutdltg xsndtr .tttrlijkt
nog eens mooi gericht van de middenlijn af, doch
Apoth., eènigtoeberelder.Perifi,-.past»Verdoe. *_.
alweer kaatste de bal terug. v. Zuijlen kwam nog
____._^___!'* rd"n' Ph,r"cl» F»ns«Ue, GelerlJ IS.
even goed op dreef en maakte zonder gehinderd
te worden No. 12.
't Was bijna tijd, nog eens gewisseld en Wolff
kwam op nieuw in den aanval. Ha_dema__ was wel
een taaie tegenpartij voor hem, toch wist hij de
20 Juni 22 Juni
vijandelijk» mand nog eenmaal te veroveren en Oail money
nomin. llf-l>£
Ine|t dit laatste doelpunt was de overwinning
Wissel honden Cable Transfers.
487.16
487.16
„ Parijs -iiont
voor het Nederlandsch Twaalftal verzekerd. Toen
616«
61o«
pCt.
Regd.B.
ü. S. EundedLoan
106
106
de heer Matthijssen einde floot was de stand 13—2 2
Topeka
S. hé Aand.
81
80
voor de combinatie en won zeer verdiend, doch Atchison
„
»
„Pref.
83
931^
zeker geflatteerd met zoon groot verschil. Dat
_» Bonds.
„
„
„N.4
98
97 V
het Nederlandsch Twaalftal een geduchte partij Baltimore & 0hi0....... 85^'
84H
voor de ongeslagen kampioen zou zijn, kon ieder Canadian Paciiio
leg&
167V
iwebem, die de spele_si(ste-s) uit deze combinatie Chicago Northwestem gew. Aand. 149 w 148
26
24W
kent, doch dat Swift zoon klop zou krijgen had Denver & Rio Grande
ms._
niemand durven denken, dooh Bredero zegt Erie Raiirood Aand.
19
„ le pret
Zi%
33.1?
„'t kan verkeeren" cm de korfbeullers hebben dit Lllinois Central
127 V
128}$
gietenen kunnen oonsitateeren.
Kansas City Southern pref. Aand.
64U
64>£
Louisviüe 4_ Nashviile
103 U 101
Faalden.
.Missouri Kansas lexae
261/
27>4
*_-?"
83
»
DE NEDBSLANDSCHE DERBY.
83
»
,
KT
"
National
le
pref.
61
61
Woensdag a. s. wordt op de fraaie renbaan te Mexioan
„
„2« pref.
Ï6>{
16W
Duindigt bij Den Haag deze belangrijke ren voor Norfolk it Western gew.Aandeelen
67U
67
3-jarige, in ons land gefokte paarden geloopen over
„ >, Prof „
TO-80
70-«
een afstand van 2400 Meter. In aüe beschaafde landen
& Western
Ontario
39_i
New-ïork
88
is de Derby de grootste gebeurtenis op hippisch
Paoiho
849/
B_£
gebied; het Winnen van de Derby is de grootsteeer, South.
Union Paciiio gew. Aand.
142 U
14&£
die een renstal-eigenaar kan behalen. De Derbydag is
„ pref. ,
82
82
dan ook een nationale iéestdag gewordenen duizenden
St. Louis Pao. Pref. A. 23U
22
belangstellenden begeven zioh naar de renbaan, om Wabash
Alerc. Marine prei. Aand.
Int.
'&.%
20V
zgn
getuige te
van het winnen van den Blue Riband. U. S. Steel gew. Aand
86V
37>f
ln ons land wordt deze ren Woensdag voor de Zilver
Bars)....
(Commercial
64)^
64>f
12e maal geloopen en zeveu deelnemers verschijnen
22 Juni. A__oen. (Goederenmarkt). Dag.
aan den start.
Uitv. n. Ur.-l.ritt. —,
b.dag. uitv,
Behalve de Derby staan nog twee rennen op het ontv. 8,0.0 b. dag.
3,000 b. id. lev. loopende maand 1u.371
programma, waarvoor ook Belgisohe paarden zullen n/h vasteland
id. lev. p. 3/m. 10.37|,id.midcU. üpland 12,—, id. New
overkomen. Verder drie dravergen, met als hoofdÜrleansliJé. gei__.P«_roi«m»üi kisteniU.9o, id. credit
nummer de groote record-draverrj, waarvoor 14 balanoes
1.78-, -Standard White 8.76, te Philadelphia
paarden, waaronderde beste stayers, zgn ingeschreven.
43i*)._J_tu_.( Western Öteam) 9._ S. Talk
Terpentyn
8.70.
renbaan
Duindigt
per
De
te
is gemakkelijk
rijtuig oy.-. Suiker Muacovados 3.81,
id. Centrifugai 96 'M
te bereiken; verder vertrekt van het Hollandsohe
Meel 3.90 a 4.—. Malt West. 77-, Juli-lev. 78|
Spoorstation om 1.06 een extratrein, die 1.16 aan de 4.31.Aug.-'ev.—.
Tarwt voorj. no.l Northem 1000 113+,
id.
renbaan arriveert.
id. Koode Winter 95J, id. lev. Juli 9ai, id. id. Ave.
Zeilen.
—, id. id. Sept. 925, id. id. Deo. —.. kojfit Rio 7 low
Het programma van de door de Friesche Zeilverord. lev. a. s. maand 6.86 a 6.90, id. id. per 3/m.
eeniging «OoStergoo», op Zondag 12 Juli a. s., op de 5.86 a 6.90, id.id.no. 7 6^. Tin-Straits 27.60- e 28.—-,
wateren brj Grouw te houden zeilwedstrijden bevat! Kop«rl2.ö7i al3 Vraohtv.Katom 12—,id. j.Grantn
1. beurt- en vrachtsohepen; 2. boeiers ;8. jachten, id. n. Liverpool IJ£-, id. n, Londen Ito— p. beshei
») Terpentijn (Savannah) _9* a —.
boven 5.76 M.; 4. jachten,beneden 5.76 M.; 6. booten,
22 Juni. Zichtb. voorraad vajj Tarwt
tot en met 4.80 M., getuigd met bazaanzeil; 6. Behouwen, lang
M., wgdte 1.80 M. en daar beneden;
16,024,000, van Malt 2,481,000 bushels.
7. schouwen, lang 6.60 M., wijdte 1.66 M. en daar beneUitvoer van Tarwe 2,082,1:00, van Malt 69,000 bash.
LONDEN, 22 Juni. (3e dep.) Thtt en Btjtt lusteloos.
den ; 8. schouwen, lengte 5.26 M., wgdte 1.46 M. en
Jute, Koffie 1000 en termijn kalm.
daar beneden.
Zilver mb%.
Voor No. 1 worden geldprgzen, voor de overige
Ttrpentyn 31/
a —/-, Juli/Dec. 31/— a —/-.
nummers medailles en kunstvoorwerpen uitgeloofd.
Lijnolie 22,9- a —/, Juni/Aüg. 22/6-, te Httll 21/IC4.
Postduiten
Tin-Straits £ 126 7.6-, dito per 8 mnd. £ 127.2 6-,
Voor de wedvluoht, eene Noordhollandsohe BondsJtoper-Ohili £ 88.2.6-, dito per 8 mnd. £ 68.1Ï.6.
vluoht, op 28 Juni door de Poatduivenvereeniging
Zink £ 18.12.6 a £ —.-.—.
>De Hoopt te Weesp te houden met jonge en oude
Lood £ 12.16.- a £ —.—.-.
Spaansch
duiven van Oosterbeek uit, zullen de voorwaarden
User Clevslaud No. 3 61/2- cash, 60/71 month.
gelden, door den Noordhollandschen Postduiven bond
Talk. Aanvoer der week 700 vn. voorraad vn.
Voor de wedvluohten vastgesteld.
Veertien dagen na de wedvluoht sullen de behaalde
Boek- en Kunstdrukkerij
eere- en concoursprgzen een de winnaars worden
overgemaakt.
ca VAM _J_M___-k
BOELOFFZEN,
v/h
i-msterdewk,
Behalve . eriohUlend* _il»erea ca verguld-_Uvic_e
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HET NIEUWS

H. Sterringa, 'A. K.
H. A. Wassenbergh,
S. Ypey en H. N. Ysbrandy. Voor afd. B (geneeskunde
enz.): Sytske Boersma en R. Paehlig.
Voor beide afdeelingen W. Euitinga.

Vierde Blad.
BINNENLANDSCH NIEUWS.

—

23 Juni.

VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 24 JUNI 1908. 4ë BLAD.

—

Examen Apothekersbediende.
Groningen, 20 Juni. Geëx. 3 cand. Geslaagd de
heer J. J. Hansma, geboren te Apeldoorn, en mej.
G. Molenaar, geboren te Leeuwarden; afgewezen
1 vrouwelijke candidaat.

Prof. dr. H. J. Polak
Te Groningen is Maandag overleden prof. dr. H.
T. Polak, hoogleetraar in de Grieksehe taal en
letterkunde en oudheden. De overledene was 63
jaar.
Dit. Herman Joseph Polak, geboren te Leiden,
1814, studeerde na voorbereiding aan de voormalige
Latij nsche school te Tiel, te Leiden, waar Cobet,
Pluijgers, De Vries, Fruir en Dozy voornamelijk zijn
leermeesters wanen. Hij promoveerde 18 Febr. 1869
tot doctor in de lebberen op proefschrift: observationes ad scholia in Homeii Odysseam.
Iv September 1866 werd hij benoemd tot tweeden praecepbor aan het gymnasium t© Leiden. In
1869 werd hij leeraar aan het Erasmiaansch Gymnasium te Botteirdam, eerst in Ned. taal en letteren en vaderlandsche geschiedenis, later in de
oude talen. In 1882 weid hij tot conrector benoemd.
In 1894 volgde zijne benoeming tot hoogleeraar
nan de Groningsche Universiteit, welk ambt dr.
Polak 8 Dec. van. dat jaar aanvaardde met een
rede over de aestbetische waardeeriag de_ Griekse he letteren voorheen en thans.
Behalve een aantal bijdragen aan Mnemosyne,
Hennes enz. Eu een boek: „Ad Odysseam eiusque
techoliostas cnrae secundae" verschenen van zijn
hand letterkundige bijdragen in Da Gids, „De
Tijdspiegel",, de „N. Kott. Ot.", enz.
i (N. Rott. Ot.)
J(

De Gemeenteraad van 's-Gravenhage
beeft iv beginsel besloten tot het instellen vau
ecu wethouderspensioen en droeg de uitwerking
daarvan op aan eeue commissie bestaande uit do
heeren Van Citters, Ter Laan, Van der Kemp en
Vas Dias (leden der pensioen-commisede) eu de
heeiren Treub en Edersheim.
Voorts werd besloten tot den aanleg van een
hieuwe straat van het Sipui naar het Buitenhof,
en tot de hiermede verband houdende transactie
tnet het Rijk betrekkelijk de vestiging vau een
bieuw departement-gebouw aan de Korbenaerkade.

Iv een uitvoer iq request aau den Raad
Ser gemeente Groningen deelt 't bestuur vau de
Harmonie mee, dat het ecu onderhoud heeft gehad o.a. meb twee leden van de commissie voor
het stedelijk muziekkorps, om be overwegen of
het niet mogelijk zou ziju te verhinderen, dab
vau stacLswege naast het Harmonie-orkest een
tweede orkest werd ingericht. Dat tweede orkest bestaat in hoofdzaak uit leden van heb Harmonie-orkest, die vergunning vau de directie der
eociëteib moeben hebben. Deze heeft nu vernomen., dat het tweede orkest bij wijze van proef
voor één jaar was ingericht ca dat dit een "fait
accompli was. Zij heeft den musici dus> nog voor dit
jaar vergunning gegeven, doch zegt uu den Raad
aan, dat zg dat ecu tweede jaair niet weer zal
doen. Zij verzoekt het Gemeentebestuur dus onmiddellijk met de directie te onderhandelen over
deze openbare muziekuitvoeringen en deze zaak
.reeds in de afdeelingen voor de a.s. begrooting
teir sprake te brengen.
De directie komt tot dit verzoek, omdat de
groote kosten vau het Harmonie-orkest, welke de
helft der inkomsten vau de sociëteit bedragen,
haar dwingen hefc orkest meer productief 'te
tp_aken.

De directie begeeft zich dau iv een betoog over
dem slechten toestand van de financiën, over de
onmogelijkheid vau contributieverhoogiug. Extra
inkomsten als die vau de laatste twee afgeloopen

jatrein geven geen basis voor financieel evenwicht.
De Harmonie vraagt dus, dat de gemeente een
geringe som bèta]e als subsidie voor de instandhouding vau haar orkest wegens het groot*
belang van het orkest voor het Groningsche muzikale leven. Zou men ©en tweede orkest van gemeentewege willen oprichten, onafhankelijk vau
heb Harmonie-orkest, dan zou men de leden vau
laatstgenoemd orkest benadeelen en door het aanIwearven van nieuwe muzikale krachten het muziekleven hier groot nadeel toebrengen. De sociëteit verzoekt dus met haar ecu overeenkomst
te willen sluiten omtrent hefc geven vau muziekuitvoeringen voor rekening van de gemeenie Groningen op nader te bepalen voorwaarden.
(Prov. Gron. Ot.)
Aapbestedingen.

Het Departement
Waterstaat heeft aanbesteed:
het verven van dcli metalen bovenbouw der brug
over de Oude Maas bij/ Spijkenisse. Laagste insohrgver F. du Tour, Den Haag, voor ’3650.

SCHOOLNIEUWS.
In de zomermaanden van 1907 werden
ite 's-Gravemhage tusschien den afgevaardigde der
Amerikaansche studenten mr. George Fuik en
den heeT W. N. AbeJl, oonsul van de internationale
studenbenfedexatie „Oorda Frabres", onderhandelingen gevoerd omtrent eene eventueele aansluiting.

Thans wordt gemeld, dab de eerste onderafdeeling van „Corda Frabres" in de Vereenigde Staten
is opgericht op initiatief vaa mr. Fuik, door studenten aan de. Universiteit Mianxi, in den Staat
Ohio..

Mej. J. van
te
heeft
hare benoeming tot onderwijzeres te Lichtenvoorde
niet aangenomen.

GEMENGD NIEUWS.
Te Renkum i een tweejarig1 knaapje
van de wed. J. in een onbewaakt oogenblik
in een ketel met waschwater gevallen en daarin
gestikt.
Het jonge-nen'eoh W_ H. S., uit Tiel,
"di© op 21 Mei jl. bij zijne overbrenging van.
het Gerecihtsgebouw naar <le gevangenis aldaar,
wist te ontvluchten en de wijk naar Duitschland nam, is teruggekeerd en heeft zich Maandag bij do Justitie aangemeld.

SPORT,
Paarden,

Aan het Duitsohe Gymnastiekfeest te Frankfort
a/M zullen ook door 470 leden van den Noord-Amerikaanschen Turn-bond deelnemen.
Wielrijden.

Op de Wielerbaan te Scheveningen zijn gisteren de
aangekondigde wielerwedstrijden gehouden, welke
voed bezocht waren. De man van den dag was de
Fransche ri)der Darragon, die zgn tegenstanders gemakkelijk achter zich liet.
De uitslag van de wedstrijden was ala volgt:
Amateurs 1000 M
1. A.
2. D. Nijland, 3. Jac. Brunt. In de
demi-finale was Van Spenger door Nijland geklopt.
Wedstrijd om de sjerp van den Ned. Wielerbond
over 10 K.M.
1. J. van Spenger, 2. D. Ngland, 3. S. v. d. Stam,
4. J. Koster.
Matoh. Darragon, Wills en Waterreus, met mobor-

gangmaking.

Eerste rit 20 K. M. 1. Darragon 18 min. 293/ 5 sec,
2. Waterreus bijna 5 ronden achter,3. Wills 5% ronden.
Tweede rit 25 K.M. 1. Darragon, 22 m. 30'/, sec,
2. Wills, 3. Waterreus, beiden 3 ronden achter.
Derde rit 30 K.M.
1. Darragon, 26 m. 58'/, seo., 2. Wills, 3. Waterreus, beiden 4 ronden achter.

Bij den internationalen motorwedstrijd, welke op het
sportterrein het Heidefeld bij Dinxperloo Donderdag
werd gehouden, behaalde onze landgenoot vanEenige,
te Rotterdam, zoowel den kleinen als den grooten
zomerprijs. De laatste over een afstand van 30 K.M.
Uelitsoh te Boeholt kreeg den 2en en Krusenbaum te
Duisburg den 3en prgs.
Schieten.
De schietvereeniging «Edam» gaf Zondag op hare
uitnemend ingerichte banen aan de Zuiderzee een
onderllngen wedstrijd om een zilveren medaille en
kunstvoorwerpen. De prijzen werden behaald:
le prijs zilveren medaille door F. du Pain, 2e prgs
een kunstvoorwerp door P. Groot J.Lz., 3e prijs een
kunstvoorwerp door E. A. Banning.
Kegelen.

De uitslag van de korpswedstrijd, uitgeschreven
door de kegelolub «De Unie» te Alkmaar,ter gelegenheid van haar 26-jarig bestaan, is als volgt: le prijs
Broederschap Amsterdam 234 p., 2e pr. Koekoek
Alkmaar 230 p., 3e pr. Men heeft ze niet aan een
touwtje I Amsterdam 228 p., 4e pr. Onze Club Alkmaar
225 p., 5e pr. De Groote Vauschall Haarlem 218 p.,
6e pr. Scheepvaart Rotterdam 217 p., 7e pr. S. S. S.
Amsterdam 216 p., 8e pr. G. G. P. II Amsterdam
214 p., 9e pr. Onder Ons Den Haag 209 p., lUc pr.
G. G. P. I Amsterdam 208 p.
Negenprijs Koekoek Alkmaar.
Dui_je..prijs Bloemendaalsche Kegelclub, Onze Club
Alkmaar Koekoaksprijs, Hout ot Fout, Overveen,
Vliegende Hollander, J' eb ze niet aan een touwtje
ütreoht Koningsprijs.
Combinatie wedstrgd 2 vijftallen, le pr. G. G. P.
Amsterdam 422, 2e pr. Koekoek Alkmaar 410, 3e pr.
Men heeft ze niet aan een touwtje Amsterdam 406,
4e pr. De Club Alkmaar 401.

Honden
Te Hengeloo (O.) is Zaterdag en Zondag de 2de
internationale hondententooustelling, tevens kampioenstentoonstelling, gehouden, uitgeschreven door
de rashondenclub Twente.
Het aantal inzendingen bedroeg 153, waaronderuit
Duitschland,
België en Christiania. Het aantal inütreoht
tot
dootor
in
de
Bevorderd: te
zendingen was iets minder dan twee jaren geleden,
rechtswetenschap, op stellingen, de heer A. M. Z.
de qualiteit was echter "oneindig veel hooger. Zeer
Westrik, geboren te Bontham (Celebes).
mooie exemplaren werden o.m. gevonden onder de
Aan de Universiteit te Leiden is het Duitsche doggen, Engelsche en iersche setters(vooral
eerste natuurkundig examen afgelegd door de heeren de mooie inzending van setters van de heeren Stork
W. C. Aalsmeer en P. A. C. H. Th. A. Scheffelaar en Belder, te Soest), staande honden, herdershonden,
Klots, beiden te 's-Gravenhage; J. C. van der Ven, spaniels, dashonden enz. Vooral de verschillende
het inzendingen van den Heer B. H. Paine Stricker te
te Apeldoorn, en Th. S. van Ravenswaaij;
doctoraal examen geneeskunde door do heeren Bussurn werden zeer geroemd.
Reeds den eersten dag overtrof het bezoek de verE. N. de Jonge, te Zutpben, en H. K. Hattink, te
wachting en op den morgen van den tweeden dag
Amsterdam.
liep het zeer druk: te Hengeloo en omliggende
Aan de universiteit van Amsterdam plaatsen wonen veel hondenhefhebbers.
het cand.-ex. in de
üe groote bronzen medaille, uitgeloofd door H. M.
is met gunstig gevolg afgelegd]
geneeskunde door mej. M. J. van Stookum en den de Koningin voor den mooisten hond (teef), werd
toegekend aan den Duitschen dog Bismark's Mona
heer Th. Middendorf.
den Heer J. Jahnke te Rotterdam.
van
Eind-Examens Gymnasium.
i De groote bronzen medaille, uitgeloofd door Z. K. H.
Leeuwarden, 20 Juni. Alle candidaten geslaagd. Prins Hendrik voor den mooisten hond (reu), kreeg
Voor afd. A (Godgeleerdheid enz.)j J. B. Bbbinga, de langharige Sint-Bernard Thallatta's Hasdrubal
M. 6. Kalma, P. O. Kolft, Neeltic van der Molen, vaa dea Heer P. Attema. te Leeuwarden.

—

en mevrouw Vink, was een gjastoesttel ontploft,'
waardoor de naaste omgeving in ecu oogwenk
in lichtelaaie kwam te staan. De reeds bejaarde bewoners konden nog tijdig een goed
heenkomen vinden en werden dadelijk bii de
buren opgenomen. De vlammen grepen intusschen snel om zich heen en sloegen weldra
fel uit.
De brandweer, met veel materiaal, vlug, als
altijd, ter plaatse, tastte het vuur met eenige
stralen op de Vechtleiding aan en slaagde
er in het benedenhuis, bewoond door de familie Siegers, welke afwezig was, 'te behouden.
De bovenverdiepingen brandden zoo goed als
geheel uit.
Toen de brahd gtebluscht was en een onderzoek ingesteld werd, vond de brandweer een
paar geldtrommeltjes gelukkig in ongeschonden toestand.
De brand bad heel wat 'nieuwsgierigen op
de been gebracht.

Lawn-tennis.

