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Eerste Blad.

—

BinnenlandschNieuws.
12 September.

—

Uit de Staats-Courant.
KAMER-SLUITING.

—

Bij Kon. besluit van 5 September j.l. het eerste
"n de St.-Ct. voorkomende met de onderteekening
van Koningin Wilhelmina
is bepaald:
Do tegenwoordige zitting van do Staton-Generaal
zal worden gesloten op Zaterdag 17 September 1898,
des namiddags te drio uren.
De Minister van Binnonlandsche Zaken wordt gemachtigd zich op dat tijdstip to begeven naar de
Vergadering dor
teneinde in eene
vereenigde vergadering der beide Kamers, de zitting
'n naam van de Koningin te sluiton.
Bij Kon. besluit van 5 September jl.
is tot Voorzitter van de Eersto Kamer der

—

Staten-Geaeraal

aanvangen

benoemd
Kamer.

—

gedurende de zitting, welke zal
in September
Mr. A. van Naamcn van Eemnes, lid dier

—

op den derden Dinsdag

By Kon. besl. ziju bauoomd : met 10 September,
tot burgemeester van Puttershoek G. A. ven Driel,
met 14 Sept., tot bursecretaris dier gemeente;

—

—

gemeester van Beets en van Oudendijk fl,
met 15 Sept., tot burgemeestor van Vianen J. 11. J.
Alers;
met 16 Sept., tot burgemeester van Dron-

—

Beleu en van Hoesbeen M. A. 8011, seoretaris dier gemet 18 Sept., tot burgemeester van
meenten
met
Oterleek J. Blom, secretaris dier gemeente;

—

—

19 Sept., tot burgemeester van
J. G. Borgemet 22 Sept., tot bur-s'«s, secr. dier gemeente;
gemeester van Hey- en Boeicop J. Pot, secr. dier
gemeente; en tot burgemeester van Hindeloopen G.
J- E. Avenhorn van Nanta :
met 25 Sept,, tot burgemeester vau Zeagehuchten J. Smulders.
Goedgekeurd is, dat P. M. van Vorst, burgemeester
vau <Je gemeente Dieden, is benoemd tot secretaris

—
—

dier gemeente.

non-activiteit L. de Vlaming, van
het wapen dor
is met 1 November op
Pensioen gesteld, ’2lOO 'sjaars.
De le luitenant H. J. Terpstra, van het 6a reg.
infanterie, is op non-activiteit gesteld.
Met 1 October is aan den, met dien datum, op zyn
verzoek eervol uit zijne betrekking ontslagen keurder
van projectielen by do constructie-werkplaatsen te
Delft L.
een pensioen verleend van 534
De kolonel

op

'siaars.
Tot militair-apotheker 2e kl.
Nederlandsch-Indië is benoemd
Oosterbaan.

’

bij hot leger in

en aangestold A.

Tot leeraar aan de Rijks Hoogere Burgersohool
te Warffum is benoemd X F. Kramer, thans leeraar
**& het gymnasium to Maastricht.
Aan J. N. G. Adam, geboren te Jambe (België), is,
mits hij overigens aan de daartoe by de wet gevorderde vereischten voldoet, vergunning verleend tot

het geven van lager

onderwys.

De Minister vanJustitio geeftWoensua S 14 September geen audiëntie.
,De Statuten der navolgende Vereenigingen zijn opgenomen in de SS.-Cf. No. 212: De

1

—-

üordrechtsche polikliniek, te Dordrooht; Vereeniging
behartiging van de belangen der huiseigenaren in
Nederland, te Amsterdam; Nijmeegsche Runder- en

'Varkensslagcrsvereeniging,
°*
—

—

Gemeente van
te Nijmegen;
ook wel Baptisten genoemd, te

gedoopte

.^akkum.

Bitslag van de inlB9Bte's-Graven**aSe gehouden examens ter verkrijging van akten
Van bekwaamheid tot het geven van Middelbaar

Düderwijs in de Hoogduitseho taal.
Akte

A. Mannelijke candidaten. Aangemeld 21 oan-

De stof

katoen.

van het leven is gemaakt van zijde

of van

Ch. Nobmant.

-

FEUILLETON.

Het spoorwegongeluk bij Bagonsewo.
«*w het Duitsch van

HELMUTH WOLPHARDT.

2)

Ook andere der aanwezigen verklaarden,
aat Milow, als hij dronken was, hoogst gevaarlijk voor anderen kon worden en dat
Eljn wraakzuchtige aard dan voor niets stond.

'/Dienzelfden

morgen," verhaalde een hun,/had men hem, op een mijl afstands
Rothaide,
op den weg, die evenwijdig
V"*
Blet de spoorbaan loopt, zien op en neergaan
?a zich verschuilen, als hij iemand zag aanalsof hij iets te verbergen had."
Toen veranderden de aanwezigen het
van gesprek door eene opmerking
'an den chef.
F/Die Rodewald is toch een zonderling
Wensch," zeide hij halffluisterend, „hij is de
rijkste grondeigenaar in de geheele streek, en
JU» adellijke buren zouden gaarne omgang
*ac» hem hebben, maar hij wil er niets van
Ö6r>

«omen,

didaten, van welke 1 niet is opgekomen; 11 werden
afgewezen en 9 toegelaten.
Vrouwelijke candidaien. Aangemeld 11 candidaten,
van welke 3 ziju afgewezen en 8 toegelaten.
Akte B. Mannelijke candidaten. Aangemeld 6 candidaten, van welko 2 zijn afgewezen en 4 toegelaten.
Vrouwelijke candidaten. Aangemeld had zich éón
candidaat, die is afgewezen.
Uitslag van de in 1898 te 's-Gravenhage gehouden
examens tor verkrijging van abten vanbekwaamheid
tot hot geven van Middelbaar Onderwijs in do
Engelsche taal.
Akte A. Mannelijke candidaten. Zich aangegeven
hadden 30 candidaten; niet opgekomen 4, niet opgekomen voor het mondeling gedeelte 4, afgewezen
8, toegelaten 14.

ver boven onzen lof. Meu had niet verzuimd to vermelden van welk edol bloed de dieren waren, hoeveel
eerste en eereprijzen ze op nog jeugdigen leeftijd
behaald hadden. leder, die zooveel veelconnis heeft,
dat hvj een koe van een varken kan onderscheiden,
moest zien met welke uitgelezon dieren men hier te
doeu had.
Dan maakte bovendien de spiegelgladde, zsor fijne,
agdeaohtige huid op allen een buiteugewonen indruk*

hij
Reeds op het einde van zyn 4e levensjaar
naar school gezonden. De vader was ecu wetenschappelijk medicus, dio midden in een drukke praktijk
tyd vond om in 1838 een goudon medaillete behalen
met een antwoord op een prijsvraag over de ziekten
der gewrichten. Reeds in 1841 echter stierf de vader,
op nog geon 35-jarigen leeftijd. Met zijn moeder naar

Dokkum verhuisd, werd in 1843 de jeugdige „rationalist" naar de school der broedergemeente te Neuwied
Maar toen de koeien werden uitgemolken en van gezonden. Land Bpreekt in zijn autobiographie met
elko koe ïveer dan een groote emmer vol van veol ingenomenheid van deze school, die hg in 1846
de heerlijkste melk kwam, van sommige ruim verliet, wat niet wegneemt, dat de afscheiding, die
anderhalve emmer, toon wisten onze buitenlandsche zyn geliefde leermeesters te Neuwied in practijk
collega's niot wat zij zagen en betuigden zo hun onverbrachten en welke met meer consequentie betracht
holen bewondering, 't Kan niet anders of dit moet wordt in de geestelijke orde der R. K. kerk, het
nawerken. Vast mogen wy er op rekenen, dat zii in tetricum en fanaticum in de discipline, hem altoos
Vrouwelijke candidaten. Zich aangegeven hadden 39 alle deelen der beschaafde wereld reeds hebben tegen is geweest. Zoo bleef hij een rationalist en een
candidaton; niet opgekomen 2, niet opgekomen voor vermeld wat zij hier zagen, dat zij den roem van ons independant, ook nog in de laatste levensmaanden,
het mondeling gedeelte 11, afgewezen 9, toegelaten 17. ongeëvenaard rundvee overal hobbon verbreid.
toen een doodelyke ziekte zijn krachten ondermijnde.
Op de conrectorsklasse to Loeuwarden, waar hg in
Akte B. Mannelijke candidaten. Zioh aangegeven
Hulde aan Edam's Burgemeester voor zyn initiaaan de Rogeering en aan de Hollandsche Maathadden 11 oandidaten, niet opgekomen voor het
1846 kwam, werd hij door J. C. G. Boot, die reeds
mondeling gedeelte 3, teruggetrokken 5, afgewezen 1, schappij van Landbouw voor hun steun, aan geheel tweemenschengeslachten heeftzien afsterven en geëerd
Noord-Holland, maar vooral aan da Baemster, voor
toegelaten 2.
wordt door hot derde, in het Latijn en Grieksoh inVrouwelijke candidaten. Zioh aangegeven hadden het groot aantal praohtexemplareu van hun uitmungewijd. Verder voelde hij zich vooral aangetrokkentot
5 candidaten, niet opgekomen voor het mondeling tend veealag, eveu gewild om melkrijkhoid als wegens botanie. Da onlangs overleden Suringar was een zijner
gedeelte 1, afgewezen 1, toegelaten 3.
fijnheid van vleescli. Men heeft het ijzer gesmeed medescholieren. In Mei 1850 werd Land te Leiden
Do namen der geslaagdenzijn reeds vroeger medeterwijl het heet was. Bravo !
ingeschreven als student in de letteren. Twee jaar
Eeicus.
gedeeld.
later ging hg over tot de theologio. Hij behoorde
tot de geestdriftigebewonderaars van Kaiser, en dat
INTERNATIONALE TELEPHONIE.
Stadsnieuws.
deze van invloed is geweest op de richting van zijn
Voor het publiok verkeer tusschen Ut r o e h t eenernadenken
en onderzoek en in hem een eerbied voor
zyds en Ber 1 y n (zonder do omliggende plaatsen),
Prof. LAND.
de nutuurstudie heeft bevestigd, die wel eens pleegt
Hamburg, Lübeck en Bramen anderzijds
In de rieden gehouden zitting der letterte ontbreken bij personen met wysgeerigen aanleg,
zal voortaan vau de telephoon kunnen gebruik gekundige
afdeeling vau de Koninldijke Alcademie staat buiton kijf. Werd hy verder als jong student
maakt worden.
van Wetenschappen gaf Prof. Dr. G. B. Sprayt in hooge mate aangetrokken door de schitterende
Tot dit verkeer worden echter alléén die geabonde aard van Land verschilde toen
neerden van hot telephoonnet te Utrecht toegelaten, een levensbericht van wijlen Prol Dr. J. P. N. gaven van
al te veol van
met diens afkeer voor wat hij
van wie bij het Eyks-telephoonbureel aldaar bekend Land, in leven lid der afdeeling.
Wij ontleenen daaraan het volgende:
„philosophisch gewauwel" noemde, dan dat hij in
is, dat hunne perceelen door dubbele dradon met
Weinigen hebben in gelijke mate als Land den eigenlijken zin zijn leerling zou kunnen zijn gebleven.
dat net ziju verbonden.
Vooral van Juynboll heeftLand veel geleerd, en ook
De telephoonnummers van die geabonneerden zijn naam van onze vaderlandsohe wetenschap in het buiwel van Kuenen. Behalve aan de tydroovende studie
in den „Eyksgids voor den intercommunalon en den tenland weten te doen eerbiedigen.
internationalen telephoondienst" van een sterretje
De beste beoefenaren van Semitische taal- en der Oostorscho talen, wijdde Land zich aan het
lettorkundo, do besto schrijvers over wyaliegeatte, de botauiseeren, de sterrenkunde en de muziek. Wat den
voorzien.
Land schijnt door den
De prys van een enkelvoudig gesprek bedraagt beste kennere van do wotonschnp eu de geschiedenis invloed van Scholten
ondanks zichzelf
te zijn
Breinen ’1.45; dor muziek in do gan3ehe werold zagen in hem vurigen profeet
tusschen Utrecht en Berly'n ’1.95;
meegesleept. Ondanks zichzelf, omdat zijn geest toch
Hamburg
iemand, wiens beschouwingen en modedeelingen
1.70
Lübeck 1.70.
Gelegenheid tot het wisselen van gesprekken zal
altyd aandacht verdienden. „Land vereenigde in te criti3ch aangelegd was om op den duur vrede te
bestaan: hier te lande van 7 uur voorm. tot 9 uur zich'"', ?2gt 7.ijn vriend De Goeje terecht: „twee kunnen bobben met de dogmatiek van Scholten, en
die niet dikwylß samengaan, „die evenmin met het Hegelianismo der rechterzijde, waarnam. (Greenwiobtijd);
in Duitschland volgens den
nm*.
peerfc*» kan
* z
i
ruidden-Europeesehen tyd van 8 u. v.m. tot 10 u. n.m.
Overigens gelden voor dezen dienst do regelen au
IrSeï'daad had hij grooto belangstelling voor nage- minder met de wyze, waarop aét gebruikt, weru uai
aan meesters als Plato en Aristoteles, Spinoza on
voorwaarden welketen aanzien van het internationaal noeg alles wat waetbaar is, daarbij een waren hartstelephoonverkeer tusschen Amsterdam en Rotterdam
Kant, hun plaatsen aau te wijzen. Toon Land Leiden
tocht voor nauwkeurigheid, en eindelijk de onweereenerzyds en Bremen anderzijds zijn vermeld in de
staanbare neiging om niet alleen te kannen, maar verlaten had, vond hij zyn eigen weg weldra torug.
Spreker gaat nu eenige der geschriften na, over wijsSt. Ct. van 2 October 1896, No. 232.
ook te weten en te bogrypen. Wat zijn zich verdiepen
begeerte, over Syrische literatuur, waarinLand reeds
aangaat iv wat men wel eens minachtend „kleinigKaas en vee te Edam.
heden" noemt, spr. herinnert aan de nasporingen, vóór het einde van zijn studietijd den roep van geleerdheid, die van hem uitging, waar maakte. In zijne
tentoonstelling
bekroningen,
zonder
en tooh
dio hem leidden tot hot onderscheiden van vier uitEen
gaven ;Van Spinoza's Tractatus Theologico-politicus, critieken treedt oorspronkelijk eene eigenaardigheid
zoo goed geslaagd en zoo aan het doel beantwoordend als ooit te voron met eenige expositie het wier kleine verschillen tal van lozers waren ontgaan, naar voren, die Land eerst langzamerhand met steeds
en vooral de moeite, door hem besteed aan het vastklimmend gevolg bestreden heeft. De gave om zwakgeval was.
het
van
heden en tekortkomingen om hem heen op te merken,
jaar
uitgaaf
juisten
titel en
Reeds word met een enkel woord in ons blad stellen van den
melding gemaakt van den tocht der ruim 200 jourvan de la Eorge's Traite da VEsprit de I'Homme. die hy.volgens zya autobiographie.reedsals kind bezat,
ging gepaard met de neiging om zyn ontevredenheid
nalisten (moest buitenlandsche) en van deze tentoonWat aan don anderen kant do breedheid van bedaarover op scherpe wyze uit te spreken. Dit kwam
stelling. De Burgemeesters van Edam en Kwadyk handeling aangaat van gewichtige en moeielyke
ook uit in zijn mondeling verkeer. Maar daarbij zat
(de heeren Calkoen en De Graaf), benevens de Heer vraagstukken, zoodat het niet gemakkelijk was hem
U. J. Tuyn, wethouder van Edam, wachtten ons aan daarbij te volgen, roepe men zich voor den geest ziju geen boozo bedoeling voor, geen lust om te kwetsen.
In 1857 promoveerde Land op een dissertatie:
artikel: „Oorzaken en Gevolgen" in De Gids van
het station.
Op de boerderij van Baron van Goltstein zagen vele gedeelten van zijn „Inleiding tot de Wijs„De Jacobszegen", die door Prof. A. D. Loman om
haar voortreffelijkheid geroemd werd. In 1857 ontwij kaas maken. De buitenlandsche journalisten zagen begeerte", enz. In '83 of '84 was Land begonnan aan
ving Land van Rijkswege eene subsidie »ten behoeve
dit met de grootste verbazing. By deze gelegenheid een breed opgezette autobiographie, die, jammer gezyn
jaar.
vardar
dan
tot
12e
van nasporingen van Syrische handschriften in het
noeg,
voortgezet
niet is
vernamen wy, dat zachte vette Edammer en
Zyne familie is afkoumtig uit Noorwegen. Axel Land
Britsch Museum." Zyne onderzoekingen leidden tot
kazen overal in 't buitenland zeer gewild zyu. Van
onder den naam
vestigde zich
de uitgaaf van zeven
Leidsche, zolfs van de beste, wil men echter, vooral in
de overgrootvader van onzen Land
Parijs, niets weten; men vindt ze „afschuwelijk." Dit hier te lande. Zyn vader promoveerde in 1829 in do van Anecdota Syriaca.
Na zijn terugkomst in het vaderland werd hg begeneeskunde en huwde in 1830 met Cath. Elis. Hulszeggen wij zeker niot na. In Noorwegen en Rusland
beek, destijds wonendo to Delft by haar
noemd tot algemeen secretaris van het Nederlandsch
hoeft men zo daarentegen zeor gaarne.
Bijbelgenootschap, een betrekking, die hij 5 jaren
Op de kaasmarkt was zeer veel kaas aangevoerd den Luthersohen predikant G. G. Land. Uit dit hubekleedde en gedurende welko hy' verschillende
April
ge23
Jan
Pieter
Nic.
Land
vlug.
eigenaardig
handel
1534
welijk
de
soheen
Het
schouwwerd
on
verhandelingen het licht deed zien op hot gebied
zijn
hy
fijn
Delft.
Van
zal
mubelangstelling.
boren te
moeder
hot
spel wekta veel
en op dat der
De kaas, die wy proefden, was uitmuntend.
zikaal gehoor hebben ontvangen, de belangstelling in van de geschiedenis der godsdiensten
spreken
zich
doen
Veel
van
heeft Land's
gedistingeerde
eigen
wijsbegeerte.
schoone,
het
dat
ham
prachtig
vee,
het
rundvee
dat was het
was»
Maar het

.
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—
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—
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weten. Hij bemoeit zich met geen mensch! bij de kleine Hertha verschijusalen, die deden
Daar zit hij nu weer in zijn eentje en heeft vreezen, dat zij aanlog bezat voor dezelfde
tegen niemand onzer een woord gesproken." rampzalige zielsziekte, waar haar moeder aan
„Men moest het eigenlijk als ecu beleedi- leed. In die dagen bezocht ik den stillen, erngiag beschouwen," voegde ecu ander er bij; stigen man op Sandhofeu en zag hoa hij in
„al hebben wij niet zoozeel geld als hij, wij een toustand van hevige radeloosheid ver."
keerde. Hij vertrok met zijn lieveling naar
zijn daarom niets minder
eigenaar
groot
van Sandhofen
Berlijn om een der beroemdste specialiteiten
„Gij doet den
reeds
te raadplegen, en keerde eerst drie maanden
man,
bejaard
onrecht aan," merkte een
op. „Hij heeft zijn eigenaardigheden —dat is lator, diep terneergeslagen, terug, en alleen.
maar trotsch is hij volstrekt niet en Men had hem gezegd, dat het eenige redzóo,
in middel een voortdurend verblijf in het Zuiden
hij doet veel goed aan de armen, maar
stilte, en datis het ware. Dat hij zoo op zichzelf kou zijn, onder bestendig op«chtv an een beis en elke conversatie vermijdt, is waarlijk niet kwamen geneesheer! Rodewald was in die
te verwonderen. Het is hem in zijn huwelijk dagen volstrekt nog niet de vermogende man
nog noodlottiger gegaan dan Milow. Jarenlang van tegenwoordig, maar hij getroostte zich de
heeft hij zijn zieke vrouw met voorbeelde- belangrijke uitgaven, aan dat verblijf verbonlooze toewijding opgepast, en toen zij naar den, en bracht haar naar Cannes. Later vroeg
het lichaam weer beter werd, vertoonden er ik hem hoe het met zijn dochter ging. „Zij
zich bij haar verschijnselen van ongeneeselijke was," zeide hij mij, ,/Uog niet sterk genoeg
krankzinnigheid, zoodat hij verplicht was haar om het ruwe noordelijke klimaat te verdranaar een gesticht te brengen. Ik weet niet of gon." Gij ziet, haeren, dat gij het mis had met
de ongelukkige vrouw nog leeft, want Rode- uw afkeurende woorden betreffende mijnwald spreekt nooit over haar, evenmin als heer Rodewald."
Deze mededeeling had eene min of meer
over zijn dochter."
„Zijn dochter?" vroegen verscheidenen der gedrukte stemming ouder de aanwezigen teaanwezigen. „Wij hebban nooit geweten, dat weeggebracht, niemand gevoelde lust om
tegen te spreken en er hoerschte eenige oogenhij een dochter hadl"
vervolgde
de spreker, blikken eene pijnlijke stille, waaraan do sta„En toch is het zoo/
altijd hal filmster end. „Ik heb haar tot haar tionschef een einde maakte.
zosde jaar gekend en gezien hoa hij het kind
z/De trein is reed 3 20 minuten te laat,"
afgodisch lief had. Toen echter, het zal onge- zeide hij, naar de klok kijkend; „en hij is
veer tien jaar geleden aijn, vertoonden zich zelf nog niet eens gesignaleerd/,

—

—

Bijna op hetzelfde oogenblik richtte Rodewald, die op het perron heen en weer liep,
do vraag tot den assistent-stationschef, of hij
ook wist wat de oorzaak dier vertraging
kon zijn.
„Ik begrijp er niets van," zeide de ambtenaar, die er opvallend ernstig uitzag. „Wacht
u iemand met dezen trein, mijnheerRodewald ?"
„Ja, ik wacht mijn dochter, die na een tienjarige afwezigheid naar huis komt."
De ambtenaar ontweek Rodewalds blik en
kook in de duisternis naar de richting, uit
welke de verwachte trein komen moest.
„Ken onbegrijpelijk langdurige vertraging/
herhaalde hij, „en ik hoop, dat het slechts een
vertraging is."
Eene sidderende hand greep hem bij den arm.
„Wat wil u daarmee zeggen, mijnheer
Thomas ?" riep Rodewald ontsteld uit. „U
een ongeluk gevreest toch niet, dat er
beurd is ?"
„Ik heb daaromtrent nog geen bericht
ontvangen; noem dus mijn woorden niet
erger op dan ik bedoelde; maar het blijft
dat er iets gebeurd
altijd een mogelijkheid,geval
is het dikwijls
dat
is, maar óók in
voorgekomen, dat de reizigers niet hot minste letsel kregen."
met beide handen
Rodewald omklemde knop
van zijn rotting.
krampachtig den ivoren
dio
wijze
op
tegen mij
niat
„U zou
er
Thomas,
als
ernsmijnheer
niets
spreken,

tigs gebeurd was

—

maar ik zweer u bij aT

HET NIEUWS TAN DEN DA& TAN DINSDAG
opstel in De Gids van 1804: „Dienstbare Wijsbegeerte", waarin Opzoomer's „Wezen der Kennis" aan
een principieele, alles behalve vleiende critiek werd
onderworpen.

is. Met deze opvatting van de taak der wijsbegeerte ging
natuurlijk groote belangstelling voor haai' geschiedenis gepaard. De uitgaaf van Spinoza, door hom met
Van Vloten, staat boven al de vroegere, en zijn

13 SEPTEMBER 1898. le BLAD.
siers, enz. 1, bankwerkers, monteurs, machinisten en
stokers 1, ijzergieters, slotenmakers en smoden 1,
huiskneohts, portiera in hotels, enz. 1, werklieden
zonder vakkennis 2, leerlingen en jongens onder
18 jaar 24.

Altoos heeft Land de dwaling zoeken in hot licht onderzoek heeft vele vroeger onbekende bijzonderto stollen diergenen, die niet begrijpen, dat echte heden over Spinoza aan het licht gebracht. Van nog
Markt- en Handelsberichten.
wijsbegeerte, evenals allo echte wetenschap, geen meer beteekenia is zijn uitgaaf van 3 deelen der
10 September.
geheel
Amsterdam,
niet
wordt
ter
werken
van
die
zoekt,
licht,
maar
beoefend
vóór hem
verkeerd
vruchten
Petroteum-berïoht van P. & G. C.
Makewille van iets anders, maar uitsluitend om haar beoordeeld werden en wiens leven hij ook in eene
in 't Duitsch geschreven monographio schetste ('95). laars. Amsterdam 10 Sept.
zelve.
Petroleum-noteeringen
waren
De Amerikaansohe
In 1864 zag Land zich geroepen den door het Wat Land als beoefenaar van de wetenschap der sedert ons laatste bericht volgens Keuter's telegram:
spreker
zyn
inliohtingen
leerstoel
muziek
betreft
zeide
in
opengevallen
—
vertrek naar Leiden van Veth
New-York 6.50, 6.50, 6.50, 6.50, 6.50, 6.50 et. per gallon,
in de Oostersche talen en de wijsbegeerte aan het deze, evenals dio ten aanzien van Land's beteekenis PhiladelphiaG.4s, 6.45,6.45, 6.45, 6.45, 6.45 et. per gall.
als
dank te weten aan deskundigen
Buwe Olie 100—, 100—, 100—, 100—, 100—,100- c. p.vat.
Amsterdamsch Athenaeum te bezetten, en hij aanhij
kring
rede
heeft
zich
in
den
van
muziekbeoefenaars
De totaleuitvoer uit alle havens van Noord-Amerika
een
den
zijn
met
professoraat
vaardde
grooten naam gemaakt door zyn opheldering van de bedroeg van 1 Januari tot 19 Aug.:
samenhang tusschen weten en gelooven", waarin hy
1897
1898
een o verzoening tusschen het geloof van Som en het raadselen der Arabische en Javaansche toonladders
15,937,500
14,815,800
vaten
vaten
beschrijving
toelichting
en
uitgeven
en
door
het
eener
v/eten van Japhet als ecu bereikbaar ideaal voorAmerikaansche:
Thysius, enz. De mannen
het
Lurtboek
van
als
van
grijsaard
ook
vraagt
spr.
Land
Disponibel
stelt. Of
',
f 9.10 a/-. Cons.
vau het vak op dit gebied betraureu het, dat deze Levering Sept./Doo.
Entr,
nog overtuigd is gebleven van het naderen der in
-.
-"
onderzoekingen
bijzaak
muzikale
hem noodzakelijk
Itussisohe :
1804 door hem aangekondigde toekomst, bly've hier
zyn, waaraan hij slechts een klein deel van
Disponibel
’-. Entr. a /-. los in Entr.
onbeantwoord. In elk geval klinkt wat hy' in zijn moesten
wijden.
kon
tyd
zyn
over
de
Statistiek
verhouvan 1 tot 8 Sept. :
wijsbegeerte"
„Inleiding tot de
Amsterdam | Eotterdam
ding tusschon wijsbegeerte en theologie zegt, veel
In 1895 getroffen door een aanval van apoplexie,
minder hoopvol. In de eerste jaren bracht het zag hg zich gonoodzaalst zijn ontslag te nemen. Zijn Voorraad 1 Sept..
152,936
135^14
45,168
professoraat Land weinig aangenaams. Hg werd religieuze gaest deed hem de zware bezoeking met Aangevoerd
37,388
Afgeleverd
6,496
algemeen door de studenten te duister gevonden en
kalmte dragen. Hij schreef in zyue gedwongen werkef
te schoolsoh. Inderdaad eischte hij in den beginne loosheid echter, in het Engelsch, een geschiedenis Voorraad 8 Sept.
Ï28,918
100,716
te veel van da werkkracht en het bevattingsvermogen der wijsbegeerte in Nederland voor een serie werken, Zeilend
van zijne studenten. Dit blijkt ook uit zijn brochure dio Prof. Knight uitgeeft; maar wegens moeilijkheden Ladend
over het hooger onderwijs (ISCS). Later veranderde van Prof. Knight met zyn uitgever zal het boek niet
Rotterdam, 10 Sept. Amerik. Terpenlijnolie (Gantzde verhouding geheel eu wist hy niet alleen de in het Engelsch verschijnen, wèl in het Hollandsch, laar & Schalkwijk). Bij kleinen omzet liepen de prijachting, maar ook de bewondering en liefde zijner
vertaald door een van Lands leerlingen, Mr. C. van zen wederom iots hooger.
Wij noteeren heden by 25 vaten te Charlois ontleerlingen te verwerven. Ondanks het vermoeiende Volleuhoven. Do eerste warme dagen van 1897
, aüading:
vangen : loco /13j^, zeilend
a
varvulling
hoogvan
de
van
het
tijdroovendo
April
en
brachten een nieuwen aanval zijner kwaal en 30
levering: Sept./
Juli/Aug.
fi.Z%,
Aug./Sept.
f\Z%;
leeraarsambt, vooral destijds, vond Land vaak roeeen kalm en pijnloos einde.
Dec. f\'i%. Jan /April fU){.'
ping iets te publiceoron, o. m. zijne Hebreeuwsche
Groot is de kring van menschen niet geweest, die
Statistiek Eotterdam:
„Het
ook in het Engelsch vertaald en
Land hebben bewonderd en vereerd.
457 vn.
Voorraad in pakhuis
keerpunt in do wijsgeerige ontwikkeling van Dr. A.
Hij stelde èn als schrijver èn als docent te hooge Aan boord en op wal
18
Pierson."
eischen om eon breeden kring van geestdriftige Afgeleverd
„
per Giannina (2 Aug. gezeild)
Zeilend
1640
Spreker teekende thans Land in de verandering,
bewonderaars te vinden. Maar in dien betrekkelijk
Allearo
gezeild)....
Juli
2697
(30
die zyn teruggetrokken levenswijze onderging in de kleinen kring van oude vrienden, oudere en jongere
1897
Statistiek Londen 3 Sept.:
1898
laatste jaren van zijn. verblijf te Amsterdam, zyn leerlingen, vond hij groote liofde on eerbied. Ook Voorraad
17000 vn.
29034 vn.
zijn
groote
huwelyk in 1370 met Mej. Wilh.
wie zijn besliste voorkeur voor het „beschouwend" Zeilend
2:1779
5555
belangstelling in hot naïeve volkslied, en wees er op
loven een zwakheid achtte en meenen mocht, dat
Totaal
40779 vn.
34559 vn.
meer deelneming aan het „bedrijvende" den mensoh
hoe deze, uit de verte gezien, stroeve geleerdeinderNoteering
sh.
gevoelde
hij
op
had,
hart
al
ook
22/21/10 sh.
een
warm
past,
erkennen,
beter
kan .niet nalaten te
dat deze
daad
Statistiek Amerika;
later leeftijd een afkeer van levendige uitingen van kenner en vriend der wijsbegeerte een degelijk geVoorraad
11000 vn.
41000 vn.
leerde, een man van fijnen smaak en een uitnemend Noteerivg Savannah.
gemoedsbeweging.
2SX 4 et.
28— et.
opvolger
van
Iv 1872 werd Land benoemd tot
mensch was.
Naaldwijk, 10 Sept. Fruit groote aanvoer, mot
goede prijzen. Druiven houden goed staande en gele
Stuffken te Leiden eu belast met hot onderwijs in
Ingezonden.
Pruimen liopen in den laatsten tijd flink op. Tafelde metaphysica, de redeneerkunde, de zielkunde en
de geschiedenis der wijsbegeerte, eene combinatie De Redactie verbindt zich niet tot teruggaaf van de peren en Appelen zijn zeer gewild. Fraaie Appelen
brachten tot 20 et. op. Groenten is minder willig.
ingekomen stukken.)
dio wij, door de gewoonte voor het
zegt spr.
Op de veiliugeu: Kralen ’-. — a "-.
per kin;
belachelijke daarin verstompt, niet vreemd vindon.
roode Hessen —.— a —.- per 50 Kg.; groene Prui„de
over
Mijnheer
de Redacteur.
Hy aanvaardde zyn ambt met eene rede
per 26 Kg.; blauwe Pruimen
men /-.
a -.
eenheid vau den geest." Land vond voor /.iju colleges
In deze schoone dagon van algemeene geestdrift ’0.70 a 0.05 per %; Meloenen ’0.20 - a 0.70— per
stuk; Snijboonen ’l.lO a 1.90, Suikerboonen /0.25 a
in de wijsbegeerte lang niet de belangstelling, heeft 't onzor geliefde Koningin voorwaar niet ontwaarmede men ze to Amsfcardam gevolgd had. Ten broken aan blijken van liefde en gehechtheid van 0.50 per 1000; Uien ’0.84 a o.BB—perbaal; Kandijen
Kerswikken ’3. a 3.60, Trosperen
deele gevolg van hot academisch statuut van 1877, de zijde van haar trouw volk.
’-. aa -. Dirkjesperen
men zorg gedragen, dat de heugenis van
f-, — a -. per kin; Kas2.25,
heeft
logica,
de
Ook
’1.75
verkeerdheid
onbegrijpelijke
dat met
inhuldigingsfeest niet met de laatste druiven ’0.55 a 0.75 por Kg.
het
schoone
heeft
tot
wat
metaphysica
gemaakt
psychologie en
VISCH
tonen van bazuingeschal en volksjubel zou verde studenten noemen : liefhebberij-vakken. Nu, van loren gaan, maar bewaard blijven bij het late nageEdam, 10 Sept. Kedeu werden alhier aangevoerd
zeer
zeker
teveel
liefhebbera-studanten eisehte Land
130 Kg. Hot. prijs
9.50 a
115 Kg. Aal, prijs
slacht door gedenkraam, gedenksteenon, gedenkinspanning. Land vond na zyne teleurstelling in
boeken van allerlei aard.
’22.50 per 50 Kg., manden Garnalen.
Volendam, 10 Sopt. Heden wei-don alhier aangeAan verzamelingen van handteekeningen, oorkondeze eenige vergoeding door do groote belangstelKg. Aal, 400 Kg. Bot, 1000 Kg. Paling,
voerd
den, verslagen, geen gebrek. Toch waagt ondergeteeling van enkelen voor zyn Syrische en ond-Semitisehe
12 manden Garnalen.
te
wijsbegeerte",
nog
zijne
doen,
dat,
kendo
het
een
voorstel
naar
„Inleiding
tot
de
letterkunde en vooreene
Enkhuizen, 10 Sept. Heden werden alhier aangeaan een blijvende herinnering bevorderlijk
die hy' herhaaldelijk voor kleine groepen van oudere meeniug,
bracht door
ton Mosselen, prys
vaartuigen
kan zijn.
thans
meer
gaf.
Spreker
schetste
per ton, door
vaartuigen 150 pond Bot,
Studenten ten beste
a
plaats mijner inwoning heeft men van
In
de
prys
—. a -. — pond Sohol prijs -.— a -.
jn den breede wat Land geweeßt is alB wijsgeer en
de schoonste momenten van het feest: k!n<V ■ p100 pond, 32 manden Garnalen prijs ’0.70 a -.
als oriëntalist en taaikenner en voor de muziek. Als tocht, gondelvaart,bloemencorso enz., photi -jii.pl' >e per
in de opnamen gemaakt, en het is mij bekend, dan mei? pp per mand,
oriëntalist en taaikenner onderscheiddo hij zich
belangïtOtterdam, 10 Sept. Aau de visohmarkt alhier
zijner
de
velo andere plaatsen difc voorbeeld heeft gevolgd. zyn
veelzijdigheid
eersto plaats door
beden aangekomen sloep, 4 schokkers, logdunkt,
er
is
niets
maar
alles
te
My
tegen,
zeggen,
voor
stelling, die niet alleen de taal, maar ook het leven
ger, — bom, stoomtrawler on aangevoerd van hier
men ai diephotographieën van onze vaderlandindien
omvatte.
omgeving
en de geographische en historische
en elders 7 manden en 14 kisten. De prijzen waren
sche gemeenten verzamelde iv een album en danrZyn „Johannes Bischof von Epheßos" (1856) deed
een exemplaar aanbood aau Hare Majesteit. voor: Tongen 44 a 77 et., Knorhanen 34 si 44 et.,
van
reeds verwachten wat hy later geven zou eu is merkDe lezing van handteekeningen, verslagen enz., is Bog 40 ot., Houting 15 et., alles per stuk; Uitleggers ’13.30 a 16.40, Stortsohol ’3.10 a 3.90,
waardig door de afwezigheid der gewone fouten van op den duur niet zeer opwekkend; maar ik stel mij
Spiering
a 5.40, Scharren ’3.50 a 4.40, BivierAnecdotaSyriaca
Koningin
menigmaal
4
deelen
der
nog
„Album"
voor,
dat onze
het
jeugdige auteurs. De
viseh ’3.60, alles per mand; gedroogde Schar 17 a
tekst
en met een glimlach zal staren,
zorg
den
en
zal
doorbladeren
groote
zich
door
voor
onderscheiden
versierde huizen, poorten on straten, 22 ot. per bos.
de ophelderende toelichtingen. En zijne Hebreeuwsche telkens weer, op grooto
Kraiing6B,lo Sept. Hedon waren ter markt aanalleen, maar ook van
niet
van
onze
grammatica,te zwaarvoordenbeginner, diehaar zonder onze kleinste dorpen en steden
gevoerd 94 Zomerzalmen, prys ’1. a 1.40, en
gehuchten.
leiding gebruiken zou, biedt tal van bouwstoffen
prijs -.— a -.
17 St. ,Taoob3zalmeu
Het zou mij werkelijk verhougen, zoo er mannen Winterzalinen,
der
a 1.20 per % Kg.
vergeljjkendo
zynde
studie
wording
in
’!.
de
gezag,
mijn
voor
waren van naam on
die voor
voorstel
11 Sept. Van de visscheryen
sympathie gevoeldenen het met daden ondersteunden. opBergen-op-Zoom,
Semitische talen.
de Ooster-Sahelde werd in de afgeloopen week
Als wijegeer is Land niet te brengen tot één van
Plattelandicus.
aaugebracht en verhandeld 36 korven Bot ’5. — a 5.25
de door een bepaalden naam aangeduide scholen of
per
140 Kg. Paling ’0.60 a 1.10 per Kg.,
richtingen. Immers hg kon zich niet volkomen neerbalen
Mosselen
’-.— a -.-— par baal,
tal PanArbeidsbeurs.
Marnixstraat
Telephoon
Centrale
148.
1703. haringen
leggen bij de leer van een der „groote meesters", en
per tal. >Taar het buitenland
a
-.
—
en
4
uur.
10
Sept.
Kantooruren:
B—2
—7
1300 Oesters ’45 a 48 eerste soort per 1000.
zijn opvatting van de bestaande wijsbegeerte als
Gevraagdebetrekkingen: boekhouders, kassiers,
Heereaveen, 10 Sept. De verzending van zoatwa„wetenschappelijk onderzoek", waardoor gestreefd enz. 1, timmerlieden, witwerkers, jaloezieënmakers, tervisch
geschiedt: Snoek naar Frankrijk en België,
werdie
in
wijsbegeerte,
een
naar
volmaakte
wordt
kuiperß 3, schilders, glazenmakers, spiegelmakers 3,
Duitschland, Paling naar Engeland en de
Zeelt
naar
onmogelijk
maakthet
is,
kelijkheid nergens te vinden
behangers, zadelmakers, matras- en dekenmakers 2,
overige vischsoorten naar genoemde landen, Snoek
hem eene plaats aan te wijzen, tenzij dan onder de meubelmakers, draaiers, houtsnijders, beeldhouwers 1, 18 a 20 ot., Zeelt 16 a 18 et., Baars 10 a 12 et., Blei
eclectici, in wier gemengd gezelschap hij zich niet in bankworkers, monteurs, machinisten en stokers 2,
6 a 7 et., Brasem en Voorn 4 a 5 ot., Paling 35 a5O
et., alles per % Kg.
zijn element zou gevoeldhebben. Enkelen hebben van ijzergieters, slotenmakers en smeden 1, kleermakers, et., dikke tot 70 a
naaistors, enz. 1, schoenmakers 1, wijnkoopers, bierHarderwijk, 10 Sept. Vau 5 tot 10 dezer zyn
hem geleerd het een en ander der wijsbegeerte te brouwers,
enz. 4, sigarenmakers, tabakswerkers 1, alhier aangevoerd: 3000 Kg. Bot 18 a
ot„ 370
begrijpen, maar leerlingen in den zin van voorstanders kellners, koks, keukenmeiden, kamermeisjes
Kg. Aal IS a
2, huisKg. Schol
ot.,
et.,
a
hy
en
zou
niet
gevormd
hy
niet
zijner eigen leer heeft
Kg. Spiering
knechts, portiers in hotels, enz. 2, koetsiers, conduca
et. per Kg., 450 manden Garbloeitijd der
teurs, schippers 1, vaklieden niet afzonderlijk genoemd nalen ’0 25 a -.— per mand. Zalm, wegeude Kg.,
hebben willen vormen. Perioden als dealgemeen
van
in
het
Hegeliaanscha wijsbegeerte en
2, werklieden zonder vakkennis 14, leerlingen en bracht ’-.— per Kg. op,
tal Haring f-.— a-.—
waarin jongens onder 18 jaar 9.
per tal of 200 stuks,
Ansjovis ’—.— a
stuks
„heerschende scholen" waren in zyn oog tyden,eigenlijk
Aangeboden betrekkingen : boekhouders, kas—.— per 1000 stuks.
de mensohheid vergeten was wat wijsbegeerte
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Steinfelden!" herhaalde hij werktuigelijk,om
plotseling in de hevigste ontroering uit te

roepen:

„Br is een ongeluk gebeurd, daar is geen
twijfel aan, en u is daar ook van overtuigd
„Als men iets bepaalds wist, zou men het
naar hwr geseind hebben, en ik kan niet
ontkennen, dat dit raadselachtige telegram
mij ongerust maakt l"
Rodewald liep met groote schreden tot aan
het uiterste einde van het perron, doch keerde
toen, alsof hij plotseling eene ingeving kreeg,
terug naar de plaats, waar de ambtenaar

"

stond.
„D moet terstond een extratrein voor mij

gereed laten maken, mijnheer Thomas; de
kosten, hoe hoog ook, zal ik betalen 1"

„Het spijt mij, mijnheer Rodewald," zeide
de ambtenaar, die diep medelijden met hem had,
„maar ik kan onmogelijk aan uw verlangen
voldoen. Ook in gewone omstandigheden zon
het niet kunnen, daar wij aan ditkleine station
daartoe geen materiaal hebben, en in de gegeven omstandigheden zou het bovendien strijdig
zijn met de dienst-instructies."
„Ik kan dns niets, totaal niets doen ?" steunde
Rodewald. „En God weet hoe lang deze vreeselijke onzekerheid nog duren kan!"
De deur van het bureau van den chef stond
open, en men hoorde het signaal van het
telegraaftoestel, dat waarschuwt, als er een
telegram is.
„Na zullen wij meer vernemen," zeide de
ambtenaar en trad het bureau binnen. Hij
kon Rodewald niet beletten hem op den voet
te volgen.
Met starende oogen en met beide handen op
den rand van de tafel geleund, volgde hij met
angstige blikken de Bteeds langer wordende
lintvormige strook papier, die wellicht de
vreeselijke waarheid inhield.
De ambtenaar gaf op het toestel het teeken,
dat het telegram begrepen was. Hij stond op
en kwam naar Rodewald toe, met de plechtige
kalmte van iemand, die eene moeilijke taak
te vervullen heeft.
„TJ moet u goed houden, beste heer Rodewald, en mij beloven, dat u niet terstond den
moed zult verliezen het is geen goede tijding,

—

—

—

wat
zeg mij wat u weet,
wat heilig is,
er gebeurd is
„Ik heb niet de minste reden om dat te
verzwijgen; alles wat ik van den trein weet,
is de*se telegram:
„Trein 27 volgens voorschrift 8 uur 4 min.
van Hollingstadt vertrokken, maar hier niet
aangekomen. Nader bericht ontbreekt."
„Hollingstadt is zooals u weet het laatste
station vóór Steinfelden, bijgevolg moet de
vertraging onstaan zijn in de vlakte tusschen
de beide stations."
Radewalds gelaat was vaalbleek geworden,
„Op de vlakte tusschen Hollingstadt en

-

—

’

—
— ——

——

—-

— ——
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die ik ontving \"
„Laat mij niet in hot onzekere!
zeg mij
lees mij het telegram voor!"
alles
De ambtenaar las het volgendo:
„Trein 27 bij wachtpost 311 bij Ragosewo
ontspoord. Lijn geheel versperd, vele wagens
zwaar beschadigd. Aantal dooden en gewonden
nog niet bekend, terstond extra-trein verwacht,
met hulp."
„Staat er van mijn dochter niets in ? Maar,
neen hoe zou dat ook mogelijk zijn !" stamelde
Rodewald, dio in een toestand van onbeschrijfelijke ontroering verkeerde. „Hoe ver
is Ragosewo hier van daan ? Ik wist dat, maar
op dit oogenblik herinner ik mij niets."
„Met een paar goede paarden, op zijn minst
drie uur rijdens, mijnheer Rodewald."
„Drie nur," herhaalde hij, „welnu als andere
paarden er drie uur werk over hebben, moeten de mijne het in twee uur doen, de paarden
van een wanhopend vader!"
Waggelend verliet hij het station en ontknoopte zijne overjas, alsof het zeer warm was,
hoewel een koude wind hem de sneeuw in
het aangezicht joeg. Op eene zoo goed mogelijk beschutte plek stond het lichte rijtuig,
met twee flinke paarden bespannen, dat hem

—

—

naar het station gebracht had.
Toen de koetsier, een oude, getrouwe dienaar, zijn meester zag aankomen, vroeg hij
op bescheiden toon:
„Komt de jonge juffrouw niet mee,

2
WILD EN GEVOGELTE

Hoefcschewaard, 10 Sept De prijzen waren voor
tamme Konijnen ’0.65 a 0.90, Eenden ’0.60 a 0.70,
jonge Kippen ’0.70 a 1.20, oude ’0.30 a 0.45, jonge
Hanen ’0.20 a 0.40 per stuk.
Heerenveen, 10 Sept. Pryzon : Watersnippen 35
a 40 et., jongo Hanen 20 a 40 et., Soepkippen 30 a 50
et., Piepkuikens 30 a 70 et.. Eendvogels 40 a 50 ot„
Zomersnippen
a
et.

— —

FRUIT.

Hoekschewaard, 10 Sapt. Men besteedt thans
voor vroege Peren ’5.50 a 9.—, zoete Appelen ’4.75
a 6.50, zure Appelen ’5.25 a B.— per Hl.; Noten
et., Abrikozen ’1.50 a 1.75 per 100 stuks.
a

—

—

Druten, 10 Sept. Zoete Appelen ’4 a 5, zure ’5
a 6, Stoofporen ’3 a 4, Tafelperen ’6 a 7 per Hl.,'
Perziken 3 a 4 et., Abrikozen 1% et. per stuk; Morellen 50 et. per Kg.

Antwerpen, 10 Sept. Granen: Tarwe vaster.
Amerik. fr. 16 a 16%, Califomië fr. 17%, Walla fr. 16,
Kosario fr.17% a 18, Donau fr.14% a 17, Bombay
fr.15%. Kurrachee fr.14% a 15, Delhi fr.16%, Syrië
fr-13%, Bussische fr. 15% a 17, Kansas fr. 15%.
Bogge onveranderd. Inlandsehe fr. 11% a 11%.
Haver kalm. Bussische fr.15% a 16%, Amerik.
Donau fr.15% a 16%,
fr.16%, Groningen
Inlandsehe fr. 15%.
Gerst vast. Azoff fr. 10, Polders fr. 16 a 16%, Groningen fr.15% a 15%, Donau fr. 10% a 16%.
Maïs vast. Mixed fr.
La Plata fr. 9 a 9%.
Donau fr. 9% a 9%, Cinquantino fr. 10% a 11%.
Koffie. Markt kalm. Verkocht
zakken.
Beetwortelsuiker 88 graden. Officieele noteering'
beschikbare fr. 23%, Oct./Dec. fr.23%, Jan./Maart
fr. 24%. Markt vast.
Spek. Men noteert: Backs fr. 72 a 80, Short middles
fr. 80 a—, extra long raiddles fr. 80 a—, gezouten
Pic-nïc Borax fr. 68 a
dito
Schouders fr. 68 a
gerookte fr. 78 a —, Bellies fr. 90 a —*, gezouten
Hespen fr. 105 a 115, dito gerookte fr. 110 a
peï

—

100 Kg.

Beuzel. Officieele noteering; Wilcox beschikbare
fr. 67— a 71—, Sept. fr.67%, Oct. fr.67%, Nov.
fr. 68%, Deo. fr. 68%, Jan. fr. 69%, Jan./April fr. 70%.
Markt prijsh.
Hop. Men noteert: Aalst beschikbare van 1897
fr, 60— a 65—, nieuwe oogst op Oct./Nov. fr.9s— a
per 50 Kg. Markt vast.
Huideu. Men verkocht 429 stuks drooge en 1861
stuk3gezouten Os- en Koe-.
Petroleum. Officieele noteering: Men betaalt voor
beschikbare fr.17%. Men verkocht beschikb. fr.17%,
Sept. fr.17%, Oat. fr. 18—, Oct./Dec. fr. 18%. Markt
vast.

Geilt, 9 Sept. Ter Veemarkt aangevoerd 54
158 jonge
Melkkoeien, 3 groote
167
166 magere
Vaarzen, 76 vette Koeien, 53
Kalveren,
Lammeren, 112
beesten, 15 Schapen,
304 vette Varkens, 6 magere Varkens, 402 Speenvarkens. Prijzen : goede stalbeesten gem. fr. 1.20 a
Varkens 70—100 kilo
1.45, grasbeesten fr. -. a -.
en daarboven levend gewogen fr. 0.95 a I.—, alles
naar q.naliteit.
Meeïielen, 10 Sept. Op de Veemarkt teNeckerspoel
werden verkocht 17 stuks inlandsch ras van fr. 285
tot fr. 420 en 86 st. vreemd ras van fr. 380 totfr. 625.
Aalst, 10 Sept. Vlas fr. -.— a-.— per 3 Kg. 1898
.— a —"—" '1807rfr. —.— a—.— persoKg.
Hop fr.
Brugge, 10 Sept. Vlas per Kg. 0 34 a 0.54.
Manchester, 9 Sept. (Bericht van Willing Sons
& (.;".). Alhoewel do fabrikanten zioh in vele gevallen
verplicht vonden lagere aanbiedingen te accepteeren
blijven toch do Garens, niettegenstaande de verlaagde prijzen in Katoen, vast. De spinnerijen werken thans tot een profijt, zooals de Oldhamlysten
aantoonen, en kunnen continentale fabrikanten niet
zoo voordeelig terecht als dat vroeger het geval was.
De meeste spinners, die vroeger direct hebben gehandeld met continentale huizen, gaan langzamerhand af van die gewoonte om zuken op zulk eeue
wijze te doen, dit ovorlatendo aan de kooplieden die
er meestal een zoogenaamde beursspeculatie van gema,akt hebben, echter in vele gevallen ten nadeele
van de spinnerijen alhier. De beriohton uit Indië en
China zgn niet zoo goed en zaken kunnen alleen tot
lage pryzen gedaan worden. Een statistiek van de
exportatie gedurende Augustus dit jaar bleek beter
te zijn dan die van Aug. 1897. Voor de home tradi
blijft een regelmatige vraag bestaan.
40s Mule 6%6 ,30s Mule 0 %., 203 Mulo 5Xe 32s Warp
Cops 5 1% a—. 28s Warpi 8%„, 16s Warps 5%e

—
—

r

"

.

