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Eerste Blad.
Thans is verschenen:

iele*
NMii ilislif acöten
1900,

voor het jaar
ontworpen en geteekend door T. VAN
DER LAARS, teekenaar van onzen OraojeKalender van 1898, en in 6 kleuren op
steen gedrukt door L. VAN LEER & Co.,
te Amsterdam.
De prijs van dezen Kalender is slechts
55 cents franco per post; 50 COnts aan
ons Bureau afgehaald.
wij gelegenheidop
te merken dat, wanneer Hei Nieuws van den Dag
een of andore premie aan ziju geabonneerden

„Reeds meermalen hadden

aanbiedt, dit steeds iets is dat uitmunt door
inhoud of bewerking. Ook bij den kalender, dien
het genoemde blad thans geeft, ia het die goede

traditie getrouw

gebleven.

„Het is oen fraai etuk werk, deze kalender der
nationale en localo kleoderdrachton, der wapens
en der vlaggen, en het doet don Heer v.d.Laars
en der lithografisohe inrichting vau de firma
Van Leer & Co. alle eer aan."
Hiddelburgschc Courant.

Dagelijks tusschen 10 en i unr aan ons
Bureau verkrijgbaar a 50 cents. Men kan ook
bestellen bij onze Agenten, Boekhandelaren
en Brievengaarders of een postwissel van 55
cents aan ons Bureau overmaken, waarnamen
den Kalender franco ontvangt.
DE DIRECTIE.

Binnenlandsch Nieuws.

—

5 December.

—

Uit de Staats-Courant.
B ij K o ii. bes 1. ia benoemd bü don grooten staf tot Harar Majesteits adjudant in gewonen
dienst, de kapitein R. J. graaf Schimmelpenninck, van
het 5e reg. infanterie.
Tot griffier der arrondisßements-reehtbank te Haarlem ia benoemd Mr. M. E. Eooy, thans rechter in de
arrondissements-rechtbauk te Tiel.
Met 1 Januari a. s. is opniouw benoemd totschoolopziener in het arrondissement Zuidhom Mi; S. L.
Andreae, te Zuidhom.
Benoemd zgn: tot ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnaen te Lobith c. a.
ontvanger derzalfdo middelen to TorE.
tot ontvanger der directe belastinNeuzen ca.;
gen en accijnzen te Leek c. a. J. L. Zuur, ontvanger
derzelfde middelen to Gieten c. a.;
tot ontvanger
der directe belastingen en aceynzen to Wommelac. a.
ff. W. Worst, ontvanger derzelfde middelen to Elburg
tot pntvanger der directe belastingen, inc. a.;
voerrechten en accijnzen te Lemmer c. a. P. le Poole,
ontvanger der directe belastingen en aceünzen te
Aardenburg c, a.;
tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te St. Oedenrode c. a. J. D.
Boerma, ontvanger derzelfdo middelen te Uitgeest
c. a.;
tot ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Zutphen A. Merens, ontvanger der invoerrechten en accijnzen te Dordrechtc.a.
Tot bewaarder van de hypotheken, hetkadaster en
de scheepsbewijzen te Goea is benoemd A. Tukker,
thans ontvanger der registratie on domeinen te Hulst.
Met ingang van 16 Januari a. s. is aan den directeur van het postkantoor te Schagen F. G. 0. J.

—

—

—

—

—

Kleine

genentgten

verkwikken als

dagcligksch

Heyligers, wegens lichaamsgebreken, op ziju
en ia mot
als zoodanig eervol ontslag verleond;
de waarneming van do direotio van hot postkantoor
ta Schagen belast W. F. L.
thanß directeur vau het postkantoor te Heemstede.
Do met verlof in Europa aanwezige officier vaa
gezondheid 2e kl. van het leger iv Nederlandsch-

brood

* Kleine geneugten verkwikkenals dagetijhsch brood, f*
* altijd zonder te doen walgen groote vermaken als f
f
', marsepijn, dat zeer spoedig tegenstaat.

Jean Paul.

L

Indiö E. Razonx Kuhr, is ter zakevan lichaaraegebrekon, met 1 Januari 1900, eervol uit dea militairen
dien3t ontslagen,, met toekenning van pensioen.
Aau don kapitein van den geneialon staf ff. J. C.
A. Pop is vergunning verleend tot het aannemen en
hot dragen der versierselen van officier der orde van
de Eikenkroon, hem door den Groothertog van

Luxemburg geschonken.

ATJER.

Blijkens van don Gouverneur van Atjeh ontvangen
sedert do jongste
fcelegraphisehe berichten aijn
mededeeüng dienaangaande in de St.-Ct. van 20 September 1899 bü de krggsverrichtingen aldaar geuneuveld: do fusoliers J. van Beek, W. Speehhoudl,
D. Wagner en
Jansen, en de geniesoldaatA. van
Wijngaarden
levensgevaarlijk gewond; de kapitein
der infanterie H. 7h. van IJsseldijk ca de fuseliers
Th. Bos eu A. G. Hensen
niot-leveusgevaarljjk gewond: dele
luitenants der infanterie E. vun 'tlarsncarspel, 0. J. (?.
ff. wilt Doorn en J. L. van Nues (schampschot).
Blijkens van den Gouverneur-Generaal van Nederlaudsch-ïndië ontvangen telegraphiache berichten is
de fuselier P. G. Levsrdingen, bjj eeno excursie iv do
Lima Kotta (Sumatra) verd r o nk en, en zijn do
vuurwerkers A. van Bavel ca W. Voorhout overleden aan bg het afwerken van een lichtkogel beko-

—

—

men wonden.

De St.-Ot. No. 280 bevat twee Kon.
besluiten vau 15 November jl., tot wijziging van de
bepalingen betreffende de toelating van jongelieden
tot het in Nederlandsch-Indië af te nemen adasissiaexatnen voor de Koninklijke Militaire Academie en
de Cadettenschool hier te lande.
Een Kon. besluit van2l November j.l.
betreffende het rossrvotader bij de cavalerie, develdartilleirie en de rijdende-artillerie benovena eec^
daaruit voortvloeiende Min. beschikkiög, mot do
daarbij behoorende reglementen, is opgenomen in Ue
St.-Ct, No. 286.
Het saldo van 's Rij ka schatkist op 2
dezer bedroeg bij deNederlandscheBank 2,336,931.45%
en bg do Betaalmeesters ’3,419,829.37%, te zaïueu

’

’5,786,760.83.
Do Minister van Financiën hoeft de
ontvangers van het recht vaa zesel
aangewezen
overeenkomstig artikel 2 van het Kon. besluit van 13

—

April 18S8 (SLM. n°. 73) als bevoegd om overdeplakzegela, welke zij op reods gebruikt papier plakken,
een afdruk to stellen van eenen, hun van 's Rijkswego
aangeschrovon om daarin liet
to verstrekken stempel
jaartal 1900 aan ta duiden door „00"; 1901 door „01"
eu zoo vervolgens.

—

In de St. -Ct. N°. 286 zij n opgenomen de
Statuten der vereeniging „Ohabé Sédaka Ménachem
Abélim," („zö, die rechtvaardigheid liefhobben en
trourendeu troosten/) te Amsterdam.
OOGST.

In vorige jaren werd in do St.-Ct. achtereenvolgeua
van elke provincie ecu „Oordeel in cijfers" omtrent
den oogßt in die provincie gegeven, en dan ten alotte
eon gezamenlijk oordeel over den oogst in het geheele
Rijk. Dit jaar wordt in N°. 286 dor St.-Ct. terstond
de gezamenlijke staat over het geheele Rijk gegeven,
uitgedrukt in gemiddelden, naar den maatstaf zooals
in de daarbijgevoegde opmerkingen is opgegeven.
TELEGRAPHIE.

Do kabel tusschen Aden en Zanzibar ia hersteld.
De telegrammen voor Zuid-Afrika kunnen derhalve

abonneerden bij te houden.

RICCARDO JOANNA.
Uit het Italiaansch

van MATILDA SERAO.

12)

„Daar is Pierangeli," zeide Gregorio, binnenkomende.
„Wat wil die?"
„Hij komt voor die rekening van de bloomen."
Riccardo haalde de schouders op met een
afwijzend gebaar, en de ander verdween.

Even later kwam hij terug en begon ds
meubelen af te stoffen op eigenaardige manier.
Daar hij geen doek had en geen plumeau,
blies bij slechts uit al de kracht zijner longen
over de schrijftafels en boekenplanken heen.
Riccardo stond nog eens te peinzen aan wien
hij duizend lire kon vragen voor den wissel,
dio den volgenden dag verviel. Toen begon
het gestof hem te vervelen en ging hij naar
het kamertje van den administrateur. Daar
zat Gaetanino Gargiulo den geheelen dag
sigaretten te rooken en bet register der ge-

Tweede Kamer.
ZAANDAM.

NIEUWE

Ingediend is eon wetsontwerp strekkende tot verleenen vnn een rijksbijdrage van ten hoogste 151,000
aan da gemeenten Zaandam, Koog aan de Zaan,
Zaandijk en Wormerveer, voor den bouw vau een
niauwe schutsluis te Zaandam.
Sodert lang eu vooral na het tot stand komen van de
verbinding van de Voorzaan met het Noordzeekanaa],
is do behoefte gebleken aan verbetering van de gemeenschap tusschen de Voor- en de Binnenzaan. Da
tegenwoordige gom»cnschap voldoet niet meer aan
de behoeften der scheepvaart. Tengevolge van dio
gebrekkige sluisinrichting, is do voor het vorkeer
zoo belangr'ijka rivier de Zaan feitelijk in twee deelen gescheiden, tot groot ongerief voor den handel
en da iudustrie in geheel de Zaanstreek.
De nieuw te bouwen sluis zal de volgende afmetingen verkrijgen: schutkolklengto 120 M., doorvaartwiidte 12 M., slagdorpeldiepte 3.70 onder A.P.,
welke afmetingen overeenkomen met die van do sluizen
op het Merwedekanaal. Da nieuwe sluis zal niet
worden gebouwd ter plaatse van de tegenwoordige
Grooto sluis, welko behouden blijft, maar ter plaatse
van do bestaande Kleine en Duikerslui». De kosten
van den sluisbouw en van de verdieping in de Voor453,000, waarin door do
zaan zijn geraamd op
provincie voor l[_ tot een maximum van ’151,000 zal
worden bijgedragen. Gelijk bedrag wenscht de
Regeering to verleenen.
Do uitvoering van het werk voor gemeenschappelijke rekeuing der vier gemeenten is opgedragen aan
B. en W. van Zaandam, terwijl de nieuwe sluis na

’

’

voltooiing in eigendom overgaat aan het hoogheemraadschap van do uitwaterendo sluizen in Kennemer-

dat ook de zorg voor het
beheer, hot onderhoud en cic bediening op zich
neemt.
STOOMTBAMTVKa ZUTPHKS—HENGELO (GELDERLAND).
Een wetsontwerp is ingediend tot toekenning uit
8 Befe&tkist van een renteloos voorschot, ten
bedrage van eon derde dor aanlegkosten, doch tot
geen hooger bedrag dan van
86,000, ten behoevo
vau den aanleg van een stoomtiamweg van Zutphen
naar Hengelo (Gelderland). Bü tot standkoming van
dezen stoomtramweg zou door concessionarissen van
den paardeutramweg van Hengelo (G.) naar Vordeu, waarvoor vroeger een renteloos voorschot van
22,667 werd beschikbaar gesteld, van
teu hoogste
hun plan worden afgezion en zou dus ook laatstgenoemd renteloos voorschot niet uitgekeerd behooven te wordeu. Het plan der uu ontworpen stoouitramvorbinding heeft by provincie, gemeenten en
particuliere belanghebbenden genoegzame ondersteuning gevonden. Do vraag is overwogen of dit
plan niet met dat vau ecu stoomtramweg van Zutphen
naar Emmerik behoorde te worden samengosmolten.
De Minister van Waterstaat is echter van meening,
dat ecu gezameniyk plan geen aanbeveling kan
verdienen, terwijl bovendien naar zftn oordcol cene
samensmelting der twoo plannen overbodig is, daar
er alle termen bestaan elk plan op zich zelf van
Rijkswege te bevorderen: de beide lijnen voorzien iv
verschillende behoefteu. Zijiynen van den ontworpen
stoomtramwog vormen eene verbinding o. a. met het
station Vordeu van den Nederl. Westphaalschen
spoorweg, met do rivier den IJesel. De aanlegkosten
worden geraamd op ’257,700. Bijgedragen wordt
door de gemeenten Zutphen, "Warnsvold, Vorden en
Hengelo. Duidelgk blijkt uit de iv uitzicht gestelde bijdmgen, hoeveel moer prijs op de thans
ontworpen dan op de vroeger geprojecteerde verbinding door de betrokken gemeenten wordt gesteld.
Door particulieren werd in het op 146,000 gestelde

laud ou

’