De internationale Lawn-Tenniswedstrijdente Leiden
zgn thans geëindigd. De uitsla» was:
"Heeren enkelspel, derde ronde: M. v. d. Feen si.
B. B. 6—3, 6-4, A. H. Kramp si. J. J. Burgerhofi
Mulder 2-6, 6—l, 6-4.
üalve beslissing: G. J. Scheurleur si. O. W. Andreae
6—o, 6—3; A. H. Kramp si. M. van der Feen I—6,
6-2, 9-7.
Beslissing: G. J. Scheurleer si. A. H. Kramp.
Scheurleer wint nu voor den eerde maal de zilveren
wisuelbeker en is dus eigenaar geworden.
Dames enkelspel. Beslissing: Mej. W. Rijke si. Mej.
L. Biljardt B—6, 6—3. Mej. Rijke krijgt nu deu zilveren
wisselbeker, verleden jaar door Mej. Van Aken, in
19C6 door Mej. Biljardt gewonnen.
Heeren dubbelspel. Halve beslissing: 0. Vrins en
F. Reynst si. M. v. d. Veen en 1. H. Binkes 2—6,
6—4, 6—3; G. J. Scheurleer en C. K. Henny si.
J. Wijsman en Kolling 7—5, I—6, 6—2.
De beslissing wordt later gespeeld.
Dames dubbelspel. Halve beslissing: Dames O. van
Reis en VV. Rijke si. dames O. Biljardt en O. van
Romunde 7—5, 5—7, 6—l; dames H. Werkman en
Mej. L. van Groningen si. Miss. Rutherford en Mej.
K. Gijzelman.
Beslissing : Dames Van Reis en Rijke si. dames
Werkman en Van Groningen.
Heeren en dames dubbelspel. Halve beslissing: Miss
Rutherford en G. J. Scheurleer si. Mej. H. Werkman
en N. N. 6—4, B—6; Mej. E. Kramp en H. A. Kramp
si. Mej. L. Biljardt en (J. Vrins 2—6, 6—B, 6—3.
Beslissing: _!iss Rutherford en G. J. Scheurleer si.
Mej. E. Kramp en A. H. Kramp, 6—2, 8-6.
Heeren enkelspel, met voorqift. Derde ronde : H. Schim
van der Loef. (+ 15) si. M. de Baat (+30)6-1, 6—2;
M. van der Feen (—ls'/,) si. A.Cozijn (+ !/«) 6—4, 6-3.
Halve beslissing: C. Vrins (— ló 1/,) si. M. van Oven
(4. ♦/ ) 4_6, 6—4, 6—2; M. van der Feen (—ls'/,)sl.
H. Schim van der Loefï (+l5) 6—3, 6-5.
De beslissing werd niet gespeeld.
Te Noordwijk-aan-Zee zullen in het begin van Juli

—

Drankbestrijding.
Die afdeeling Amsterdam der „Ned. Otnderwgzers-Propag-inda-Club
voor Drankbestrijding" heeft eene vergadering gehouden met de in 1908 voor de lagere akte geslaagde collega's en de feden van den „Kweeke-

lin.gen Geheelonthoudersbond".
De heer Var-kamp hield eene inleiding oVer de
vraag: „Waarom moet de onderwijzer drankbestrijder zijn?" Hij besprak de gevolgen van het alcoholgebruik onzer kinderen zelven en in verband
daarmede het oordeel van doctoren. Vervolgens
de stoffelijke en zedelijke ellende vau bet drinkerskind, het tekort aan voeding eu kleeding van
vele kindenen van matige drinkers, welk tekort
althans voor een deel vergoed had kunnen worden
met het aan borrels uitgegeven geld, en ten
slotte de gevolgen van alcoholgebruik der
ouders vóór de geboorte van het kind. De onderaldus betoogde sprekedie zijne
wijzeleerlingen liefheeft, en die niet wil dat helt op
school bereikte thuis weer te niet wordt gedaan,
kan niet onverschillig blijven in den strijd tegen
den alcohol.

in Olympia,
Op de groote Londensche Horse
het wereid-concours-hippique, waarvoor deelnemers
uit alle oorden der wereld zijn overgekomen, heöben
onze Nederlandsche officieren een goed figuur gemaakt,
beter dan de Engelsche. In de hindermsbaan waren
de Belgische officieren weder uitstekend.
Nederland was vertegenwoordigd door den 2en luit.
van het 2e reg. huzaren te Roermond, C. H. Labouinternationale Lawn-Tennis-wedstrijden worden gechere met zijn paarden, «Dreadnought»en «Perhapsa; houden.
le luit. 2e re», huzaren te
H. Mathon
Voetbal.
met «Heldn; üe luit. van het 4e reg. huzaren te
W. van Weideren Baron Rengers met
Te Zwolle werd Zondag, onder toeloop van zeer
«Sportsmana en «Gentleman Joe«.
veel belangstellenden,ecu wedstrijd gehouden tusschen
Bovendien werd aan het springconcours deelgenomen P. H. I van Zwolle en een adelborsten Xl-tal van
door den heerrijder J. van Hoboken uit Rotterdam, Hr. Ms. kannouneerbooten »Ever« en
welke hier
met «Billy Boy» en «Gay Lass«.
tijdens een oefemngstocht in de Willemevaart liggen.
De uitslag daarvan is, dat P. H. I won met 5—3.
Hij had groot succes en nam alle hindernissen uitstekend. Hij had den prijs te deelen met den Belgischen
Verder speelde Achilles I van Zutphen, kampioen
luitenant
die ook geen enkele fout maakte. van den Gelderschen Voetbalbond, tegen Verwisseling I
Luitenant Labouchere reed ook uitstekend en bevan Zwolle. Uitslag 2—2.
haalde met Perhaps de tiende plaats.
De H. B. S. speelde 's morgens tegen P. H. I geoombineerd.
H. B. S. won met s—l.
Bij de te Holwierde (Gron.) gehoudenharddraverij,
De nieuwe voetbalvereenigingNijmegen, opgerioht
waarvoor 10 paarden waren ingeschreven, zijn de
prijzen gewonnen door T. Wildeman, te Appingedam, na de degradatie van Quick, heeft te Cleve haar
eersten wedstrijd gespeeld tegen den Verein für
te Holwierde.
en J.
Aan de daarop gevolgderingrijderij namen 10 paren Bewegungsspiele 1903, en met 3—l gewonnen.
deel, van wie de prijzen behaalden J. Kool, taAppingeTe Hengeloo (O.) won Achilles met 4 tegen 3 een
te Holwierde; J. Bos en vriendschappelgken wedstrijd van Sparta II van
dam, en Mej. G.
Mej. J. Staal, beiden te Holwierde.
Enschede.
Gymnastiek.

—

TOONEEL V OORSTELLINGEN,
CONCERTEN enz.
(Amstelstraat).
van de Cinema Pathé
vertooningen
lederen avond
Parijs. Heden geheel nieuw programma.
ü.ulles en Balcon
I.— (av.sc 60 et. hooger).

Grand-Théatre

’

’

Frontloge 0.75. Zijloge en Parterre 0.60, Galergrond U.25.
iederen Woensdag, Zaterdag en Zondag (2 u.)
Groote Kinder- en Familie-voorstelling.
Prijzen als bij de avondvoorstelling.Kinderen onder
10 jaar op alle rangen nalf geld.

’ ’

sterk is, maakte 134 en tiermes 146 rums.
Te 's-Gravenhage werd de eerste klasse wedstrgd
gespeeld tusschen de 's-Gravenhaagsche Orioketclub
en A. C. O. uit Amsterdam.
Haagsche club ging 't eerst aan slag en maakte
236, waarvan Feith er 72 had.
A. O. C. antwoordde met 135 (Schröder 55).
Een tweede spel werd niet gespeeld, zoodat de
Hagenaars met 101 wonnen.
Te Amsterdam speelde V. V. V. tegen A. C. C. 11,
dat onvolledig opkwam.
V. V. V. begon met 263 (v. d. Lee Sr. 92) A. C. C.
bleef daar precies 200 beneden.
Daarna opnieuw aan slag gaande maakte A. O. C. een
totaal van 80, aldus verliezende met een spel en
120 punten.
Te Zaandam werden Zoudag twee wedstrijden gehouden; een aan de Hembrug op het veld van Olympia
waar het eerste elftal van deze vereeniging met een
spel en 16 rums verloor tegen Volharding il.
Bij de tweede was Albion I de verliezende partij
tegen Viotoria I met 9 wickets en 3 rums.
Deze wedstrijden hadden het volgende beloop:
Olympia I, Volharding 11.
In het eerste
spel maakte Olympia 35, waarvan H. U. v. d. Berg
10, F. H. Pasteuuing 10). Volharding antwoordt met
86 (O. van Loon 16, W. Brouwer 17, J. C. Sweijs 28
niet uit).
ln het tweede spel maakt Olympia 35 (H. Dapper
12, J. Dapper 11), zoodat deze op het eerste spel
verliest met 16 rums.
Albion, die het eerst
Aibion 1, Victoria I.
slaat, maakt er 68, waarvan J. E. v. d. Stadt 11, C.
van Orden 10, P. H. van der Goot 11, M. de Wit 17.
Victoria slaat hierop 70 (Douwes 12, Schoor 12,
Brandt 17, Lindner 9 n. uit).
In het tweede spel is Albion niet gelukkig en weet
zij het niet verder te brengen dan 23.
Viotoria wint nu gemakkelijk voor het verlies van

Hollandsche Schouwburg (Plantage Middenl.)
Neduklandsch

Opkuettk-GezelschjiP.

Regie

en

leiding: A. Saalborn. Hedenavond 23 Juni an volgende avomien S% u.) Laatste voorstellingen vaa

Het vroolijke Weeuwtje.
Zomerprijzen: Frontloge / 2, Stalles / 1.50, Parq.
en /.i|ioge 1.25, Part. en Frontbalc ’0.76, Zgbalo.

’

f 0.50,

Gal.

Amph.

’

Schouwburg Frascati (Plantage Middeni.)
Dir. G. Prot Zn. Woensdag 24 Juni (8 tt.) Oe truc
van Arthur, Fransche klucht in 3 bedr.
ötaiies / 1, Parterre 0.60, Galerij 0.40.

’

’

Rem brandt-Theater (Rembrandtplein).
Dir. A. Favier. Dinsdag 23 Juni (83^ u.) Bioscope
Voorstelling. 8% uur: 't Aapje 117.
Zomerprijzen: Midd.loge / i._ö, Loge en Stalles f 1,
Parquet en Faut. ’O.BO, Parterre ’0.50, Balo. ’0.40,
0.25.
Galerij

—

’

Concertgebouw.

Woensdag 24 Juni (8 u.) Abonne
onder leiding van J. MarUu S. Heuckeroth. (le Deel i
Gade ; 2. Scüottische Sym1. Schottische
-e Deel: 3. Akademische
plionie, Mendelssohn.
Brahms; 4. Balletsuite, Glüok-Mottl; 6.
Massenet (viool-solo
Méditation uit de Opera
door J. C. Herbsohleb); 6. Polonaise No. 2, Listt.)
I.—. Geaboun. op vertoon van diploma.

—

—

’

Natura Artis Magistra.
Woensdag 24 Juni (8 u.) Concert door Stafmmiekkorps 4e Reg. Inf., Dir. W. van Frp. (le Deel i 1.
Marohe Lorraine, Ganne ; 2. Ouv. »La petite Manée»,
Le Cocq; 3. a. Andante eon Moto uit de 4e Symphonie, Mendelssohn; b. Au Village, Gillet: 4. »Acó. «Les Erinnyes»,
cellerationeiid, Wals,
2e Deel : 1. Rhapsodie
Divertissement, Massenet.
Hongroise No. 2, Liszt; 2. Potpourri «Le Bal Masqué.,

1 man.
Te Rotterdam speelde Zondag V. O. C. tegen 's-Gr.
0. O. 11. De match, te 12 uur aangevangen, was
te 4 uur geëindigd. Ër was niet veel belangstelling.
De uitslag was als volgt:
le spel, V, O. C: G. Stenger 4, Groeneveld 7, N.
v. Prooye 51, D. v. Prooye 1, M. v. Buren 4, Reudier

—

Veren; 3. a. Mazurka Brillante, Liszt; b. »Lebe
Wohl., Polka voor cornet a pistons. Pflug (dooi
den Heer Smolders); 4. Souvenir de Fr. Scbubert,

20, v. cl. Leek 2, v. Duyn 1, Clement 14, A. J. Stenger
28, v. 't Groenewout 0, extra's 13, totaal 145.
's-Gr. C. C. II: Van Goudoever 3. C. J. M. Milo 0,
v. Wijk 0, Sobill 2, Erdman 5, Pararnar 5, Hora
Siocama 0, Arntzenius 0, Eigeman 7, Vennaat 1,
extra's 5, totaal 28.
Goudoever 2 voor 37, Erdman 6 voor 72, Sohill 2
voor 6, v. d. Leek 5 voor 15, Stenger 4 voor 8.
Schill 0, Eigeman 0, v. Wijk 3, Milo 0, Goudoever
1, Pararnar 6, Erdman 0, Hora Sicoama 1, Arntzenius
0, Vennaat 2, extra 1, totaal 14.
V. O. O. won dus met één spel en 103 punten.

Fanbasie, Rehl.)

Oude Kerk (Oudekerksplein).
Woensdag 24 Juni (3 u.) Orgelbespeling door dea

Heer O. Pameijer.
1. Allegro, Mailly ; 2. Kerk-aria, Stradella; 3. Fuga,
Handel; 4. Andante, Beethoven; 5. Koraalliguratie,
F. Fr. Kichber; 6. Fuga, Bach 7. Koor, Mendelssohn.
Alle zitplaatsen zijn vrij.
Bellevue (Leidschekade).
(8 u.) Concert Kleler Seecadetten.

STADSNIEUWS.

(2 u.) Matinee.

Benoemd: tot tij dei ij k onderwyzeresin
de handwerken aan de openbare sohool voor gewoon
lager onderwijs No. 100 alhier mej. A. Bosschieter,

Variété ü'lora. .Dagel. (8

—

Zondag»

Nederl. Operette-

ensemble, impresario Alph. Janmart Jr. 't Lustige
Weeuwtje, vau Léhar. Bioscope-vertooningen.
0.80, 2e r.
Stalles 1.05, le r.
U.55 (inbegr.
cons. en pr.), 3e r. 0.10.
Zondags en Woensdags (2 u.) Matinee.

’’

’

—

Algemeen Kiesrecht.
Het plaatselijk comité voor grondwetsherziening en algemeen
kiesrecht heeft zioh nu definitief geconstitueerd.
De Vrijzinnig-Democratische Vereeniging en de
afdeeling Amsterdam van het Algemeen Nederlajidsch Werkliedenverbond zijn toegetreden, en
met een aantal andere vereenigingen wordt over
toetreding onderhandeld.
Het uitvoerend comité is aldus gekozen: D.
Hans, voorzitter; A. J. van der Hurk, le secretaris Jos. Ingenohl, penningmeester, tevens 2e secretaris H. Alkema, J. Kok en J. H. Mertz, leden.
Brand
Een vrij hevige braad woedde gisteravond
omstreeks teLfuegjen in die Johaaniea Verliulststaraat 38.
Ia __©.t_j boviea_h-4__ fewoiowd jiooj; d^a luesr

—

Alhier ds aangekomen de Grieksehe
torpedoboot „Velos", kamende van Kiel, groot
360 ton; 63 man equipage en 5 officienen, onder
bevel van den heer Philippe Canellapoulos, capitaine de corvette.
De borpedoboot ligt in het Ooeterdoik.

Cricket.
Te Schiedam is ten aanschouwen van een talrijk
publiek op het terrein aan de Damlaan een wedstrgd
gehouden tussohen Hermes van Schiedam en H. B. S.
van 's-Gravenhage, welke geëindigd is in het voordeel van Hermes met 12 rums; H. B. S., die vrij

alhier.

1

’

Bioscope-Theater, Reguliershreestraat 34.

Dagel. 2—iy. u. Middagvoorstelling. Loge
Zaal 0.25, Kinderen / u.io.

’

's Avonds (ö u.) Voorstelling. Fraulein Isabella
Bella. Bioscope-vertooningen, enz.
I.— t.inbegr. van progr.), le r.
Loge en Stalles
2e r. ’0.66, 3e
0.36 (inbegr. van progr. en

’

consumptie).

’’

Nederl. Panoptioum (Amstelstraat).
Ln het Café-Restaurant (8 u.) Concert. Verplicht
programma Ü.lL'. Zondagsavonds j ü.20. Zaterdags

’

eu Zondags (2 u.) Matinee.

i

Panorama

(Plantage).

en Golgotha, benevens Diorama t
Alva's laatste rit. Dagelgks geopend, 0.50.
Jeruzalem

’

VAN DEN

HET MEÜWS
2 : Juni.

Het st. Koning Willem 11,

van

naar

Amsterdam

Batavia, arriv. 23 Juni
te Genua.
Het st. Banda, van
|
Arasterdam naar Batavia,
Brriv. 'ii Juni te Perim.
Het st. Ping
v.
Batavia naar Amsterdam,
ïrriv. 22 Juni te Suez.
Het st. Nieuw Amsterdam, van Rotterdam naar
New-York, is 21 Juni

—
—
—
—
—
—
—
—

Lizard gesignaleerd.
Het st. Apollo arriv.
22 Juni te Hamburg van
Amsterdam.
Het st. Adonis vertrok 22 Juni van Piraeus

naar Corfu.
Het st. Eulerpe arriv.

22 Juni te Aiesandrie v.

Malta.

Het st. Flora vertr.
22 Juni van Neuiahrwasser naar Amsterdam.
liet st. i'omonaarriv.
22 Juni te Kopenhagen
Amsterdam.

| Terschelling, 22 Juni.
Eergisteren en

gisteren

spoelden opdeNoordkust
van dit eiland verscheidene balen katoen aan,
welke bij de strandvonderij werden aangebracht.
Philadelphia, 21 Juni.
Aan boord van het st.
Arcadia zijn 3 man gedood
en 20 gewond. De waterdichte schotten zgn gebarsten, waardoor het
schip vol water liep. Men
meent dat de ontploffing
veroorzaakt werd door
werklieden. Stukken van
de bom werden teruggevonden.

Hamburg, 20 Juni.
Het st. Mon>..oulshire, van
Antwerpen, is binnenkomend tegen een paalgroep
aangevaren,- die atbrak.
het stoomschip raakte
aan den grond, doch
kwam later met assistentie van twee sleepbooten

weder vlot.
Londen, 21 Juni. Volgens telegram uit Aden
is het Russ. s.s. Petroma,
vaa Antwerpen naar

Bangkok, aldaar uit zee
teruggekeerd met brand
in de bunkers. Het vuur
was den 16en ontstaan
en den 18en was ruim 2
reeds aangetast. De omvang der schade is nog
niet bekend.

Kertch, 22 Juni. Het

v. Deelen,

Sieger, Tempeiaars,
Sopfoia, v._ Neijenhoff,
Garsten
MajeÜa, st.

Niederufiein
Bott,
Maria Joh.. Kl assmann,
Basalt 5, Heintjes,
Fendel 2, Plate,
b

54,

Jacob
Heuss,
Maria. Quirijns,
Jack Drughorn. v. d. Piuijm,
Johanna, Knijpers,
Ludwig,
Anna, v. d. Spet,
Josephine, Beti,

Vereinigung "28,

alle n. Rott
AHda, de Jong,
Revision 11, Bonis,
Krijger,
fullhorn 11, Wijnen,
Vereinigung 38, Gutjahr,

Kduard, Devoo,
Adolphine, Acker,
Doorns,
Yerbeeck,

alle n. België

Colonia 3, st
Koeln 35, Wilson,
b

34, Didier,
26, Jans,

»
Hohe}istaufen, st
Wsico, Thonissen,
RisteUiueber 7, st
Willem I, st.
alle n. Duitschland

Bengloe, st
Japan
üouthampton, aang.
21 Juni
New-lork, st
Newyork
Vertr. 20 Juni
Sabor. st.
Tampico
.-Tawlepoint, gep. 22Ju.ü
Spondilus, st
Samboe
n. Rotterdam
Plymouth, aang. 22 Juni
Durham
st Kaapst
st
d . n. Santos
Jjizard, gep. 21 Juni
Newyork
Minneionka, st
n. Londen
Scilly, gep. 20 Juni
st
Antwerpen
n. Newyork
vertr.2lJuni
Republic, st
(Liverpool)
Boston
Campania, st
(d _) Newy.
Methii, aang. 21 Juni
Zaandam
Dorotliea, st
om voor Croonstad te laden
Vertr. 22 Juni
Pillau
Alide, st.
Grangemouth, aang.
21 Juni
Rotterdam
Rotterdam, st
lieith, aang. 19 Juni
Dolfijn, Speelman, Bridgeness
i-ytii, aang. 21 Juni
st
Kotterdam
22 Juni
st
d°.
GrimsDy, aang. 21 Juni
Rotterdam
Marylebone, st
_Tarmouth, aang. 13 Juni

tie is ter plaatse. Het
heeft 8 voet water in de
voorpiek en de tanks lekken. De lading wordtgelost. Het weder is stormachtig.
i Buenos Ayres, 21
Juni. Het st. Mendom is,
ca een deel der lading
gelost te hebben, weder

Henriette, Kuiper,

gekomen.

Het Eussische stoomschip
Mameluke, groot 27U9 ton
bruto en 1736 ton netto,

in ISB2 te Newcastle gebouwd, is naar Nederland
verkocht.

Binnenl. Havens.

aang. 22 Juni
st
Batavia
Stukg., Handelskade
de Vries &. Co.
23 Juni
Bordeaux
Orion, st
Wyn en stkg., Ykade
van den Brink
___>, st
Bristol
Stnk. en stkg., Handelsk.
Wm. H. Muller & Co.
Fowey
st
China clay, Handelsk.
Holl. Stoomb.-Maatsch.
Atlas, st
Midd. Zee
Stukgoed, Ykade
Hudig, Veder & Co.

Onderneming,

Norrköping

-

Hout, Houthaven

v. d. Vorm

YmuideD, vertr. 23 Juni

ilarie, st

Methil

Vlie, vertr. 23 Juni
Amble
Broomhilt, st
Nieuwe W aterweg, aang.
23 Juni
Nerva
Heemskerk, st
Goole
Leona, st
u°Edie, st
Vertr. 23 Juni
Harwich
Yarmoutti, st
Vriedrieh Krupp, st
Santander
st
Blexen
Vlissingen, aang. 23 Juni
Koningin Wilhelmina, st.

Qneenbro1

! Ver.-, 23 Juni
d°.
Nederland, st
Gep. n. Antwerpen
Vadagascar, st Antotagasta

Rijnvaart.

Lobith, gep. 22 Juni
nu 12 uur
\Pijlades, st
Dantzig

Energie, st.
6 Broeders, st
JtL S. G. i, st
'Fiat Vol. 4, st
fte Noord, st
Fiat Vol. 6, st
K. Schroers 2, st

Londen

Corn. Adrianus, st
Fiat Vol. XI, st.
Dieu donné 5, st
»
4, st
Gutjahr ?, st
Combinatie -, st

Hardi,

st.

-Risico i, st

Koerier, Deinum,
K S. G. Ti, v. lei-set,
Delta, Boerboom,
'Maria Elisabeth, Kloti

eJeannette. de

Vlaardingen
Emden, aang. 19 Juni

Hollandia, Kruizinga,

Dortmund
Hamburg, aang. 20 Juni
21 Juni

Bot

Kopenh.

Roos,

Ruhrort, st
Vertr. 20 Juni
Nitokris, st

Gothenburg
Keulen

Iquique

21 Juni
Mancliester Exchange, st

Newyork

Baromefcv

Lennox, st

[Vancouver

fonm, aang. 20 Juni
Sabang
Ratho, st.
st
Java
n. Vereenigde Staten
aang. 22 Juni
Port
Amiral Exelmans, st Antw.
n. Japan

Vertr. 22 Juni
Bavaria, st (Calcutta) Londen
(Bremen)
st

Japan

Londen, aang. 21 Juni
Rotterdam
Batavier V, st
Harlingen
Leeuwarden, et.
Amsterdam
Tem, st
d°.
Maasstroom, st
Rotterdam
st ■
d°.
'
Export, st
d. .
ldaho, st
Uitgekl. 20 Juni
Workum
Maria, de Jong,
aang. 21 Juni
Antwerpen
st.
d°.
Tamba Maru, st
22 Juni
Yokohama
st
Newyork
Minnètonka, st
Vertr. 20 Juni
-Auoiuiate
st Hamb.
Geffle
£_na, Duit,
21 Juni
Triest
Ebro, st
Beaehy Head, gep. 21 Juni
Bremen
Lutzow, st
n. Newyork
LittlehamptoD, aang.
21 Juni
Atlantic,Kramer, Harburg
Southampton, aang.
21 Juni
Rotterdam
Bittern, st
Teignmouth,aang. 20 Juni
Cathriena Margriettia,
Pinkster, Exmouth
Bij Palmouth, aang.
20 Juni
Rosario
Farringford, st
n. Hamburg
Lizard, gep. 22 Juni
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0.0 west
* 61.4
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62.1
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__;
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Arlon
63.6 -j- 1.0 noord
66.1 +2.3 nnw
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Glermont
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1.3 stü
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Perpignan
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onbew.

4

De .Gemeenteraad van Hilversum heeft
besloten de netto-winst der gemeente-gasfabriek
ten bedrage van f 50,180.52 1/2, ta storten, in de

gemeentekas. ■
i 't ■ f
Het percentage der plaatselijke belasting naajr
het inkomen voor 1908 werd vastgesteld op 2.3
pOt., tegen 1.7 pCt. in 1907.
In zake der gewijzigde plannen, betreffende den
tunnelbouw der H. IJ. St M. heeft d. voorzitter
beloofd zoo spoedig mogelijk nieuw.a voorstellen,
in dea Raad te brengen.. ,

■

Tot voorzitter van den

Van de werf Conrad te Haarlem is
te water gelaten een stalen baggermolen, bestemd
voor de havenwerken van Cadis, in Spanjei.
Kersen.

?s
|*s

—
_
_—
—
—_
——
——
—
—
——
—
——
—

Te Geldermalsen heeft de veilingvereeniging
«Geldermalsen en omstrekenu de kersenveilingen aangevangen; enkele partijtjes waren aangevoord, waarvoor 12 è. 15>s cent per pond besteed werd.
De verzending naar Lngelaud was vrij belangrijk,
waarvoor door opkoopers 8 cent per pond besteed

MARINE EN LEGER.

SCHOOLNIEÜWS.
Bevorderd: te Leiden totDootorinde
Godgeleerdheid op proefschrift: Athenagoras' ge-

schrift i/e resurreclione «loriworunt, de Heer J. van
Beek, geboren te Zegwaart.
Aan de Universiteit te Leiden is geslaagd voor het propaedeutisch examen Godgeleerdheid de Heer J. Petri.
Examen Apothekersbediende.
Groningen, 23 Juni. Geslaagd de Heer J.
Hansma, uit Apeldoorn, en Mej. G. Molenaar, uit

Leeuwarden.

Afgewezen 1

2-2 Juni
ono 1 l.bew. 53

_—

—
—

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bevestigd
de beschikkingen van de Haagsche Eechtbank,
waarbij geweigerd werd de faillietverklaring van
deu heer T, Moi Sr., te Eijswijk (in de bekende
wisselzaak aldaar.