AARDAPPELFABRIKATEN.
Berlijn, 11 Sept. Enkele posten op levering in
het a.s. voorjaar zijn afgesloten tot 20 a 20.40 Mk.

zoodat verkoopors iets hebben moeten toegeven. Da
afnemers schijnen nog voorzien to zyn.
Hamburg, H Sept. Voor de nieuwe campagne
bestu «t voor de vraagprijzen nog geen eenstemmigheid. In de afgeloopen bericbtsweek ging er bijna
niet3om en zal dat wel zoo blijven zoolang de Hollandsoha fabrikanten hunne afwachtende houding
blgven

aannemen.

Maagdenburg, 11 Sept. De omzet in de [afgeloopen uerichcsweek was evenals in de voorafgegane
beduidend minder, de houding was ovenwei vast. Er
werd betaald voor prima Aardappelmeel 23.75—24.25
Mk. per 100 Kg. vrij hier.
Praag, Il Sept. Aardappelmeel was in de afge-

loopen berichtaweek met weinig handel flauw en werd
betaald voor prima qnaliteit 16—16.25 Mk.
Halle a/S, 11 Sept. Maïs- en Tarwemeel. Arm de
beurs der stad Halle werd betaald voor prima Maïsmeel 34—34.50 |Mk., voor dito Tarwemeel 38.50—39

Mk. per 100 Kg., met inbegrip van den zak.
Parijs, 11 Sept. Aardappelmeel was in ds afgeloopen ourichfcsweek weinig begeerd. Er werd betaald
fr. en in Epinal 30—30.50 fr.
in Compiègne 29.
per 100 Kg.

—

mijnheer ?"

hand op don schouder
dienaar
en zeide met
trouwen
ziju
van
holle stem:
„Neen, Christiaan, mijn dochter komt niet,

Rodewald legde zijne

maar wij zullen haar gaan halen."
„O, mijnheer," stamelde de man, „wat
is er dan gebeurd?"
„De trein is ontspoord, de trein, waarin
mijn kind zat, die na tienjarige afwezigheid
naar huis kwam! Er zijn vele dooden en gewonden, Christiaan. God alleen weet, tot
welken zij behoort! Maar wij zullen haar
gaan halen, Christiaan, niet waar? en wij
zullen haar dood of levend naar het vaderlijke huis brengen."
„Ja, mijnheer, dat zullen wij ! Maar de goede
God kan toch niet toelaten, dat de lieve jonge
juffrouw iets overkomen is,—wij «uilen haar
Maar waar, waar"
gezond en wel vinden.
zullen wij baar vinden, mijnheer ?"
„Bij het dorp Ragosewo, bij wachtpost 311.
Laat mij rijden, Christiaan."
„Neen, mijnheer, ik zal rijden, ik ken den
weg en de paarden t Ik zal u zoo hard rijden,
als zelfs de Keizer niet doet."
Rodewald drong er niet verder op aan, en
stapte in het rijtuig, dat iv snelle vaart den
weg naar Ragosewo opreed.

—

(Wordt vervolgd.)

—

HET NIEUWS VAK DEN DAG, VAN DINSDAG- 13 SEPTEMBER

DORDRECHT.
Door tussehenkomst

van de firma

BLüSSB & VAN BRAAM, te

Dordrecht, wordt HET NIEUWS
"AN DEN DAG aldaar des avonds
onmiddellijk na aankomst van
f rem 8.23 A. T. bezorgd tegen
"o'c Bewonon abonnementsprijsvan
.'**.so per 3 maanden.

Advertentiën.
?&n 4 ofminder re gels 1.15,

...

lectere

f

meer 273^ Cent.
Jiiefdadigheids-Advertennen halve prijs,aonderrabat
regel

"J-ggjHneßchenpersonen

Urn, 8öek!i.7f2.50
2Xl>£

zag
Tien net Jongm., 22 j., P.
EZomerseizoen,
li zich gaarne, wegens afloop v/h
tegen

1 Nov. of
eerder goplaatst als Eellner of
Huisknecht. Voorzien van z. g.
get. Br.
No. 1810, a/h Advert.Bureau van W. J. THIEME & Cie.,
Zutphen.

Tegen 1 November wordt te Velp

gevraagd een

Huisknecht,

P. G. (voor Noodhulp of voorVast).
Zonder uitstekende getuigen onnoodig zich aan te melden. Franco
brieven, onder letters M M, aan
den Boekhandelaar J. HEDVELINK, te Arnhem.
(8390)

*""

Tegen

HAARLEM.

Gevraagd tegon 1 December of
?re,'<ler eenONDERWIJZER met

~oofdacte en Duitsch A. Brieven
"et uitvoerige inlichtingen aan

werker. Br. Fr„ No. 340, a/d Alg,
Boekh. van C. A. VAN SPEON-

Botterdam.

egens

vertrek naar Ned. 0.-I.

T?u" den Heer P. VINKHUIJZEN,
'je to 's-Gravemoer als Gemeentef*ra bijua 4 jaren werkzaam was,
'ordfc tan spoedigste gevraagd een
~»-IlT'S, op een Jaarwedde van
1000 met Vrije Woning en groo'6n Tuin. 's-Gravemoer ligt % uur
het Spoorstation Waspik en
?'e minuten van hot Station van
:[

—

Stoomtram Breda—Oosterhout
wongen.
1300 Inwoners, van
ÏWolkinu
q
°n
BurgeP.

±

meester J.

Groningen.

P. L.

Boekhouder.
Effecten- Kassiers-

Instüuteur.

ARTS gevraagd.

Op een

kantoor in een der groote Provinciesteden wordt gevraagd een
volkomen
op de hoogte van het vak.
Salaris nader mondeling overeen
te komen.

zijnd vertrek
den mede-eigenaar eener bloeiHue en voor uitbreiding vatbare
aak, wordt in diens plaats geraagd Compagnon, bereid admij"*watiefbeheer te voeren en /'5OOO
'"koopsom te betalen. Beste refe-

aiJ

tfötiën ten dienste.

fr., lett. U Z 974,

(8361)

bg

Zonder uitstekende refarentiën

Franco brieven, onder motto
Boekhouder, aan denKantoorboekh.
BLIKMAN & SABTOEIÜS, Amsterdam.

W. VAM DRIELST,

t
|

I

Konsttanden f 1.50, in fiosstl gezetf 2.50

Boekh. SETLEEenEEDDINGIUS,
Hilversum.

Tegen November wordt te Velp
gevraagd eeno bekwame

van zeer goede ge-

Franco brieven, onder lett.
A W, aan den Boekhandelaar
J. HEDVELINK, te Arnhem. (8391)

liet Chemisch
Deze Roomboter staat ondor controle
§> Laboratorium der Heeren WIJNHOFF & VAN
Laurier(5873)
gracht 73, waar koopers gratis kunnen laten onderzoeken.

Koninklijk (,ebrevcteerd, Nieuwendijh 105, AmTand.
sterdam. Ter voorkoming van misleiding gelieve op Naam te letten. (3707

tegen

biedt zich aan
November
Er
een Tweede-Meisje,diegoed
kan Naaien, Stoppen, Mazen en

en ook goed voor hot
werk; het liefst buiten. Fr. br., lett.
Boekh. J.KEAAN, Niezel, Amst.

tuigen.

eene Lib. Israël. Familie, beBij staande
uit Man, Vrouw en
jong Kind,

op een Dorp, wordt

eene nette, zindelijkeDienstbode
gevraagd, als Meid-Alieen, die een
Burgerpot goed kan koken enz.
Loon
120 met verval en goede
behandeling. Indiensttreding direct
of later. Franco brieven met opgaaf
van getuigen leeftijd enz. onder
lott. S Z 19. N. v. 'd. D.
(8371)

’

Kindermeid.
Wordt
November

Gezelschapsdame.

Op een Buitenplaats bij Arnhem,

wordt gevraagd ecu DAME,

van middelbaren leeftijd, gezond
on van gelijkmatig humeur, om
voortdurend een melancholieke,
doch overigens gezonde en sympathieke Dame, weduwe 63 jaar
oud, gezelschap te houden en te
onder lett. Dr.
leidon. Br.
aan den Boekhand. S. HIJMANJz.,
te Arnhem.

/Tlevraagd als Meid-Alleen, in
KM een klein gezin, eene flinke
Dienstbode, vz. van goede get.
Weteringschans

gevraagd rnotl
eene vette, degelijke Kindermeid,

liefst van buiten. Goed kunnende
Naaien en met de Wasch omgaau
en van góéde getuigen voorzien.
Br. fr., lett. W D 23, N. v. d. D.

Mevrouw P.

Vondel-

straat 17 (Bovenhuis), vraagt met
1 Nov. een

Keukenmeid,
goed

kunnende Koken en

Meid- Huishoudster.

By een alleenwonend Heer kan
1 Nov. geplaatst worden eon flinke
Meid-Huishoudster, van middelbaren leeftijd en een burgerpot
kunnende koken. Fro. briev., met
duidelijke

vau leeftijd,
Godsdienst enz., onder lett. A Z,
in den Kantoorboekh. van MADO
&
to Utrecht.
opgave

gezocht voor Overijssel en
jj^'derl.door eenactieven jonge
~pftH, wien uitst. refer. ten dienste
taan en die reeds Agent is van
Br. Fr„ lett.
aan JACHuizen.
VAN DEE MEEE's Adv.-

ferste

.
öuieau,

Deventer.

toiedt zich aan, voor Palfrenier
A* of andere Betrekk., een JONG„ ÜNSCH, 21 jaar, van goede get.
Br. fr., lett. P, bij DE HEUS
I°orz.
<*0.,

"
eenige kenJ?ennisJONGMENSCH,
van da Fransche en Duitfjjj
Boekh. te Zeist.

Rot T&ul hebbende, zookt eene
a^Fekking op Kantoor of
Sa<lerszins. Br.
letter K, aan
Bkh. te Kampen.

Krnideniersbediende
g;

0-'' gevraagd tegen 15 Sept. of
,j
ootober. Kost, Inwoning en Sa-

aï s- E. K. Godsdienst.
fr., lett. JA, Boekhandelaar
j
Da Costastraat 68.

*

ïf-ciT erßtond of later, een bekw.
DENIERS-BEDIENDE,
vaa
ji Boede getuigen voorzien.
_^ br.. lett. SIJ 995, N. v. d.D.
«stond gevraagd

.Blaam
*

SpetalaptaecM,

van sterken drank. Zö,
flie Vr^
et
RUlldervflk °P da
°Oo J° zïin*e*genieten
de voorkeur,
B»
H, Postk. Bennekom.

September
wenschen
met eene Pamilie naar Indië
terug te keeren. Inlichtingen
te bekomen bij Mevr.
Velperweg 13, Arnhem.

(8301)

Hoofdverpleegster.
te
Door Dr. M. B.
Drieberger., wordt tegen 15 Deo.
e.k. een Hoofdverpleegstergevraagd, om als Hoofd van de
Huishouding en van de Verpleging
in da Inrichting voor Zenuwlijders
in de Villa's „Da Bunt" en „Bo(8318)
naire" op te trodeu.

I.
awevrouw

VAN DEE BBEGGEN,
Westeinde 10 alhier, zoektmet
wegens huwelijk harer Twee-

1
de Dienstbode,eenfat3oenlljk Meisje,
van den P.
niet onder 20 j., goed
kunnende Mazen, Stoppen en met
de Wasch omgaan. Onnoodig zich
aan te melden zonder goede get.
(8346)
23 j., bekend met
±% Huishouding, Koken enz,, van
goede referentiên voorzien, zoekt
plaatsing, ook voor Pension.
Br.
lett. R W 994, N. v. d. D.

"KTette

tegen November, een
eevraagd
bekwame Kindermeid, goed

kunnende Naaien en Verstellen en
een Kinderwaschje kunnende behandelen. Zich in persoon te vervoegen P. C. Hooftstraat 127
(boven), 's morgens tusaehon 11 en
12 uur. Zonder goede getuigen
onnoodig zich aan to melden. (8353)

j,

<^^lett.

Bakkersbediende
t?

aaSd, bekwaam met Brooden Uanketbakken,
P. G„ goede get.
JBoom; Br" lott- BB

"-^ii^Kinkerßtraat' Slj^met.

Drukkerij.
Meest
e
rki
i
e
cl
i
t
°tav°

eene Drukkerij vankleinen
waar net werk geleverd
«^or jf11*?'verlangt
men een ijverig
en v
0r

otn 6iiw-aam Vakman, geschikt
cht0Pzicht en leiding te hebben,
ton „.oPzi
nde

ï

als

w er

te
S"aout aam en

v°ii

O.'

bezit

n 1 van

&itQ oi V +n '

Salaris.

onbespr. gedrag, P.
mldtlelo. leeftijd, in 't

aï>»'i" wenscht door

eone Positie of in
66ïi!»i
hr t*!1^ behulpz. te zijn.
ï>.
5. L iV ?S- AA aa« den Boekh.

*
(O.).
r^gMlT^Hengelo
o
T

|^eJJ eengmenßch, 20 j.

ll klassieke opleiding
Bei>ote
tjjd n
a, iheeft en reeds eenigen

n
ie zoalrt
cii boekhandel werkzaam
diend« f plaatsing als Jongste Bete
eS n flinke debietzaak
der arm rdam Utrecht of in een
Broote
' steden van N.o* ZTi
Goede
Br. f'r lett.
ani
i
E N 53, N.v.d. Dag.
i

a1?

"""

»e
J

Tweede-Werkmeid

en eene Derde Meid-Linnenmeid, P.
beide bekwaam voor
Kaar werk, kunnende netjes Tafeldienen, en voorzien zijndo van
goede getuigschriften. Zich aan te
melden des morgens vóór 12 uur
of met franco brieven.
(8354)
Tegen 1 Nov. aanst., wordt te

Overveen

mi

Meesterknecht

Bekwaamheidin
6U 'n Stereotypie is
'"tt l te
p- G- Brieven
' alsmede
'o"edige
inlichtingen
en opg.
*an
»,iTcVe!;lnnKd salaris onder motto
"feester» N. v. d. D.

Zonder
n^

Mevrouw SMIDT VAN
„Beeckesteyn", Velsen, vraagt I°.
November eena zeer nette

gevraagd

Gevraagd
1
gediplomeerde
ster, tegen genot van Kost, Inwoning en aanvankelijk salaris van
’250 por jaar. Zich te adresseeren
aan de Commissie van genoemd

Ziekenhuis.

te
JL Amsterdam een Buirgordochter,
32 jaar oud, gepl. als Derde- of
Tweede-Meid,P. G. en van goede

fjpegen Nov. zag zich
getuigen voorzien.

gaarne

Briev.

lett.

Z H H, Algemeen Advertentie-

Bureau NIJGH & VAN DITMAE,
Kottordam.

uit den netten stand,
}li 21 Meisje
jaar, (lib. Israël. Godsdienst)
zookt plaatsing in een nette
Zaak, liefst omtrek Botterdam.
Briev.
onder lett. S 280, aan
THIEME's Centraal AdvertentieBureau, Nijmegen.
Tien

Terstond
Huishoudster, ±
Heer, met schoolg.
gevraagd

Burger-

45 jaar, bij
56-jarig
Zoon.
Heel weinig werk, zonder Dienstvrijen
tijd.
Lid gezin
bode, veel
gratificatie. Br.
lett. H No. 579,

aan KOOYKEE's Centraal Advertentie-Bureau, to Leiden.

jj^r biedt zich aan eon BuitenSii meisje,
als Tweede-Meid,
voor Noodhulp of Vast, kunnende
Naaien, Mazen, Stoppen en Tafel-

dienen, P.
van g. get. voorzien.
lett. D, Postkantoor ScherBr.
penzeel,

G.

73

(huis).

Sarphatistraat

I°.

Keukenmeid.

Befiecteorenden

galioven zich ten harent aan te

melden, 's voorm. vóór één uur.

Student wensoht

■gTlen

bij nette

JTj B. K. Lieden te Amsterdam
Slaap- en Zitkamer, benevens
Kost en Bewassehing. Brieven
met prijsopgave onder lett. A, bij
J. M. VAN DE BÜBGT, Boekh.,
Helmond.

Attentie s. v. p.
24

Een

Jong Meisje, leeftijd

een
Gezin to 's-Gravenhage wordt met 1 November
fn
gevraagd eene Keukenmeid,

P.

JL

Vereischten P.G.,kunnende Naaien,
Mazen, Kuippen en Strijken en

bereid huiselijke bezigheden te verrichten. Brieven onder letter H,
Boekhandelaar A. C. DE MOOIJ,

Bureau

nende Mazen, Wolion- en Linnennaaien. Fr. br., onder lett. B B,
met opgave van ouderdom en waar
informaties te bekomen, by den
Boekhand. VAN DEE. SLOOT,
(8375)
ta Ver"?

De Woning-Courant, Singel 235.

—

Pension Gelder!.
d.,doorl.

’

aangeboden, a 1.50 p.
’3O p. m., p. p., prachtige ligging,

degelijkeKeuken. Br. motto Dennen,
Drukkerij, Dioren.

Tapperij-Slijterij

met Vergunning, netten stand.

Koopcouditien zeer billijk. Inlichting verstrekt P. J. DU
Pasßeerdergracht 5, Amsterdam.

vertrok naar elders, wordt
fvanvkoor
tor Overname aangeboden eon
ouds beklante en winstgevende

Zaak in Haarden, Kachels en
Eornuis,en en verdereHuishoudelijke Artikelen, annex Kruit,
Hagel en Patronen. Huis en
overstaand Magazijn staande op
de beste standen der hoofdplaats
van Zuid-Beveland. Nadere inlichtingen verkrijgbaar.

(8300)
O 921, N. vjd Dag.

Amdubkmmtm.

ut 111

Kenkenmeid-Werkmeia.

Nov. biedt zich aan een
aeer ervaren Keukenmeid,
liefst voor een groote Huitonplaats,
onverschillig waar. Fro. br., lett.
A B, Boekh. W. KEIJSEE, lste
Helmersstraat 83, Amsterdam.

to k°°p café Bulard met Vergun-

(8358)

Verplaatstbare

Blouse in nieuw chique ge- §
met Boord en |
4.90, in groen, |
Manchet

Feesttent

te Koop gevraagd. Brieven aan

i

’

tus enz. B/d Hoofdagent: Lmnaensstraat 21, Amsterd. (5708)

|
@

|

|

W.AJLVOORBEIJTEL,
SIGA HENFABRIEK,
DIE MEN.
Levering rechtstreeks aan Particulieren, franoo huis. Monsters
(8389)

Wereldvrede.
De Czar v. Rusland
eo Bcrlha v. §u(teer.
Zooevon verscheen een zeer goedkoope uitgave van het mooiste en
beste Boek dat in dezo eeuw is
geschreven, n.I.

DS Vm 18I81Ö!
v. SUTTNEE.

2 flinke deelen slechts ’1.50.
Dit werk heeft iv alle talen zulk
een verbazenden opgang gemaakt,

dat het als de grondsteen beschouwd kan worden voor den
Wereldvrede. Alle beroemdeschrijvers en mannen van naam, alle
groote on bevoegde tijdschriftenen
dagbladen hebben dit met gloed
geschreven protest tegen den menschenmoord in den vorm van een
schoonen roman bewonderendbeoordeelden ten zeerste aangeprezen
dit heerlijke boek dat
Kfinnf
lil! thans
IVUUgH mi
1.50 kost
inplaats van f5, of gebonden in

’
„Wapens neer"^tee°end°eS
Stempelband

f 2.

postwissel, en men ontvangt het

franoo uit de Magazijnen van Goedkoope Boeken van GEBKs. E & M.
te Arnhem en te Nijmegen.

HÜWELÏJKT
Een Kapitein, Wedr. zonder

Kinderen, 43 jaar, flink uiterlijk en
krachtig gestel, wenschte kennismaking met beschaafdoDame of Weduwe, gunstig voorkomen en 25
tot 35 jaar. Brieven, met gedetailleerde omschrijving vaumaatschappelijke positie, wordon op verzoek
teruggezonden en de stiptste geheimhouding verzekerd ou verzocht.
Br.
lett. IJ E 24. N. vjd Dag.

Mm VÉrtnl,
LEERSCTM,

bij den Barthuizerfcorg.

’
Rotterdamsche Lioyd.

Udaagsche Maildienst op Xed.-ladiêvia Marseille
Eerstvolgende afvaarten

van Rotterdam:

24 September 1898
Kapt. J. S. BROUWER.
8 October
1898 „ „MERAPI", „ P. T. A. MINK.
Laden voor en to Marseille en direot voor Cheribon,
Passoeroean. XJrobolinggo en Pecalongan.
0., Botterdam en Amsterdam.
(5210)
Do Agenten : RUIJS

fglogen

1

Juffrouw
te Amsterdam, P.

gevraagd
2 Meisjes,

bij

van 10 en 12 jaar, tevens
voor het waarnemen der Huishouding. Br.
lett. E E 44, aan
&

Bureau, Amsterdam,

Alg. Advert.-

per 1/2 Kil° f °'65 franco huisp(iiükmMoi
beneden Kilo tegen verhoogden
Zen<iingen
I°°}
\#*\

3

[WWfi
"

VSKv
Wfc

y^/f
-&/

prijs

direct na ontvangst van Postwissel
to Sen Eembours.
staat onder voortdurende con——" moet &JSIF' tróleBoter
ledere zonding
van het Chemisch Laboratorium der
van bovenstaand
Heeren VAN HAMEL KOOS en
stempel voorzien
waar de ontvanger ze gra t i s kan laten
zijn.
onderzoeken.
(7772)
Dames-Agentessen gevraagd, uit den beschaafden stand, met
uitgebreide connectièn. voor den verkoop aan particulieren.
Verzending

°^

Blouse in chique geruite |
Fransohe Crepon- 1
thans
Zephir,
3.75 1
I

’

]

in prachtig

I zwart broche Alpacca, thans ’7.50 |
Costume-Rokinmagnifique |
Cheviot, geheel §
6.75 g

§ zwart doublé
E gevoerd

’
’

BOVENROK in Alpacca,

beige, zwart,

grijs,

g

2.95 |

I Ochtendjapon in magnifique |

Zephir, zwart met wit gestreept, jj
marine en zwarte fond en don-1
kerbrous, van ’7.50 v. ’4.50
Van dezeofferten geen Stalen,
! alleen Rembours.

INiet

goed, terugzenden.

VELVETEEN
|| tigste
nieuwe

in de prachkleuren, groen,

marine, bruin, beige,
j zwart,
grenat, reseda, nieuwbruin, lila,

h

I

J

60

kleuren, de Robe 20 el

f 13.75

Bijzonder nieuw voor't najaar. |
Stalen omgaande hiervanfranco-

§

PAUL SiEMER & Cie*,
ARNHEM.
■■■-. ■BODMRaaauaamr

600

Bloembollen

in diverse soorten voor 4.50 fr.
thuis. Lijst der soorten op aanvraag
franco. KLBUVEB, Velsen.

’

& Van MM.
RiifleiÈl
Costumes naar maat, in alle
priizen.Vervaardiging met en zonder

bijlevering der Stoffen.
Nievn
2.

.

(4657)

De Onderlinge Brand-

waarborg-Maatschappij,

gevestigd te

Barsmgerhorn,
opgericjit in het jaar 1873.
Verzekert onroerende en roe*
rende goederen, vee enz.
tegen brandschade op
aannemelijke voorwaarden.
Inlichtingen zijn te bekomen bf
den Directeur, den Heer

ta Barsingerhom,
J.
en bij
de Heeren :
C. Swager Jz., te Heerhuqowaard.
K. Zur Jz.
„ Abhekerb,
J.van der Stok „ Nieuwe Niedorp.
Jb. Smit Wz.,
Haringcarspel.
Spanbroek.
P. Heloer Cz.

P. Strijker,
K. Koou Jbz.,

„„
„„ Winkel.
Scliagen.
„ Twislc.
„ Oudcarspel.
„ Barsingerhom.
„ Burgerbrug (Zijpe)
„ 't Zand (Zijpe),

B. Koolhaas,
A. Borst Lz.,
A. de Boer,
G. Smit
G. de Wit Pz.,
alsmede bvj den Secretaris-Boekhouder der Maatschappij J. VAN
NIENES Jr-, Barsingerhom. (SSB?

Gelegen aan den Stoomtram
Utrecht —Arnhem ruinio Kamers,

groote lommerrijke Tuin, heuvelachtige, dennenboschrijka streek,
prachtige vergezichten. Volledig

’

marine, grenat.

fantasie

-'..- -■:-■■■
■'" ■■. "'■■:Kapitaal 10 Millioen
Frs. Met |
5000 levenslang 500 a 1000 |
gulden rente n. gel. ouderdom, R

koopt blooto aigand. en onroer.
goedoren op lijfrente. Prospec-

CADEAD" bij ieder stuk deze |
Souvenir van do |

| week eon
\ feesten. *
ruite

ning, te Amsterdam,
hr.
m.huurj.,ruiui Pension 2.— p. d. p. p. Prima
huiß. Kostel. to bevr. bij OËANJE, j referentiên van vroegere logé's; ook
Prinsengraoht 288, van 10—3.
I van heeren Doctoren.
\f\iu

(8388)

’

te Velp.
Velpsche
(8319)
ii en verlangt primo Nov. to Venlo,
lil bij twee schoolgaande Kinderen, eeno eenvoudige KINDEKJUFEBOUW, P. G„ goed kun-

Zit- en Slaapkamer
met Pension, plm. f 50 p. m.
Aanbiedingen, onder B H, Bureau
gemeub.

fnnnJll

tegen 1 Oct.
gevraagdeene eenvoudigeKinderjuiïrouw, bij een jongKindje.

Mevrouw BOUB.ICIUS, te Hilversum, verlangt dadelijk of tegen
November eene bekwame Keukenmeid en voor Noodhulp of
voor Vast eeno 2e Meid-Werkmeid, bekend met Tafeldienen,
P. G. en goede getuigen.
beiden
gevraagd
tegen November
Wordt
Franco brievon of in persoon
in een Buiten-Hótel (Gelderland) aanmelden.
(8384)
een net, beschaafd
Huishouding.

lemand, z. b. b. h. h., vraagt 1
omtrek Centraal Station, eene

nne Zierikzee wordt

KËUMEID,

lett. G

Gemetab. Kamers.

M

■ineraalwatertaciiDe,

met alle daartoe behoorende benoodigdheden. Aanbieding lett. L,
aan Firma S. T. GLASZ, Joure.

door BEETHA

Vom- spotprijs een Huiskamer(oikenh.) en 2 Salon-Ameublementen (Notenhout) te Koop
aangeboden. Te bavragen: Bovenhuis Prinsengracht 247.

liefst P.
goed kunnendeKoken,
zindelijk en netjes in haar werken
van goede getuigen voorzien. Loon
110, benevens Waschgeld en Verval. Fr. br., lett. M, AdvertentieBureau van M. KOKKELKOREN,
Overveen.
(8357)

Brieven

—

van goede getuigen voorzion
en genegen ook eenig Huiswerk te
doen. Pr. br. lett. S B, bü den
Boekh. W. A. BESCHOOË. te
's-Hage.
(8376)

Zierikzoa.

Burgermeisje,
voor Assistentie in de

10 j.,
gevraagd,

omtrek Muiderpoort, Amsterdam,
Br. fr.
togen plm. f22 p. md.
te Dronrijp.
J. B.

lott.

"ÏËTOÖP gevraagdT

Een gebruikte, doch nog best zijnde

franco op aanvrage.

Gezelschapof Kinderj uffreuw.
Beste getuigen staan haar teu
(8393)
dienste.
Br.
lett. D M 52. N, v. d. D.

OPWIJKDAs

2 houten Schuren,

ieder lang 16.5, breed 7.5 Meter.
Zoo goed als nieuw buitengewoon
sterk en hecht gebouwd.
Te bezichtigen : Buskruitfabriek
bij Muiden.
(8348)

jaar,

uit den beschaafden stand, zag zich
gaarne geplaatst als Juffr. van

Jongen

TE KOOP:

G. J. HÜNGEEINK, te Neede.

26, Amsterdam, vraagt tegen
Mevr.
November e. k., eene bekwame

Br.

deftig

’

10.— §

per

N. vjd Dag

orden

ARNHEM.

franco boven
I Verzendenrembours.
"g Beste en goedkoopste adres voor BOTER en KAAS.
van

Sophia Ziekenhuis ie Zwolle. Kosthuis. Miudcrnoort.
Baboes,
Twee
tegen December a.s.
van
terVoor ecu
Degelijke Agenturen trouwd,
vrij van zeeziekte en zeer vereen
le VerpleegInw.
en
stond
Kost
einde
T-

IPAÜLSIËMEK&C"3.!

Jacob van Campenstraat 56, Amsterdam.
Eigen Kaas- en Roomboterfabriek te Leek.

meratond gevraagd te Hilversum
JL eene flinke Dienstbode, P.G.,
als MEID-ALLEEN, kunnende
Wasschen en Strijken en netjes
Werken. Br. lett. B L 184, aan de

netjes Werken.

lieren van geurige, keurig verpakte
Thee, zookt eeno oudo Theefirma
to Amsterdam overal Dames en
Heeren Wederverkoopers.Provisie 25 "/„■ Br.
lott. F F 42,
Alg. Adv.aan
&
(8379)
Bureau, Amsterdam.

3

'S

P.

Voor don Verkoop aan Particu-

IeBLAD.

melden,onder motto Kinderjuffrouw,
Nieuws van den Dag.

onnoodig zich aan te melden.

(8392)

"egens op

19
hoofdzakelijk

oud,
twee Babias van 3 maanden
tegen goed loon. Zonder goede getuigschr. onnoodig zich aan te

en

Brievon aan don

COMPAGNON.
hande

"

Horlöpi!iutosl)Bu!eiiflB.
Gevraagdoen Horlogemakersbediende, (intern) bekend met
fijn werk, vau goode Gereedschappen voorzien. Fr. br., Horlogerie

R. PRINS.

(83G9)

derjuffrouw,

een

Eerste Bediende, P. G„ gevraagd; vereischte uitstekendKorst-

**"

SsStFuTpmNsT

Gevraagd

Patissiers. Kamenier Linnenmeid,
H.H.1 Oofc.
wordt
flinke P.
voorzien

md.,

uur p. w. Opleid,
'ïatuens.
Hand.-Corr.
Sohoonschrijven. De dagureu
*°°r Dames vau eiken leeftijd,
JOoi Heeren 'smorgens vóór 9 eu
.? avonds van af 7 uur.
(8380)
fr., lett. Z 3S1 25, N.v.d. Dag.

alleszins bekwaam

Nette KMeflüïroüi
mi
dezereen Kinmet

1898;

REVUE

Eenkum
Pension —Leijgraaff.
Hulde aanÏVEStiüYOT.

De Heer YVES GUYOT, Dircctcur-Politique van de
zal begin volgende week Amsterdam
bezoeken.
De navolgende Heeren hebben
zich tot een Comité vereenigd om
dezen voorvechter voor recht en
rechtvaardigheid in de Dreyfuszaak, by zjjne aanwezigheid in ons
land, een blijk van hulde en sympathie aan to bieden, welke aanbieding zal plaats hebben op een
gepaste èn waardige wijze en vergezeld zal zijn van een Album,
bevattende de handteekeningen

der deelnemers :
Prof. Dr. JAN TEN BEINK, Leiden.
Amsterdam,
Mr. J. P. A. N.
Dr. H. P. E.
P. H. HUGENHOLTZ Jr.,
J C. VAN MAKKEN, Delft.
Amsterdam.
Prof. Dr. C.
Tot deelneming aan deze hulde

„

bestaat gelegenheid door inzending

van handteekening en tegemoetkoming in de kosten, waarvan het
bedrag wordt vrij gelaten, vóór
Vrijdag a.s. bij do ondergeteekenden

ALEX. KLEIN, Arts, NicolaasWitsenkade 12, Amsterdam.

(B374;

A. SCHOTEL,

Amstel 37,

„

HET tfIEUWS VAN DEK DAG VAN DINSDAG" 13 SEPTEMBER

1898; ÜBIjAB.

4

is dagelijks in liet Paleis voor Volksvlijt
Q
OTTT
TYEP
f^
>lT7'lVr
TZ"
f^TFT!
-L/üi VJT \J UXJ JLU J3l IV \J Ui JL >Q 9 nar 's morgens tot 1® mn» *s avoiads.
BJMIHBMIMIIIBIIiII^^
Vergunning.
Eimdvleesch
O's
£
Gerookt
<S>
® Wat
(voor de Boterham),
direct ter
dubbele
Zaken
inwrijving tegen

_

Wegens

Jicht,
Rheumatiek, Lendenpijnen, tortom tegenpijnenvan allerleiaard?

is debeste

Overname : een net ingericht Café
met Vergunning, in 't centr. v.
Amsterdam. Koops. en huur billijk.
Br.
lett. P V 993. N. v. d. D.

Anker-PaiH-Esgeller.

Ujlnf is me* het besta succes!
Wol aan te wenden tegenKies- J

pijn, Hoofdpijn en Verkoudheid?!

E IttUtAnker-Faïn-Exgelgr.
ieder
moet dus steeds

Tatot- n Sipreiiapzp
wegens

name

den gehouden?

’

g

(8122)

Sofort gesucht in Amsterdam, gegen honen Lohn, ein
mit guten Zeugnissen versehenes Deutsches

DrittmMchcn.

Naheres. Trompstraat 89,
z-wischen 6-7 XAbends, Den
Haag.

(8383)

Gevraagd
net I°. November 2 groote on 2
ileine Lokalen, op goeden stand.
Huurprijs 800 a 1000.
lett. N T 991. N. vjd D.
Br.

’
’
Gevraagd:

Eon Heerenhuis, op goeden
1200 a
1400.
Btand. Huurprijs
Br.
lett. O U 992, ff. t. d. D.

’
’
Inwoning aangeboden

Fam., voor Jongmonsch
Bü besch.huizo,
vrije Slaapk., gebr.

f. goeden

Wasch, gez. huisl.
v.
verk., duizend Gulden p. j.
lett. A J 49, W. v. d. D.
Br.

Buitenplaats te Ilonr.
van ons

In de gezondste streek
land, in md. stad Noord-Brb. C/c
13000 inw., aan Spoor en water
gelegen, H. B. Sohool en Bijz.
is te Huur, een Buiten-

goed, riant

gelogen, met grooten

Wandel-, Bloemen-, Vruchten- en
Moestuin, Hoog opgaand Geboomte, Stalling en Koetshuis.
Het gebouw bevat 10 Kamers,
Keuken, Kelders on alle gemakken,
ïb geheel modern ingericht en bözonder geschikt voor Families met

Instituut of Sana-

groot

torium. Phot. met zeer bill. condities op franoo aanvrage, onder
lett. Z B T, Algem. Adv.-Bureau
NIJGH & v. DITMAR, Rotterdam.
(8288)

RIJPAARD.
Zeer billijk TE KOOP:

een

elegante zwarte, zesjarige Merrie,
met veel uithoudingsvermogen, hoogte 1,65 Meter. Te
zien en te bevragen bij J. A. VAN

mak,

Koetsier, Villa
(8324)
Heuvéloord, Baarn.

SCHILIÏERSZAAÏL

aangeboden een
beklante Schil derszaak,
tegen prachtige conditien. Fr. br.
K W, Boekh. H. T.
Hoogßtr. 287, Rotterdam.

Ter overname

druk

De Notaris HIJINK, te Nijmegen,
zal op Vrijdagen 14 en 28 October 1898, 's avonds 8 uur, in
het Hotel „Burgers" aldaar, bij
inzet en toeslag Veilen en Verkoopen :
Een HEERENHUIS met Erf
en Tuin aan de Molenstraat te
Nijmegen, op uitnemendenWinkelstand schuin tegenover de Kerk,
groot 131 M*. Inlichtingen bij den
Notaris en bij de firma VAN HOUWENINGE &
Makelaars in
Bottendaal 73, te
Vaste
Nijmegen.

VRAAG
Prijscouranten
Staallcaarten

—

PLEGINGs

"VEENENDAAL

De Notaris J.
SANDBB.INK,
to Veenendaal, zalaldaar op Vrijdag 16 en 23 September 1898,
'smiddags 12 uur, by inzet en
toeslag, ondor meer publiek Ver-

koopen :

Een kapitaal en uitmuntend
onderhouden

Heerenimis,

1 November 1898.
Betaling 1

goed

schuit met bijbehoorende Schotten en verder Materiaal te
Koop aangeboden, liggende te
(8386)
Amsterdam.
lett. C L 51, N. v. d. Dag.
Br.

POSTZEGELS.

Te Koop aangeboden: een oompleet stel Zanzibar, Compagnie de
Mozambique, Beira, 5 stel Jubigestempeld en
leum Zegels
lett.
jngestempeld. Brieven
L R, bij den Boekh. H. A. M.
te Schiedam.

te aanvaarden

December 1898.

AANBESTEDING.
De Directie van deBierbrouwerij
De gekroonde Valk, te Amsterdam,
zal op Woensdag 21 September 1898, des voormiddags te
10 uur, Aanbosteden:

Het maken van een GEBOUW voor de Bosteldrogerij.

Bestek en teekening zijn vanaf
den 13n September e.k. te verkrijgen ten Kantore van den Architect a 1.50 per stel.
Inlichtingen wordengegeven door

’

den Architect ROELOF KUIPERS,
Ceintuurbaan 181.
Aanwijzing in loco op Vrijdag
16 Sopteinbor 1898, des voormiddags
te 10 uur.

Lijnzaadkoeken.

heeft ons do
onderneming
boek
v van
gekost, en nu
7
gaat het groote kostbare, meest
practische boek voor
2.50 in
stevigen stempelband in plaats
10.—, dio de oude druk gekost

't £\ é\éi\£\

Bal iliill
I I\I«VU
"

’

’

’

heeft.

WjJKAMgg

A. SIPMAN. Een kolossaal werk
van ruim 2000 kolommen holderen dnidelijkeu druk. Fonkelnieuw, tot op heden bijgewerkt,
uitgevoerd op best papier en stevig
gebonden in linnen stempelband.
Het bevat da namen van allo gomeenton, dorpen, vlokken, buurtschappen, gehuchten, heerlijkheden, kasteelen en historische of
vermaarde huizen; allo rivieren,

voor

slechts

gebonden.

’

’

2.50, stevig

Verkrijgbaar in den Boekhandel
of direct franco op ontvangst van
postwissel a ’2.50, waarop staat:
„Witkamp", bij GEBR. E. & M.
COHEN, te Arnhem of te Nijmegen.

gem.

Zijpe,

waar

de voorwaarden te verkrijgen zijn.
Ds Administrateur,
(8372)

Jb. DE MOOR.

Door het Bestuur der Vereeniging tot onderlingen aankoop van

Lijnzaadkoeken, te Heer-Hugowaard,
zal op Zaterdag 17 September
1898 worden Aanbesteed: Het
leveren, in vier termijnen,

75 Cent eenige prijs. (2056

eohte Tyroler KoolSChaven in alle grootte, voor

Nieuwe,

Fabriek-, Winkel- en Huishoudelijk
gebrnik, alsmede gebruikte Koolmachines ten verkoop aange-

boden.

lett. B K 50,

Br.

(8385)
N. v. d. Dag.

Incasso-Bank,
HEERENGRACHT 537

brj de Vijzelstraat.
aan de stations Hugowaard en HoordscharVolgestort kapitaal / 2,000,000.
ongeveer Reserve
w o u d e,
van
’83,731.07.
280,000 KOBKEN van zuiver Koopt en Verkoopt Cheques op
Lijnzaad geslagen.
do voornaamste plaatsen van
Informatiën zjjn te bekomen bij
Europa,
de Koersen van haar
den Secretaris te Heer-Hugowaard. dagelöks tot
verschijnend Koersblad,
Het Bestuur:
op aanvrage verkrijgbaaris.
Voorz. hetwelk
WIEBE VAN
(6520)
DE DIRECTIE.
J. WINKEL, Secretaris. (8234)

lett. E G 914, „Nieuws van den Dag".

praal.Wlrtlfa^^ Grasboter

SANATORIUM"

für Innerlichkranke, Nervenleidende und Reconvalescenten.

Bonn a/Rh. Koenigstr. 26,
Dr. PHILIPP.
(804i)

Groote REVUE,

ISeiiïuunscise Heide,
verschillende Kamers met volledig Pension aangeboden. Prijs voor den
21n Sapt. / 5, de dagen daarvóór
en daarna f 2.50 per persoon. Adres
Hulppostkantoor Heelsum. (8320)
op circa )i uur

onderzoek 'xÉÊ NhP 4 » »4,6°
5!m Gratis
aan het
fast van 10 a 20 Kilo
/ 1.10
g Rijkpproefstation HÜP^^
Fs§f
per
K°.
franco
rembours.
Wageningen.
O te
W
(met recept voor zoet-zuur), per mandje van

5 K.G. Br". fr°. a f 1.25, verzendt J. GERRITSEN, to Dodewaard.
Zoete
Instituut POUTSMA, te Leeuwarden.
DANKBETUIGING.
Dochter
doelaan
Instituut door

genoten
in staat was met goed gevolg het
zjjne

zfj

Magazijn van Verbandstoffen

Tarieven en Inlichtingen worden, op aanvrage, gaarne verstrekt
door do Directie, Reguliersdwarsstraat 73, Kamers No. 6 en 7,
te Amsterdam, en de Agenten.

Waar de Maatschappij nog niet is vertegenwoordigd,
(5081)
worden Agenten gevraagd.

föYÏTMA^CAfARRHE
fl^^S»
Nt\\
de CSQ/4RETTEM
/SfÜSJi. Sienszen door
of de poeder

rjpft

Specialolnrichtingvooi

S Schoenen op Maat in
| i||| gipsen afdruksels voor
jfsLÓevoelige, Pijnlijke, Ge//fflÈßrvoeten,
JËËgbrek'kige, Kreupele,Platst
Knobbels en
fifcy

WMf
IS3*^

Eksteroogen.

ANTON HUF Jr.,

Kalverstraat 200.

(8843

examen voor Surnumerair bij de Fransch, Engelsch,
men in zeer korten tijd
Posterijen en Telegraphie af te leggen, brengt onder- bijleert
SPREKEN en Correspondeeren,
een ervaren Onderwijzer, tegen
geteekende aan den Heer POUTSMA en diens Leeraren zijn hartelü ke n dank.
J. HOOGSLAG.
Leeuwarden. Sept, '98.

St. ANTHONiEsbreestraat 94
hoek Zandstraat.

,!B*^)f\
JELaS&JKr^^.'iW-j»
BENAUWDHEDEN.
VERKOUDHEDEN,
HOEST.
S]
Ml
NEVRAI.GIES \4j
3
int gront: Rue Saint-Lazaro. PAmj3.\Srv\f7
W?>& i 2fSfi'Al]e Apoth. 2 fr. de Doos. Verkoop
0» hiernemt utitnde Handttekonlng op leden Clgsrctte eicellen.
(9477

Artikelen voor Ziekenverpleginge(üEn gros. En detail.

GEHOORBÜISJBS
voor
hardhoorenden,

p. paar 2,
onzichtbaar in dragen v. e. leeftS4

Hotel op den Brachenfels.

Schoonste punt van het Zevengebergte. Prachtig uitzicht op
den Rijn. Met Königswinter door den Tandrad-Spoorweg verbonden. Comfortabel ingerichte Kamors en Salons. Table d'hóte,
Diners & part, Restaurant kla carte den geheelen dag door. Posten telegraafbureau in het Hotel.
(8052)
lederen Woensdag Militair-Concert.
6. A. SCHDKB.

1

’

Verbandiralteii
1.75, per y2 K°. 0.95.

per K°.

’

’

Naar buiten tegen Rembours*"
Geïllustreerde Prijscourant
tegen toezending van 2 bl. post*

Alleen

lt

op de Wereld.
.ii—

in.,?-.

M

Van Hector Malot, uit &"'
Fransch door GERARD KELLE&
het bekroonde beroemde wer**

met 100 platen, is verkrijgt»»?
voor den spotprijs van
1.25. &
modernen Prachtb. voor den spo*"

’

prijs van f

1.75.
Alleen op de Wereld is es»
werk, dat in waarheid onovertrei'
baar genoemd mag worden.
Alleen op de Wereld m °l6;
platen voor si.
1.25.
in modernen Prb. v. si. l-7*j
Het zenden van Postwissel »"
1.25 of f 1.75, waarbij staat'
ALLEEN OP DE WERELD, is vol'
doende om dit allerkeurigst wel»
franco thuis te ontvangen.
Verkrijgbaar bij D. BOLl"**'
Bazaar van Goedkoope Boeken.
Hang b/d Vischmarkt te Rotterdai*

’’

’

.

en verder alom.

S^kfr

1

o**0**

lÉv K

LlAvj
f

Geld verkrijgbaar.
overheerlijk.
Kapitalen
Grootboek
Kapitalen Grootboek, ta[
Probeert IÉXANGE C zwaard
of
of he
js

VAN VËËN & Co.,

If
A
I
dHHt
A, „„yw

AMSTERDAM,
'S-GRAVENHAGE,
ROTTERDAM,
NIJMEGEN,
(3972)
HILVERSUM.

f

Administrateur Jb. DE

Keinsmerbrug,

Jansstraat-

mede tegen Brand in Hotels
en Diefstal;
op WASCHGOEDEREN van en naar de Bleekerijen incluis
BRANDGEVAAR bü den bleeker
op GELD, GELDSWAARDIGE PAPIEREN als: Coupons,
Effecten enz. DIAMANTEN, zoowel binnen Europa als naar
alle Overzeesche Gewesten.

PROVISIE Twintig Procent.

PINOEMIiAIIEIIICASM,

Arnhem.

AMSTERDAM.

Dames Agentessen gevraagd voor een 50 jaren bestaanden
lett. G V, a/h Algem. Advert.-Bureau
THEEH A ND E Jj. Br.
(7096)
Amsterdam.
ROUMA &

te

1

L. POOL & ZOON,

Salaris Twee Honderd Vijftig Gulden

Aanbiedingen met monster en
opgaaf der gegarandeerde voederwaarde worden ingewacht vóór of
op 21 September a.s. bg den

(8123)

Duitschland enz.;
op CASCO'S en MACHINERIEËN van Schepen enz.;
op GOEDEREN, INBOEDELS enz. per Spoor, Wagens, Stoom-

en kie»dislrioten, bronnen van welvaart, takken van handel en nijverheid, inkomsten en grondgehalten, trams.
steldheid.

stipten, nauwkourigen WITKAMP,
heeft schatten gekost, en ookdeze
geheel vernieuwde tot heden bijgewerkte kostte ons
10.000.
Ean partij willen wü opruimen

SE VRIEND BEH ZIEKEf.-

El. PINKHOF. Taßiarfs.
(8377)

TE

weteringen, meren, beken,kanalen,
uitmondingen en polders. Officieele
bevolkings cijfers vau alle plaatsen,
verdealing in kerkelijke gezindten

Bezienswaardigheden, instellingen
en geschiedenis der plaatsen.
De vroegere druk, door den

"
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Men schrijve eeno briefkaart ssi
EiïMer's Boekhandel te Rotterdam.

sluit verzekeringen tegen BRAND- en ZEEGEVAAR en alle verzekeringen op de Binnenwateren van Nederland, België, Frankrijk,

Aardrijkskund. Woordenboek
gave, bijgewerkt naar de nieuwste
gegevens en statistieken door M.

&*%s& TiS

Amsterdam,

op PASSAGIERSGOEDEREN,

D. B. SAGENAAR,
PI. Middenlaan 66, Amst. (0599)

i

623 Heerengracht.

KGh murwe Lijnzaadkoeken.

Wegens familieomstandigheden te Koop aangeboden, in een der hoofdsteden (met of zonder vaste goederen), een HANDEL in WIJN en
waaraan verbonden een zeer winstgevend artikel. Men is
spoedig op de hoogte en eigenaar blijft eenigen tijd behulpzaam.

genoemd
Voor het
irefiende Onderwijs, waardoor
laatst gehouden

1 Alssieiilfitlwaarliiri-ftatsElaipii
AMSTERDAM
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■■

bekomt elko lezer van dit blad bet
niet alleen voor zieken maar ook
voor gezonden hoogst belangrijke en nuttige boel;:

booten, Schepen enz.:

De tweede CoöperatieveVereeniging tot aankoop van Veevoeder
enz. te Schagen wenscht Aau te
besteden de levering van 241550

POSITIJE.

KWETSEN

IBRÜM

5 GnMen.
Het merk „BRUNO" in den taillo-band waarborgtmodel en qualiteit.gj
Geïll. Prijscourant, ook door al onze Depöthouders, op aanvraag fr°. m
(3949) g
&
Amsterdam.

VAN NEDERLAND, Nieuwe uit-

don besteu stand van Veenendaal, in de
bewoond
geweest door wijlen den Heer H. G.
VAN DEE
bevattende 12
ruime Beneden- on Bovenkamers,
Keuken, Kelder, Zolder en
verdere gemakken, benevens grooten Tuin, samen groot 11 Aren en
op

30 Centiaren.
Vrij van huur

gebruik gereed.

Da Costastraat bij de Van Lcnnepkade,
Amsterdam. (1475)

f*

Lijnzaadkoeken.

te Koop.
Dekschuit
Eeno zoo
als nieuwe Dek-

Brieven

’

geheel

Anker-Pain-Expeller.
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’0.60 per % K.g.
Geldersclie Ham z/been,
4 a 5 Kilo, a
0.60 per )i K.g.
Franco rembours.
A. J. DE
(1788)
Deventer.

Verf,
iïijmegenT Bereide
voor
Stoomverfmalerij.