’

’

„Neen, inija vrouw wacht haar bevalling :
„Groeit het getalabonné'saan V' vroeg Joauna. Lamberti."
„Ja."
„Scano, schrijf iets over den metselaar, die
vau het dak gevallen is: ga naar het hospitaal."
„Geef mij dan honderd hre."
"/Ja; maar laat mij een rijtuig betalen door
„Ik kan niet, ik heb juist een wissel ««an
twee duizend lire betaald.
Gargiulo: Scano/'
Op de vraag: „Franceschetti, wil ja dat
„Dat had je gister juist ook gedaan."
„Gister heb je ook honderd lire gehaald/ artikel uit het Fremdenblalt voor mij vertalen,
met niet meer dan twaalf fouten ?" was geen
antwoordde Gargiulo bedaard.
„Ja, ja, je hebt altijd gelijk; maar geef ze antwoord. Franceschetti was nog niet op het
mij nu."
bureau verschenen.
Voor Pdccardo stond er:
„Ik kan niet, ik heb ze niet/
,_ Joanna, als je dames je den tijd laten, maak
„Onmogelijk."
kan
je
sigaretten
geven, dan een artikel over de prinses Pignatelli."
„Ik heb ze niet; ik

"

FEUILLETON.

weder over Aden vïordeu verzondeu. Zij uiijveu onderaan da bepeikondo bepalingen genoemd in
de St.-Ct. van 19 en 20 November j.l. No. 273.

worpen

als je wilt."
„Vijftig dan?"
„Zelfs geen tien.*
„Loop naar den duivel!" riep Joanna,
weinig gewend aan tegenwerking.
Gargiulo zeide niets. Iv zijn hart benijdde
hij de jonge redacteurs van de Quasimodo, dié
alle voordcelen van da pers genoten : theaterbiljetten, glimlachjes van de actrices, gratis
reisjes, en hij genoot er van, als hij hun zijno
macht kan laten gevoelen, wanneer zij iv
geldnood bij hem aanklopten.
Toornig begaf Riccarde zich naar de zoogenaamde roceptiekamer, waar do directeur op
een bord, dat aau den muur hing, de volgende
vragen had geschreven voor zijne redacteurs,
door sommigen reeds aldus beantwoord:

„Lamberti, schrijf je een artikel over

Afghanistan?"

der voor den aanüeg en do exploitatie van don stoomtramweg op te rrichten naamlooze
vennootschap reeds voor
102,250 deelgenomen,
terwijl de plaatsing van de overige- aandeelen voldoende verzekerd is.

aandeelenkaiiitaal

’

Verkorto .Balans der Ned tir 1 ands oha
Bank:
25 Nov.
2 Dec.
Disconto-Rekening
’63,505,779.03 ’63,102,842.55

„ i.'>,959,192.46
„
'„ 54,601,915.37%
„
Voorschotten a/h Rijk,,
„„ 23,727,480.— „ 23,723,210.—
JMJun-t* Goud
70,270,362.055:;., 70,523,838.00Vi
Zilver enz.
MiintwateriaaLGoud,, 20,191,316.23 „ 21,3 42,623.42
„
Zilver,,
i.
Rolegd Reservefonds,, 9,178,561.58 „ 9,178,561.58
Geb. en »<neub. dei-8,,, 714,000.— „ 714,000.—
Diverse rekeningen. „ 1.655.392.53 „

Fapiero/hJßuitonland,, 5,915,735.34

—

Be-leening-Rekening

——

2

’250.579,103.44

.

’. „„„

’„

20,000,000.—
2u,o'Jo„Uoo.—
Kapitaal
5,207,362.07
Reservefonds!
5,207,862.07
Bankb. in omloop. .„215,340,065.— „215,755,195.—
Bankass. in omloop
1.241,405.74%„ 952.095.40
Rekening-C. saJdo's
Diverse rekenißgeu

.„

5,619,283.19%,,
3,170,999.43

5,661,336.93
3,296,984.09

„

Beschikbaar m^taa'lsaldo
To Rotterd.im is ookhetavondfeest

van de Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging uitste-

kend geslaagd. Het werd geopend met een feestmarsch, voor deze gelegenheid door den Heer A. W.
Gauter gecomponeerd, en een welkomstwoord. Een
aantal tooneelstukjes werden gespeeld, waaronder
twee, nl. „Handelsreizigers" en „Eindelijk overtuigd"
van den Heer i. A. Wiebes, geheel toepasselijk op
de vereeniging. De strekking van het eerste was het
leven van den handelsreiziger op reis te doen zien,
en dio van het tweede om het nut der vereeniging
als Bteun voor ongelukkig'eD, weduwen on weezen aan
te toonen.
De otukjea werden zeer verdienstelijk geßpeeld en
lokten daverende toejuichingen uit.

Daarna

volgdon

eenige

welgeslaagde

tableaux-

vivants, mede uit het leveca van den handelsreiziger
en over het nut der vereeniging.

Eene hulde aau de

vereeniging

bekroonde het

geheel
Na afloop daarvan

vereeniffden velen zich aan een
souper en bleef men tot laai ia den nacht gezellig
bijeen.

Gemengd

Nieuws.

Verloden week zijn op een terrein
van het Troeadero te Parijs, vanwege de Algemeene Vereeniging voor Bloembollenculluur in
2\ederland (voorzitter de Heer Krelage), onder toezicht van den Heer J. J. Kerbert, vele duizenden
bollen in den grond geplant v.oor het tulpenveld,
waarmede Hollands tuinbouw op de Wereldtentoonstelling hoopt te pronkon.
Te Utrecht is eene vrouw in de
tram plotseling doodgebleven.
Te Lemmer is Vrijdag door den
hevigen wind op hefc strand geraakt het schip
van IJ. ten Cate, te Hoogeveen. JDe schipper en
zijn knecht, de eenige opvarenden, werden door
visschers uit De Lemmer gered.
In de gemeente II oogezand, vooral
te Martenelioek en_ omstreken, staan, door slapte
en achteruitgang in het scteepstiminervak, ecu
aantal arbeiderswoningen ledig, van 50—00
kamers.
Aan de oostzijde van het dorp
Emmen, nabij het Veen, is in een heuvel een
fraaie grafkelder ontdekt. Er werden in de
rechthoekige, netjes met keien afgezette ruimte
beenderen gevonden, doch geen urnen. Even

„Niets."

Het was Riccardo ineens ingevallen, dat de
een of ander hem geld zou kunnen zenden,
men kon nooit weten, eene erfenis, eens gift
van een rijken bewonderaar: het leven is ecu
roman, een lange, onwaarschijnlijke romau
vol vrouwen, die men lief heeft, en wissels, die
door een wonder betaald worden. Hoe zou

hij zulk een wonder gezegend hebben ! Niet
te kunnen betalen aan don bankier Savelli,
aan den echtgenoot van donna Clelia,
was hem eene onverdrageliike gedachte, die
zijna zenuwen schokte. Staande op het
trottoir van het Corso, liet hij de menigte
De jonge man nam het krijt en schreef langs zich heen gaan, zonder te zien. Toen
trotsch:
hij het hoofd ophief, zag hij donna Beatrice
„Ik heb de lui niets te zeggen over de de Santaniufa in haar coupé. Het rijtuig reed
prinses Pignatelli: ik zal een stak'schrijven heel laugzaam en stond stil voor een banketover het concert Cesi, om drie uur."
bakker. Onweerstaanbaar aangetrokken door
Op de trap ontmoette hij Carlo Mosca, den die verleidelijke blondine, trad Riccardo ook
redacteur, die de rechtzaken behandelde.
den winkel binnen en bestelde een glas ver„Ga je al werken?"
mouUi. Met hare fijue vingers iv lange geins„Neen, ik kom om Gargiulo," zeida de leeren handschoenen nam donna Beatrice de
ander afgetrokken.
warme pasteitjea en at ze, met eon uitdrukking van genot op het schoone gelaat
„Het zal je niet helpen."
R\c„Waarom niet?" klonk het troosteloos.
cardo wendde het oog niet van haar af„Hij heeft geen cent."
er was zooveel gloed ia zijn blik, dat
„Ik ga het toch probeeren," zeide Mosca gravin kleurde. Zij jiendo Joaana zeer goed
met oen gebaar vau wanhoop.
al was hij nooit aan haar voorgesteld
Riccardo haalde de schouders op en ging wist, dat hij de lieveling der dames
naar beneden.
zijn week en tevens overmoedig proza;
„Niets voor Joanna?" vroeg hij aan den wist, dat hij de verslaggever was der vrou-zij
postbode, die de aangeteekende brieven bracht. welijke elegantie, de zanger der vrouwelijke

dé
zii'
was'om
■

HET Ï'ÏlEÜWS VAN DEN DAG- VAI<T WOENSDAG 6 DECEMBER 1899
daarbuiten vond men onder een deksteen een

bronzen voorwerp, dat, s'óerk geoxydeerd, doet
denkon aan het overblijfsel van een armband.
Het geheel is door den Heer Potjer, Eijksontvanger te Emmen, ge-pkotographeerd.
Door de activiteit der veerlieden
ïs Zaterdagmiddag de 'reerpont te Tiel aan een
groot gevaar ontsnapt.. Deze was geladen met
twee voertuigen, een. met hooi en een met
klompen belast. Bij l\et uitrijden van den hooiwagen wipte deze en viel alles op don wal en
de brug der gierpont* Een groot ongeluk scheen
onvermijdelijk door 'ge aankomst eener afvarende
sleep. Door het lr'ijschen van de noodvlag gaf
het personeel der pont aan de boot hefc sein om
op te draaien; do tijd hiervoor ontbrak, en een
botsing zou gevolgd zijn, indion niet door
buitengewone in spanning do pont van den
oever was gekregen, waardoor de sleep nog juist
kon passeeren.

Stadsnieuws.
ONS HUIS.
6 December,

"Woensdag 0., s.,
zal do voordracht
gehou'ien door deu Heer L. B. J. Moor, die,
op verzoek va'a den directeur, eene week vroeger zal
optreden, dan. op de lijst staat aangeteekend. Onze
bekende tooueelspoler zal het door hem uit het
Fransch van Victor Hugo vertaalde tooneelspel Hernani voordragen.
Zondag a. e., 10 December, dea namiddags to 2uu t,
?al de kirtder-operette Jori.ule en Joringel nogma^ja
worden uitgevoerd, onder leiding van Mej. H. L.Jac yoi.
De toegar.-gsprvjs is, met inbegrip van tokstbo t___ e>
6 cent. Opening der deur te 1 uur. Toegangsbev/rjzen
zün van bedeu af in het gebouw te verkrijgen.
Er bestaat voor eenige werklieden uit de bouwvakkon gelegenheid deel ta neinen^ aan eene 'bespreking van den bouw van het Rgkgmuseu mj onder
leiding van den Hoer J. van Tettorode. H<<fc onlangs
van den schrijver Jhr. Mr. Victor de Stu ars ten geschenke ontvangen prachtwerk: „Het Rïjftsmuseuiu"
zal als leiddraad dienen. 4 a 6 Avonden (die van den
Zaterdag) zullen in het begin van hot nieuwe jaar
aan deze bespreking gew\jd worden.
De nieuw opgerichte Tooneelclub, on der leiding van
den Heer L. ïi. J. Moor, zal 24 Deceuiber a. s. optre-