1
3
3
1

1

Van deze plaatsen ontvangt het Instituut geen regenopgaven

De depressie in het N.W. is in beteekenis afge-

——

Drammen n.
Gesingn. 22 Juni
Antwerpen
Finland, st
n. Newyork
126 mijlen W.
Manchester, verlx. 21 Juni
Rotterdam
Cormorant, st
Jtiiverpool, aang. 21 Juni
Newyork
Caronia. st
Am«te-dam
Hai-eldu, st
Rotterdam
Dot, st.
23 Juni
d°'
Kittiwake, st
Vertr. 20 Juni \
Amsterdam
Dotterel, st
st
Piraeus
aang.
21 Juni
JJuDdee,
Rotterdam
Amulet, st
_.eitn, aang. 20 Juni
Rotterdam
Cyrene, st
21 Juni
d°.
Nigel, st.
Harlingen
Talisman, st
Amsterdam
Mascotte, st.
ii_.ll, aang. 21 Juni
Bugs,
st
Harlingen
Prof.
st
d°.
Kirkham Abbey, st
Rott
Haakon, st
d°'
Gtddertaud. sfc.
d°"

land zijn de barometers gerezen. Laagste bar. stand
745.7 te beydisfjord. Het gebied van iioogen druk
over N.O. Europa nam nog een weinig in beteekenis
toe en gaat langs de Oostzee algemeen gepaard met
ocbewolkten hemel en Oostelijke winden. Hoogste
bar.stand 773.3 te Stockholm. Oot over Spanje handhaaft zich hooge druk. Op het vasteland eu ook in
onze omgeving vertoonen zioh vlakke depressieinvloeden en op vele plaatsen is het Detroüken of
bewolkt, bij zwakke N.O. tot N.W. winden, terwijl
Carlsruhe regen meldt. Ook te Holy-Head komt

regen voor.

De temp. is meest gestegen en verschilt over hefc
algemeen weinig met de normaal, over frankrijk ca
West-Duitschlaud ligt zij nog beneden normaal.
De bar. Dij ons verandert weinig.
Verw. vrij goed, afwisselend bewolkt weder. Eenige
kans op onweersverschijnselen.
Hoogste temp. 18.7° O. (W F.) te Breslau, laagste
temp. 10" O. (50° If.) te Dunrossness.
Verwachting wind NO. tot NW.
Grootste barometerrerschil m Nederland :
Gisteren 's avonds 7 uur Vüss. 1.4 Maastr.
Gron. 13 Maast.
Hedenmorgen 8 uur
Opgemaakt aan de FiL mr. te Amsterdam.

..

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
è, 60 Cent per regej

Vraag HECKER's zelfrijzend Bloem van Meel. (2947)
MAiiïlN
Bamesbi
nden 60

—

et. p. doz., 6 doz.

—

Kapitein-Spuitgast.
De kapitein der artillerie J. S. Tromp heeft
aan H. M. de Koningin een verzoek gericht
het aanzien van den
om, in het belang
militairen stand, in het algemeen en van den
officiersstand in heit bijzonder, den StatenGeneraal zoodanige voorstellen te doen toekomen als leiden kunnen tot opheffing der
verplichting, ook op actief dienende militairen rustende, om desgevorderd brandweerdiensten te verrichten bij eeue gemeente-brandweer in elke functie, waarvoor B. en W, hen,
ongeacht hun rang, kunnen aanwijzen.
Alen herinnert zioh, dat kapitein Tromp,
fortco__ma__da__t te IJmuiden, was aangewezen
om als spuitgast de oefeningen mee te maken
van de Velsensche brandweer. De kapitein
meendië, dat. hoogere plichten! hem dat verboden, en dat „onthoudiijg" lüer vanzelfsprekend
geacht zou woidjen, maar hij had gerekend
buiten den al_ee_.-zaiig__akcn.den ambtenaartjesgeest
en weid; yj_foord,eeld I. _.a,ncl_a£
zijn a^es.

____

—-

Demandez: xTriple Sec Cuscnier»,
lère Martiue du Monde.
(1846)
PASSAGIERSLIJST.
'Passagiers aan boord van het s.s. Prins Willem 11,
gezagvoerder J. A. Beckering Vinekers, van WestIndië naar Amsterdam:
*) ü. J. O. i-immerman en echtg., J. Henriques,
Mevr. Wed. A. 1. Bos, J. B. P. L. Seiier en echtg.,
H. A. Kooistra eu echtg., J. Apell, echtg. en kind,
E. L. Pian echtg. en 2 kindn., T. J. van den Hatert
echtg. en 4 kmdn., A. F. E. van den
C. v. d.
L. Dijkhuizen, J. A. Mentjox, A. Vermeulen,
Ph. A. N. van Neerbos.
*) Ontscheept te Havre.

De begrafenis van prof. Po lak
bepaald op Donderdig.

—

te

S c h a e p m a n-m o n um e n t.
Do rode- bij
de onthulling van het monument te Rijsenburg
zal gehouden worden door prof. E. van Hinsbeighi.
gedicht
De tekst dtei. feestcan.ta.te wordt
"
Jansen,
J.
,
prof.
tCentrumi.
door

Met ingang van 16 Augustus e.__j
heeft mej. D. A. Soomea: eervol ontslag aange.
vraagd uit hare betrekking van onderwijzeres aan.
de openbare school voor gewoon lager onderwijs
No. 69, , ;
Mej. M. W. J. van Vlerken, alhier, if
benoemd tot onderwijzeres aan de St.-Barbajari
school, school van het parochiaal kerkbestuur van,
den H. Bonifacius, Eikenweg 11.

—

J. P. He ij e-Stichting.
Ook hier ter.
stede is opgericht eene afdeeling van de „Veree.
niging tot het verzorgen, opvoeden on onderwij.
zen vaa zwakzinnige kinderen". Deze vereeniging,
gewijd aan de nagedachtenis van dr. Jan. Pieter
Heije, stelt zich ten doel een opvoedingshuis op
tö richten, waarin zwakzinnige kinderen zullen
, \
worden opgenomen.
" . ,
Het bestuur der afdeeling Amsteaxla-n is aldusi
sainengesteid: C. Zeeman, voorzitter; H. Douma,
secretaris (Sarphatipark 90); J. P. v.
penningmeester; G. F. Baptist, A. Boorsma, J,
F. Finkemaijer, H. J. den Hertog, J. W. Hoefman,-

—

Koninklijke We st-Indische Maildienst.
De Amsterdamsche Bank en Labouchere Oyens Co's
Bank berichten dat zij, te beginnen met 'Ü Juni a.s.,
aan de markt zullen brengen, tct dagelijks door hen
vast te stellen koers, 150Jnieuwe aandeelen, elk a
1000 nominaal, deelende in de winst van 1 Jan.
1908 af, van de Stoomvaart-Maatschappij Koninklijke
West-Indische Maildienst. i)e eerste koers is vastgesteld op 10_>£ pOt.

—

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.
0e winst over het afgeloopen boekjaar laat eene
dividenduitkeenng toe van 5 pOt. over het gestorte
kapitaal.

In de te 's-Gravenhage gehouden vergadering van
obligatiehouders in de Petroleum Maatschappij sSalt
Creekt is de heer H. L. Morra met algemeene stemmen benoemd tot trustee der obligatieleening, ter
vervanging van Jhr. L. D. A. Junius van Hemert,
die als tijdelijk trustee aftrad en wien als zoodanig
acquit en uécharge verleend werd.
Den 30n Juni a. s. hoopt de heer E. A.
te herdenken, dat hij 40 jaren geleden bij den

Kok

heer

I. Scb_-.-_.der,

(

In de Haarlemmermeer bij Halfweg
is Zondag' door de afdeeiingen Amsterdam,
Haarlem, Zaandam ©n Haarlemmermeer v__a
den Ned. (jk-heel-Onthoudersbond eene openlucht-bijeenkomst gtehoudeu, na een optocht,
met ontplooid» banieren en muziek door Half.
weg naar het terrein.
De bijeenkcH-ifit
waarin de heeren L. de
Broeder, uit Amsterdam; J. v__n den Berg',;
uit Deventer, en i\ Slot, uit 's-Gravenhage,-het woord voerden
werd bezocht door on.
gevee_ 700 personen. Zang- en muziekgezelschappen verleenden hunne medewerking.

—
—

In de zaal van het Leger des Heün(
in de Gerard Doustraat wordt Woensdagavond 24
Juni een groote demonstratie gehouden, onder lei-i
ding van den heer kolonel Luppaas en stafkapi-.;
tem Volten, uit Zwitserland. Ook zullen kolonel en mevrouw Scheelt en. een aantal offioiexen dien avond tegenwoordig zijn.
Kolonel Luppens was vroeger de financieele
secretaris in Nederland en is thans als zoodanig
werkzaam in Zwitserland.
Op Zaterdagavond 27 Juni viert Am-'
stels Dilettantenclub «Inter Amicos» haar 8e jaar»!
feest in Maison Boer.
Ten tosneele zal worden gebracht: »Levensdwang«,;
drama in 1 bedrijf, van Ed. C. Lagemant, »£n
Politiek», blijspel in 1 bedrijf, van Gustav Kadeloerg.
Verder zal de Heer J. Lemaire voordragen het
«Heksenhedd van Ernst von Wildenbruok en de Heeï
Frits Albers »Da Kurassiera van CanroberU, vau
Pol de Mont.
Een jongmensch, wooïiac htig te Haaiw
lem, is aangehouden op het oogenblik, dat hij ml
een Stads Bank van Leening twee tafelkleeden!
wild© bedeemcn. Aangezien hij beweerde, dat dezfli
kleeden te Haarlem waren ontvreemd, is hij naa_;
die gemeente overgebracht, >
Gistermorgen is een man gearresteerd!'
die. ln h-et bezit was van een gestolen da_nes_
rijwiel..

,

Uit eene woning in de TerHaars traafl
zijn gisteren door middel van opensluiting ee>a_gs
goudein en zilveren sieraden gestolen.

Uit^enewoningopdenZwan©nburgwaJ!
zijn gisteravond door middel van oponsluiting eien.
zilveren armband, een rijksdaalder en de inhoud;
van den muntgs_smeter ontvreemd.
Sedert de vorige opgaaf b 1uschte dei
brandweer een kleinen binnen-biand: Lepelstraat lï

FINANCIEELE BERICHTEN.

Broekman, eiïectenkantoor Prinsengracht 574,

in dienst trad.

WETENSCHAP EN KUNST.
De eerste opvoering te Berlijn van
het muziDkdraina „.Die Hoffnung auf -..gen", van
Ch. Grelinger, is bepaald op he- begin van Juli
a.s., onder leiding van den kapelmeester Paul
Ihieme, van de „Komische Oper", aldaar, en
regie vaa K. Leffler. Die- componist zai ae_f de

première dirigeeren.

Groningen, is

’

2.50. Gordel60 et.
Amsterd., Kalverstr. 31. (3097)

’

BINNENLANDSCH NIEUWS.
23 Juni.

vrouwel. candidaat.

RECHTSZAKEN.

2
7

VERVOLGSTADSNIEUWS.

e_.

Min. beschikking is de le luitenant op nonactiviteit E. Boomsma, van het wapen der infanterie,
met 1 Juii weder in actieven dienst geplaatst en
wel bij het 4e regiment infanterie.

63+0

—

v. Wijngaerdt.

Bij

61+7

53 4-3
5a
1
61 4- 1
57
5'J
51
8
56—3
63 4-1
60
0
58

ner, L. Berkemeier, Mej. A. van den Berg, C. Brei*
tenstein, G. H. G. von Brucken Fock, G. W. P.
Dokkum, F. Eogel, C. M. Garms, J. M. Graadt v.
Roggen, O. Haberer, G. H. Hammes, J. A. .v__ter>
man Jr., G. VV. Knap, J. W. Kaiser, Mej. M. Lund,
Mej. C. A. Meichior, Frits Mondriaan, N. J. N'efkens,
Theo v/d Plas, P. de Eegt, Mej. M. E. v. Eegteren
Altena, D. Smorenburg, G. v. d. Wall Perné en P,

Fastenhout^

Tegen 24 Juni zijn 22 jongelingen opgeroepen bij het instructie-bataljon te Kampen, om als
volontair in dienst te woruen gesteld.

58 -j- 3
58 -|_ 2
52
1 5
5ó
1 5
60 |_ 3
55
6
63
u
56
7
70

61—2
62 -j- 1
58
2
65 4 3
57—4
64 —0
61
3
55—6
59
57
4
58
6
62 —10
65

Te Ochten (Neder-Betuwe) was

gisteren, niettegenstaande de prijsvermindering tot
1 cents per % Kg., ruime aanvoer van kersen voor
Engeland. Morgen is de prijs 6 ets. per % Kg. Heden
werden van hier ook eenige mandjes meikersen naar
de binnenlandsche markten verzonden; goed rijp zijn
de vruchten echter nóg niet.

werd.

-të
2
6. _)- 4
jtib
6
65 _j- 4
5a
1
58
b
51
50
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„Waal-Po I-

der" (N.-H.) is benoemd de heer K. AppeL

nomen en vooral over Westelijk Schotland en ler-

Hong Kong, vertr.
19 Juni

Aangek. Schepen.
Hamburg, 20 Juni.

WEERBERICHT
MeteoroL Instituut van 23 Juni

T/h Kon. Ned.

Brazilië
vertr. 21 Juni

Carisbrook

Vlot

——
——
—
—
——
——
——
—
——
——
——
——

Buitenl. Havens.

Gnekscüe st. Georgios B.
Panoutsos, geladen met
tarwe, is nabrj Takly gestrand en zit in zeer

slechte positie. Assisten-

Hamburg. 22 Juni. Hamburg-Amarikamfiinie. He'
st. Arcadia 20 Juni te Philadelphia aangekomen.
Het st. blüeier 20 Juui op de lfilbe gekomen,
Het st. Georgia 20 Juni vaa Norfolk vertrokken.
Het st. H-ispania 20 Juni op de Elbe gekomen.
liet st. Mottke 21 Juni van Genua vertrokten.
Het st. Pennsy.vama 20 Juni van New-York vertrokken.
Het st. President Grant 22 Juni van Plymouth
vertrokken.
Het st. Scofta 19 Juni te New-Orieans aangekomen.
Het st. Allemannia 20 Juni van Bilbao vertrokken.
Het st. Bavaria 19 Juni te Tampicoaangekomen.
Het st. Bolivia 22 Juni op de liibe gekomen.
Het st. Dania 20 Juni te Antwerpen aangekomen.
Het st. Etruria 20 Juni van Bahia vertrokken.
Het st. König Friedrich August 21 Juni Cuxhaven
gepasseerd.
Het st. Macedonia 22 Juni Dover gepasseerd.
Het st. Mecklenburg 'i .Juni van Havre vertrokken.
Het st. Pontos 21 *Juni Madeira gepasseerd.
Het st. SuJamanca 21 Juni Quessant Creaoh
gepasseerd.
Het st. Schwarswald 20 Juni te Colon aangekomen.
Het st. Üyrta 21 Juni van Corunna vertrokken.
Het st. I'roja 20 Juni te Rosario aangekomen.
Het st. Virginia 'iO Juni te Havana aangekomen.

AntwerpeD, vertr. 21 Juni
St. Jerome, st
Montevideo

st.

d. t
aang. 22/23 Juni
d .
Florida, st
Consl^ntin.
Ara.t.
n. Rotterdam
Newport, vertr. 12 Juni
d°.
Faro
d . J Vriendschap, Beek,

Hydra, st
Hebbic, st.
Rynstroom, st.
Dawlals, st.
Iïalph Cretjkc, st

Talisman, Klarenaar,

Margaretha,
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De vermaarde Russische componist Korssak.of is te St.-Petersburg overleden.
üp de tentoonstellingvan de vereeniging »St.-Lucasa in het bted. Museum, die drukker
dan ooit te voren bezocht werd, zijn op nieuw verkocht 11 kunstwerken. In het geheel werden verkocht
27 schilderüen van: Mei. A. E. Batelt. J. P. 0. B_a-

Gemeente-Vischhal.
Dinsdag, 2 3 Juni.
Aangevoerd en afgeslagen: groote tong'
10 è. 7, midd. toog per 10 st. ’0.30
per lü st.
’3.80, kieino tong per 10 st. ’l.BO a ’O.OO, tarbot'
per stuk 4.70 a 1.40, tarbot per partij 2.05 è_
1.30 griet per partij
2.75 a 1.05, midd. schol:'
per 5 st. 1.60 a f 1.30, geep per tal ’2.40 ü ï|
bot per mand
1.55 a 0.95.
Uit de hand verkooht: bot per pond O.Wi

_

’’ ’’

’’

’ ’ ’’ ’
’

’

’

0.06, bokking ’1.25.

Gevonden in Tramwagena.
Aan het Hoofdbureau van Politie, kamer 26, bureauj
Voerwezen, zijn eiken werkdag tusschen 2en 4 uor>
inlichtiogen te bekomen omtrent goederen, welke vaaj
ï t/m 13 Juni "1.1. in tramwagens zijn aohtergelatenj
als: ö portemonnaies inh. eemg geld, 1 oorknopje, Ij
klein medaillon met haar, 1 dasspeldje, 1 bloedkoraleal
armbandje, 1 vermoedelijk gouden veiligheidsspeldj
1 reticule met een paar handschoenen, 1 taschje intuj
een portemonnaie eu zakdoek, 2 handtasschea, 5 wan-,
delstokken, 11 parapluies, 1 parasol, 2 differente, 13

paar handschoenen, 1 heerenpantaion, i boord en
t-en zakdoek, 1 boezelaar, 1 kinderboezelaar, 1 pakje
patronen, 1 zakdoek, handschoen eu kussensloop, 1'
paar kousenbanden, 1 pet., 1 prent »L)e slag bg
Waterloo», 1 gedicht »Björneborger3 Marscht, 1 ioto,
1 boodschappermet, 1 zalispiegeitje, 1 kam, 1 zeildoeken zakje, 1 gonjezak, 1 tabaksdoos, 1 sohroefsleutel»
2 zakmessen en 3 sleutels.
Alsmede vau een oude koperen lamp en een klein
schilderijtje achtergelaten in staüonueerend rijtuig 92.
üok zijn aan genoemd bureau op gemelden tijd inlichtingen te bekomen omtrent ecu zilveren lepel.'
een hamer, nijptang, beitel en schroevendraaier, op
27 Mei en 15 Juni 1.1. door den stadsreinigmgsdiensSj

in opgehaald vuilnis

gevonden.

Vergaderingen.
Woensdag, 24 Juni.
Eleclriciteit-Mpj. -aiïledatu. Jaarv. (10%

gracht lot.

u.) Heeren .

Hollandsch» Sckeepvaart-Mpij. Alg. verg. (2 u.) De
Ruyterkade 124.
VuU.uur-M.pij. ifioMnjaiiu. Alg. verg. (3/2 u.) Heerengracht 161.
Amsterdamsche Mach.-vereen. tß.it BloomvierHuigu.
Huishoudelijke vergadering

u.)

.

EET NIEUWS VAN' BEN DAG.

—

Nl den toestand
Br. E. Laurillard.
ten. den zieke is weinig verandering. De afgeloopen nacht was zeer onrustig.
Na eerst eenige weken gelogeerd te hebben bij zijn vriend ds. Wijs, emeritus-predikant
te Santpoort, vertoeft de zieke thans op de
yilla „Clematis", waar hij door zijne echtgenoot© en zijne dochter verpleegd wordt, onder behandeling van (dr. A. de Groot jr., arts
1

aldaar.
Verleden Vrijdag had bij een hevigen aanval

.van zijne hartkwaal, welke toen bet ergste
Sedert hebben die verschijnselen zich echter niet herhaald. De zieke heeft
de volsfcrektste rust noodig, zoodat niemand
bij hem wordt toegelaten.

WAAL.

Juni. vm. 8 uur (Gewone hoogte 8-35 M.
boveu N.A.P. ot 2.70 M. boven nub. Stand 8.87 M. boven
NAP„ val ü.16 M.
N.AJ>, val 0.06 M.
TieL 23 Juni, v.m. 7 u. 5.30 M.
iialtbommeL 23 Juni, vm. 8 u. 3.03 M. N.AJ", val 0.03
_lerwijnen. 22 JunL Stand 1.84, val 0.09 M.
Druten, 22 JunL Stand 7.03 M, val 0.02 M.
LEK.
Culemborg. 23 JunL 3.03 M.
N.AJP, val 0.03 M.
V lanen, 23 JunL Stand Lek 1.93 M.
N.A.P, val 0.01 M.
Stand Merwedekcinam 0.53 M. -f N.A.P. val 0.02 M.
Vreeswijk, 23 Juni. (Gewone hoogte 2_3j 1.78 M.
NJ__P
5.03 M. onder
val 0.03 M.
JNjjmegen,

22

+

+

deed vreezen.

Westervoort, 22 Juni 9.38 M.

i-Utpheu, 23 Juni. 4.70 M.

Door onhandig manoeuvreeren is de Grieksehe torpedoboot gistermiddag bij het binnenkomen tegen een paar due-la.lv en aangevaren, juist tegenover het Admiraliteitsgebouw.
Gisteravond da liet schip door het duikerspersoheei en d-dkersinateriaal van do NederlandBche marine onderzocht.
Wij vernemen, dat ais resultaat van dit onderzoek gebleken is, dat de boot een deuk opliep. Ook het hek word beschadigd. Gelukkig behoeft de- Volos" niet te dokken. De reparatie wordt verricht door het personeel van
's Kijks Marinewerf.
De „Veloe" is van hetzelfde type als de drie
-■arige torpedobooten, welke aohtereenvolgens
Amsterdam op hun. reis naar Griekenland aandeden. De boot komt pas van Stettin waar de
Grieksehe regeering de vier torpedboooten liet
bouwen. Zij wordt onder geleide van een Duitschen ingenieur
Atüone gebracht. Mot.
schen ingenieur naar Athene gebracht. Morgen brengt admiraal Sweerts de Landas Wyboigh, vergezeld van zijn adjudant van Brakel
Schimmel, een bezoek aan het schip.
Vertraging op lijn 14.
Vandaag was de auto-omnibusdienst niet
feelukkig. Den geheelen ochtend moest men
Ban .de eindpunten en bij de halten geruimen
tijd wachten, eer er een autobus verscheen.
Soms duurde het wachten wel langer dan twintig minuten.
i
i_ij den aanvang van den dienst vanmorgen bleken er eenige wagens een defect aan
den motor te -hebben en wijl toevallig de
ïeserve-wagens wegens noodzakelijke herstellingen niet te gebruiken waren, konden er in
het geheel niaar twee motor-omnibussen in
dienst gesteld worden.
Tegen den middag kwam een derde wagen to
dienst en vanavond zal vermoedelijk de vierde
weer gereed zijn.
|

Gisteravond hield de ve reeniging van
werkzaam aan de Ban-

6mbte___-_. en beambte-u

ken der Stads Bank van. Leening to Amsterdam,
hare achtste jaarvergadering..
Do vergadering werd geic-id door den voorzitter, dein heer Krimp. Het jaarverslag van den
Secretaris, den heer I'rinselaar, weid goedgekeurd.
■
De heer v. d. Ploeg, ambtenaar aau de RijksVexzekeringbank, hield vervolgens een voordracht..

, Op den Dam zakte gisteren de kautoorlooper vbji don heer K. Baar in-een.
Hulpvaardige kundon droegen hem het volkscafé
Vaa den heer H. Muste-rt binnen, alwaar hem. de
eerste hulp werd verleend. No-g niet bij kennis werd
hij per brancard naar het Binnen-Gasthuis verToerd, waar zijn opneming noodzakelijk werd geoordeeld. ,
De nieuwe openbarebadinrichting voor
Vrouwen, aan de Dujksgracht, alhier zal op 1
Juli as. in gebruik worden genomen.
/

De 18 j arige CarolinaC. sprong Zaterdagavond om 10 uur in de Prinsengracht. Ecu
dienstmeisje dat met haar beminde passeerdemaakte

alarm.'

llet meisje werd uit de gracht gehaald en
buiten kennis per brancard naar het Binven-Gasthuis
Vervoerd. Haar toestand is zorgwekkend. Het dienstmeisje was zoo ontsteld, dat zij eenige dagen het
bed moet houden.

Hedenavond te beginnen wordt wekelijks in den tuin van het Concertgebouw (of
bij ongunstig weder in de zaal) eea volksconcert
gegeven door het harmonie-orkest van het 7e
reg. infanterie, onder leiding van den heer J
Zaagmans.
i
Hedenavond wordt vanwege de Ned.
Herv. Kerk te Watergraar'meer eene vergadering ge,
houden, waarbij belangstellende leden en eenige
notabelen zijn uitgenoodigd tegenwoordig te zijn,
teneinde te spreken over het al dan niet wenschelijke
Van het stichten van eene nieuwe kerk, of wel de
oude Gereformeerde kerk voor dat doel aan tekoopen.
I Er zijn vier rij wielen ontvreemd, welke eenige oogenblikken onbeheerd waren gelaten,
jïespectievelijk in de Nieuwe Spiegelstraat, in de
jlVaa der Veldestraat, op de Da Costakade en in
trapportaal van Sfeno WK>nin_ in het ___deSik Beadjikplantsoen.
Aanbestedingen.
/ De heeren J. A. Scholten, hoofd-ingenieur, en F.
[W. M. Poggenbeek, architect, hebben üe levering van
ongeveer büO M . parketvloeren in
teak-hout voor het Cieneeskundig Gesticht «Duin fc
Bosch» te Castricum opgedragen aan den Heer l_mile
Banders te Amsterdam.
j Door het bestuur van de Sloterbinnen- en MiddelVeldsche gecombineerde polders: het doen van
herstellingen en vernieuwingen aan de kaden en aan
het stoomgemaal van den polder, Ingekomen 7 biljetten. Minste inschrijving van den lieer J. Ploeger,
Amsterdam, ’2llO.
j

RIJN.