Vs&l huisgezin TOOïliandettWOr»

I

en
300, druk-

aangeboden, annex Koffie

Thee. Inveutarisprijs
ken stand. Zeer billijke Huur.
Br.
lett. T Z 996, N. v. d. Dag.

in

Prijs 50 0., 75 c. en 1.25 de
flesch. Voorhandenin de meeste Apotheken en hij: P.&B.MCaTEH £ üio.
Te ajasterdfua bij:
to Rotterdam.
Dlotii, Clébag en ïï. TayH.

omstandigheden ter Over-

in 't gewicht van =fc 3 Kilo, a

te bezichtigen vat

Roomboter lever ik S
deze week voor 65 cent de 5 ons franco ij
thuis in postpakketten van 4Kilo4ons 1
en 3 Kilo. Zij staat ondervoortdurende h
Mijne geurige

___

'whi»i««.,'T''"?}

HO OïïlbO tePiaUPieK

STATU M.
1W TT J"NYÏR/T A
,
*.'

controle van Dr. HAMEL ROOS en §
HARMENS bö wien zij voor Verbrui-H
kers gratis wordt onderzocht.

«Jil?«n£ffiii"f.» '
Ti
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In Vaatjos van 10 en 20 Kilo is zij|
(6163 K
5 cent per Kilo minder.

Wie een Tijdmeter verlangt, koope alleen de Horloges de
WERELDBEROEMDE fabriek

International Watch Go.,

onbezwaard,
enkele vruchtgebruik, voor bo<|
lang ook, worden direct gekocl*"
of geld op geleend, door een P****
(286)
ticulier.
Br.
lett. IT W 236, N. v.d.V

WALTMANN & Go*.
Kantoren v. Vaste Goederen»

NIJMEGEN, Spoorstraat
ARNHEM,walburgstraat U'
OTRECHT,Katharrjnekado2'

* *"

BREDAfGinnekenstraatlH"'

'S-BOSCH, Veemarkt. (859»
og&Sk
WAGENINGEN,
Woniiig-tïi*'
Fr. toez. der

sen met Plattengrond.

DAK¥IËf
zonder Asphalt of Teer,

aan te brengenmet of zonde*

plankenonderlaag,
levert: Firma H. HOOGHWI».
(4S6
KEL, te Gorinchem.

Sigaren J. D. BAX,"*&
Sarphatistr.

PI. Middenlaan 32.
g
Prinses Royal gl l Casa Real
El Deseo
Flor Habana g
g5- || Lucoa
Cubeba
Doze uitmuntende
sigaren zijn uit vijf der besi£

Stuiver^
ADOLF FRANKEN,
Nederland,dus vIBM
fabrieken
van
Nieuwendijlc 162, Amsterdam. men bij goede kwaliteit el9°\
verscheidenheid van fabrika»
(738£L-<

verkrijgbaar bfj

(3498)

COUPEUSE.

J.Leeraar
D. HETEB,
M. O. in het

In eene fijne Zaak wordt zoo spoedig mogelijk eene bekwame
COUPEUSE gevraagd. Hoog salaris. Prima referentiên worden
gewenscht. Brieven
lott. ÓL 962,_Nieuws vjd Dag.
(8350)

AGENTENspeciaal
JONGENS-CONFECTIL
ingericht tot het
Een
Fabriek,

vervaardigen

van goede en middelgenres, zoekt een VERTEGENWOORDIGER voor één of meer provinciën, volkomen
met het artikel en de afnemers bekend. Flinke provisie
en tegemoetkomingm de kosten. Alleen de degelijkste
aanbiedingen met de beste referentiên komen in aanmerking.
Br. onder Wo. 2098, a/h Intern. AnnonceBurean, Prinsengracht
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Boekhouden en de

Staatïinïsltofid!aiii«c

Public Accountant.
„Opleiding voor Staats- en &*
Examens Hoogere Burgerschool
Oliv'
bovenst, vakken."

O.Z.AchterbnrgwaHf9:

KÖNÏNKLIJKK

iiuniF"
M$M WEST-INDISCHE
Mis* Iriiiupi
H tt N&» B

p«^

MAILDIENST.
Stoomschip:

Het eerste
Nederlandsche
„PRINS
WILLEM V*. Kapitein J. SORGDRA.GER,
te
en
September a,
klasse

des morgens
vervolgens
10 uren,
vertrekt 15
den lsten en 15den van iedere maand een Stoomschip.
Adres bij de Directie of bij de Cargadoors HOI.TMAN &
| SCHUURMAN; voor Curao a o alleen bij E. WINDHOUWER.
PAKKETTEN worden ook aangenomen door de firma Van
lagen prijs. Adreti te bevragen:
(8364)
i Gend & Loos.
Leliegracht 5.
(8362)

BB B

van af f 100.

Grootste inricl»tf»gL?F
(273i;
dit gcMed.

ADRIAAM

SCHAKEU
13. lß^--*-

Heiligenweg 11,

Boek- en Kunstdrukkern

v/h ROELOFFZEa-H^wU*
Amstera»

èn

VAN SANTEN.
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Tweede Blad.
Pers-Overzicht.
De aanhangige wetsontwerpen.
De N. R0tt. et. is het oneens met De Tijd, van
er artikel wij verslag gaven. Zij doet aan De
opmerken, dat het de Koning is, dio door
■gJ»
cm gedane voorstellen volgens art. 115 der
rondwet vermag iv te trekken en niet hetKazooals De Tijd meende.
oor de aanhangige ontwerpen in te trekken
2
Koningin Wilhelmina een handeling desooeeren,
0 £ wjj men u cver ongedaan maken,
6 la Ho.ar
naam is geschied. Eu dit staat
jr
,-«ar
volkomen vrij, als men maar inziet, dat
j. " nooit op den weg van een Ministerie kan
Sgea, een dergelijke intrekking uit te lokken
aau te raden. Dit ware in strijd met den
roiecl voor het gezag, dat in naam der Koügm, onder verantwoordelijkheid der Ministers
iTen, de ontwerpen aan de Volksvertegen"oordigiug aanbood.
Van een staatsrechtelijke vraag was hier geen

"l^t,

"

.

"Prake.

tm ®' ao^ °°k *n a'w*3^ïnS van &e
jW het recht van veto der Koningin geenszins
.Perkt bij niet-intrekking. De wetsontwerpen
n aan Haar oordeel onderworpen van het
genblik der machtsaanvaarding af tot het
o

■j

genblik vóórdat de Eerste Kamer er over
"g.e*ut, d. w. z. gedurende al don tijd, dat de
tot intrekking bevoegd is.
, 9?^ngin
"Vat de herinnering betreft aan het intrekken
, r, aanhangige wetsontwerpen door bet Minisene brj zijn optreden, zegt de JV. lU. Ct.:
"-Het Ministerie zal er zich inderdaad wel voor
aohten
twee zoo ongelijksoortige grootheden
et
elkander te vergelijken. Volkomen ten
hrechte legt De Tijd tusschen de beide geval,a verband. Waarom worden
terecht of
et
bij jjgj; optreden vau het Kabinet de
etsontwerpen van het vorige Ministerie iugeMinisters iv staat te stellen
(okkenp Om de zij
onderzoeken of
de aldus ingediende ontverantwoordelijkheid
konden
e/Pea
met
hun
d, kken.
Daarom alleen, en geenszins wegens
6 meerdere of mindere belangrijkheid van hun
even in do plaats van hun voorgangers.
,*vï
■Met de aanbieding hunner portefeuilles, merkt
"»,. N. Ut. Ct. tegenover De Tijd, op begingen de
r ltlisters slechts een daad van courtoisie en
escheidenheid. Ook hier geen coustitutioneele

—

—

t

eisch.

j,.'.'Zoo

—

ooit"
dat zegt de JV. BL Ct. met De
„dan mag nü aan de volle rechten der
r °on nie t worden getornd". Maar daarbij mag
6*
worden bedacht, dat door het opwerpen
quasi-staatsrechtelrjke quaesties, de Kroon
a*£ende, ook al geschiedt het zonder „partij,?gtaerken", de belangen der Kroon niet geë
worden.

—

f^*
a^

heel roode daken uitstaken, en overal grazende
koeien.
Willem Maris. Ze
konden hun oogen haast niot gelooven, de buitenlanders, want elk oogenblik zagen ze een nieuw
wonder: schepen die door paarden of door heele
huisgezinnen werden voortgetrokken, een kanaal
tusschen hooge dijken, zoodat de 'vaartuigen ver
boven het omliggende land voortzeilden, en dan
overal in het rond dio zonderlinge molens met
draaiende wieken als oen soort van vreemde, phantastiseho vogels. Werkelijk, de trein ging veel te
gauw door de Zaanstreek, zij hadden geen tijd om
alles te verwerken en allen waren verbaasd toen zij
reeds na een half uur moesten uitstappen.
De burgemeesters van Kwadijk en Edam verwelkomden do gasten aan het station, en onmiddellijk
ontstond er eon ware Babylonische spraakverwarring,
toen mea de voertuigen zag waarmede men de reis
zou? vervolgen. „Reisend!" „Epatant!" „Charrning!"
„Skoon!"
zoo klonk het van alle zoden, temidden
van uitroepen in andere vreemde talen, welke we
niet verstonden. Na een alleraardigst gewriemel,
waarbij ieder zich het mooiste voertuig trachtte to
veroveren, zetto de stoet zich in beweging. Aan de
spits tweo veldwachters op rijwielen, daarna vier
echte oud-Kollandsehe sjeezen,
elk voerman met
zijn vrouw in Noord-Hollandschekleederdracht naast
zich,
en daarna de lange file van ongeveer zestig
voertuigen; tent- en kapwagens, jachtwagens, zoogenaamde glazenwagens en hoe deze vehikels meer

—

—

—

mogen

heeton.

De verbazing was stijgende. Wij, die toevallig in
Amerikaansoh gezelschap waren, werden bestormd
met vragen, maar we behoefden ze niet to beantwoorden, want de eene vraag verdrong do andereen
daaitusschen regende het alweer: lovelyf!, very interesting! charming!, very pretty! (spreek uitpewoeti).
Was het waar, dat de koeien in Holland zomer en
winter in de wei blevon? Dab had men de vraagstelverteld, ergens in Kentuoky.
We waren bezig in
zuiver Amerikaansoh duidelijk to maken, dat de
arme dieren niot konden schaatsenrijden, toen we
voor het mysterie stonden: „Hoe diep zijn we hier
nu onder de oppervlakte van de zee 1" Aangezien
we die vraag reeds tiemaal haddeu beantwoord,
zeiden we thans met groote beslistheid: „tien voet."
Hoe ver ziju we hier van de zee?
zoo ging het
voort, en zonder eonig nadenken maakten we uit,
dat we hier juist 7 mijlen van hot water wareu
verwijderd. Er zijn gevallen dat men werkelijk iets
zeggen moet.
Het was een kwaal dio zich den geheelen dag herhaalde: alles duurde to kort. Man reed door een
eerepoort welke er nog stond van do
daarna
langs een smallen weg door de Purmer, over een
hoogen dijk en een wipbrug en, voor men er aan
dacht, werd in een fraaie laan halt gehouden. Dat was
vóór de hoeve „Uit en thuis" van Baron van Goltstein
onzen gezant te Londen; pachter
van
H. Boes. In een ommezien was deze modelboerdorij
vol met vreemdelingen eu da spraakverwarring werd

—

verschrikkelijk.

Een Amsterdamsch journalist gaf aan een dame
inlichtingen over den stal, waar de vakken voor de
Binnenlandsch Nieuws.
afwezige koeien waren geplaveid met schelpjes en
12 September.
versierd met Dalftsche borden, en waar alles glom
Inhuldigingsfeesten.
en schitterde in een uiterste reinheid. Hij deed
dit in het mooiste Fransch dat hij bü elkaar kon
DE KONINGINNEN TE SCHEVENINGEN.
"Ver het Zaterdag reeds vermelde
totdat een bekend collega uit Berlijn
krijgen,
een
der
bezoek
Koherautennaam,
met
eon
beiden te hulp kwam,
te Scheveningen schrijft men ons nog:
jjpnnen
"'"oen de Vorstinnen van de trap aan de Noordzijde een Engelschinan getuige makende van het zotte
geval dat hier twee Nederlanders in gesprek waren.
de groote zaal van hetKurhaus langzaam voort«reden, weerklonk het plechtig gezang van „Sche- Want ook de dame hoorde aan den Amßtel thuis.
De geheele hoeve werd bezichtigd, de huiskamer
Onigsch Mannenkoor", dat de Oranjezon van Heinze
en
het melkhuis, maar vooral de
waar
v°Oïdroeg.
e zaal leverde een belangwekkenden aanblik op: da meisjes bezig waren met „kazen", een verbum
a boven tot beneden was zij geheel bezet door de dat alleen in het kaasland verbogen wordt. De
*sklasse, en de Koninginnen hadden van Hare vreemdelingen schenen niet goed te kunnen be6iB het gezicht op de weesjes, die op de gaanderij grijpen, dat de boerderij in haar gewonen tooi was
en veel moeite kostte het om duidelijk ta maken,
geplaatst.
dat
de Hollandsohe zindelijkheid hier permanent
naar de oude toonzetting, hetwru "Wilhelmus"
Hunne oogen zagen het, maar ze konden
heerschte.
* Rebicek's compositie besloot, werd staande het nauwelijks
vatten, en zelfs de Franschen werden
en daverend toegejuicht.
er
stil
van.
j fl Haar vertrek heeft Koningin Wilhelmina aan
Na een oponthoud van een half uur werd de rijt ~°nder-voorzitter van 't „Zeebad", den Heer TTrjtop dezelfde wijze voortgezet en spoedig bereikte
toer
hoven, te kennen gegeven, dat Zij hoogelrjk had
de
stoet
de Kaasstad, waar al de bewoners langs
a&rdeerd deze uitvoering voor de volksklasse, de weg nu
stonden geschaard en waar ieder de vlag
Wler midden Zij zich zeer gelukkig had gevoeld.
V °rts
droeg H. M. hem op aan „Soheveningsch had uitgestokeu. Het was een alleraardigsteoptocht,
straatje, toen geruimen langs
neokoor" Haren dank te betuigen voor hetgeen eerst door een nauwvoormalige
j
het
kanaal
en
de
zoutkeeten en verkorps door zijne medewerking tot het oonoert
volgens „binnendoor" naar het Damplein. Daar
aan had.
was do eerewaoht „Klein Edam" opgesteld, kleine
k^eft de Koningin den dirigent van het Philha
dappere jongens in matrozenpakjos, ieder met
rttionisch orkest, den Heer Rebicek, Haren bijzon- maar
geweer gewapend. Die eerewaoht salueen
heusch
Q
e dank betuigd voor zijne fraaie compositie.
eerde, het klokkaspel klingelde van de torens, en
°°wel Jongejuffr. Hoogenraad, die bouquetten had
allen trokken naar de kaasmarkt waar gegooid werd
°^en, als de Scheveningsche meisjes, die in
£
de
met de goudgele kazen, tot nieuwe verwondering
de rzaal bloemen strooiden op Haar pad, mochten van de vreemdelingen.
£. Persoonlijken dank van de Koningin ontvangen,
En daarna zrjn we langs het Heerenlogement naar
'erHaarde, dat Zy dat alles heel fraai vond.
„het Klooster" getogen, een plein met zwareboomen,
*Uen gaf Hare Majesteit de hand.
waar het praohtige vee was tentoongesteld dat voor
P den terugweg van het Kufliaus waren vóór de
deze gelegenheiduit geheelNoord-Holland werdBaam* a -Paulowna-naaischool
de meisjes opgesteld;.daar gelezen.
Onze medewerkerEricus schrijft hierover nog
bo Ue^e stoet een oogenblik stilstaan on werden iets afzonderlijk. Wy hebben alleen te gewagen van
6n aangeboden. Ook voor de Sophiastichting de aardige meisjes die uit de Beemsterwaren gekomen,
Bto
hinderen, die de Koninginnen mot gezang getooid
en
met oorrjzer en kap uit moeders pronkkast,
begroetten.
gasten te laven met heerlijke melk van vaders
de
om
6t Keurvendel, dat bü de ontvangst
van HH. MM. eigen koeien.
te
Uj J^oordig was, was dien middag de gast van do
Tegen eenen kwamen allen op het stadhuis bijeen.
, Schappij „Zeeland".
Do leden werden aan eon De wakkere burgemeester, thans in ambtsgewaad
qüer en des avonds aan een diner vereenigd.
gedost, met den vriendelijken wethouder Tuyn naast
zich, ontving do vreemdelingen in de deftige raadzaal, waar het prachtige behang en de schilderijen
de aandacht trokken. In de Fransche taal voerde
la ° excursie der vreemde journalisten in Waterweg
,~~
waarvan we langs telegraphischen
reeds de Heer Calkoen het woord en heette allen hartelijk
een *orte
—is eon groot welkom, met een herinnering aan Havard en de verkonden
mededeeling
geven
81l 9
zekering dat Edam thans gelukkig niet meer tot de
geweest, waarvoor in de eerste plaata dank
Oj
dezen
gebracht
tocht „villes mortes" behoort. Een der nestoren van het
aan dengeen die
b e(j worden
Het was Dr. A. Knijper, dio als voorzitter gezelschap, de Italiaansohe senator Bonfadini beant00mitó ter ontvangst van do buitenlandsche woordde de toespraak met groote warmte en vond
Per
Vizn ontwierp. Door zijn vertrek naar daarbij algemeene instemming.
Atn ' ■
a heeft hijzelf niet kunnen meegaan, en zoo
Toen begon het dejeuner, waarvoor bijna alle verrifh&d
trekken
van het Raadhuis in beslag waren genomen,
Waalwijk thans de leiding
Van ri 6n eer ■t>> A- van
Raadzaal,
de
de oude „Schepenkamer" en zelfs de
genomen,
°P z'°b
Tn
Burgemeesterskamer. Twaalf Edamsche meisjes,
ijl 9-37 vertrokken de genoodigden, ongeveer 140
natuurlijk met kap en sieraden, bedienden de gasten.
stay n"B°beel, met een extra-trein van het ContraalEr
Tot
heersohte een echt gezelligo en hartelijke stemvreemdelingen
dusver
uitde
hadden
Blyj.
**e Broote steden gezien, de hoofdstad en de ming, en daarvan gaven ook de toasten blijk, die
ro a; (
te mi<l<len van het feestgewoel;nu kwamen wijselijk niet lang werden gerekt. In de zaal waar
z9
in het echte Hollandsche polderland, Burgemeester Calkoen met wethouder Tuyn en beihBt
der dames hadden plaats genomen, werd eerst het
Tan vetweiders en kaasboeren, de onafzienbare Broene
woord genomen door Miss Roasoner, de kleine lady
weteringen
doorsneden
weiden
met
en
B*ooto
afgewisseld door boomgroepen waartussohen reporter, die, zoo kersverseh van Cuba gekomen,

—
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waren

.

BeJ
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De vreemde

Van*-!!

-

jen'J.
Ji

J^eling

journaliste in waterland.

—

thans de collega's van allelanden verbluft en tegelijk
bekoort door hare handigheid en graoieuse brutaliteit.
Haar ideaal is niet minder dan een interview met
de Koningin ! zoo iemand, dan krijgt zij het gedaan.
De Heer Humphry Ward, een bekend Engelsch

journalist, de eohtgenoot der beroemde schrijfster,
dronk de gozondheid van den sympathieken Burgemeester, en daarop deed de Heer Jules Claretie van
den Temps, administrateur van de Comédie Franoaise,
onder luido toejuiching het voorstal om een telegram
te zenden aan de Koningin, van den volgenden inhoud:
„Les représentants de la presse étrangère réunis aujourd'hui & l'hótel de ville d'Edam, envoyent & Sa Majesté la
Reine l'expression de lenr profonde admiration pour ce
beau pays et de leurs respectueuses dévoüments par wne
dépêche".
Iv een andere zaal bracht de Heor
secretaris van den Journalistenkring, hulde aan de vrouwelijke collega's uit den vreemde.
Het dejeuner had heel wat tijd in beslag genomen.
Men rnoe.it voortmaken om het programma gehoel
uit to voeren. Jammer genoeg konden de meosten
het interessante museum niet zien, dat door den
wethouder Tuyn met zooveel toewijding wordt gedirigeerd. Nauwelijks de helft maakte kennis met
de beroemdheden: Pieter Derksz Langebaerdt, den
burgemeester, die ten behoeve van de Edamsche
wezen zjjn verbazende sik op de kermissen liet bewonderen ; Jan Claesz
den kastelein van 455
pond, bijgenaamd „de achtkante boer"; en „Tryntje
K~ever, de groote Meydt", een reuzin, wier schoenen
als vioolkisten nog Hedert 1636 worden bewaard.
Men kon echter niet alle3tegelijk doen. Weer werden
de wagens in dienst gesteld. Hartelijk werd afscheid
genomen van Edam en toen ging het vorder in
do richting van Volendam. Een Amsterdammer gaf
in zjjn eentje een veitooning van de Edamsche maagdenroof, door vier van de boerinnetjes, die straks melk
hadden geschonken op de tentoonstelling, mede te
troonen. Verder nog gingen zijn plannen, maar de
zee was een vijandig element. Verder dan Volendam
bracht de snoodaard ze niet, eu vandaar werden ze
onder de hoede van den Heer Teengs terug gereden.
Tegelijk met de wagens vertrokken eenige trekschuiten,
en daarmede gingen een aantal gasten, die van zulk
een vervoermiddel zelf3nooit gehoord hadden.
De lange reeks wagens, rijdende over den hoogen
zeedijk, vormden een allervrcemdsto vertooning. In
de verte gezien leken het wonderlijke dieren, die
scherp afstekende tegen de lucht, op den drjfc voortkropen. Geheel Volendam was natuurlijk op de been,
de mannen als ochte Watergeuzen met hun dikke
pofbroeken, de vrouwen met haar kleurige rokken en
vlinderachtige mutsen, allen langs den eenigen weg
geschaard. In het Café Spaander ontstond een groote
ophooping. Daar werd door Volendamsche meisjes
koffie en bier geschonken. Men bewonderde er do
schilderijen en aquarellen, welko door beroemde
schilders en dilettunteu zijn achtergelaten, ter herinnering, en achter aau deu zeekant keek men naar
het katknuppelen, waaraan stoere Volendammers van
eiken leeftijd deelnamen. (Ter geruststelling voor alle
dierenbeschermers: er zat geen echtekat maar slechts
een hoed in den slingerenden ton.)
Intusschen waren veleu in de huizen afgedaald en
hadden daar alweer de spreekwoordelijkereinheid
bewonderd. Nu ging men scheep in een tiental botters,
on Oiidoi zeil naar Marken.
Het was oen heerlijke tocht, bjj praohtig weer.
Marken behoort tot de meer bekende streken, meer
dan het typische Volendam. We kunnen daarom kort
zijn over dit bezoek en zullen liever afwachten wat
de buitenlandsche bladen thans daarover zullen meedcelen. Stellig zal men daarin, ook wat dit gedeelte
van do excursie
de bevestiging vinden dat de
vreemdelingen op dezen dag veel nieuws en vreemds
zagen, en dat zij zich uitermate amuseerden.
Feitelijk was het wat te laat geworden toen al de
bozoekers weer op de botters waren ingescheept om
de terugreis te aanvaarden. Doch ook hierin kan
alleen het bewijs worden gezien dat zrj overal bleven
dralen, omdat ze het zoo aardig vonden. De Heer
van Waalwijk, optredend als een andere Lissone, had
hen genoeg gewaarschuwd. Het was reeds donker
toen men „in volle zee" de stoomboot bereikte
waarop allen van de botters overstapten. „Waar
Couturier verschijnt, daar is eten 1" zoo riep men
verheugd en zoo was het hier aan boord, waar spoedig
spijzen en dranken werden rondgedeeld tot lafenis
van allen. Het aartsvaderlijke Marken had in de meer
verfijnde behoeften van da Vastelandsbewoners niet
kunnen voorzien en de frissohe luoht had velen
ongewonen eetlust bezorgd.
Tegen negen uur kwam men aan de De Ruyterkade,
en daarna zwermdon allen stadwaarts, velen naar
het journalistenhuis in Eensgezindheid om onmiddellijk aan het werk te gaan en de wereld te verbazen. De Fransohen hebben op dezen tocht veel
„canards" gezien; laat ons hopen dat we er niet te
veel zullen zien vliegen.

Gemengd Nieuws.

Ter gelegenheid van de revue op
deßenkumsche heide, op 21 September, worden
duizenden personen uit alle oorden van ons

land als toeschouwers verwacht. De Heer E.
van Roekei, te Heelsum (gemeente Renkum),
beeft op zioh genomen alloen voor de leden van
den Algemeenen NederlandsebenWielrrjdersbond
1500 rijwielen te bewaren; hij heeft een overdekte bergplaats gebouwd, om 3000 rijwielen te
kunnen plaatsen.
Te De Steeg is Vrijdag in den IJsel
gezonken het ongeladen honten praamschip Zes
Gebroeders, van schipper O. Boersma, uit Nijmegen.
De opvarenden, waaronder zeven jonge kinderen, werden allen gered.
Te Wamel is door een onbekende
oorzaak afgebrand de boerenhofstede en bijbehoorende hooiberg, toebehoorende aan de Gebroeders Vermeulen. Bijna niets kon gered
worden. Alles was verzekerd.
Te Nijmegen is uit de Waal opgehaald het lijk van deu 24-jarigen J. J. Beurden,
die Donderdag jl. aldaar bij bet baden is verdronken.
Te Millingen is een klein stukg eschut gesprongen. Gelukkig werd niemand gekwetst, hoewel groote bonken ijzer tot op 200
meter afstand werden weggeslingerd.

5
Rechtzaken.
TWEEMAAL GETROUWD.

De Rotterdamsche Rechtbank had onlangs een zeer

eigenaardig eohtscheidingsproces te beslissen. De
eischer (de man) vorderde ontbinding van het in 1891
met de gedaagde te Amsterdam gesloten huwelijk
door echtscheiding. De vrouw achtte die vordering
inet-ontvaukelp, omdat partijen reeds in 1889 te
Londen met elkander gehuwd waren en het Nederlandsche huwelijk dus nietig en slechts eene schrjnvertooning was, wijl personen, die reeds gehuwd zrjn.
niet nogmaals in den echt vereenigd kunnen worden.

De gedaagde concludeerde dus tot niet-ontvankelïjk-

verklaring van de ingestelde actie en vorderde reconventioneel de nietigverklaring van hot Nederlandsche
huwelijk. Hiertegen werd door den eischer aangevoerd, dat het Engelsche huwelijk nietig of liever
niets was, daar hat niet gesloten was overeenkomstig
daar te lande geldende, niet waa
de
voorafgegaan door de vereischte huwelijksafkoudigingen en niet gevolgd door inschrijving hier te lande.
Daarenboven betoogde de eischer: al bestond het
Engelsuhe huwelijk, dan nog zou het daarna met

inachtneming van alle wettelijke formaliteiten in
1891 gesloten Nederlandsche huwelijk als bestaand
moeten wordon aangemerkt; immers do wet verbiedt
geen tweede huwelijk tusschen dezelfde partgen.
Van dit Nederlandsche huwelijk kon dus de ontbinding gevorderd worden, totdat de nietigheid daarvan

definitief was

uitgesproken.

Al deze stellingen warden door de gedaagde bij
conclusie bestreden, en hierna werd de zaak wederzijds bepleit. Brj die gelegenheid bleek, dat de
Engelsche huwelijksacto ten aanzien van de namen
en den burgerlijken staat der partijen in menig opzicht van de werkelijkheid afweek.
Allereerst op dezen grond nam de Rechtbank aan,
dat niet bewezen was, dat deze partijen in Engeland
met elkander gehuwd waren. Doch zelfs al ware dit
bewijs geleverd, oordeelde de Rechtbank, dat de wet
niet verbiedt en er overigens ook geen reden is om
als ongeoorloofd te beschouwen dat, wanneer een in
het buitenland gesloten huwelijk niet door afkondigingen volgens de Nederlandsche wet is voorafgegaan
en door inschrijving in de huwelrjksregisters in
Nederland is gevolgd, de partijen, teneinde aan de
gevolgen van die aan hun in het buitenland gesloten
huwelijk verbonden on zooals in casu niet meor te
herstellen gebreken te ontkomen, daarna een volgens
de Nederlandscho wet aan alle wettelijko vereischten
huwelijk aangaan.

voldoend

De Rechtbank achtte dus de vordering der vrouw

tot nietigverklaring van het Nederlandsch
ongegrond en de door den man ingestelde
echtscheiding ontvankelijk.

huwelijk
actie tot

Voor den eischer was gepleit door Mr. D. E. Lioni,
voor de gedaagde door Mr. J. C. Boas, beiden
advocaten te Amsterdam.
Faillissementen.
Failliet verklaardt
September, H. C. Veenendaal, Noordsingel No. 181,

7
te Rotterdam; — rechtor-commissaris Mr. E. Feith,
curator Mr. J. Rombach, Wijnhaven 93, beiden ta
Rotterdam.
7 September, J. C. Klein, handelende onder de
firma G. J. Klein, koopman te Rotterdam; rechtercommissaris Mr. I. W. Mulder, curator Mr. W. L.
Luyken
beiden te Rotterdam.
7 September, Cornelis Johannes Mulder, meubelmaker
to Utrecht;
rechter-commissaris Mr. M. Crommalin, curator Mr. W. M. H. Boers, beiden te Utrecht
Geëindigd faillissement.
Faillissement van wijlen Pieter Rinzes Tibbesma, in
leven koemelker te Wartena, door het verbindend
worden der eenige uitdeelingslijst.
Het faillissement van A. Harvey, te Rotterdam,
door het verbindend worden der eenige uitdeelings-

—

—

lijst.
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Staats-Effeoten
andere Effecten
Cable Transfers
Wissel op Parijs 60 d
i pCt. Amerika
Atchison Topeka Aand.
„ Preferred „
Canada Southern Aand
Canadian Paoifio »
„
Central
Chic. N.-Westêm Pref. Aand
Chic. Milw. St. Paul gewone Aand.
„
Denver & Rio Grande „
Plef"
H*
ir ■»<=
» ».,
Beleening

" "

Eno-Spoorweg-*4and

Illinois Central.
Louis Nashv. gew
Michigan Central
Missouri Kansas Toxas Aandeelen
2e HyP
»
„J»r.
N.-V. Ont. & «^
West. gew. Aand.* *'
Norfolk & Wostern pref. n
l.

9 Sept.lOSept.
2)-2
3%

3%

484%

523%

]11>£

13%
34%
51>-a
86%

86%"
21J<
21% 175
109%; 109%
15 j
14
55^
' 553^
14
14
H 2I 112%
57% 10G
575^
106
11% l\is

*

Manitoba Minneapolisgew.
ünion Paoifio

Wabash St. Louis 4 Paoifio Pref.

Zilver, staven

2%
484%
523%
111%
13%
34%
52 ?£
175 I

i

64%
15%

53%
31%

165

20%
60%

64%

15%
53J?

J64

31

20%
60%

10 Sept.(Goederenmarkt.)Katoen, dag.
ontv. 16000 b„dag. uitv. n. Gr.-Britt. 4000 b., dag.uitv.
n. h. vasteland 3000 b„ id. Sept.-lov. 5.52—, id. Deo.
lev. 562 -, id. middling Upland 5%, id. id. NowOrleans 5% > geraff. Petroleum in kisten 7.15, id. credit
balanoes 100—, id. geraff. 6.50, te Philadelphia 6.45.
Terpentijn 31%. Reuzel (Western Steam) 5.17kf. Talk
Muscovados 3^, id. Centrifugal 96 0/.
3%.
Meel 3,—.
Western 35%, id. Sept.-lev. 34%,
4%.
fd.
Tarwe voorj. no, 1 Northern 72%,
id. Roodo Winter 70%, id. lev. loopende maand
, id. id. daaropv.maand
68—, id. id. a. fl. maand
66%, id. id. Mei 67%. Koffie Rio 7 low ord. lev. a.s.
maand 5.40 a 5.45, id. id. per 3/m. 5.65 a 5.70, id. id.
no. 7 6%. Tin Straits 16.15. Koper 12.25 a
Vracht
v. Katoen %, id. v. Granen n. Liverpool 3—, id. id.
n. Londen 4— p. bushel.
10 Sept. Geld vast. De beurs opende
iets hooger, liep terug, herstelde zich en sloot vast.
Katoen hooger door aankoopen van plaatselijke
speculanten. Petroleum, IJzer lusteloos. Reuzel, Tarwe
prijshoudend. Meel, Tin stil. .Maïs willig. Suiker zeer
vast. Koffie lager door afwezigheid van speculatieven
steun in loco lusteloos.
10 Sopt. Aanvoer v. Granen enz. ter Londensche markt van 3 tot en met 9 Sept. Eng.
kw., Schotsohedito
Tarwe 2448 kw., lerscho dito
kw., vreemde dito 40,483 kw. Eng. Gerst 1422 kw.
kw., vreemde
Schotsohe dito 150 kw., lereche dito

.

.

—

—

—

6Ï57 kw.. Eng. Mout 19,464 kw„ Schotsohe dito
kw. Eng. Haver IPB3 kw.,
230 kw„ ler3ohe dito

—

dito

—

Schotache dito 300 kw., lersehe dito kw., vreemde
dito 94,210 kw., Eng. Boonan 315 kw., vreemde dito
35 kw,. Eng. Wikken 175 kw., Schotsohe dito —kw
Ma's 592, Schotsohe
vreemde dito 433 kw. Eng.49,351
kw. Eng. Erwten
kw., vreemde dito
dito
282 kw., Schotsohe dito kw., vr. dito 1730 kw., Eng.
kw., vreemde dito 49,544 kw., Eng. RaapLijnzaad
taad 160 kw., Sohoteohe dito kw., vreemde dito 5^H

—

—

—

—

HET NIEUWS VIAN DEN DAG VAN DINSDAG 13 SEPTEMBER 1898. 2e BLAD.
Sport.
ZEILEN.

, De

Zeilvereeniging„H e t IJ" sluit hot
seizoen met een botterwedstrijd op de Zuiderzee, te
houden op Zondag October a.s.
Op dozen wedstrijd wordt de beker, geschonken door
F. W. Baron vnn Tuyil van Serooskerken, voor de
achtste maal verzeild volgens de bekende voorwaarden.
Sedert 189.1 waren achtereenvolgens winners de
heeren P. Altink Jr., T. F. Bastet, P. Klingenspoor,
Ign. Bispiuck, T, F. Bastet, J. vau Gelder Jr., J. Jac.

Claasen.

Vanwege dezeilvereenigingFrisia
aal 14 September a. s. op de wateren brj Grouw een
zeilwedstrijd gehouden worden van: 1. Veerschepen;
3. Booten van 5.75 M.
2. Open jachten on booten;
en daarbeneden;
4.
niet wijder dan
niet wijder dan 1.55 M.
11.80 M.; —5.

—-

te

—

—

PAARDEN.
jongste wedrennen op de baan
Vogolzang bij Groningen werd het paard Lady

Bü de

Hamilton 11, toebehoorende aan W. Graaf van
Rechteren Limpurg en S. Baron
eorstaankomende in den Steeple Chase to Vogelzang, gedisqualificeerd omdat de jockey van Haveron, toobehoorende aan S. A. F. Baron Creutz en luit. Jhr. R. J.

Rutgers van Bozenburg, van zijn paard was afgestegen
op de baan bij het gaan naar de weegplaats. Dezo
zaak, die thans in do sportwereld de gebeurtenis
uitmaakt, heeft zich als volgt toegedragen.
Aan den bedoelden stoople chase om den Wilhelminaprija namen deel Haveron (eigenaar Baron Creutz en
luitenant Jhr. Rutgers van Rozenburg), Warda (eig.
luit. Baron v. Heemstra), Langste (eig. luit. Meyncrs),
Whalever (eig. luit. Meyners) en Lady Hamilton II

(eig. Baron Creutz en Graaf van Rechteren Limpurg).
Haveron was
doch werd voor de laatste
bocht kreupel. La'iy Hamilton II won zeker met twee
lengten vóór Warda. Bij het gaan naar de weegplaats
omdat hij
steeg Ambeel op de baan van Haveron
het niet kon aanzien dat eon dier noodeloosgepijnigd
wordt, en hij brj eiken stap gevoelde dat het paard
pijn laad; het paard aan de hand leidende kwam hij
binnen de enceinte van de weegplaats eu liet zich
inwegen. De eigenaar van Warda diende een reclame
in tegen Lady Hamilton 11, als winster, omdatAmbeel
op do baan reeds van Haveron was afgestegen.
Het comité vergaderde daarop in Raadkamer en
haar uitspraak was : Lady Hamilton II is volgens §
122 van 't regiem, der N. H. en R. V. gedisqualificeerd, en Warda, de 2o aankomende, wordt als le
geplaatst.

naar

De Ned. Sport vraagt
beslissing :

aanleiding

van deze

„Hoe komt het comité er toe, om Lady Hamilton 11,
die eerlijk de le plaats heeft ingenomeu, te disqualificeoren'.' Waarom heeft het dan Warda niet gedisdnalifioeerd? Geen dezer twee heeft iets mat Haveron
en met hunne jockey's te maken. Hoe meer wij de
zaak beschouwen, hoe minder helder ons die wordt".
Ook baron Creutz is niet tevreden met de uitspraak
van het comité en heeft daartegen protest aangeteekend.

Inhoud van De Nederlandsche Jager
154J. De havik. Waar blijven de afgeworpen
geweien van herten en reeën ? Correspondenties, enz.

(no.

HONDEN.

De Nederlandsch Duitsehe Doggenclub, houdt 16 on 18 Sept. eena tentoonstelling te
Utrecht, die niet zoozeer uitmunt door quantiteit
dan wol door qualiteit. 42 Duitsehe doggen zijn
ingeschreven met 91 inschrijvingen. België, waarop
men gerekend had, zendt niet in. Men zou haast
gaau denken dal. het do concurrentie van Nederland
vreest. Trouwens ons land telt zoo vele edele Duitsohe doggen, dat do vrees wel eenigen grond kan
hebben. Duitschland zal echter, al i 3het weinig in
getal, toch schitterend vertegenwoordigd ziju.
Een Engelsche maatschappij tot besoherming van dieren is in den laatsten tijd te velde
getrokken tegen de lichtvaardige wijze, waarop vele
tentoonstellers hunne honden zenden, hetgeen in de
laatste warme maanden herhaaldelijk gevallen van
verstikking heeft te voorschijn geroepen.

—
—

kw., Eng. Lijnkoeken
tons, vreemdo dito 810 tons.
Eng Zaden 722 kw., vreemde dito 2415 kw. Eng.
barrels, vreemde dito
barr., Eng. dito
Meel
zakken, vreemde 47,448 zn.
18,123 zakken, lersche

—

Amsterdam, 10 September.
Maaddelijksche opgaven
Rijst te Amsterdam

van Specerijen en
en Rotterdam.

Officieele opgaaf:
Voorraad Aanvoer Afgele- Voorraad
in

op

1 Aug.

verd in

Aug.

Aug.

,1898 1,425,085 137,602

’

31,515
02,567
53,542
15,730
29,577
12,672
4,011
8,074
20,351

1897 1,228,229 92.530
11896 1,105,888 76,63
38,776
.1898
519,839
425,688
46,992
Foelie /1897
18,905
11896 427,736
554,182 373,357
11898
Nagelen 1897 437,773
15,960
'1896 538,809
480J
11898 4,646,292 108,563 102,iÏ5
151,556
Peper <1897 5,174,234
7,050
'1896 7,660,893
11,298 323,454
Noten

_

Voorraden en

_

op

_31Aug.

L5317T72

1,258,192
1,128,930

""5427885

443,103
433,969
923,538
445,659
518,938
4,652,830
5,029,728
7,313,737

Afleveringen op C'edullen van de

Cr. en H.-V. Be.nda, N.-H. Maatschappij
en Buisman & Brands.
Voorraad Afgeleverd Afgeleverd
in
op
sedert
1 Januari
Aug.
31 Aug.
I 1898
4887
184
2546 .
4085
3232
299
Noten < 1897

I

Foelie

3711__
"877

1896
I 1898
1897
1 1898

<

__259

1002

1076
R IJ S T.
Aanvoer in Aug.:
—,
Rangoon
bn.
20,000
Bassein
Necranzie
Moulmain
7,917 „
Java

—

....
....

—,

Japan

_,—

Patna
Afgedaan

35J78

90
264
43

743

1397
1227
Totaal in 1898:
343,541 bn.
315,635
89,707
24,348 „
93,537
24,400

„
„„
„

„

1,092

„„
„
„

;;

bn. Java.

Amsterdam, 10 Sapt. (Weekbericht).
Notoering van Vrijdag ter Beurze:

Loco

Amerikaanscli

Middling fair

Good Middling

„

Fully
Middling
Low Middling
Good Ordiuary

Oost-Indisch

Fineßhownuggur
Fully Good Oomra

. . .

..... .

Oood Oomra
Fine Bengaal.
Fully Good Bengaal

heden

Katoen:
1897

Z\j heeft een tentoonstoller en diens knecht voor
No. 2.%Eng.mijl.Professonals.Prijzen/40,./"25, ’5.
de rechtbank gedaagd, beschuldigd van, door het
In de beslissing rijden Protin, Schilling en Houben.
opsluiten in een slecht geventileerde en te kleine
1. Protin, tijd 1.322/5 ; 2. Schilling, Amsterdam 3.
kist, den dood veroorzaakt te hebben van een hond Houben. Brussel.
welko naar oen hondententoonstellingverzonden was.
De rijders bleven in do eerste ronde dicht brj
Zoowel de baas als de knecht werden veroordeeld. elkander. Voorop Houben, dan Schilling en Protin.
In de laatste ronde schoot laatstgenoemdenaarvoren,
De Nederlandsche Herdershonden-Club gevolgd door Schilling.
heeft eon warmgesfcelde uitnoodigingsoireulaire rondHet was een vinnige strijd mot slechts éon wielgezonden ter ondersteuning van do poging om „dit lengte gewonnen.
niet genoeg te prijzen hondenras" der vergetelheid
Protin werd daverend toegejuioht. Jaap Edon was
en der verwaarloozing te ontrukken. Men wordt lid te voren in da halve beslissing èn door Schilling èn
2 en donateur voor ’1 'sjaars. Adres den
voor
door Houben geklopt.
Heer GO3. de Voogt, te Deventer.
No. 3. J^ Eng. mijl. Amateurs. Prijzen: gouden,
Ziehier de raspunten dor Nederlandsche herdersverg. en zilveren medailles.
:
honden
In de beslissing radon van Lindonk, vandanEnde,
Algemeen voorkomen: Een middelgrooto Richel, Overkleeft. 1 Richel, Amsterdam. Trjdl.2l*/B j
sterke hond met geé'venredigden lichaamsbouw, méér 2.
Rotterdam; 3 Van den Ende, den Haag.
dan verreweg de meesto andere Europeescho honNo. 4. 2 K. M. Professionals prijzen ’6O, ’4O en
denrassen aan het type van den wilden hond her25.
innerend on tegelijkertijd den indruk gevend van f Iv de beslissing reden Lobbea, Eden, Protin,
vlugheid, uithoudingsvermogen, gehardheid, opmerkSchilling en Kingma. 1. Protin, tijd 4.21*/ s; 2.
zaamheid eu verstand.
Jaap Eden ; 3. Schilling, Amsterdam.
Kop: Middelmatig lang en middelmatig smal,
Eden hield zioh in dit nummer flink. Protin bleek
met spitsen snuit (windhondtype is verkeerd).
sterker te zijn. Het verschil van aankomst was
Hersenpan: Vlak, middelmatig breed en geechter gering.
leidelijk smaller wordend naar de oogen.
Hot publiek juichte den Balg hartelijk toe, en
Stop: (Afscheiding tusschen hersenpan en neusook Edon mocht zich in bgvalsbetuigingen van het

’

te

rug). Nauwelijks

Neus: Zwart.

Tanden:

nomen.

sterk, regelmatig en op elkaar

passend.
Oogen: Middelgroot, niet uitpuilend, niet licht
van kleur, eenigszins schuin geplaatst, met levendige
uitdrukking.
O o ren: Opstaand, middelgroot, puntig, hoog
aangezet, zoo stijf mogelijk.
Borst: Van voren gezien, niet to breed; van op
zijde gezien diep.
Rug: Niet te lang.
Staart: In rust, hangend; in actie niet gekruld,
maar sabelvormig gebogen en opwaarts gedragen on
een stompen hoek vormend met den rug. Honden
zonder of met gesoupeerde staarten komen niet in
aanmerking.
Vóórpooten: Recht, goed gespierd en goed
onder 't lichaam geplaatst.
Achterpooten: Goed gespierd, spronggewrichten licht gebogen.
Voeten: Rond, teenen gebogen en goed gesloten.
Schouder hoogte: Van 45 tot 60 cM.
Kleur: Onverschillig.
Haar: Op tentoonstellingen zullen alleon do
kortharige, langharige, stekelharige en ruwharigo

honden onderscheidon worden.

Inhoud Be Nederlandsche Hondensport:De tentoonstelUtrecht vau de Ned. Duitsehe Doggenclub.
H. van Sluyp. Internationale veldwadstrrjden. Kennelen clubnieuws.
ling te

WIELRLIJDEN.

Aan den len secretaris van denAlg.
Ned. Wielrijdersbond, don Heer C. J. Burkens, is de
onderscheiding to beurt gevallen van te worden benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
Uit do allerzuiverste bron verneemt de Kampioen,
dat deze onderscheiding bedoeld is als een erkenning
zijner verdiensten tegenover het corps militaire wielrijdera, en deze benoeming staat dan ook vermeld te
midden der benoemingen van verscheiden
vroeger to Amo. a. ook vau kapitein J. C.
sterdam, die zich aldaar betreffende de organisatie
van het militair wielrijden in het leger eveneens zeer
verdienstelijk heeft gemaakt, en wien dan ook eveneens een onderscheiding te beurt viel.
Op het Haagsche sportterrein werden gistermiddag wielerwedstrijden gehouden.
De wedstrijden waren „internationaal."Protin, Houben en Eden hadden „ingeschreven." Eu „Jaap" was
ditmaal gekomen.
Bij den aanvang was er weinig publiok, later werd
't vol, op alle rangen.
De wedstrijden hadden den volgendon uitslag :
No. 1. 2000 Meter van meet. Amateurs. Prijzen

kunstvoorwerpen.
In de beslissing reden :

Lindonk, Richel

en Van den Ende.
1. Vau den Ende, Den Haag, tijd 3.45»/,; 2. Richel,
Amsterdam ; 3.
Rotterdam.
Van den Ènde won gemakkelijk met grooten voorsprong.

Amsterdam, 12 Sept. Koffie. Ochtend-noteerhig:
Java- Sept. 36%, Oct. 36%, Nov. 36%, Doe. 3634, Jan.
36%, Febr. 36%, Maart 36%, April 36%, Mal' 36%,
Juni 36%, Juli 36%, Aug. 36% et. Sfcommtng kalm."
Santos- Sept. 18%, Oct. 18%, Nov. 18%, Dec. 18%,
Jan. 18%, Febr.
Maart 18%, April 18%, Mei 18%,
Juni 19—, Juli 19%, Aug. 19% et. Stemming kalm.
De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt:
Friesche Dokkamer Jammen ’2.70 a 2.90, Zaaiers
’l.BO a 1.90, Blauwen ’2.40 a 2.50, Zeeuwsche Flakkeesche Jammen ’2.80 a 3.—, Geld. blauwe ’2.50 a
2.60, Muizen ’2.50 a 2.80, Andjjker Muisjes ’3.— a
-.—. Blauwen ’2.60 a -.— per Hl.
Boyenkarspel (Station) 10 Sept. Heden besteedde
men voor Xdeirapen ’-. a -.—, Wortelen 0.60 a
0.70, Bieten
-.— a -.— per 1000 stuks : StreekerMuizen: groote ’1.30 a 1.35, kleiue 0.50 a 0.60
I.— a 1.10, blauwe ’1.30 a I.3s'per % Hl.;
ronde
Bloemkool fijne ’3. — a -. —.grove ’3.50 a 4.—.reuzen ’4.75 a 7.—, Kool: witte ’4.25 a 7. roode

’
’

—

’

’

4.50 a 5.75, Savoye ’s.— a 6.— per 100 stuks,
Uien groote gole ’0.55 a 0.60—, kleine ’0.75 a 0.90
groote roode f -.
a -.
kleine f -. a-.—, Peren
’3.- a 4.-, Appelen ’2.40 a 3.—'per % Hl.

’

—

—

Broekerhaven (N.-H.), 10 Sept. De marktprijzen
waren heden als volgt: Streekar Muizen groote’l.BO
a -.
kleine /0.50 a 0.60, blauwe fl. a 1.15, ronde
’1.30 a 1.35 per % HL, Meirapen
Bieten
—■

a -.—, Wortelen ’0.60 a 0.70
Appelen

—

’-.
Peren ’3.
a 7.
’0.55 a 0.65—, roode ’-.—

per 1000 stuks.
’3.75 a 4.—, Uien gele
a -.— per % Hl.

Hoogkarspel, 10 Sept. De marktprijzen waren
heden als volgt: groote Muizen ’1.30 a 1.40, kleiue
dito f0 .50 a 0.55, blauwe ’1.25 a 1.30, ronde ’l.— a
1.10 per % Hl.; Bloemkool
3.— a 6—, Kool
3.50 a 7.— per 100 stuks; Peren ’3.— a 6.50,
Appelen f3.— a 3.50, Uien groote ’0.50 a 0.60,
kleine f0.70 a 0.80 per % Hl.
Bnkliuizen, 10 Sept. De prijzen der Vruchten,
opgegeven door de firma Gebr. Koornon, warenhedon

’

’

als volgt: Aardappelen: groota Muizen ’1.45 a -.
kleine ’0.70 a -. blanke ronde ’-. a -.—, blauwe
’1.15 a 1.25 per % Hl.; Meirapen' ’-.— a -.—, Wortelen ’0.65 a -. per 1000; Kruisbessen ’-. a -.—,
roode Aalbessen ’-. a -.—, zwarte f —. a—. per
50 Kg.; Bloemkool fijne ’-. a —-, grove -. a
-. —, witte Kool ’5. a 6.50, roode ’5. a 6.— per
100 stuks; Peren ’2.50 a 3.75, Appelen ’2.50 a 3. —,
uien groote gele" ’0.55 a 0.00, kleine ’0.60 a 0.05.
groota roode ’-. a -.
kleine ’-. a -.—, handperen ’3.75 a 7.75 per % Hl.
Alkmaar, Il Sept. 'i'er Veemarkt waren aanvoer

—

incident voor.
Een der deelnemers, een Duitscher, ontblootte
zelfs na verzoek van een der leden van het Dagelijkseh Bestuur van den Bond, die als voorzittorkamprechter fungeerde, bij het spelen vau het Nederlandsch Volkslied niot het hoofd. Naar aanleiding
daarvan, ontstond tusschen beide Heeren een vrij
heftige woordenwisseling.