worden

schoone levende 6childerijer, bewonderen. Mevr.
B. Holtrop—van Gelder z^Jde met haar bekend
talent een alleenspraak uit De Maagd van
Orleans", de Heer Mr. Cj_. S. Brantema, do medewerker aan de Arnhe'/nsehe Courant, bracht opnieuw, door hot ze___r_n van: Flirtation van
Eugène Adènïs, tot 0 erkenning dat hij mooi
<*
Fransch spreekt, „sp J.oufahig"
is en in het zeggen
alleenspraken.'
van
flen Franschen nader komt,
terwijl Mevrouw A'^regt—Engelman door het spel
van Grootmoeder/*e <Jo saamgokomenen van haar
zeer bijzonder talent overtuigde.
Aan het slot de tooneelisten van Zuid-Nederland. Zij kwarten, speelden en overwonnen. Met
do schilders spannen zij bij de Apollo f oosten
do kroon.
Zij vertoonden Zielehclenu, tooneelspel in één
bedrijf, 'tsn dor eerste tooneelproeveu van
den
Zuid-Nederlander Nestor de Ticre,
schrijve c van Rozekate. Twee oudjes vieren hun
50-Jjan huwelijk. De woning is opgeknapt; kransen, ("cok een goudene boven do deur, do stoelen
versi
de kofiieboel klaar, alles wijst op 'n
gou '.en bruiloft. De oudjes komen thuis. Hij, een
mr/jie, grijze kop, heeft een lange bruine jas
_■' in, van voor een halve eeuw, zwarte broek en
?_\s zij heeft de Vlaamsche muts op en de rokken breed uit. Ze wenschen elkaar geluk; de
vrouw geeft don man een nieuwen hoed. Dien
past hij dadelijk en vindt dien zoo mooi, dat hij
het niet zeggen kan; „zoo eonen schoonen buis,
moeder, heb ik nog niet gehad, en wat staat hij
mij schoon !"
Ze praten maar al uit hun jongen tijd, herinneren elkaar hoe zij elkaar kregen, van den
eersten zoon — hefc oudje bloost er bijna bij
en doet coquet —: „Moeder, hè, dat waren dagen !
En wat hebben wo op onze bruiloft gedanst!"
„Ja, ja, dat zou ik nog kennen."
„O, ik ook."
En Laroche gaat een oud Antwerpsch liodje
zingen, moeder Verstracten zingt mee, en op de
frissche oude stemmetjes gaan de oudjes dansen,
een oud klassiek volksdansje vol artisticiteit:
>(

vnrï^en

Morgen rijdt de reuzenwageu,
Keuzen wagGn....
Kinderen, blij !
Eu dan dragon wy kanten kragen,

den met het tooneelspel: „Zgn moisja. komt uit" van
Mr. P. Biooßhooft.
Door een kruier is aan hetpolitiebureau gedeponeerd eon papier, dr4 t heel veel gelijkt
op een bankbiljet van vijfen-tw'intig gulden, maar
met dit oardinale verschil, dat er op staat: „De
Nederlandsche Bank betaalt aan toonder 25 costumes."

Dit is nu wel heel royaal aangeboden eu voordeelig ook, want 25 costumes zijn altijd nog meer dau
25 gulden, maar de kruier had toch maar liever een
echt bankje dan dit papier, dat eon onbekende hem
voor 25 gulden in handen had gespeeld. Hij onderzocht zelf3 niet of de Ned. Ba.uk soms als coetuumleveranc.ier wa 3 opgetreden, maar ging naar de
politie, die van het geval yroces-varbaal opmaakte.
Nog beter is 't om, iv der^e dagen van iukoopeu en
wisselen, bij het ontvangen van geldawaardig papier
goed op te letten.
Op den Niouwendrjk i s eo n jeur d i g e
zakkenroller gepakt, een 16-jarige knaap, die, naar
hÜ zelf bekende, eene dame haar portemonnaie had

ontrold.
Uit de gang van een huis in de Holmersetraat ia een rijwiel onlivreemd.

Door de politie uit Alkmaar zijn twee

van 16 en 17 ja.ar, dio zwervende waren aangetroffen, naar hier overgebracht.

jongens

Aan het hoofdbureau van politie,
kamer 26, bureau voerwezen, ziju inlichtingeu te
bekomen omtrent goederen, welko van 18 tot 25
Nov. 1.1. in tramwagens zün achtergelaten,re weten :
1 ledige portemorrnaie, 14 met eenig geld, 3 parapluies, 2 paar handschoenen, 1 visiteboekje, 1 lucifersdoosje, 1 haarborstel, 1 cahier, 1 vulpenhouder, 1
oatalogus, 1 rol teekeningen, 1 pakje met „fire

1
lichter", 2 blanco huurcontracten, 1
zwart boezelaar, \ duimstok, 1 passer en 3 sleutels.
De brandweer blusohte sedert de
vorige opgaaf schoorsteenbranden in de perceelen :
le Van Swindeostraat 82, Nieuwe Kerkstraat 47,
Lange Leidecliedwarstraat 36 ca Tweede Oosterparketraat 213, voorts een brandje in een sleepbootie,
liggende aan de De E.uyterkade, en kleine binnenbranden in do perceelen: Jonkerstraat 73, KleVne
Kattenburgerstraat 8, Quellynstraat 3 en Rapenbyrgerstraat 32.

HET TOONEEL.
GOUDEN

FEEST VAN APOLLO. DERDE FEESTAVOND.

De derde feestavond van Apollo gelijk aan de
vorige avonden.
Weinig belangstelling, weinig publiek..
Wederom noch feesttoon, noch feeststemming.
De Heer Orelio zong schoon, de Heer Willem
van Zuylen zei nog eens 'n monoloogje, Mevr.
S. Croes—Spoor zong allerliefst, begeleid door
het volmaakte spel van Gottfr. Mann de schilders van St. Lucas deden opnieuw hunne eenig-

Kanten

kragen.

Kleeren van zij!
Keer dan's om.
Keer doe's om.
Rooske, rooske, keer doe's om,
Eouzenblom!
En nog eene keer

Rooske, Rooske

Ka danno niet meer!
De gouden bruigom verrast het gouden bruidje
met een soortgelijk geschenk, een kostbare Vlaamsche muts. Och, wat is zo er blijde mede, en wat
staat zij haar schoon. Beide oudjes staan voor
den spiegel hoed en muts te passen. Ze zijn zoo
aardig coquot. Eu dan komen er tafereeltjes
als juweeltjes. Beurt om beurt prijzeu en danken
ze elkajider voor wat ze iv die 50 jaar geweest
zijn in lief en leed, de een voor den ander. Dau
spreken en lachen ze vaak door haar tranen
heen. Eu dat deed do Heer Laroche en de (17-

-jarige Mevrouw Verstraeton-Laqnet, beidon van
Antwerpen, zoo bescheiden, zoo ingehoudenj
ziel, dat het geluk was
met zooveel humor
hun geJuk te aanschouwen. Moeder Vcrstraeteu
uit de school van Driessons
speeldo zooals
Mevromw Kleine-Gartman in haren besten tijd
zou Lebben gedaan. Dat oudje met hot geestige

—

gezicht

—

was om te zoenen.

Zoo dansten ze, de geestige oudjes, de deur
uit» Een salvo van toejuichingen. Een bravogeroep riep de oudjes, de groote artisten terug.
De oudjes vervolgen spoedig hui; spel en
weten door hun voorbeeld van huwelijkstrouw,
van saamgesmaakt lief, maar ook van saamgoleden smart en tegenspoed,hun getrouwden zoon
en dochter, die oneenig leefden, weder te verzoenen, ook met behulp van hun kind. De oudjes
zeggen dan heel mooie en ware woorden. En
hoe zeggen ze die!
De vertooning van Zielelcctens is voor de ZuidNederlsndsche tooneelisten een triomf geweest.
Het publiek wns opgetogen over hen en juichte
hen ook aan het slot met geestdrift toe. Naast
de reeds genoemde arfcisten ook groote waardeering aan Mevr. Verstraeten—-Driesseus, den
Heer Verstraeten (hoe goed zag hij er uit en
hos leuk deed hij het), aan den Heer B.
Ruyschbroek, nit Gent, en aan Jongejufirouw A.
Laroche.
Nog eens moet ik de sublieme kunst van
den Heer Hubert Laroche en van moeder
Verstraeten—Laquet dankbaar herdenken en
prijzen. En dau weet ik aan han kunst geen
grooter lof te geven, dan te getuigen, dat zg
even humoristisch en even schoon was als de
beste bladzij van Hildebrand's Camera Obscura.

Daarom poseerde zij nu voor
gïk heb raijn aalmoes al uitgereikt," zeide
terwijl zij langzaam at en dronk, en hij met eene poging tot schertsen.
Riccardo genoot in deze omgeving en liet
ffMaar ik ben een bevoorrechte arme. Kom,
zijne fantasie den vrijen loop. Maar toen do Joanna, koop nummers, ge kunt den ring
godin verdwenen was, kwam het gevoel van van den Kuedive trekken."
„Och wat! Die ring is er natuurlijk niet
koude en leegte weer over hem. Hoe zou hij
had
of hij is valsch: ik ben hier in een echt
in,
Hij
genoeg
komen?
zelfs
niet
geld
aan
roofnest terechtgekomen," en hij lachte zenuwvoor zijn lunch, maar in hGt Gaffe del Pariamenlo kon hij krediet krijgen, zelfs een paar achtig, om in zekere brutaliteit zijne verlegenheid to verbergen. „Waarom gaat n niet liever
weken aaneen.
viel
naar
het concert Cesi, dan u hier te vervelen ?"
het
Op den drempel der restauratie
ik geen accompagnement van
Weldadigheidsnaar
de
hij
„Omdat
Riccardo in, dat
loterij moest gaan in de Via Nazionale, waar Mendelssohn noodig heb om to flirten."
„Geeft u de voorkeur aan Ciuuarosa?"
hij donna Tecla Spada zou aantreffen, de gees„Ik flirt in hefc geheel niet.'7
tige markiezin, met wie hij een zoo opge„Zoo ? En wat ben ik hier dan komen doen ?*
wekten woordenstrijd kon voeren. Maar het
het
begon
concert Ccci
„Een cursus in onbeschaamdheid geveD,
was reeds halftwee,
geloof
de
Nazionale
was
zoon
ik."
Via
om twee uur en
rijtuig
voor liet lesje," zeide Joanna mot
hij
Als
een
nam
eu
heel
„Dank
eind.
hoe
dat
eene
hij
rijtuig
buiging.
Zij lachte : zij was bekoorlijk als
doch
zou
bleef
kort
betalen ? In Godsnaam dan, de eene of andere zij lachte, de markiezin Tecla Spada, Hare
kleine, witte tanden kwamen dan voor den dag,
heilige zou hem bijstaan.
en hare donkere oogen schitterden, brandden.
tentoonstelling
stapte
hij
Aan de deur der
op
koetsier
manier
uit en liet den
die
wachten,
fflk ga Beethoven hooren, marinezin; die
de betaling uitstellende. Hij trad de zaal binnen; is eerlijker dan u, die niet flirt en die aan hare
het was er nog leeg. De markiezin Spada, die vrienden hinderlagen legt met die loterij. U
dicht bij de deur zat, riep hem dadelijk gaat toch zeker naarVilleßorghesi vanmiddag?"
tot zich.
„Ja ik zal honderd nummers voor u mee„Joauna, Joanna, kom eens hier en koop brengen, Joanna."
een duizendtal nummers van mij."
„Dan zal ik u aanklagen wegens afpersing.
Hij ontstelde, daaraan had hij niet gedacht. En komt u vanavond in het Apollo ?"
Meteen keek hij op ziju horloge en wierp
Toch kwam hij nader.

schoonheid.
hem,

Hunne kunst was als de zgne: oprechte
Nederlandsche kunst.
Na de derde feestvoorstoiling der Maatschappij
Apollo, iv den Stadsschouwburg, 1. 1. Zaterdag
2 December, vereenigde zioh de feestcommissie
aan een avondfeestmaal in de groote zaal van
AmericanHótel. Aan dezen disch waren genoodigd de dames en heeren artisten vau Noorden Zuid-Nederland, die door hun talent geheel
belangeloos het feest luister hadden bijgezet,
benevens de oad-rector en de huidige rector
van het Amsterdamseh Studentencorps.
De Heer Fabius, voorzitter der feestcommissie,
bracht den eersten heildronk nit op Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin der Nederlanden
In den loop van het feestelijk samenziju
stelden nog vele andere sprekers toasten in,
o. n. Willem van Ziiijleu, Van Kuyk, Moor, de
muzikale leider, vertegenwoordigers van Arti
en van St. Lucas, de Rector van het Amsterdamsen Studentencorps, enz.
De Heer Louis Bouwmeester, voorzitter der
maatschappij Apóllo, hield een toespraak, letterlijk aldus luidende :
Wanneer ik een oogenblik het woord waag, dan
is het, om mijn dank uit te spreken voor de pogingen,
dio in het werk gesteld üjJD, om het zinkende schip :
Apollo te redden.
Mochten velen in de gedachte verkeereD, dat do

reddende kabel gesprongen is door de geringe opkomst
van het pubüok, dan ineen ik te mogen beweren, dat
zij dwalen. YV'ü ziju nog niet aan het einde,
dat
einde moet het work bekronen, en zal het. Dat
voel ik.
Het is niet mogelijk, dat het publiek van Nederland koud blijft voor ons pogen.
Hot is niet mogelgk, dat Nederland zijn kunstenaars vergorrrt.
Het is niet mogelijk, dat in ons vadorland te vergoefs een beroep gedaan wordt op steun en hulp
voor ouden vnn dagen, weduwen en weezen. Mogen
aanvankelijk onze pogingen niet dat succes gehad
hebbeu, dat wij er van verwachtten, het einde zal
het werk bekronen.
Niet te vergeefs zal onze Koninklijke Beschermvrouw haar milde hand hebbeu uitgestrekt, niet to
ik mag dit zeggen
vergeefs zal z\j
door havo
tegenwoordigheid op ons gouden feest ons vereerd
hebben.
Dio Koninklijke sympathie zal, moet navolging

—

—

—

vinden.