» Keilt, 'mi Juni. 3.06 il., was

38 71

j.oi il
Manuiieim, 23 Juui. 4.28 il., val ü.02 il.
wa_
23
Juni.
2.80
il..
Uaub.
0.08 il
liunrort, 23 Juni. 2.U8 il., _;„" v.va M.
> liobitn, 22 Juni, vm. » uur. 11.27
val 0.8 SI.
r
23 Juni, vm. 8 u. (gewone hoogte BJjï k) 9.20
O. Bewolkt.
M. N.A.P., val 0.u2 il. Wind
Wageningen, 23 Juni. (Gewone noogte 7.13 ___"!« 7.42 il
■Wl 0.u3 Si., Wind N. Helder.
Utrecht, 23 Juni. Peilscliaalaan de Weerdaluis __nede_„ijda
NuVJ>, val _08
en aan de bovenzijde
Vechttant ü__
\Bijnkant 0.47
_- __AJ_ was 0.01 __.

—

+

+ N.A.P.,

val 0.18 M.

Deventer, 23 JunL 3.41
Katerveer. 23 Juni. u.73 M.
N.A.P, val 0.11 M.
Hampeu, 23
vm. 8 u. 0.02 M.
N.A.P., val 0.09 M.

+

Mooi weder.

—

Gorinehem, 23 Juni, vm. 8 u. 0.80 M. "+■ N.A.P. val 0.10
Wind NO.
MAAS.
Maastricht, 22 Juni, vm. 8 u. (Gewone hoogte 42.10) 41J83
M., vai 0.14 M.
KoermoDd, 23 Juni. Maasbrug 14.98 M. -f- NJ_P, was 0,06
Veulo, 23 Juni. 9.87 4- N.A.P.
N.A.P., val 0.11 M. Wind
s-Bosch. 23 Juni 2.14 M.
NO Mooi weder.
"+Appeltern, 22 Juni. Stand der Maas 6.20 M„ was 0 cM.

NJJiUYV i_ MAASMONL.
Haamsdonk, 22 Juni. Peils.haal Keizei-sveer vm. 8 uur
41
M. Hoogwater nm. 10.30 uur llö -f- M. Laagwaier vm,
N.A.P. Wind N.
7.45 uur 42 M.

—

—

Temperatuur IJ water in de Stadsinrichtingen

Westerdoks

dij_ (Oir. J. Harts; en Ue Kuyterkede <v. Heemstede Otieluop
23 Juni:
1 uur
» uur 15°
12 uur 15V
16»

——
—

— —

Waterstand 23 JunL Kanaalwater vm. 8u. 52 cM.
Idem
nam. 2 u. 52 eil.
Amstelwater nm. 2 u. 52
cM. Stadswater vm. 8 u. 52
Nam. 2 u. 52
N.A.P.
Zuiderzee vm. 8 uur lt
Nam. 2 uur 30
N.A.P.

______

. Keulen, 23 Juni-, vm. 11 uur. (Gewone hoogte 38.80;
Doven nul, was (1.00 it.
fit. -+- N.A.P.,
. Huningen, 23 JunL 2.33 >L, was u.lö SS,

+

MER WEDE.

,,Velos"

+-

+ N.A.P, val 0.14 M. Wind NO,
M„ val 0.14 M, Wind O.

Wind

—

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

LONDEN, (3 uur

20 minuten).

Eng. Consols
2£
. pCt.Argentinië

—

20 Jun 22 Juni
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Noteering van Marinus Weijerman.
Lijnolie. I°. Juli /24|, I°. Aug. fiil, 1\Sept./Deo.
/23|, 23J, 23!, 10- Ja"-/April ’23.
liotterdaiu. 23 Juni. Koffie. Afgedaan 102 bn.
Soemenoer Wiß. ex div. schepen, 70 bn. Soember
Redjo, 168 bu. Raijap WIB, van 18 bn. Kaiiap
Besoeki 13 bn., 20 bn. Bakoong ex Bjocja, 45 bn.
Soetnber Gesing, 15 bn. Soeko Ramé, 84 bn. Java, 48
bn. Soember Aroem, 68 bn. Nobo, 268 bn. Soember
Telogo, 15 bn. Kali Kempit ex div. schepen. Opgehouden 60 bn. Batjan ex Java. Afgedaan van liet
vroeger opgehoudene No. 64 25 bn. Afrika AHV.
buiker prijsh. Juni/Aug./13|, Najaar lij geboden.
Thee. Verkooht 6_3 kn. Java van de 738 kn. heden
aan de markt.
Huiden. Van de bij inschrijving aangeboden 2748
0.-I. Bunder en 1799 0.-L Buffel zijn gegund 1873
Runder en 671 Buffel.
Tin (12 a.) flauw. Banka Aug. /76J_te koop.
Lijnolie (officieele uoteenug van de v ereeniging voor
den Oliehandel) Sept./Deo. f 23J, Jan./April/23J a 23.
a
Meren. Afloop veihug lA. K. V. kipeieren
4.90, Kendeieren ’4.15 a 4.40, Ganzeneieren ’3.65
7.— a
7.50, Kaikoeneieren
-. a -. per 100 stuks.
Aanvoer 33,741 stuks.
-.otterdam, 23 Juni, Aan de markt waren gisteren
en heden aangevoerd 1544 Runderen, 278 vette en
Uraskalveren, 296 nuchtere do., 26 Schapen of LammeVarkens eu 105 Biggen, De priizen waren als
ren,
volgt i Runderen le qual. ’0.76, 2e dito /U7O, Kalvereu la qual. ’0.95-, 2e dito 0.80-, Schapen le qual.
’0.60-, 2e dito ’0.56-, 3e dito ’0.52-, Varkens le
qual. 45- et., 2e qual. 43- ot., 3e quai, 40- et., lich-

’

—

’

’

—

-

’

tere soort 38- a 40- ot., alles per Kg.
Schiedam. 23 Juni. Noteering Makelaars

Jenever ’13.50, .Beurscommissie

ming willig. Ruwe fcjpiritus

’

/ë^

’

9.50,
9.— a -.—, Stema "-. Spoeling-

Oommissie ’O.BO.
Groningen, 23 Juni. Kleefsche Tarwe (76 Kg.)
’-. a -. —, roode Dikkop Tarwe (75 Kg.) ’6.65
a -.—, witte Tarwe (75 Kg.)
a -.—, ml.
Rogge (70 Kg.) ’6.05- a -.—, Wintcirgerst (60 Kg.)
’4.40-a 4.95-, Zomergerst (60Kg.) ’-. a -.—, dikke
liaver (46 Kg.) ’3.071 a -.
Probsteier dito (46 Kg.;
’'3.o7'- a -.—, zwarte dito (46 Kg.) ’2.76- a 3.05-,
Paarden boonen ’6.75 a -.—, Raapolie ’4l. a —.—,
a —.—.
Lijnolie ’26.
Sneek, 23 Juni. Op de heden gehoudenVeemarkt
waren aangevoerd i 120 Koeien ’lOO a 260, 325 Kalveren 8 a 60, 228 Sohapen ’l4 a 28, 69 Lammeren
/8 a 13, 171 Varkens ’25 a 80, 38 Biggen ’7 a 16,
4 Stieren ’BO a 170, 21 Baarden 80 a ISD.
Purmerend, 23 Juni. Aanvoer en prijzen als
volgt t 519 Koeien, waaronder 339 stuks vette 60 a
76 et. per Kg. en 180 Melk- en Geldekoeien ’l3O a
240 per stuk, prijsh. mat.; 21
64 Baarden;
268 vette Kalveren 60 a 80 et. per Kg., mat.; 275
nuchtere dito ’lO. a 23.—, mat.; 357 vette Varkens
36 a4O ot. per Kg., stug; 25 magere dito
7.— a
18 , stug; 207 Biggen ’4.— a B.—, mat.; 2149
Schapen ’2o.— a 29.—, 640 Lammeren ’7.— a 14.— ;
Kipeieren ’3.40 a 3.90, Eendeieren ’3.80 a -. per
100 stuks.
zak Appelen ’-. a -. ;
zak Peren
’-.— a -.—.
Beverwijk, 22 Juni. De prijaen der Vrachten aan
den afslag waren als volgt: Aardappelen,Klei ’3.—
a -.—, Zand ’4.— a -.—, Uien ’-.— a
per Hl.,
Wortelen
9.— a —.—, Raapstelen ’-.—, Radijs
’-.—, Rabarber ’7. per 100 bos, Asperges 37| et.,
et., Peterselie
et., Selderie
Brei
et. per bos,
Bloemkool ’l7. a—. —, Komkommers 12.—a—.—

—

’-"—
—

—

—

’

’

—

—

’

—

per 100, Sla

— ——
-

—-

—

’1.25 per

’—

’

100 krop, Spinazie ’0.60 per

Hl., Postelein 30 ot., Aardbeien 6 a 8 et. p. mandje,
Venezuela
Peulen 14 et., Doppers 12 et., Oapuoijners 14 ot.
Blaatsd.isconto
per Kg.
Zilver (Baren)
Jaarmarkten.
LONDEN, 22 Juni. Ter Veemarkt zijn aangevoerd
Marum, g2Juni. Aangevoerd ruim 60 Runderen,
1100 Runderen, 6000 Schapen en Lammertn, 10Kalveren,
160 Schapen en Lammeren, ruim 200 Biggen en eenige
Zwijnen. Prijzen: Runderen 3/8 a 6/4, Behapen en
Kalveren —/
Baarden. Handel tamelijk. Koeien ’B5 a 150, Schapen
Zwynen —/a/
Lammeren 3/6 a
LONDEN, 23 Juni. 5 'i _ru>e-lading(en,> aan de kust en Lammeren ’5 a 20, Biggen ’2.25 a 4.50.
aangevoerd en 2 dito ten verkoop aangeboden.
Kaas en Boter.
Tarwe lusteloos 3 d. lager. Maïs en Meel lusteloos
23 Juni. Kaas) Aangeroerd 193 staPurmerend,
Gerst kalm. Haver vast.
pels (wegende
Kg.) kleine f SJ.—, 3 st. midFriesche Boter 108/- a 110/- sh.
delbare ’27. a—.—, st. Commissie —. a-.—;
Beetwortel-Suiker Juni-lev.
2272 Kg. Boter, ’l.lO a 1.20 per Kg.
Lijnolie 23/l|-, Juni/Aug. 22/9—, te Huil 21/3—.
Weesp, 23 Juni. Heden ter markt aangevoerd 30
ï__-Straits £ 126.17.6, per 3 mnd. £
wagens Goudsche Kaas, waarvan gewogen 22 partijen,
127.10.-.
JT-P-r-Chili £ 68.2.6-, per 3 mnd. £ 58.15,-.
inhoudende 979 Kazen, wegende 6623 Kg., prijs le
Zink £ 19.—.- a —.-. —.
qual. ’. 3 a 'i&.—, 2e qual. ’lB.— a 20.—.
Spaansch Lood £ 12.15.- a —.—.-_
Kotterdam, 23 Juni. Boten Heden waren de
Ijzer Cleveland No. 3 61/1 Jcash, —/- month.
prijzen naar qual. 63.— a 48.—. Aangevoerd waren
22 Juni._.7_e-.Verso_-_pingen in de vorige
134 i, 51 %„ vn. en 294 stukken a i Kg.
week 16,326 ton tegen 7116 ton in dezelfde week van
Bodegraven, 23 Juni. Kaasj Aangevoerd 399 wa.
het vorige jaar.
gens, te zamen ly6UB stuks, wegende _h 116,120 Kg.
LIVKUPOOL, 23 Juni. Katoen. Verkooht 6000 bn., Prijs] le soort Goudsche 26.60 a 27.—, 2e soort id.
invoer 16,000 bn. Stemming kalm.
jle soort
’2l. a 23.—,a zwaardere ’29. a —. a —.—;
22 Jum. t2e dep.) Katoen. Verkooht Derby
’26.50
2e soort
23.50
—.—,
la
60ü0 bn., waarvan 503 bn. op speculatie, en voor soort Edammer ’25.— a —.—, 2e soort ’2O. a —.—,
Loco
stemming
0.07,
Amerik. kalm
export.
BraziL Leidsche
a
het schippond. Handel iets vlugger.
0.07 lager, Oost-lnd. onveranderd.
Sneek, 23 Juni. Boterprijs ’46. a —.—. AanEgyptian fair en good fair %, fully gooi fair, gevoerdf 29 l en 1 £ vaten. Boter der Vereeniging
le keur
good en fair %6 lager.
46.— a —.—, 2e keur
—.— a —.—, 3e
American Middling loco 6.58,
keur —.— a —.—, Fabrieksboter aangevoerd 18/3 en
GO
Basis middling Juni/Juli 5.91, 61/6 vaten, prgs ’49.50 a —.—. Commissie ’49.—.
Kaas: aangevoerd 877 Kg., priis ’45.— a —.—.
Aug./Sept. 5.59, Oot./Nov. 6.20, Dec./Jan. 6.10.
Terunjnstemming lusteloos.
Deventer, 23 Juni. Boter ’l.lO a 1.20 per Kg.
23 Juni. Tarwe Samarka —-, Eoggt
Tiel, 2_ Juni. Boter ’l.lO a 1.30 per Kg.
116/117 Solotnik 97—, Haver Beneden Wolga 76—,
Visch.
Lijnzaad 95 °/o 1000 150 kop. per Bui. Gesmolten Talk
Kralingscheveer, 23 Juni. Heden aangevoerd
1000 —.—, id. lev. —,—.
45 Winterzalmen ’1.05 a 1.60,138Zomerzalmen ’0.75
BI__LIJN, 23 Juni. (Opening Graanmarkt). Roggti
a 1.25 per 5 üg.,
Elften ’-. a -.—,
Finten
Juli 190.75, Sept. 176.75, Oct. —.—.
ot., 1 Steur ’109.— per stuk.
a
Raapolie 1 Oct. 68.50, Deo. —.—.
Tarwe i Juli 211.50, Sept. 194.50.
BEUbIJN, 23 Juni. (Slotkoersen). Rogge: Juli 189.75,
VERVOLG NIEUWSTIJDINGEN.
Sept. 176.25, Oot. —.—
Raapolie t Oct. 68.30, Deo. —. —.
Motorwet.
2 ara.-ei Juli 210.75, Sept. 193.75.
Op
Wisselt Amsterdam mud. —.
dito kort 168.45
hiet wetsontwerp tot wijziging dier MoHAMBUKG, 22 Juni. Raapolie 74-. Petroleum Benusyitor- en llijwielweit 1905 heeft die minister van
vania. 8.0.C. 7.65. Reuzel Steam 44|. Koffie prijsh.
waterstaat aan die Tweede Kamer een nota van
20 Juni. Koffie. Uinzet op termijn -,
zakken. wijziging ingezonden, strekkende om te vergood
average
30|.
Santos
Sept.
Dec. 30J, Maart 30|, staan : onder wegen alle voor het openbaar
Mei 80}. Spiritus -" Juui 28-, Juli/Aug. 28-,
verkeer openstaande rijwegen; de daartoe beStemming kalm.
JBRISMJ-N, 23 Juni. Reuzel vast, id. Tubs Firkins hoorende voetpaden en bermen of zijkanten n__ken deel van. den rijweg uit.
45J, id. Doppeleimer 46^.
Koffie kalm.
Volgens de toelichting stelt deze redactie
Katoen stil, id. Middling Opland 58|.
boven allen twijfel, dat naar de wet een voetHEULI.N, 23 Juni. Raapolie 1 dad. 75.— Oct. M, pad zal zijn niet een weg, maar slechts een
Vi,— per 100 K.G.
deel daarvan. Hieruit moet volgen, dat eenig
beperkend voorschrift omtrent het berijden van
Amsterdam, 23 Juni. Koffie.
een voetpad niet meer kan worden beschouwd
Miüaag-uoteering i
sluiting van een weg in don zin der wet
Juni 18|
Sept. 18f
Dec. 18|
Maart 18| als
Juh ltif
Oct. 18J
Aprü 18ê daar hiervoor sluiting' van den rijweg noodig is.
Jan. 18§
Aug. 18f
I'ebr. 18$
Nov. 18*
Mei 18*
Stemming kalm. Omzet 1000 balen.
De Sultan van Asahan heeft gis_s__ie-telegrammeu vaa ff. Mets & Co., Havre teravond, vergezeld van zijne beide broeders
(Joh, Serie;:
en van eene Nederlandsche familie, het con_ept.
Deo.
Maart Mei
cert
in het „Kurhaus" te Scheveningien en ook
10.20
3_a
g
40*
4039a
op het terras bijgewoond, alwaar
4ü|
18.18
liet
vuurwerk
40391 tn. Santos. K. voor hem plaatsen
Ontvangsten: lu.ooo bn. Rio. 12.000
waren gereserveerd.
Peper op termijn. Zwarte Lampong iv üntiepöti
Morgen zai de Sultan een bezoek; brengen
Sept. 14*
Juni li,
Deo. Hi
Maart 14J aan Rotterdam, om een tochtje te maken op
Oct. 14|
Juk Hf
Jan. 14?
April 14Ï de rivieren, en door de havens, en enkele hanAug. Hf
Nov. 14|
Febr. 14|
Mei lö- delsinrichtingen te bezichtigen.
Stemniing vast. Omzet 200 bn.
Kruidnagelen op termijn. Zanzibar in Entrepot!
Te Lienden is het pension „RustSept. _6|
Juni _6§
Dec. _7-|
Maart 27| oord", van G. van IL, afgebrand. De inboeOct. 26*
Juli B6f
April 27ï del werd gedeeltelijk gord. De brand ontstond
Jan. 273
Nov. __i
Aug. 2bf
ii'ebr. 27j
Mei 2'Jin den schoorsteen.. Verzekering dekt de
bte-umiug kalm. Omzet
mal ten.
schade.
2. 1 op termijn :
üanka Straits
Banka Straits
Te Haarlemis het zes jarig knaapje
Ï7|
Sept.
Juni
77^
vaxt
een schoorsteenveger uit de Damsteeg in
Juh
.-*
Oot.
77i
77i
het Spaame bij de Melkbrug gevallen ên een
Aug.
Nov.
.6J
oogfenblik later levenloos daaruit _-o_-ei__.__.d_
Stemminc kalm.
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Christelijk Nationaal Zending s-'
Het bestuur deelt ons mede, dat'
H. M. de Koningin voornemens is het feest
op Donderdag, 2 Juli a. s. op het koninklijk
landgoed „Ilaaphorst", nabij hef station Voorschoten, zelve te bezoeken, li. M. zal tegen'
10 uur des voormiddags op het terrein aan;
,
komen.
Een koor van ruim 300 zangers en zangeressen hoopt gedurende de pauze ander leiding
van den neer Leo Mens, organist der Nieuwe
Kerk te 's-G-ravenhage, zeven liederea ten gehoore ,te brengen.

feest.

—

De „Cosmopolite" verbeurd verklaard.
Cen 19em. deaer is het Nederlandsche zeilschip „Cosmopolite" door de daartoe te Dublin
ingestelde rechtbiank verbeurd verklaard, op
gtroind, dat het zonder wettige redenen binnen
de driemijlslijn van de Engelsche kust was
,
bevonden.
gelijk gemeld —.
De „Cosmopolite" weid
den 30sten Mcd I.L door de kanonneerboot
„Skipjack" aangehouden, terwijl ze van de kust
bij Kaap Clear zeewaarts koers zette. Het
sohip, waarvan de gezagvoerder verklaarde van
Rotterdam met bestemming naar IJsland te
zijn vertrokken., werd onderzocht.
Daarbij
bleek, dat het een lading tabak aan boord
had en een soan van 204 ponden sterling aan
.
lersche banknoten en zilver.
Het schip weid toen opgebracht, als .___!.
daoht van. smc___e_b____el iaj_gs de lersche
(A. Hbl.) I
kust.. {

-

—

J

De politie te Wormer veer heeft'
procee-vebaal opgemaakt tegen de vrouw valden cacaobewerker N., die op heeterdaad werd
betrapt, toen zij bezig was geld te stelen uit
de toonbainklade van den vleeschhouwer O. de
Leeuw in de Warmoessbraat aldaar.
De heer de L miste herhaaldelijk geld uit
de toanbanklade, meestal echter des Zatear.
dagsavxmds. Hij gaf daarvan kennis aan /ie
politie en dese vermoedde, op grond van mededeelingen van den heer de L., dat de dief
of dievegge wel een van de winkelklanten zou
kunnen zijn.
De heer D. M. Damen, hoofdinspecteur vßicê
politie, stelde zich daarom op een Zaterdag,
avond in een kamer naast den winkel verdekt
op; echter zonder gevolg.
1
Dooh Zaterdagavond j. 1. kwam ook in dem
winkel bovengenoemde vrouw. " Deze was gewoon soms dadelijk, docb ook wel per week,
te betalen. Toen de L haar het bestelde
vleesch had ter band gesteld en hij zicb eveio
naar zijn kantoor begaf, om, hetgeen zij in den
loop der week schuldig was gebleven, bijeen te
tellen, opende zij de lade en nam er een gulden
uit. Tot haar grooten schrik werd zij op hetzelfde pogentlik door den heer Damen. ov_u>
vallen, die zich pok nu weer werdekt haid
opgesteld.
Zij heeft eene .volledige bekentenis afgelegd.;

SPORT.
Paarden.
De Derby-wedren te HJambuiüg it. in tegenwoordigheid van dem Keizer en do Keiztrin gehouden.:
De groote Hansa-prijs werd gewonnen door „Hoi
rizont", .van de heeren Voo Weiaberg.
In de Keizerin Augusta Victoria siteeple chaae
vam luitenant Von Bannbach, den prijs met „Haltefes-t", van P. Mecklenburg.

-

WEST-INDIË.

Willemstad, 29 Mei.
Aan J. A. Visser, marechaussee der
lste-klasee in de kolonie Curaijao, is tot lue_ff__.
van gezondheid een iaar verlof naar Nederland

.
Laatste Berichten Buitenland.
verleend.

Van onze

eigen berichtgevers.

( Telegraphisch of Telephonisch.)

Uit Teheran wordt aan de Kölnisclus Zeitung
bericht, dat daar al sinds gisteravond 8 uur in
de straten wordt gevochten tusschen de «nationalisten» en de troepen vaa den Sjah. Er wordt
door de troepen met kanonnen geschoten en de
nationalisten werpen met bommen.
Er moeten vele nationalisten 'gedood of gewond en ook velen gevangen genomen zijn.
Al de beambten van het staatsbureau voor
onderzoek van levensmiddelen te Schornawita,
zoo wordt uit Weenen bericht, zijn ziek geworden, besmet door kwaadaardige bacillen van zieke paarden. Een hunner is reeds overleden en een ander ligt op sterven. Een professor,
door wiens onvoorzichtigheid de bacillen werden
verspreid, is in hechtenis genomen.
Koning Edward van Engeland zal 3 ca
4 September bij Prins Trauttmansdorfi te
Bischofiteinitz, in Bohemen, aan de jao h t
komen deelnemen.
De Fransche boekdrukkers zijn heden uit
Berlijn te Keulen aangekomen. Zij bezichtigden er papierfabrieken in den omtrek en de
inrichtingen van de Kölnische Zeitung.
Ter eere van Bismarek's nagedachtenis
zoo meldt men uit Berlijn, worden heden aan
alle universiteiten fakkeloptochten gehouden.
Een deel der korpsen besloot niet mee te doen
als de katholieken deelnemen aan de optochten.
In het begin van Juli zullen 200 leden van
het Hongaarscbe Huis van Afgevaardigden
een bezoek brengen aan Londen. De regeering
zal daarbij vertegenwoordigd zijn door de ministers Andrassy en Apponyi.
VolgenB een bericht uit Tanger is een
Engelschman, Kennsdy genaamd, op de jacht
door Marokkanen gevangen genomen.
Jatfrès bericht in l'Kumanité, dat de F r a usclie regeering heden in den Senaat, bij dë
beraadslaging over het naasten van deu VVester-spoorweg, de Kabinets-quaestie zal
stellen. Hij noemt dat een «onwaardig komedie-,
vertoon.»
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Geboren j
loon van

CORNELIS

J. DONKER Cz.

talons en Nachtjaponnen bieden
in ruime mate al die voordcelen

aan welke voor Ondergoed van
zulk groot belang zijn: lang bestand
tegen de wasch, onberispelijkvan
snit, afwerking »n kwaliteit.
Mooier, sterker en goedkooper
dan hel Linosa-Ondergoed beslaat
er niet, ln alle maten uitsluitend

Heden overleed mijn hartelijk
geliefde 1 _ee_vader, de Heer
JOHAN WILLEM CONSTANS

Wedn. van Mevr. PETRONELLA
in
CHRISTINA
den ouderdom van 79 jaren.
C. C. DRESER—
Roermond, _0 Juni 1908. (4523)
Volstrekt eenige kennisgeving.