Toen even vóór het einde der wedstrijden, de
Koninginnen, op Haar terugreis van den rijtoer natuVoorburg, het Sportterrein passeerden, ging van de
verschillende rangen een luid gejuich op, terwijl da
muziek het „Wilhelmus" speelde.

Bij het incident, dat Zondag op de
baan te Amsterdam tijdens donmatch Chinn—Meijers
voorviel en waarbij het publiek, na Chinn wegens
zijn infame rijden met projectielen te hebben gebombardeerd, hem ook nog te lijf wou, is gebleken
hoe gelukkig het is, dat op de
zegt do Kampioen
Hollandsche banen hot wedden niet is toegestaan.
Wanneer do opgewekte hartstochten nog waren aangezet door de passies van lieden, die in dezen match
op een der beide rijders geld hadden verloren, dan
had men mogelijk nog wat anders gezien. Wij begrijpen do houding van 't publiek, maar 't was zóó toch
al mooi genoeg, dan dat de vuile hartstocht van het
spel ca het geld ar nog niet bn' behoefde te komen.
De Ned. Sport is van oordeel, dat 't best mogelijk
is dat er dan nog wat anders gezien was, maar dat
dit volstrekt daarom niet behoeft.
Hot blad meent, dat men toch vroeg of laat tot
het wedden zal moeten komen, wil men waarlijk iets
goeds to zien krijgen, en bovendien een wielerbaan
welko' ook rendeert. Zonder pari-mutuél is het loven
van een wielerbaan als van een teringlijder. Het is
treurig, maar do resultaten wijzen er nu eenmaal op,
dat hot toch werkelijk zoo is, en daarom hoe eerder
de pari-mutuel komt, hoe grooter de kans van hot
voortbestaan van wielerbanen en het komen van
sterren; zonder wedden is elke baan, zonder uitzonderingen, ten doode opgeschreven.
De E i et s ontving van Chinn een schrijven, waarin hy over het te Amsterdam gebeurde ziju
spijt uitdrukt en als excuus opgeeft, dat hij ziek en
overspannen was. „Ik vraag", zegt hij, „vergeving en
oet mij genoegen te kunnen zeggen, dat deHeer
Meijers mij de hand heeft gedrukt eu dat wij weder
goede vrieuden zijn. Hij is een gentleman en sportsman."
De wedstrijden om de wereldkampioenschappon to Weenen zijn niet bijzonder belang-

en prijzeu als volgt: 1 Paard
80 a—,
Veua
lens
23 Koeien ’l3O
Ezels
a
200,
a—,
a
Ossen
vette Kalveren
a
8 a 18,
32 nuchtere dito
vette Schapen
a 22, 138 magere dito
a 16.—,
Lammeren
130 magere Varkens
a
a 17.—, 313 Biga B.—, 4 Bokken en Geiten
gen
a 6.—,
kleins Bokjes
a-.
allen per stuk;

—

—

rijk geweest.

De wedstrijd voor amateurs om het wereldkam-

pioenschap op de Engelsche mijl werd gewonnen door

den Duitscher Albert; tweede was do Eugelschman
Summersgill.

In den tandemwedstrijd voor beroepsrïjders wonnen,
vau de vijf par-en, gemakkelijk Jacquelin (Fr.) en
Seidl (Oost,) Tweede kwamen Banker) (Amer. en
Grogna (Belg.) derde Momo (lt.) en Lurion (Oost.).
Bij bet wereldkampioenschap voor amateurs op

100 kilometer gingen negen mededingers van start
Zes gaven het op, de overigen waren deEngelschffla*1
Cherry, de Duitscher Graben en de Oostenrijk 6'
Hunck. Laatstgenoemde werd 27, Graben 20 m*B,
gelapt. Cherry behaalde het wereldkampioenschap
in 2 uur, 12 minuten en 24 seconden.
In den wedstrijd met voorgift voor liefhebber'
werden de seriè'n gewonnen door Summersgill, Caldo#>
Hansen, Greswig,
Vau Wichelen, Griebeno*
en Erato. Beslissing: 1. Summersgill, 2. Van WiclW
len, 3. Erato.
Beroepsrrjders, 2000 meter. 1. Lurion, 2. Heller, "»
Reuther, 4. Lanfranchi.
Bij den wedstrijd om het wereldkampioenschap
voor beroepsrijders, afstand 100 K.M., reed alleen
Palmer. Chase vond geen gangmakers, omdat d«
Engelsche bond die niet betalen wou. De Wiene'
Rennverband bood vergeefs 500 florijn. Het publiek
kwam in opstand, er ontstond groot spektakel, e"
velen werden in hechtenis genomen. Palmer reed <*«
100 K.M. in 2u.10m, en 19 J/S sec. en sloeg zoo de»
Oostenrrjkschen tijd en dien van den amateur CherryHet multiplet nummer was een groot succes toot

de Hollanders.

Het wereldkampioenschap voor multiplets (gang"
werd gewonnen door de quintaplet Mulder,
die het beroemde Dunlop-team en alle andere beroemde Duitsehe on Fransche ploegen achter zioh liet*

makers)

Cordang is te Weenen in de wereld"
kampioenschappen niet uitgekomen, omdat hij geen
gangmakinghad. DeDunlop Co. weigerde hetDunloP'

team to zijner beschikking te stellen, maar bestemd
.dit voor eon Engelschen rijder. Als wij nagaan -"
dat het Dunlop-team voor bijna zeven
zegt de JV. S.
achtste naam gemaakt heeft door Cordang, dat de
reclame, dank zij het contract met Cordang, voor d'

—

Dunlop

Co. uitstekend

genoemd mag worden, vinden

wij eeue ' dergelijke behandeling, onzen landgenoot
aangedaan, al zeer ondankbaar. Als Cordang een vol'
gende campagne zijn contract eens niet verlengt, w»*
heel best mogelijk is, dan zal deze Maatschappij wel
in gaan zien, dat, bij pacing van een minderen rijder,
ook de reclame minder doeltreffend zal blijken te zijö.
BLOEMENCORSO.

eindigen van het bloemencorso van Zaterdagmiddag te 's-Gravenhage-'

Na het

waaromtrent elders in ons blad eenigebijzonderheden

—

werd bekend gemaakt wieprijzen
zijn medegedeeld
hadden behaald.
Behalve aan onderscheidene dames en heeren zij**
toegekend: verguld zilveren medaille, deUtrechtsche
Velocipèdistenclub Seniores.
Thor, van Rotterdam, verkreeg een verg. zilveren
medaille;
Utüe Duld, Den Haag, eene zilveren -"*
eene bronzen medaille.
Tavenu, te
In eena andere afdeeling behaalde De
te
Arnhem, 6ane zilveren, en De Vliegeude Hollander, te
Arnhem, eene bronzen medaille.
Voorts werd aan Immer Weiter, te Deventer, eene
zilv. medaille toegekend. Ook De Noordster, te Gefl'
nep, kreeg eenzelfde onderscheiding.
Van de clubs (versierd en gecoatumeerd) werd toe*
gekend eene gouden medaille aan de Dames-Wieier"
vereeniging Honni soit qui mal y pense, te 's-Gravenhage ;
verg. zilv. medaillede Haarlemsche
—"
zilveren medaille aan
te Schiedam; bronzen
medaille a,an De Noordster, te Gennep.
In de afdeeling: Gecostumeerde Groepen werd d«
eerste prijs, een gouden medaille, behaald door De
Zonnebloemen, eene Elaarlerusche Velocipèdeclub.
Onder luid applaus werd in de afdeeling voof
grappenmakers do eerste prijs (een gouden medaille)
toegekend aan hot welbekende Heimeltje.
Verguld zilv. medaille verkreeg Generaal Joubert; —"
zilv. mcd. ecu Rotterdamech wielrijderinhetcostuuia
van jagor;
en eene bronzen medaille,een wielrijde*
in Nationale kleederdracht.
verkreeg Gelderland een
In de afd.
verg. zilveren; —Zuid- H o 11 an d een zilveren;
en O v e r ü s e 1 een bronzen medaille.
Afd Gecostumeerde Kinderenolubs: le prijs Eendracht maakt Macht, te Rotterdam (een tandem ge"
koppold met 2 dames-rijwielen)— 2e prijs: Vier
Kaboutertjes op een quadruplet, Amsterdam; —3e prijsde jongeheerjM., te 's-Gravenhage, en eene jongejuflr*
„Cupido", te Amsterdam.
Afd. Gecostumeerde Groepen van meer dan 10 personen, le prijs Pergala ; 2e prijzen : Jong Holland en
3e prijs Club Doeleman.
Marguêrile
Alle deelnemers aan het corso ontvingen voorts
eene herinneringsmedaille.

—

—

—

—

—

—

G-enemuiden, 10 Sept. Boter ’2o.— a 21.— per
Kvimpenerwaard, 12 Sept. In de afgeloopen
week besteedde men in deza streek voor Hennep de % vat, ’l.— a 1.10 per Kg.
navolgende prijzen: Gelling ’.12. a 12.50—, Bind
Maastricht, 10 Sept. Boter ’0.99 a 1.10 per Kg.
Venloo, 10 Sept. Boter ’0.56 a 0.02 per % Kg.
’13.50 a 14.—, Schil ’ls.— a 15.50 p.50 Kg.; Zaad
Heusden, 10 Sept. Boter. Aangevoerd
Kg., prijs
’7.50 a 7.75 per Hl. Handel flauw.
Al Wasser waard en Vijfheerenlanden, 9 Sept. ’1.38 a 1.49 per Kg.
De Wolhandel blijft evenals de. prijs gedrukt. Voor
VISCH
Ammerstol, 10 Sept. Heden waren, ter markt aanSmoerwol wordt thans besteed 60 a 65 et., Zandwol
Winterzalm, weg.
75 a 85 et. en gewasschen Kleiwol 80 a 95 et. per Kg. gevoerd
a— % Kg., prijs
2 Zomerzalmen, weg. —a
Tolen, 10 Sept. Aan de weekmarkt waren de prijzen ’-. a -.
Kg.<
als volgt: Jarige Zeeuwsche Tarwe
7.50 a 9.—, prijs ’-.
a -. —,
St. Jacobzalmen, weg.%-a "
nieuwe 6.25 a 8.85, Rogge ’4. a 5.—, Zomergerst % Kg., prijs ’-.— a -.—, alles per % Kg.
Ammerstol, 10 Aug. Da vangst van kleine rivier’4.10 a 4.30, Wintergerst ’4.— a 4.50, Haver f3.—
a 3.75, Bruine Boonen ’lo.— a 10.25, Witte
7.50 yisch was in de afgeloopen week niet zoo goed als
a 9.50, Voererwten ’6. a 7.—, Kookerwten 6.50 in do vorige. De prijzen waren echter hooger. Men
a 8.50, Wikken ’lo.— a 10.25, Paardenboonen ’6.— besteedde voor: Snoek 24 a 29 et., Bliek 7 a 11 et..
a 6.60 per Hl.; Koolzaad
B.— a 8.60, Karwijzaad Baars 8 a 12 et., Voorn 4 a 5 et., Zeelt 22 a 24 et. en
Paling 20 a 55 et., alles per
Uien ’l.BO a 2—,'Cha’lo.—a 10.25 per 50 Kg.;
% Kg.
Katwijk
lotten ’-.— a —.— per 50 Kg.; Kipeieren ’3.50 a
10 Sept. Heden arriveerden hier
4.— per 100 stuks.
van de Haringvisscherrj 1 bom en te IJmuiden 1
loggers mot vangsten van 250 tot 400
Land van Altena, 10 Sopt. Vee. Men besteedde bom en
voor Kalfkoeien le qual. ’l4O a 180,Melkkoeien ’l2O kantjes Pekel-,
tot kantjes en 7000 tot —. —"
a 140, Kalfvaarzen ’lOO a 150, Vaarzen (2-jarige) ’6O stuks Steurharing.
a 90, Ossen (2-jarigen) ’7O a 110, Graskalveren ’25
Katwijk a/2lee, 10 Sept. Heden kwam de versche
a 45, nuchtere Kalveren ’6. a 12,Varekoeien’ 90 a
visch van 1 bom eu
booten in afslag, de besoinKippen jonge,/ -.— a-.—, oudo
ming bedroeg
120,Biggen
a
—.
tot
Prijzen : Tarbot —.
Griet ’-. a -.—,
’-. a-. , alles per stuk vet Vee le qual. 30—
a
qual.
et.,
a 31—
2o
28 a 27— et., Konijnen —a
et. Tong ’0.40 a o.6o,'kleine id. 15 a 20 et., Kabeija'.'T
per % Kg. levend gewicht.
a -. —, Bunschol 30 al 5et., Rog 40 a et.,
Handel lusteloos.
groote Zeehanen
a
et. por stuk; Schol (buiten's-G-ravenmoer, 10 Sept. Hooi en Stroo. Men lek) -.— a
id (binnenlek)
4.50 a 5.—, Gr.
besteedt als volgt: le qual. Hooi ’ll.— a 12.75, 2e ko. Kant 3.20 a 3.50, kleine id. ’-.— a -.—, Gr*
qual.
9.— a 10.50, Schraal Hooi ?6.— a B.— per Soharren j5.— a -.—, kleine id. ’4.— a 5.—, klein»
500 Kg. Roggostroo ’l7.— a 19.—, Tarwestroo ’ls.— Zeehanen^.— a -.—, Bolk ’-.— a-.—p. mand; 40
a 16.— per 1000 Kg.
manden Garnalen braohten ’2. a 3.— per mand op;
In de afgeloopen week was de handel tamelijk
Vlaardingen. 10 Sept. Van de Haringvisso.herii
vlug, vooral in Hooi ging veel om. Da persen werken kwamen heden binnen 3 loggers met eeue vangst
druk. Stoo met redelijken vraag en dalende prijzen. van 182 a 350 tonnen Pekelharing en 4 bommea
Oosterliout, 10 Sept. Ter wekelijksehe graanbeurs aanbrengoude vau 327 tot 374 kantjes. De aanvoer
waren de prijzen als volgt: witte Tarwe ’8.75 a van Steurharing bedraagt van 32 tot 54 kantjes oo
9.50 per Hl. j roode dito ’7.80 a 8.30 per 70 Kg.;
tot —.
stuks.
Rogge ’4.65 a 5.10 per 65 Kg.; Haver ’7.50 a 8.20
Maassluis, 10 Sept. Van de Haringvisschei-ij kwaper 100 Kg.: Boekweit ’s.— a 6.— per 58 Kg.;
bom, aanbrengende
men binnen 5 loggers en
van 294 tot 357 ton Pekel- en 42 tot
Gerst ’0.95 a 7.80, Paardeböonen ’5.30 a 6.—, Kauaton Steurharing, benevens 8000 stuks Steurharing, te zamen
riezaad ’6.50 a 7.25, Koolzaad ’7. a B.— per Hl.
1582 ton Haring.
De beurs was druk bezocht en de bandel vrij groot,
Prijzen: Volle Haring ’9.62% a -.—, Maatjes ’8.23
KAAS EN BOTER
Haring"
Alkmaar, 11 Sept. Boter 50— a 00— et. por kop. a -.—, IJle ’7.25 a -.—, Steurharing
—.—. alles per ton.
Eoekschewaard, 10 Sept. Boter 55— a 62% ets. mansvisch ’—. -10a Sept.
Van 31 Aug. tot 3 Sept. zijn
per % Kg. Eieren ’3.75 a 4.— per 100 stuks.
de
aan
vischmarkt
alhier
afgaslagen 13 Zalmen, prijs
Sept.
12
Iv
Alblasserwaard,
do vorigo week
Steur, prijs
a 1.31. en
et. per % Kg.
besteedde men voor Kaas ’2O. a 24.— per 50 Kg. ’0.95
Hardmsveld, 10 Sept. */an 7 tot 10 dezer werGoebotor ’0.52 a 0.80 en Weiboter ’0.47 a 0.52— por den
alhier ter markt aangevoerd 35 Zomerzalmen.
% Kg.
prijs ’0.90 a 1.05, en 11 Winterzalmen, prijs ’1.05 »
Amersfoort, 9 Sept. Aangevoerd 1500Kg. GrasElften ’-.— a -.—,
Steur
boter ’l.— a 1.20,
Kg. Hooiboter ’-.— a -.—, 1.30 per %perKg. ;
a
stuk.
Kg. Margarine ’-.— a -.— per Kg.;
Kg. Kaas
Herwijnen, 12 Sept. Gedurende de afgeloope»
—. a —. per 50 Kg.
de Zalmvangat op de Benedon-Waal onTolen, 10 Sopt. Boter: Hooiot., week was
a
gunstig. In het traject tusschen Tiel eu Woudrichen»
Gra*i- 5754 a 60— et. per % Kg.
gevangen 17 Zalmen en in het Gorinchemsch
Heorenveen, 10 Sopt. Boter : Heden werden aan worden
vischwater 24 Zalmen. Do gemiddelde prijs der Zalul
de waag alhier aangevoerd en gewogen 35 %, 16 )>jj bedraagt
’1.20 per % Kg.
en 1 ym vn. la keur ’42.— a —.'—, 2e keur ’41.50
a
3e keur ’4l. a —.
4e keur ’40.50 a—.—j
Stukboter ’0.85 a 0.95 per Kg. Kaas: Aanvoer
Boek- en Kunstdrukkerü
Kg., prijs ’—.— a —.
aan den afslag van 5 Kg.
v/h ROELOFFZEN-HüBNER en VAN SANTEN.
Amsterdam,
’0.50 a 0.65 per Btuk.
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/20%0.„ 26 o.
/19%
„ 2524% „
18%/18%
18 /18% „ 24
17 ’171423
per Kg.; Kipeieren
16%/16% „ 22% " vetto Varkens —a et.per
a
3.50, Eend- ’-.— a
100 stuks.
„
(nom.) 17 /17%
10 Sept. De handel iv Varkens
23% „„ isHaeksciiewaard,
16 /16% „
tamelijk levendig en de prijzen zijn minder vast.
22%
„ 15%/i5% „ 21% „ Men besteedt thans voor le qual. 18— a 19— et., 2e
„ 16%/16% „ 19%,,„ qual. 17— a 17% et. en licht soort 16— a 17— et.
„15 /15% „
per % Kg. Liggen gelden ’s.— a 9.—,
18%
20
19

publiek verheugen.
Tijdens de wedstrijden deed zich een onaangonaam
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DINSDAG

Buitenlandsch Nieuws.
AMSTERDAM, 12 September.

Een schrille wanklank

is Zaterdagavond
rust en de in blijde stemming ten
einde neigende feestvreugde van ons volk,
°ver de blijde inkomste zijner jongeKoningin,
«omen verstoren. Eerst heel omzichtig, als een
°hder alle voorbehoud overgeseind Parijsch geacht, later in korte en afdoende bevestiging,bereikte ons tegen het vallen van den avond de
mare, dat Keizerin Elisabeth van Oostenr ij k dien middag
te Genève door een Italiaansch
an arckist met een dolk, die haar
'r of in de hart str eek, was vermoord.
üe moordenaar
werd er bijgevoegd
*as gevat.
Wat wij gedaan zouden hebben of
als onze dierbare Vorstin op
SjelateD,
at
j* oogenblik nog in ons midden vertoefd
a<l, kunnen wij niet zeggen. Nu verspreidden -wij, als onzo plicht was, per bulletin
200 spoedig mogelijk de mare, die op de
feestgangers viol als een steen zoü gedaan
hebben in een schitterend reiven spiegel. Aan
«en anderen kant echter ook weer het effect
van een Bteen, die hun van het hart viel omdat
booze tijding niet vroeger was gekomen,
"at ieder gevoeld en gedacht heeft bij deze
vreeselijke tegenstelling,
het zijn in elk
Seval gedachten van hoogen ernst geweest.
E*e daad is later gebleken op de volgende
Plaats en wijze te ziju gepleegd:
De Keizerin begaf zich omstreeks twaalf
te voet van het Hotel Beau Rivage naar
op
<_je aanlegplaats der stoombooten en wasden
hoogte van het gedenkteeken voor
Hertog van Brunswijk gekomen, toen een
Persoon zich plotseling op haar wierp, haar
een hevigen stoot toebrengend. De Keizerin
e . maar stond, met behulp eener dame uit
"aar gevolg en van eenige andere personen,
op en kon het nog tot de aanlegplaats
eö de boot brengen, die op haar verzoek
Eelfs van wal stak. Blijkbaar had H. M. toen
eigen£°g hoegenaamd geen begrip van watdoor
de
geschied was, maar toen bloed
begon te dringen, H. M. onwel
«leederen
_*erd en buiten kennis geraakte, stoomde de
«oot terug. De Keizerin werd op een draagbaar naar haar hotel getransporteerd, en reeds
drie uren blies zij daar de laatsten adem uit.
Alzoo ook de reeds grijzende zestigjarige
keizerlijke zwerfster, die part noch deel had aau
de staatkunde, en die niets liever wenschte, dan
dat tnen haar naars weegs liet gaau, niet moer
voor den dolk vau de verdwaasde aanhangers der tot niets leidende theorieën ! Eu de
geschiedenis van het Huis van Oostenrijk, die
r eeds zoovele romantische en zoovele tragis°he bladzijden heeft aan te wijzen, weer met
eene vermeerderd, die al de andere overtreft.
Wat wordt die arme Keizer Frans Jozef,
deze laatst overgeblevene der groote oude
bannen uit een vroeger tijdperk, nu ook
in het jaar, waarin hij zijn vijftigjarig
DQbilaeum zou vieren, zwaar beproefd! Die
van oneindige goedheid des harten
Monarch
611 voorbeeldige plichtsbetrachting heeft nu
Achtereenvolgens al een teerbeminden broeder»_ Maximiliaan van Mexico, een gewelddadigen en onrechtvaardigen dood zien ster.6r. een dierbaren, veelbeloveuden zoon
zelfmoord zien ondergaan, verleden jaar
p_ den brand van den weldadigheidsbazar, te
de zuster zijner echtgenoot, de Herj ar.-S,
van Alencon, op jammerlijke wijze den
dood in de vlammen zien vinden,
en nu
hij nog het ergste lijden bij dezen laaghartigen moord, op ziin ongelukkige gemalin
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ongelukkig, diep ongelukkig is ook
het leven geweest, en of de
haar eene verlossing is gefeest, -wie zal het zeggen ? Belast in hooge
?*ate met het erf derWittelsbachers, als wijlen
aar neef, de ongelukkige koning Ludwig
ai* Beieren, van een hooghartig, somber'^aarmoedig karakter, kon ze het ten slotte
vinden, zelfs niet meer op den duur
de zijde van den edelen Vorst, die haar,
"°en Z ij n jaarj -was uit liefde en bewondelQg voor hare groote, statige schoonheid had
Beb.ti.ycL Als in vrijwillige ballingschap zwierf
p rond, het Hof schuwend; dan weer ver/°evend
aan de zee, op haar geliefd Corfu,
a*r zij het paleis Achilleion en, tusschen
oneindigheid van rozen, een gedenkteeken
?°°* Heinrich Heine, haren lievelingsdichter,
,ad laten bouwen, en dan weer diep in het ge?ergte, door eindelooze lichaams-oefeningen
?6t bedwang trachtende te handhaven over
aren onrustigen geest.
4°o hebben we haar ook hier gezien, in
Qs land, aan ons strand, waar niemand haar
/Scheeren vermocht bij te houden, hier in de
, °ofdstad. Levendig herinneren wij ons nog.
°9 die statige
dame, die zich daar al waaied aan ons straat-publiek vertoonde, er eens
onaangename ontmoeting had met een
die zich daarover ergerde en haar den
vaa ler Uit de hand sloeg 1

deze Vorstin
d°od niet voor

eu*

aa.

24sten December 1837 was Keizerin
g,.
Amalia Eugenie, van haarzelve eene
j/Wabeth
eiersche Hertogin, geboren en, op haar
ac jaar gehuwd, was zij 44 jaren met haren
die in December zijn 50-jarig
rin 8B"jübilaeum hoopt te vieren,vereenigd.
feest is natuurlijk nu voor het volk zoowel

.?6.

I)at

Zal de dag van heden ons in Frankrijk de onderzoek ïn te stellen naar de tegen het
beslissing brengen, en het ministerieel besluit Ministerie van Oorlog ingebrachte beschuldidat het Dreyfus-geding herzien wordt? Of zal gingen van slecht en nalatig beheer gedurende
waarlijk die beslissing nog eene week, tot den oorlog.
na afloop van zekere militaire manoeuvres,
Te Peking verscheen nn het decreet, meldie de Minister van Oorlog met den President
derwaarts zal worden overgebracht.
dat de Keizer de diensten vanLi-Hungdende,
Zal men haren wensch vervullen van op gaat bijwonen, worden uitgesteld?
Chang
als lid van het Tsung-ti-Yamen niet
verlangen
Wij
Corfu te worden begraven? „Daar wil ik
naar zekerheid. Maar de
noouig
meer
heeft Redenen worden niet opvier-en-twintig
der
laatste
begraven,
worden
tweemaal
aan het strand, dat de berichten
gegeven. Men veronderstelt, datLi zijne overige
golven voortdurend op mijn graf komen uren zijn weer onzekerder dan ooit.
Soir en Temps melden eenstemmig, dat waardigheden behouden zal.
breken"!
is een harer wenschen geweest.
Generaal Zurlinden het Dreyfus __ossi_. aan
Over de midden-provinciën van Japan heeft
Lucchini blijkt de moordenaar te heeten. den Minister van Justitie, den Heer Sarrien,
Zijne familie is uit Parma, maar hij is te ter hand stelde, zich daarbij verklarende tegen verleden Woensdag een typhon gewoed, die
overstrooming en groote schade heeft teweegParijs geboren. Na het volbrengen van zijn herziening en zijn ontslag-aanvraag aankonlaaghartige daad, waartoe hij volgens sommigen digend, wanneer men een tegenovergestelden gebracht. Telegraaf- en spoorwegdienst zijn
gestremd. In de haven van Yokohama raakten
een schoenmakers-eist, volgens anderen een weg mocht willen inslaan.
iv botsing en werd averij beloopen.
schepen
het
scherp driehoekig stilet gebruikt heeft
Volgens andere mededeelingen hebben Zurhij
de
wapen is nog niet gevouden
nam
linden en Sarrien een onderhoud van ruim
Het onlangs openbaar gemaakte testament van den
vlucht; maar door twee koetsiers aangehouden, een uur gehad met den Minister-President Heer
Gladstor.e in Engeland zgn aUe testamenten
liet hij zich zonder tegenstand wegleiden, Brisson, dat bijzonder „geanimeerd" moet gevoor een ieder toegankelijk ia een document zoodaarbij zelfs zingende.
weest zijn. Later ging Zurlinden heen en als men het van een man als hg waa verwachtenkon.
Op het politie-bureau verklaarde hij een bleven Sarrien en Brisson nog een half uur
Het iB geheel in zijn eigen handschrift en blijkbaar
anarchist te wezen zonder brood. Tegen de samen. Dat wijst wel op oneenigheid. En is met veel zorg samengesteld.
werklieden had hij het uiet, maar tegen de die voor heden niet in eenstemmigheid verHü laat de beslissing over de regeling zijner begrarijken. Op het Paleis van Justitie tegenover keerd
wat wel een weinig te betwijfelen fenis over aan zijne executeurs en bepaalt alleen,dat
den rechter van instructie en de leden vau is
dat hg wensoht begradan wordt, daar de Minister van Oorlog zij zeer eenvoudig moet
den Bondsraad werd hij brutaal, verklaarde hedenavond naar de manoeuvres moet, uitstel ven te worden op eene plaats, waar ook zgne vrouw
geen Fransch te ken ven en weigerde te antvoor nóg eene week wel waarschijnlijk. Zoo kan liggen, en dat over zün graf geen opschriften tot
woorden, maar zeide dan toch eindelijk nit staan de zaken thans. Allicht brengt ons de lof van zijn werken zullen' geplaatst worden. Hg
zijn zoons als executeurs en verzoekt zgn
Lausanne, waar hij van Mei af gewerkt telegraaf in den loop van den dag nader benoemt
erfgenaam (zgn kleinzoon) er altijd aan te denken,
had, naar Genève te zijn gekomen om een bericht.
dat hg als hoofd der familie verplicht is de andere
of ander hoog personage te dooden. Berst
Zucht Londen onder watergebrek, te Parijs leden daarvan naar vermogen en verdiensten te hulp
had hij gedacht ecu der Prinsen van
ijsnood. In de dagen van overgroote te komen.
Orleans te zullen treffen, maar die was heerscht
Het testament is den 26en November 1896 opzijn er ontzaglijke hoeveelheden ijs
warmte
reeds vertrokken, en toen had hij toevallig
gemaakt.
De waarde der nalatenschap bedraagt
gehoord van de doorreis der Keizerin. Met verbruikt voor het koelhouden van eetwaren
S 59506.17.8 (’ 714 082).
en
allerlei
en
de
winter
dranken,
afgeloopen
stuitend cynisme voegde hij er aan toe (de
Het Parlement besloot in de Westminster abdij
overeenkomst met Caserio, den Italiaanschen is buitengewoon zacht geweest, dat de vooreen
monument ter eere van Gladstone op te riohten
uitgeput raakte en men uit andere landen,
anarchist, die President Carnot vermoordde, raad
een opschrift, blgk gevende van de bewondering
met
Noorwegen
b.v., niet voldoende ijs verkrijis treffend!) al van zijn 13de jaar af anarzgne zeldzame en prachtige gaven en zgn toevoor
chistische gevoelens te /.ijn toegedaan geweest. gen kon.
wijdenden arbeid in het Parlement en in vele groote
Chincholle troost in Le Figaro zijn stadgeDeden, sprak hij, allen hun plicht als hij,
Staatsambten. De vraag is gerezen in hoeverre in
nooteti
met het vertrouwen op het maken verband met het bovenstaande zulk een opschrift
de burgermaatschappij zou spoedig zijn opgeruimd. Hij wist wel, dat een op zich zelf van kunstijs. Maar men betwijfelt of die wel nu mogelijk zal zgn. Waarschgnlgk zal een uitweg
gevonden worden in het
dat het monument niet
staande moord, als nu door hem gepleegd, voldoende kan zijn. Het maximum derkunstvan
ijsfabricage
het
toch
Seine-departement
geplaatst wordt.
graf
het
is
en
ook
niet
daarboven
hij
tot niets diende, maar
had tenminste weer
is 200 ton.
een voorbeeld gegeven.
Met bgzondere belangstelling hebben de koopEn in deze cynische houding blijft hij
Alle Britsche en andere dagblad-corresponlieden in graan en nitraten te Londen de lezing van
volharden.
denten te Omdurman ontyingen van de Sm- William
waarmede hg de vergaderingen
De Zwitsersche Eegeering en die van het militaire overheid Zaterdag plotseling bevel der British Association opende (*.. ons vorig nummer),
kanton Genève trekt zich natuurlijk het gegevolgd. Een koopman in nitraten zeide, dat ontzagaanstonds naar Caïro terug te keeren.
beurde zeer aan. Laatstgenoemde vaardigde
hoeveelheden van dit artikel in Zuid-Amerika
lijke
Men brengt dit in verband met debeweerde
eene proclamatie uit, waarin zij hare geontdekking te Fastoda van eene Fransche nog onontgonnen zgn. Maar de vraag er voor is
voelens van droefheid uitspreekt, en heden zal expeditie (zie ons vo)-ig nummer), hoewel thans nog weinig bemoedigend, en het vermoeden is
de overheid met de geheele bevolking, onder anderen vermoeden, dat bet Belgen van den gerechtvaardigd, dat de landbouwers door proefen ondervinding geleerd hebben, dat
het gelui der klokken vau de hoofdkerk, ten Congo-Staat zijn. De Sirdar wil het hier nemingen niet
met voldoend voordeel te gebruiken
nitraten
teeken van rouw, in optocht voorbij het hotel blijkbaar zonder lastig toezicht opknappen.
zgn in verband met de hoeveelheid, die noodig ia om
Beau Ilivage trekken, waar het overschot is
In Engeland moet hot vredes-voorstel van een kleine vermeerdering in de productie te vernedergelegd.
den Czar veel instemming vinden. Men wil krijgen. Bovendien liggen de nitraten-beddingen zeer
De Bondsraad zond aan Keizer Frans de boodschap van Nicolaas II ter lezing leggen ver af. Toch zgn al de kooplieden zeer ingenomen
Jozef een telegram, waarin droefheid en ver- in de kerken van alle gezindten en er ook met de redevoering.
ontwaardiging over het gebeurde wordt uitde gelegenheid openstellen tot onderteekenen
De aandacht wordt óók gevestigd op het
dat
gesproken. Heden houdt de Raad een buitener weinig blgken zgn van de aanwezigheid is den
van een adres van instemming daarmede.
gewone zitting, ter bespreking van wat
Verder zal waarschijnlijk eerstdaags in grond van de groote hoeveelheden nitraten, die er in
verder te doen.
Exeter Hall te Londen een groote betooging gebracht worden en niet in de oogsten verantwoord
De wet, op den moordenaar van toepassing ten gunste van internationale scheidsgerechten worden. Als ammonia-zouten gebruikt worden voor
is het strafwetboek vau het kanton van worden gehouden.
het groeien van graan, ia het niet veilig op het nog
niet geassimileerde gedeelte voor een tweeden oogst
Genève, dat de doodstraf niet kent, maar
van
Chamberlain's
uitingen
De berichten
De uitputting van het land, die de boeren
slechts levenslange opsluiting. De Oostenrijkomtrent de zaak tegenover Amerikaansche te rekenen.
groeien van koren toesehrgven, is evenzeer
het
aan
Bern
gezant
sche
te
is naar Genève gekomen, interviewers worden in Engeland onwaarte wgten aan het uitwasschen der niet geassimileerde
vergezeld van den Procureur-Generaal. De schijnlijk geacht.
die is den
stikstof als aan de hoeveelheid
Bonds-Regeering had officieel kennis gekregen
weggenomen.
wordt
oogst
Volgens
de
Lübecker
Eisenbahn.Zeitung
zal
van het bezoek der Keizerin en had de kantonale Regoeringen gewaarschuwd, maar wist Vorst Herbert Von Bismarck het huis van
Schoolnieuws.
niets van de onderdeelen der reisplannen van Friedrichsruhe doen afbreken en door een
tot tgdelgk onderwijzer aan
H. M. en dat ze naar Genève zou komen om nieuwerwetsch slot vervangen. Het tegen- deBenoemd:
o. 1. school le klasse No. 77 te Amsterdam R.
woordige huis is inderdaad zeer eenvoudig
van daar naar Caux te gaan. Men wist trouTj alleem. aldaar;
tot onderwijzer aan de Nntswens hoezeer de Keizerin altijd gesteld was en betrekkelijk bekrompen. Maar wij kunnen teekeaschool te Scheveningen C. J. Jes;
tot
het bericht toch nog niet recht gelooven. De onderwijzeres aan de bewaarsohool te Broek-inop het eerbiedigen van haar incognita.
piëteit eischt dat het verblijf van den grooten Waterland Mej. A. Kamp, te Berkhout; tot onderReeds loopt het gerucht, dat de Oostenwijzer te Rilland J. Peper, te Middelburg;
tot
rijksche Regeering, in verbinding met de man onveranderd worde behouden.
tgdelijk onderwijzeres aan de 2e openbare burgerandere Mogendheden, eene uitnoodiging zal
school voor jongens te Gouda Mej. A. M. Teeling,
De Spaansche Senaat heeft het Regeetot tgdelgk onderwijzeres te Beverwijk
richten tot de Zwitsersche Regeering, om ringsvoorstel, waarbij deze goedkeuring vraagt aldaar;
Mej. A. A. E.
aldaar.
meer voorzichtigheid te betrachten in bet voor het vredes-protocol, goedgekeurd.
voor
onderwij zer aan d 6
Voordracht:
gastvrijheid
verleenen van
aan de Italiaansche
Uit Manila wordt door The Times verno- o. 1. school te Eist (Betuwe) B. G. Frederika, te
revolutie-mannen.
men, dat de opstandelingen meester zijn van Druten; G. J. Ngveld, te Kesteren; J. J. G. Temme,
Een eerste gevolg van het gebeurde is, evenhet geheele eiland Luzon, Manila en Oavite te Valburg jG. Derksen, te Arnhem; P. R. Timmer,
als bij de vermoording van Carnot, weer, dat alleen uitgezonderd en een klein gedeelte te Akkrum.
de Italiaansche werklieden, ook te Weenen, der provincie Albay.
Kerknieuws.
het hard te verantwoorden hebben. Maar geHet Spaansche dorp Garralda, bij Pampelukkig slaagde de politie er tot nu toe in, geGeb. Keuken in Nedebxand.
luna, is vernield door een brand, welke werd
Bedankt: voor Zuidbroek J. Koppe
holpen door de kalmer denkenden, de onveroorzaakt door een kat
zooals eens ChiAzn., to Beetgum.
schuldigen te beschermen.
cago in brand geraakte door een koe, die met
Aangenomen: naar Gaastmeor o. a. H.
Het is niet te zeggen, welk een indruk het haar poot een lamp omverwierp.
Lange, te Amsterdam, oand.
de
gemaakt.
gebeurde te Weenen heeft
De verDe staart van de kat geraakte in brand
schrikkelijke gebeurtenis bracht eene algeGemengd Nieuws.
door het .pringen van een petroleumkookmeene verslagenheid teweeg. Gevoelens van toestel, dat men onvoorzichtiglijk op een
Uit verschillende dcc le n van on s
smart, van afgrijzen en van verontwaardiging kookkachel had gezet. Razend van pijn vloog
streden als om den voorrang. Straten en pleiland schrijft men ons, dat Vrgdagavond, tusschen
het dier vaar een hooizolder, die oogenbliknen vulden zich met duizenden menschen, kelijk in lichte laaie stond; de vlammen 8 en 10 uren, een zeer sterk en buitengewoon
zoo zelfs dat hier en daar het verkeer werd sloegen over naar andere huizeD, en nu was fraai Noorderlicht werd waargenomen, dat zich
uitstrekte van het Westen tot het Noord-Oosten.
gestremd. Alle bladen verschenen met extraer geen blnsschen meer aan.
Van tijd tot tijd verhieven zich prachtige lichtedities, alle vermakelijkheden werden gesloVan de 102 huizen werden 90 in de aseh bundels tot 60 a 70 graden boven den horizon.
de rouw was algemeen.
ten,
gelegd.
Te Dordrecht is Zaterdagmiddag
De beide Hongaarsche Kamers
de overDe Admiralen der internationale vloot in het zevenjarig zoontje van P. J. van Hamert,
ledene hield veel van de Hongaren, en was
afstand van de ouderlijke woning
daar ook zeer bemind
hielden gisteren de wateren van Creta zonden een gelijklui- dat opdekorten
speelde, in het water geKnolhaven
aan
eene buitengewone rouw-zitting, waar zoowel dend telegram aan hunne Regeeringen met vallen. Ongeveer een
half uur later werd het
verwijdering
verzoek
der
onmiddellijke
om
Afgevaardigden als publiek „gekleed" verlevenloos opgehaald.
schenen en de Voorzitter in een toespraak Bashi-bozouks (Turksche ongeregelde troepen)
J. V., die o]> de kermis te Almeloo
uitdrukking gaf aan den nationalen rouw. van Candia, de terugroeping der geregelde
een meisje ernstig verDe zittingen zullen tot drie dagen na de be- troepen en autoriteiten en de benoeming van door onvoorzichtigheid
voorloopige
is
uit
de
wondde,
hechtenis ontslagrafenis worden geschorst, een rouw van eenen Gouverneur-Generaal naar den wensch
is
gen.
Tegen
proces-verbaal
opgemaakt
hem
der
Cretensers.
30 dagen aangenomen en den Keizer zal een
wegens onvoorzichtigheid.
adres van deelueming worden gezonden.
De Transvaalsche Regeering dreigt in moeiTe Am b t-A lmeloo ontstond brand
Het stoffelijk overschot zal, na gebalsemd lijkheden
den Magato-stam, in een blok van twee woningen aan de Bornergeraken
te
met
te zijn, vermoedelijk Woensdag uit Genève in het
Noorden van haar gebied gevestigd en broekschestraat. Huizen en inboedels waren tegeu
naar Weenen worden gezonden, waar de die
brandschade verzekerd.
eigenmachtig
schatting heft van de nabuKeizer bet zal afwachten. Met Zr. Ms. toe- rige stammen.
Er kon bgna niets gered worden; de woninstemming is het geschouwd, waarbij inwenz_n geheel afgebrand.
gen
Het credit der schatkist bedroeg op ultimo
dige verbloeding is gebleken, een gevolg van Augustus
sterling,
622,786 pond
tegen 475,892
De Engelsohe zwemmer Frank Holeen driehoekige woud in het hart, waarbij op
denzelfden
datum
van
mes
is Donderdagmorgen uit Dover vertrokken,
1897.
ook de loDg aan beide zijden is doorboord.
het Kanaal over te zwemmen naar Calais
om
Het is een wond van &}4 centimeter.
President Mac Kinley heeft besloten tot een tocht, welken hij vroeger reeds een paar
Een Hofrouw is uitgeschre ven van 6 maanden. benoeming eener commissie, teneinde een malen vruohteloos beproefde.

als voor den zwaarbeproefderi'Vor3t vergald
en bedorven. Rouwfloers komt den feesttooi
vervangen, en diepe droefenis neemt andermaal verblijf in den somberen Weener Hofburg, nu het overschot der vermoorde Keizerin
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HET NIEUWS VAN OEN DAG VAN DINSDAG IS SEPTEMBER 1898; 3e BLAD.
Tijden van aankomst der postduiven, losgelaten
lichter het Rijksmuseum te Amsterdam, j.l. Woenslagmiddag om 1.38, Amsterdamsche trjd.
1.50.53 „Hoop" Weesp, 1.57 „AalsmeerschePostduirereeniging" Aalsmeer, 1.57.44 „Lnchtgids" Haar,em, 1.58.5 „Snelvliegor" id., 2.2.20 „Kennetnerland"
Bloemendaal, 2.6.39 „Courier" Bussurn, 2.18 „Pro
Patria" Rotterdam, 2.22.35 „Valkenier" Leerdam,
2.30 „Postduif" Alkmaar, 2.38 „Arend" Rotterdam,
2.43 's-Gravenhage"Den Haag, 2.46 „Zwaluw" Rotterdam, 2.37.50 „Luchtbode" id., 2.52 52 „Snelvlieger" id., 253 „Snelpost" Leerdam, 2.54.50
3.10 „Snelvlucht" Oosterhout,
„Vriendschap"
3.15 „De Hoop" 's-Hertogenbosch, 3.17.14 „De Post3.22.55
duif' Waalwijk, 3.18 „Postduif"
„Luohtoord" Leur, 3.25.50 „Koningin Wilhelmina"
Bergen-op-Zoom,3.JÓ.30 „Luchtbode" Mil, 3.33 „Postduif" Rozendaal, 3.38.25 „Het Noorden" Rotterdam,
3.41 „Telegraaf' Rozendaal, 3.45 „Postduif" Woensel,
3.54.20 „Wilhelmina" Apeldoorn, 3.58 „Doesburg en
Omstreken" Doesburg, 4.4 „Volharding" Rozendaal,
4.25.1 „Pijlsnel" Roermond, 5.2 „Mercurius" Groningen, 5.7 „Kerkerader Postduivenbond" Kerkerade,
5.13 „La Colombe" Maastricht, 5.21 „Duif* Elsloo,
5.36.47 „I'Hirondelle" Beek (Limburg) en 5.39.20 „Eendracht" Nieuwenhage.
De hier opgegeven tüden zijn de tijden van aankomst der eerste duif van iedere vereeniging.

Familie-Berichten.

TJIT ANDJBBH

Ondertrouwd:

9 September.

F. G. W. van Harten
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Uitlotingen.

2% pCt. Antwerpsche Loten a fr. 100 van 1887,
Trekking van 10 Sept. 1898. Betaalbaar 1 Juli 1899.
47 Seriën:

1790 5606 13607 23915 33569 43726 50868 61834
1933 6765 13813 28017 34341 43949 54705 63250
1953 7842 14255 28931 38385 46167 55759 64142
2136 8472 17080 30252 39467 46500 57200 65478
4228 9022 19861 32264 40274 48049 58675 71198
5051 13142 22060 32711 41646' 49990 61357
Premiën -. serie 1933 No. 19 fr. 15,000, s. 7842 n. 18
fr. 1000, s. 61357 n. 12 fr. 500, s. 33569 n. 16 en s. 61834
n. 3 elk fr. 250, s. 1933 n. 12, s. 2136 n. 20, s 4228
n. 22, a. 13607 n. 4, s. 13607 n. 8, s. 13607 n. 13,
s. 17080 n. 16, a. 19861 n. 16, s. 22060 n. 21, s. 28017
n. 20, s. 30252 n. 14, a. 34341 n. 13, s. 39467 n. 1,
8. 39467 n. 6, a. 49990 n. 6, s. 54705 n. 15, s. 58675
n. 1 s. 58675 n. 9, 8. 63250 n. 23, 8. 64142 n. 4, elk
fr. 150.
Alle overige, in bovenstaande aeriè'n vervatte
nummers, zgn afloabaar met fr. 110.

Hoogwater, 13 Sept.
's m. u.

ut.

'a n. u. m.

1 51

1 31

Ymuiden
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Scheepstijdinen.
Amsterdam, 12 Sept.

Het st. Prinses Marie, van
Amsterdam naarBatavia,
vertrok 12 Sept. vanPeriin.
Het st. Oengaran, van
Rotterdam naar Batavia,

—
—
—
—
—
—

arriveerde 11

Sept. te

Southampton.

Het st. Aurora vertrok 10 Sept. van Kopenhagen naar Amsterdam.
Het st. Flora arriv.
11 Sept. te Neufahrwasser
van Amsterdam.
Het st. Nereus aari-

veorde 11 Sept. te Stettin
van Amsterdam.
Het st. Orion vertrok

La Palice

60+4

59 —2 3
'0 +10
66
9,
70
6 1

++

71+

«I

regeno:-gaven

omvangrijke

depreßaie, welke haar invloed tot over het Noordzeegebied en Noord-Duitschland heeft uitgebreid. Over
Z.W.lrjk Britannië schijnt zich hooge luohtdruk te
ontwikkelen, terwijl eveneens over Zuid-Duitschland
hooge luchtdruk bemerkbaar is. Over 't algemeen
zjjn op het vasteland de barometers sedert gisteren
gedaald en schijnt over Frankrijk een vlakke depressie te liggen, welke te Parijs onweer veroorzaakt.
Hoogste bar.stand 767.3 te Valentia, laagste 750.7
te Bodö.

De winden zijn over 't algemeen van ZW. tot NW.
en veelal weinig krachtig. Gisteren was het eohter
op vele Scandinavische plaatsen onstuimig weder. De
hemel ia meest betrokken of zwaar bewolkten enkele
plaatsen melden regen of miat. Op de Britsche plaatsen en over de Westkust van Frankrijk is regen gevallen het meest 8 rnM. te Valentia.

In Scandinavië en NW. Europa koelde het sedert
Zaterdag meest
overigens ia de temperateurweinig
veranderd of verhoogd. Zij ligt nog meeßt boven de
normale.
De barometer brj ona toont weinig verandering,
Verwachting : Veranderlijk weder wellicht onweersbuien. In Nederland was hedenmorgen 8 u. het gr.
bar.-afw. verschil Mnaatr. 1.2 Gron. en te 1130 v.m.

Het st. He6e arriv.

12 Sept. te Livorna van

Genua.

11 Segt. Het
st. Uduard is gistermiddag
begeleid doordebergings-

stoomboot Oeresund ie
Glienken aangekomen,om
aldaar de lading phosph.
te lossen.

Te

watergelaen Schepen.

Van de werf van den

heer G. H.Meijer, te StadsMasselkanaal, werd met

gunstig gevolg te water
gelaten het ijzeren tjalkscbip, genaamd Économie,
groot 130 ton, gebouwd
voor rekening v. schipper
te BrouwersA.

haven.
daarna
is de kiel gelegdvooreen
dito tjalk, groot 145 ton,
voor rekening v. schipper
K. Kolkman, te Steenwijk.

Binnenl. Havens.

Amsterdam, aang. 11 Sept.
Oxelösund
Ijzererts, Rietlanden
Muller en C°.
Huil
Rijnstroom, st.
Steenk. en stkg.,Handelsk.
Holl. Stoomb.-Mtsch.
12 Sept.
Londen
Xinstelstroom, st.
Stukgoed, Handelskade
Holl. Stoomb.-Mtsch.
Vertr. 11 Sept.
Union, Ilasmussen,
Cokes
Nieuwediep, vertr. 12 Sept.
Idjen, torpedoboot, Noordzee
Kraicatnu. torpedoboot,
Ymniden, aang. 12 Sept.
Fruuziska t'odeus, st. Windau
Emitnuel, st.
Skelleftea
Vertr. 12 Sept.
Cluden, st.
Newyork
Schelde, Nüd. loodstransporlstoomboot, Nieuwediep
Vlie, aang. 12 Sept.
Huil
Prof. Buys, st.
Delfzijl, aang. 11 Sept.
Hamburg
Perth, st.
st.
Carlstad
Nieuwe "Waterweg, aang.
12 Sept.
Bergen
Kyrre, st.
Olof
Hamburg
Ruilt ort, st.
Memel
Sp<i*(«, st.
Goole
st.
Neva
llosalie, Gruneigsen,
Foulemote, st.
New-Orl.
Porsgrund
Johanna, st.
Folkmmg, Toltenaes, Darien
Augutit
st. Baltimote
Vertr. 12 Sept.
Kentigerti, st. Wabana, N.S.
Duüburg, Ramm,
Stettin
Ftida, Ilasmussen, Grimstad
Vlissingen. aang. 12 Sept.
Koningin Wilhelmina, st.
Ttegetina, st.

—

Vertr. 12 Sept.

Queenbro

Duitichhmd, st.
Gep. n. Antw.
Xugsbnig, st.

Frieslntid, st.

d°.
Sydney

Newyork

Rijnvaart.
Lobit, gepass. 11 Sept.
Mooi,
Trientje
Fax, st.

v. d.

Horiunsia, st.

Stettin
Libau

Hamburg

James, st.
Concurrent 3. st.
Mark en Itintel 5, st.
Nieuwe Zorg, st.
Servatia, st.

Pau',

st

Alaaf Kólle, st.

ï/nt'taß 4, st.
Wacht am llhein 7, st.
IJieu dotinê 4, st.