Waar Zij voorgaat, zullon velen volgen.
Aangespoord door dit Koninklijk voorgaan, zullon
de offergaven voor onze kwijnende maatschappij toestroomen.
Wacht op het einde, endo deseaporoert niet.
Heft dan mot m{] het ylus op e:i stemt in met

Op onze Koninklijke Beschermwier voorguau hot schip iv nood veilig ter

dezen heildronk:
vrouwe,

reede zal brengen!
Lavo do edele 13in in u eu hare Koninklijke Dochter:
onze beminde Koningin!
Een zeer eigenaardige» en mot instemming
aaugehoorden toast bracht uit Dr. L. van Does-

bnrgh, do geneesheer bij do maatschappij Apollo.
Hij vertelde uit zijne rijke heriuueriug aau het
tooneel ia vroeger dagen. Dat vergelijkende
met het huidige kwam hy tot geen bemoedigende
diagnose. Het beste, wat hij daarom de Maatschappij
Apollo en hot Toouoel wenschen kon, was:
Beterschap.
Toen het officieele feest ten einde wae, vormde
zich het gezelschap: Plaklust. De vele leden
van dit gezelschap bleven tot den vroegen
morgen bijeen.
De foeston van Apollo* zijn Zondag 3 December,
geëindigd met ecu grootsch concert in liet Concertgebouw, onder leiding van den Heer Mengelberg.
J. 11. Rössing.
In den Feestgids, uitgegeven bö gelegenheid van
hefc 50-jarig bestaan van Apollo, kwamen van verschillende acteurs herinneringen uit hun tooueellevau
voor. Louis Bouwmeester gaf uit zijn jonge jaren

eon scèuetje met wöleu Morin, die natuurlijk toen
ook zooveel jonger was. Do N. R.
de hoofdzaak
overnemende, gaf er relief aan door het stuk te
noemen
kenschets van het nijdig gejulouzoer
in do tooneolwereld." Dit heeft aanleiding gegeven
tot het volgend ingezonden stuk in de N. R. Ct.-.
„Merkwaardig wel als oen konschet3 van het nijdig
gejalouzeer iv de tooneelwareld, is wat Louis
Bouwmeester uit x'_a jonge jaren vertelt over ziju
verhouding tot Morin", zegt u or van en neemt
een brok over van 'n verhaal, dat, zoo 'fc
w-is'ir is, wat moeielijk te controleeren valt,
den Heer Morin al in even ongunstig licht stelt, als
Louis Bouwmeester zelf. Maar Bouwmeester, die zelf
vertelt, en naar 't schijnt met welbehagen, hoe hu
zön ouderen colloga op 'n benefietavond alle succes

zich

rijtuig.

met

ecu zucht vau verlichting in ziju

„Zou de markiezin begrepen hebben, dat
ik geen Btuiver op zak heb ?" vroeg hij
zich af, en de twijfel deed hem huiveren van
toorn eu van schaamte. Hij schaamde zich
over zijne armoede, die hij steeds zorgvuldig
verborg, maar die nu en dan doorschemerde;
hij brandde voordurend van begeerten, die hoe
langer hoe uitgebreider werden, en had diepe
minachting voor do duizend lire, die hij per
maand verdiende door hard te werken,
door aan het publiek het beste te geven wat
hij dacht eu voelde. Wat waren duizend lire,
terwijl hij er soms vijftig op één dag verteerde 1
Zoo onstuimig, zoo onbegrensd waren zijn
verlangens en zoo weinig zijne verdiensten!
Plotseling troostte hem de overdenking:
„Dergelijke vrouwen weten niets van het
leven; de markiezin kan mijn geldgebrek
niet bemerkt hebben."
'De zaal Dante was vol; Beniarnino Cesi
was zeer geliefd in de hooge kringen te
Rome. Met welbehagen snoof Riccacdo de
fijn geparfumeerde lucht in, terwijl hij zich
langzaam en voorzichtig tusschen de stoelen
voortbewoog, met den hoed in de hand.
Vele dames wendden het hoofd, om don
jongen man aan te kijken, fluisterden zacht
zijn naam tegen hare buurvrouwen: eene
hulde, die, al was hij er aan gewoon, zijne
eigenliefde streelde. Toen bij

gezeten

was,

1 e BLAD. Bladzijde

2

—

ontnam door onwaardige streken,
lééft en kan
zich desverlangd verantwoorden over z(jn doen en
lnten. Maar mijn Vader
de Heer P. A. Morin was
mijn goeie, kranige Vader
is, helaas, dood en kan
zioh niet meer verantwoorden.
En nu Mijnheer Louis Bouwmeester, nog wel tor
geletreiihoid van het gouden foest der maatschappij
Apollo, dia ten doelheeft do ondersteuning van oude
en gebrekkige tooneelspelers,als voorzitter niet beters
heeft weten to schrijven in genoemden Feestgids
dan eau bekladding van de nagedachtenis van mijn
Vader, dio én als tooneelspoler éu als mensch mot
eere bekend was, uu kan ik, omdat wel niemand
anders 't doen zal, niet nalaten daartegen krachtig
to proteateeren.
indien de Hoer Louis Bouwwat ik weiger
meester de zuivere waarheid
mijn Vader kan zeer goed ontstemd
te gelooron
geweest zijn, dat eon jongere 'n zelfde benefietetuk
koos, maar er de mooie rol in speelde
dan nóg
had hij den doode on zijne kinderen moeten ontzien;
h_ die mot tranen in de oogen en in de stem miju
overleden Vader op diens graf een hartroerendlaatst
vaarwel toeriep !
JEeu groot man moest zich zoo klein niet toonen.
Ik hoop, dat andere bladen mijn protest willeu

——

—

overnemen.
U dankzeggend,
Hoogachtend,

—

Uw dw. dre.
Gusta Poolman.

MUZIKALE KRONIEK.

VIJFTIGJARIG BESTAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ

,,APOLLO."
Ook op
ring van
Vrijdag en
gezongen
waaronder

muzikaal gebied leverde de feestviede Maatschappij Apollo allerlei op.
Zaterdagavond hoorde men Liedereu,
door Mevrouw Sophie Oroes—Spoor,
twee van Gottfr. Mann. Een dezer
liederen, Ontwaken, werd met orkestbegeleiding
uitgevoerd en verwierf veel succes Orelio zong
Wilhehn.ve vin Nassauwe, Transvaalsch Volkslieden
Aichibald Douglas van Loewe. De Heer Dons
droeg voor Proloog uit Léoncavallo's Paljas. Een
orkest voerde in de tusschenpoozen verschillende
werkjes en werken geheel of gedeeltelijk uit,
Vrijdag onder leiding van den Heer A. O. Brouwer, Zaterdag onder leiding van den Heer S.
A. B. Benavente.
Maar de hoofduiting van het muzikaal gedeelte
bestond in een gala-conoert in het Concertgebouw op Zondagavond. Voor dit concert werkten
op welwillende wijze mede het orkest van het
Concertgebouw, de heeren W. Mengelberg en B.
Eldering en Mevrouw Louise Reuss-Belce.
Deze avond verschafte een groot kunstgenot.
Twee werken van Beethoven, Léonore-Ouverture
No. 3 en Concert voor Viool, waren in het eerste
deel de twee hoofdoogeublikken.
Hoe ous orkest spelen kan, weten wrj, en men
mag zeggen, dat de heeren kunstenaars in de
ouverture het beste gaven wat zij geven kunnen.
De Heer Mengelberg gaf gloed en warmte aan
de geheele vertolking, en zoo verschafte de uitvoering zeer verkwikkende oogenhlikken. Tooh
mag men de uitvoering van het viool-conoerü
als het glauspunt van het eerste deel van den
avoud beschouwen. Wanneer ik dit zeg, is 't
niet mijne bedoeling daarmede een compliment aan den grooten violist Bram Eldering
to maken. -Bij een werk van Beethoven hebben
alle partijen zulk een groote beteekenis, dat,
zonder een algeheele voortreffelijke wedergave,
het werk geen indruk maken kan. Zeker zal de
Heer Eldering de eerste zijn, om met mij te
verklaren, dat 't een genot is met ons orkest,
onder leidiug vau Mengelberg, hefc concert van
Beethoven ten gehoore te brengen.
Wat nu Bram Eldering betreft, zal ieder gehoord, gevoeld en begrepen hebben, dat de
hoofdstad in hem een uitvoerend kunstenaar
van den eersten rang rijker geworden is. Artistiek in de hoogste mate, meester op zijn instrument, behoeft Eldering geen enkel hulpmiddeltje
to gebruiken om de hoorders ondor de betooveriug van zijn spel te brengen. De techniek
vergeet men, om alleen te luisteren naar hetgeen de kunstenaar ons in tonen heeft mede te
deelen. En wat hij heeft mede te deelen, is van
do edelste soort. Rein gevoel, dat steeds
beheerscht wordt door diep denken, heeft den
stempel op Eldcriug's kunst gedrukt. Het
succes van den kunstenaar was niet twijfelachtig;
viermaal moest hij terug komen, om voor de
geestdriftvoile toejuichingen te danken.
Ia het tweede doel werden uitgevoerd : Traver
r.iarsch beim Todc Siegfrieds en Slot-scbue uit
Wagner's GöUerdammcrung. Mevr. Reuss—Belce
bewees in deze scène, hoe zeer zg doorgedrongen
is in de geheimen der Wagnersche kunst. Daargelaten dat de uitvoering van een brokstuk uit
een dramatisch werk in de concertzaal althans
eenige teleurstelling baart, mag men met veel
lof gewagen van de uitvoering. Vooral van de
zijde van het orkest was het klankeffect schitterend. Vol fijne schakeeringen, vol groofcsche
klanken stroomden de tonen langs de hoorders,
zochten zijne oogeu Caiarina. Zij zat niet ver
vau hem, de donkere, mystieke vrouw, met
hare gro de, dofzwarte oogen en haar doodsbleek gelaat. Zooals hij straks bij den banketbakker de gravin Beatrice di Santaninfa
aangekeken had, zoo rustte nu zijn blik onafgewend op donna C-itarina. In iedere vrouw
trok hem het eigenaardige harer schoonheid
aan. Bij deze trachtte hij het geheim te raden
van die kletirlooze wangen, die troostelooze
oogen. Zouden ze kannen kussen die lippen,
die nooit lachten ? Zij luisterde blijkbaar met
hart en ziel naar da muziek en scheen hem
niet op te merken. Had zij hem dau die
courant niet gezonden, die courant met een
potloodstreepja? Was dat niet ecu uitnoodiging geweest, een soort van rendez-vous ?
Over hare koelheid geërgerd, veranderde hij
van plaats en ging vlak achter haar zitten.
„Welnu?" begon hij brutaal weg.
„Wat?" vroeg zij, zonder ontroering, zonder om te kijken.