Jfliiilh

1

Heden overleed zacht en kalm,
na een langdurig lijden, onze
innig geliefde Moeder, Behuwd-

en Grootmoeder,
WILHELMINA BËRENDINA
NOORDAN ÜS,
Weduwe van den Heer
Fbbdebik
in den ouderdom van ruim
71 jaren.
J.W. A. COLLARD-Stboethoff.
J. J. COLLARD.
W. B. WAGTENDONK—

DIRiCTEÜR,J,kMEULENJr.
Hüerengrac_Tt24B,AMSTEßDAM

Mevrouw

Stboethoff.

J. C. WAGTENDONK.
F. C. C. STROETHOFF.

H. D. STROETHOFF-Oostek.
H. M. MEIJER—ö-_boethoff.

P. H. MEIJER.
B. J. MElJER—Stboethoff.
N. MEIJER.

C. B. STROETHOFF.

J. STROETHOFF—Meijeb,

en Kleinkinderen.
W. C. LÜÜRING,
Executeur-Testamentair.
Amsterdam, 20 Juni 1908. i
Brouwersgraoht 165.

betuigen onzen hartelijken
Wgdank
voor de belangstelling,

ons bewezen bg het vieren van
"<nze Zilveren Bruiloft.
JAN OTTO BUENINOK.
BETsY BRANDON.
betuig ik mijnen hartelgHierbg
ken dank voor de vele bewij-

ten van deelneming, ondervonden

bjj 't overlijden van mijne Moeder.
W. A. NOOTHOVEN VAN GOOR.
's-Gravenhage, 22 Juni.

[Zie verder de Advertentiën
betreffende Familie-aangelegenheden in het öe blad).

Zetkastelein.

Plaatsing gezocht als Zetkastelein door jongelieden, zonder
No. 111, aan
onderen. Briev.
KLOOSTERMANs Bkh., Ngmegen.

Bijverdiensten gezocM.

Geroutineerd Reiziger, geh., P.U.,
13 j., zoekt voor Amsterdameenige
Vaste bijverdiensten. Ook gen.
dagreizen of bgk. werk te doen,

prima getuigen.

Br. fr., lett. V D 633, N. v.d.D.

Banketbakker.

Flinke 2e Bediende gevr., van
g. get. voorz. Fr. br. F. DELHAYE,
Bpoorlaan, Tilburg.
(4570)

een Handelskantoor wordt
een JONGMENSCH gevraagd, leeftijd ca. 20 j., grondig
bekend met de moderne talen.
Salaris naar bekwaamheid.
lett. B Ii 661, N. v.d.D.
Br.

Voor

VOLONTAIR
gepl. worden ter grond. opl. in

tan

Tabaksvak, op Amst. Sigarenfabriek. Br. lett. VG 702, N.v.d.D.

Epoai-aas-Zeü.
Mans,
half Juli 3 beGevraagd
tegen

kwame Zaalkellners, de Duitsche taal sprekend, alsmede 1
Café-Terraskellner. Aanbie-

ding, liefst in persoon, brj den

Directeur SIMON PLUIMGRAAFE.

2e Bakkersknecht

Boekt plaats, met Aug. te Adam of
MMtr. Br. fr. I.KS 623, N.v.d.D.

H.H. Confiseurs.
Voor directe
wordt
plaatsing

♦erlangd een 2de of aank. 2de
Bediende en voor haif Juli een
2de of Bde Bediende, P. G.
Fro. brieven aan O. BEUTLER,
Zaandam.
de Stooiu vaart MaatBtjschappij
„Nederland"
bestaat gelegenheid tot
plaatsing van eenige
4e OFFICIEREN meteen
diploma van Sen Stuurman eu één Sen OFFICIER met diploma van
Ben Stuurman.
Zich persoonlijk te vervoegen bij den Heer S.
__Al_-____R,li_spectcurdcr
Maatschappij, kantoor:

Handelskade,

Amsterd.
(4562)

Stuurmanslecrlingeii.

Aan boord van het barkschip

.Jeannette Frangoiseu, Kapt.
G. VIs_ER, kunnen eenige

Stanrmansleerlïngen
geplaatst.

worden

De kosten van
voeding bedragen ’1. per dag.
Nadere inlichtingen b/d Reeder
CORN. J. LELS, Veerhaven W.Z. 20,

Rotterdam.

.fijjgapil^-

LINOSA Dames-Hemden,Pan-

T. DONKER—LAAN.
Twisk, 21 Juni 19<^.

—

(4556)

(7019)

Sl>.

■

Hiav■■"■■

Banketbakkerszaak
in- of extern,

Amsterdam,

goede getuigen

te

van

voorzien. Br. fr.,

Sï-, aan TERNEDEN'sBoek-

WOENSDAG
is onze

I

Reclame-Dag.
EXTRA LAGE PRIJZEN.

Sluiting einde JUNI.
MAISOW MAK.

BANKETBAKKERIJ.

Met 1 Juliofeerder gevr. een bekw.
2e Bed- eu aank. le. Br. met
opg. vorigenwerkkring en verl. sal.,
ond. lett. J M, Bkh. H. J. BERKHOÜT, Pr. H.straat 175, Den Haag.

1
1

/^ evraagd een nette Werkvr.,
UT voor Zaterdags, en Zondags om
de 14 dagen, helder in haar werk
en goed kunn. koken. Zioh te mel-

den *« av. t. 7-9 u. Roel.Hartstr.l39i.

Gevraagd.
flink
tegen of 15

Aug.
Gevr.
1
K.-W., loon ’llO, g. w. a. h.,
V» ff. £_« V» J?«
Br. fr.,' lett. IJ F 701, N. v.d. D.

MODES (Hoeden).

Huisje te huur gevr., bq voork.
Haarl.str. of Kerkstr., voor gez. 3
pers. en dienstb. Omschr. en prijsopg. onder lett. J 394, TAVEN"U's
Boekh., Leidschestr. 103, Adam.

PENSION
_

’
Pension

gevraagd met Vrije Zitkamer, in ütreoht of
van 25 Juli t/m 9 Aug., voor 4è.ö
personen, tegen matigen prijs.
Br.
lett. S A 630, N. v. d. D.

gevraagd.
tmmn
1 Juli Zit- en
met
Heer zoekt

Slaapkamer met Pension en
gelegenheid tot huiselijk verkeer
Dij een Eamilie, die een huis met
grooten tuin bewoont in een der
dorpen langs de spoorlijn Apeldoorn—Hattem.
Franoo br., metprrjsopgaaf per
maand, ond. It.ZK 705, N.v.d.D.
Zimmer mit
r\ ut möblierte
j oder ohne Pension. KloIveniersburgwal
53, bovenh.
gevr. door 2
tot 27 Juli, in
Br. fr., lett. O,
boschrijke
GIMBEL'a Bkh., Overtoom 3__, Amst.

van 16
Bi 11fik Pension
streek.
Dames,

| T~egen

22 Juli wordt voor 2 jongedames Pension gevraagd
gevraagd.
Een &.K. Modiste
familie te Zandvoort, Wqk
Br. tr. met opgaaf van verlangd bii eeneKatwijk
of Noordwijk, tot
In en Boekhandel-Uitgeverszaak salaris, waar en hoelang in laatste einde Augustus. Br., met volledige
te Amsterdam, waar veel te leeren betrekking, onder No. 404, aan '
en opgave vaniprns,
valt, kan een Volontair wordea STENFERT KROESE & VAN DEB : inlichtingenS. aan J. H. GROENEond.
lett.
ZANDE, Boekhs. te Arnhem.
geplaatst.
VELD, Boekhandel, Arnhem. (4566)
Br.
lett. W H 703, N.v.d.D.
net Meisje, 24 1, P.
«oekt
plaatsing als Hulp in de
Huishouding of als DienstIn een mooi Bovenhuis, buurt
gevraagd, ook genegen met een bode in klein gezin.
fr.,
632,
Willemsparkweg
Br.
lett.
U
O
N.
v.d.D.
rijden.
automobiel mede te
K ame*?
worden ruime »cmBr. No. 4564, met opgave van
iett.
PD 4, a/h
aangeboden.
Br.
leeftijd
vorige betrekking,
& Co.,
KRÜISMAN
Adv.-Rur.
Alg.
en lengte, a/d Boekh. C. ROSKE,-.,
Op een Gr oss.kantoor in Luxe- Amsterdam.
Bezuidenhout, Den Haag. (4565)
Artik. kan een Meisje, met prima
een klein gezin (Moeder en
geplaatst worden, voor
O H A B F F E ÏI R.
Zoon) wordt een vrij Bovenvroolnk
Jongm., v. g. h., z. g. gepl. als Kant.- en Mag.werkzaamheden.
gevraagd m.
Fr. br. met uitv. ml. en opg. van huis
Ohauffeur.t. verg. v.Kost en Inw.
uitzicht, niet te dioht bü trein,
Ook gen. huis.bez. te verr. Bek. met verl. sal., lett. TB 631, N.v.d.D. tram of fabriek. Huurpr. _Fc f-V p.
het groot toerisme. Fr. br. Huize
m. Liefst buurt Rotterdamm.brug.
ipHoek en Burg», Tiel.
Br., lett. A, Kiosk Haarlemm.plein.
te huur eene oomTo
Dddni pieet gemeuMK.ÜEL
I c Roarn
belde, kleine VILLA, geheel
Heerengracht 40a,
niet boven 30 jaren, van aangevrij, bev. 7 kam. met veranua en
naam uiterlijk, goed humeur en
DEN HAAG,
mooien tuin. Huurprijs voor de
beschaafde manieren, liefst een of
160.
vreemde
talen
eene
bekwame
bij
sprekende,
▼raagt
meer
eerste maand Juli 175, of Sept.
lett. B O 698. N. »" d.D.
voorkeur wonende te Utrecht, MODISTE (in- of extern). Br.
Alleen diegenen die in eerste
Amsterdam of omstreken, teneinde
gevraagd van goedeen Heer op leeftijd van tijd tot zaken als zoodanig zijn werkzaam
koop Pension of eenvoudig
tijd op reis te vergezellen en zoo geweest, gelieven te reneateerenmet
noodig te verplegen, tegen behoorvolledige inliohtingen aan bovenöem. Kamers met Keuken,
staand adres.
in mooie, droge streek (bosoü en
lijke belooning.
(4563)
hei), van half Juli af, ged. 3 of
Brieven met mededeelingen om4 weken.
trent leeftijd, omstandigheden enz.,
Br. fr., lett. E S 733, N. v. _. J>.
zoo mogelijk met bijvoeging van
portret, dat geretourneerd wordt, gevraagd, voor den verkoop van
V 692, N. v. „. ü. gegarneerde Dameshoeden, intern,
onder lett.
tegen hoog salaris. Persoonlijke
b. _■ a. een net Buitenmeisje aanbieding F. MARS & 00., NieuOp een bloeiende plaats in N. H.
als Werk- of Werk-Tweede- wen Jijk 204, Donderdag a. s. tuseen zeer gunstig gelegen en
wordt
Meisje, van g. g. voorz., liefst te sohen 6 en 7 uur namiddag.
bestaan gevend Café enz. uit
flink
Amsterdam. Br. fr. Obrechtstraat
de hand te koop aangeboden.
63, Den Haag.
Weduwe, z. K., zoekt Br. fr., lett. O U 581, #""■*■
plaatsing in een klein gezin of
bg eenig Heer. Fr. br., lett, A B, aan
Gevraagd
KRAAL's Boek- en Kunsth., Zeist.

VOLONTAIR.

PALFRENIER Een

Gem. Kamers.

«s°°?cer^^^'

MEISJE

Voor

r

wsooasTE.

GezeWapsfaie pvraagfl, Firma

HAM,

’

’
Prijsopgaaf

_ ._

Eerste Verkoopster

__

Vergunning.

Er

Beschaafde

Voor f 1800 te koop

eene Werkmeid,
bij voorkeur kunnende Stoppen en

Gevraagd een flinke, degelijke vijf Hectarenbouw- en boschgrond, in gezonde,wildrijke streek,

Keukenmeid, R.D.,

Mazen, en eene flinke

Keukenmeid,

zelfstandig kunnende Koken.
's Winters in de stad, 's Zomert

(4557)
buiten. Beiden P. G.
Br. fr., lett. P B 697, JU. v.d.D.

COUPEUSE.
R. K. Jongedame

Een nette
wenscht van betrekking te v veranderen, liefst intern. Brieven ond.
No. 22, a/d Boekh. L. VAN GIFFEN,
Groningen.
omstandigheden wordt
Wegena
te Baarn zoo spoedig mogelijk
gevraagd: eene nette WerkTweede-Meid, P.
kunnende
niet beneden de 20 j,

Br. fro. m. opgave van getuigen,

lett. O A 696, N. v. d. D.

23 j., P.
z. z. g. g.
JDame,
als assistente bij nette fam.,
kokeu, knippen en
g.
■

naaien.
k.
Goede behandeling boven h. salaris.
Br. fro , lett. A 81, Boekhand.
NEDERKOORN, Alkmaar.

niet beneden de 30 jaar. Prima
referentiën. Br., lett. H S, Adv.Bureau MEERKOTTER & 00.,
Heerengracht 375.

DIENSTBODE
g.

gevr., v.

getuigen voorzien, in
120. Wasch
Loon
buitenshuis. Aanm. 's avonds, ▼.
Eeghenstr. 153, huis.

klein gezin.

’

DIEREiy.

Boekh., Dieren.

oiroa 20 Juli wordt in
Tegen
Doorn Pension gevraagd
voor een familie van 4è, 5 personen, met eene Zitkamer en drie
vier Slaapkamers, voor vier a
zes weken. Br.
onder letter T,
aan het Nederlandsoh Advert.-Bur.
è,

Warmoesstraat 149—151, Amsterd.
huur aangeb. gem. of gedeelt.
gem. Stage, 3 k. m. serre of 2
een klein gezin te Haarlem
wordt met Augustusgevraagd k. en-suite. Hemonylaan 9a, huis.
eene nette eenvoudige Keukenmeid, die tevens genegen is om r\ evraagd voor 6 weken door net
huiswerk te verrichten. P, G. en vJT militair een goed gemeub.
van middelbaren leeftijd. Bc. fr., Slaapkamer met Ontbijt, gelett. K 210, J. M. STAP, Boekh. heel vryen opgang.
Br. fr., lett. A K 660, N.v.d. D.
Haarlem.

In

prachtig panorama. Fr. br., onder

lett. D 6, aan SLOTHOUWER'«

Boekhandel, Amersfoort.

Te Koop gevraagd:
Een PONY met WAGENTJE, TUIG enz., in
goeden staat.
Brieven met prijsopg.,
onder ïfo. 377, Firma
li. I.ORJÉ Jr., Utrecht.

SCHRIJFTAFEL

met opzet,
Aangeboden 1 gemeubileerde TE solide,mass. eikenTe bezicht. i
zeer
’l6.—.
Slaapk.
met
Zit- en 2
keuken
(lietst geen kinderen). Br. fr., ond. Frans Halsstraat 102, huis.
N 425, aan VAN DER SLOOT's

Te

yLLi__f^

$ __ga__@_iÉ___

Broodbakkerij,

te Huur
gelegen te
of te Koop. Br. onder motto
tßroodbakkerijn., N. v. d. D. (4567)

VosMt te Koop,
desveïl. met Dogoar en Tuig,
tezamen

voor
Ede.

’

325.—, ook afz.

TE KOOP:

Een Handkar met Deksel,
zoo goed als nieuw, gevernist met
Pu tent-assen, gekosthebbende ’75.
Maat 1.55 x 55 oM. en diepte36 oM.
Te bevragen bij H. J. DEN BOER's
Adv.-Bur., Baarn, onder No. 15.

U LIK. E M HALLAGE
Het beste adres voor alle soorten
Blikken-verpakkingisd«Zaa_-i
landsche Blikfahriek v/h WOUD
008SCHAAF.Krommenie.
Notaris J. J. F. VAN RIJN,

_

te Wageningen, berioht, dat
De
de beide Villa's te Lunteren zijn

Tabak en Sigaren.

gevr. voor 2 3 maanden voor
Dame, 4 Meisjes, 1 Jongen en
Kinderj., è, I.— p. d. p. p., in
mooie, gezellige streek aan spoor.
Br. fr., lett. TE 700, JV. v.d.D.

TOEGANG VBIJ.
Geopend tot 's av. 0 uur.

Jongmensoh
H. B. ei. of Handeisscbooi aanbeveling, n. boven 18 jaar. Br. ir.,
lett. L N, a/h Alg. Adv.-Bureau
KBUISMAN _; 00., Adam.

Amsterdam.

ZANDVOORT.

handel, Rotterdam.

Ï

Verkr. B/d meeste
vaste prijs. Alleen echt wanneer
voorz. v. d. naam KERM. RIEMANN.

*Mt~-mmM-mt-MBMmm

b. z. a., liefst iv Comestibleslett. R

Phanomen

154/156.

Winkeljuffrouw

of

il

van Hasselt «fc Co., |

POameshoeden.

EFFECTEN.
gevraagd. Dipl.

BS 11Al

verkrijgbaar in het Warenhuis

Nieuwendijk

RIEMANN's

(4430)

aerengracïit 338,

I

ogmt

14

Wegens fam.omstaudigh. voor
bill. prijs te Koop een Zaak in
Tabak en Sigaren. Drukke
stand. Tusschenpers.komen niet in
aanmerking. Spoed gewensoht.
Br., lett. H R, Adv.-Bur. MEEREOTTER & 00., Heerengraoht375.

ingezet als volgt:

»B.ustoord« op

/4200,»Esperanza« op ’4300.
De Toeslag blijft bepaald op
Dinsdag 30 Juni 1908, 1 ure,
in het Café »Floor«, te Lunteren.
Hoogen kunnen worden gesteld
en inlichtingen zrjn te bekomen
ten Kantore van voorn. Notaris.

4 Crapeauds,

met moquette benieed en 4 fauteuiltjes met leder bekleed, ’5

Canapé, 6 stoelen, 2
Crapeauds voor 60 gld.,, wegens
verhuizing ter Overname aangeboden. Te bezichtigen Keguuersgracht 88, huis.
per stuk.

ZAAK te koop,

-HS-B

B-Ka

Wanneer U mijn

I

WILHELMINA-MEEL

tßd
"-3

niet kunt bekomen, zend
mij dan f 0.50 per postwissel en ik zend U 5

J/jn

aan huis.

I
i.'.
Kr >

.'"■ 'v- v
Geef dan tevens het adres _____>

tegen Aug. of eerder, in Geldersche

waren, Boter, Kaas en Eieren,
die een goed bestaan oplevert.
Koopsom
6UÜ. Huur zeer billijk.
Br. lett. D, bij de Boekh. GEBRs.
(4564)
KALSE, Den Haag.

’

H.H. CO.FFEURS.
Te Koop tegen

oont bet. een
OOIFFEüBSZAAK.
Kr. fr., No. 403, aan STENFERT
KROESE & VAN DER ZANDE,
Boekh. te Arnhem.
groote

»S GütDEX.
Te Koop een lief Malthezer
Leeuwhondje, le ]_ar, reu.
Bevragen; Ceintuurbaan 194.

Damesrijwiel,

le-kl.,

z. a. als nieuw, door ziekte
ter overn. aangeb., pr. fietsje,
nog 11 mnd. gar., voor /5Ü.60 in
’lO5, freewheel, enz. Brieven
Ï)l.
ett. A 57, Alg. Advert.-Bureau
ROUMA & 00., Amsterdam.

(763)

Een uitmuntend Handboek voor slechts f I.—.

Het Galvaniseeren
der METALEN.

Onmisbaar Handboek voor
Goud- en Zilversmeden. Koper- en Blikslagers, HorloLampenmakers,
'abrikanten van Gas- en
Badtoestellen, Rijwielen, enz.
enz., door Dr. P. J. UOLLMAN.
4e herziene druk.
TUT DC_T_ Handboek ia voor
Uil _______.._ aleohts fl.— te
bekomen bij D. BOLLE, JJazaar
van Goedkoope Boeken. Hang 98
te Rotterdam, en verder alom
franoo na ontvangst Postwissel,
waarop melden: Galvaniseeren.

femakers,

(G.).
VELP
Puike Betuwsclie Meikersen.
Notaris G. DE MEYïEB,

Ondergeteekende verzendt franoo

te Velp, zal op Dinsdag 30
Juni 1908 bij inzet en op
Dinsdag 14 Juli d.a.v. bjj

6 K.G. tegen postwisselzending
è.
1.40.
A. VAN WIJK, Buren (Geld.).

publiek Verkoopen:

VEILINGSVEREENIGIJMG

toeslag, telkens des nam. 'i uur,
in het Heerenlogement te Velp
Ten verzoeke van de erfgenamen
van Mej. J. M. MULDER, aldaar i

a. Een HEERENHUIS,

zeer gesohikt voor Winkelhuis of
Pension, met Erf en Tuin, gunstig
gelegen aan de Hoofdstraat te
Velp, plaatseljjk gemerkt A 313, ter
grootte van 3 Aren 32 Centiaren.
Het Heerenhuis bevat behalveKeuken en Kelder, beneden 5 Kamers,
boven 7 Kamers en op den zolder
6 afgeschoten Kamertjes.
Ten verzoeke van den Heer J.
W. ELSEN Senior, te Velp:

11. Eeü GEBOUW,

zeer geriefelijk ingerioht voor
Woonhuis en Slagerij, waarin
sedert meer dan 65 jaren een druk
beklante Vleesohhouwers-Affaire is
uitgeoefeud.metafzonderlijk staand
Slaohthuis met Stalling en Koetshuis, Erven en Tuin, gelegen aan
de Vianenstraat en de Schoolstraat
te Velp, plaatselijk gemer-t O3en
4, ter grootte van ongeveer 22
Aren 32 Centiaren.

c. Een GEBOUW,
Landbouwers-

ingericht voor
en Arbeiderswoning, met Erf
en Tuin, aan de Vianeustraat te
Velp, plaatselijk gemerk O 81 en
82, ter groottevan 10 Aren 14 Oent.
Ten verzoeke van Mei. J. L.
ELSEN, te Velp i

[elonwi HUIS,
LmetEenErfuleowflinken
Tuin,
en
dor geschikt

bijzon-

voor Winkelhuis,
HÖtel, Restauratie of Pension,
bevattende beneden 5 Kamers eu
boven 9 Kamers, benevens Keuken,
Bergplaats en grooten Kelder, zeer
gunstig gelegen naast den overtum
van het Heerenlogement, aan de
Hoofdstraat te Velp, met uitweg
naar de Emmastraat, plaatselijk
gemerkt D 68, ter grootte van
ongeveer 6 Aren 93 Centiaren.

e. Eenoerc
BOÜWTERBEIII.
aan
Emmastraat
gelegen

de

„OVERBETUWE".

Het BESTUUR
dat de

dag van 2 tot 4 uur 's middags.
Alles breeder bij biljetten om-

berioht,

,
KERSEtf-VEIEIKC-E-V

zullen aanvangen a.s Woensdag 24 Juni, 'smiddags 1
worden
uur. en in.die week dag
op
gehouden eiken
(4509)
hetzelfde uur.
De speciale KERS-INVEILINGEN zijn bepaald
in de daaropvolgende week,
aanvangende __. a a n d a g 29
Juni, des morgens 4 uux
en 's middags 1 uur.

Op Maandag, Woensdagen

Vrijdag hebben ook plaats
de gewone GKOE ln TEN- en
VR OCHTEN-VEILINGEN.
Namens het Bestuur,

Q. W. A. W. Baron v. d. FELTZ,

. oorsittor,

J. HERBERTS, Bteretarit.

Belgische Anthraciet.
Direct van dtMijn, aan Particulieren.

Prima kwal. gegarandeerd. Afmet.
135, afm. 30/50 mM.
2U/30 mM.
150 per waggon van 10,0(10 Kos.
± 135 H.L. Vraoht ± 25 è, ’3O.
Br. lett. B 743, Adv.-Bur. O. W.
BETCKE, Rotterdam.