Mascotte 2,
Anna, st.
Gotthard, st.
ionï A7el»oH, st.
Janna, st.
Magdalena, Grüner,
Koningin il ilhelmina, Hubens,
lleinrich, Bungert,
AmBteidiun 0, Philipse,
Knuck,
Frankfurt 10. Beek,
15,
Booding,
Anna Maria,
Stadt Meiderich, Plankert,
Wijnen,
Fullhorn
Merwede, Goob,
Constantini,
110110, Hnssels,
Fidelilé,
Loweij,
Prins v.
Oornelia, Bekkers,
Vorsorge

Transporteur,

Ruhroit 29, Braver,
Niess,
Theodora, Haas,
Kalcheii,
Fusse parlout. Wijs,
Louise Grieeer, Burck,
Louise l'auline, Brien,
all n Rotterdam

24, Fischer,
FrankfurtEmetgo,
Luctor et

Strassburg 1,

Bastiaanse,
Fischer,

Julia, Romijns,
Anioine, v. Ruijssevelt,

liudolf.

alle n. België

Nijmegen
Nümegen 2, st.
Mechtilde, Peperkamp, Delft
Maria
Miiidelharnis
Breda
knlaniits, v/d Sp»k,

WONlNfi?i„rt„MTroOTw.
5
het
verkrijgbaar

ü

a
aan
Bureau SINGEL 235, tweede Huis van de
Paleisstraat, alsmede aan alle Kiosken.

Oost-Souburg
Johan Michael, Roosendaal,
Beek en Donk
Brielle
Neptunus, Beekman, Streefk.
Gen. Vetter, st.

Echo, Nalbach,
Poolster, st.
Diunti, v. d. Poll,
ttijnbeurtvaart

Kirsch,
alle n. Amsterdam
Papetuhecht 3, st. Vreeswijk
Waarom, Talen, | Spijkeuisse

Advendo, Vermeulen, Middelt).
2
Voordewind, Veend.
Door

Schouten,
Gorinchem
Dordt
Grotloh, Middelburg
Gott vettiauen, lieiss, Schied.
Gei trilde, Hofer.FortAchterdijk
I'aUetih, v. Andel,
Biïelle
Sybillu Anna, Kruger,
Delft
llertha,
Rijswijk
Geertruida
Leijser,
Nieuworkerk

vertrouwen.
Irene, v/d Donk
Wilhelm,

Oatharina Kuniuuuda,
Mechelen, Meerkerk
st.

Sulve Mater, Hassink,
Trio. v. Baaien,
St. Antonius, Snijders,
Hisico I, st.
Ilubert. Vetter,
Huhtorl 26, Veith,
Anna Oath , Derksen.
Concurrent I, st.
Hoop doet leven. Hoenderop.
Albert, Angenvnort,
Schelde en Rijn,

vliegend ’23
„ - 16J^
„ „ „ 6/w.„ ’24
17X
PETROLEUM onveranderd.

Willem, Trouwborst,

Dora, Faulhaber,

heclarant, st.
Zwerver, v. Beek,
tlelena, Werner,
Nine Anna, Verdoorn,

v. Strien,

Thalia, st.
Wilhelmina, Brouwer,

GhriemhiUie, st.
W. Egan en 00. 11, st.
K. Scltroers 3, st.
Expectant, v. Kessel,
K. Schroers 17, Bruijff
I, st.
Gtzina" Marin, Hammer,
Engelina, Emans,
liosa, Weisbarth,
Gerard Johanna, st.
Mannheim 37, Gilles,
Fbenhaezer, Lesage,
Hoppenreis,

Tot weerziens. Bal,

lil ark en llintel 2, st.
Georg, Draijer,

DiittJcbaatheid, Brands,
Matgaretha, Nalbach,

v/d Pluijm,
Fiat Voluntas 1, st.
Geertruida Johanna,

v. Broekhoven,

Najada, den Boer,
3 Gebroeders, Hutjes,

Stadt Einmerich, Wemmers,
Fr. Asteroth, st.
fflirenhreitstein. Geiberger,
Anna Mat ia. Muller,
Maria liendrika, st.
Fiat Vohmtas 3, st.

Aquarius, Michielse,
Gutenberg, Worch,

lioberl Antoon, Lerch,
Xantippe 3, st.
Op hoop «an zegen, Jiskoot,

Patria, Boerboom,
Concurrent 11, st.
Hroe.dertrouw.
Kali, Bierhaus,
Maria Vornelia, Rademaker,
Union 11, st.
Mannheim lil, Weibier,
Zeelundia,
Hamel,

Oomelis l'etrus, Vermaes,
Alida, st.
l>e go>de gunst, v. d. Noort,
Kelt? Wieder,
Cosiiiopoliet, v. Bell,
Vr. Johanna, Meijer,

Neeltje

st.

Jonge Nieolatis, Sueringh,
Vereinigung 37, Landsvater,
Venus, st.
Semper idem, Bonis.
Vereiniguna
alle n. Duitschland
Buitenl. Havens.

Barrow, vertr. 8 Sept.
d°.
of Hrislol, st.

City

vertr. 9 Sept.
Freidig, Henriksen, (Rosaria)
Rott.
Newcastle, aang. 9 Sept.
Rott.
Uispania, st.
Bremerhaven,vertr.
Sept.
10
Bremeti, st.
Newyork
Bremeu, aang. 10 Sept.
Karlsruhe, st.
Australië
Hamburg, aang. 11 Sept.
Vella, st
Japan
Vertr. 10 Sept.
st.
Kaapstad
Skagen, gep. 10 Sept.
Riga n. Dordt
Johanna' st.
Pillau, aang. 10 Sept.
Noord-Holland, st.
d°.
aang. 9 Sept.
Maud
st.
Rott.
aang. 10 Sept.
Laura, Meinsma q.Jq Jacobst.
Gefie, aang. 6 Sept.
OHnlon, Bengtsson,
Amst.
Uitgeki. 3 Sept.
Geyloti, Janssen, Vlaai-dingen
Windau. vertr. 8 Sept.
Franziska Podeus, st. Zaand.
Hernosand, aang. 9 Sept
Hem j/ Hom, st.
Zaandam
Lulea, vertr. 6 Sept.
Rott.
William Broadley, st.
9 Sept.
Amst
Holsatia, st.
Riga, aang. 9 Sept.
Rott
Egeria, st.
d°.
Uispania, st.
Croonstad, aang. 8 Sept.
Noordzee, sleepboot, Ymuiden
met een baggermolen op
sleeptouw

Vertr. 7 Sept.
Neerlands Vlag, Dobuinga,

Fredrikshamn
Sfc.Felersburg, vertr,9Sept.
ltwerness, st.
Rott.
Nerva, vertr. 10 Sept.
Peritia, st.
d°.
Elseneur, gep. 9 Sept.
Mauritzen,
Uleab.
Oonjidence,
n. Amst.
10 Sept.
Palatine, st. Sundsw. n. Dordt.
Londen, aang. 11 Sept.
Ystroom, st.
Amst
Huil, aang. 11 Sept
European, st.
Amst
Grimsby, vertr. 11 Sept.
Croonstad
Leersurn, st.

Markt-

en

Handelsberichten.

Amsterdam, 12 Sept. Koffie. Goed ordinair Java
cent, good average Santos 19% oent.
37%
Afgedaan werden 61 bn. Soember
30 bn.
Kali Lebak, alles Java W, I. B. Ez Pr. Marie, 36 bn.
Garahan ex Kon. Regentes.
Middagnoteering: Java- Sept. 36%, Oct. 36%, Nov.
36%, Dec. 36% Jan. 36%, Febr. 36%, Maait 36%, April
Mei 36%, Juui 36%, Juli 36%, Aug. 36% et.
Stemming prfjsb.
Santos- Sept. 18 %, Oct. 18%, Nov. 18%, Deo. 18%,
Jan. 18%, S'ebr. 18%, Maart 18%, April 18%, Mei 19—,
Juni 19%, Juli 19%, Aug. 19% et. Stemming prgsh.
Omzet 200 balen.
Suiker onveranderd vast, zonder zaken.
Kruidnagelen. Noteering op term'rjn:
Zanzibar in entrepot: Sept.
Oct.

24%. Nov.

24%, Dec. 24%, Jan. 24%, Febr. 24%, Maart 24%,
April 24% Mei 24%, Juni 25-, Juli 25%, Aug.

.

Stemming kalm. Omzet
matten.
Amboina in entrepot: Sept. 29—, Oct. 29—, Nov.

Dec. 29%, Jan. 29%, Febr. 29%, Maart 29%,

April 29%, Mei
Aug. - -.
Juni 30%, Juli
Stemming kalm. Omzet
bn.
Peper op termijn, Zwarte fjampong in KutrepcH :

Seut. 25'% Oot. 25%, Nov. 25%, Dec. 25%, Jan. 25%,
Febr. 25%, Maart 25%, April
Mei 25%, Juni
26—, Juli 26%, Aug. 26'f. Omzet 200 balen.
Stemming flauw.

Katoen op termijn (Noteeriug der Amsterdamsche
Katoen-Makelaars-Vereeniging) N.0.1/.M. 2.45: Sept.
18.—, Sept./0ct.18.-,Oct./Nov. 17.90, Nov./Dec. 17.90,
Dec./Jan. 17.90, Jan./Febr. 17.90, Febr./Maart 17.90,
Maart/April 17.90, April/Mei 18.-, Mei/Juni 18.—.
Stemming kalm.
Katoen. (Bericht van de heeren Strsur & Oo.)

onveranderd.

Tin kalm zonder zaken, prvjzen ca. onveranderd.
Tin op termQn:
Banka nilliton Straits Gemengd contract

Sept.

44%

44%

44%

44%

Oct.
44 1/
44% 44%
44%
Nov.
44% 44%
44%
44%
Deo.
44% 44%
44%
44%
Jan.
44%
44% 44%
44%
Febr.
44%
44% 44%
44%
Stemmingi kalm.
Petroleum onveranderd.
Ofheieele noteering * Tarwe op levering weinig
171, Maart
veranderd, Nov.
169.
noteering: Rogge op levering prijshou125, Maart y 119
Noteering van Meune en 'I'hole. Raapolie vliegend
18.8l . Oot./Dec.
van den molen oer 100 Kg.
’23%, I°. Mei 24%.
Lijnolie vliegend van den molen per 100 Kg.

Officieole

dend, Oct.

’

I°. Oct. ’17%, I°. Nov./üec. /17%, 17%, I°.

Jan./Mei

Ter Veemarkt waren aanvoer en priizen als volgt:
216 Runderen, vette le qualiteit ’0.66 a -.—, 2e
qual. ’0.55, 3e qual. ’0.50, 4e qual. ’-.— per Kg.,
160 Melk- en Kalfkoeien ’loo.— a 220.— per stuk;
vette Kalveren le qual. ’-. 2e qual. ’-.—, 3e
per Kg.; 4 Graskalveren ’-.
a-.—,
qual. ’-.
48 nuchtere Kalveren ’7 a 9.—; 7 Schapen
a
489 vette Varkens
—, Lammeren —. a —.
et. beiden per
35 a 38 ot., —Fransohe dito —a
Biggen
a—, Paard,
Veulens.
Kg.;
Jenever
Schiedam, 12 Sept. Moutwijii
Spoeling-Commissie ’O.BO.
Amst. Proef
Beursnoteering Brandersbond. Mout wijn
9—,
per Hl. Ct.. zonder fust en zonder belasting.
Langendijk, 10 Sept. Bloemkool le soort f3 a
4.50, 2e soort ’1.50 a 2.75, roode Kool ’4.— a 5.—,
witte ’6.— a 7.—, Savoye ’4.50 a 5.50 per 112;
Wortelen /3.20 a 3.90, Bosuien f-.— a -.— per 104
boa blanke Uien ’1.30 a 1.50, Zilveruien ’2. a 2.50
Aardappelen Graafjes
per 50 Kg.; Nep. ’-. a -.
Gladblaadjes ’-.
a -. per 17% Kg.
’-. a -.—■ 10.—
Rammenas 1
a —.— per 1000 stuks.
In rpode Kool is de handel graag. Aan de veiling
werd in de afgeloopen week aangevoerd 194,000
Bloemkoolen en 8950 bos Wortelen. Van het station
Nd. Soharwoude werden 72 wagens groenten verzonden met bestemming naar het buitenland.
Enkhuizen, 11 Sept. Op de Aardappelmarkt
alhier werd de vorige week aangevoerd 1200 zakken
en manden Vruchten. Men besteedde voor groote
Muizen ’1.35 a 1.55, kleine /"0.50 a 0.60, blanke ronde
a -.—. Blauwe ’1.20 a 1.35, Peren f'Z.65 a 7.75,
f-.—
Appelen ’2.70 a 4 60, Uien groote gele ’0.50 a 0.60
kleine f0.55 a 0.60 per % Hl.

—

—
—

—

’

—

’—

—

——

-

—

’

’

——

—

—

—
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Texel, 11 Sept. De marktprijzen waren ala volgt:
Zoetemelksche Kaas
a -.—, Schapenboter 50
et., Schapenkaas 18 a
et., Koeboter 55— a
a
et. per

—

% Kg.

12 Sept. Ter Kaasmarkt aangevoerd
11 partijen, prijs per 50 Kg. ’l7. a 21.—.
G-orinchem, 12 Sept. Boter ’0.60 a 0.70.
Kampen, 12 Sept. Boter: per % vat ’19.50 a
9.75 a 11.25; per % Kg. 50— a
22.50; per % 6 vat
55— ot. Aangevoerd 385 %, 150 >f § vn. en 400 st.
Helmond, 10 Sept. Heden werden alhier aangevoerd 1792 % Kg. Boter, prrJß 52— a 55— cta. per %
Kg.; Eieren ’l.— a 1.10 ,per 30 atuks.
Tilburg, 10 Sept. Boter: aanvoer 1418 Kg., prijs
a 1.40— per Kg.
’l.

Rotterdam,

—

’

Eakhuizen, 11

VISCH.

—

——
—
——

Sept. Gedurende de vorige week
pond
werd alhier aangevoerd
prijs ’-.
a -.— per 50 Kg., 1780 pond Bot, prijs j 7. a -.
per 50 Kg„
ton Mosselen, prijs ’-.
a -.— per
ton, 140 manden Garnalen,prijs ’0.70a -. per mand.
Texel, 11 Sept. De Noordzeevisschers besomden
in de afgeloopen week ’3O a 75 per schuit. Voor de
rookerrjen had veel aanvoer plaats van Soharren,
Poonen en Pietermannen. Soharren golden ’2.25 a 3,
Poonen en Pietermannen ’1.25 a 2 per mand. Paling
werd alleen in de binnenwateren matig gevangen.
"Rotterdam, 12 Sept. Aan de vischmarkt alhier zijn
heden aangevoerd van hier en elders 57 manden en
2 kisten. De prijzen waren voor : Sohelvisch 5 a 9 et.,
Tongen 18 a 43 et., Vleet
alles per stuk; Stort3.90, Scharren f 3.30,
schol ’2.80 a 3, Spiering
alles per mand; gerookte Pieterman ’1.70 a 2.50 per
200 stuks ; gedroogde Schar 6 a 38 et. per bos.
Ammerstol, 12 Sept. Heden waren ter markt aangevoerd
Winterzalm, weg.
a
% Kg., prijs
a -.—, 1 Zomerzalmen, weg. 10 a— % Kg.,
prijs ’1.25 a -.—, 5 St. Jacobzalmen, weg. 3a 6
a 1.30, alles per % Kg.
% Kg., prijs
Scheveningen, 12 Sept. Heden kwamen alhier
150 tonnen Steurharing aan de markt. Voor het kantje
werd ’6.45 a 6.90 gemaakt.
Vlaardingen, 12 Sept. Van de Haringvisseherrj
kwamen heden binnen 23 loggers met eene vangst
van 266 a 378 tonnen Pekelharing en 1 bommen
kantjes. De aanvoer
aanbrengende van 357 tot
van Steurharing bedraagt van 2 tot 17 kantjes en
10000 tot 15;000 stuks.

—

’3.60 a

’-.—

—

— —

’1.20

—

BRIEVENBUS.
Wij ontvingen nog verschillende stukken, waarin
hulde wordt gebracht aan de politie en den Heer

leedwezen
hoofdcommissaris. Wrj kunnen ze tot
niet allen plaatsen, en meenen met dit bericht te

Temperutuur TJwatei ia de Badinrichtingen Wflßterdolcsdijk
Tlarthoorn & Zn.) en De Ruyterkade(v. Iteematede Obelt) 12 Sept
9 uur 16'
12 uur 16'
S uur 16

29—,

Kampen, 10 Sopt. In de afgeloopen week werden
aangevoerd een 10-tal schuiten met Bot, een enkels
met Schol en een 10-tal schuiten met Garnalen
voorts veel binnenvisch, waarvan, om het warm*
weder, haast geen verzending was. De visch was over
't algemeen goedkoop, Baars o. a* 5 a 6 et.. Blei 4 »
6 et., Bot 5 a 8 et. per pond Garnalen 4 a 8 et. p. ben.
De prijs was per pond 20 a 50 et.

OLIEMARKT.

RAAPOLIE per H.L. op
LIJNOLIE

MATTHES & PORTON. Makelaars.
Amsterdam, 12 Sept. 1898.

Jantje, Siebenga,

Üalliarina,

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
& 55 cent per regel.

ZOEKT
—

Waterstand 12 Sept. Kanaalwater (vm. 8 u.) 53 cM. AP. Idem
(nam. 2 u.) 53 cM. AP.
Amstcltvater (nam. 3 n.) 53 cM. AP.
Stadawater(nam. 2 u). 53 cM. AP.
Zuiderzes vm. 8 nur
3 cM AP. > uur
4 elt. AP.

naar Amsterdam.

A. G. A. Holtel, Oldenzaal.
10 September. E. A. P. M. de Brujjne en C. M. H.
Ginneken.
van der
Bevallen: 9 September. D. Vermeüden, geb. van
Spanjaerdt Speekder Spiegel, Z-, Rotterdam;
man, geb. van Erp Taalman Kip, Z-, W. E. Rutgers van Rozenburg, geb. Baronesse van Boetzelaer,
D., beiden Utrecht.
geb. Hasselbach, Z.,
10 September. T. J.
geb. Davidson, D., Rotterdam
S.
Arnhem
R. H. Mahns, geb. Rebbers, Z„ Arnhem.
Overleden: 7 September. Jhr. H. C. J. Barchman
Wuijtiers van Vliet, 55 j., Wiesbaden.
8 September. E. C. Heijdeman, 62 j., M. Moerei, 29 j.,
89 j.,
E. A. van
beiden Amsterdam
Zeist;
Jhr. A. D. J. Calkoen van Limmen, 60 j.,
Zandvoort;
Wed. J. Berntsen, geb, Madlener, 7öj.,
Rijswijk.
9 September. A. W. L. Donders, 47 j., Anholt,
A. F. H. Pistorius, 58 j., Helmond;
H.
Zwolle;
Wed. C. J. H.
54 j., 's Hage;
W. C.
Bierman, geb. Hammacher, 55 j., Arnhem.

— —
—

Grootste veraciiil in Nederland ;
Gisteren *s avonds te 7 uren
Maastr. 0.4 Vliss.
Hedenmorgen te 8 uren
Maastr. 1.2 Gron.
Opgemiufckt aan liet Fil. Inr. te Amsterdam.

10 Sept.

COUBANTIN.

en

—

Hoogste temp. 71° F. te Nice, laagste
48° F. in noordelijk Zweden en Noorwegen.
Verwachting wind : Meest N.W. en West.

Held. 1.0 Gron.

Sport.
DUIVEN.

8

moeten volstaan.

Orgaje-Naasau Tentoonstelling.
De tentoonstelling werd sedert de opening bezocht
door ongeveer een duizendtal personen.
Onderde bezoekers werd o.a. opgemerkt de Minister
van Buitenlandsche Zaken Mr. W. H. de Beauen Anatole de
Direotour van de
Archieven van het Huis van den Keizer alle'
Russen en belast met special» missièn voor het Huis
des Keizers. De bezoekers waren verrast door hot
vele schoone en vooral door de groote verscheidenheid, welke deze tentoonstelling oplevert. Hoewel in
hoofdzaak bestaande uit de portretten van aUe
Oranjes na 1484, worden er aangetroffen vele ander»
schilderijen, bustes, miniaturen, prenten, brieven,
documenten, munten, penningen en andere souvenira.
die als 't ware het geheele intieme leven van het
Stamhuis Oranje-Nassau afschilderen.
Zaterdag werd de tentoonstelling vermeerderddoor
twee inzendingen. Door de directie van het Schilderijen-Museum te Nantes werd gezonden eene fraai»
photographie van het schilderij, voorstellende het
portret van Prins Maurits, door Pourbus. Dool
den Koning van Zweden en Noorwegen werd gezonden, behalve het levensgroot portret van wjjlen
Koningin Louise, dochter van Prins Frederik der
Nederlanden, als bruid afgebeeld, het portret van
Prinses Maria Louise, Landgravin van Hessen
met hare kindoren Prins Willem IV en Prinses Anna
Charlotte geschilderd doorA. Boonen in 1726, het portret van Jan Willem Friao, geschilderd door de
en de portretten van den PaltsgraafFrederik
Casimir van Tweebruggen Landsberg en dat van
zijne gemalin Emilia Secunda Antwerpianavan Nassau,
dochter van Willem den Zwijger en Charlotte vatt
Bourbon, vermoedelijk gesohilderd korten trjd na haar
huwelijk in 1616. Voor zoo verrebekend, is dit laatste
portret het eenige, dat van deze Prinses bestaat, en
is dus als historisoh stak voor deze tentoonstelling
van belang.

Stadsnieuws.
Het waa een aangename naklank, ns
de vreugde- en juichtonen der afgeloopen
gisteren die honderden kinderstemmen weder in de
groote zaal van het Paleis voor Volksvlijt flink en
vrij nit de borst een aantal oude en nieuwe vaderlandscho liederen te hooren zingen. De Heer P. Louter had wederom zijne talrijke kinderschare
er
waren tusschen de 300 en 400 bijeen
vereenigd,
allen uit het Sarphatikwartier. Onder zrjne leiding
werden een zestien-tal liederen gezongen op waarlijk
voortreffelijke wijze. Er viel een merkwaardige eenheid en zuiverheid van klank waar te nemen. En
alles werd uit 't hoofd gezongen en zonder eenige
begeleiding. Er waren nummers bö, die lang niet gemakkelijk waren, en waarbij het rythrnisch invallen
der verschillende partijen heel wat studie moet gekost
hebben. Maar zonder uitzondering werden alle nummers voortreffelijk uitgevoerd. Statig en vol klonk
aan het slot het oude Wilhelmuslied, dat door de
aanwezigen staande werd aangehoord.
Het publiek was zoozeer met de uitvoering ingenomen, dat verschillende nummers moesten herhaald
worden. Toen den Heer Louter, voor zijn hoogat verdienstelijk werk, twee bloemkransen en eenleunstoel
werden aangeboden, klapten allen, ook de jeugdige
zangers en zangeresjes, dapper in de handen en wa>
het een algemeen gejuich.

— —

RENZ.

In het Circus Eenz ia almede de feeatweek niet
onopgemerkt voorbijgegaan. Behalve dat de zaal met

eenige extra-oranje-versiering prijkte en de piqueurs
en rjjdera met oranje getooid waren, werd een „Feestelijke begroeting en Welkomsthuldiging" door het
geheele heeren- en dameaperaoneeluitgevoerd, ontworpen door den Directeur Ernst Eenz. Het was een
schitterende optocht van ridders en edelvrouwen,
gezeten op rijk getuigde paarden, banierdragers, benevens een groep eveneens als riddera gekleede danseressen, de helmen versierd met rood-wit-blauwe
pluimen. Nadat door het dansperaoneel een wapendans is uitgevoerd, wordt boven het tooneel een

apotheose vertoond, voorstellende de buste der Koningin, omringd door dames gekleed in onzemilitaire
uniformen en omstuwd door engelen-figuren. Door
Bengaalsch vuur beschenen, wekt dit tafereel de
geestdrift op van de toeschouwers.
Nog een paar avonden wordt dit kuldebetoon

herhaald.
Heden-avond wacht 'den toeschouwers nog een
ware verrassing. Door een groote Kinematograal
krijgt hij als 't ware in levende beelden de belang'
rijkßte oogenblikken der huldigings-weekte aanschouwen, zooals de intocht, de gang naar de kerk en
terugkomst, de groote rijtoer, enz.
De Heer Eenf
is er waarlijk vlug brj, om, nog onder den indruk dier
onvergetelijke dagen, het geziene trouw naar het leveil

—

voor oogen te tooveren.

Onder de advertentiën op blz. 10 vindt
men een bon, op vertoon, waarvan de Ivy-zeeP
eene „Kroningsplaat" aanbiedt.

In den avond van 3op 4 September j. lis ten nadeele van een heer, vermoedelijk op den
Dam te Amsterdam, ontrold een groot geel couvert,
inhoudende de navolgende effecten: 1 Russische
spoor 5 pCt. aandeel, Iwan Dombrock, No. 57,533 ;-~
1 idem 4% pCt. Iwan Dombrock, No. 113,650
2
4 pCt. Venezuela, ieder van 100 p. st„ serie A, Nos-02732 en 05188 ;
2 stukken ieder van Fl. 1000 =
Oostenrijk metalliek Januari en Juli, Nos. 22,648 en
242.977, ter gezamenlijke waarde van ongeveer 3500.
De Commissaris van Politie in de le sectie (voormalige St -Pietershal) te Amsterdam verzoekt inbeslagneming, terwijl voorts een belooning van 300
is uitgeloofd.
Sedert 15 Augustus jl. worden te Hilversum ver'
mist 3 coupons Illinois, als: 1 coupon over 10 aaO'
deelen van 100 dollars, No. 1608; 1 coupon over 5
aandeelen van 100 dollars, No. 4803; 1 coupon ove*
1 aandeel van 100 dollars, No. 845.
De Commissaris van Politie te Hilversum verzoekt
bü ontdekking aanhouding en bericht.

—

—

’

’

HET NIEUWS v*AN DEN DAG VAN DTNSDAG 13 SEPTEMBER 1898. 3e BLAD.
, Bij den Burgemeester is inge*ornen van J. B. eene som van ’lOOO voor het
goisterdamsch Politiefonds en 500 voor de
«randweer, ter erkenning van de voortreffelijke
diensten, door dezekorpsen gedurendede feesten

’

"ewezen.
Bij den Hoofdcommissaris van Politie is een
f 500 ingekomen van de Directie der
SJ" vanIJzeren
ti°n.
Spoorweg-maatschappij met een
eer waardeerend schrijven over het optreden van

politie in de afgeloopen feestdagen.
.Hedenavond zal den Hoofdcommissaris van politie, den Heer Franken, een
Setenade gebracht worden. Ben aantal Zangfö andere Vereenigingen hebben hiertoe het

lnitiatief genomen.

T
p ot 2e assistent aan het Scheikundi g
öarmaceutisoh Laboratorium van den Hoogleeraar
-,’". C. A. Lobry van Troostenburg de Bruijn aan de
yoiversiteit, alhier, is voor het studiejaar 1898/99
Pe«oemd de Heer C. Preij Jr., alhier.

het

tt

in de practische

onderwijs

j^'^rgio van den Hoogleeraar Dr. J. A. Korteweg
alhier is voor het studiejaar
180
a Binnen-GasthuiB
°JB/99
benoemd tot assistent le klasse : de Heer H.

i"atner, arts, alhier.

Uoor de kapelmeesters der jagers- en veldartillerie~*lziek is, namens deleden dierbeide muziekkorpsen,
.*£ de Directie van het Militair Logement (C. W.

looft
echtgenoote) een sehryven gericht, waarin
,arnens en
dank wordt betuigd wegens
allen
, 8 Uitnemende hartelijke
behandeling in alle opzichten tijdens
"UU Verblijf aldaar gedurende het Kroningsfeest.
BROOD EN FEESTEN.

10 Sept. De Bank heeft heden £ 125,000
in goud uitbetaald.
kunt
LÖNDMN, 12 Sept. 2 Tarwe ladingen aan
ten verkoop aangeboden, on
ladingen aan de kust

-

aangekomen.
10 Sept. £-!>'noïie-uitvoer 21 ton, waarvan
ton naar Rotterdam en 5 ton naar Amsterdam.
9 Sept. Vleeseh. Ossen- 1 sh. 9 d. a 4 sh.;
Schapen- 2 sh. 8 d. a 4 sh. 4 d., Holl. Hamels 3 sh.
4 d. a 4 sh., Anstr. 1 sh. 8 d. a 2 sh. 6 d.; Eng.
Lams- 4 sh. 4 d. a 5 sh.; Kalfs- Eng. 4 sh. a 4 sh.
4 d., Holl. 3 sh. 4d. a 3 sh. 8 d.; Varkens- Eng.
3 sh. a 3 sh. 4 d., Holl. 2 sh. 4 d. a 2 sh. 8 d. per
8 pond.
12 Sept, Katoen. Verkocht 10000 bn.,
invoer 1000 bn. Stemming: prijshoudend.
10 Sept. .'2e 'dop.! Katoen. Verkooht
8000 bn., speculatie 500 bn. Stemming; gedrukt, termijn kalm.
Amerikaner nieuw gewas levering Sept./Oct. 3
Mrt./April 3
Nov./Dec. 3
Jan/.Feb. 3

-

RERIjUN, 10 Sept. 'rtl*>Uioersen>. Spiritus: per lon*i
54
It.W.
-, Sept
a
Juni
Wissel: A msterdara 108.30, EM, dito kort 168.95 EM.
10 Sept. ltaapolieb'2
Petroleum in loco
6.35 papier, dito dito
ge'd, dito per Maart/April
-. papier dito dito -.— g»l<l. Stoa'" Reuzel 26%.
Koffie. Markt kalm.
9 Sept. Koffie. Omzet op bermün 4000 i-.akkeu.
Santos good average .Sept. 31%, l>ec 31%". Maart
Mei 32%. Spiritus Sept. 24 -, Oct./Nov. 23%.
Stemming flauw.

— —.

J?°

157.21%.

D e officier van justitie te Amsterdam
6nscht ten spoedigste te worden bekond gemaakt
je« den manspersoon, aan wien in den nacht van
jj °P 8 September 11., terwijl hjj aan de Geldersche"de nabij de Stormsteeg te Amsterdam op een stoep
j
te slapen, eene portemonnaie met geld werd
wordt in het belang der justitie
bei8'®efd Die Persoon
verzocht zich zoo spoedig mogelijk aan het
p
■wket van hem,
aan te melden.

*

" oor

twee rechercheurs is alhier
"Ogehouden een deserteur van het eerste regiment
te Utrecht.
"*rder zgn door de politie twee mariniers naar het
k Ur«au
gebracht, dieden 7n dezer van een van Hr. Ms.
°omschepen waren gedeserteerd.
je brandweer bluschte sedert de vot„üe
opgaaf kleine binnenbranden in do perceelen :
15, Koestraat 34, Hoogte Kadijk 30 en
jjj'de Schana en
Bohoorsteenbranden inde perceelen :
?.Costakade
149 en Dapperatraat 69, benevens vergallende straatbranden: Kattenburgerplein, Groote

"^-artillerie

5 Kleine

Wittenburgeratraat enWittenburgerdwars-

"M'ftat.

KUNST.

REMERANDT-TENTOONSTELLING.
Het comité der Rembrandt-tentoonstelling ver°ekt ons mede te deelen, dat, met bet oog op
8*1 sterken aandrang van bezoekers, de entree van
jnog gedurende eenige dagen gehandhaafd
tevens, dat weekkaarten verkrijgbaar zijn
en
«gen den prijs
van vijf gulden.
9. ze kaarten zijn strikt persoonlijk en zeven dagen
tteiaig.

.

„,

Telegrapnie.
*<egramnn

a

nB«nomen voor risico van

de afzenders.

Rivierberichen-Waterhoogten.
RIJN.

»f2''«h,

12 s
/«»-,V 1-50 **■ ">ov« »«1. T»l 0-08 M.
11
f*'{*. Sept., vm. Bu. 9.98 M. hoven NAP., val 0.00 M.
13Sepc, vm. 8 uur (Gewone hoogte 8.98) 8.35 M.
Xïlr"*.
W. Bewolkt.
«/" Tll COS 12M. Wind(Sewone
hoogte 7.78) 6.28 M., val 0.05 M.
Wi^f'".'".»»»,
Sept.
a

+

r°

Bewolkt"
Sept.

»W.

,",u ">. 12

6.19 M. -f- NAP., val 0.05 M. Wind Z.

—

f*.
M""t
V-

13 Sept. PeiUchaalWeerdlluie benedenzijde (Veohtkaut)
NAP., val 0.04 M., aan de bovenzijde (llijnkunt) 0.42
«AP., T»l 0.07 M.
WAAL.
iN'A?>""*«", 12Sept., vm. 7
bovi; of3-7« M. boven nul). Staud 7.56 M. boven NAP., 1.42 M.
?ul* Tal O-"* M. Wind ZW. Bewolkt.
t°|«n. 11 Sept. vm. 8 n. 1.23 M. boven NAP., was 0.05 M.

n o-

Wi^

""«omm'.J,

P,.nHi<"'}.

er!?*'*»

*

IJ sept. m. 8 uur 2.07 M.

LEK.

+ NAP., val0.03 M.

18 Sept. !
18 Sept. (Gewone hoogte 3.32) 1.41 M.

IJSEL.

1° Sept. 3.85 M. boy.
to';.,'
toi" 4*"*
"cder.
v»l ft"' 18 Sept., vm. 10 uur
M- Wi>>d ZW.

W.
w v' 1""* 18

val 0.08 M. Wind ZW.

'

(Gewone hoogte

Sept..Tia.B uur 0.04 M.+

«ooi weder.

"'""(Zwartewator),

11 Sept.

(8 u.)

""'

3.53) 2.37 M.

NAP., val 0.06 M. Wind

O.U M.

MERWEDE.

13 SBpt- (Tm- 8

i NAP. 4.45

ü'7° M'

+

+ NAP. Wind W.

NAP' nl °'15 M

MAAS.
8 n.) (Gewone hoogte

42.70) 41
Y^T"*l. 12 Sept. (V!
Z- Bewolkt.
flot^r- Win*
18 Sept. Muilirug 15.89 M. + NAP. val 0.05 M.
',TX°* JS Sept. 8.6SM. -1- NAP.
Mooi ci- 18 Sept. 5.21 M. NAP., was 0.04 M. Wind ZO.

tkl

Ij', *efler.
G»eo i'"eoer.
ï 1 SePt.

+

1.24 M.

+ NAP., was 0.09 M.

Wind ZO.

NIEUWE

Ü»o?» 1**9*l'*

w'4w

IS Sept. Peilscli. Keizersveer vm. 8

—

u.— 40

NAP. Laagw»tor vm. Bu.
""»" 1 u. 4- 87

*2.

Markt- en Handelsberichten.

(3 uur 20 m.) ÜK pCt. üonsols
'IOV-^o^. 10 Sept.
.
, 3 pCt. dito
Pet- Holland
£%
~~^;':- Russen 1889 2e Serie 104}£, Obl. Orel Vitebek

i P&'

W,,

,pCt- Itaßë

Spanje

41%. 3 pCt.

4 pCt. Egypte
* 22¥,
Turken
CDtiifi 8?d)11 23k". Geconv.Argentijnen
1886
109$,
4
pCt.
4uwika 1877 --, 7 pCt. Illinois C.B. 90)£, 46 pCt.
pCt.
ilevf'
3 pCt. dito Binnenl. Schuld 24>£, 4 pCt.
95%
Hr»'n°
c °luT£ lbB9 53^* V4Pet- ü"euay 42^, VA pCt.
. Peruv
Corr, ,a
PCt. Eouador
W-, 0r- Kew. 2%,4H
dito dito pref. 9%, 4 pCt. VeneOntario Spoorw.-Aand. 16y2 , Brie
dito* ii,BBl
'.

PCt.

.

k,, al

i-J*'

" dito
Miesouri

12)4, ünion dito

.

3234', Cen-

Canadian dito 91—, Nashvilie dito
*J*o 22,-V, dito
Wabash dito 213^, Atchi«Oft'rin.enTer-R'o
\%. Zilver 27%.
l*ONr?*A4-10Plaatadisoonto
dep*> Suik<"'- Kuwe n,ot
SeP*- (2e prijshoudend,
B»eriar Be«tW'
gecrist. vast,
itoli n'
en geraff.
od
1
Ams**
N°kalmffoffi. .u"!?
-111 het £lm- RÜ*t prijshoudend. Een lading BassevnJuie iUst V"arterhou">« afgedaan voor 7/3 ongeveer.
-59^

—.

—.—
—.

—
—

Koffie. Voorraad

nouden.
BREMEN, 12 Sept. Petroleum
, loco 6.50 brief.
Reuzel stemming kalm, do. vlilcox 27%, do. Armour
27%, do. Cudahy 28%. do. Choioe örooery 28%, do.
white label 28%, alles loco. Spek stemming kalm.
Short Clear iniddles loco 31 %. Rijst stemming kalm.
Koffie. Stemming onveranderd.

-Sedert

de laatste opgave mocht het Genootschap
naar Vermogen nog de volgende feestgaJ*l* ontvangen: van N. N.
van K.
van E. A.
r- A. f 2.50, van J. M. B.
van Geo P. R.
J. P. G.
van N. N. door J. C. S.
van
r- E. L. J. ’25. Gecollecteerd werd er in busjes
v?h het Genootschap door Mej. L. v. G.
door
peJ- J. A. B.
door H. J. W. ’66.57 eu door
B- R-

- —/—.

Mei/Juni

Rotterdam, 10 September.
Suiker vast, Sept. f 11%, nieuwe campagne ’ll %s

geboden,

hooger verkoopei's.

./'%b

Tabak. Afgedaan 25 vn. Maryland.
Palmpitten. De jO. A. C. gunde bij inschrijving 50
tons Liberia, stoomend per Mandigo, naar Hamburg,
hier leverbaar.
Margarine. Afgedaan 64 vn. Harrison, 60 vn. Calu
mcd, 12 vu. Morris, 500 vn. Armour extra, 75 vn.
20 vn. Monarch geheim.
Cuddy, alles
Voorraad 2087 vn., stoomend 6175 vn., omzet
2750 vn.
Tin vast. Banka Oct.-levering f&&% gehouden.
Motterdam, 12 September.
Buitenlandsche Granen vast. Meel ’10.50 vast.
280 a 3.—,
Aardappelen. Spuiasche Jammen
Overmaasohe 8.20 a 3.50, Gelderscbo Blauwe ./2.90
a 3.—, Kralen ’-.
a -.
Zeeuwsche ’2.80 a 3.—.
luieren: Zoeuwsohe ’3.80 a4. Overmaaache ’4.
a 4.20 per 100 stuks.
Ter Varkensmarkt waren aangevoerd 614 stuks.
Prijzen: Te qu.ii. 40— et., 2e qual. 39— et., 3e o.val.
88— et., lichtere noort 36— a3B— et ner Kg.
Alblasserwaard, 12 Sept. Men besteedde in de
vorige week voor- Zware Kalfkoeien ’l3O a 150,
Melkkoeien ’llO a 130, Kalfvaarzen
80 a 100,
a—, Hokkeling
a 80,
Varekoeien f
’65
id. Stieren ’55 a 65, Pinken ’45 a 55, nuchtere
B.— a 12.—, Biggen ’6.
Kalveren
a B.—, Grasa—, lfoklummeren ’-. a -.—, allen
kalveren
per stuk; Varkens voor ISngeland 15— al6—, id. le
qual. 16 a 18— ets. per % Kg.
Alblasserwaard en Vijflieerenlanden, 12 Sept.
Handel in grove löngelsohe Teen stil. Mandenmakers
matig. Men besteedt thans voor: grove Engelsche
’o.—a 9.— per 100 Kg. Maudenmakers- ’12.50 a 13.50
per idem. Handel iv grauwe Hoepels onbeduidend,
prijs houdend. Grauw Tonnenband geldt ’6.50 a 7.—
per 1000 of 10 bossen, witte ’11.50 a 12.—, met goede

’

’

’

—

—

—— ’

—

’—

vraag.

Meerkerk, 10 Sept. De handel in Aardappelen
deze week weer redelijk vlug, de prijzen zjjn
vooruitgaande. Men besteedt thans voor: Muizen
’l.BO a 2, Blauwen ’2.70 a 2.90, Kleingeel ’3.10 a
3.40 per Hl. Deze werden ca. 200 Heotoliters afgeleverd met bestemming naar Amsterdam en Utrecht.
Het aardappelenrooieu is in vollen gang, hetwelk
wet dit schoone weierflink vooruit gaat. De opbrengst
valt van sommige akkers niot mede.
De handel in Hooi was deze week matig, in de
waa

prijzen Is oebter weinig verandering gekomen. Men
besteedt thans voor le qual. ’9 a 10, 2e qual. ’7 a
8 per 500 Kg.
De handel in Tarkens was deze week tamelijk vlug,
met redelijken omzet. Men besteedt thans voor
Engelsche vau 45 tot 55 Kg. 17 a 17i£, vau 60 tot 75
Kg. 16 a 16J£ et. en voor zwaardere soorten 19% a
20% et. per % Kg. vuil.
G-orinchem, 12 Sept. Ristarwe 7.75 a B.—, roode
dito
7.25 a 7.50, witte dito
7.40 a 7.60, ml.
Rogge ’5.50 a 5.70, buitenl. dito
a 5.50, Kook-

’

’’

per Kg.; Eieren

’4.50

a 8.50.

100 stuks; Biggen

’3.— a 3.50 per

10 Sept. Aardappelen : Zand- ’2.40
a 2.80, Klei- .7-.— a -.— per Hl. Eieren ’3.25 a 3.50
—.— a —. dito Lam100 stuks. Dr. Schapen
meren ’-. a -. per stuk.
Vroomshoop, 10 Sept. De Turiprijzenzrjn: Lange
Blauwe ’36.— a 39.—, Lange le soort ’27.— a 30.—,
2e soort ’24.— a 27.—, Grauwe ’ls.— a 17.—,Witte
’l4. a 16.—, Arnhemsche ’2B. a 30.—, Haagsche
aanmakers ’26. a 28.—, alles per dagwerk; Sponturven ’1.70 a 2.90, Baggelaar’l.BO a 2.90, Briquetten
le soort ’12.40 a 12.50, 2e soort '12.30 a 12.40, alles
per 1000 stuks; Turfcokes f —. a —.
Turfstrooisel
6.60 a 6.80 per 1000 Kg.
9 Sept. Door eene commissie uit Overijsel worden alhier Veulens en Enters opgekocht,
uitsluitend echter blauwe moorkoppen en roode
schimmels. Voor Veulens wordt tot ’BOO geboden.
Heerenveen,10 Sept. Ter weekmarkt: Kipeieren
’0.55 a 0.60 per 20 stuks. Aardappelen: Klei ’3.
a 3.60, Zand ’l.BO a 2.20, Appelen zoete ’3.—a 5.—,
zure fi.— a 5.—, Peren (3. a 4.— per Hl.; Schapevellen ’1.30 a 1.60, Kalfsvellen ’1.60 a 2.20,
Koehuiden ’0.36 a 0.33, Pinkhuiden ’0.37 a 0.40,
vette Kalfsvellen ’0.48 a 0.52. Wol ’-.— a -.—
per Kg. Eendeiereu /-.
a -. per 100, ——Kievitsa
et., Veldeieren a
eieren
et. p. stuk.
Ter Veemarkt:
stuks Hoornvee. Koeien
Jongbeesten
a
Graakalveren
a
a—; 5 Schapen: Friesche ’lO. a 14.—, Drentsche
’-. a -.—,
Lammeren ’-. a —.—, Biggen
—. a —.
Geiten ’-. a -.
nuoht. Kalveren ’4. a B.— per stuk.
De handel op Londen in vleeschwaren was vrij

’

— —

—
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—

—

’

—

—

—
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goed.
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—
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—
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Er werden in de afgeloopen week verzonden ongegesl. Schapen 25— a 27% et., Varkens 25
a 27% et., vette Kalveren —"— a
et., nuchtere dito
et., Zuiglammeren 30— a 35— ot. per % Kg.
a
Texel, 11 Sept. De prijs der onderstaande artikelen
waa in de afgeloopen week als volgt: Hooi B.—
a 10.— per 500 Kg. Kipeieren ’2.75 a -.— per 100 st.
Verzending ± 15000 stuks. Éendeieren ’-. a -.—
par 100 stuks. Kievitseieren ’-.
per stuk.
a -.
Wild: Hazen ’-.— a -.—, wilde Eenden 0.40 a 0.56,
Talingen —a— et., Lijsters —a
et., Wilsters
a
ot., Wulpen of Pluvieren —■ a
et., wildeKo—
nijnen 40 a45 et., grauwe Ganzen ’-. — a -. — per
stuk. Huiden: Koe- 14— a
et. per Kg.; Paarde
’7.50 a 9.—, Sehape- ’-.— a -.—. Lams- ’-.— a
-. per stuk.

—
— —

—

veer

—
—

—

— — —’
—
—

’

VervolgNieuwstijdingen.
De Koninginnen hebben Zondag-voormiddag de godsdienstoefening bijgewoond in de
Kloosterkerk, onder het gehoor van Ds. Vermeer.
Te 's-Gravenhage was giateren de
woning van den Oosceurgksohen gezant, graaf Oooliosanyi, in het Lange Voorhout, ten teeken van rouw
over het ontzettende sterfgeval in het Habsburgsche Huis, gesloten. De vlaggen der monarohie,
welke den driekleurtooi in deze wijk
wapperen niet meer volatoks, maar zjjn halverwege
uitgestoken. De prachtige versiering van de woning
is weggenomen.
Een aantal diplomaten en andere belangstellenden
teekenon in het boek van rouwbeklag, dat in de

vestibule

ligt.

Het gerucht van den moord op de Keizerin bereikte Zaterdagavond het feestgebouw in den Dierentuin kort vóór de gala-voorstelling. Het vond toen
nog geen bevestiging maar eenige aanwijzing voor
de juistheid was gelegen in de afwezigheid van den
Oostenrijkschen gezant en zjjne gade en van den
Belgischen Minister, wiens souverein aan het Oostenrijksche Huis verwant is.

bloem.

De conaulegroep van Zuid-Ho Hand en de A. N. B.
W. wagen trokken zeer de aandacht. Het bloemensohip niet minder.
Een typische groep was gewijd aan Czaar Peter
den Groote en diens bezoek aan den molen „De
a —.
Paardenboonen f-, a
Duivenboonen Grootvorst" in 1716, een prettig tafereeltje van oude
Mesting ’-.
a
a -. — per 75 Kg.
’-.Zware
Kalfkoeien ’l7O a 180, Kalfvaarzen ’l2O tijden met oud-Hollandsche figuren. De Zaanlanda 150, Melkkoeien ’l2O a 140, 2%-jarige Ossen ’BO sche Vereeniging „Wilhelmina" heeft eer van
50 a 60, nuchtere Kalveren
a 90, Pinken
8 haar werk.
a 11, Graskalveren ’2O a 30, Varkens 16 a 19 ot.
Ontelbaar waren overigens de enkele figuren en
per )4 Kg.; Biggen ’s.— a 11.—, Lammeren
a —,
groepen vooral de kindergroepen waren bekoorlijk.
Schapen — a
per stuk.
g uste Vaarzen f— a
Kippen ’0.55 a"0.68; Eieren ’1.05 a 1.15 de 26 stuks. De hoofdfiguur was een hulde aan Hare Majesteit,
Aangevoerd waren 264 Koeien, 12 Kalveren, 8 vette een reusachtig bloembed, gedekt door de KoningsVarkens,
Lammeren, 588 Biggen en Schapen.
kroon, gevlochten uit oranjekleurige afrikaanders. Al
9 Sept. Aangevoerd — Hl. Klei-en
de overige bloemen crème- en lila-kleurige violieren.
"200 Hl. Zand-Aardappelen,Klei- ’-.
a -.—, ZandOp de wanden de wapens der provinciën; vóór en
a 2.50 per Hl.; 30000 st. Ho endereieren, ’3.50 a
’2.—
ptuks
■
per
4.—
100 stuks.
Eendeneieren ’-.— achter op den wagen twee maagden, gekleed in het
Kippen
-.—per 100 stuks;
’0.60 a 0.90, Kuikens ’l.— wit met oranjesjerp. De wagen werd getrokken door
a 1.20, Piepkuikens ’0.25 a 0.50, Eenden ’0.60 a 0.90,
acht appelsohimmels.
Ganzen ’-.
a
wilde Konijnen ’-. a -.—,
Bg de Koninklijke tribune bood Mevrouw Constant
tamme Konijnen ’0.30 a 0.80, Hazen f-, a -.
Kebecque een bouquet aan de Koningin; Mevrouw
Zeugen ’4O a 60, magere Varkens ’l2 a 20, Biggen
6.— a 10.— per stuk; Duiven ’0.40 a 0.50 per Kuya aan de Koningin-Moeder, en Mevr. De Smeth
Hl. Peren ’s.— a B.—, —Hl. Appelen van Alphen aan de Prinses Von Wied. Graaf Van
paar;
Hl. Boekweit
a -.—,
Hl. Bylandt, en Baron Michiels gaven inlichtingen aan
’s.— a B.—,
a -.— per Hl.
Rogge ’-.
Aangeveord
stuks Vee, 350 Biggen, 20 magere de Koninginnen.
De muziekkorpsen speelden bh' het voorbijtrekken
Varkens, 30 Zeugen en Schrammen.
Sept.
Wilhelmus; met vaandels werd gesalueerd.
10
het
Putten,
Hooi en Stroo. In
Voorne en
de afgeloopen week besteedde men als volgt: KlaDe Koningin betuigde Haren bijzonderen dank aan
verhooi ’ls.— a 22.—, Slaghooi ’l4.— a 19.—, wit Mevrouw Constant Rebecque over de regeling van
Stroo ’ls.— a 18.—, geel ;13.— a 15.- per 1000Kg.
het damesgedeelte, en hare bewondering aan Graaf
De handel is zeer levendigj er is veel aanvoer.'De
van Bylandt. Het Dagelijksch Bestuur van den Bond
Hooiprii/.en zijn ecu weinig gestegen. Coininissionnairs
werd aan H. M. voorgesteld. De Koningin onderhield
zijn zeer graag.
Tilburg, 10 Sept. De marktprijzen waren heden zioh een wijle met den Heer Edo Bergsma, voorzitter,
als volgt: Buitenlandsche Rogge, 75 Kg.
5.15 a en den Heer Burkens, secretaris.
-.—; mi. Kogge, 75 Kg., ’4.90 a
TarweHet Uitvoerend Comité werd ook voorgesteld aan
bloem per 100 Kg. ’10.50 a 11.—; Eieren ’3.50 a 4.50
deu Prins von Wied.
per 100 stuks; Aardappelen ’1.50 a 2.25 per Hl.
Heusden, 10 Sept. De beurs was heel druk
De berichtgever van l'lndépendance Beige was ov orbezocht,. de bundel was vlugger. Puike Rogge gold
5.75,
a
verzadigd
9.25,
a
Tarwe
Gerat
a
4.50,
’8.50
van de feesten. „Houdt op, heeren; wij
’s.—
’4.25
Haver ’3.75 a 4.—, Erwten ’7. — a 7.75 alles per Hl. kunnen niet meer !" zoo begint hij zgn jongste verslag,
Eerste qual. Hooi gold
mindere qual. f—.
en in die stemming heeft hij Woensdagavond, bü het
Stroo gemiddeld .’—.— per 500 Kg. Eieren ’4.— a waterfoost op het IJ, een geheel anderen indruk vau
5.— per 100 stuks.
het Amsterdamsche publiek gekregen dan in de
Heusden, 10 Sopt. In de afgeloopon week werden
eerste dagen.
voor verschillende zaden de volgende prijzen besteed :
; Koolzaad
Kg.
Het was, zegt bij, in het gedrang onder de viaduct
por
0.55
a
8.25
a
Klaverzaad ’0.50
8.50, Zaailijnzaad ’7.75 a 8 25, Kanariezaad ’5.50 a
en in de donkere Kalverstraat een hel, waarin
6.25, Paardenboonen ’-.— a -.— p. Hl.; Komkommers
la bêle humaine zioh in al zijn ruwheid vertoonde,
2 a 3 et. per stuk; Asperges ’-. a -.— por bos. waartegen de politie niets vermocht.
De handel was levendig.
„Het comité", zegt hij, „wilde ona alleen den
Harderwijk, 10 Sept. Ter markt besteedde men
fraaien kant laten zien, maar onwillekeurig hebben
voor Rogge ;4.35 a 4.75, Boekweit
a 5.25,
wij ontdekt wat daaronderschuilde en ronduit gezegd:
Aardappelen .2.- a 2.20 por Hl.; Spek ;'O.4C a 0.48

’5.25

erwten ’-.— a -.—, Mais ’3.65 a 3.75; Witte
a —. —, Bruine dito ’-.
Boonen —.
a
a
Gerst ’4.50 a 4.60; Haver
Boekweit ’-.
’3.60 a S.BO ; Hennepz. ’-. a —.—, Lijnzaad —.
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dat was niet mooi. Wat kan de drank het in den
grond ernstig, streng, zelf preutsch karakter van dit
volk zonder groote hartstochten veranderen."
„Het is waarlijk jammer," zoo besluit hg, „dat wg
heen moeaten gaan met een zoo treurigen indruk
van het Nederlandsche publiek, datzelfde publiek,
welks waardige houding ons in de eerste dagen zoo
had verrast.
„Maar : chassez le naturel...."
DE LICHTSTOET.
Verbazend vol was 't op straat Zaterdagavond.
Voor 't laatst was heel Amßterdam nog eens uitgeloopen, gelijk het dit in de dagen te voren zoo
dikwijls gedaan had.