„Niets," zeide hij, het hoofd buigende, plotverzacht, en terwijl Cesi Nina van
Sergolin speelde, die roerende klacht van een
meisje, dat aan liefdesmart sterft, fluisterde
hij zoo smachtend „Catarina," dat zij antwoordde, weer zonder om te zien :
„Iv de Sint-Pieterskerk, na het concert."
( Wordt vervolgd.)
seling
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Gefci'tdigd faillissement.
Ilefc niilliEser rent van Joh. Easnmlin en Marie Wmi(£"'!=, t« Oïeri:
dooi' het verbindend vrordon dio-

terwjjl de groote stem van Mevr. Reuss—Balce
Briinnhilde's woorden boven de klanken van het
orkest deed hooren. Schoon was de uitvoering
van het grootsche stuk kunst.
In het eerste deel zong Mevr. Reuss—Belce
JSin Schwan, van Grïeg; Traüme, van Wagner,
en Wieder mocht ich dich begegnen, van Cornelius.
Zooals. meestal het geval is met zangeressen
en zanders, die gewoon zijn in de opera op te
treden, kon ook deze zangeres met die liederen
de hoorders slechts ten deele bevredigen. Het
zingen wordt vernalatigd, het spreken wordt
hoofdzaak, zoodat de bekoring van den toon,
door gebrek aan techniek, van den zang, verloren
gaat. "Waarlijk het is wenschelijk in de concertzaal concertzangeressen en in de opera operazangeressen te doen optreden. Wie herinnert
zich niet den voortreiïelijken indruk van deze
zangeres in de JFrickapartij van Wagner's Walküre.
Den Maatschappij Apollo een schoone toekomst
toewenschend, besluit ik dit schrijven.
Dan. de Lange.

Ingezonden.

eonige uitdeel j agslijgt.

Aasster <'±am, 5 Dec. Koffie. Oohtond-noteerinirJava- De , -^y j an , _._%, Febr. 32%, Maart BS-V
April 33
Mei 33%, ■'Ilni y3%- J"1» S3V,
33%. Se r ,t. S S__, Oct. 38%, Nov. 33% ot. Stemming
B

-

Ant'

prijst!.

Santr/fj. Dec. 19%, Jan. 19%, Febr. 19>4' "Maart
4.pril 20-, Mei 20—, Juni 20%, Juli 20}/
Aug. 'f _% gept. 20%, Oct. 20%, Nov. 20%, Dec.
20%
ty
.-,
et.
emming piijsh.
Rc»/jtsrdam. 4 Doe. Buitenlandsche Granenstil.
F »'jgge per 2100 kilo:
kilo Petersbarger

2"—»

125/126
stfj' jmend fUS.
Oerst per 2000 kilo : Zwarte Zee A2B, 130.
'Maïs per 2000 kilo: Amerik. Mixed ’97.50, 101,
'i' ito uit zeeboot ’97 eassa, dito stoomend ’96, 94
ruiar aank.tijd, Odessa /l\B, 120, Cinquantin ’ll9

{;

'120, La Plata
105.
Rotterdam, 4 Dec. Binnenlandsche Granen:
Tarwe. Jarige met langzaam afueinenden aauvoer

vond ala voren plaatsing. Per Hl. ’5.20 a 6.10, extra
ingekomen slakken.)
puike soms nog iets daarboven, en per 100 kilo
. ./7.25 a 7.75 naar qualiteit. Nieuwe verkeerde heden
Mijnheer de Redacteur!'
ïn flauwer stemmmg, per Hl. ’5.50 a 0.20, extra puike
nog daarboven en per 100 kilo in uitgezochte qual
In eene rede, op 20 Oetober j.l. voor Gereformee
,t
den uitgesproken, en daarna door den druk vqorb.f
’7.65 a 7.80, en verder naar deugd ’7.35 a 7.50.
publiek verkrggbaar gestold, heeft Dr. A. Kuyyiar
Kogge lager en slechts voor een klein gedeelte te
gezegd:
Armenische brïilingen dorst zelfs dr .zo verkoopen, ’5.25 a 6.—.
eigen Overheid den voet dwtiïs zetten."
Gerst. Winter onveranderd, per 100 kilo ’8.25 a
In do Tweede Kamerzitting van 1 December vr.-f.agt 9.— en extra puike /'9.20. Zomer werd naar deugd
j,nddezelfde Dr. Kuyper: of de Minister van Buiten Ir
verkocht tot ’8.75 a 9.— per 100 kilo. Chevalier per
sche Zaken daartoe bevel gegreven had aan de po litie,
100 kilo naar qualiteit ’8.60 a 9.—.
dan wel of de politie door dienstijver machts overHaver moest lager worden afgegeven. Per Hl
schrijding beging.
’2.60 a 3.40 en per 100 kilo ’6 60 a 6.90.
De laatste'vraag is niet met de eerste uiUipraak
Witte Boonen met gering aanbod onveranderd
te rijmen. Beschuldig ik tot-A de overheid van een verkocht ’9.— a 10.—.
verkeerde daad, dan gaat .'liet moeiolijk a>Mi, later
Bruine Boonen verkeerden in flauwer stemming.
aan diezelfde overheid te vragen: of zg het is, dio Per Hl. verkocht naar qual. tot ’7.25 a 8,40 en extra
een
wel
ander.
Eu puike nog iets daarboven.
het kwaad begaan heeft dim
aangenomen dat Dr. Kuyper later niet mccv zekerBlauwe Erwten met weinig vraag lager verkocht.
heid had van wat hij eerst zeker meende te weten
per Hl. ’7.— a 7.40 en vertrouwde kook
Kooksoort
dan had hij dit
iets wat een ieder kan overkomen
nosr
daarboven.
Voetstoots nnar deugd ’6.50 a 7.—.
aan zijn vraag moeten hebben toegevoegd. Biu hij dit
onveranderd,
Ivaii'^riezaad
a 7.75.
op
monden,
twen
het
sprak
deed,
eene
bij uit
niet
Naaldwijk, 4 Dec. Heden waren de marktprijzen
(niet
meer Aardappelen
oogenblik zeggende dat zelfs óte Overheid
a 1.25 per kin; Tomaten
a
dus de politie of justitie op eigen hand) verkeerd
et. per Kg.; Appelen ’2. a 2.50, Peren fï.so
handelde, en op het andere oogenblik vragende:
1.80, Uien ’1
a 1.10, Kroten ’0.30— a OJ4O-,
wie nu wel de schuldige is.
Peeu ’0.30 a 0.40—, Kapen /"0.30- a 0.40, Spruitia
In een volksvertegenwoordiger vóór alles eerlijkkool ’0.50 a 0.75 per kin; Druiven ’1.20 a 1.50 per
heid een vereischte. De waarheid bovena,',, schreof Kg.; Tafolperen 3— a 15— et., Tafelappelen 5— a
J7»\ Mr. A. F. de Savornin Loivman ala titel boven een
15— et. p«r Btuk.
Bezwaarschrift, tot Dr. Kuyper dezer dagen gericht. i Hoeksehewaard, 4 Dec. De handel in Wol is
Dankzeggende voor de plaaitsing,
j slap. B(j weinig vraag eu aanbod blijven de prijzen
1 laag. Men besteedt thans voor Smeerwol 47 a 50 et.
Hoogachtend,

..

—

—

——

f

Uw abonné

J. A. Helper Sesbrttgger.
Amsterdam, 2 Dec. '99.
Een korte opmerking volsta.
Overheid ia een algemeen begrip, dat politie en
justitie in Bluit.
Bedoelt men de Ministers in het bgzonder, dan
noemt men deze de hooge

Hiermede vervalt elk beweren van

strgd of tegenKotper.

In Het N. v. d. D. van 30 Nov. 1899, 4e blad, bladz.
15, kolom 4, las ik het ingezonden bericht uit Abbekerk, waarin mijn naam voorkomt. Ik kan niet anders

dan daarover möne groote bevreemding uitspreken,
weet niet hoe de zinsnede te moeten beschouwen:
„onder vele blöken van belangstelling" (hetzy als
ironie of als ernst) en kan niet anders dan daartegen
protest aanteekenen, en ik eisch van deu inzender
openbare herroeping vau het bericht, waarin vau
mön naam gebruik gemaakt is.

H. Kol Hz.
Abbekerfc, 30 Nov. '99.
Onze berichtgever, om inlichting gevraagd, verklaart, dat er van ironie geen sprake ia. Hij weet
zeker, dat vele leerlingen en oud-leerlingen, en ook

den Heer Kol op den herinneringadag
waren.
Waarom de Heer 80l dit zoo
dankbaar
anders opvat, ia hem een raadsel.
Bed.

medeburgers,

Verkooping van Huizen.
Pp Maandag 4 December 1899 {des avonds 6 uur) in het
Verkooplokaal „Frascati."
Winkelhuis,
Achterhuis eu Erve, Molensteeg
Nr. 1.
2. Winkelhuis en Erve, 3e Lelieopgeh.
10,
dwarsstraat 12, ’ll5O, J. H. P. Janse. — 3. Dubbel
Huis, Twee Achterhuizen en Erve, Dgkatraat 23,
4. Huis en Erve,
15,550
350, E. H. de Lange.
5. Dito, Palmatraat
Jonkerstraat 50, ’1550, opgeh.
63, ’250, H. B. Poelmann. — 6. Winkeltmis, Achte'>
4, "fl.
huis en Erve, Utrechtschestraat 105,
7. Winkelhuis en Erve, Van Hog _,__.
E. Bovenkerk.
8. Dito, als vore'j. 67,
dorpstraat 65, ’5850, opgeh.
5850, opgeh.
9. Woonhuis, ala voren 69,
5350,
c,pKe h.
10. Winkelhuis, als voren 71,
opgeh.
11. Heerenhuis en Erve, Groeneburgwal 63,. /"8000
en Erve,
’2OO, H. C. L. Sieberg. 7, 12. Winkelhuis
Ooatenburgervoorstraat ’3BOO ’125,1. J. Vroom.
13. Dito, Achterhuia en Erve, Haarlemmerc-.gk 131,
14. Heerenhuis -en Erve,
J. A. Sandaal.
’9950
15. WinSingel 382, ’10,950 ’5O, G. J. Sarlemgn.
kelhuia en Erve, Weteringstraat 12, uit de 'hand ver4,
opg.
16. Dito. Groote Houtstrailt
kocht.
17. Huis, dubbel Achterhuis en Earve, Hekel veld 7,
18. Huis en Erve, Laurieruit de hand verkocht.
19. Dito, ala
gracht 104, 13,700 300, K. Crugfi..
20. D«'.to, ala voren
voren 106, ’B5OO, P. Prins Pzn.
108,
8500, dez.
21. Winkelhuis en Erve, Groote
Jae. A. Warradiju.
Wittenburgerstraat 63, ’5350
J. ü. Scrhntte. Comb.22. Dito ala voren 61,
23. Dito als
J. A. Sandaal.
Nr. 21/22 11,010
voren 59, ’6750 ’2O, S. B. Frank. Comb.: Nr. 21/23
J. J. Schutte. 24. Huis en Erve, Boot’17,830
25.. Winkelhuis en
straat 19, 4100, H. L. Boers.
Erve, als voren 17, 4100, C. P. A. van Wtik.
26.
Huia en Erve, ala voren 15, ’3900, Jae. A. Warradgn.
C.
P.
A.
13,
3800,
van Wgk.
27. Dito ala voren
J. Kleine Raminel28. Dito ala voren 11,
kamp.
29. Dito, Hoogte van don Kadgk 81, ’6350,
opgeh.
30. Dito als voren 83,
opgeh.
31.
Dito, Elandastraat 61a, ’750, opgeh. — 32. WinkelErve,
171,
huis en
Vinkenstraat
’1075 ’5O, M. J.
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de Vries.

Faillissementen.
Failliet vorklaar d.
1 December O. haring, echeepsb-j'nvmeoater te
reohter-eommiasaria Mr. J. A. ij.
Groningen;
Gook'mga, curator Mr. A. van Hurinxma thon Slooten, rra«diniuasingel No. 7, beiden te Groniugen.
1 December A. ixtn Wijnen, koopman e" winkelier
te
reohter-oomnuasarSa Ml, K, M.
Phafï, onrator Mr. A.Ondegeest, Merwedefca.de Mo. 2(i,
beiden te Dordrecht.
1 December U. Boelmans, kastelein te Haren j
reohter-commiaaaria Jhr. Mr. "\V. Albt-vrla van Ekenateiu, curator Mr. A. li. Dorhout Mees. beiden te

—

—

Groningen.

Verificatie vergadering.
Faillisaementen dor firma Koster en Bierman, van
JU. Koeler en van A. J. Bierman, te Amstorilauj. op
Zaterdag 16 December, 2.^ uur, in het Paleia van
Justitie, te Amsterdam.!