’ ’ ’
f 49 Dames- f45 LEpiel

le-klas (Uumeebt;, bijna nieuw,
spotprijs Ceintuurbaan 228 huis.

"HUWELIJK.

W, K. 90, kennismaken gewensoht.
Br. fr., lett. Z G 636, N. v.d.D.

Geld verkrijgbaar

voor Dames en Heeren uit den gegoeden stand op aocept.
Strenge discretie verzooht en
verzekerd. Br.
lett. PP, Boekh.
PIEKART, Leidsohestr. 83, Amst.

Meikersen.

te

Velp, ter grootte van ongeveer 261
Centiaren, met recht van uitweg.
Aanvaarding: perc. a. 1 Aug.,
pero. b. 1 Sept., pero. o. ged. 1
Sept. en ged. 1 Nov., pero. d. en e.
dadelrjk na den toeslag. Betaling
perc. a. 1 October, pero. b., c, d.
en e. 1 Nov. 1908. Grondbelasting
voor den kooper van pero. a. 1
Aug., pero. b. en o. 1 Sept., pero.
d. en e. 15 Juli 1908.
Te bezichtigen: pero. a. eiken
Woensdag en Vrijdag en pero. b.
t/m e. eiken Woensdag en Donderschreven.

’

_

Na ontvangst van postwissel
1.65 zeuden ondereet. 5 Kilo
(bruto) Rijpe Meikersen.
T. VAN ELOIK & ZOON,

’

Zetten (Betuwe).

KOSTSCHOOL

gevraagd voor een Jongen, dia
H.B.S. bezoekt, om in zelfde richting door te gaan. Aanbieding
met programma, ond. No. 267, aan
M. v. d. BEEK's Hofbkh., Den Haag.
(4568)

Boek- en Kunstdrukkerij

Nadere informatiën te bekomen
T/h ROELOFFZISN, HÜBN_R
tenkantore van genoemdenNotarU- ,«» VAN SANTEN. Anuterdata^

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG, 24 JUNI 1908.' 5è BLAD.

Vijfde (laatste) Blad.

toria in Mei 1.1. en het zal leden benoemen
voor een nationale conventie, die een grondwet zal ontwerpen, welke aan de goedkeuring

der Zaid-Afrikaansche volksvertegenwoordi-

gingen en volken zal worden onderworpen.
In Transvaal deed minister Botha en in
den Oranje-staat minister Fischer een dergelijk
voorstel. Vooral Botha pleitte met kracht voor
■

Amsterdam, 23 Juni 1908.
Roosevelt en Taft.
Als de heer Taft op 4 Maart 1909 het presidentschap der Vereenigde Staten van Roosevelt zal overnemen
velen achten dat nu
reeds zeker, maar wij spreken liever nog
Roosevelt
maar voorwaardelijk dan zal
eigenlijk niet aftreden. Zijn geest zal de bondsregeering ongetwijfeld nog een geruimen tijd

—
—

aaneensluiting.

De jonge Koningin Victoria van Spanje
heeft gisteren het leven geschonken aan een
tweeden zoon, waardoor alweder de kans
wordt vermeerderd op instandhouding van
het Spaansche Koningshuis, dat korten tijd
geleden zoo arm was aan mannelijk oir.

blijven leiden.

Het Romeinsche blad. Tribuna zegt van de
Dat schijnt wel de beteekenis te zijn van verklaringen over Duitschland's politiek in de
William Howard Taft's benoeming door de Norddeulsdte Allgemeine Zeitung", dat deze
republikein sche conventie te Chicago. Met verklaringen een harmonisch geheel vormen
Root zou 't iets dergelijks geweest zijn: ook met die van minister Pichon, Prins Btilow,
deze werd indertijd als mogelijk opvolger gede ministers Iswolsky, Aerenthal, Grey en
noemd, ook hij is door den President uitbunTittoni. Al die staatslieden hebben een gedig geprezen. „Een nieuwe Lincoln" dat is meenschappelijk verlangen, één doel, namelijk
zoo wat de schoonste eerenaam, dien een Amede belangen der staten in 't bijzonder te
rikaansch president zich verwerven kan, en vereenigen met het algemeen belang van den
zoo waar, hij wordt nu al toegeworpen aan vrede. Het blad spoort de pers aan tot voorTaft, terwijl deze nog slechts candidaat is. zichtigheid in hare uitingen. „Het vrije woord
't Bewijst althans dat men zijn candidatuur der pers is onontbeerlijk voor den vooruitniet fiauwhartig zal verdedigen.
gang der volkeren, maar het moet betoomd
ledereen weet dat de veldtocht die nu voor worden door beleid en schranderheid.
de deur staat, door elk der twee groote parDe Weensche Neue Freie Presse heeft vertijen eigenlijk gevoerd wordt door een geheel
leger van verkiezingsagenten met hun leiders scheidene staatslieden en andere mannen van
en opperste leiders. En er is inderdaad ülle naam in Frankrijk, Rusland en Engeland gevraagd naar.hun oordeel over den poiitieken
kans, ook tegenover Bryan, dat de republikeinsche armee het pleit wint, en bijgevolg toestand, en allen: Generaal Gallifet, Harduin,
de heer Taft zijn intrek zal nemen op het Octave Mirbean, Doumer, de Doemapresident
Witte Huis. Roosevelt heeft hem in den zadel Komjakof, Graaf Witte, Lord Curzon, Lord
Cecil enz. hebben geantwoord overtu'gd te
gezet en hij aal Roosevelt's man zijn.
de
rep
zijn dat de Europeesche vrede niet
heeft
ügehéél.
Ontegenzeggelijk
Niet
zich
in
laatsten
zal
worden verstoord.
partij
tijd
den
blikeinsche
schade berokkend
of, wil men liever:
Volgens een bericht uit Berlijn gelooft de
door
Roosevelt heeft zijn partij benadeeld
regeering niet aan de berichten
met zekere krasse maatregelen te dreigen Duitsche
die onder de Europeanen
paniek,
tegen groote geldmannen en industrieelen, ja omtrent een
Marokko zou heerschen.
in
de
kuststeden
van
zelfs daaraan- een begin van uitvoering te
van
den
Afgescheiden
strijd tusschen de twee
geven. Het gevaar voor de partij dat daarui
de
Sultans,
broeders,
vijandige
is de Marokzon kunnen ontstaan, schijnt tegelijk met kaansche quaestie, naar haar oordeel,
in een
Roosevelt te zullen verdwij ven. Men laat 't toestand van kalmte.
althans zoo voorkomen. Ën daartoe is de
De geruchten omtrent voorbereiden van
beginselverklaring te Chicago nog eenigszins
een
Marokkaansche conferentie en
verwaterd met vriendelijke algemeenheden het nieuwe
zenden
van oorlogsschepen door de
aan het adres van den nationalen handel en
mogendheden
naar Marokko worden niet
nijverheid, en is ten slotte het partijprogram bevestigd.
dan
het reeds
nog wat klenrloozer uitgevallen
was: aan den vooravond van een vinnigen
De Italiaansche oud-minister Nasi, die
strijd komt het er op aan, twijfelachtige wegens verregaande oneerlijkheden van zijn
tenvrienden vaster aan zich te binden
mandaat als kamerlid vervallen werd verminste totdat men hen niet meer zoo hard klaard, is alweder
voor de zooveelste
noodig heeft.
met zeer groote meerderheid tot
maal
Taft is, voor zooveel men kan nagaan, afgevaardigde gekozen door zijne getrouwe
persoonlijk niet te vergelijken bii Roosevelt, kiezers te Trapani, zijne vaderstad, die geen
geen „figuur" gelijk deze. Hij zal, zegt men, anderen vertegenwoordiger willen dan Nasi,
niemand kwaad doen als hij t verhelpen kan. hetzij veroordeeld of vrijgesproken, boef of
Zijn eerlijkheid en goeden wil zijn onbesproeerlijk man.
ken. Hij heeft een eervolle en succesvolle
Gisteren hebben Zambelli, vertegenwoordiambtenaarsloopbaan achter den rug. Zijn
der Italiaansche kamerverger
geen
wekt
maar
geestdrift,
geheele persoon
en Santini, den afgevaardigde
slaggevers,
Vertrouwen
vooral
hierop,
wel vertrouwen.
dat hij Roosevelt's traditiën zal voortzetten die de journalisten heeft beleedigd, te zamen
beter dan iemand anders. Diens mantel is geduelleerd. Het tweegevecht werd echter,
op hem gevallen en zijn schouders lijken na ruim een uur te hebben geduurd, op last
der geneesheeren tot later uitgesteld, wegens
sterk genoeg.
verschijnselen van hartaanRoosevelt's
traditiën
onrustbarende
zijn
Maar wat
zonder
doening
heengaan
bij
het
Santini.
Waarlijk,
zelf!
van
Roosevelt
den bekwamen, eerlijken, populairen „Teddy"
De samenkomst van President Fallières
is voor de Vereenigde Staten een zeer groot met den
Tsaar te Reval zal door de ministers
verlies.
Stolypin
Iswolsky, den minister van marine
en
Dat hij niet herkozen wilde worden, heeft Dikof en den Russischen gezant te
Parijß
Roosevelt al jaren geleden verzekerd, en hij Nelidof worden bijgewoond.
zooals bij een karakter als het
heeft zich
zijne kon verwacht worden
een man van
Zondag is te Narb o n n e een groote bezijn woord betoond. Niets kon hem van zijn tooging gehouden ter eere van de nagedachbesluit afbrengen.
tenis der gevallenen bij de wijnbouw-ongeDe eigenlijke reden, dat hij zich niet langer regeldheden van verleden jaar Juni. Een
beschikbaar stelt kan eenvoudig deze zijn, dat Stoet van 40,000 menschen, met het gemeenteook een lichamelijk en geestelijk sterk man bestuur aan het hoofd, trok onder klokkenals Roosevelt de maat kent zijner krachten. gelui en treurzangen naar het kerkhof, waar
Tegen de ongelooflijke inspanning, die het bloemen en kransen op de graven der gevalpresidentschap der Unie meebrengt, is wel lenen werden nedergelegd en Dr. Ferroul een
niemand langer dan enkele jaren bestand. korte toespraak hield.
Voorts is Roosevelt niet enkel staatsman en
De financieele commissie van den RusSportman, maar hij houdt ook van studie, en
groote
aansischen Rijksraad heeft de credieten
het ambtelooze leven heeft dus
trekkelijkheid voor hem. Vooral echter zal voor het bouwen van nieuwe oorlogsschepen,
werden geweigerd, weder
het bij hem wegen dat de geest, zoo al niet die door de Doema
van
marine gebracht. Men
b-gropting
de
op
zich
grondwet
de letter der Amerikaansche
ernstigen
strijd met de Doema.
verzet tegen een zoo langen regeeringstijd als verwacht nu een
een nieuwe verkiezing van Roosevelt zou
In het proces wegens de gewelddadigheden
meebrengen, voor eenzelfden persoon. Men tegen de Joden te Bjelostok is een der
vergete niet, dat Roosevelt in 1909 toch beschuldigden tot 3 jaren gevangenisstraf
reeds bijna twee vierjaarstermijnen als veroordeeld. Dertien anderen werden veroorpresident zijn land gediend heeft, daar hij deeld tot gevangenisstraffen tusschen 6 maanna den moord, op Mac Kinley als vice-president den en 1 jaar en 15 werden vrijgesproken. —
in diens plaats trad. Een president nu die Of de „Ectit-Rusrische Mannen" daarmede
drie termijnen achtereen aan 't bewind bleef tevreden zullen zijn?
zou, hoe voortreffelijk hij ook zijn mocht, een
Tot de punten van behandelingroor het I nslecht voorbeeld stellen in een democratische
ternat ionaal Vrijhandelscongres, dat van
gemeenschap.
4 tot 7 Augustus te Londen zal worden gehouMet dat al is de geestdriftige drang waarmede men Rooßevelt telkens, en nu weer te den, behooren 0.a.: ,/de beteekenis van den
Chicago, tot aanblijven heeft willen pressen, vrijhandel voor de internationale betrekkinwel een van de schoonste eerbewijzen, die gen" ; ,/de pohtiek-moreele zijde van het beeen staatsman zich denken kan.
schermend stelsel en het stichten van een
permanent internationaal comité tot bevordering van den vrijhandel.
De volksvertegenwoordigingen der ZuidTot dusverre was een ffhonger-staking*, het
Afrikaansche landen zijn nu bezig met voorweigeren
van alle voedsel voor duizenden
maatregelen
het
tot
stand
voor
bereidende
brongen van een /Vereenigd Zuid- Russische gevangenen, een voornaam
middel van protest tegen slechte beban deling.
Afrika".
te
heeft
besloten
Maar nu is van regeeringswege een schrijven
Kaapstad
Het Parlement
destot
uitvoeren
van
het
aan de provinciale besturen gezonden, waarin
mede te werken
van
Preder
conferentie
wordt gezegd, dat voortaan het weigeren van
betreffend besluit

—

—

—

—

—
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Het dorp Zirl, in Tyrol, is nagenoeg geheel
vernield
door een brand, veroorzaakt door
niets
beschouwen,
vangenen is te
waartegen
spelende
kinderen. Er zijn 16_ huizen in de.
gedaan.
Als
gevangene
moet worden
een
gelegd
asch
en 1400 menschen zonder onderernstig ziek wordt, moet het gevangenisbestuur komen.
zorgen, dat hij geneeskundige hulp krijgt,
maar het zal niet verantwoordelijk worden
Een geleend medicus te Londen, met nama
gesteld voor den dood van een gevangene, Hall Edwards, had bij het toepassen vani
radiographie vroeger reeds den linkerarm ver.
die voedsel heeft geweigerd.
De circulaire heeft, gelijk te begrijpen is, lonen. Nu echter moest hem ook de rechterhand worden afgezet. Koning Edward heeft!
groot opzien gewekt.
dezen martelaar der wetenschap uit zijn partiKoning Peter van Servië heeft, naar culiere kas een jaargteld van 120 pond ster.:
men bericht, een langdurig onderhoud ling toegelegd.
gehad met den leider der jong-radicalen,
Berlijn is een 12-jarige inbreker
Ljoebu Stojanowitsj, en een soort van opTeheeterdaad
üetrapfc. Deze Teelbelovend©
vergelijk met hem getroffen. De Koning,
jongen heeft nog vijf andere inbraken gepleegd..
zal een kabinet van oud-radicalen benoemen, Hij hielp zijn moeder brj het bezorgen van
maar allen zeer gematigd, en de jong-radica- couranten en eetwaren en hij maakte daarbij
van de gelegenheid gebruik om van allerlei
len zullen, na in de Skoepsjtina hunne bete weten te komen over verschillende huizen..
zwaren tegen het handelsverdrag met Oostenrijk-Hongarije te hebben medegedeeld, niet Hij kaapte daarbij ook huissleutels, die hij
een gordel onder zijn hemd meedroeg.
aan de stemming deelnemen. Daartegenover aan
Hij
leegde
geldladen in winkels en klauterdei'
zullen het jaargeld van den Kroonprins en door openstaande ramen.
de vermeerdering van 's Konings civiele lijst
Te New-York heerscht weder een drukniet op de begrooting worden gebracht.

voedsel als een „vrije wilsuiting" der ge-

De Democratische partij in de Vereenigde Staten zal nu ook haren candidaat, voor het Presidentschap benoemen. Het
worclt als zeker beschouwd dat Bryan
indeitijd ook Roosevelt's tegen-candidaat

——

kende hitte. Honderden mensohen slapem
in de open lucht, im de parken. De toevloed van baders in allerlei wateren is groots
en daar zijn er verscheidene verdronken.
(Zie verder Laatste Berichten Buitenland.)

groote meerderheid van stemmen daartoe
gekozen.
worden
zal
met

Naar aanleiding van de nieuwe wet tegen
weddingschappen in de Vereenigde
Staten, welke belemmerend werkt op de wedrennen, worden nu Amerikaansche renpaarden naar Europa gezonden. Zaterdag zijn te
New-York twaalf jonge paarden van James
R. Keene ingescheept naar Engeland, om
daar in 't volgend jaar bij avedrennen mee
te doen.

De Russische regeering heeft, met het
oog op den woeligen toestand in Perzië
waar de Sjah en de volksvertegenwoordiging
zoo hardnekkig strijden om het gezag — een
oorlogsschip, de kr.nonneerboot Geok lepe,
derwaarts gezonden, tot bescherming van leven
en eigendom der Russische onderdanen. Dat
schip is nu de haven van Enseli binnen-

—

geloopen.
Volgens een bericht uit Tabris schijnt het
volk verbitterd te zijn tegen de revolutionnairen. De president der volksvertegenwoordiging (Endsjoemen) heeft zich met een lijfwacht omgeven.
Blijkens een telegram nit Teheran is het
daar heden tot het gevreesde gevecht ge-

komen.
In China is groote schade en ongeluk
veroorzaakt door overstrooming van de Westrivier. De stad Woe-sjou staat geheel onder
water en vele menschen zijn er om het leven
gekomen.

De regeering van Beuss heeft vergunning
verleend tot liet inrichten van een crematorium (gebouw voor lijkverbranding) te
Ge ra.
Te Tou lon heeft men', bij het blusschen
van een brand ten huize van een gymnasiumlèeraax, in de brandende woning een jonge
dienstbode, bewusteloos en aan handen en voeten gebonden, op den grond gevonden.
Toen zij weer tot bewustzijn was gebracht,
verklaarde zij, dat een troep 'gemaskerde manop klaarlichten dag .de woning was binnengedrongen, die dreigde haar te dooden als
zij om hulp riep, alle gield en kostbaarheden
wegnamen en daarna den boel in brand staken.
.'s Avonds heeft men de jonge dienstbode
in hechtenis genomen, daar er vermoeden bestaat, dat zij de medeplichtige van de dieven
is geweest.
Te Ariana, _h Aptalie, heeft de vrouw van
een smid, C____ela Cerulli, den herbergier Ca/pobianoo, die haar maandenlang vervolgde en
haar eer wilde aanranden, doodgestoken
met het mes waa.r__.ee hij haar bedreigde.
Zij stel-_. zich daarna onmiddellijk in handen
Van liet gerecht. De vrouwen, van het stadje
brachten de gevangene herhaaldelijk ovaties.

Een vteelbeïteïsid Parijzehhar, met terne Diegeard, heeft naar het schijnt eea vTaags.uk
opgelost, waarover reeds velen vergiet, hebben gedacht. Hij heeft n.l. een auto uilgevonden, di . gesohikt is om die Sahara te
doorkruisen. Met een gewone auto is dat
niet mogelijk, omdat men niet door het losse
zand kan rijdein, al is de machine nog zoo
licht. Het nieuwe systeem moet hierin bestaan, dat aan beide zijden lange en breede
riemen-zonder-eind oen de wielen en dan
over katrollen boven over den wagen lieenloopen. Ze zijn. van cocosvezels gemaakt en
Kunnen in een ommezien wonden aangfebracht
en weer weggenomen. Op dez© manier vindt
de auto een vasteren bodem, welk© zij trouwens
zelf meevoert.
President Roosevelt hleeft Zondag Sh
levensgevaar verkeerd. Een spoortrein, waarmee hij naar Oyster .Bay recdl, geraakte te Roslyn op een. verkeerd spoor en slechts door
groote tegenwoordigheid van geest van den
machinist weid een botsing met een rapgeerenden trein voorkomen.
In het zuiden van Frankrijk en Kemont' hebben stormen en onweders groote schade,
över-troomingen en storingen in het verkeer
veroorzaakt. Br kwamen ook verscheidenemenschen om het leven.
Ook ïn geheel _-;__-IXüt-C_-and is groote
schade aangericht door onweders- Xiet mindieul dan 18 menschen werden door den bliksem] gjedjoods '-.---

STADSNIEUWS.

Kennisgeving:

Officieele
Hinaerwei.

B. en W. brengen ter kennis, dat bij Koninklijk
besluit van 29 Mei 19U8, met handbaving van het

bestreden besluit, ongegrond is verklaard bet door J.
Mendels ingestelde beroep tegen hun besluit, waarbij
de door appelant gevraagde vergunning tot hec
oprichten van eene lonipenbergplaats in den kelder
vau perceel Lepelstraat 6 is geweigerd.
Voorts dat bij besluit van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland van 10 Juni 19US aan B. en VV.
van Amsterdam en hunue rechtverkrijgenden vergun.
ning is verleend tot het oprichten van nieuwe werkplaatsen voor het machinaal bewerken van hout en
metalen op het terrein van de Centrale inriohting
der Stadsreiniging aan de Bilderdrjkkade. kadastraal
No. 1397.
bekend als gemeente Amsterdam, Sectie
ii. en W. berichten, dat aan O. VV. Huinmeling en
zijne rechtverkrijgenden voorwaardelijk vergunning is
vei-leend tot het oprichten van ecu electrisch te
drijven meubelfabriek in perceelOudeLooierssloot I—3
en in verband daarmede tot het op de eerste ver-'
dieping van perceel Oude Looierssloot. 1 plaatsen
van verschillende houtbewerkiDgsmachines en eena
slijpmachine, gedreven door electromotoren van 6
en 6 pk.
Van deze beslissing staat binnen 14 dagen na heden
beroep open brj H. M. de Koningin. Van het instellen
van zoodanig beroep behoort gelijktijdig kennis ta
worden gegeven aan het Gemeeutebestuur.
Ten slotte wordt bericht, dat door B. en W. van
Sloten (N.-H.) ten Gemeentehuize aldaar ter inzage
is gelegd eea verzoek met bgla.ea van J. Oasteleijn,
om vergunning tot het produceeren van boter en
verdere zuivelproducten, alsmede margarineboter in
een te bouwen fabriek op het perceel kadastraal
bekend als gemeente Sloten (N.-H.), sectie B, No. 1293.
Op Maandag 29 Juni, te 11 nren, zal aldaar gelegenheid bestaan om bezwaren tegen het voorschreven verzoek in te brengen.
Stremming van de vaart.
B. en W. brengen ter kennis, dat, wegens werkzaamheden aan de brug over de Lrjnbaansgrach*
vóór de Willemstraat,
10. de vaart door die brug van 1 Juli tot 10
October d. a. v. (of zooveel langer of korter als vooi
de uit te voeren werken noodig zat blijken) gestremd
zal zijn voor vaartuigen, welke eeue doorvaarthoogt»
behoeven van meer dan 2 M. boven A. F.;
20. de vaart door die brug in het gemelde tijdperk zai zijn belemmerd of gestremd op versohillende
tijdstippen voor alle vaartuigen, welke belemmering,
of stremming alsdan door het plaatsen van borden
kenbaar zal worden gemaakt.
Onderwijzeres in het tingen.
B. en W. brengen ter kennis dat aan de openbars
school voor M. U. L. O. met 3-jarigen cursus voor
meisjes moet worden benoemd eene onderwijzeres
in het, zingen op een jaarwedde berekend naar 60
per wekelqksch lesuur.
Sollicitanten worden uitgenoodigd hare op zegel
geschreven adressen (aan B. en W. gericht), beneven»
de bH de Wet vereischte stukken, portvrij in te zenden
ter Gemeente-Secretarie, afdeeling Onderwijs, vóór,
i
of op 4 Juli e. k.