Vooral in het hartje van de oude stad, op het
Rokin en den N. Z. Voorburgwal, waa een ontzaglijke
mensohenmassa saamgestroomd, om het voor Amsterdam nieuwe schouwspel bij te wonen.
Het wachten van de menigte duurde lang. Het opstellen nam veel tijd in beslag, omdat de Doklaan,
waar dit zou geschieden, te klein bleekte zjjn. Daardoor, en ook tengevolge van eenige ongelukjes met
de praalwagens, zette de stoet zioh veel later in
beweging dan op het vooruit aangegeven aar.
Maar eindelijk kwam hij dan toch.
De duizende toeaohouwers op straat, die zoo lang
geduldig hadden staan wachten, zich vermoeiende
in de feestverlichting welke hier en daar nog eena
't laatst ontstoken was, begonnen te bemerken dat
zij nu ten slotte voor hbn gedold beloond zouden
worden. De politie met de huzaren de orde en veiligheid op straat
maakte rnimbaan in die
dichte, wachtenden drom. In de verte zag men boven
de zwarte mensohenmassa een liohtwolk die naderbij
kwam; men hoorde de militaire muziek; de stoet
kwam.
Voorop huzaren, die een aantal toortsdragers met
hel brandende
een met reeds uitgedoofde
vetpotjes behangen rijtuig, waarin een der commissieleden gezeten was, gemoedelijk een sigaar rookende,
dan een praalwagen, met overvloedige electrische
verlichting, dan weer toortsdragers, weer andere
groote praalwagens,

een vendel in oud-Hollandsche

kleederdracht, verlichte transparanten met het portret der Koningin, nog een muziekkorps, een troepje
jongens van „Klein maar Dapper", weer een rijtuigje
met commissieleden en aan bet slot van den stoet
een wagen van de brandweer.
De praalwagens met hun eleotrieohe gloeilampjes
voldeden wèl, en de meisjes die als nimfen in losse
klassieke gewaden, of ala Ceres en Flora met zooveel
volharding haar vermoeiende taak vervulde, hadden
wel wat meer toejuiching verdiend dan haar nn te
beurt vielen.
De lichtstoet in de verte en in zijn geheel, nit een
bovenverdieping over de hoofden van de menigte
gezien, maakte wel een fantastiacaen indruk. Maar
dichterbij gezien werd dieindruk belangrijk verkleind.
De menschen langs den weg geschaard waar ze uren
lang zoo voorbeeldig geduldig hadden «taan wachten,
waren eerlijk gezegd, teleurgesteld, de lichtstoet gaf
hun niet dat wat zij er zich van hadden voorgesteld,
vooral op het laatst van de weg, toen, tengevolge
van verschillende ongelukjes, een paar wagens
hadden moeten achterblijven en het de deelnemers
goed was aan te zien dat ze een vermoeiden tocht

achter den rug hadden.
Het was reeds over twaalven toen de stoet, die
gedurende den geheelen weg door huzaren en infanteristen begeleid werd, ten slotte werd ontbonden.
Dit laatste gedeelte is ongecorrigeerd.

Inhuldigingsfeesten.

Het bloemencorso te 's-Gravenhage is zeer schoon
geweest. De stoet had eene lengte van 1500 meter en
besloeg de geheele Laan van Nieuw Oosteinde en een
groot gedeelte van den Bezuidenhout. Aldus opgesteld,
geleek hij een veelkleurige serpentine; de oranjekleur domineerde.
Schitterend waren o. a. de Florawagen van den
Bond, met zes opgetuigde vossen, waarin Plora
door hare kinderen gehuldigd wordt en geflankeerd
door vrouwenfiguren, voorstellende de Nederlandaohe

9

In enkele bladen isdezerdagen
gemeld dat de zegewagen in den historische
optocht te Enschede, was gestolen en teruggevonden ia den optocht te Oldenzaal. Men deelt
ons mede dat de eigenaar van dien wagen, de
Heer Schipholt, hem voor dat doel had verhuurd.
Te Zutphen werden Zaterdagavond
ruim 10 nur, op het Oude Wed, de lijken gevonden van B. en van een vroeger ingezetene
v. Z. Uit de ligging der lijken en van het gevonden pistool meent men te mogen opmaken,
dat B. door v. Z. was getroffen en de laatste
daarna zichzelf heeft doorschoten.
Te Mi ddelb ur g i s v o o r d e verki ezin g
van een lid van den Raad, district 11, slechts
éen oandidatenlijst ingeleverd, waarop is geplaatst
de Heer C. J. J. A. van Teylingen, zoodat deze gekozen is.
Benoemd: tot tij d elij k onderwijzeres
o. 1. school le kl. No. 54 te Amsterdam Mej. A. M.
Bronke, aldaar.
Ned. Heüy. Kerk. Beroepen: naar Amersfoort P. S. Meerburg, te 'a-Gravenland.
De Heer G. Bruna, die zijn ambt als
predikant te Enter heeft neergelegd, gaat tot de
Katholieke Kerk over en krijgt eene betrekking aan
de Katholieke Hlustratie.
Chb. Geb. Kerk. Beroepen: naar Zeist W,
Vermeer, oefenaar te Culemborg.

Vervolg

ButenlanschNieuws.

De moordenaar der Keizerin van Oostenrijk

blijkt

Nicaise

—

elders luidt het Luigi

—

Luceheui te heeten, oud 25 jaar. Hij stond
reeds lang op de lijst der verdachten bij den
veiligheidsdienst te Parijs, waar hij geboren
is en lang gewoond heeft.
Hij was zeer bekend onder de Fransche
anarchisten en droeg, wegens zijne heftigheid,
den bijnaam Ravachol.
Te Parijs en Bologna heeft hij een weinig
in de rechten gestudeerd. Maar in den laatsten
tijd „wijdde" hij zich geheel aan de anarchistische beweging, reisde heen en weer en
voerde niets uit, van waar ook zijn „zonder
brood" zijn.
Aan de jongste oproerige beweging in
Italië heeft hij ook deelgenomen, maar wist
tijdig te vluchten en is toen bij verstek
ter dood veroordeeld.
Misschien geeft dit wel termen voor de uit.
levering.
Te Zurich heeft hij toen met een aantal
makkers samengespannen. Te Lausanne gal
hij anarchistische liedjes uit en heeft hij werk

_

gevonden als steenhouwer. Verscheidene zijner

vrienden daar zijn nu gearresteerd.
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Advertentiën
van 4 ofminder regels/1.15,
W. C.

WAXIHE ILLDMINATIEBLOKJES
„brandden schitterend helder, leverden het prachtigst
blokje
8

E. G. VERKADE & Zn., Amsterdam.
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i"J HET ÏS NIET StVerll

(8382)

"

kade's Honingontbijtboek in ©■
cartons zoo algemeen wordt %
gebruikt

en geprezen. De bui- £
zorg, die aan do t
wordt besteed, de P
's practische geïllustreerde ver- §£
<8 pakking in carton, waar de V
♦ffi kinderen nog wat aan hebben (^
*^J nadat de koek er nit is, en »
<J het gemak, dat de meeste
A winkeliers, die onze Pr. Z. fc
jj

ten gewone
2 fabricage

Eenige en algemeenekennisgeving.

J

Bevallen van een
MevrouwWESTRA VAN HOLTHE
geb. LINTHORST HOMAN.
Assen, 11 Sept. 1898.

Voorspoedig bevallen van een

ZOON,

2 Beschuitin bussen verkoopen, f
R. M. MAHNS—REBBERS. 2 ook den koek a 30 cent leve- ?
Arnhem, 10-9-'9B.
zijn eenigo der talrijke lp
*5

Geboren:
PREDERIK ADRIAAN,
Zoon van
J. W. A. C. VAN LOENEN en
H. A. VAN RINGH.
Beverwijk, 10 September 1898.

Barbiersbediende, van goede
getuigen voorzien.

Br. Fr„ lett. C K 28, N. v. d. D.

COMPAGNON.

Jonkheer W. J. DE JONGE
en
Vrouwe JEANNE C. DE JONGE-

Er wordt gezocht een net Jongmensch, goed Verkooper, om
mede op te troden in een solide,
gevestigde Agentunrzaak. Positie
verzekerd.
Br.
lett. W C 999, N. v. d. Dag.

Eeijkks.

Hees, 8 Sept. 1898.

Geboren:
CAROLINE
Dochter van
C. C. REISINGEE en
M. EEISINGEE—MuI.
Utrecht, 9 Sept. 1898.

WAen JONGMENSCH,
sium afgeloopen hebbend, over
eenig kapitaal kunnende beschikken, zoekt eene Betrekking of
Positie.liefstm.z. opleid, strokend
lett. IJ D 1. N. v. d. D.
Br.
het Gymna-

EA

Banketbakkerij.

Heden overleed onze geliefde
Moeder Wed. G. L. VAN LOON,
geb. J. M. VOORHOEVE.
Zwolle, 10 Sept. 1898.

Direct gevraagd een flinke 2e
BEDIENDE, A. G. VAN DAM,
Beerenstraat 2, Amsterdam.
f] ezooht voor dadelijk als HuisVJT bewaarders, man en vrouw
z. k., man als knecht in manufacturen en groa. Klein salaris. Vrouw
voor schoonhouden Kantoor, Magazijn en bediening twee commensaals. Z. g. g. onn. z. a. t. m.
Te bevragen N. Z. Voorb.wallïM.

M. J. W. VAN LOON.
H. H. VAN LOON.

Eenige kennisgeving.

——a—min i ii i iiiiii im ■» i iiMirmi»^

Na langdurig lijden overleed
heden onze geliefde Dochter,
Zuster en Behuwdzußter
MEINTJE JACOBA VAN
DER
in den ouderdom van 33 jaren.
Zutphen, 8 September 1898.
S. A. VAN DER CHIJS.
H. C. VAN DEE CHIJS. I

mwmmsasmwiasaamÊßßßtßs

A. M. YBES—

P. van flei BrnlJ
184
SNieuwendijk

VAN des Caus. I
M. TBES.
J. A. P. ROELOPSZ—
VAN DSB CHIJS. |
(8356)
H. ROELOFSZ.

g
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Tot onze droefheid overleed
heden onze geliefde Echtgenoot en Vader de WelEd. Gestr.
HeerP. BROUWER, gep.Kapt.
Int. v. h. O. I. Leger, in den
ouderdom van bijna 47 jaren.
Vit aller naam.
Wed. P. BROUWER-

BIJ DEN DAM.

Inschrijving van Leerlingon kan dagelijks geschieden, liefst vóór
1 Ootober a.s.

Bosboom Toussaintstraat

Voor

een groote Inriohting, hetzij

te Amsterdam of elders, biedt
zich aan togen October of later een
zeer ervaren Keukenmeid, geheel op do hoogte met het werk
der Keukenafdeeling. Pr, br., lett.
C D, Boekh. W.
lste
Helmersstraat 83, Amsterdam.

Nijmegen, 9 Sept. 1898.

|

|
|

ADRIANUS JOHANNES VAN ij
DER
in den ouderdom van 76 jaar. I

Vit aller naam,
Mevr. de Wed. VAN DEB KOP 1
—Van Kelckhoven. t
8 Sept. 1898.

de vele bewijzen van deelnemirg, ondervonden bij het
Voor
overlijdenvanonzen geliefdenEcht-

)

Keizersgracht 453.

tweede-Svle.d.

Gevraagd tegen November een

Kindermeid-TweodemeidP.G.,
gewend met

kleiue Kinderen, goed
kunnende Naaien Mazon en Strijken
en van goede getuigen voorzien.
Brieven
lett. 5 R V, Alg.
Advert.-Bureau NIJGH & VAN
DITMAE, Amsterdam.

I

Twee Slaapkamers

mot volledig pension te Amsterdam gevraagd in de nabijheid der
Universiteit. Brieven met prijsopgave lett. O- P 55, JV. v. d. D.

van ’2O tot ’3O. Oude stad.
Pr. br., No. 650, Bureau Nieuwe
Tüburgsche

Courant.

aan het Sarphatipark. Br. franco
lett. H A, Bkh. M. P. KARSDORP,
Van Woustraat, Amsterdam.

Versiering Suikerhuis.

BIBIfSTBÖBËT
Met November
1

gevraagd eene
nette Dienstbode, P.
bü
Mevrouw VAN
DER VEEN,
Statenweg, B u s s n ai.

TÉÜKËNMËÏD"
November,

gebruiken.

de Huishouding, liefst te Middelburg of Vlissingen.
Br. Fr„ lett. V B 998, N. v. d.D.

Mevrouw

Bü

Keizers-

gracht 642. vraagt met Nov.
a.s. eene bekwame; DERDEMEID, P.
goed kunnende
Knippen, Naaien, Mazen, Stoppen,
Strijken en met do Wasoh omgaan.

~DIBNBTBÖÏiB~
gevraagd als MEID-

ALLEEN, P.G., niet beneden 25 jaar. Loon
f 110. Goede getuigen
vereischte. Zich in per-

soon te vervoegen 'sav.
na 1 uur Prinsengracht
693 b/d Leidschestraat.

1

betreffende JfamiUe-aange-

in het He Blad.)

'

"

in privaatlessen,
ter opleiding voor examens. Adres
Mej. J. H.
Bloemgr. 62.

Kipkarren.
12 stuks, van 1 & 1.5 Kub. Meter,
met 2 rechtsche wissels, en
Meter licht Spoor, alles 70 oM.
spoorwijdte,

gevraagd,

Rente J^pCt. minder ▼. af«P
(3207)

&ZOON \
/LISSONEV

(Eerste Rang G.z.Reizen.)
20 Sept. Parijs en Omstreke0'
28 „ DeßivieraenNoordItalië.
Vraag s. v. p. Programni» 8
Singel, Amsterdam.

en Fr- Haoöwerlen.ook
Holt.
Cursus

BOS,
4^ LOUIS
%j|P
STEMPELS
alle

War
II

voor
doeleinden.
Insignes,
Medailles»
Naamplaten, Metalen
"Wuft*^*
\)£Cl^>^ Etiketten, CUehes(63o2)

Welk gelorlieefu Heer

helpt eene nette Dame uit fin»n'
oieele moeilijkheden. Franoo W»
lett. A B, kiosk Leidscheplein*

door den

TRAMDIENST
lIELUER-UIJISDI]INEI. Langue Franpasse.
i
cours et
gediplomeerd Ouverture
Ondergeteekende,

M. 0., is voornemens 1 Oct. een

Dag- en Avond-Cursus

te openen voor Jonge Dames,
voor conversatie in de FRAN-

SCHE TAAL.

Mej. B.

SMITH,
Leidschekade 69.

des leooB9'

des

ayant surtout en vue la oonve»"
sation et la oorrespondance oo*°"

merciale. Cours et lecons le ra.s&f

et le soir pour jeunesgens, oocup^
dans des bureaux. Cours et lecoB"
pour dames dans l'&prèa-midi. Co°"
ditions tres moderées.
Reguliersgracht 30.

li. DESPLANP*

Folografiën
van „Klein maar Dapper",..
oentimeter, SP
de De Ruvterkade, plaatgrootte

■■

\\

verkrijgbaar tt

f

1.00

24—30

per stuk bij

A. KOK, Fotograaf, Kattenburgergraeht

INRICHTING VOOR
GETLLUSTREERDE

WONING-GIDS

NtiDtii'iMlMD,

toezend,il

’

VIOOL.

'■F

N^ Af

0.25 door deMakelaars

Voorz,
Arnhem: v. ELTEN
Amsterd: Vroom& Westenberg.
Apeldoorn: BRUNOTTDEMAN.
Bergen-op-Zoom:P.J.SELLScHop
Breda: SOETER & C°.
Deventer: J. O. GANTVOORT

's-Gravenhage: E. KWIERIE
id.
Bennewitz&Backer
Groningen:J.L.LA Geo

Haarlem: NiKPHAUB,ï\aBscu(.taan27r
B itosT e, Ged. OudeGracht.
id.
Hilversum: P. C. Lasonder Jr.
Kampen: O. J. KOOMAN.
Nijmegen: VanïTouweninge&C.
Rotterdam: Misbtring & v. d.

Rovaart.
Utrecht: H. DE WIT.
Wageningen: R. DE VRIES.
Zeist: G. VAN DEN BRINK.
Zutphen: D.

».

(3434)

MUZIEK-ONDERWIJ&
THEORIE.

Voorbereiding voor Examens.
Nog gelegenheid tot aangifte van Nieuwe Leerlinge"

DINSDAG en VRIJDAG van 2 tot 4 uur.
Klassen voor eerstbeginnenden 40.— /
„ gevorderden
I neF
v
„
„ meergevorderden,,„ 50.—
80.—
Reglementenaan bovenstaand adres.

’

'

De Directeur BAREND

,

1&81\

*

KWAST'

Das Bienenlians.
liet WONDERMOOIE
nieuwe Muziekstuk moet elkeen kennen!
No. 1. O. TEICH. Das Bienenhaus,

origineele Leipziger

uitg»v'

,

voor Piano 2 handen, met de coupletten.

No. 2. J. M. COENEN. Persoonlijke Dienstplicht, Marsoh vo» 1
Piano 2 handen.
No. 3. W. HüNE.
voor Piano 2 handen.
No. 4. J. LIMBA.CH. En Promenade, Marsch voot Piano 2 hande»;
1*
Nos. 5—14. Als surplus en extra toegift: Tien verschillende Cra»
stukken voor Piano 2 handen, met zorg gesorteerd uit cc
groote opruimingspartij.

Geruime tijd is voorbijgegaan zonder dat op populay
muzikaal gebied iets belangrijks nieuws als nu Das Bienenh**"."
verscheen, maar dat is nu ook weder eens iets werkelijk buit* 1!,
gewoons en, door dezo aanbieding, bereikbaar voor elke beurs. D*n
er aan: Nos. I—l4konten samen slechts 15 stuivers.
„
Bazaar van Goedkoope Boeke"J
Verkrijgbaar bij D.
6
postwisS
Hang 98, Rotterdam. Verzending
na ontvangst van
ad slechts 0.85, waarop vermeld: „Bienenhauspakket".

’

S
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THT^

\|
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I Kronmg'splaat |
W

M. E. VAN DER MEDLEN.
Bolsward.

legenheden

«J

Academie voor Muziek,

dagen blijken

Zie verder de Advertentiën

gelden
met eendagopz.teg.eenereniev.1 JifCfc
met 3m. opzegg. tegen rente S
met 6 m. opzegg. tegen rente 5)4 ■',{
met een jaar opz. tegen rente i »

Bosboom-Toussaintstraat No. 14 tegenover Leidsehekadö-

ner belangstelling hebben gegeven.

firma Augs. Zbvbn& Zoon, Borstelfabrikanten,
voor do milde wijze waarop wij ia
staat gesteld werden de Feesten
mede te vieren.
De gezamenlijke Werklieden.

Lausanne, Suisse. (8403)
Référenoes de parents a disposition.

DeTweDtickeßaiitTerseniiiH
neemt
a deposito:

®en vSr-> be,s:- me^ net "aken van Costumes en Mantel
wilde gaarne
bij een paar nette Families aan huis Wö»-"
JUXLiULfU. ken, geeft ook Knipcursus. Br. lett. L, Kiosk Damra*-

TwiiJiw»

betuigt

boom

M ues GALIBERT,
Montriond.-le Crêt,

>-*-

"'"

ondergeteekende
zgn
De
hartelijken dank aan allen,
hundie hem dezer

DANKBETUIGING
aan den WelEdelen Hoer A. H.

Pensionnat Protestant
de Demoiselles.

genomen op

if
gevraagd, togen
niet beneden 30 jaar, van goede
getuigen voorzien. Pr. br., lt. M H,
bij den Algem. Boekh. GEBRs.
Rokin 50, Amsterd.
zagzich
gaarne tegen Nov. ge plaatst
EennetBÜRGERMEISJE
als Winkeljuffr. on assistentie in

Willemsoord
b/Steenwijk.

10

TljJUA llff
jy| PO
H\

//<&.■■

C. H. BACKER.

Ondergeteekende,

’

Zich te vervoegen
Oostenburgergracht75,

te Amsterdam.

Amsterdam, 9 Sept. 1898.

begiftigd door
H. M. de Koningin met de
bronzen eere-medaille van de
Oranje-Nassau orde, betuigt aan
allen, die hem daarmede geluk
wenschten, zijnen oprechten vriendelijken dank.
Breskens, I—B Sept. 1898.
J. DE MASIER.

Tilburg. (8395)

f M-j e Huur aangeb., met Oct. of
R Nov., voor hoogstens 6 maanden
goed gem. HUIS met Tuin,

zgn
dank voor de ontvangen blijken van belangstelling op 1 Sept.
j.l. en volgende dagen.

wn'zen van belangstelling, ondervonden bij de geboorte hunner
Dochter.
Nijmegen, 10 Sept. 1898.

Huiselijk ver-

ZIT- en SLAAPKAMER,

betuigt

dk

lekker en zeer duurzaam,
per Heet. 2.25, franco alle Stations
voor Amsterdam fr. thuis. Betalen
(8399)
aan bezorger.

op netten stand

Gevraagd voor een Heer

Vit aller naam,
Wed. K. DE VRIES-Abnold.
Hoorn, September 1898,

Heer en Mevrouw PIEK—
De
van
Pol betuigen hunnen
hartelijken dank voor de vele he-

en

in
Den Haag bij een Officiersweduwe.
Liefst voor een gep. Officier. Br.,
lett. M M. kiosk Pretlerikapl., Amst.

lijken dank.

(8365)

~

KAMERS

genoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, betuigen wij onzen harte-

Ondergeteekende

46.

Altijd Dienstboden
Te Koop : dealombekendefraaie
aangeboden en
gevraagd, Versiering
van het Suikerheen,
overal
nu of later, door
welke in gedeelten kan aanDE KREEK, te Ede. Postz. huis,
gebracht worden, zoodat zü bij elke
(83D6)
voor antwoord.
gelegenheid zeer gemakkelijk is te

Meid-Alleen.
Naseauknde 371 huis.

1 van de goedkoopste f
5 tot de fijnste kwalï- fl
(8269)

M. VAN

Terstond of met 1 Nov., eene
flinke DIEtfSTBODE.'.P.
als

liis

| teiten.

accent gesproken wordt, eone geschikte betrekking. Adres met
franco brieven, letters A Z, aan
den Boek- en Kunsthandel van C.

Gevraagd:

ENORME KEUZE

KILIAAN.

Heden overleed, zacht en
kalm, onze geliefdeEchtgenoot,
Vader, Behuwd- en
de Heer

bericht, dat hg begin Ootober zijne lessen hervat.

uit

Eenige en algemeene leennisgeving. 1
HUI ■■'■■lIHHIIWMWm lIHII II '■■IIiIIWIIBIII IM

Zandaardappels

Dansonderwijzer te Amsterdam,

mot Pension
ÏAene
li Duitsehe Kinderjuffrouw
~~H.
H. BAKBIERS.
Biedt zich aan een bekwaam Hannover, waar het Duitsch zonder ! keer aangeb.,

Zoon van

mujiiii i

J. VAN DER WIEL,

Damo zoekt voor hare

Geboren:
WILLEM

—ro■

syst.-RiitNTS Balt.
Franco brieven met prijs, onder
lett. A H 26, Niewws vjd Dag.

keurig

EMILIE E. J. E. JACOBS.
1898.

Soeng, )

enkel
dat weigerde", zoo
eu
e kanten afnemers die ze bij de feestelijkheden bezigden. Prijs / 20.— per Kist a
va,U
UV.
¥**
1000 stuks franoo. Wederverkoopers tot 20 "/„ rabat.
(8380)
geen

all

O. I. L.,

en

LES SÏENOGK. GEVR.,

VERKADEs

iedere regel meer 27% Cent.
Liefdadigheids-Advertentièn halve prijs, zonderrabat
voor tussohenpersonen.
Getrouwd :
le Luü. der

ITTTHI 1111l 111l111 linrrnranmiWilllllMlßlll«|>JlWriL»lll|lLLillliMWluiMlJU«lMlMlMlMiM

£

Directeuren: J. C. VAN GOEHS en J. H. SCHUUXEHBüSG
6eoretaris: Dr. H. ONNEN. Wisk. Adv. Prot Dr. 4* *J- van PESGB

ö| "

1

HTS ff

gf 8

Kg

voor een keurige

gj «

IVY-ZEEP,
Il
' g3
alhier,
Binnen-Amstel
aangeboden door

140,

bij de HALVE MAANSTEEG.

■mX

k--^

*jj |tf

af te halen van af heden S
"tso ËQ totGRATiS
s
e» met Zaterdag 17 Sept. a.s.; g S
1

&

na die» tijd is de BON waardeloos.

! |fc

iiii im iiimiiiiimaiiiwHiiwiwiimiau hwiiii.iiwninMTiiili 1111 wiihm ■ iiiiiiiiii ■nu. ■■irjuiwiiwiiuwMipliiMiiw-"—°* 4spL
Cj N.B. Op meerdere Bons door éen Persoon C!
aaiigeunden, wordt slechts éen l'la»* W
&
uitgereikt.
4K
Sr|f
Toezending buiten Amsterdam gratie !£
na ontvangst van dezen BON en *M
g*g

O

JS

4 ets. porto.

Boek-enKunstdrukkere v/hIïOELOFFZEN-HüBNEBen VAN

JM

SANT

HET NIEUWS ViAN DEN DA» VAN DINSDAG 13 SEPTEMBER
Tooneelvoorstellingen, Concerten enz.
Stadsschouwburg (Leidscheplein).
Kon. Veeeen. „Het Nederlandsch Tooneel".

Vierde (laatste) Blad.
BinnenlandschNieuws.

—

—

12
Inhuldigingsfeesten.
DE KUNSTAVOND.

De gala-kunstavond, Zaterdag door het Hoofdc°aité te 's-Gravenhage aan H. M. de Koningin
aangeboden, heeft een waardig beloop gehad.
Tot de genoodigden behoorden —nevens de Minis"rs, de leden van den Raad van State en het corps

—

"'Plomatique, met

hunne dames
vele burgerlijke
en militaire autoriteiten, notabelen, enz., te zamen
°B*atreeks 2000 personen.
Even over achten verschenen de Koninginnen, met
en Groothertog van Saksen en zijne doohter, en
de Prins en Prinses Von Wied.
,Be zaal was met veel zorg en goeden smaak ver&'6rd, volgens het ontwerp en onder toezicht van
""o Heer A. C.
decoratieschilder te 'sGravenhage, die ook de decoratiën voor de tableaus
en*- geschilderd heeft.
a een fanfare van het orkest werden de gordij ven
Vao het podinm weggeschoven, en men zag de dameß
Euphonia, Melosophia en de
heeren van
°asgsohe afdeeling van Toonkunst gereed staan,
ttet Mr. Henri Viotta als dirigent.
Be Koningin was gekleed in een wit satijnen robe,
geschakeerd in een tint van crème met fraai opge68d borduursel. De Koningin-Moeder droeg een
Parelgrjjs kleed. Beide Vorstinnen waren getooid met
arn anten sieraden .op het hoofd en om den hals
?? droegen het lint van het Grootkruis der Oranje

"

"J*

Naesau-orde.

De beide Duitsehe Vorsten

e'

droegen het lint van

Grootkruis van den Nederlandschen Leeuw.
Mevrouw Bisgchop en Freule van Bylandt boden

b°u<iuetten aan.
-Nadat

de Koninginnon hadden plaats genomen
68on de uitvoering der Huldigingscantate,
*oorden van Mr. J. E. Banck, muziek van Mr. Henri
'°tta. Mevrouw Viotta—Wilson, Betsy Hol en de
fjeer Arnold Spoel zongen de soli; Jhr. C. van
,Urn»lda van Eysenga verleende in een kwartet
Qne medewerking als tenor.
De oantate duurde ruim een half uur. De Blot'rophe, het laatste couplet van het Wilhelmus,
erd door de vorstelijke personen en het publiek

Btaande aangehoord.

—

**ene commissie van Haagsche kunstschilders
"«staande uit de heeren C. Bisschop, F. J. Duchatel.
" de Josselin de Jong, H. Klinkenberg, W. Maris»
V'Uy Martene, H. W. Mesdag en C. Sierig had
tch belast met de voorbereiding van tableaux vivants.
e eerste daarvan was oeue voorstelling
van
'ri en'e'" z'°k aansluitende bij vier regels uit de

—

Cantate

van Mr. Banck.

Het tweede deel begon met het

°PBevoerde stuk

Loevesteyn, van

slot van het niet

Maroellus Emants,

wa&romtrent het uitvoerend comité in een gewijzigd
f'ogramma dezelfde mededeeling deed, welke reeds
dat comité in de bladen is vermeld geerden. Het bestond in een tableau vivant, voorJ-ellende de toebereidselen voor den overtocht van
*rinß Willem van Oranje over de Maas.
Ook dit tableau voldeed bijzonder goed.
Het voorlaatste nummer van het programma was
het Oranje Vredelied van Biohard Hol, op woorden
an Dr. Schaepman, met dezelfde medewerkenden
8 in de
cantate. Ook van deze compositie werd de
"atste etrophe, op de wijze van 't Wilhelmus, door
personen en publiek staande aangehoord.
Met een tableau vivant, voorstellende „Hot GlorieBdperk der Nederlandsche Kunst"
illustreerende

namens

—

eöige regelen uit Sohaepman's gedicht, waarin
°ndel, Bembrandt en Sweelinck worden genoemd
e'Udigde de kunstavond.
Het orkest speelde het „Wien Neerlandsch bloed."
*t publiek juichte: „Leve de Koningin."' en „Leve

—

a® Koningin-Moeder!"

Alvorens
Hol

te vertrekken werden de heeren Viotta
in het «ntvangstsalon door de Koningin ge-

°mPlimenteerd over hun [geslaagden arbeid en
"derhield de Heer Mesdag de vorstelijke personen

er de tableaux vivants. De Groothertogvan Saksen
r °eg bijzonder
naar het tweede dezer tableaux dat
n*ni zeer had getroffen,
evenals bö de aankomst der Koninginnen stond
bjj haar vertrek het Wilhe) mina-keurvendel
h den ingang geschaard. In de Koninginnegracht
_2|kte een verlichte gondel.

°*

STADSDRUKKERIJ.

en W. hebben bij den Baad een voordracht
Bediend, waarin zij zeggen, uit de over de Stadsukkerij gevoerde beraadslaging, in verband met de
Tallen besluiten, meenen te mogen opmaken, dat

,

Ben het voortbestaan derStadsdrukkerij, mits onder

6s*undige leiding, bij den Baad

DB*taat.

van

’’

Thomas,

geen

«richt.

Zij stellen daarom voor over te gaan tot
"«noeming van een Directeur der Stadsdrukkerij,
0p
eeno jaarwedde van 3000 minimum en / 4000

’

oor B. en W. is bg den Baad ingediend een
n* om Tan ne* Bestuur Tan en OverAm
schen polder te koopen een gedeelte eener
Bol
!
?
„
eywetering, voorzooverre die is gelegen in den
Projecteerden weg, onder door den spoorweg in
No eeburgerdijk, kadastraal bekend als sectie S,

Pc

van ongeveer
* Kedeeltelgk, ter oppervlakte
voor den prjJß van ’1875.

<rune Souveraine aimée et vénéré'e.
D. A. van Waalwijk,

President dn Comité pour la reception
de la presse étrangère.

3,

2, ’1.50, ’l,

2.50,

’

’’

’

’ ’

’

’

’

’

’ ’

’

’0.40, Parquet
Amph. ’0.25.
Paleis voor Volksvlijt.
Dagelijks te bezichtigen de Gouden Koets van

10 u. vm. tot 10 u. nm. 0.25.
Holl. Tooneelgez., Beat. B. Barendee. Dinsdag
13 Sept. (8 u.) De Remplacant, Melodrama doorC. P. T.
Bigot. Loge ’l, Stalles /0. 75, Parquet
0.60, Part.
en M.-Balcou
0.50, Zij-Balcon 0.40, Amph. ’0.35.

’

Gal. ’0.30.
Dagelijks

’

’’’

(8 u.) Kermesse d'Eté.

Tolhuis o/h IJ.

0.10.

Dagelijks Voorstelling door de Strijders van den
Mahdi, Inboorlingen van Egyptisch Sudan. Dagel.
4
8 u. en 9 u. 0.50. Kinderen 0.25. Woensdags
en Zaterdags 2 u. Kindervoorstelling, 0.15. Begeleiders 0.25.
Circus Carré (Amstel).
Dagel. (8 u.) Specialiteiten-Voorstelling, Dir. Leo
L. Levin (o. a. The Ainerican Biograph (Kinematograaf), Los Battas, Luchtwielrijder). Midden-Loge
Zij-Loge 1.50, Stalles
Klapstoelen (achter de
Loge)
Parterre-Klapstoeleu ’0.75, Parterre ’0.75.

’

’

’

’’

Circus Renz,

Gebouw „Arena" (Buysdaelkade).
Dagel. (8 u.) Voorstelling. In het Reuzengebergte,
Ballet-Pantomime. Loge 3, Stalles en Tribune(KlapStoelplaats (Tooneel)
stoelen achter de Loge)
1.50, alles met 5 pCt. stedei. bel., Eerste Bang ’l,
Tweede Rang 0.50.
Natura Artis Magistra.
Werklieden en dienstboden tot 15 Oct.
0.25 per

’

’

’

’

persoon op werkdagen.
Oranje-Nassau-Tentoonstelling(Bijks-Museum).
Dagel. (10--4.) (Zondags 12^-4 u.) Vrijdags en
Maandags
0.50, overige dagen, ook Zondag, f 0.25.
Tentoonstelt, v. Nation. Kleederdrachten.
Dagel. (10—5
Zondags Ï2%—5 u.) Stedelijk
Museum, Paulus Potterstraat, 0.25.
Panorama (Plantage).

’

’

Nova-Zembla, door lionis Apol. Dagel. 10

n.

tot

donker. Gedurende de maand September 0.25.
Eunstaaal Panorama.
„Een Huwelijk in de Sahara", Dioraina van Auguut
Le Gras. Dag. van 10 u. tot donker. Gedurende de
maand September 0.10.
Museum Willet -Holthuysen.
Heerengracht6os bü den Binnen-Amstel. Geopend:
alle werkdagen, behalve Vrijdag (10—4 u.) en Zondags(l^—4

’

’

u.) ’0.25. Zaterdags ’0.50.
Teekeningen, etsen, gravuren op aanvraag Maandags, Dinsdags en Donderdags.
Nederlandsch Panopticum (Amstelstraat).
Een Hollandsch IJsvermaak. Lombok-groep, ’0.50,
van 12 September tot 16 Ootober ’0.25. In het Café:
(8 u.) Optreden van 8 Weener Zangeressen, Dir. L. L.
Swoboda. Hongaarsohe kapel, Dir. Abramyi Kalman.
Holland Art
A.Preyer,Kalverstr. 35(boven
Miele & Co.) Tentoonstelling vau Sohilderijen en

Aquarellen. Dagel.

(10—5 u.)

Passagiers aan boord van het «.s. Edam, kapt. B. C.
Bruinsma, vertrokken van Amsterdam naar New-Vork,
via Boulogne-sur-Mer, Zaterdag 10 September.
Mej. C. Albreeht, J. Blair en echtg. 1), Mej. M. J.
Bois 1), G. Brown en echtg., Wm. H. Carpenter
Mej. A.
Mej. E. Chiadi, Mej. J. B.
en
Cointat 1), Mevr. E. Dickert, M. Easterbrook, Mej.
W. Evans, G. E. Pellows 1), Dr.
J. Filney,
Dr. G. B. Henshaw en echtg.. Mevr.
Mr. H.
Mej.
A. B. van den Heuvel, S. E. Hodge en
G. L. Hopkins, Dr. P. B. Kelley en eohtg., J. J.
Kempf, Mevr. M. Ketterer, Dr. J. A. Koen, Mej.
W. C. Loring, Mej. Loring, L. E. de Mare
en echtg., Mej. J. W. M. Matthieu, B. T.
G. G. Mc.Curdy, W. Meurer, Mej. C. Meurer, Mej.
M. E.
O. Mosshammer, Mej. M. Muller, Mej.
E. Muller, Mej. B. Natus, E. Niles, Nitzsche en echtg.,
M. Philppsthal 1), Moj. N. J. Poley, J. Boodenburg
C. J. Schellinger, Dr. B. S.
en eohtg., C. J.
Mej. C. L.
A. van Slochum
en echtg., Mej. L. M. Stamml), Mej. H. W. Stamm 1),
J. D. Terrill, Mej. Terrill, H. Toeman, benevens 100
passagiers derde klasse.
1) Inscheping te Boulogne-sur-Mer,
Passagiers aan boord van het s.b. Oengaran, kapt.
J. Sharp, vertrokken van Botterdam naar Neder-

landsch-Indië.
A. Miers, P. L. de Gaay Fortman.en echtg., H.
A. C. Mees, echtg. en 4 kind., Mej. L.
van Bossurn, G. L. H. Kruijsboom, echtg. en 3 dochters 1), M. Wiener 1), W. Baerts 1), A. M. Post
Ui terweer 1), S. K. Sijbrandi 1), C. M. Pleijte Wzn.l),
B. A. Vlielander Hein 1), J. H. Seelig, A. Mac Dougall. Mevr. L. Watkins, D. Hieminkl), benevenseene
afdeeling aanvullingstroepen, sterk 3 onderofficieren

en

militairen.
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1) Inscheping te Marseille,

Scheepstijdingen.
Amsterdam, 12 Sept.
Het Ned. st. Voorwaarts,
van Batavia herwaarts,
vertrok 10 Sept. v. Perim.
Het Ned. Prins Hendrik, van Amsterdam n.
Batavia, pass. 10 Sept.
Gibraltar.
Het Ned. st. Koningin
Wilhelmina, van Batavia
herw., arriv. 11 Sept. te

—
—
—
n.m.
—

Suez.

Het Ned. st. Prins
Willem 1. van Suriname
herw., arriv. 10 Sept. 6 u.
te Havre.
Het Ned. Bt. Edam,
van Amsterdam n. Newyork, vertr. 11 Sept. 8 u.
30 m. n.m. van Boulogne
sur Bier.
Het Ned. st. Statendam vertr. 10 Sept. van
Newyork n. Botterdam.
Het Ned. st. Sirius
vertr. 10 Sopt. van Pillau

—
—
—

herwar.rts.

Het Ned. st. Titan
vertr. 8 Sept: van Lissabon n. Cadix.
Londen, 10 Sept. Het
st. Abana, van Bangoon
n. Zaandam, is te Algiers
tegen den kop van het
geloopen,
havenhoofd
waardoor 3 platen ge-

deukt werden en verscheidene klinknagels gesprongen »ijn. Het Bchip
maakt een weinig water
en zal door experts wor-

den onderzocht.
9 Sept. Het
at.Eduard is hedenochtend
onder begeleiding van een

bergingstoomer vanGjed-

ser n. Stettin vertrokken.
Ymuiden, 12 Sept.
Volgens mededeeling van
den logger Katwijk 6, rapporteerden de loggers
252 en 316 op 12
Lowesloft
mijlen Z.W. van het vuurschip Haaks een stoom-

onderstboven te
hebben zien drijven, waarlogger

van

het nummer niet

zichtbaar was.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
à55 cent per regel.
GERMANIA, Sarphatistraat 53. Lijfrente-tarieven,

„Vit (JUvue wit bt Q3£>«ft'\
(flUt a,xatier<4t*ftun6tfj aivite. f 0.62* per Bn>. <7986'

en Handelsberichten.

vaa Greoe & Cie.,
Handelsbarioiit
Amst er dam.
September
Katoen Ootober
November

5.46

5.78

5.56
5.59
5.61
5.65
5.69
5.73
5.77
5.80
5.84
,5.87

65%

——
65%

December
Januari

5.53
5.57
5.61

Maart

5.69

Februari

5.65

AprU

5,72

Mei
Juni

5.75

Taï w e September
October
November
Deoember
Januari
Februari
Maart
Mei
September
Maïs
Ootober
November
Deoember
Januari
Mei

Chicago.
Tar w e September
Ootober

November
Deoember
Januari

Mals

7 Sept. 3 Sept. 9 Sept. lOSept.

5.50

,

Mei
September

November

Deoember

Januari
Mei

66% 67%

5.51
5.53

5.56
5.60
5.64
5.67

5.71
5.75

5.78
5.81
69—

5.52

5.55

5.58
5.62

566

569
5.73
5.77
5.80
5.83
68-

66% 66—

66^ 67% 68% 67%
34% 34% 35— 34Ü

__

34^

35—

351^

3g_

34% 37% 37%
62—

63—

64—

62-k"
-JZ.

60% 60% 62— 61—
62% 63— 64% 63}/

—

30—

30—

30% 30%

——

30—

30%, 30%

30—

32% 32#

___

33%

Van de werf der Ned.
Scheepsbouw Maatschij.,
directeur de HeerD.Goedkoop, zal Woensdag namiddag om half vier het

-

stalen

schroefstoomsohip

Van Imliojf te water worden gelaten. Het schip is
gebouwd voor rekening
van de Kon. PaketvaartMaatschappij.

Schepen.
Hamburg, 9 Sept. Het
thans te Botterdam lig-

Verkochte

Slotnoteering.

Newyork-

in aanbouw.

32%

Tarwe gedurende den voormiddag prijshoudend,
maar later flauw wegens gebrek aan koon Sust; de
toevoeren in het Noord-Westen zijn groot.
Maïs gedaald, tengevolge van realisaties-

gende Duitsehe barkschip
groot 867 reg. ton,

is voor Mk. 43,000 naar
Lillesand(Noorwegen)verkocht.

Binnenl. Havens.
Nieuwediep, aang. 10Sept.
Heeg, Zwart,
Londen
Vertr. 10 Sept.
pantserschip
Hein,
Piet
H. M.
kapt. ter zee Sickens,
Hellevoetsluis
d°.

Zeeland, pentserscbip,

i/oiïand,pantserdekkruiser,d°.

Evertsen, pantsei-schip,
Zeehond, Ned

d".

d°.
Kpt. Lt. t/z. Jansen,
Dolfijn, Ned. stoomschoener,
Kpt. Lt. t/z.
d°.
Ardjoeno, toriiedoboot,
d°.
Batok, torpedoboot,
d°.
Empong. torpedoboot,Kpt. Lt.

de la Rivière, du.
Anna Wiegers. Zwart, Lond.
Ymuiden, aang. 11 Sept.
Oosterveld, Lond.
Tregenna, st.
Oxelösund
st.
Ljusne
Gyda, st.
Ny Karlehy
Bi'nilreoi», st.
Huil
12 Sept.
Amslelslroom, st.
Londen
Lulea
st.
d°.
Ulrilcen, st.
Vertr. lü Sept.
Edam, st.
Newyork
Tourcoing, st.
Newcastle
Ystroom, st.
Londen
Wi eaihier, st.
Goole
Enropean, st.
Huil
11 Sept,
Frans Naerebout, loodstsansportboot, Heivoet
st. |
Christiania
Hamburg
Elve, st.
Zaanitroom, st.
Huil

t/zee Brutel

BEAD2

1

Hompus,

Passagierslijst.

Schepen

de Oostenrijksch-Hongaarsche
*tsoZaterdagavond
het volgende telegram gezonden:

en ®? Journalistes de tous pays, réunis a Amsterdam,
I'expression de leura sentimentsde profonde
dou?lent
Ur et de respectueuse affliction devant ledeuil
q^j
trapper I'Außtriohe-Hongrie dans la perlon Vl8?t
-6

3.50,

Zie ook onder Hollandsche Schouwburg.
Grand-Théatre (Amstelstraat).
Holl. Tooneelqezelschap, Dir. A. van Lier.
Dinsdag 13 Sept. (8 u.) Luilekkerland, Kevue van
1, Part.
A. Eeyding. Stalles en Balc.
1.50, Loge
’0.75, Gal.-Loge 0.50, Gal. 0.35, met spCt.
Abonn. en Keduotiebilj. geldig, mits plaatsbesprek.
Salon des Variétés (Amstelstraat).
Dir. S. Frank. Dagel. (8 u.) Optreden van een
Operette-gezelschap. Verplioht programma 0.10.
Woensdags, Zaterdags en Zondags (2 —4 u.) Dagvoorstelling. Entree vrij.
Frascati (Plantage).
Toonmxgïz., Dir. Prot & Zn. Dinsdag 13 Sept.
(8 u.) De Oude Kleerkooper, Blijspel met Zang. Stalles
1, Part.
0.50, Gal.
0.30.
Zaterdag 17 Sept. (8 u.) De
de Geschiedenis
van 'm Japansch Tlieehuis, Operette.
Holl. Schouwburg (Plantage Middenlaan).
Nederlandsche Opera, Dir. C. van der Linden
en A. D. Loman Jr. Woensdag 14 Sept. (8 u.) Gedeelten uit Tannhciuser, van Wagner. Eavst, van
I.—,
2,
met medewerking van het Ballet,
’0.60, 0.50, 0.30.
Schouwburg (Plantage Fransche Laan).
Nieuw» Nbd.Tooneelverkbn., Dir. Stoel en Spree.
Dinsdag 13 Sept. (8 u.) Róbert en Bertram, of De
lustige Vagebonden, Kluchtspel. Stalles 0.60, Balcon

.

°-A.

’’ ’’ ’
5,

’0.50, ’0.30.

bezwaar

"Bgevolg dient de bestaande toestand ten aanzien
n het beheer te worden gewijzigd en dit toeverttwd aan een met het drukkersbedrijf en den aanj6Te van dien volkomen bekend persoon, in de eerste
geroepen te onderzoeken op welke wijze deze
instelling zal behooren te worden
j

’’

’

Markt-

Stadsnieuws.

. ""

14 Sept. (8 u.) Boezemvrienden, Blijspel
Fulda. Oranje en Nederland, Dramatisch
Tafereel van H. J. Schimmel.
Faut. de Balc. en Front-Boven-Loges’2.so,
Boven-Loges en Front-Ben.-Loges ’2.
Zij BenedenLoges f 1.75, Parket (drie eerste rijen Part.)
1.50,
Part. ’l.—, met 5 pOt. Sted. Bel., Gaand.-Loge ’l.—,
0.60, 2e Amph. 0.50,
le Amph. 0.75, le
2e Gaand,
0.30.
Nederlandsche Opera, Dir. C. van der Linden
en A. D. Loinan Jr. Dinsdag 13 Sept. (8 u.) Hamlet,
Woensdag
van Ludwig

1898.} 4ë

Valcon, st.

Londen
Laertes, st.
Java
Penelope, st.
Midd. Zee
Pehr Ugland, Jensen,

Fredriksstad

('otirguot pas, stoomjacht,
Duinkerken
Vlie, aang. 10 Sept.
Kmghorn, st.
Leith
st.
Huil
Rakker,
Harbui-g
Zwaluw.
Vertr 10 Sept.
Widgeon, st.
Londen
Ameland, vertr. 9 Sept.
Marlha, Vreeze,
Leer
Trientje, Prahm, Papenburg
UoJJnung,
d°.
Delfzijl, aang. 10 Sept.
HunzelX, st.
Hamburg
Vriendschap, Kaijzer,
Papenb. n. Kragerö
Ue hoop, de
Norddeich
Vertr. 10 Sept.J
Ihna, Huizinga,
Stockholm
Antje l.ma, Ulpts, Engeland
Oostninhorn, aang lOSept.
Magreta, Mai-tens,
Dordt
n. Boi-kum
„
Maria
Alberls,
Bremen n. Enkhuizen
hebben de reiz. voorlgez.

.