—

per !\g.

JKrimpenerwaard, 4 Dec. In de afgeloopen
week besteedde men iv deze streek voor Hennep de
navolgende pi-yzen: Gelling
’13.50 a 13.90—, Bind/1tj.75 a 17.50, Schil ’l9.— a 19.50 p. 50 Kg.; Zaad
’10.75 a 11.25 per Hl. Handel vrij goed.
Alblasserwaard, 4 Dec. In de vorige week besteedde men voor: zware Kalfkoeien /140 a 175
Melkkoeien ’llO a 130, Kalfvaarzen f 90 a 110, Hokkeliuga Ossen /'BO a 90, idem Stieren /70 a 80,
Pinken ’5O a 60, nuchtere Kalveren ’8 a 14, Biggen
a 7.
’4.
I'oklammeren —.— a —.— per atukVarkens voor Engeland 15—'a 16— et, dito le qual'
17 a 18— et. per
Kg.
Meerkerk, 5 Oec. Men besteedt thans voorSchilhennep le <__s\. ’19.50, 2e qual.
Bindhennep le qual. ’17.50, 2e qual.
Gellinghennep le qual. ’l4.—, 2e qual.'
per 50 Kg
Hennepzaad 10*20 a 10.50 per Hl.’l3.—
Sedert de vorige
opgaaf
hpjidel

—

__

de

’

’

in deze streek redelijk vlug.
4 Dec. De Veeprjjzen waren in
de laatste dag.-en. als volgt: vet Veo le qual. 66 a 67—
ot., 2e ,qual.. S 0a 56 et., vette Kalveren 70 a 72 et
vette Varkens 43 a 44— et., alles per Kg.; dragend
Vee ’l3O a 180, dragende Varkens ’3B a 48 Biggen
a 7.50», Schottelingen ’l2.— alB
p.' stuk.
Venenelaai, 4 Dec. Varkens voor Engeland gelden
heden 15 a. lh__ et. per % Kg. Handel traag.
Vroor AShoop, 2 Dec. De Turfprijzen zön- Lange
Blauwe ’B7.— a 40.—, Lange le soort ’29.—a 31
2e soort» ’25.
a 27.—, Grauwe ’l6.— a
, Witte
Arnhemsche ’2B.— a 29.—, Haagsche
’l4.— a
,r_
aanmr e ’26. a 27.—, alles per dagwerk Sponturve ’'1.90 a 2.80, Baggelaar ’2.— a 2.90, Briquetten
le sr ,ort ’12.35 a 12.5U, 2e soort ’—.— a
ailes
per 1000 atuks; Turfcokes ’—.— a —.—, Turfstrooisel
per
Kg.
1000
ft.t.s a 6.80
'Beilen, 4 Dec. Op de heden gehouden weeknjarkt waren aanvoer en prijzen als voli/t- 68
boeien
a 127.50, 5 Stieren ’lB.— a 62.—
558 Varkens ’3.— a 30.—,
a
Kalveren
■Schapen
8. a 14.—,
id. Lammeren
a
is

Maas-en-Waal,

’4—

—

__

__

’

.

-

.

—

’2O

7*Fr.

’— — Schapen
— ’-.— a —.—, f'9 Geiten
Drentsche

’
’—

-.—,

—

—-

’4— a 7.-, Bokken ’-.— a -.—
nuchtere
Kalveren —. a —.— per stuk; vette Varkens 32
a 34— ets., export 29— a 30— cta. per Kg. ruw;
Eieren : Kip- ’4.50 a -.—, Eend ’-.— a -.— d e Ï00.
et., Honig
a
et. per Kg., AardapWol
a
pelen ’-.— a -.—, Kogge f-.~ a per Hl.
De handel was vlug, met standvastige prijzen.
Veendam, 2 Dec. Op de veiling vau Groninger
Compost en ler zijn verkocht 118 vrachten Compost,
gemiddeld tegen ’33.25 en 24 vrachten ler tegen 3
per vracht.

—

— —

-

-

’

Veendam, 4 Dec. De Strooato£fabriek„Phönix"
alhier betaalt voor Kogge bosaen
B._, Tarwe
B.—, Haver 7.— en voor pakstroo Kogge 7.—,
6.—, Haver
Tarwe
5.— per 1000 Kg., alleen

’ ’

prima droge waar.

’ ’

’

Dec. Heden werd besteed voor :
Eieren: Aanvoer 1,000 stuks, ’o.Bo—a I.—per 20 st.,
stuks, ’-. a -. per stuk;
Kievits-, aanvoer
Schapen en Lammeren: Aangevoerd 140 stuks,
Slachtschapen ’l3.— a 17.—, Melkschapen ’l2.—
a 14.—, vette Lammeren B.— a 11.50; Varkens en
Biggen: Aanvoer 425 stuks, oude Varkens /30 —a
Loopvarkena ’l6.— a 20.—, Biggen ’4.— _■ 8.-;
et. per % Kg.
vette Varkens
Granen: dikke Haver
Probsteier ’2.85—
a -.—, Tarwe ’5.10 a -.—, Koggo ’s.— a -.—,
Gerat
8.- a 13.50, zwarte
’4.45 a -.—, Mosterdzaad
Haver ’2.70— a -.—, LI. Peulen 6.— a -.— Capu7.50 a -.—, Gr. Erwten
cijnerß
7.— a -.—, Paardenboonen ’5. a -.—, Kozijn-Erwten ’ll. a—.
Karwijzaad
Koolzaad ’8.30 a —.
’l3.— a
Kanariezaad ’8. a -. Duivenboonen ’6 50 a-.—,
alles per Hl., Wintergerst ’-.— a -.— per
Kg.
Huiden: Koe- 32 a 34 cta., Stier- 28 a 30 cta.,
Kalfavellen 40 a 46 ets. per Kg. nuchtero ’l.— a
1.70, Paarden- ’B.— a 9.
Geitonvellen ’l.—a 1.50,
Friesche Schapenvellen ’2.— a 2.25, Drentsche dito
Friesche Scheerwol ’-.— a -.—,
’-.— a -.— perstuk;
ets. per Kg.
Drentache a
Oldambt, 4 Dec. De Strooprijzen zijn als volgt:
Gerste ./ ■>.—, Haver
7.—, Tarwe B.—, Koggo9— per 1000 Kg., bg franco levering aan
stroo
het vaarwater wordt ’l.— meer besteedt. Na Nieuwjaar worden do prijzen met ’l.— a 2.— verhoogd.
Stroo ala voederartikel geldt
7.— a B—, 2e snede
Klaverhooi ’27.— a —.—, l'e snede ’24.— a 25.—,
Erwtastroo ./ 7.50 a B.—.
Voor le aoort Veulena wordt ’lB5 a 275 betaald,
2e soort ’l2O a 170, Werkpaarden ’lB5 a 450, Luxepaarden /500 n 675, le soort Kalfkoeien ’lB5 a 190
OOSterwolde, 4 Dec. Kogge ’-.— a -.—, Boekweit: Zand- ’-.
a -.—, Veen- ’-. a -. —. Eieren
a 4.25— per 100 st.; Honig ’—.— a —.— de
’4.
50 Kg. Drentsche Schapenvellen ’0.75 a I.—, Friesche
dito ’l.BO a 2.25, KalfaveUen ’-.— a
Wol
a
ets. per Kg.

Winschoten,

4

’
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—
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Alkmaar, 4 Dea. Op de "Veemarkt waren aanprijzen als volgt: 11 Koeion ’150.— a 180.—,
89 vette Kalveren ’35.— a 110.—, 21 nuchtere dito
B.— a 18.—, -magere Schapen —. a
, 612
vette dito ' 16.— a 29.50, Lammeren f—. a —.
Bok ’—.— a —.—, —Bokken eu'Geiten ’-.—
a -.—, 18 magere Varkens
9.— a 13.—, alles per
stuk; 33S vette Varkens 34 a 40 ets. per Kg.
Langedijk, 4 Deo. Wortelen ’1.75 a -.— per
1000, gewone Bloemkool ’-.— a -.
Reuzenbloemkool
-.—a -.—, roode Kool le soort /5.— a 6.—,
5.75,
gele Kool le soort' ’5.50 a 6.50,
2e soort ’■!■.— a
2e soort ’4.50 a 5.25, witte Kool le soort ’6.50 a
7.50, 2e soort ’5.50 a 6.25, Koolrapen ’1.50 a 2.25,
Kammenas ’O.OO a I.— per 100; Bieten ’6.— a 9.50

voer en

’-

Markt- en Handelsberichten.

,

(De Redactie verbindt zich niet tot teruggaaf van

stelling.
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’1.75 a -.— per 50 Kg.
JEToord-Scharwoude (Station), 4 Dec. De markt-

per 1000* Dien

—

prijzen waren als volgt: roode Kool le soort f-.
a
-.—, 2e soort f-.— a -.—, 3e soort f-.— a -.—, 4e
soort ’2.25 a 3.25, 5o soort ’1.25 a _.—, gele Kool
le soort/-.— a -.—, 2o soort
a 3.75, 3e soort
’2.— a 2.75, witte Kool le soort ’-.— a -.—, 2o
a -.—, 3e soort ’2. a -.—, Bloemkool
soort
per 100 stuks;
’2.— a -.—, aRapen ’-.— a
per 1000 stuks; uien ’-.— a
’-.—
-.—, Wortelen ’-.— a -.— per 50 Kg. Aardappelen
blauwe ’-. o -. blanke ’-. a -. per 35 Kg.
BovenkarspeK Station) 4 Dec. Heden besteedde
men voor: Meirapen ’-.— a -.—, Wortelen ’-. a
-.—, Bieten
7.— a B.— per 1000 stuks ; StreekerMuizen: groote
-.— a -.—, kleine -.— a -.—

—-.—
— —

—

Bieten^

—.—

—

—

’ ’

— —’
—
— ’— — —
—

’0.75 a -.
ronde ’-. a -. per }£ Hl.
grove/-.— a -.—, reuBloemkool fijne./--.— a —.
6.— al250, Kool: witte ’2. a 4.—, roode
zen
a 3.50, Savoye 2.— a 4.— per 100 si,uks;
f 2.
, kleine ’-.— a -.—.
Uien groote gele ’0.85 a -.
kleine ’-. a-.—, Peren
groote roode f -. a -.
’-. a -. per Hl.
’-. a -. Appelen
(N.-H.), 4 Deo. De %marktprijzen
BPOOkerhaYeu
waren hodeu als volgt: Streeker Muizon «roote ’-.—
a -. kleine ’-.— a -.—, blauwe /0.75 aO.BO, ronde
’-.— a -.— per % Hl., Meirapen ’-. a-.—, Bieten
f 7.— a B.—, Wortelen ’-.— a -.— por 1000 stuks;
Peren ’2.— a 2 25, Appelen ’2.25 a 3.—, Uien gele
’O.BO a 0.90—, roode ’-.— a -.— per% Hl.
Bnkbuizen, 4 Deo. De prijzen der Vruchten
opgegeven door de firma Gebr. Koomen, waren heden
ala volgt: Aardappelen: groote Muizen ’-.
-.
kleine ’-.-- a -.—, blanke ronde ’-, a -.—, blauwe
’0.75 a 0.80 per i_ Ui.; Meirapen ’-.— a -.—, Wortelen ’-. a -. per 1000; Kruisbessen ’-. a -.—,
roode Aalb#!aon ’-. a -. —,zwarte
a—. per
50 Kg.; Bloemkool fijne ’-.— a -.—, grove 9.— a
12. witte Kool ’4.— a 5.—, roode fi.— a 4.— per
100 stuks; Peren ’1.20 ft 1,45, Appelen ’1.50 a 3.25,
Uien groote gele ’0.85 a 0.90, kleine ’-.— a -.—,
groote roodo ’-.— a -.—, kleine ’-.— a -.—, handperen ’-. a -. per % Hl.
Haarlem, 4 Dec. De marktprijzen waren heden
Hl. roode Tarwe ’-.
als volgt:
a -.—, 340
, 165 lil. Kogge ’4.90 a
Hl. witte dito ’5.65 a6.
5.50, 55 Hl. Haver ’3.25— a -.
,
Hl. Gerst
a -.—, 40 Hl. Duivenboonen ’6.45 a 6.50, 142
’-.—
fll. Paardenboouen ’5.85 a 6.10,
Hl. Bruine Boonen -. a -.—, 65 Hl. Gcoeno Erwten ’7. a -.—,
a -.—,
Hl. Geel MosHl. Capucijners ’-.
Kg. Kanariezaad /-.
terdzaad —. a —.—,
Kg. Karwijzaad per 50 Kg. —.
a -.
a
blauwe

—’
—

— ——

— —
— ——

— —
—

—

—’— —
’

’

—

—

—

—

—

’

JAARMARKTEN.