'

’

_

De commissaris van po 1 itie in Se 1
sectie (bureau O. Z. Voorburgwal 274) verzoekt
beleefd, ' dat d© vrouw, die. op 22 Juni jl. des
voormiddags te 9 uur getuige was van het ontvreemden van een damesrijwiel uit perceel Raadhuisstraat 18 (feestar -kelenwinkel van. Valleggia) van welken di-fstal zij kennis gaf aaa twee
zich teir hoogte van voormeld poxcuei bevindende
jongeJH-, aan wie zij tevens den dief aanweesf .
zich zoo spoedig moge.ijk aan zijn bureau te vervoegen, tot het geven van inlichtingen.
De Commissaris van politie in de M
sectie (bureau O. Z. "Voorburgwal 274) verzoek*
hun, die getuige zijn geweest, of iets gezien mochten hebben, dab op M_andag 22 dezer, 's mo-ger__.
ongeveer 11 uur, een oude heer het urinoir, staande op het Singel bij de Rxadhuisstraat tegenover
bet telephoongebouw, willende ver.aten, daarin
min of meer werd verhinderd doordat zich 3 personen daarvoor plaatsten, zich wel tot het geven
van inlio-htingem aan gemeld bureau te willem vervoegen, aangezien de_e oude heer toern vermoedelijk is beToofd van zija portefeuille, inhoudende
eea. bedrag aan bankpapier.
Het Vroolijke Weeuwtje schijnt ma,iar
steels het publiek in eene even vroolijke stemming te
kunnen brengen. Niet alleen in den Hollandschen
schouwburg maar ook op het Nederlandsch OperetteEnsemble, onder directie van den heer Alphonse
Janmart Jr., in de Variété «Flora» (Amstelstraat),
waar bijvoorbeeld Zondagavond bij de 41e opvoering
de zaal geheel was uitverkocht. Mejuffrouw Willy
Bierlée, als Banna, en de heer S. van Beera, als Danilo,
worden eiken avond levendig toegejuicht.
Het gezelschap hoopt Dinsdag 30 Juni de 60e voorstelling van deze operette te geven.
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Amsterdam, 23 Juni 1.08.
Dammen. Te Zaandam ia gisteren. Maandag,
damvereeniging -Amsterdam* en de
tusschen
In navolging van New-York opende heden de darncltjb de
«Zaandam- een wedstrijd gespeeld, waarTheemsbeurs in ongeanimeerde en flauwe stemming, van
het tweede deel op 30 Juni in het hotel »De
terwijl de meeste soorten der Amerik. afdeeling min Kroonn
te Amsterdam zal worden gespeeld. De stand
3,
vooral
Unions,
of meer belangrijk reageerden,
Steel
is
thans
als volgt i
waarin voor conSouth. Rails, Topekas'en
Amsterdam
tinentale rekening vele verkooporders moesten wor"Zaandam
zwart.
;den ten uitvoer gebracht, zoodat m den loop der
wit
C. H. Broekkamp 2
'beurs sommige soorten iets in prijs teruggingen. De
J. Ris
0
M. Snijders
markt verliep verder ongeaaimeerd en met afbrokL. Kieviet
1
S. S. van Balen
kelende koersen.
G. I. ris
1
1
A. Snijders
i
K. Slagter 1
Ook ter Amsterdamsche beurze bewogen zich de
0
S. Abratn
Itoeeste soorten der Amerikaansche afdeeling op een
J.v.Poortend
lager koerspeil, terwijl voor locale en provinciale
0
J. Adams 2
A. D. Qnerido
'i
0
I. Kerjzer
rekening vele verkooporders ter markt kwamen.
A. Vink
2
L. S. Koperberg
Rocky's eu
Vooral dienen vermeld te worden
S. Troost 0
M. Hartog
2
Unions, die respectievelijk ongeveer 1, 1 en 2 percent
H. Schone ü
D. Ta.es
2
lager verhandeld werden. Gedurende het verder beü
H.
Carbaat
1
1
M. van Norden
loop der beurs liet ons publiek eenige aankoopen
P. Blees
2
uitvoeren, waardoor üe stemming verder tamelijk
S. van Gelderen
K. Kunst 0
bleef.
De partij tussohen de heeren L. Kieviet en M.
Kat. Staatsf. lager en met eenig aanbod voor Snijders, die niet werd beëindigd, zal op een lateren
Integralen.
datum worden uitgespeeld.

_

--

Buitenl. soorten prijshoudend voor Russen. PeruVians kalm. Dominicanen stil.
| Culturen lager voor aand. Vorstenlanden.
Tabakken meerendeels flauwer vooral Amsterd.
Deli's en Rotterd. Deli's.
Petroleuins reageerend. Vooral Palembangs belang-

TC *-_ n f g Q n

Mijnen cezocht voor Cobars. Wederom was de
hooi'dbelangstelling op Simau's gevestigd, die hunne
vorige koersen flmk konden handhaven.

Prolongatie 'i% pCt.

officieelgenoteerde fondsen.

Niet

V. K.

*Oprichtersaand. Enim
Anna. üiniau Oude
Nieuwe
>
>
1

'

/"752>£
r;2_
328-318
slot 341

I

.
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H

342><_

9^
Honduras
9<%
'
Hand. Isverg. Amsterdam 2è}{
Slotkoersen van in de officieele Prijscourant voorkomende Effecten.
K°n- Ned*
Erie bpoorw. Mij. sew. aand. 18J4.
9_ij. tot Expl. van Petr.br. aand. 294. Redjang
Sum. Palembang
ï-ebong Mijnb. Mij. aand. 870.
EPetr. Mij. aand. 104U. Hoek lslaDd Oomp. c. v.
gew. aand. _->&.
id. c. v. pref. aand. 30^.
Kouth. Bailway Lomp. afgest.gew. aand. 16%.
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Wissekoevs van 23 Juni.
m. ’12.03 g
k. /_2..9}£g | Londen
, 0 n Juni.
kort
g 208.25 p
Amsterdam
207.90
l-ntw. 22 t : Rotterdam kort 207.90 g 208.25 p
I, Koers van hel Geld bij de Ned. Bank sedert 5 Juni
JIBÜB. Disconto van Wissels met drie handteekeningen
(witte aanvraagbiljetten) 3— pCt. Disconto van Wissels met twee handteekeningen en van promessen
(blauwe aanvraagbiljetten") 'i% pOt. Interest van beleeningen van Binnenl. lïffecten 3— pCt. Dito Buitenl.
Effecten 'A' 4 pCt. Uito Goederen 3— pCt. Korte Beieeningen 4— pCt. Voorschotten in Rek. Cour. 4— pOt.
t'rijien van Coupons. Oostenrijk papier in Kronen
Dito Zilver in Kr. ’50.25—. Diverse
Portugeemet affiilnvit ’11.90
’ll4 j ' dito
iielgisclie /47.GJ—.
sche f—.—, fransche
Kussen ’1.21—,
Diverse ltijksmark ’28.9)—. liamb.
Russen in Goud IC ’1.83—, dito in Z. Jl. ’1.24—,
Mito in Papier en Roebel ’1.23—, Poolsche p. Z. 11.
L/1.60-,
Spaansche Buitenland in frs. ’47.60. Spaau[sche Binnenland in Piaster ’1.95—, Amerik. Goud
jDollar ’2.46x. Mexicaansche Dollar ’1.21—, Japan-

tonden.

L

_

_____

len /1.20—

—

'te Sneek tussohen Friesohen en Belgen.
Begunstigd door fraai weder 13 te Sneek op het
terrein der kunstijsbaan de internationale kaatswedstrnd gehouden tussohen Frieschea en Belgen.
Er namen 16 parturen daaraan deel, w.a. de keur
waren
der Friesche kaatsers en 10 Beigen. Opslagers
ditmaal Friezen, maar gedurenden den wedstrijd
bleek, dat de Belgen die kunst even goed, zoo vaak
niet beter verstonden.
Dit Friesche volksfeest werd opgeluisterd door
muziek van het 9e regiment infanterie en lokte tal
van vreemdelingen in de stad.
Van vele publieke en bijzondere gebouwen woei de
Hollandsche driekleur en Friesche vlag. Do wedstrijd,
Ook de Belgische vlag ontbrak niet.
die 's morgens 10 uur begon, eindigde 's avonds 1
plaats
uur. De uitdeeling der prijzen en medailles had
in de overvolle zalen der Buiten-Societeit »_e Harmonie« bii monde van den Heer VV. Westra, voorzitter
van den Nsd. Kaatsbond. Door een concert met een
druk bezocht bal werd de feestdag besloten.
De uitslag van den wedstrijd was, dat de Belgen
het hebben moeten afleggen tegen de Friezen. Het
royale spel der Belgen vond algemeene bijval en beKaatpartij

rijk lager.

\

—

wondering.
De le prijs

120 en 3 verg. zilv. medailles, aangeboden door de heeren P. J. de Hoop, burgemeester
en P. Fennema en H. F. Pijttersen, wethouders der
gemeente
werd behaald door: C. Werkhoven,
te VVitmarsum; _. Anema, te Schingen; T. W.
Kooistra, te Dokkum.
De' 2e prijs, ’6O en 3 zilv. medailles, aangeboden
door de Vereeniging Vreemdelingenverkeer, te Sneek,
werd gewonnen door: S. Kooistra, te VVitmarsum;
te Kimswerd ; A. Terpstra, te Oosterend.
M.
De 3e prijs, ’3O, behaalden: P. Hovinga, te
Engelurn; A. Groeneveld, te Beetgum; J. Jellema,
te

’

Peins.

De zilveren medaille, uitgeloofd door het Belgische
sportblad Le jeu de Balie, voor denFrieschen kaatser
die de verste bovenslas? deed, verwierf O. Werkhoven
te VVitmarsum. met 48.8 Meter.
De groote zilv. medaille uitgeloofd door 2 sportliefhebbers voor den Belgischen kaatser, die den
versten boyenslag deed, behaalde Jean deLaunoitte
met niet minder dan 51.7 N.
Voorts werden nog eenige geldprijzen en aan de
Belgen eenige lierinneririasme-aiiies uitgereikt.
Doopsgezinde Gemeente. Heden slaagden
aan het Seminarium der Algemeene Doopsgezinde
Sociëteit alhier, voor het proponentsexamen, tweede
gedeelte, de heeren Mr. J. Doosjes, te Laren; W.
Leendertz, te Amsterdam, en O. Nüda.m, te Leeu-

warden.
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Read. Comp. Cv. G.A.
dito dito le Pref. dito
dito dito 2e Pref. dito
RioGr.Westß.CG.o_4
1'«ie Rock L _.Cy.C.vG ew.A.
32% d.d. Cert. v.Pref.A.

Vorige

Tram W CS. -IILI-SChappijen.
rr NEDERLAND EN KOLONILN.

_
N°.l-60n.Ref.H.G.0.4
Pitsb.C.C.r. .L.G.0.4 _

d.d.d».

Jef.Bridge

_

Circ-Etn_-p.50/o C.v.o.

80

Cbic. Ilook
Pac.
in Goud per 2002 4
dito dito 1e en Bef.
H. GoudObl.p. 1934
Clev.Akr.CoLV.Cv.A.
d°. Gec. llyp.Ct.v.o. 4
Olev.Akr_ColA.H.O. 5
CI.Cin.Ch._SLL.C._A.
Col. _S. Sp. Ov.G. A.

94

IsL_

82%
101%
25%
64%
13%
92
100%
01 .6
Bi'%
19%
3-%
33
2i%
21 %
60%

£4

86
r.C.v.'io/on.Cnm.Pr.A.
P. Ie 11ef.11.0. 4 95_
04% Centr.dito
ThrongbSb.
dito
fc7%
Line 1e Hyp. Obl. 4
fc'4 d°..d".Mdrtg.G.o.3% 84
43% Chca. & OhioCv.Aand. 41

95

,

131

leHyp-Gond-Obl. 4
Baltim.SOhioCv. A. i 3%

d.l e H.-Obl. 1-25858
d.AIg.H-ObL 1-18481
en 18489-35080 4%
C.v.A.
d. 111. Div. Mortg. B.
per 1949
3%
Ch._Erie lollyp.o. 5
Ch.Gr.WestC.v.Deb. 4
d°.d _Certvüo/oP_ltA
dito Milw.St P. C.v.A.
P
S
CbicN.-W.Commonót
d _Certv.Prof.Aand.
d. le Hynth. Cert 7
d°. Mad. Extens, d°. 7

70

d°.d _2eHyp.lo<__neb

9.i4
d».Conv.üoud-Uonds4 83%
9.4
88% A. Eastorn Oklahoma

iV-|S_ïïrS«=-_==
169-. VictorVnuin
C 3
;

Rjas.Ur.C.v.Ad.A.4%
d .B.vr.geg.G.R.l2. 14
-'■ d°. G.IL 825 Obl. 6
dito dito dito 1807 479»
dito dito dito 1838 4
d».d».Fr.-000.1_84
Hyb.S.M.bel.vr.Pr.O.4
Wladik.d .G.R.1250.4

Tur_ije.A.._.Obl.s
Anatolie 2e Serie 5
Sal.-KonstSp.-Mi1.0.3
Afr.__meloSp.-Mij.A
Ken.-A__Bp.-Mij 0.3%
Amerika.
.1% Atcb.T.S.F.O.v.gew.A.
93 % d°.d°. Cert v. Pret. A
dito dito Conv. G.O. 5
9% .1». Alg. Hyp ObL 4
86% d°. Adjtistment ObL 4

■

56%
50%
87>a
103%

102

0.1835 4
80% d.d". Prior.
dito dito 1837 4 81%
81% diS
dito dito 1H9.4-—
81% dito
7 % _-005t5.M.P.0.1897 4
79% dito dito
479
80% dito dito dito i9ui 4

u-Ned.WesttSpW-M.-_
N.-Brab.Bo_

tB2

Mo_ikou-_a__id _d°.4

W__u°. d°- a. G.a
80 d. d. G.R. 125 189. 4 30%
82 d. d». G.U. 625 1894 4

1900-1907 Ob. .
N-_.C-ntr_-pw.-M. A.
d.to dito
4 100%
dito dito 1894 d°. 3 .
dito dito ’250 d°.
dito dito loiwd 3 85%
d°.d°. Bew.v.üitg.S.:h. 41
Ned-IncLSpw-Mii. A.

’

.

Portugal.
Beira Baixaleg. 0.3
Kon.Tian_.Afr.Sp. 0.5
Rusland.
KosL-Wor. Rost Obl. 4
Lodzeißabr.Spw.Mpij.
Hoi. vr. Prior. Obl. 4

85

82%

Ned. Buurtspw.-Mij.

"
|«%

_

d«.d».jl_OM0O018»_4
d.d._ r_OoO_Ll__!4

81

d.d'.Ob. 1894-95 3

?9

—

4

d_G. R. 1250 d. 4
d°. d». 7o Serie d°. 4
d.d°. 9e Serie d°. 4
d d°. 10e Serie d. 4
d">. d°. Ue Serie d". 4

81%

.76%
76%
7)
'9

61

Laaeste Hoogste
Norf. W. C. r. G. A. 63%
d°. CLv. *». A.Prl.St.
d . Genen s. -Ie H.0b.4
d MeH.D.enG.M.G.IM
dito Conv. Goud O. 4 83%
North. Pac Sp. Cv. A.
d .Pa__.CPr._.G.B.4

Vorige

d°. SinkinpsFund d°. 5
103%
—Cbi_R.-Is___i_C.vJL.

Polen.Warscb.W.A.

d°.

Laagste Hoogste

WinonnSt-Peterd°. 7

;Lo_Spw_el-lyp.O_L 4

M.-Kiew-Woron. V/b
K-K.11..M.500-10000.4
81 dito dito R.M. 2000 4
:.<>■ ).2iino 479
d.d.itM.
79%
i.d.Fr.b000.1903 4
81 Mosk.Wind.Ryb.O.4
79% dito dito dito 1838 4 78%
82%d».J20.W0Prio_1S9-4-~-_

■

"

*-

Vorige

K.Eli.b.tGi .L)af'a.o.s
Lb.-7.orn. Jassy Sp. A.

52.00 d.ActionsdeJouiss.f
'1 ".PrioritGJM2SO. 480
81% d°.,d_
H)
G. R. (323 d°.

Port Prth. Tow.Cy.A.
Santa Fel.. Cv. O.v.A.
Tem_3.Th._ooKv.O,4
iSmïe dd° .dd Kr. 2000 d°.4
. Kr. IUOOOdM
*
;jjß i'l'ransv. Land. C. v.A.
37 d. d. Cert. v. Pr. A. 37
1

.

Laagste Hoogste
dito Oblig. 3
dito 9e Rm. fl°. 3
dito dito lOeEm.d . 3

81% Idito
dito
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A.dus opgemaakt _oor het Bestuur
Vereeniging voor den ECfectenhandd.
G. H.
A. L. fiHPlrHftT

..

.

Commissaris.
.^ tft fM^. *__■*_. ±^

.

In het magazijn, achter den winkel woedde hot vuur heb meest. De schade is groot.

TWEEDE KAMER.

FINANCIEELE BERICHTEN.

ZITTING VAN DINSDAG.

Nederl.-lndische Spoorweg-Maatschappij. In de heden
onder voorhier ter stede gehouden jaarvergadering,
zitterschap van den lieer L. W. C. Gerbach, werd
het jaarverslag en de geheele rekening goedgekeurd'
en het dividend bepaald op 11'/,, percent.
De heer A. H. G. Fokker, als commissaris aan de,
beurt van aftreding, werd als zoodanig herkozen. j

—

(Per telegraaf.)
Motor- en Bij wielwet.

Bij het voortgezet debat over het wetsontwerp tot wijziging van de Motor- en Rijwielwet betoogde de heer van den Berch
van Heemstede, dat de auto op zichzelf
ongevaarlijk is en hij daarom over het algemeen hier dus niet noodig oordeelde zwaardere bepalingen dan in het buitenland. Hij
drong eohter aa.n op streng optreden tegenover roekelooze bestuurders, die een verkeerd
gebruik van de auto maken.
Minister Bevers verzekerde, dat hij
tegen dergelijke personen zoo streng mogelijk
zal optreden door intrekken van hun rijbewijs.
Met 49 tegen 8 stemmen weid eene door
den minister van den heer de Geer overgenomen bepaling in het ontwerp gebracht,
waarbij aan het Gemeentebestuur bevoegdheid
wordt gegeven om op wegen van doorgaand
verkeer binnen de kom der gemeente een maximum-gewicht te stellen voor motorwagens,
die nifet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Het Regeeringsvooi-stol, om Gemeentebesturen bevoegd te verklaren tot het voorschrijven dat binnen de gemeentekom niet harder
dan met 15 kilometeT per uur mag worden
oereden, gaf aanleiding tot een uitvoerig debat.

SCHOOLNIEUWS.
Aan de universiteit te Groningen i a
geslaagd vopr het voorbereidend examen in de god«
geleerdheid de Heer M. van Rhijn. slaagden
voor he*
Aan de universiteit te Utrecht
cand.-examen in de geneeskunde de heeren W. J.
Roos van den Berg en J. O. Beker; voor het 2e nat.J. France }
examen de heeren W. Harmsen en Th.
voor het le nat.-examen de heeren J. H. Buitenrus*
Hettema en 1. A. Luyt; voor het cand.-examen in d»
rechten de Heer J. B. de Klerk; voor het cand.examen theol. II de heeren H. C. M. Fonné en W. J.
S. Klomp en voor het prop.-examen tbeoloaje, da
Heer J. B. F. Hugenholtz.
De promotie van den heer D. Mulder
tot doctor in de geneeskunde aan de DtreC-tSCtio
universiteit geschiedde met lof.

Eindexamens Gymnasia.
Gouda. Geslaagd voor getuigschrift A: F. Anker,
mej. J. J. Geitel en J. S. Hoek. Voor AeußlQ,
W. Rupke. Afgewezen 1 candidaat.
Het examen duurt nog voort.
Examen Apotbekersbediendö.
4 candidaten
lid
IJzerman,
De Heer J. W.
Utrecht 22/23 Juni.A.Geëxamineerd
D. de Lamaar, uit Wasse.
Q.
de'dames
geslaafd
verhuisd
IV,
is
Tweede
Kamer
uit
Amsterdam
der
uit Leiden.
naar en J. C.
naar de gemeente Wassenaar, nabij Den Haag.
Examen Vroedvrouwen.
Uit goede bron kunnen wij mededeelen
Rotterdam, 23 Juni. Geëx. twee, geslaagd de
dat het bericht, dat de majoor J. Toorenenbergen
worden
overC. Kraan Lugthart en B. Schultink, beiden
het
9e
inf.
te
Leeuwarden
zal
dames
reg.
van
is.
onjuist
te
Rotterdam.
geplaatst bij den provincialen
gelijk hekend
Te Apeldoorn wordt
Vrijdag 28 Aug.
met
Woensdag
van
26 tot en
is
een nationale landbou .-tentoonstelling gehouden,
PARIJS. 23 Juni. Raapolie: Juni 81.50, Juli 81.50,
georganiseerd door de afdeeling der GelderschJuli/Aug. 81.75, 4 laatste mnd. 81.75.
wel
,
lOverijselsche Maatschappij van Landbouw, en
Lijnolie : Juni 63.50, JuU £3.75 Juli/Aug. 53.25, 4
ter gelegenheid van de 66e algemeene vergadering
laatste mnd. 63.50.
Spiritus : Juni 46.75, Juli 46.72 J, Juu/Aug. 47.25, ft
dier maatschappij.
zijn
E_.
Prins
H. de
laatste mnd. 39.26.
H. M. do Koningin ein Z.
»T 3;.1
Suitos.. 88" dadelijk 26.50 a 26.75. Witte No.
respectievelijk als beschermvrouwe en beschermva*
30.—,
4
mnd.
Juni 29.75-, Juli 28.87i. Juli/Aug.
heer dezer tentoonstelling opgetreden.
_.'. 87-1 eeralï. 60.50 a 61. —.
Oct
de
Eare-voorzitter der regelings-comniissie is van
Metl Pr! Bloem: Juni 28.- Juli 28.30, Juli'Aug.
heer 11. P. J. Tutein Notln.nius, burgemeester
28 30 4 laatste mnd. 28.80.
21.60, 4
Apeldoorn.
Tarwe: Juni 21.50, Juli 21.60, Juli/Aug.
De tentoonstelling zal zooveel mogelijk alles
Juli 16.60, Juli/Aug. 16.60, .
omvatten, wat tot het gebied van den landbouw
16.60.
staat,
als:
mnd.
vee,
laatste
behoort of daarmede in verband
paaTdem, pluimvee, producten (zuivel e. d.),
ordinair Java
Amsterdam, 23 Juni. Koffie. Goed
kunstmeststoffen, landbouwworkhiigen, voederaret.
Santos
23J
average
erood
et.,
_rki.ng,
zagrondfoew
351
bijen,
ontginning
en
tikelen.
gedopt 327
.daan 285 bn. Sumatr WIB alhier
den,, rij- en voertuigen, enz., terwijl de afdeeling
Liberia, 69 on.
Blankaham
Klepoe,
35
bn.
Kali
bn
tuinbouw omvat: tuiabouwzaden, leermiddelen, Goemiter
alhier gedopt ex diverse schepen en 04 bn.
planten, bloomen en tuinmeubelen.
Kenteng ex Koningin Wi'-helmina.
ln veiling komen op 7 Jun a.s. b_ ton
Blijkens eene advertentie op blz. IS is do termijn
Van Houten, ■10 ton De Jong, 10 ton Suchard en 6j
van inzending verlengd tot 10 Juli a.s.
ton Mignon.
Huiden. Bij inschrijving werden heden verkocht
Te Leiden is gistermiddag halfstoomend per Kaisow 1987 Run der en 399Bu£Eaf
de
firma
MNC
bij
ontstaan
ernstige
brand
drie een
en 711 stuks.
werden resp.
Op"ehouden
de;
& li-fman iv Haarlemmerstraat.

,

1

—

—
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(Vervolg derFamilie-Advertenciën uit het de Blad).

Ondertrouwd:
A. VAN

Arts
en

ie

Kockengen,

A. M. VAN DAM.

Amsterdam, 23 Juni 1908.

Geboren:
ELISABETH CATHRINA,
Dochter van
J. H. HAGEMAN en
H. HAGEMAN—BoEKwaa.
Amsterdam, 'im Juni 19uö.
Heden overleed, na eene lang-

ziekte, onze gehelde
liroeder, Behuwdbroederen zeer
geachte Patroon, de lieer

durige

ADAM GOOS.
Uit aller naam.
H. GOOS.
Amsterdam, 21 Juui 1908.
Kaiverstraat 214.
Teraardebestelling Donderdag
a.s. len 1% uur, Zorgvlied Amsteldijk.
(4560)
■__ff_______-_____________________-__Mw

Op 23 Mei overleed te Weitevreden (Ned.-indië!, na korte
ongesteldheid, onze hartelijk
geliefde Zoon, liroeder en iie-

nuwdbroeder,
H. J. A. CHEVALLIER,

Sergeant 0.-I. Leger,
in den leeftijd van 24 jaar.
Vil aller naam:
Wed. K. W. CHKVALLIER,
geb. S. v. HI_N_.EKI_LER.
v. Oldenbarneveldtstr. 30,
Amsterdam.

51 jaar.

Mede namens
wederzijdsehe Familie,
Wed. L. IJZICRMANDE JONGH.
21 Juni 1908.

LRumpt,
betuigt bij deze
Ondergeteekende
zgn hartelijken dank voor de

b,ijken van belangstelling, ondervonden bij zijue benoeming tot

Burgemeester.

D. LAAN.

Schellinkhout, Juni 1908.

de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het
overlijden van mijn innig geliefde
E.utgenoote, Mejuff. EOKULTJE
betuig ik namens üeu'amilie
mijn hartelijken dank.

Voor

L. POPPES.

Warder, Juni 1908.

(.1573)

Gasmotor 3 Pk.
goed als
te Koop
nieuw,

anügeo., zoo
met bijbeh., nog 14 d. in

te
en 1 Houtdraaibank, 2 50 M. lang met overbr.w.
_aur_

'I'hos. Robinsos,

tegen

bill.

prijs. ïe bez. J. v. Lennepkade 344.