Hellevoetsluis,

10 Sept.
Fleelwing, Taurcliff. Teignm.
Sliepherdess, Luke.
Fowey
Kieuwe 'Waterweg, aang.
10 Sept
Zingara, Andrews, Plymouth
Pelerborough, st.
Harwich
Bonu, st.
Beval
Kurt, st.
Dant2ig
Danae, st.
Lissabon
Ronan, st.
Leith
lluckingham, st. Philadelphia
Mesacria, st.
Middlesbro'
11 Sept.
Jlenhead, st.
Huelva
Amsterdam, st.
Harwich
Batavier 11, st.
Londen
st.
Bilbao
Ilritannia, st.
Leilh
st.
Dantzig
tlittj of Bristol, st.
Barrow
Uumbarsund, Hansen,
Drammen
st.
Newcastle
Atme, st.
Bristol
Boeijing,
Geflo
st.
Grimsby

Savanna

Oasllejield, st.
Poti
Wooler, st.
Sydney, N.B.
Muyumba, st.
Hamburg
Ilritannia, st.
/liga
Minister Tak, st.
Huil
Theodor Hurehard, st.Wismar
Rotterdam,st. Grangeraoulh
12 Sept.
Teal, st.
Londen
Fitz
st.
d°.
st.
Harwich
Gustav E. Fttlek, st. Stralsund
Urandon, st.
Harwich
Vertr 10 Sept.
Oe-ngaran, st.
Batavia
st.
Dundee
Flora, st.
Bremen
Wipper, st.
Stettin
Hatateh, st.
Harwich
Batavier UI, st.
Londen
Zuid-Holland, st. Newcastle
met den lichter Scheepvaart Il op sleeptouw
Tadmtiu, st.
Manchester
Wimloe, st.
Londen
st.
Hamburg
via Antwerpen
Libau, st.
Pillau
Petrei, st.
Londen
Ary
st.
Havre
Ueltble, st.
Goole
at.
Huil
Tliemis, st.
Riga
Seagull, st.
Huil
st.
Harwich
11 Sep.t
st.
Grimsby
Alster, st.
Hamburg
Florida, st.
Philadelphia
st.
Liverpool
Peterboiough, st.
Harwich
Nellie, st.
Bilbao
Catharina Wilhelmina, Zeven,
Helsingfors
Sjjeculadon,
Grimstad
Berlin, st.
Harwich
Terneuzen, aang 10 Sept.
Hummersea, st. Skinningrove
Vlissingen, aang. 11 Sopt.
Nederland, st.
Vertr. 11 Sept.
Koningin Regentes, st.
d°.

.

Rijnvaart
gep. 10 Sept.
voor 2 uur

Neeltje, st.
Union 1, st.

Nicderrhein 4, st.

Maas, st.
Willem, st.
st.
Fiat voluntas 5, st.
Ary
st.
st.
Kinderdijk, st.
Disponibel, st.
st.
st.
tjreia, Didden,
Pelrolea 10, Lehmann,
Mannneim 49, v. Loozen,
Jiadenia 20, Faij.
Niedeiihein 11, Hink,

ElisabethGertiüde,Yfuesteafeid
Emilie, Weinmann,

Beinrich Sophie. Bungert,
Ruhrott 40, Michel,
De Zoom, v. Daal,
Bendrikus, Krechting,!
alle n. Botterdam
Vaderland, Theuns,
La tour du monde, Snijkens,
Talisman, Brons,
Petersberg, Breuer,

ldeal.

Verberght,
alle n. België
Dordt
Müssig,
Oornelia Maria, v. Loock,
Hoek v. Holland
Anna Maria,Reijmers.Schied.
ons,
Burgers,
God met
Zevenbergen
d°.
Antonia, v. d. Pot,
Doesburg
4
de Valk,
Adrianus Hubertus, Smit»,
Middelburg
Maria Anna, v. Hoydonk,

Emanuel, Hompus,

Delfshaven

Dussen
Uojfnung, v/d Heuvel, Amst.
den Breejen, CharloiS
Baldee,
Soli Ueo

Standdaarbuiten
Johanna Theodora, v. Kessel,

Dtrecht
Vr.
Timmerman, Gouda
Adrianus Johannes, st.
Elisa Amalia, Terjong,
Suez, Kok,
Oornelia Elisabelh. Tabbers,

Niederrhein 4, Krobbach,
Arion, st.
Anna, st.
4
Vater llhein,
Uendrina, st.

Nalbacb,
Thonissen,
Broederlt outc, van Zandwijk,

Oólonia, 2, st.
Koeln 11, Thljssen,
» 13, Doi-molen,
» 20, EicheL
0110, st.
Victor Marie, Vergouwen,
Seraphina, de Smet,
lluhrort, 24, ülrich,
Fiat voluntas 1, st.
Bichard 1, Wemmers,
Tertia, st.
Herman, Vermeulen,
Java, Bosman,
Joh. Cornelia, st.
Trausiioriuus, Rosenboom,
Aquina, Mooren,
2 Gezusters Peulen,
Velo, st.
Petrus, Spitzlaij.
2 Gebroeders, Timmers,
De Boop, Woudstra,
Janna Gardina 2, st.
Antonia, Smit.
Aeolus, Distel,

Wilhelmina, Volman,

Telegraaf 3, st.

Breda
Amst.
Bertha,
Nijmegen
Maaike, Schippers,
Dordt

Johanna,Kieboom, Raamsdonk
Mainz 10, Stumm,
Amalia, de Koning,

Regina, Sillest,

Emanoei, Wassenaar,
Maria Adèle, v. Koeverden,
Johanna, v. Dongen,
Philomena Irena, de Meij,

Margarelha,
Antoinettê, Schot,
alle n. Duitschland
Jacob Berger, st.

Henri Jeanne,

Goede verwachting, Hageman,

Jonge Daniel, Jumeiet,
Marie
Knijf,
Louise
Vergauwen,
Maria, Vergauwen,
JVepfttnu», Segers,
4
de Meij,

Vr. Elisabelh, de Munck,
Vereinigung 27, Landsvater

Pres. Kruger, st.

Dankbaarheid, Hokken,
Antoine Joseph, v. Ruijseveld,
Vr. Wilhelmina, v. Gils,
Marcel, de Kemp,
Vooiwiigang, Smits.

Me Deus Gubernat, Poppelier
Wisse,
Jacoba
De tijd sai't<eeren,Hovestadl
aUe n. Betgii
na 4 uur.
Louis Gutjahr XI, st. Dordf
Johanna. van Oorschot, Breda
Eendracht, van Houten, d°.
Johanna Adriana,Vermeulen,
Zierikzee

Amphitrite, Boom,

Rott.

d°.
AdrianaMaria,Verschoor, d°.

Dwaal ik wacht

den
Oude Tonge

ElsinaAfma,K\ng'v.ist, Gionins
Vr. Trijntje, van Ilouweliagen
Amsterdam
Katwijk
Buizina,
Eenige dochter,Kieboom,
Vereinigung 40, Dreiss,
26, Itstein,
»
Batavia' 11,
Willy, Verschuren,
Koln 27, Bvb,
Windhorst, Becker,
Mainz 14, Schellhaas,
alle n. Duitschland
Telegraaf 2, st.
Heiman, st.
Bongaria 1, Pauwels,
Huijbreehts,
6
alle n. Belfgit

Newcastle H.ZJE. vertr.

Oolelte, "Wijckmans,
lies Zanzibar, Wijckmans,
M. H. Tromp, st.
Johanna, Marcus,
Dekker,
Oom. Adrianus, st.
Wilhelmina, Gommers,
Catharina, Ki'app,
Herman, Egge,
alle n. Duitschland
na 2 uur
Kbln st.
Hamburg
Hendrik I, st.
Vooruit, st.
Risico 2, st.
Neeltje, st.
Ziegelwerke, Speijer»
Jason, st.
st.
lluhrort 1, st.
st.
Secanda. st.
Arnold Walpod, st.
Sjoerdina, st.
Flora, Loweij,
Sophia,
Hollandia, Werner,
God met ons, Wittmann,
Margaretlta, Roos,

Zens,

Oonstantina, Jegen,
Deo Data, Terschlusen,
Jeannelte lda. Meister,
Josephus, Kühnle,
Elisabelh, Gutjahr,
Laat hem langs.v Wijngaai-den,
alle n. Rott.
Joseph, Pols,
frères,
Roland,
Oiuq
Vereinigung 37, v. Dijk,
»
35, Onger,
'l'hemis, Wemmers,
Louise, Akkermans,
Emanuel, v. Ingen,
Op Gods genade, Maat,
Aeolus, de Bot,
de Bot,
alle n. België
Catharina, Walraven,
Delft
Johanna, Bekman, Kedichem
Herman,
Rosa Sophia,

Ed'»e, Wirges,

Waalwijk

Johanna Martina, Roelofs,

Buitenl. Havens

Elisabelh 1, si.

Franfleurt 21, Hewel,

Papendrecht
Velp

3 Gebroeders, Knieper,

Dost,

Antina

Eenige Zoons, Steketee,

Bernard,
Deo
Ruhrott 27,

d".

Walclieren, Dolk,

Roos,
l"i7n>o». Steppe,

Gouda

Engelen
Johanna. Keezer, |*JMedenblik
Muller,
Goes
Hens Amis,
Piet Hein, v/d Heuvel,IDruten
Noach, Looijscbelder,
Elfring,

L. Zwaluwe

Vr. Vlara, Kloek, Ossendrecht
Be Eerste, van Vooren, Tiel
Victoria, Gerritsen, Geersdyk
Jonge Willem, v/d Runstraat,

Weesp

Petrus Johanna, Joosten,
Heteren
Zuster Maria,
Goes
, Vertrouwen, Streefland,
Hoedekenskerke
lintreprise, Cusick, Zierikzee
Gijsbertha, Joosten, Wagening.
Schied.
Sybilla, Pols.
Nijm. Sleepdienst 6, st. Nijm.
Ihoedettrouw, Vermeeren,
Oudenbosch
ilfarta Frederika, Potappel,
N. Vosmeer
Uosalie 2, st
Houtvlot, Wagner,
Volti Subito, st.
Wilhelmina, Blaauw,
St. Franciscus, Buil,
Jacoba, Padmos,
2 Gebroeders, st.
Pauline, v/d Bossche,
Eldorado, de Winter,)
Velianna, st.
l".ena, Krooties,
Theodora, Wellens,
Time is moneij, Mertens,
Adolf, den Haan,
Ludwig, st.
Piet Hein, v. Lent,
Vereinigung 22, Huting,
Prima, st.
Zierikzee,Logjes,
Nicolaus, Lucas,
Marie, st.
E M. Arndt, st.
Jason, st.
de Jong,
Adriana
llossanna
st.
Selbacb,
Madonna,
Catharina,
alle n. Duitschland
Scheldevaart.
gepass. 106ept.
voor 4 uur.
Groning.
4
d°.
3 Gebioeders, Arends,
Jonge
v. Dordt, Rott.

9 Sept.

flfaoi t' King, st.
Java
Adelaide, aang. 9 Sept.
Krimpen a/i Lek, Bier, Newy,

alles wei
Hong Kong, aang. p. t.
Sept.
10
Java
Telemachus, st.
Batavia, aang. 3 Sept.
Liverpool
7'eucer, st.
Tagal, vertr. 10 Sept.
Drumoarth, st.
Delaware
Singaporo.aang.p.t. lOSept.
st.
Londen
st.
Liverpool
Penang aang. 10 Sept.
Numberg, st. Bremen n. China
Bangoon, aang. 9 Sept.
Liverpool
st.
Bombay, aang. 9 Sept.
Londen
Eovpt. st.
Aden, aang. 10 Sept.
Fallodon Hall, st. Samarang
Suez, aang. 9 Sept.
Melboume, st. Japan n. Mars.
U Sept.
Jumna, st Batavia n. Londen
Mozambique, aang. 10 Sept.
Reinig, si.
Amsterdam
Iquique, vertr. 2 Aug.
Loch Bredan, Cannell,
Roiterdarn
Montevideo, aang. 9 Sept.
Southampton
üunube, st.
Plata-Rivier, vertr. 10 Sept.
Harzburg, st.
Bremen
vertr. 6 Sept.
st.
Rotter am
NorfbUc, vertr. 8 Sept.
Eric, st. (Galveston) Rotterd.
Delaware, vertr. 30 Aug.
Johanna, Maars, (Java) Newy.
Newyork, aang. 10 Sept
Oanipania. st.
Liverpool
Vertr. 10 Sept.
ha Champagne, st.
Havre
vertr. 6 Sept.
idcassa, st.
Hamburg
St. Minhael»,aang. 10 Sept.
Tower,
st.
Java
Eiffel
n. Delaware
aang. 2 Sept.
Poseidon, st.
Rotterdam
Vertr. 9 Sept.
Oraiamort, st.
Rott.
Suiina, vertr. 6 Sept.
Barcalo, st.
Rotterdam
Fiume, vertr. 9 Sept.
Szenl Istvan, st.
Malta, gep. 11 Sept.
Taganrog
st.
n. Rotterdam
Marseille, aang. 9 Sept.
Inaba Maru, st, Japann. Antw.
gep. 9 Sept.
EansXer. st.
O.k. Afrika
n. Rotterdam
10 Sept.
Jassv, st.
Suiina n. Rott.
11 Sept.
Nicolajeff n. Rott.
Huelva, vertr. 7 Sept.
Tottenliam, st.
Rotterdam
Porto, aang. 9 Sept.
Herzog, st.
Amsterdam

n. O.k. v. Afrika
Havre, vertr. 10 Sept.
La Normandie, st. Newyork
aang. 10 Sept.
Garth Castte, st.
Kaapst.
Shields
Baliotis, st.
Sept.
Vertr. 10

Japan
Monmoutshire, st.
Southampton.aang. 10 Sept.
st.
Kaapstad
Vertr. 9 Sept.
Kawachi Jliuru, st.
(Antw.)
Japan
10 Sept.
Kaapstad
Briton, st.
Arundel
st.fLond.) d",
Wight, gep. 10 Sept.
Vanduara, Revan, Iquiqufl
n. Rott.
ScottisG Moors, Totford,
Sydney n. d°.
Brilannia, Haesloop,
Caleta Buena n. d°.
Prawlepoint, gop. 10 Sept.
Friedrich der Grosse, st
Newyork n. Bremen
Falmouth, vertr. 10 Sept,
(Rangoon)
Cubut,

Falmouth.

Zaandam

aang. 9Sept.
Oomu», Escott, Punta Arenas
Bij

_

n. Rott.

Sierra Ventana, De Gruchy,
Bangoon
„
,
Lizard, gep, 10 Sept.

.

Foylemore, st,
„ „.

New-Orleans

n. Rett.
aang. 9 Sept,
Ibeiia, st.
Huelva
Vertr. 10 Sept.
Javaan, st.
Rott.

H3BT NlflïïWtf */AN DEN DAft VAN

——
ferig»

Effectenbeurs van Amsterdam.
* aangeteek. Obligatiën zijn in
Maandag 12 September.

gebreke

86%

Staatsleeningen.
pCt.
Nederland.
Certifio. Ned. W. Schuld 2%
3
3
3
3
dito 3

dito
97% Obligatiën
97%,
dito Beo. T. Oblig.
96 V t Certificaten
dito
Kolonie Suriname Oblig-

——

__

=>—-—

90%

100

___—-

93%

——

Laagst» Hoogste

Vorige

koen.

86% 86%
97%
"6%
~~~

9?%
97

53

dito 1888
51% dito 1889
70% Punding Leening 1898
79%
dito
dito 1898
—"' ' Chili. Obligatiëu 1896

—

Immigratiefonds
België. Obligatiën 1886 3
dito
dito
2%
Bulgarije. Hyp.Staatsl. '92 6

,„..

_

Denemarken.
.„«-.,,
Obligatiën
Binnenl. 1887 3%
dito Buitenlandsehe 1894 3
dito Tol-, Kroon- en Dom. 8%
3

-——

Bijksl. 1890
dito
1891/93 3

Duitschland.

101V£

10l£

——

Frankrijk.

——
994.
90

86%
85%
83%

——
83%

1889 4%
Goudleening
d*. Staatsspw. in Zilver'B9 4%
1892 4
Leening
dito

——
»4%

99%
.___-

88V

CL

88%

Pruisen. Geeonsol. Oblig. 8%
dito B. M. 2000—5000 3%
dito Staateleen. 1890/93 3
Rumeni ë.
,
Staateleening Amortisabele 5
dito 1890 4
Goudleening
4

.

85?),

86%

100
100

«5%

68

64%

97%

97%,

ii
98%
98

97%

98%
98%

ï-

«7%

98-2
9834
97*?

_,___
gass

ooi?
/8.
l003«r

t0o%
r"

.oitur

101-0
102
10iv

95V

m,^OT-P0
1001/

m

J/s?
or§116
"A
aav

***
ZZ
o_

c

2

89

«9

9*590

____

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

——— ——

22% 22%

— ——
32

33%

32% 33%
88% 88%

"

dito(Or.Buss.Spw.Mn).lB9B 4
dito '94 (Kursk. Ch. Azow )4
dito'9B(MoBkowSmolensk)4

...
. . 3%

4
4
dito Tambow-SaratowSpw. 4
dito Transo. frs. 500-2500 4
frs. 5000 4
dito
dito
dito (Weder. .Grondcr.'9B) 3«/ 10
dito Leen. 1894 G. B. 125
2'A
dito dito 1894 G. E. 625
dito dito 1894 G. B. 8125 .8%
dito Leening 1859
" 8
dito Onbepaalde f 1000 3
dito Leening 1889 *■■""*
dito Goudl. 1891 a G.E.125 33
dito dito aG. E.625
dito 2o Uitgift» 1894 125 3j
1896 G. B.
dlto
625 8
dito dito dito
3125 3
dito
dito ditoBank-Asßignatièn
6
lusohrijv.
dito 1894 (Orel Vitebsk).
dito dito dito G. B. 625

.... -..
....
. .. .
.

'
Spanje. P-se»-1000-5000 44
39*'
dito 12000-24000
"to
IlL dito Binn.Amort. Schuld 44
dito dito Perpet. Schuld 4
if»
Gepr.Conv,lB9o
Turkije.
Sv
7=S<a*

937^
9717

Voi}
ó*«
aIÓ

,

insa?
IÜB-»

~rr
Y^A
iOS

.. . ... "
.
Zweden.Obl.Staatsl.lB9o

3%

dito

China.

1876
1892

5
5

100% Oblig. in Goud Buss. Gar.
87 iC Guual. 1898 Duitsehe Beo. 4%
dito 1898Engelsche dito 4% !
88% Goudleening
1895 6
106% Zilverleening
1894 7
97%

——

......

*

Ver_e_-St_.t«n.OM.is77 4

;

100%
94%

...

eu Cred.-Instell.
Amst Bauk-Aandeelen
Amsterd Uyu.d. Kas-Aaud.
Crediet-Vereeniging Aand.

——-

!

f/A
84%
95

dito

dito
d.to

.
e
IUi; 7?tnBank-Aandeelen.
\lliy
mlIDA*T ".
I»9J^ n
Nederl.
W^ÏÜ^S*^^
Gr°°
<H't' «U
3*
1894- dito"
ditok"Bandito
ife
N I Adni c^en Hb Pbr. L
:

——

120

'104

101Vt

101%

102

——

95%
103%
971%
97^-

___
82%

I|

150

I

i

*S*

'2SÏ
98>^

,

|

,

1

1;

i

h-o
dito

100%

Bataafsche Hypoth-Bank 4

,91¥
\m
Vs
IJ,
9

———-——,ZZ
101%
102

dito
dito

—!

f

94
23
26

1

I

100%

■fadiL"
dito

„

dl'°

uzi

.

ai.

dito

„*"?,Pandbr.
JU
Haariemsohe Hyp.
dito dito met

premie

ond.?

_,

.

—

j 90

~

Wl%

!

101

4

;

A

j152%

;

101

3fi

V*

N.-Holl. Grondor. Pandbr. 3%
and Pao. Cert. v.Pbr.
*N.-W.
68%

113
100i^

w

4

dito dito
e
2 v.Ned.
rP rS'ï'
P.br. 4
Hypoth.-bauk
!
dito
dito
3%
j9B
100
Javasche Hyp.bankPandbr. 4
100
1
4%
"—"~ Maastrichtsobe dito
4
[100%
dito
dito
dito
98Ji
dito
3%
j 101.K, Mpij. Hyp. Cred. Pandbr. 4
98% dito dito met divid. 3%
97
dito
dito zond. divid. 3%
Nationale Hypobheekbank 5
dito
dito
102%
4% 102%
dito
dito
4
102%
dito
dito
100^
3^
dito
96
dito
3
98
Ned.-Ainenk.Hypotheekbank
te Uithuizen Pandbrieven 5
——. Ned.-Amerik. L.-Mpjj. Aand.
101
dito dito Pandbr. 5
——.
dito
dito dito
4%
101%
dito dito
dito
4
100%
i{.-Bank Veendam 4
101% Nederl.
dito
97
dito
3%
Hyp.-Bank 5
102% Nad. Hyp.-Bank
Pandbr. 4
100% ■ Noord.
dito
dito
dito 8%
tt

■

__

_ _ _.

__

,--

66%

80%
126

"
80

O.

Delft.Dist Gist-euS.-JTabr.A.

81%
55

5

171

103%
121^
102%
96

102

7?

112
103

160
105

■»"

1N l>

»***^ux.Bour.eßruss.A.
Wagon-Lits A.

fc

«"

1^

B'°-

g^
lulu,
l^g

2e öerie dito 4
' Ctrd ito.dito
ütw
C Obl 4

H-B
H^pot^«kl^dbriiv»
\
d;to

to Comm. OW J
rnuerstüdtSn
SSI
fC»s
dito
dito.dito *

Olilia 4
4
Act H«n Vhr t^i.

Öbli*

S
4

4%

ölasf enKol.m.v/hZ.VS.A.
Obhg. 4%
dito
dito
Guano Superphaatw. A.
Stoomb.br.'t Haantje Aaud.
K.N. Beiersoh Bierbr.Ubl.4
101
Eabr. v. W.&Sp.m.Her.A.A.
dito dito dito oblig. 4
Ned Gist 4, Sidritu-t'abr. A.

WH

rest.Vat.Erst.Spc.Ver Pbr 4
Tem-BegaThai Wass. Obl. 4
dito
dito
dito 4
iJng. Agrar
nteub. Obl. 4

9S g

**

20>s
26

RIV

ZZZZZ'
iZZZ
ZZZ
!
ZZZ
10.»-'

__L

99

!

1

v. Buit. Haudel Aand.
Hypoth.-Bank Pandbrieven 5
KamysehetleSib.P.Cem.f. A.
dito dito met stort. Cert.

"

_

96%

290

86

——.
___-

———!'
j

i%
30%
3%
6%

——
102%
_—

■—-

dito dito dito dito 4% !
*/'(iwierci<*Kat.'Wev Bieek.o. 6
ICon. Hypoth.O. 4

Amerika.

-

Ar^.Oous.Oy.Synd.TrustC.
Kans.OityP.b.GuifS.A&B.O. 4
Kans.CityTerminalCous.C.

’ . . !'
___

Col. Centr. C. Min. C. Aand.
Eu.uit. Secur. Comp. Pbr. 4
*Lomb. Inv. Comp. Sar.
HB.-A.-E. Cert. 5
*dito dito C. Ser.Hß.-P. C. 6
Bouis. Citizensbank C. v. O.
MaxwellL.G.PriorßienCert. 6
dito dito afgest. C. v. A.
3
dito dito dito Cert. v. Ine.
6
N-W.Guar.LoauleHyp. O. 4%
»N.-W.Mill.&P ov.Comp.Obl. 6
Pac. Coast Co. Cert. v. Aand.
,
dito dito
le Pref. dito
dito dito
2e Pref. dito
Pac.Coast-Elev.leHyp.Obl. 6

Brcudliè'.

Bahia Otr. Suikerfabriek O. 6

'
'

— Zweden.

340

—-—--

——

199

63'%8 Moskauer Agrar. BankPbr. 4%

Kon.Paketvaart-Mpij.Aand.
Oblig. 4
dito
dito
Kon. West-Ind.Maild.Aand.
Oblig. 4
dito
dito
Ned.Amer.Stoomv.-Mpij.A.
dito
Obl. 4
dito

..

Oblig. 4

iZZZ
H-

Rusland
liauk

dito üblig
Ned.-lnd. Eloctricit.-My'. A.'
N.-Ned.Beetw.Suik.fabr. A.
dito dito dito Oblig. 4%

Ned.
Ned.
Yt. en Pass. Vrt. Oblig. 4%
Botterd. Lloyd Aandeelen
dito
dito Obligatiën 4
Stoom-.-Mpjj.Neder). Aand.
dito ObUg. 4
dito
Stoom* Zoeland Aand.

dito Comm.

83 V

Oostenrijk.
126% Oost.-Hong. Bank Aand. 4
81% liodeu-Credit Anstalt P.br. 4
Cr. Verk. w.i. Weenen O. 4
96% üai. Bod.-Cred.-Ver. Pbr.

.

ZZT
ZZT'
ZZZ

=

4%

0

LocaaLoorweiteu

llg- 4

Soheepv.-Mpij. Aand,
Stoomb.- Mpij. M. v.

~

4
dito
dto
!
ïï"
\is
dit°
C.utr.H,%uk.Ui.g.^l?br.4jÉ 101V|Z^

|
98%
„ ,B.\

4%

*

ZZ^
_--

__

8%

<1
17Z~' f^P^^^
■Ït"
"L Hong^°-

«4

_^>—

lyir

i,r T

uitjo

dito

--

Comp.lnt.des

9G
88%

K.'i'ab.&Sig.v/hKibbiußC.a.A.
100% Butt.B.br.deZw.Buit. Oblig. 4
Kon. Mpij. de Obl. 4%
102%
191^
WesterSuikerrafHnad.Aand.
, ,
Oblig. 4%
dito
dito
z.-H. Bierbr. Hyp. Oblig. 5
«.i.»„„„„„,i- W...4-W..1.
V*« keueepvaart-Maatsell.
141
Kon. Ned. Sfc.b.-Mpij. Aand.
4
102% dito dito Obligatiën
—,

■<
België

wy

.

'

'
'

Vriesseveem Aand
Oblig
dito
8%
Waterl.iu Ned. Mp«.t.Ex. A.
Waterleiding Mij. Bref. A.
Willemspark Bouwmpij. O.
ZeebadScheven. M.t. Ex. A.
Oblig. 8%
dito dit. dito

0

101

500
500
160

.....

Hyp; ,oo

'

8%

Eleetra Aaudeelen
4
dito Obligatiën
Bierbr.enA Zyum.,,deGekr
Va,k" le

—

dito dito dito 2e S. 1890 C 4

Ver.ö.Am.f.Bro«s&Go»m.O.

-t- ZZZ

A.
Atlas Sp.-eu
Bijstenfa'jr.
p
J
oblig. 4
dito
dito

| centr. Guano Fabr.

-"

*

u

ZZZ

dito

y.V.Fr.H.Olief.CalvóDelft.o.

= =^

.
Ver.Am.fonds.Kerkh.leS.C.4.

j

Bangkat-rvlaatsoh.
dito Cult.-Mp«. and. A.

B

'

Taudj.BriokDroogd.-Mö A.
rj tr Waterleiding--Mpij... 8

|

.

__ !)
_ .— \\lf,
V*
-TT"

Y%
oa-HyPot,h.e«k-öaak^.
ir--^
\é
**d nll"
Z
fd[to

——

,

——
——
___

;

488

Aand

V. Fabriekou.

83%

83

Scheveuingeu

;

490

Deli-Lftngk,Tab.-M.Ü. v, A.
r anco -UeliTabak-Mö.Aand.

dl to

'
'

Ro^ennöi^o.u.?.o!S:^
Bouw-Mpn. «

,

l'ref.Aand.

a,

"

. . .

ji3o%

°

,

«

118% Ver.Bez.Hyp.Sp.Obl.Cert. 5

Ueii-Mpij. Aand.
46
Cnlb.-M.SantaUoßaCAlex.lA.
Sakoeda Tab.-idpij.Pret.A.
502
S eueinbah-Mpü. Aandeelen
498%
an» Oert. van Aand.
Serdrg Tabak-M:-A.Aaud.
04

"1

101%

L'ass.-Ülpü. te Botterdam A.
iJooiBCn^offi<(h M t-K T/hi.

91%
95%

P^TabaSpf! Aand!

''M

"'

,

Nieuwe Air. Hand.- Venn.A.
P.-.leis T. Volksvlijt Aand.

674

T
%&£££&
l&fltriin» £*C»

|59%

"

Nederlandsche Veem Aand.

83

80

..

—"""~

Nederl. Panopticum Aand.

115

675

ZZ_

if-i
1

Aand?

B idsehe Veem
Natura Artis Magistra Obl.
Nederl. Bouw-Mpij. Aand.
N. Mij.v.Kunstm.Oestert. A.
dito
Winstaandeelen

—~~

——
- —
—-——
■■

Laauv.Meerd. M.t.Ex.0.4%

I

■—'

-"
"

——
—

KrasnapolskyMpü.t.Expl.A.
dito
Oblig. 4

——-

|/

ZZZZZZ g*
104
'108

.

101% dito

\

—

27

toa yVaterl. Mpij. Aand

'°5

Cult.M«.
BesoekiTabak Maatsch. A.

dito

Ul^T

S9i* ir n"o^ !x
}&
au
Hollands. Hypoth. Pandbr.
4%
4
dito
dito
101%

?£¥■
101%

£

3%

dito

U

'
H
95**$ %>i

luduutrieele Maat.ch.Aaud.

106

Oeli Batavia-Alpy. Aaud..
dito Certiücateu
2 dito Cultuur-Mpö. Aaud.
Deli-Maatsehappg Aand.
dito Certiticateu
Aaud.
DeliTabak-Mjj.

81%

n
iv
4
Ee^eNedH.bk.Alg.Hbr.

iOO%

88^
38

4

dito

444^

440

———

Rheinliohleu.Mij.t.Expl.v.A.A

..
A.

Certitioateu

Jialangau Tab.

105

dlto sV
dito
3>£

ri°

dito

;40

120

Jiyp.-üanit x

dito

676

*85

dito 3%

Arnhemsche Hypoth.-Bank^,

Ul]

064

-

115%

jj^
Oblig. 3%
Boek-enKunstdr. v/hKoel„
Hübnar&v.Santen.Hyp.Obl. 4
Brakke tfrond M. t. Ei. A.
di to
aito
Oblig. 4
Kigen Hulp Wink.-Mü. A.
Bngelenb.H. Bouwgr. M. O. 4%
i'ijeuoord M. t.v. en b.gr. A.
Graansilo'senPakh.M.t.Ex.v.A.
dito
obli 4
dito

100

95

Amst. Deli-Coiup. Aaud..
dito Uertiücat.n
A mst.SumatraCulb. Mij. A.
Areudsburg Tabak-Mpu- A,

!1 490

or. */4
Jt^^Ba^Pb?-^
IW/%

Amsiera.

70,
?662%

I 87^

1

108

100%
-98

,I

uitk.)

108

ZZZZZZ

-*"'
'

IX, Diversen.,
Alg.'s-Grav. B.gr.MvJ.Oblig. 4%
Amst. St. Schouwb. Oblig. 2
Amst.Droogdok-Mpij. Aand.
Oblig. 8%
dito
dito
Amst. Galerij-Mpij Aand.
Blauwhoedenveem Aand.

09^'

■

106

■

Suriname Maatsch. Aand.
Transv.Lauder.&Mjjumij.A.

lT.'f«tak«.üuaM «eu.h.tfe,..

'10S

203

t L

lllH

Mjjnb.-Mij.

..

180

£<>»» k.tr. M.ditot. ■<-..Aandoelen
v. n.I. A.
Wonokoyo

i

ill',llypoch.bank
'10,1/
Hhe^4
l ,lylV°V'eeikp
Paudbr.
101% Alg.
dito dito (met

27

61
77

VeBt

I

{a

I

iviVn8.0ObV»
nSt
uit.Mp
bl. 8
opp.C
$*\\P*llüf'
A.

!

1& WÖKitAa."-^
Kotterdamsche Bauk-Aand.
Transv. llank4Handelsv. A.
Tweutschol ank-Aandeeleu
ditor dito Adm.Hub.Crf.Ct.

96%

emoeloos

6

4

. d'ï°l.audb.-Mp.j.
,? bWiA.n 5

,to

——

KwandangSoemalataExpl.
& Mgnb. Mpyj. A Aand.
Lobaann Asphalt Mpjj. A.
Ned.-lnd. Explor. Mpij. A.
dito dito Mijnb. Mpij. Aand.
Nederl.Phoaphaat-Mpij. A.
Noord-CelebesMijnb.Mij. A.
Oost-Borneo Mp«. Gew. A.
dito Pref. dito
dito
Pagoeat Explor. Synd. Aand.
Singkep Tin-Mjj. Aand.
SoemalataMijnb.Mij.Aand.

23

,

-

111
104

Guyana GoudPlac.Mpij.A.

85
160
98

_

.>aud.

Sentau-Bor..buikerond. a..

i

I: nT~
160

, ®e<i-^-^eu

!

Pref.A.
Diamantm.N.Z.-Afr.C.v.A.

115%
60

Cult.-Mpu : Aand.
H.M U
0.-Jav» Cultiiur-Mpu. Obl. o

——
d,
—
\ ZZZZZ t

%V% B3X

d,t0,

—'„Bwool"

S
! »go»pitLaadh.-Wpn.Aa»d.
N 'llto. fr
» f

-"

260

Bandisberg"(Mijnb.Mpvi.)A.

102%

A.

6 d.to Aand.
Klondok-Gedoh
dito Aand,

. 43

00)0n
4
Bolland Bank Aandeelen..
Incasso Hank-Aandeelen.

Kaud.T.Handa

’
..

...

";
";

|

Bisconto-Mpy. ltotb. Aand.
I.m. Mpu. v. Zuid-Afrika A

Geuieente-Cred.eb Obhg..

—

|

Stad Bome 7e eu
He «««e Oblig
4
!
Galicië. St. Lemberg Obl. 4
Hong. Hom. Hudapost Obl. 4
99}^
/8
Oostenrijk.
100% H. en lte.«t „Weenen" ObL 4
, -Argent. Hopubüek.
i'rov. .Sauta Fó Obl.
.5
Brov. liahia.
;
.5
5
Prov. Sau Paulo
I
Oauad». Prov. Q-.iebec Obl. 5
UI

*I. Kauk-

Eu

.

27

Alg.Zinkm.Pr. H.M.t.Expl.v.A.

■

*-*

127

Aand..
VIH. Mynmaatschappijeii.

143% 143%
,142%

312

306%

SumatraPalemb.Petr.M.4..
104% Tegal
dito dito

42

'

167
303

SchibajeffPet.C.L.Cv.Pr.A.
dito dito Gew. Aand.

90
111

4%

.. .

-,

'Italië.

118
17
100

Zwitserland. Bonds.leen. 3>£
Egypte. Obligatiën 1876 4
108% I
.
dito Preferent 3%
Reputoliek.
Z.-Afrik.
Obligatiën

c

ooi
204

.

Geconsolid. Goudleening 4
1894 met Spec. Gar. 4
5
Douane-Obligatiën 1886
Leening 1888
" "."* ""
Serie D
Geconv. Leening Serie
C
dito
dito

.

■

»„ KdWivi-iK
A. JShJ)hKL.enKOLOi\I«.M.

4?*°
Obligatiën in goud 1884 .. 5

Leening

Maagtriöht. G.-L. 1896 3
Oblig. 1895 3
Nijmegen.
Oblig. 1890 3%
OYerijsel.
OWig. 1898 3%
Botterdam.
100%
dito
1894-96 3
dito
j 94%
dito
18Ü4-97 3
94% I dito
1895 3
Schiedam. Obligat.
Obligat.
3
Utrecht
100%
„l- 1 Zutptiea* Leening 1886 3%%
I
!
11. BUITENLAND.

94

Obligatiën

——
■

Buesian Petroleum Aand.
dito
dito Pref. Aand.

m

,

"

PeehelbronnerOelbergw. A,

250

iCouifl-Ond.Geud.Ardms. A.
79
.Tav. iiosch Expl.-Mpij. A.
S 9 Javasche Bosoh Obligni.'en 5
53
Javnsohe Cult.-Mpij. Aand.
dito dito lste Hyp. Oblig. 5
94% Cult-Mpö.vJava'sOosth.O.S
94
25
KahbagorMpjj.Suikerf. Aand.
OuligatiSnfS
-1 dito
dito
-, Cult.-Mpij. lCiih'lVllo Aaud.
55 | dito Kaliw. Plant. Aan.i..
dito Marou Aatideoien
'|
f*audb.-Mij. Melattie Aand.
'j
, 93
| Mpij.Bxpl. v. KijsLl. C. v. A.
i
j Ned.-lnd. Cultiuir-Mn.Ool. HJ4
5
I
dito
dito
dito
j
1 N.-1,. IJontaankap Mp|. A.

Industr. en Finano. Ondernemingen.

Certificaten

ttiAis

I

Cred.

Groningen.Oblig.lBBB/89 3%
1895 3

1897 3%
1895 3
1890 3
3896 3
1887 3%

ait;o

ito

....

...... —

dito
dlbu
Haarlem. Leening
Kampen. Beening
Leeuwarden. Leen.
Obligat.
'Leiden.
Limburg. fr.-Leen.

en

"

77W

——-——

..

—_

3%

Java-Bank Aandeelen
dito
Cert. van Aand.
163
Aandeelen
42% Koloniale Bank
prefer. Aand.
dito
59%
Obligatiëu 5
dito
'03%
Likw. Barge & Moorm. A.
47
1*3% Ned- Handel-Mpij. Aand.
dito
Cert. van Aand.
143%
dito
resoontre
5
142%
95
N.-Ind. Eacompto-Mpij. A.
Aand.
92'^ dito dito Cort. van Aaud.
80
Ned.-lnd. Handelsb.
Obligatiën 4
dito
997£ Ned.-lnd.Land-illpy.
Oblig. 5
106
Surinaamse»» Bank Aand.
Transv. liand.-Mpn'. Aand.
23
dito Expl. Suik.f.„Wadaß"A.

...

—-

dito 1894 Donetz Spoorw. 4
4
dito dit» 1867/60 -20
4
dito auo t 100

72

Obl'K- *895 3

——943/

———
* ——
—

.

100%

100%

Dordrecht
3>i
Enschede. Oblig- "" 1889
bl- lmi S%
'a-a-ravenhage.
100%
V
dito 1889 3>-a
dito
10094
dito 18943
dito
d'to 18!)7 3
dito

84% 84%

.„

54

ocl

84%

4

———
77

Galicië Potroleum-Mn. A.
HolLßum.PetroleumMij. A.
166% Java Petrol. Mn. Aand. A.
802% Kon.Ned.Mij.t.Ex.P«tr.br.A.
305
dito dito Cert. van dito*
101
dito dito Obligatiën
,4%
127
Moeara Enim Petr.Mpij.A.
27
Nederl. Petroleum-Mpij. A.
N»d* Eum. Petrol.-Mij. A.
50% Oliebr.inHannover M.t.ExA.
380
Panolan Maatschap Cert.

__

3% 98%
4%

dito Pref.
dito
dito ditoWinstaandeelen
Hand.-Ver. Amsterd.Aand.
dito dito Obligatiën 1891 4%
dito dito
dito
1885 4
dito dito
dito
1894 4
Cred. en Hand.-V. Eott. A.

101

86

128
51
94

dlto

102

94%

117
101

——

Laatst» BeoisU

IJmuidenSt.Trawl.Vissoh.A.
TIU Petroleum Ondemem.
ArnhemschePetrol. Mij. A.
DordtsehoPetr.Mn.Pref.A. 7
dito
Oblig.
dito
Elzasser Petroleum-Mpij. A,4% 100%
128

90

,tv»« Onderneuniigen.
Cultuur Vorstenlanden Aand.

47%
130

St.v. Zeeland pref. Aand.
Stooinv. Zeeland Oblig, „3

77%

101

4

„,

111.

4

Delft!

L

1887
dito Binnenlandsehe 1890 4%
18914
dito
dito
1894 4
64%
dito
dito
dito geo. 1880 G. B. 125 44
dito
G. B. 625
97%
dito
dite 1889 Rothsehüd G. B. 125 4
98%
dito
dito
G. B. 625 4
1389
4
dito
dito
dito 1891 8e Sorie G. E. 125 4
dito
G.8.625 4
dito
4
dito
dito Hope 1889
G. E. 125 4
dito 1889/90
98%
dito dito Hepe G.B. 625 4
dito '90 8e uit(f- Roth'6,lili
4
dito dito 1890 G. B. 625
dito dito 1890 G. B. 8125 4
dito 4e Rothtchild G. B. 125 4
4
dito dito G. E. 625
.4
dito dito G. B. 8125 ,
4
dito 1893 sde Emissie
4
dito a Es. 626
.4
dito a Es. 8125.
4
100%
dito 1894 6de Emissie.
4
100%
dito a Es. 625
4
dito a Bs. 3125

... *

97

Delft. Hoogheemr. Oblig. 3
Oblig. 188 S
-3%
3
Deventer. Oblig. ]890

94V£

dito 1891
dito 1894 4
dito 1896 4
dlto
dito 1898 4
Rusland. Cert. Hamburg 55
Obligatiën Londen 1822
Cert. Inschrijving 5e Serie S
Leening

■

4

3
dito dito 1895
3
dito dito 1898.'
3
dito dito dito
dito dito 1896.
2%
dito Noordzeekanaal 1860. 3
Obligatie
1889. .3%
Arnhem.
dito dito lo h2e Serie 1892 3 V%
Berg.-opZoom. 0b1.1892 3%
3 1.-,,
Breda. Oblig. 1886

94!^

dito
dito
dito

157%
74
62% dito

79%

3%

12

Vorige
20

4

dito
dito
dito
dito
Weßtl. Hyp. Pandbrieven
dito dito
dito
Zuid-Holl. Hypoth. Pandbr.
dito
dito
dito
dito
„all insteil.
TTT
r
v
T»0to ll
l,ie«.
AOl.

98%
101
98>£
101 %
101%

.

"jéf*

■i

_

101

5

_

Noorwegen.
Obligatiën Leening

—

"

A.Nederland.
100& Amsterdam. Óblig. 1861. 3% 100%
100 V dito 1880,00
3^
1003* dito 1897. .'. ."
3%

dito

1888 3
1892 4
dito
dito
Oostenrijk.
papier Mei/Nov. 5
84>ff Oblig. inFebruari/Augustus
5
84% dlto
5
Zolver Januari/Juli
84%
5
April/Oetober
84
dito
in Goud
4
101% Obligatiën
leen. 4
101% dlto bel.vrije Staatsr.
Lemb. C-ern. Jaosy Spw. O. 4
83%
83
Loo. Spw.-Mïj. Prior. Oblig. 3
1844 4
«2% Polen. Schatkist
Portugal. *Oblig. Buitenl.
*—
i
1858/84 m. e. 1 Juli '92 f 100 3
22*_. «dito dito met tiek. f 100 3
_■
*dito dito m. e. 1 Juli 1892
200—500 8
I
«d*. d*. m. tiek. f 200—500 3
t_-_-> »dito 1888/89 e. 1 April 1892 i l4
tioket 4%
saX «dito dito met
«dito dito m.o. 1 April 1892
_»__».
frs. 2500—5000 4%
met ticket
32%
"dKo dito
71
frs. 2500—5000 4%
89
dito Tabaksmonopolie 4%
97

33%

33>5 dito a f 150-500
. , ,
PrOVIIIC. en öemeentel. Leeillllgen.

1881/93 4
dito
dito
dito Inv. Leening 1888 4%

1892 4
dito
dito
dito
1897 3%
dit»
Bel.vrïje Goud-Oblig. 1895 3
Italië. Innohrijv. 1862/81 S
Leening
1890 5
dito
B. 5
Certifi*. Adm. Lam.
dito Tutein Nelthenius 5
Oblig. Pausel. Leen. 1860/64 5

5

Venezuela.

_

_

Inschr. 3
„„

5

33%6 Obl. 1881 £ 100

Obligat. Goudleening 18/6 5

100%

84%
99V

Orig.

Hongarije.

Columbia.

4

hoogste Hoogste

101% Onderl.Hyp.B.m.uitk.Pbr. 4 ■
dito
dito
97%
dito
3%
Oostersohe Hyp. Pref. Aand.
Oranje
100%
Nassau Hyp.-B. Pbr.4
dito dito
dito
3%
96%
101
Pretoria Hyp.-Bank Pand. 4% 101
Eotterd. Hyp.-BankPandbr. 4%
4
dito
dito
102%
100
dito
dito
3% 100
'■
dito
3
dito
100% Stedel.H.Bk.te'sGrav.Pdbr. 4
Utrechtsohe Hypoth.-Bank 4%

——*

...
ihi
,
.....
... ——
V-A
.. ï.%

1898; 4e BïiAD.

penge

'■'

I<% *Gec.Huit.Soh.f 100-500Obl. 1% 18
*dito dito dito £1000
24>é Dom. Reoubl. Obl. 1893
Oblig. 1892.
4%
25
Gaayaq.ül&QuitoEw.C0. O. 6
43
Uruguay. Oblig. 1892. ..3% 42

dito
53? l
Finland. Oblig. Staatsl.'B9 3%

970

—

Laagste Heoqste

Louisiana Geoona. 1874 7
Mexico. Obl. Binn. Soh. 3
33% dito dito AA.Obl. Ie &2eS. 6 .33%
dito dito
5000 Oblig. 6
98% Oblig. Buitenl. Schuld 1888 6
98% dito dito dito 1890 af2o 6
dito dito dito 1890 a£ 500 6
Oblig.'l'ehuantepec-Leenings
86% Argent. Republ. 1886/87 5
Buitenl. Ijeening 189GObl. 4
61% Brazilië. Oblig. 1895.
5
60%
53>4 dito 1883
4%
52
Oblig. in goud 1879
4%

Officieele Prijscourant opgemaakt door de
Vereeniging voor den Effectenhandel.
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DINJBDA& 18 SBPTEMBBB

!

——-—-"

-^
"

.

'
-*"
"
—'
"

——■

.
■

'
"

——-"
"

VAN DEN DAö TAN DINSDAG 18 9SPTJBMBSB 1808. 4e BLAD.

Hi_T NII_(JWS
'"y*

m

Laagste Hoogst

4 M. d. Par. Centr. Suikorf. O. 5

4& l'eruv.Corp.PiratMortg.B. 6
il?) fomv. Corp. Cert. van A.
"As dito

4,0%

_

Moskou-JKurak dito Obl. 4
Wo»kou-Windiiu-Kybinako.4
100
dito 1898 4
„dito ditoSpoorw.
89% Orel-üria»i
Oblig. 4
300%
dito
R. M. 500/2000 4
Sa!>4
.
'Vjasan Uralak Oblig. ...4
99
G. R. 625 4
98% «ito dito dito Oblig.
1897 4
100%, IfJasan Uralak

10% 10%

dito Cert.v.Pref. A.

ven.Tel.lilec.Appl.Cy.C.v.A.
dito dito first mort;f. deb. 5
l4iv
? -id-Afrik. Republiek. 145
cA Nat.Bank Z.-Afr.Republ.A.
Th. South Stand (iritw.) C.
Spoor wegieoningea
0

Nederland.

99%
88%
99

——

Aken—Maastricht Sp.w. O. 4
Almelo—Salzbergon Oblig. 3%
Dell Spoorweg Aandeelen

IJTr~
1027/_
_T

100%
100

99%

cli Spoorweg Obligatiëu 4
Geld. Over.Loc. Spw. Aand.
dito
dito Oblig. 4

97%
99

Haarlem—ZandvoortAand.
Holl. Eleotr. Spw.Mij. Obl. 4
dii^ Holl. IJzeren Spw. Aand.
,„*■£
dito
dito Oblig 3
dito
dito
dito Sbi 100%
Kon.Lec.Spw.Wil!amlllO. 4%
iJ^Tr
Z'i M.t.ExPl. vanStaatsspw.A.
—'
dite dito Oblig. 1892-95 3
lilnsy
1887
3%
lOna? dito dito dito
dito dito dito
1890/98 3%
dito dito dito
1870 5
36
j
>,
Ned. Centr. Spoorw. Aand.
Oblig. S
dito dite
j
lfm

JfX

-—-

J^f

1

—

dito Bew. y.Oitg.Schuld
0° g
Ned Ind. SdoO1"6» Aand.
fZ/i
J!* dito dito Oblig. 1896 2%
_^-~ N. Rhijnap.w. Oblig. 1870 6

J
I7
!(,„,.

;ïï«

lZ\i
urisi
JXia
,2,*
J2*

—

__—_

Amerik:».
AL.ïli. Toi>.Oert.v.U«w.Aand.
dito Oert. v. Pref. Aaud.
34%! dito
92^ I d'lo Aijjomeeue llyp.Oblig

iV&
IJ*

S^

Hoügarije.War.-Gol.Pr.A.
Italië. Spw.l.A-E0.1887/89 3

7TT~

’

~~~~
'

s Voorw. Oblig. 5
58^ seßtZuid-Ital.
5eBt Sioil-dito
A-H Oblig. 3
_^<_

!^~~-

dito dito Cert. van dito 3
Oostenrijk.
4
Carl-Ludw. Prior Oblig.
Fr. Ooster Spoorweg Aand.

I',
~^~J*k

dito dito »e Em. dlto 3
dito dito 10e Em. dito 3
KaU.Eliaab.B.Gia.lijnafg.o. 5

—~

"ZT7
57% 68As

"

..

80

dito

I

1

141

j

j
i

140

w

I

22

j

101

fX
f%
"x

z

93%

"

ZZZ

||

I

105

""

95

' dito

93

91
14

Oblig.
dito le Gec. Hyp.
dito improv.me.it Oblig.
j dito le Hypotheek. Oblig.
Bes Moiu. Eortd. lo H. O.
(dito dito Bxtensiou Oblig.
:

110

_
_
_
-——
91

&Ohio ir.li. O. 4%
«"Jorida Centr. Peu.C.v.g.A.
dito dito 2e 1 ref. dito
dito dito , Obligatiën s
dito le Hyp.Exfc.bds. 1-468 5
dito le Cons. Mortg. Bda. 5
Great North. C. v Pr. A.
llliuo.a Centr. Cert v. A.
dito obiig. in Goud
.4
dito dito dito per 1958 4
dito dü o per 1953L. Div. O. 3%

107% i
102
94

i

-112

|

1

!

102%;

100%6
Wit

i

_

4% 104%

i

13%
18%
18%

.

102%
97%
128%

-

195
103

87

108
131

dito

Oostor

dito

dito

dito
Sam.-Joana dito
Oblig.
dito

Oblig.

Aand.

9% 43
10%
42

——

._

1887/92 4

.

——
———
——
"

"

'

>

.

f£

_

.... —— ——

85^

"
.__

.