——

Emmen, 1 Dec. Aanvoer en prgzen als volgt: 34
Koeien ’6O a 128, 3 Stieren ’8 a 45, 12 Pinken ’lB
a 132.50, 238 magere Varkens ’8.50 a 42 50, 379 Biggen per week ’0 65 a 0.75, 33 Fr. Schapen ’4.50 a
12.50, 382 Dr. Schapen ’2.25 a 6.50, 52 Geiten ’2.75
a 8.50. Handel over 't geheel vlug.
Oosterhout, 2 Dec. Aangevoerd 85 Kunderen en
ca. 180 Biggen. Prijzen: Melk- en Kalfkoeien ’llO a
195, Kalfvaarzen ’95 a 145, Muntige/65 a 125, Hokkelingen ’4O a 75, Biggen ’8 a 13 per stuk. Handel

redelijk.

EN

Alfen, 4 Dec. Ter Kaasmarkt aangevoerd 26
wagens, te zamen 1050 stuka. Prijzen: Goudaehe le
soor*- ’25.— a 27.50, 2e soort ’21.-- n 24.-; Mei
2e soort
le soort /—.—■ a
a —.— ;
Derby ’—.— a —■—, alles per 50 Kg. Leidsche
—. a —. — de 150 Kg. Handel vlug.
Boter ’1.25 a 1.30 per Kg.
Franeker, 4 Dec.
4 Dec. Boter ’0.95 a I.— per Kg.
\_ vn.
"Winschoten, 4 Dec. Boter: Aanvoer
yx vn. en 300 Kg.; prija —. a —.
—
%
per )_ vat, ’—.— a —.— per l/_ vat, /—.— a —.—
per M"b vat eu ’0.95— a 1.20 per Kg.
Beilen, 4 Dee. Op de weekmarkt besteedde men
voor Boter per ]>i vat lo qual. —. a —.—,2e qual.
a—; per \_ vat le qual. ’22. a 24.—, 2e qual.
per ]__ vat
—.— a —. —, 3e qual. ’—. a —.
Kg. ’1.15 a 1.25.
’11.25 a 12.— per
Steenwijk, 4 Dec. Boter por \i vat ’—.— a
—._, i.| v ’24.— a 25.50, %_ v. ’l2.- a 12.75;
per kilo ’l.lO a 1.20. Aanvoer:
% 16 % v.
en 17 %. vatan.
Eerbeek, 4 Dec. Boter ’1.15— a 1.25 p. Kg.
Nijmegen, 4 Dec. Boter ’l.— a 1.10 p. Kg.
Apeldoorn, 4 Doe. Boter. Aangevoerd±1700 Kg.

’— —

—

’—

_

’

’— ——

—

’’

.

—- —

—

’1.15— a 1.40 par Kg.
per Kg.
Ede, 4 Dec. Boter ’1.30 a -.
Tiel, 4 "<>e. Botor ’l.— a 1.30 per Kg.
's-HertogenbOSCh, 4 Boe. Heden ter markt

aangevoerd 370 stukken Boter ’l.lO a 1.30 per Kg.
Londen, 4 Dec. (Bericht van Oetzoa & Gerritsen.)

Op do markt van [heden was naar Friesche Boter
vraag. Andere sooralleen voor de beste qualiteiten
ten meerendeels vast tot genoteorde prijzen.
Boter: Frieache ordinaire tot fgnste 96 a

-

fabriekaboter 96/-a 106.'-, Normandisehe extra 114;- a
id. 2e
118/-, gew. 98/- allO/-; ürittauy le qual.
qual.
id. 3e qual.
4e qual. 11/- por 12 Eng.
ponden; Jersey
a—/-; Deensche prima 112/ ,
—/-; lorsche —/- a -/-; Finsohe 90/-, 104/- a
—/-, Russische 81/- a
Canadeesche 76/- a
Koloniale 76/—, a 10i/-.
Kaas: Canadeesche 53/-, 57/- a —/-, nieuw —/
a /—, Goudaehe 38/— a 46/—, Edammar
56/- n
Nieuw Zeelandaehe —/- a —/-.
Eieren: Fransche 9/- a 12/-, Italiaansche 9/- a
11/-, Hongaarache 7/3 a 9/3, Deeusche 9/6, 16/6 a-/-,
Kussische -,'- a -/- de 120 stukß.

—

—

VISCH.

Urnuiden,

Rgk

4 Dec. Hoden aangekomen aan den
1 Holl. en 1 Eng. atoomen aan den particulieren afslag 2

s ïischafslag 8 sloepen,

trawler
stoouitrawlers, 3 kotters en 7 sloepen.
Marktprijzen; Rijksafslag Particuliere afslag,
groote

Tongen

„
„
groote Tarbot
kleine
„
Griet
middel
kleine

lev. Kabeljauw
doodo dito
Bog

groote

middel

Schol

kleine

Schar
"Wijting
Gul

„

„

Poontjea
gr.

Korschelv".

middel

kleine

lev. Sobelv.
kleine dito

gr.

’

a 0.80
’0.60
„ 0.35 0.50 „

0.23 „
„
„ C.50 „ 0.30
9.50 „
1.25 „ 5.- „
„ 1.25
5.—

0.60 a 0.80 per atuk.
„ 0.50
„ 0.30 „
B.—
1.- „ 4.50

0.40
0.20
6.~

„

—’-.——.-.——
prijs —.— —.—
’ —
’3.50
——
—
—

f—.
prijs

ft

a

’4.25 a 4.75 p.
a
a
prijs
prijs
a 4.

3

—
—

mandjes Garnalen,
de 100 pond,
per mand. ± 900 tal Zuiderzeeharing,
stuks Ansjoviß,
tal (200 stuks),

per 1000,
stuks
ot. per stuk, 4000 pond Spiering,

per 100 pond.

Huizen, 4 Deo. Heden werden alhier aangevoerd j
pond
pond Bot,
pond Aal, 400

——
—

pond

Spiering,
mandjes
tal Zuiderzeeharing,
stuks Ansjovis,—Btuks
pond IJsspiering.
JEdare, 4 Dec. Heden werden alhier aangeroerd
Kg. Aal, prös
110 Kg. Bot, prijs ’lo.— a —.—,
stuks Ansjovis, prös
f— per 60 Kg.,
tal Haring, prijs
-.— per tal
per 1000 stuks,
200 stuks).
(tul
Volenda,m, 4 Dec. Heden werden alhier aangeKg. Paling,
Kg. Aal. 3100 Kg. Bot,
voerd
50 vierling Spiering en 4 tal i
Gai
40 manden
Haring (tal = 200 stuks).
Enkhuizen, 4 Deo. Heden alhier aangevoerd;
tal Reepharing, prijs f-.— a -.— en I__ tal'r
Sloepharing, prvja ’4.
a -.— per tal.
Hotterdam, 4 Dee. Prijzen : Schelvisch 60 a 65
et., Tongen 56 a 77 et., Kog 60 a75 ot., alles per i

.—

—

—

-

’—.—

’

—

stuk, Stortschol ’l.OB a 1.22 per mand.

—

pond Bot
Urk, 2 Dec. Heden aangevoerd
pond Spiering prgs —a
et.;
et.,
prijs
a
t, -,— ;
per pond, 3 tal Zuiderzeeharing prijs ’4.
per tal (200 stuks).

— — —

——

Kralillgen, 4 Dec. Heden waren ter markt aan- j

— — —’0.60 —-.—,
_ __
—
— —— —
— —

gevoerd

a

Zomerzalm, prga

1

2l

St. Jacobszalm
Winterzalmen,-prija ’3, a 4 50,
Elften,prös ’-. a-.—
’-.— a -.— per \_ Kg.en
per stuk.
Ammerstoï, 4 Dec. Heden waren ter markt aan-,
Kg., prÖB
gevoerd 1 Winterzalm, weg. 19 a
weg. —a—
Kg.,
’4.15 a -. —,
a -.—,
St. Jacobzalm, weg. -«.-]__
prijs ’-.
Elften
Kg., pr(ja ’-. a -.—, alles per % Kg., en
’-. a -. per stuk. 4 Dee. Heden arriveerden van
Katwijk a/Zee,
de Haringvisscherü 1 bom en te IJmuiden 1 bom
met vangsten von 71 tot 150 kantjes Pekelharing.
Vlaardingen, 4 Dee. Van de Haringvisßeherg
kwamen heden binnen 1 logger met eene vangst
ton Pekelharing en 11 bommen met
van 210 tot
30 tot 250 kantjes. De aanvoer van Steurharing
3
stuks.
bedroeg 20 a2l kantjes en —.
Prijzen waren als volgt: Vollo Haring Zand
’19.50 a 19.75, Ewal 16.25 a 16.50, Yle —.—a

—

—’ —

— —

’

a —. per ton.
Steurharing —.
Maassluis, 4 Dec. Van de Haringvisseherg kwamen binnen 1 logger en 2 bommen, aanbrengende
van 84 tot 154 ton Pekel- en
ton Steurharing,
te zamen 378 ton.
Heden gold Volle Haring: Noordvaugst 19.50 a
20.—, dito Zuidvangst ’16.25 a 16.50, Miiatjes f— .—
a
Yle ’18.50 a —..—, Zouteviseh ’—.— a —.—

—.

’

—

’

per ton.

Tienhoven a/d Lek, 4 Dec. Vangst van Zalm
in do afgelaopea week zeer gering, prgs hoog. Men
besteedt nu voor Winterzalm /3.50 a4.—, Zomerzalm
’0.60 a I.—, St. Jacobjes / -.— a -.— per }y_ Kg.
Vangst van andere Bivier- en Poldervisch ongunstig.
De prija is thans van: Aal 20 a 22^, Paling 45 a 50,
Snoek 17 a 18, Zeelt 20 a 22, Baars 9 a 10, Bliek 7 a
8, Voorn 3 a 4 ot., alles per % Kg. naar qual.
Bruinisse, 4 Dec. De vorige week zgu van hier
verzonden 1250 ton en 1650 balen Mosselen, waarvan
naar llelgië 1000 tou, vaar Engeland 850 en naai
Frnnkrgk 800 balen. De prözen wisselden van ’1.50
tot 1.75 per tou en ’1.50 a 2.— per baal.
Kg.
Lemmer, 4 Dec. Aangevoerd werden
Kg. Aal prga — a
et.,
et.,
Bot prgs
a
Kg. Schol prgs -.- a -. per Kg, 30 manden
Kuilopiering, prgs ’0.40 a -. per mand, 300 Kg.
Sleepapiering, prgs 5 a C— et. per Kg., 60 tal
Zuiderzeeharing, prija ’3.50 a -.
tal Sprot, prgs
a
et. per tal (200 atuka).
Harlingen, 4 Dee. De aanvoer van Zeevisch was
in do afgeloopen week : 27 manden Keg 5.50 a -.—, i
manden groote Krabben ./'-. a -.— per mand;;
207 atuka Tongen ’0.20 a 0.70, 75 stukB Tarbot en
Griet ’O.lO a 0.59, 320 stuka Sohelviach 30 a 50 et.,
stuks Kabeljauw ’-. a -. p. stuk; 3000 pond
kleine Schol f6. a -.
400 pond Scharren ’5.25
et.,
a -. per 100 pond; 2053 bn. Moaaelen 25 a
205 bn. Coekols ’0.90 a
C52 bn. Alikruiken ’1.70
a -. per baal,
maudeu Batelingen ’-. p. mand, 1

—
— —
—
—
—
——

— —

—’ —— —

— — —

—

——

,

’

—

—

-

pond Hot
per 100 pond.
Kampen, 4’-Dee. De uitkomsten derHaringvangst j
waren ouk in do vorige week slecht; de vangst bleef
meest beneden het tal. Uit vele visschersplaatsen
hoort men omtrent «leze vangst ongunstige berich-

ten. De aanvoer van visch bepaalde zich uit eenige
sohuiton met Bet, geldende ’9 a 11 per 100 pond en
Garnalen 6 a 12 et. per ben. Voorts een groote
schuit met Schol en kleine Schelvisch, waarvan de

priizen niet hoog liepen.