-

LOorrespoii(leutscliap.
Een bekend Woning- en

Assu-

rantiekantoor wenscht deg. Bers.

voor Correspondent.
Vraagt ml. onder iett. O D, Alg.

'Adv.-Bureau E. E. GREEEKÊS,
(46S0j
Heerengracht 7, Amst.

Adressenschrsjver.
Wordt gevraagdvoor ongeveer 10
dagen een Adressensohrij ver,
fraai schritt vereischt, van 9—5 uur
en van B—lo uur. f 1.50 per dag.
Br.
lett. W Z, Alg. Actv.-Bur.
D. y. ALTA, Warmoesstraat 76/78,
Amsterdam.

Een joniL actiet
Persoon
mede aan't
g6vraagd,

om
hoofd
eener jonge, goed ontwikkelende,

in 't centrum van het land gevestigde Verzekerings-Mpij. te staan.
El. deeln. in aand.kap. wordt verlangd. Aanvangsalaris 1000. Br.
ir. met uitv. ml. te richten onder
Jett. O B, Alg. Adv.-Bur. E. E.
GREEEKES, Heerengracht 7, Amst.
(4579)

’
VerlronwF Pisoßü

eag zich gaarne belast met
het innen van quitantiën, ophalen
van " huur of andere werkzaamheden, hetzij voor vast of tijdelijk.
Er. br., lett. W A, Adv.-Bur. J B.
BEIJNUORP, Martelaarsgracht 16.

■MMIIIHI IMMll'iKlW.llllllI.IHIIIII—

’ ’

persoon en per dag.

'

woordiger vooreenßouwmaterialenfabriek op te treden, onverschillig
■waar. Br. lett. E O 664, N.vjdD.

(Jcvraagd'(exlcru)
een netteß.-C. WINKELJ U__'_OUW

in een ParapluiowinkeL gced
kunnende verkoopen; bekendheid
met het vak strekt tot aanbeveling
en van goede getuigen voorzien.
Br. fr., lett. IJ E 635, N. v. d. D.

1 Aug. gevraagd, in kl. gez.,
Tegen
v. g. g.
eene Dienstbode,

’
’
Huishoudster.

v. Loon

waschgeld.
Br. Ir., lett. W E 634, N. v. d. D.
26

Biedt zicll aan een nette eenvoudige
37 jaar, voor de
huishouding of tot behulp in het

huishoudenmeteenige hulp. Doopsgezind.van goede getuigenvoorzien,
liuim 7 j. in de laatste betr. werkz.
Br. fr., lett. D N 663, N. v.d.D.

£r biedt zich aan

een net Weesmeisje voor
in HOtel of Best.
Brieven te bezorgen Piulcsterbloemeiaun 146/144, Den Haag.
fatopster

Strijkinrichting.

Wordt ge vraagdflink Persoon,

grondig hekend met merken en
sorteeren van strijkgoed. Schriftel.
aanbiedingen aan de American
Steam Launury, Arnhem. (ioli)

zich aan een n. Meisje,
vooréén
16 j„ v. nette
twee Kind. ot tot hulp e. Dame.

Biedt
oi

Br.

ltt. J, Boekh.Kinkerstr.'izó.

MANTEL-AFÖEELING.

Tegeji begin Aug. wordt alhier
gevraagd eene beschaafde, li. K.
ongeveer ia jaar, als
'ie Man tel juffrouw, flink voor den
verkoop en goed bekend met veranderen. Salaris ’35 per maand,
extern. Briev. met vermelding van
tegenwoordige betrekking, onder
lett. H P, Adv.-Bur. MKERKOTTER
& to., Heerengracht 375.

Manteijuffrouw.

Met half Augustus of aanvang
September wordt in een der steden
van Z.-Holland als intern gevraagd
iiink voor
ecu Juffrouw, Jf.
den verkoop aan fijne clientèle, ten
voile bekwaam aüe voorkomende
veranderingen zelfstandig te kunnen uitvoeren, waarvan goederef erentiën kunnende verschaffen; goed
figuur gewstischt, doch n. vereischt.
lett. B O 730, _.. v. 4. D.
Br.

Jongmensch,

—

niet ouder dan 25 jaar. Salaris
/'_s. per maand. Indiensttreding
1 Juli a.s. Brieven, onder G 97,
Alg. Advert.-Bur. ROUMA fc Co.,
Heerengracht 226.

Instrumentmakers.

I>.

Warenhuis

V.

1

IlaSSClt «fc Co., Nieuwendijk 154-156.

ELF RINK'S Lingerie-Industrie Almelo-Amsterdam, es
vervaardigen teer fijne, alsook courante ondergoederen, ook naar maat, N
Dameshemden v. 95 et. tot ’5. | Heerenhém den v. ’l.lO tot ’3.
Nachthemd, ’1.35, ’1.75 tot ’B. | Sloop,’0.50 tot/4,Lak./1.25t0't ’lO. 1
Voor Ageutesseil onze goederen in Depot verkrijgbaar. (4577,11

I'jiWifiïiiïgïïl^

r fIPELDOORM.

I

Groote Nationale
m Landbouw Tentoonstelling

in een groot
een nette
Gafé-Restaurant ter assistentie van
de vrouw des huizes, bekend met
Machinestoppen. Br. ir. ond. lett.
J No. 380, aan KOOYKER's Gentr.
Adv.-Bur. te Leiden.

vertrek van hen, die
Wegens
thans gediplomeerd zijn, wordea gevraagd in het Geneesk.
Gesticnt_3rinj£greve,te Deventer, Leerling-Verpleegsters,
op salaris van ’l40 fiOJ. Alleen

—

Meisjes met onberispelijk gedrag
en geneigd te leeren voor haar
examen komen in aanmerking.

(*«2)

Voor dadelgk gevraagd een

zeer bekwame

KEUKENMEID,
van goede get. voorzien. Zich te vervoegen Kaiverstraat 27—29.

welvarend dorp in
wordt gevraagd een beschaafd
bij twee kinderen
Meisje, P.

PENSION.

’

net Meisje, oud 19 jaar, P.G.,
Eien
Tuit een oer Noordelrjke provincies, Wenscht oen gezellig

Suikermakelaar

van de Amsterdamsche Liquidatiekas).
Gebouw Mercunus, Prins Hendrikkade 20/21, Amst. Telegram-Adres:

ook binnenbelimmermg tn meubelen.
Vondelstraat 16, Amsterdam.

Kostte

PlAüflüO;

650 gekostj
vertrek n. Indië te Koop v. tü
f 400, met 5 }. gar. Br., No. 11556,,
Bur. tVad.t, Den Baag.
weg.

Kofoed-Amsterdam. Telefoon

Slechte Schrijvers. 11. C. A.
In 15 lessen net loopend Schrift.
G. J. C. v.d. NIEUWENHUIZEN,
Leeraar M. O. Schoonsckr. Prosp. op
(4457)
aanvr. Bloemgracht IG4.

’

(zwart), begin Aprü j.l.

CAMPAGNE]

Keel-, Neut- en Oorartt, I

Oo.teiude 1»,
j
is vanaf 27 Juni af wezig_

Naar Noorwegen en Zweden.

01

f|Lissone.sl.eizei_@

l^j

ggü3

mu

gn

g^g

JM

ggg Hig §pr

Prins üeMriülaii- 139,

138-144.

De TWEJSTTSCHE BANKVEREENIGING B.
W
BLIJDENSTEIN & Co. verhuurt de in hare brand- en
braakvrije icluizen aangebrachte Safe lioketteu
aan personen die bij haar naar haar genoegen zijn geïn2jj zal behoorlijk zorg dragen voor de
troduceerd.
afsluiting en bewaking der verhuurde loketten en stelt
zich aansprakelijk voor alle schade die het gevolg mocht
wezen van verzuim in deze.
De inrichting is geopend van 9—5 uur, met uitzondering op Beursvaoantiedagen van 9—12 uur. De huurprijs
bearaagt t 10.— per jaar en hooger; voor korteren tijd
speciaal tarief.
Verdere inlichtingen zrjn te haren Kantore voor be(6423;
langhebbenden kosteioos verkrijgbaar.

—

_

Pension

aangeb., Boschr. str.,
inssche Kamers met
Veranda, gr. lomm. tuin, bill. cond.,
ruime

'

goede referentiën. Aanbevelend,
Amerongen.
T.

Spiegels, _L<ij_tei_ enz.
beste adres voor solied en
degelijkfabrikaat is de N. V. SpiegeU
enLijslenfabriek vjh FirmaG.BALMA,
Nieuwendijk 85. Amsterd. (8752)
j-let

Orgel. OlMfoter stoomzüiTelfatirieli
Amer.
MF"met door
loopendHarp
t 6WillSCliOi.ll.

orgel
te koop, gloednieuwvoor lagen
prijs. Br., it. D B 732, JV. vjd u.

gegarandeerde
staande onder
liijks controle, wordt door het
geüeele land m l'oatpaketten van
pr ima

Kilogram netto, franco verzouden tegen 1.42>_ p.KUogram.
(247'J) De birectcur D. LONI' Jz.

ï%

in

A A 219, Apeldoorn.

■

’

Aan de Directrice Mevrouw E. WOEBYZEE!
Ondergeteekende betuigt bij deze hare bijzondere tevredenDirectrice der
heid en hartelijken dank aan Mevr.

wegens de genoten opleiding en
Vakschool
&
vorming tot Eerste Coupeuse, Directrice en Leerares binnen zeer
korten tijd en voorts voor de aanbeveling in een grooteinrichting
hier ter stede, waardoor zij als Kerste (Joupeuse
«je op
thans fungeert.
Ondergeteekende recommandeert mitsdien deze Vakschool,
eenig in Nederland, ten zeerste in de waardeering van het publiek.

8

ANNA MABIA BARTELINGS,
No. 3, Nov. 1907.

Amsterdam, Van Limburg

____

'

'

Mejuffrouw BARTELINGS is thans Directricebg dezelfdefirma
_m en door deze firma zijn Mej. RICHTEU en Mej. POPFELSDORF,
| Amsterd. Damstr. No. 2, als Eerste Coupeuses geëngageerd geworden daar deze drie dames oud-leerlingen der Mode-Academie
van Cursus II zijo, zoo is dit tooh zeker een schoon.
■m
||§ bewijs, dat alle leerlingen der Mode-Academie
onovertreft'elijk goed het vak leeren. Wij hebben besloten ook
dezen Cursus H als Zomercursus te geven tegen den halven prijs
en kost de geheele opleiding tot Eerste Coupeuse,Directrice en Leerares in plaats van ’150.— siechts ’75.—.
____?" Wij maken er op attent dat slechts
BB
W EEN WEEK VAN AE HEDEN dames tegen dezen
1 halven prijs aangenomen worden en is tegen net Hertst3»| saison haar opleiding geëindigd en zijn wij gaarce bereid ieerin betrekkingen als Eerste Coupeuses
-1 lingen die zulkste wenschen
plaatsen; oud-leerlingen van dezen cursus zijn
■of Directrices
mm» als Leeraressen geplaatst aan de Industriesoholen van AmsterZoist, Utrecht, Groningen, enz. enz.
Hjjl dam, Leiden, Zwolle,
Verblijf van iedere leerling tot volkomen bekwaamheid 1
"j
__l Vakkennis geheel onnoodig 1
,

M

„Lotssïco".
Volgestorte Polissen te Koop gevr.

We_s, 23 jaar, familie onbesproken, 260,000 ir. kapt., met
iemand met eervolle pos. Adres:

Br. fr., lett. 3? P 866, A. v. d. D.

liascltrljvïiig

af heden Puike, Kijpe Betuwsohe Meikersen,
Van
_ na
postw. 1.35 fr. K.

’

ontv.

bruto.

H. VAN TRICHT, Fruithandel,
Buren (Betuwe).

Zendt postwissel a

’

itoluwsclie Meikersen.
9
B.
SEPTEB Jr., Tiel. Telef. 53.
NIJMEGEN. |
Schoone Collectie
■^s-mr-mé-tt Luxe-Honden
ais
SCSSy

Vraagook onzen gratis Reiskalender. Alieenreizenden gebruikt onze
uitstekende Hótel-Coupons. Voor
plaatsbespreking in VV'agons-lits
of Luxe-treinen Hoofd-Agentschap
(4584)
Cic des Wagons-lits.

Mpij. tot Exploitatie van
Magnesit Groeven in tubaca,
Amsterdam.

Buiteng. Alg. Verg. van Aandeelhoudersop Dinsdag 14 Juli e.k.,
des middags ten tt uur, Westerstraat 218.

Kll-DJE.
Een ongeh. Moeder zoekt voor
haar Kindje (meisje 3 mnd.) verzorging tegen heel matige verg.,
geh. aaun. of opn. in eenig kinderh.
Br. fr., lett. O P 731, *. v.d. D.
(4509)

Meikersen._

Na ontvangst postw.
’1.45
verzend ik 5 K.G. fijn uitgezocht
franco huis. Rembours 15 ot. hooger. Niet goed geld terug. (4571)

Neder-Betuwsche Fruithandel
VAN LONDEN Jr., Varik (Geld.).

Partioulier Kapitaal disponibel

tegen matige rente, onder pers. of
zakei. Bekerheid, ook op 2e Hyp.,
vlugge afwikkeling. Disoretie verzekerd. Br. fr., lett. B O, Boekh.
DIJKMAN, Wolvenstraat 4.

Spoorstraat 2a, n. 't Oranje-BClel
Oudste Kantoor van vaste goe-

_.

deftig, gef "
Wed.>

bosch.
Kennism.z. gez. m.opger.
hum.,
H„ 50—60 j., door
g. h.,
4o j., v.

P. G., netten Inboedel.
Br.
lett. G B 666, tf- v.d.D.

Huwelijk.

Ambtenaar, oud 38 jaar, salari»
1500.—, wenscht kennismaking
met een
Prot. __-eisjej
tusschen 25 en 35 jaar. Br. ia. voli,!
ond. lett. C M 662, _..«/<_ __J

’

Wagnerianen!!! j
lets moois voor Uül

Het was bij den vorigen ui tgeveii
3.90, 'n stevige prrjs voor eenj
roman; wij kunnen echter than_K
hetzelfde werk aanbieden voor>

’

slechts Een Gulden 50 centr
l>e Moinau Tan

Ricliard Wagner,
2 deelen, ruim 400 blz. druka
Het beroemdeboek van POZSON _3
over Richard Wagner.
\
Het is niet het doel van dea;
kritieken,
schrijver geweest op de
van verschillende partijen in t«
gaan, doch naar zuivere bronnen^
zonder vooropgezette tendenz, zijn
liefdeleveu en de ontwikkeling Tam
zijn genie te schilderen.

JPOZSONY's boek is eeui
prachtroman. Richard Wagneri
was een romantische persoonlijk-j
heid in zgn leven en werken, terwijli
van zelve bij een man van zijnaf
geestesgaven ecu romantisch ziele*
leven niet kon uitblijven. In het)
bijzonder gaan van de bladzgdeoJ
waar de schrijver ons doet meeleven!
in het huwelijkslevenmet zijn eerstel
vrouw Minna Planer en ac moei-!
lijke jaren met haar doorgemaaktJ
een zeldzame bekoring uit, ha

schildert ons eohter
WAGNER van kind tot grijsaard
in de kunst en kunstenaar..on.ge*
ving, te midden waarvan hij »ioh
vanzijne geboorteaf bevondenheeft
Te bekomen bij GEBKs.
KOSTEB,, .Leliegracht 28,
Amsterdam. Naar buiten fro.
thuis na ontvangst van postwissel,
waarop men gelieve te zettent

»Voor Wagnerromant.

m.

Magazijnen van den Meubefbazar

Be SINGEL 263-283, alhier, zullen gedurende
de maanden Juli en Augustus des.
avonds na 6 uut* gesloten zijn.
,

_____J. MEIJERINK MEIJER.

ARN. HOUTSCHILT.
■"

■

Jongmensch met Eindexamen _■_. B. S.

'

"_.

(4578)

Collie (Schotsche Herder) geel raet witten
kraag, witte Kees, Foxtemers,
Black and ïarm
sneeuwwit
Uamesleeuwtje,Mo[)Soii_uckhondje.
Alle 1 j. oud, Reuen, prima raszaiver, kamerzindelijk. Billijke prijzen.
BONVJiS.kuporteur vanliaanonden.

]

70 Kamers met Salon en Balkon.
Nog eenige Kamers disponibel. Matige Pensionprijzen*
Prospectus op aanvrage.
SIMON PLUIMGRAAPP, Directeur, j

Hêtël w HeFSpïjker"i
bij _\_ijmegen,
Beek
groote 'i'uin en Bosch, Elecmodern ingericht

—
—
Pensionsvoorwaarden. —

prachtige ligging
trisch Licht.
Billijke

Prospectus op aanvrage.

In een der groote steden te tuur of ter
gevraagd een net

overname

|e»ra_r_§| Bu^ger-Hêtel

/fjy.
i?y_--_w___

Firma VV ALTMANN Co.,

thuis te Amsterdam, bij een beBekwame Instrumentmakers schaafde familie of dame, om zich deren te Ngmegen. Opgericht 18Ü0.
gemakkelijk te leeren bewegen en GBATIS toezending van WOkunnen geplaatst worden.
Instrumentenfabriek Gasthuis- zich meer te ontwikkelen. (4582)
NIJSfGGIBS met PIA-TTEN(954)
.Br. ir- lett. ï T 734,tf. e. _.Z>. J-GBONDutrecht.

Programa_a's è, 10 ets. per stuk.
LISSONK & i-OOJS.,
Singel 155, Amsterdam.

1.75 en U

ontvangt, zoodra ze goed zrn,

_

Zwitsenand.

60°/o, idem opj

lengte voor sterilisatie 100 <¥<> meer.l
Aspergekw. lsidorus,Bergen-op-Zoom.'

Kurhaus, Egmond-aan-Zee.

’

Bureau Wóninggids

Salzkammergut, met praohtigerijtoeren.
13 Juli naar Lnzern, Interlaken,
Jungfrau enz.
14 Juli n/h trotsche Zuid-West-

’

Slierasperges

Particulier (.rediet,

franco ö lülo van de fijnste (4575)

®1

der Olympisohe

spelen.
1 Juli praohtige reis door bet
Engadine Oost-Zwitserland.
2 Juli Parijs, Versaiiies, Fontamebleau.
7 JuU naar denßijn en hetAhrdal
per rijtuig.
9 Juii naar het schoone Tirol en

Mr. DOUINË, 68 Rue Rivoli, Parijs.

bedragen tot 50 beschikbaar, op
elke solide voorwaarde of onderp.
Kantoor 10-1 en 7-y uur. Spuistr. 131.

De Directeur der Stadsreiniging.

met bijwoning

ASPEEGESÜ!
De fijnste BergscheAsperges,
dik, wit en .inalsch, altijd versch,!
gedurende den geheelen dag ge-i
stoken, net verpakt in kistjes,j
franco thuis in Nederland. (3463);
15 Dos
tegen postw.,
2.25
12 » i 1.76 "»\ remb. 16 Ct. En
Ou» 1.10 j Pracütige, inalsotwi

met lust in techniek kan plaatsing vinden aan eene nieuws
omvangrijke Fabriek te Amsterdam. Brieven frc. No. .202,
SCELELTKMA & HOLKEMA's Adv.-Bur. Wijde Kapelsteeg.

(Zeer ernstig.)

StatoÉi!ii Amsteriam.

n/d wereldstad Londen,

Tentoonstelling en Wight, 14 Juli

versche

Gras boter,

Koop Boxer, 1 jaar oud,
reu, oi ruil tegen jongen Holl.
Te
herdershond. Adres v. Hasseltlaan

of

30 Juni

Deposit.
Safe
Spuistraat

Aangeboeien in beschaafd ge-

lin zeer net en degelijk Pension
(ruime kamers), a j 1.76, i en
’2.60 p. p. p. d. Br. fr.. lett. G
R, Bur. Veltxcht CH. (XBE XBES
(4581)
& Oo), Velp (G.).

HENDRIK KOFOEQ,
(Call-Makelaar

JAN I>E MEIJER,
Architect,
(1940 J

_ü

naar een panij Lompen, ivletaGlas, Beendelen,
(4576)
enz.
ren
met Pension
Töör 39 Juni 1908.
gevraagd, tegen 1Juli, omtrek
faieisv. V. ür.
met prijsopgave,
Conditiën en InschrijvingsbiljetNo. 40.,_anSXENFERXKKÜE_Ë& ten zijn op franco aanvraag kosteVAN DER ZANDE, Bkh. te Arnhem. loos verkrijgbaar bij den Hoofdopzichter belast met den Beltdienst.
VEJ_P.

gen ook het Nr. van de maand Juni.

Garandeert dagelijkschelevering. (1218J

Programma's en insclirijv .iigsltiljel-cn zijn
verkrijgbaar bij den Secretaris der Begeiings-Commissie,
A. VAN I>EK VE_tT, Wilhelminapark

inzendingen is
tot 10 JUÜ a.s.

Augustus

gevraagd.
Juffrouw
In een eerste-klas Hotel, op een

verschijnt in de eerste week van
de volgende maand.
Abonnementsprijs bij vooruitbetaling:
Voor één exemplaarflO p.j., fr.p.p.
Meerdere exemplaren > 5 » » » » »
Nieuwe inteekenaren voor de 2e
helft van den jaargang 1908 betalen
den halven abonn.prijs en ontvan-

DEKKERs
IJshandelJ
AMSTEEDAM.

ü

BZ.
Ds aangifte
verlengd

Kinderjufr. b. z. a. gjj] Mode-Academie R. & E. WOHRYZEK, 346 Marnixstr. B/h Leidschepl.
of Sept., reeds als
tegen
zoodanig werkzaam geweest en
T© Huwen
van goede getuigen voorzien.
729, N.v.d.D.
Br. fr., lett. A
Lieve
i_

Het Maandelijkse!! GverzicM Tan
den SüikerMndel

van

onder Biooge Bescherming van H. M. de Koningin en
K. H. den Prins der Nederlanden.

WL

18

Onze reizen n/d Noorsche Hoofdsteden en den prachtigen Ilardauger*
Geiranger en Romsdal vertrekken 9 Juli. Programma's verkrijgbaar.
Zes reizen naar de trotsclie Westkust, den beroemden Hardanger ca
het Bratlandsdal, vertrek BJuli, 15 Juli, 22 Juli, 29 Juli, 5 Aug., 12 Aug.
Een speciale reis naar den beroemden Hardanger, vertrek 29 Juli, a
Programma's a 10 ets. per stuk. LISSON£! & ZOON,
’l7O.
Singel 155, Amsterdam. Voor bootvaarten door de Fjorden
(.4583) j
n/d jSoorokaap wende men zich ook tot ons.

26—38 Augustus 1908,

B

5e BLiP:

H

R. K.
M
Wordt gevraagd
dit gebied
BB aldaar

Zit-Slaapkamer

Wordt gevraagd voor kantoor■werkzaamaeden, 's middags van
I—61—6 uur, een

H In Blouses, Costuumrokken, Onderrokken, Stoffen, Katoenen,
I Ceintuurs, Parasols.
(4483)

Bouwk.-Teek. biedt zich

P.
,

f

aan, ook genegen om als Vertegen-

j Gevraagd op Assurantiekantoor,
[tesen 1 Juli a.s., een
goed kunnende rekenen en
een nette hand schrijvende.
Br. Fr"., lett. S D 699, N. vjd D.

111 Mllll _=__■■____■__

ver onder de waarde

Br. fr., lett. IJ J 704, N.v.d.D.

iiiii^ïöi.

II

___l_lll_ _«l»l-__-l_______«l-l

19(J8.

Opruiming

gevraagd, te Zeist of omtrek,
voor 4 volwassen personen, gedurende 3 a 4 weken vau af begin
1.50 a
2.— per
Juli, tegen

en ter assistentie van de vrouw
des huizes. Er. br., iett. B Ü23S,
aan ALLERT DE LANGE's Arm.Bur., Damrak, Amsterdam.

JONGSTE EEDIENDE,

WCTHrSfSUAX* I_"4 J UKI

ÜÏTH TJAÖ Y_ES

PENSION

____u_________________________a_Bi«»

Heden overleed, na een langdurig doch geduldiglijden,mijne
geliefde Echtgenoot, de Heer
IJZUttMAN,
in den ouderdom van ruim

"_>____.

__.IJ_IT.WS

met of zonder Caié-Restaurant. Franco brieven met
uitvoerige inlichtingen worden onder motto „Burgerhótel"
ingewacht, Bureau Nederl. Hötelhoudersbond, Amsterdam.

IL.Bp®k-

.en Kunstdrukkerij ./h__.o___-Off_;____., HüaNKlt ti VAN

bANTJS^