..

n

„..

,„.,

—

——

.

.

_»w|Mis__t iir fi pCU. raidMHM hrtt «Mlm

7%,

7%.

6% —-2Tramweg-Maatsoliappijen.
x-_--u
_.-_>-_.«^o

.

...

—

4

1 Uyp.D.C.m.tioket 6
p».-Mi.j Merida C. lult. Obl. 5
K

———

... .
..

-—

—

-

..
.....

.

-rl^'»^ h.l. '.Co

_—

.

.

Car Railw &
'ffeneauala.
V

——

’

... .....

-,

■

.

■

Wesfcl. Stoomtr. w.-Mij dito

.

>*

___

_

West.
Gew. A.
15>-9
'dlto
Zuider
dito
_.
551.'
dito dito Adj. Pref. Stook
_rP9--.i6-ljoolll_.g6T_.
83j.| dito Gecons. le Uyp. Obl.
83%
Pac. Railw.pr.L.gb. I
Nederland.
99% North.
leHyp. in g. 5
Aand. 8
88%
105%6 Stad Amsterdam.
80% Oregou-Calif.
Mf*"_
Oregon Short Line C. v. A.
109J^
35
dito
dito
dito 8
■
105 W dito Gec. le Hyp. 0.5
dito
Rotterdam
dito
f
105%
105%
■
75
dito Non Cuiu. luc.Bouds A.
dito 8
H.3% Gemeeute-Crediet -.ruig
73
7*
56 «£ dito Ine. Bouds B Cert.
N.-H. Ver. Witt»
A.
56% 56%
Je Hyp. O. 5
106
■
voor VoU-WiJt 1867
157%
159%
Paleis
106% Utah Nortb Geo.
,
105 i{. Sau l.'rano. & N. Pac.ing. 5
I.s7J<£ dito dito 1869
-___St.Paul Minu.&Man.C.v.A.
België. Antwerpen 1897 2%
163
100^
dito dito Geaons. Oblig. 6
100% dito Brusael 1886
8%
dito 4%
Mpjj. v. Kanaal-enHavenw.
107% ditodito in2egoud
Hypoth. dito 6
ns
dito
Serie 18535—17672 8
Extens dito 6
Mpij. Buurtspoorwegen. .8%
117% dito dito Bak.
88%
Centr.
Frankrijk.
125>i dito dito Moutaua
Nr. 1-4500 eu 5001-6500 6
96% Crédit Boueie» 1880
8
dito dito le Hyp. 4501-5000
108
Hongarije.
eu 6501-8000 5
102%, Hongaarsohe Hyp.-Bank. 4
103
dito
Exbeniaou Oblig. 4
dito
8
dito
85%
dito Paoifio Exteuaion dito 4
—1
dito
8
dito
Staatsleening
107
dito Eaateru of Minuea. d*. 5
1870
132>£
Pensylv. Spw. Cert. v. Aand.
91
Stuhlweisa. Raab-GrazSpw. 2%
112% Pitss.
O Ch. 1,. St. L.mg.O. 4%
1
109 V
4
117% Theiae. Regul. Gesells..
Pitteb. Fort W. 0. v. A. 7
165
86
Italië. Bal. Roode Kruis
—_
Port Royal & Auguata l»o.
139
Oostenrijk. Staats 1. 1854 4
Obl. 6
119
1860 5
dito
dito
108^ South. Paoitio leHyp.
108%
]09V
Texaa &N. Orl. (S. D.) C. 6
Uox 2 "0%
dito
dito1864
161%
163%
343/ South. Railw. Couip. Pr. A.
173% Crediet-Anst. 1888
5
Ut
Mtg.&Coll.
Tr.Obl.
o»V{ dito
101^ K. K. Ooatenr. Boden
31 £
Crediet-Anst
8
Oniou Pac. Rr.Comp.C.v.A.
30%
30%
Pref. Aaud.
100
dito dito 1889
8
dito dito
64% 65
65
Stad Weenen 1874
dito dito Cert. v. Pref. Aand.
64
145
55
!
Goud Oblig. 4
Pruisen.
975/ dito dito
21
WabashSpw.afg.C.v.Pref.A.
Keulen-Minden 1871
20K
8%
30%6 ditoCert.v.6pCb.Deb.Bondsß
183% Rusland. Binn. Stal. 864 5
C.
v.
A.
!
dito
1666
5
157
w»ab. N.-ï. Pens.
dito
6%
157>£
?
I 139% Rgks-Adels-Agrar Bank ..5
137
gj. diio <jito dito (non Voting)
—___{j}y<jK
ito a,h,o Oblig. in goud 5
69
Servië- Staatspremielee2
ning afgestempelde.
sfi <l dito dito Gen. Mortg. Bds.. 3
55% 55%
,gft dito dito luc. Mortg. Bonds 5
38
—!——
Spanje. 3*/. StadMadridlB6B
15%6 16%
Brazilië. Sp.wegl. Oblig. 4%
6 ! Turkije. 3'/„«Leening 1870
26^
Ueate de Atiutts dito
6
Zwitserland.
.„ 5
j 80
llaug.u« del'EtatdePribourg2
West Minas dito
j
8
|
Stad Genève 1880
52 3x Canada.Cau.South.C.v.A.
102%
j 44% Afrika. Congo Loten 1880 /
j
m
dito 2e Hypotheek Oblig. 5
Amerika.
8
Canadiau Pacifto Cert. v. A.
86% 86% |
—,Canad. Paoifio le Hyp. Obl. 5
66% Panama Kanaal 1-860.000
dit Atl &N w. le H. O. 5
1
-—1
=---=
dito Algoma-Branoh dito 5
dito Laudgrant
op
dito
levering.)
dito
B>i
(Affaires
..o
"8
ïw-nit *K-WeatleHvD. dlto 5
hipoHmkbaik.
„j,

112%

3%

ditoNo.l4sl-30000b1.1897 4

102>£

-___

———

Obßg. 4
Oblig. 3
Aand,
dito 4

Semarang Cheribon Aand.
dito
dito St.-Mii. O. 4
Serajoedal St-Tr
w.-Mij A
'
dito
dito Oblig 4
Tr.w.-Mpij. „de Meijerij" A.

130

—

——

dito
dito
112% Ooat-Java dito
Aand.
dito
dito
100%
OMif. 4
101
Passoeroean Stoomtr -Mij. A.
104
Probolingo dito
Aand.
203
Rotterd. Tramweg-Mij. dito

11% 11%

15%

dito

Noord-Holl. dito

100}^

63%

4

EersteGron. Tramw.-Mij.A.
Goouohe Stoomtram dito
dito
dito Oblig. 4
Haagaehe Tramw.-Mpij. A.
dito Oblig.
103
„.dito
Kediri Stoomtr.-Mpij. A. 4%
dito
dito
Oblig. 4
Madoera Stoomtr.-Mpij. A.
Malang
dito
dit»
Modjokerto dito
dito
Nederl. Stoomtr.
dito
103
Oblig. 3%
dito
dito
Ned.-Ind. dito
Aand.

—

94%

Krie

10%'

,

—

dito C. v.le Pref. dito
38% i! dito
18% dito dito Oreg. 2e Pref. dito
19
dito dito C. v.2e Pret. dito
110% Chic. & Ene le Hyp. Obl. 5

,

pref. Aand.
le Hyp. Oblig. 4

dito

63
83}^

„sÜosch-Helmond Oblig.
B»9ak-Maldeg.St.tram-Mij.A.

102%
U7%

77%

13 ____________

,

Laagst» Hoogst

152

——
———

14% e 14%
55
55%

I

Spuorw.-Mpij. Aaud.

_

I'%

5
7
4
4

.»%

7% 8
31% 31%

15%

102%

Cl.Ciuc.Chic._St. I*. O v.A,

.

_
_

—

—

dito

35^
89

"~—~

i

Boaon—Helmond Str MB* A.
diverse coupures
, „

101%
102
104%
97

dito 2e dito dito 4
dito Dall.
Wace leH. O. 5
Miss. Pacilic Cert. V. Aand.
!
Nashv. Chatt. g. le H. G. O. 6
103
N.-Y.Otr.Huda.R.Oert.v.A.
21%
dito Outario „ Weat Aand.
20%
16% Nerf.
&
0. v.

.

—

Clev. Akrouen Col-O v. A.
Clev. Akion Alg. Hyn.o.s
dito Kg.uu).
2e Hyp.. .6

;

71%

—

105

if> ! Oeuv.-Rio-Gr.Cert.v.Aand.
dito Pret Aandeelen
55>^ I dito Cert.
v. Pr e f. Aaud..
it>% dito Obligatiëu.
4

107%

..

;

i

45

92

fA

'

97

dito v. öpCt.Pref.StookA.
Ciuc.St. I. &K.Prioriteitsl. 5
Chic. K,-I«l. <S-, Pao. C. v. A.

j

«

51%
61^
99%

I

I

30%
21%
20%

dito .k.wa Midlaud dito S
dito Mnd. KxUntiou dito 7
dito
iueuominee
dito 7
dito N.-W. Union dito 7
dico Winoua Sfc.-P. dito 7
Chic. Uurl. Quinoj. C.v.A.
Ohio. Mil.r.
C, v. A.
dito dito »'. U. Oblig. ..5
dito MiU. (papier) Oblig. 7
dito dito (in goud) dito ..7
dito Lake Sun, Dv. dito 5
Chic Gr. Trunk2e Hyp.Obl. 5
Chic. ür. We»t. ..-.O.Debeut 4

101% ;
I U»iß.ftouth4We*fc,Sp,M,o, 7
108%
17y ,

ZZZZZZ

10^

—-

'

71>-£

oblig 7

üeaonsoMd*

!__

dito
dito
dito
1890 4
8?
1880 1. R- 125 3
dito
1880 dito 625 3
dlto
5
Dombr. Aand
\iSH Iwang
dito
dito G. B. 625 5
106%
'°6>i
Oblig
"*%
dito
4% 98%
625
R.
»»%
dito G.
dito
4% 100%
Spw .O. 4
««.% Kosl.-Woron.-Rost.
4
102
Oblig..
'°% Kurak-Ch. Aiow
dito f 500—1000 4
*;
dito
dito
9V
dito R. M. 600 4
,"%
500/2000 4
99% 99J»,»
dito dito R.M.
Kursk-Kiew Spw. Oblig. 4
dito
dito R.M.2000 4
}?"%
Oblig. ..5
Moskou-Jaroulaw
1*5% dito dito Arohaugel
Obl. 4
'—
JX°
100
Moek-KiewWoron.Sp. Obl. 4
\

1°2%
f>

I

dito

!

;
88%
57

_

itco7x

GrUltoa° ds"p*-M-Oblig. 1861 4
1888 4
dito

»8%

:

~ZT~7
97% \|

Spw. Obl. 5
60%
61% Port.S.M.(Beira-Baix»)l88*0 3

*°%

||

"i"~__

Oblig. 3

..

I*%

138%—
j

1

dito dito Priorit. Obl. 125 4
625 4
dito
dito
dito
dito 1250 4
9e Serie dito 4
dito
dito 7e Serie geg. Obl. 4

\fK
Ij,
H%

181

131

.

~~

dito
dito 4
dito
_^~~~
Lemb. Czer.-Jasny Spw. A.
7T*~~Looaal Spoorw. leHyp. O. 4
w
Polen Wareeh. Weenen A.
"T~7— dito Aotions d» Jouias. /

'11%

i"

99%

97%

van

77
88

6
Louisv. Naahv.
dito dito 2e Hyp. dito 3
108%
dito dito Sinking F. O. 6
1 dito
Collat. Tr. in g. dito 5
ditoMob.&Montg.leH.G.
O. No. 14—099 1%
710/ St.L.&SanFranc.gew.Aand.
65
dito Cert. le Pref. dito
32 . St.L.&SauFr.Cert.2ePr.Aand.
St. Louis & Sa u Frauo. Obl. 6
Alg. Hyp. dito 6
115
dito
Gen. Hyp. dito 4
78% dito
dito
Wich. West-Oblig. G
95% Mexie. Intern.priorlineObl. 4%
102% Mexico.Nat. Sp. le Hyp.O. 6
104 V Mich. Centr. Sp. Cert. v. A.
104% Mimi. ~-St.L. geo. leli.Obl. 5
Min.St.P.audS.St.MarieO. 4
12% Misa. K. &T. Cert. v. Aand.

——

-

Vorig»

—— ——
——

18

St. Louis Cairo le Hyp. O. 4
st. Louis & Southw. Oblig. 4
Louia.&Jeiïersonv.Br.G. O. 4

qqt/

_—

..
dito Cert.
Pref. Aand.
Hypotheek Cert. . 7
117% j dito leSinking
i dito
F.tnd Oblig. 6

_

97% 98
19%
75
74%
19
Exd.

58% Louiav.Nashv.Cert.v.Aand.
Obligatiën

■

99%

—

——
06-% e

55^„

99%
89%

6
108% Ch»a,Ohiol»Hyp.UlBll6do,
dito ditoAlgeui. Hypoth.
86
N°. 1-18448 en 18489-81830 1%
Ohes.Oliio&Wouthiv.aell. O. 6
Chic. N.-W. Oomuionit.

114% ]
11J%

88

33% 34%,

Ij 21%, I Central PaoHie Sp.M, Aand,
i 21
dito dito Cert:. v. dito
1025 g dito'l'rustCrt.v. leH. Obl. 5
dito Oblijj. p. 1939 5
94% dito
dito Trust Crt. v. 11. Obl. 5
98*
dito Obl. 5
104% dito Calif. Oreg.
dito Ser. B. 1-5800 O. I
1041^ dito
102_; ditoSnn.loayuiuViilley dito 6

-■

—-—"I

dito Cert. van dito 3
M Ciroum Etuea Spw. Oblig. 5
dito dito Afgest. Ov. A.
Dftjy
l"X Middell. Zee Spw. Oblig. 4
SUil- Spoorw. Oblig. 1892 4
621&
q'fU Victor Emanuel Spw. Obl. 3

99

13% 13%8

..

'

88&
if*

i-.-.)uiit,Sp.-Mij.Obl. 8%

'

——
——
——

,.

Obl. 3

4
dito Adjustment Oblig.
4
72%e | Ct.v.Guar.ii'.Nob.i>.Hop»„Q.
g
"
Oert. AdiuJjeembniggeuo.s. 6
Atl. <Fc Pao. Cert. v. Trust B.
■M):>,i i Haltiiuor«iSj,OhioC.v. Aand.

■■

N. Westf. Spoorw. Aand.
Ned.-Zuid-Afrik. Sp.w. A. 6
dito dito 2e Serie Aand. 4%
dito
dito Obl. 1891 4
1889 4
dito
dito
1890 4
dito
dito
1894 4
dito
dito
1897 4
dito
dito
N.-Brab. Boxtel W. Aand.
dito Oblig. 4%
*dito
dito dito öest* 1875/80
2e Hyp.
dito dito
België. N.-Sp.Z.-Afr.-Rep, 4
92%
35

(Bgypto).

13%, |

"

2

oTj

Oblig. 3
Oblig. 4
dito dito dito Z. K, 625 4
dito
dito Oblig. 1894 4
Wladik.
G. ]?,. 625 1894 4
dito dito Prior Oblig. 1896 4
dito dito
dito
1897 4
Zuid-Oost Spw.-Mij. Oblig. 4
Zuid-West Spw.-Mti. Oblig. 4
Zttid-Weat Sp.M".
R. 625 4
Turkije. A nat. Obligatiën 5
Anafdiê 2e Berie
5

91 i^ ■*» «■

——

9L

—99%

ranaoauc. Spoorw.
Wladik.
dito

89%
97%

Vorig»

97% Union Term. No.l-11500b1.5
18% Kans.CityPittsb.GulfTr.C.v.A.
741? dito dibo le Hyp. Oblig. 5
20
Lexingt.&Eaet.R.C. C. T. O.
18% St. Louis Cairo Cert. v. A.

99%

4
W/s Wf , dit° dito 1898
100% 'i'JumskS.-M.
bel. Prior. O. i
1

T

_°*

Laagste Hoogste

Vorige
99

40%

3%

—
hauqst» Hoogste

.—

90

«s

"

I Pandbri.veu groot /500 met
het daarbij behoorend Aandeel groot 100
8%
ditoSchuidbri.T.groot/sso.

I

;.,,,

'

’

'
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Beursoverzicht.
Berichten omtrent fondsen voorkomende
°P de officieele
lijst. BuitenlandaoheStaatsfondsen
**ren over het algemeen wat flauwer gestemd.
°ok Amerikaansche Sporen waren, in aansluitine
9t
? New-Tork en Londen, lager, doch met weinig
''«tionaleStaatsfondsen warennagenoegonveranderd.
flauwer.
S«it»nl. soorten % a %Dcli
2, Dcli Mpn. o, Langkat
Hooger waren : Amst.
Aand. Koninkl.
1, Rotterd. Dcli 1, Sakoenda
put*
6
1.
tr- 10, Palembang 1%, Aand Omnibus
T
Trager:
Cert. Arendsburg 1, Cert. Dcli

r»noo

Dcli 1%, Senembah 4, Oblig. Zeeland
Sporen stil.
Russische Sporen nagenoeg onveranderd.

Biunenl.

%

_,

%.

1% lager.
Gulffshares 18%-%, Panama

Sporen

v,

Mn.

a

.

-Berichten omtrent fondsen zonder ofncieele
6, \oor-

-Bc*otc*ot 100%
*"tolongatie

2 pCt.

Slotkoersen van in de officieele PrijsCourant voorkomende Effecten.

—

p Portugal 1888 met ticket 33%. Tabak-Mij. 88%.—
Sumatra-Palerobang 106.—
313.
Central Paeific Aand.
.ohiuon Topeka 13%,.
Oregou Short
t:-t».
K. C. Pittsb. le hyp. 75.
in°ome b. 56%. Union Pacifio 30%.

T^oleumbronnen

—

—

——

—

Beursnieuws.
Wisselkoers vann 12 September.
’125.— g
Ï3» kort . . 47.77% gj Petersburg 3ni.
2m. . „ 47.20 g | Weenen . 3m.„ 98.50 g
t^dem
g
«■«iacheß P.k.„ 47.65 g Oos.Bnkpl. 3 k.„ 98.—
59 05 g
7„
3m. „ 47.20 g Pruisische.
58.20 g
"^^tewßoi,, k. ;; 47.62% g „ 3
12.06 g
„
k.
g
K„
46.70
Londen
„
»
Bm.
-m.- 11.96 g
'
135.- !i
S-.1-.
SV»gal. Sm. „ —.— g Rotterdam.....„ —.—pCt.g

’

*«"

*.S

m.

A«tw" 9» Sept.
t r ,t'*Ö-«n

van

„

.

.*"

j

.

Disconto
2%
Amsterdam kort 209.60 gg 209.95
209.95
Rotterdam kort 209.60
43.-

ff

Coupons. Oostenr. in p.

/20.97%.

p
p

Dito

’ .
.
’

11-53—,
20.97%, Div. Engelsche per
I," ""w* Per f
11.93—, Portug. per t f —.47.25—, Div. Rnksm.
ranaohe f 47.30—, Belg.
h SB-60—, Hamb. Russen 1.22—, Russen in Goud
in Z- B- 1-25-* P »P* Boebel ’-.
*o«i VB9^h* p- z* E* /""
Spaansohe in frs. 47.—,
Bb?
W"_?nlandso-« Piaster 1.05—, Amerik. Goud Dol1.05—.
Mexikaanaohe Dollar
"* 2.47-,
vau bet geld bü de Ned. Bank sedert 30 Aug.

U Zilver

'

’ ’ ’
’ .’
’

*

"hK\ "^^^l"^^
11

~T"I

il

I

lilnu

;

55

lm

55^

1898. Disconto van Wissels met drie handteekeningen (witte aanvraagbiljetten) 2% pCb. Dieconto van
Wissels met twee handteekeningen en van promessen (blauwe aanvraagbiljetten) 3 pCt. Intereat van
beleeuingon van Binnenl. Effecten 8 pCt. Dito Buitenl. Effecten 3% pCt. Dito goederen 8 pCt. Korte
Beleeningen 4 pCt.
Voorachotten in Rek.-Cour.
4% pCt.
12 Sept. 1898.
Speciekoers.
Goud. Stukken van ’lO, oude ’9.90 ’lo.— O. ger.
Wicht. Souv. ’l2.
Duk. ’5.75 4
a ’12.10-;
St. v. 20 mk.Vll.Bo— a, ’11.90—; d". 20 fr. ’9.50
’9.60-; Barengoud p. Kg.fijn ’1640 il ’1655. Zilver.
Stukken v. 5 fr. ’2.35 a
Pruis. Thaler ’1.75 a
’1.78; Z. v. 1000 a 980 ’—.— a —.— j ld. 900 a 700
/48 a —.—.

_

van het Landbouwbureau te Washington is de gemiddelde stand van katoen 79.8, van maïs 84.1, van
tarwe, na den oogst, 86.7, vau rogge 89.4 en haver 79.
De vermindering van het gemiddeld cijfer derkatoen
is voornamelijk te wijten aan de overmatige regens
in het Oosten van den staat Missisippi eu de wormen
in Toxas.

Varvolg Nieuwstijdingen.
De Minister van financiën geeft Don"
derdag 15 September geen audiëntie.
KON. ACADEMIE VAN WETENSCHAPPEN.

In de heden gehouden vergadering van deKoninklijke Academie van Wetenschappen herinnerde de
Voorzitter, Dr. H. Kern aan de heugelijke gebeur-

.

I

"—-"T-"

=—

*^

dering Btaande de voorlezing aan van het antwoord
op het aau H. M. gericht adres van hulde, in welk
antwoord de verzekering wordt gegeven van Hr. Ms.
dankbaarheid voor de aanbieding van het adreß.
Naar aanleiding van den wensch door H. M. de
Koningin-Moeder in de proclamatie tot Hare landgenooten gericht, de wensob, dat ons volk groot moge
zjjn in alles waarin een klein volk ook groot kan

wezen, spoorde de Voorzitter de leden der Academie

aan, om naar hun vermogen bij te dragen tot den
bloei en de bevordering der wetensohap, opdat ons
land niet achteraan komen in den gang der ontwikkeling en beschaving.
Bjj de voorlezing van het levensbericht van wijlen
den Heer J. P. N. Land, waren drie dames, familieleden van den overledene, in de zaal aanwezig, onder
het maandrapport wie een jong meisje, ongewone verschijning in deze

—

12 Sept. Volgens

_

Il 'SarTrSPt
_

—».'——wM~mr

deftige vergaderingen.
Op de publieke tribune waren meer toehoorders
dan gewoonlijk.

De waardeerende woorden in het levensbericht
aan den Heer Boot gewijd, werden
zie blz. 1
wet een warm en sympathiek applaus begroet.
Verleden Maandag, bij denintocht
der Koningin, even voordat het koninklijk rijtuig den
Dam bereikte en de schutterij met trommelslag in
het geweer kwam, schrikte het paard van een wachtmeester, waardoor het paard van deo bataljonscommandant even opsprong on een sergeant-majoor der
schutterij ernstig aan den voetverwondde. Genoemde
sergeant-majoor had de tegenwoordigheid van geest
het paard terstond tegen te houden, en wist, niet-

—

—

tegenstaande zone eigene verwonding, de alsluiting
tenissen van de vorige week, aan deu blijden Intocht
van de Kalverstraat op dat gewichtig oogenblik voorvan H. M Koningin Wilhelmina in de
beeldig
te handhaven.
jong,
gejubel
en
onder bet luide
van oud
arm en
Dr. H. J. Sleur s, oud-Gemeenteraaadsen aau de daarop gevolgde plechtige Inhuldiging
lid, enz., te Rotterdam
wiens afscheid onlangs
in de Nieuwe Kerk, waarbij ook de leden der Acais hedennacht te Nijmegen overleden.
gemeld werd
demie tegenwoordig waren.
De Heer B. Kentie, aannemer te
Verder deelde spr. mede, dat het bureau der
Academie op Woensdag jl. in de gelegenheid werd Woudrichem, werd. bij het afbreken van eene
schuur te Hieuwend;,,k (N.-Br.), door een vallend
gesteld, een adres van gelukwensching aan H. M.
gebint zoodanig tegen het hoofd gewond, dat
de Koningin aan te bieden.
hg
den volgenden dag aan de gevolgen is overj.l.
door
Augustus
op
31
het bureau
Bovendien is
een schrijven gericht aan de Koningin-Moeder, om leden.
De tijding van dit ongeluk heeft een fanfJlielid,
de hulde der Aoademie t« brengen an de wüze
Regentes, die zich als leidster van hare dochter de de echtgenoote van den arohitect M. van Gooi,
te Woudrichem, dusdanig getroffen, dat zg eenige
bewondering en de liefde van haar volk heeft veruren daarna helaas ook is overleden. De deelworven.
[
neming is algemeen.
hoorde
verga*
de
Op verzoek van den Voorzitter

—

—

.

D- OOLGAARDT
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Commissaris

De Groothertog van SaksenWeimar
en zijne dochter, de Hertogin van Mecklenburg,
vertrokken heden uit Den Haag naar Amsterdam.
Te Gent (Betuwe), zijnZondagnamiddag een aantal woningen, bewoond door li ,
gezinnen, genaamd Kommerdijk, afgebrand.
De firma Rogier Ne riozse Richter, te
Bergen-op-Zoom, heeft dezer dagen een geheele
installatie afgeleverd voor eene beetwortelsuikerwelke in Spanje aal geplaatst worden.
De tweede te Schagen gevestigd*
Coöperatieve Vereeniging tot aankoop van veevoeder, meststoffen en zaaizaden, heeft de levering van
330 balen Thomasphosphaat, op een gehalte van 18
pCt. phosphorzuur, geheel oplosbaar in citraat, gegnnd aan den Heer Morra, te Alkmaar, voor 2.15
per 100 K.G. Dezelfde vereeniging zal aanbesteden
de levering vau 240,000 lijukoeken, en de eerate
(adminialdaar geveBtigde Coöperatieve Vereeniging
strateur de Heer C. Koon) de levering van 375,000
ljjnkoeken.

’

De vier do o r de in H ollandi N o or dei
„Vereeniging tot verbetering van het
Schapenras" aangekochte Engelsche rammen zullen
gestat:onneerd worden in de navolgende plaatsen :
de Cotswold te Schoorl bjj den Heer A. J. Peeok ;
de Wensleydale te Schagen bij den Heer J. de Veer;
en de
de Lincoln te Twisk bn* den Heer J. Zijp;
Hampshiredown te Sohellinkhout bjj den Heer J.
gevestigde

——
—

Palensteijn.

Bjj
ontslag

gustus

de Sta a t ssp oo rwe g en il eervol
verleend aan den goederenklerk J. D. A.
te Rotterdam (Maas), ingaande 25 Au-

il.

'HSyßerdam,"'*2

Sept.

Binnenlandsche

öranen:

Jarige Tarwe ’7.50 a 9, nieuwe ’6 a 7.85, Rogge

fl a 5.25, |Wintergerst ’7 a 7.85, Zomergerst ’7 a
a 7.30, Chevallergerst ’7.45 a 8.65, Haver ’3 a4,
Bruine Booneu nieuw r"9.75 a 10.50, Erwten ’7.50 a
8.60. Koolzaad ’7.50 a 8.50.
Rotterdam, 12 Sept. Koffie. In veiling van No.
487 19 bn. 488 478/9 en 494 opgehouden.
Suiker onveranderd stil.
Tabak. Afgedaan 24 vn. Maryland. Behalve 5976
pn. Sumatra on 2090 Borneo komen 32 dezer 82 pn.
Paraguay ter markt.
80 vn.
Margarine. Afgedaan 850 vu. Harrison

54 vn. Girard ’B5.
United
Palmolie. Afgedaan voor export 5000 Kg. prima
gezuiverde Liberia.
Tin vast. Banka aanstaande veiling 44% plaatsbaar

.....

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DINSDAG 13 SEPTEMBER 1898. 4e BLAD.
ondergeteekendebetuigt zijnen
'l U
ï^edank
C. VEENENDAAL, Druten,
voor de blijken van beAdvertentiën
,

*

van 4 of minder regels ’1.15,
iedere regel meer 27% Cent.

Liefdadigheids-Advertentiën halven prijs, zonder rabat voor tussehenpersonen.

fVervolgder HamUie-Advev
tentiën uit het Se Blad.)

bevallen van een leven-

WILHELM GEORGE
DEELMAN,

in den ouderdom vanruim 80 jaar.
A. UHLENBROEK.
Amsterdam, 9 Sept. 1898.
Eenige en algemeene kennisgeving.

praetisch met het
Tabaks- en Sigarenvak vertrouwd,
gewoon zelfst. op te treden en met
publiek te verkeeren, met de Mod.
talen en Boekhouden, alsook met
zoekt plaatsing als

Hoeden-Modiste,grondigmet
het vak bekend, terstond gevraagd

Examenopleiding, ZÏ^Z" Voort
Talen, Wiskunde, enz.,
Lessen in afz. vakken: {^l^zr1 les"

lett. P No. 582, aan KOOTKER's
Centr. Advert.-Bureau, te Leiden.

HANDELSQNDERWIJS.

met November, boven 25 j.,

G. en goede getuigen vereischte.
Loon
110. Adres in persoon of
sohrift. Heerengracht 116, Amst.
een flinke KEUKENMEID,
Koken en genegen
Huiswerk te verrichten, en een
2e MEID, goed kunnende Naaien
en Strn'ken. Adres : Obrechtstraat
7, Mevrouw VAN WELIJ.
goed kunnende

Dochtertje

MARIA

in den jeugdigen leeftijd van
jaar.

CRA ANDIJK, Van

L. M. WECKESSEN.
C. H. M. WECKESSEN—
Van Monzil.

Eeghenstraat 46, vraagt terMevrouw
stond een DAGMEISJE (niet

beneden 16 jaar), voor de Kinderen
en licht Huiswerk. Zich aan te
melden van 11—12 'smorgens of
's avonds na 8 uur.

Algemeene kennisgeving.

Rouwbezoeken fcunnen niet worafgewacht.

Amsterdam,

2de Oosterparkstraat 257.

GemeubileerdeKainers
gezocht, omtrek

Leidscheplein,

Heden overleed te Zeist onze
zeer geliefde Zuster en Tante

ELIZABETH ANNA VAN

in den ouderdom van ruim
82 jaren.
Vit aller naam,
J. H. HALLO.
Amsterdam 8 Sept. 1898.

P. W. NOOEWEEGEN

in Veiling

brengen:

Vier hechte, sterke en
weldoortimmerde

Heden overleed te Brussel,
ten huize van de familiePRUBoulevard Leopold H
No. 190, de Heer J.
oud-Inspecteur der Comptabiliteit brj de Maatsch. tot Expl.
van Staatsspoorwegen.

Eenzoekt een gemeubileerde

learning to Bpeak and write Engl.,
native
by JAMES
teacher. Prinsengracht 925, Amst.
(8405)

Rijke Salon-Pianino,
aangekocht,met 5

Het Collegium Studiosorum Universitatis Amstelodamensis brengt
ter kennis aan hen, die voornemens zijn aan de Universiteit van
Amsterdam hunne Studiën aan te
vangen, dat er vanaf 20 Sept.
a.s. gelegenheid zal bestaan zioh
aan te 'melden voor het Lidmaatsohap van den Amst. Stud. Bond,
schriftelijk of persoonlijk, op de
Sociëteit S. A. L. V. K,Rembrandtplein 10, of ten Huize
van ondergeteekende, Sarphati-

AMtertlamsGlie"stnditen Bond.

7 Mei j.l. nieuw
ter
j. gar., weg. vertrek n.
met tab. en gar.
Overn. v. si.
Te bez. 2—5 Prinsengr. 672, bovenh.

Zuivelfabriek

„Het Wagen van Ommen".
Mijn

’

Roomboter noteer ik nu
bij 4 Kg. franco

Namens het C. S. V. A.

A. H. J. BELZER,
h. t.

|

_*____w_w_ve

Door een noodlottig toeval
overleed heden, 10 September,
te Zutphen, tot ons aller droefheid, onze Broeder

JOHANNES LEONARDUS

in den ouderdom van 36 jaar.
W.

Adj.-Onderoff. 7e Reg. Inf.,
en Echtgenoote.

WILHELMINA BURGERS.
__■___-»«___■_*_—__F_*a3BV_—HßO_Mi

Kad.lSeotie E No. 1858.

Gelegen naast voorgaandPerceel
en dienende tot Magazijn.

_lo.3Kloveiiersl)orpJo.lOÖ
hoek Doelenstraat.Kad.Sectie
G No. 655, groot 1 Are 76

f Pi Ut 1

1* U

0.13,
No. 4 Sectie
KrotumeG Waal
N
No. 4123,

Kad.
groot 1 Are.
De Perceelen 1 en 2 worden
eerst afzonderlijk geveild en
daarna gecombineerd in afslag gebracht.
De Perceelen zgn van Gas- en
Duinwateraanleg voorzien en to
bezichtigen des Dinsdags en Donderdags alsmede op den Verkoopdag van 1 tot 3 uur.
De Bewijzen van Eigendom en
de Veilconditiën zullen 4 dagen
vóór en op den Verkoopdag des
voormiddags ter lezing liggen ten

Kantore van den Notaris P. W.

No. 666, en

Prinsengracht
Copie ten Kantore

de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bö het
overladen van onzen geliefden
Broeder en Behuwdbroeder, den
beHeer JACOBUS
tuigen wij onzen oprechten dank.
A. BROEDERS.
J. M. BROEDERS—POTT.

van den Notaris P. W. SCHKEUDER, Frederiksplein

talrgke bewgzen van belangstelling, dezer dagen door
_dj ontvangen, betuig ik mgn hartelijken dank.

sterdam :

\roor
-1

Amssterdain, 12 Sept. 1898.

de

Dr. H. P. BERLAGE.

Amsterdam, 12 Sept. 1898.

de vele bewgzen van deel-

neming, ontvangen tijdens de
ziekte en bö net overlijden van
hare geliefde Moeder, Behuwd- en
betuigt de Familie

16^

J. C. SCHOGT en J.
Makelaars, zullen op Maandag
3 October 1898, des morgens te
half elf uur precies, ten overstaan
van den Notaris F. C. P. BOTEKHOVEN DE HAAN, Verkoopen,
in het gebouw Aan de Weldadigheid
gewijd, Heerenmarkt te AmDe Opstal van gemeld
waarin gemetselde Fornuizen met
zwaar koperen Spijsketels, Koperwerk, Materialen, Brandkasten en

verderen Inventaris.
Notitie intijds verkrijgbaar bij do
HaarMakelaars J. C.
lemmerdijk 99, en J.
Vijzelstraat 70.
29,
Donderdag
Bezichtiging
Vrijdag 30 September en Zaterdag

1 Ootober, des morgens van 10 tot
3 uur.

J

(8400)

|HtH>Hg> <0r

m <#H#

Doeltreffende Spniten. é1
i Amst.
CaoutchoucNo. 12,

De WERKEN van C. J.
VORSTERMAN VAN OIJEN
voor f 3.— in plaats 16.85.
1. Handboek der Meetkunde. 2 deelen met elf uitslaande
Platen. Prijs f 5.40 nu 1.25. heeft zijn praktijk herva*
2. Theorie der Algemeene
Rekenkunde. 2 deelen. Prijs
’4.25 nu I—.
3. Lessen over de Cijferkunde. 3 deelen. Prijs ’2.70 is wederom te Consulteer©»nu _.—.
4. Theorie der Algebra. 2
deelen. Prijs ’4.50 nu I,—.
Elk Werk naar keuze voor den
Arts.
daarbij vermelden spotprijs. De 9
tot nader aankondiging niö 1
deelen in eens gekocht voor 3 is
te Consulteeren.
in plaats ’16.85.
Toezending franco na ontvangst
Postwissel, waarop verlangde ver-

’

’

’

E. STARK,

’

ÜL HES BE
G. h.

’

meld staat.

Verkrijgbaar bij

’

D.

Bazar van Goedkoope Boeken te

Rotterdam.

-

Piano Muziekleeraar,
Viool.

H. W. KOOY.

Prin-

sengracht 672, is over Lessen te
spreken: Dinsd. en Vrijd. 2—4. (8409)

Li

nimf

DiaLITAI.IACÖBS,

Tesselschadestraat 15,
is vanaf Maandag 12 Sep'
tember weder dagelijks va»
I—3 uur te consulteeren. (83**'

Halteruian,
Meïï. Tlruiole
Tandarts,

Tolhuis over het IJ. Prinsengr. 810 o/d Utr.straat
raf
_AT* Opening Dinsdag
13 Sept. -SB®
_J(p~ Sleohts korten tijd. Voor de
eerste maal in Europa.

Dagel. Consult van 11—4

Henrifitte van Geltoii,
(8352)

"iJBS

Strijders van den Mahdi,
vanEgyptisch

Inboorlingen

zal Woensdag 14 September ba»r
praktijk te Amsterdam hervatte»

verlorënT

Sudan, 35 personen, Mannen,
Vrouwen en Kinderen.

Dagelijks Voorstellingen,
Entree 50 et. Kinderen 25 et.

Een Gouden Broche (pijl''4
met brillant). Tegen belooning tjj"
rug te bezorgen bg den BoekU'
C. v.
Eunstraat 28.

KINDERVOORSTELLING.
Entree 15 ots. p. Kind. Begeleiders

of Verloren:
Vermist
Een Gouden Dameshorloge

des namiddags 4 uur en des
avonds 8 en 9 uur.

Woensdag en Zaterdag, nam. 2 uur,

25 ots. Overvaartheen en weder gratis.
NB. De eerste Voorstelling heelt
plaats Dinsdagavond 8 uur.

Prinsengracht 711—713*

Minvermogenden bizondere tarieven.
Naast de geneesk. afdeeling bestaat tevens gelegenheid voor nietzieken van eiken leeftijd, om in de dagelöksche behoefte aan beweging
houding

te voorzien, tot behoud van gezondheid,verbetering van slechte
en gang. enz. Hierbij wordt ook van de Zander-apparatengebruik gemaakt.
DE DIRECTIK
(,3404)

VAN

Remontoir (Vaoheron). Wie dl'
Horloge aan onderst, adres terugbezorgt krijgt een belooning va*1
20 Gulden.
Adres: Tesselschadestraat 29*

Weggeloopen,

Dond.avond, een cyp. Kat. Kent
knip in het oor. Adres : JUBB1"
Kruier, Westermarkt.

"huwelijkT

ruim 30 j.oud,
Een
zonder kinderen, wenscht kenW.B"
making met een gep. Ind. Officie 1'
Br., onder motto Huwelijk, Kio»"
Sophiaplein, Amsterdam.

H. G. BOM,

Wartuemtraat 35 tn 40 bij de St. Qlofspoort
Boekhandelaar Antiquaar.

Paleisstraat 17,
Huis vandeKalverstr., boven.

ONTVANGEN:
Nieuwe Stoffen voor Najaars- en Mantelcostumes.
groote
Zwarte
verscheidenheid en nieuwste
genres, in alle prijzen.
GROOTE OPRUIMING

Gboot Maoazijn van Boeken
Woordenboeken, StuenSPrenten.
enkelen zeer goedkoopdieboeken,

REMBRANDTPLEIJÜT,

H

van partijenLappen, zwarte

en gekleurde Japonstoffen,

|
l

AMSTERDAM.
Van af heden Diners a f 1.50 en

hooger.

Restaurant au premier Etage.

PLAT DU JOUR en PLAT DU SOIR
a la Carte den geheelen dag.
Van af half September Groote en Kleine Zalen
disponibel voor Vergaderingen en Diners.
Kegelbanen van af 1 October.
BIER 10 Cts.
«érant.

(8402)

CIRCUS KEiVZ.
Dlpij.

L. VAN DIJK, Vianen.

"

2^—4

Fabrieks-Depöt

Amsterdam.

gever

L

lichaamsafwijkingen.)
en 4—5% uur.
Spreekuren der Doctoren: 9—loX*
Aan het Instituut isverbonden eene volledige Inrichting voor opnamen
met K-stralen.

Buitenkant, Enkhnizen.

extra goedkoop.
Fabriekspryzen.
Magazrjn geopend tot 6 uur
(8397)
namiddags.
1111
IM
111
-illllli
HBHtU-MIIIIIII

Zoekt ü Dienstboden?

Compagnie.
f
Meetkunde.
iKoningsplsin
Amsterd.^
Rekenkunde.
Cijferkunde.
Professor
TRÉi
Algebra. is weer te Consulteereu(B366)

Inrichtingvoor Mechano-therapie,Orthopaedie en Massage

J. VAN

8e

geboden door een Collega ruim
500 aanvragen om onderwijs
ofinlichting, vanreeentendatum.
Br., lett. P T 947, N. vjd D. (8338)

(o. m. Behandeling van sommige vormen van hart-, long- en zenuwziekten, bewegingsstoornissen, ruggegraatsverkrommingen en andere

5 ons, rembours, brj

F No. 1857.

ab-aciis.

Telefoonnummer 33*

om in to
maken of te bakken, a 65 Cent de

JAPONSTOFFEN,

Wormerve«

Adverteer dan in De Dienstbode, die eiken Woensdag grat'B
aan duizenden |Dienstbodon ui
Nederland wordt gezonden.Ui

AMSTERDAM.

dagelijks verkrijgbaar,

No. 127,
No. 1 Spuistraat
Molsteeg, Kad. Seotie
No. 2 Spuistraat No. 129,

Edam.(8407)

ZANDER-INSTITÜÜT.

’

gaßßßM_B__BS(_n__B_ffl_ra__-fi|

(8393)

park 69.

1.20 per Kg.,
remb. of postw.

staande

Heden overleed,in het Diaoo- 1
nessenhuis te Utrecht, onze j
geliefde Zoon, Broeder en Be- 5
huwdbroeder, WILLEM LEO- ï
NARDUS BENIER, in den |

’5 P6 r

Kamer, centrum der stad, liefst
bij Duitsehe familie. Brieven fr.
met prijsopgave, zoowel met als
zonder Pension, onder letters
N V 38, Nieuws v. d. Dag.

Winkel-Woonhuizen
Erven,
engelegen:
en
hoek

W oek,

English Lessens,
An easy, expeditious Method of

Duitscher,

Jongmensch,

"Dikkei~Paï_ï_g~

Eenige kennisgeving. (8381)
_H_BB_W_V_V_V_W__W_V_W_W_«_Wa_W>_WMf

KOSTER haar hartelöken dank.
Berkhout, 12 Sept. 1898.

(Systeem
y

tegen 15 Septemb. Br. fr. lett. E 90,
A.b. week begint de verzending
Haarlem.
a/d Boekh. J. M.
blanke Tafelhoning in de
van
C. L. SCHTJLLEK raat, de 4 Kg. kost 4.20, fro.
J.
en verdere in het Biljet genoemde remb. of postw.
Makelaars zullen op Maandag
VAN DEB, BEEK, Ommen.
3 October 1898, des avonds na
zes uur, in het Vertooplokaal
Frascati, ten overstaan van de
Notarissen P. W. SCHEEUDEKen

Mejuffrouw

Voor

I?ïn

3
1^
Stolze—Wekt), 1 uur

3/m.
en
varl6-IO
Vrödag
Dinsd.,
Donderd.
Inschrijving: Maand.,
& ZOON.
bn
BRINKMAN
gratis
Prospectus
Stand.
Werk.
Geb.
KARSDORP,
47
Von
Zesenstraat
v.
n.
Heerengracht 148
(8406)
Runstraat 23.
v. Woustraat 36; v.

\J

"keukenleid"7
fevr.
.
’
Wordt

„n

Stenograpnie Ur

oor dadeljjk in dienst te treden
vraagt men een net Kinder'
meisje van B—s uur. Zich in persoon te vervoegen : Prinsengr. 662.

Heden overleed,na een smartelijk lijden, ons geliefd jongste

Voor

o_. n

voor de
3/m.
in de Ned., Pr., D. en

Opleiding voor do Examens
praktijk 3 u. per week, ’lO per

.
Haodeiscorrespondentie
DOSKnUIiUcU.

kunnende

gezocht,

gevraagd I°. November,

__«_■_■_«■___■■__■_■»_■

OnnlthnsiAan

WEYTINGH &J BRAVE, Amsterd.

Ensohede, 9 Sept. 1898.

'

BEKENEN EN AABDB.

4 av. per week ’l5 per 3/m.

Schrijven en Rekenen en niet jonger
dan 15 jaar. Pr. br., lett. W, Bkh.

H. TER KUtLE
Exec.-Testam.

ouderdom van 27
Wed. W. L. BENIER—
Boomkamp,
Amsterdam.
L. P. BENIER I rjtreoht
utreonlJ. P. BENIER— 1
De Leeuw I
1 AmsterJ. J. BEND3R
dam.
J. A. S. BENIER
2 September 1898.

Jongens

flink Jongmensch.oud 19 jaar,
v. d. P. G., 2 jaarin betrekking
geweest zijnde als Portier en Huisknecht, zag zich gaarne in een

P.

Heden overleed, aan eene
korte ongesteldheid,
Mej. M. P. DE
in den ouderdom van 70 jaren,
na gedurende 35 jaar ten
mijnen huize te hebben geDie haar gekend hebwelk groot
ben zullen
verlies ik lijd.

jaren.

ONDERWIJS
VOORTGEZET
en Meisjes.
voor

in een Burgerzaak.
Br.
lett. D 90, aan den Boekh.
J. M.
Haarlem.

.Jongste Bediende,
goed

Bussnm, 11 Sept.
Eenige en algemeene kennisgeving,

87.

DIRECTIE:
F. h.
E. J. VAN DET,
Hoofdonderwijzer.
Leeraar ijh Boekhouden.

betrekking geplaatst, onverschillig welke werkzaamheden. Br.

SPRENKEL.
M. E. BERKELBACH VAN
DER SPRENKEL—BIom.

Kloveniersburgwal

Geb. v. d. Werkenden

houder, onverschillig waar.
lett. O W 39, N. v. d. D.
Br.

gegarandeerd zuiver,

W. J.

a

AVOND-CURSUS.

Een

Heden overleed tot onze bittere smart, onze eenige lieveling,
MARIA ELIZABETH, oud 9
maanden.
R. BERKELBACHVAN DER

f *±}\i%

in het Boe-hooien.
DIENSTPERSONEEL.' Leeraars
Ter overname contant aan-

HET

BOOW's
Cacao
is
fó® I

(8408)

Hoogachtend,

Hoog Loon.

Heden overleed mijn geliefde
Vader, de Heer

ook büz. gesch. voor de inmaak.

fijne oprechte N,-H.

Emballeeren en Expeditie bekend,

De Geeeuw.
Amsterdam, 12 Sept. 1898.

den

Privéles a’ 1 p. u. Aanbev. J. RöntOen. Br., lett. G O 32, N. v. d. D.

’

zendt, na ontv. postw. a 1.45, 4%
K.G. uitgelezen Zoete Kwetsen,

Puik
Het zij ons vergund door deze onzen welgeGraskaas,
meenden dank te betuigen voor de genoegens E.D.
pw.
fr.
D. DB
na
tijdens de Kroningsfeesten ons verschaft.

van prima

loos KINDJE,
J. J. E. CROUWEL—

6%

STAAL & HAALM£IJER.

P. D. CHANTEPIE
DE LA SAUSSATE.

Piano, Orgel, Theorie.

HeEKEN

AAN DE

Sigarenfabrikanteii.
Een besch., actief Jongm., voorz.

Amsterdam, 10 Sept. 1898.

Iwo nd.

ontvangen.

DANKBETUIGING
WELEDELE

dagen

HH. Tabak»- en

Geboren:
DANIEL,
Zoon van
G. D. NIEMAN en
C. L. NIEMAN—KöLER.
Ontijdig

langstelling, in de laatste

14

1

g

|

fir.ote Schitterende Voorstelling*

Voor de eerste maal im Amsterdam:

The Bioscope (levende Piiotographieio).
Van de Kroningsfeesten o.a.:
Plechtige Intooht van H. M.
de Koningin Wilhelmina in
Amsterdam op Maandag 5 Sept.
Gang van H. M. de Koningin
Wilhelmina van het Paleis naar
de Nieuwe Kerk ter Inhuldiging,

j

""

Hoofdonder"

Fransche Taal

en

Schoonschrijven.

f 0.15 per les; 2 pers ’1
Adres: Wolvenstraat 4.

KRONINGSFEESTEN.
de INTOCHT,
Uitgebreidste collectie fotografieën van

AUBADE, EEREWAOHT, verschillende opnamen van den
Dam, enz. enz., verkrijgbaar bjj

B. GROOTE & Co., Kalverstraat.

en terugkomst van H. M. Wilhelmina na de Inhuldiging Dinsdag 6 September.
Groote rijtoer van H. M. de
Koningin Wilhelmina komende
van het Paleis des namiddags
te 2% uur.
Nog slechts enkele keeren
Nieuw.
Nieuw.

IDe

werd

met

AMPEN der firma KOERTING & MATHIESEN. M
DYNAMO derDeutschen Elefctrizitiits Werke zu Aachen. f&

Voor de .aacstekeer: Feestelijke
Begroeting en Welkomst-Huldiging.
Woensdag 14 September11898,
's av. 8 uur, Gala-Voorstelling.
Nog sleohts enkele keeren

IBOOGL

Genekaal

Vebtegenwooedigers :

tiROENEVELD, VAN DER POLL & Co.,
Electro-Teehn. Pabriek,

IN HET REUZENGEBEEGTE.

The Bioscope (levende

.

AMSTERDAM.

'

DG

Orai*ei-law!
is

heden
verschenen.

Prijs 40 ets. bij de
Algemeeue MnzieKlai flßl

ELECTRISCHE VERLICHTING van

Dam, Damrak en Stationsplein
uitgevoerd

In hetr .enzengehergte!

ERNST RENZ, Directeur. |

Maaiinricliüiig.

Prijsopgave gevraagd voor h*
leveren en stellen eenercompl6*
Maalin richting, inclusief «asMotor, capaciteit ± 5 Last per dagBr.
lett. H B 58, N. v. -*

1 pers.

Dinsdag 13 September 1898,
's Avonds 8 uur,

_■■■■■_■■■_——■■■_*

voorwerpen worden ingezonden.

Een gediplomeerd
wijzer geeft les in:

„Arena".

Photographiën).

Contant. Lokaal voor
Publieke Verkoopingen. Dagelc^
kunnen partijen Boeken en KunstInkoop a

1

STUMPFF & KONING.
Spui 2, Amsterdam.

Franco tegen 8
postzegels.

bl-uWa

,

Wegens te late inzending
zijn vele Advertentiën t^ïijd.
volgend nummer uitges"^

Boek- en Kunstdrukken)

v/h

BOELOFFZEfc-BoßK**
Amstera»*»

en VAN