Herwijnen, 4 Dec. Gedurende de afgeloopen
weck was de Zalmvaugst op de Beneden-Waal zeer
ongunstig. In het traject tuaachen Tiel en Woudrichem
werden gevangen 17 Zalmen en in het Gorinchemach
viuchwater
Zalmen. De gemiddelde prijs der Zalm
bedraagt tot /"fl.
per \_ Kg.
Bsrgen-Op-Zoom, 8 Doe. Van do visscherijen
op de Ooator-Schelde werd in de afgeloopen week
aangebracht en verhandeld 33 korven Bot ’5. a 5.25
per
140 Kg. Paling ’0.60 a 1.20 per Kg., 1340
balen Mosselen ’1.75 a 2.25 per baal,
tal Panharingen ’-." a -.-— per tal. Naar het buitenland
100,000 Oesters ’5O a 55 eerste soort per 1000.
WILD EN
Alblasserwaard eu Vijfheerenlanden, 4 Dec.
Men besteedt, voor Ha/.ón ’1.
a 1.90, Patrijzen
a 0.35, Watersnippen
’0.75 a fl.9i), Talingen

_

—

—

-

’0.30
Houtsnippen

—

—

’0.50 a 0.00,
’1.75 a 2.10, Faazanten
’1.90 u 2.40, wilde Londen ’0.90 a I.—, aßea per

stuk en naar qualiteit. Handel vlug, aanbod van
Hazen ruim, Patrijzen en Wnterwild schaarsoh.
Heerenveen, 2 Dec. Hazen ’0.75 a 1.60, wilde
Konijnen 40 a45 et., tamme 18 a 19 et. per >£ Kg„
Eendvogels ’O.BO a I.—, Patrgzen ’O.OO :i I.—houtsnippen ’l.BO u 2.—, Watersnippen ’0.70 a 0.75,
Lijsters 12 a 15 et., Wilsters 25 a 30 et., Talingen
35 a 40 et., Korhoondera fl&S) a 1.50. Fazanten ’1.40
a 1.50, Houtduiven 20 8 25 et., Smienten 40 a 50 ot.,
wilde Ganzen ’1. a 1.30, Soepkippen 40 a5O et.

—

FRUIT.

Meerkerk, 4 Doe. Men besteedt thans voor'
zoete Appelen /"2.50 a 3.80, zure dito ’3.80 a 5.—,
Tafel dito ’s.— a 7.50, Stoofperen ’2.— a 3.40,
Handpcren /6.20 a 7.50 por Hl., Noten 30 a35 et.
por 100 stuka. Sedert de vorige opgaaf ia de handel
levendig met flinken omzet. Aanbod vrg goed.
SPIRITUS.

„ „
„ „
„ „

In de afgeloopen berichtawoek ia
De aanvoer bedroeg 927,978
geweest.
vast
dit
liter, tenen 974,423 I. iv de voorafgegane week en
] 846.845 1. op denzcifden tüd in 1898.
Hamburg, 4 Deo Spiritus voor 'binnonlandach
verbruiu. Iv de afgeloopen bencht3woek werd betaald
49— Mk., Korenspirivoor Aardappelspiritus
ovorgehaaldo Spiritus
Mk.,
23—2:5.25
tua
42.50
Mk en bolastingvrge Spiritua 27.50 Mk.
Dantzig, 4 Dec. Spiritus ging in de afgeloopen
liter prooent vooruit.
beriehtswwe-fc 20 ff. per 10,000
Koningsbergen i/Pr., 4 Dec. Spiritus was iv dé
afgeloopen berwhtsweek in zeer vaste houdinc Er
werd bet-ialrï voor Dec. '18.50 Mk.
Maagdenburg, 4 Dec. Aardappelspiritus ging

„
„

per 100 tralies vrg boord
u,tvo<"-pi-emie. 1.65-1.80 Rbl.
1
Rbl. = 100 Kopeken.
2.16 Mk.
Spiritus.
Parijs, 4 Dec.
In de'afgeloopen bericht»,
week werd betaald: Nov. 36.50 fr„ Dec. 36.50 fr
Jan./April 87.25 fr., Moi/Aug. 38.- fr.

Berlijn,

st-rtSel

4 Dec.

„
,
, -.— , -.—
',', 5.40 " 50 "560 " 6.— "
„„ 1.50 „3rj.9520 „ 1.30 „„ 2.70 „„ „„
0.55 0.85
0.70 „
„11.— „15.— „10.50 „11.50permand
„
„7.50„J0.— „625„ 9.
„ 4.90 „ 6.80 „ 2.95 „ 4.50 „ „
2.
„ 3.70 „ 2.20 „ 2.65 „ „„
„";,.._',',.._
0.70 „ 1.90 „ 1.80 „ 2.90 „
„„
„4-„ 7.- „
2.70 „ 3.50 „ -.— „ -.— „
„„9.50
tengevolge do veraoogmg in Berlijn, in de afgeloopen
„ll.— „ 9.50 „11.r.0 „ „
van 47—47 50 Mk
„ -.— .„ -.— „690 „ 9.— „ „ beriobtswook22 omhoog,
Odessa, Nov. (Ross. tijdrek.). R, '. Aloohol. In
»
„-■—,, '-- » f'-25 öl°
„87.— „00.— „"" 120 _\?_ "i««'<>oPen berichtsweek was er veel vraag voor
„87.— „95
o
„55.— „58 50 „
120 dit artikel en ging de prgs

-

-

-

—

„50.—,57.—

doods Schelv. „15.—„20.50 „15.50 „16.50
„

„

40
30

5.90 6.80
„5.30 „6.65
Huizen, 4 Dec. De vorige week werden alhier
aangevoerd
pond Schol prijs ’—.—a—. —, 4200
a 15.—,
pond Aal, prgs
pond Bot prgs

kleine dito

’l2.—

—

ïuf' *tf? *?"

__

**

'HET "NIEUWS VAN DEN "'DAG VAN 'WOENSDAG 6 DECEMBER 189$ 1 e BLAD. Bladzijde
Vraagt steeds de Prima STEARINfiKAARSEN I .
ROERMOM). Houten Schuit
40 a 50 ton.

Door tuanchsnkomat

van do
firma L. BINGJEN-RIET JENS,

To
bruikte Houten Schuit.
Koop

te Koermond, wordt HET NIEUWH

ge-

Aanbiedingen met opgave van
prijs en waar te zien bij den Make-

VAN DEN DAG aldaar des avonds
onmiddellijk na aaukomst van
Trein 10.26 A.T. bezorgd tegen

laar J. F. VON

■den gewonen abonnementsprösTan
, 2.50 per 3 maanden.

’

gevraagd, oen

Amsterdam.

""SIEEDERÏJ.
Door ouderdomvan denEigenaar,

Atlvertoiticü

wordt te Koop aangeboden,

van 4 of minderregels/l.16,
iedere regel meer 27>£

in een dar Zaansche gemeentenbö
Amsterdam, oene nog in werking
zijnde SMEDERIJ met Woonhuis. Te bevragen lett. Z A 620,
(2746)
Nieuws van den Dag.

Liefddigheids-Adyerteatië'n halen prija, zonder rabat voor tusechenpersonen.

1

van de Koninkl. Eabriek van Waskaarsen, Amsterdam, m
Bekroond met 10 j&edailles.
(3065) f

I

Steenbouwdoozen
<^^^^R
-^^^f "Tl"

:

£s>3sJs!_!«vgis^^---

F.AD.EÏGHTER & Cie., Rotterdam.

ft

laag model fis* £_. ~<, middelhoog mocbl
Ook te verkrijgen by alle onzo Depothouders.

lis

£..&__■,

|

(5916)

H

BRUWI3K3- & MTTHREH, Amsterdam.

H

■s>a« I sa?mï"_W

■

IMeu

Opiüire ferlospii

(1689) '

De CaDsanSaflt
Aer Brandweer
te 's Ctoavciiln-age

VAN

Do Notaris J. J. E, BEUCKNER,
t© Zevenbergen, zal opJMJaand&g
11 December 1899, voormiddags half elf uur, ten Koffiehuizo
vau den Heer J. P. VOGELAAR,
(Llêtel .Volk) to Zevenbergen, ten
verzoeke van den HoogEdelGostrengen Heer Mr. MJ. TODEMAN
Je., te Breda, in het openbaar

VERKOOPEN:
310Boomen(141 kavels)
zware gave

vier de Mark.
Lengte der stammen van 8 tot 10
Meters; zwaar voor de borst premeten iv omtrek van 1 M. 60 c.M.
tot 2 M. 20 c.M.
De boomen moeten zyn gerooid
en vervoerd vóór 1 April 1900.
De kosten der verkoooing bedragen 10 %.
Er worden goene trek- of strjjk-

weertoestellen.

opheffen.

4*. Bekendheid met den aanleg
van Bliksemafleiders en het
onderzoek daarvan.
s*. Bekendheid met één of meer
■vreemde talen, voornamelijk
Duitsch, en bekwaamheid om
daarin eene eenvoudige corte kunnen
respondentie

jaren

Londen gevestigd on good bekend
met de voornaamste Engelsohe
Huizen, zoekt Vertegenwoordiging
van een prima Hollandsche RoomJBoterfabriek. Keferentiën zoowel
in Engeland als in Holland. (2775)
Br. fr., lett. MS 701, N. v. d. D.
nette jonge Dame, eigen
Meubelen, wenscht bö eenig
Heer de huish. waar te nemen,
liefst te Amsterdam.
Br. fr., lett. C G 669, N.v. d. D.

W. SCHIMMEL, en verdere in
hot biljet gemelde Makelaars, Kullen op Maandag 18December
1899, des avonds na zes uur, in
het Verkooplokaal Frascati, ten
overstaan van den Notaris A. C.
SCHWARTZ, in Veiling breuken*
Een WIJNKELHUÏS, met van
Spiegelglas voorziene onderpui,
afzonderlijk verhuurd wordende
Boyenwoningen en Erven,
aan de

Bene

JUFFROUW

DAiSTBAAT 20,
benevens het daaraan grenzend

met goed figuur wordt terstond
gevraagd.omModel-Costuums

Perceel aan de

en Mantels op haar té passen.

Pieter Jacoldwargstraat %
te zamen groot 77 Centiaren, en in

Boklengte ongevoer 108 a 110 cM.
Aanbiedingen inpersoou 's morgens

tusschen 10 en 12 uur bö HIKSCH &
13 Leidscbeplein.

éen koop.
Te bezichtigen op vertoon van
een Toegangsbewijs, des Dinsdags,
Donderdags en op denVerkoopdag
van 1 tot 3 uur.

de Holl.

taal willende leeron, zoekt
tegen 1* Deo. Kost en inwoning
in Amsterdam of Den Haag.
Br.
lett. E M 740, N. v. d. D.

Aanbesteding.

Te Huur,

Dijkgraaf en Heemraden van het
watersohap de Starnmeer en

NASSAUPLEIN \2,

zullen op Donderdag
14 December 1899, des middags
te 12 uur, ia het Heorenhuis to
Karnerhop

20

p. maand. Prachtig uitzicht.
Te bevr»gen bij GEBE. BOEN-

Spijkerboor, bij enkele inschrijving

Gehuwde

gemeub. ZIT- en
SLAAPKAMER. Alleen inwo-

—

nend. Omtrek Dam—Plantage.
Brieven met prijsopgaaf, onder
lett. C K 738, IV. v. d. D.

Door voortdurende

ongesteldh.

j

te Spijkerboor.

I^^'
lijf

IFrHstrefcfcißit 2D Decemlter,
500,000
lark .
hoofdprijs

voor Huidziekten te Eibsrfeld

FERO. MÖLHENS

\

’—

J. BITTEE,

Bestekken

verkrijgbaar a

’

0.50,

Bg_Ë_f*

„

DEPOSiTORENTE,

Be Prins
David,

3%
4 '

„

„

(133)

1 deeï.
jaren in de Heilige
Prijs ’1.20, in prachtb. 1.60,-

’

Be Vuurkolom

of Israël in Dionstbaarheid, 1 deel.
Prijs ’1.20, in prachtb. ’1.60,

Be Troon

van David, of do Opstand van
Prins Absalom, 1 dl. Prijs ’1.20,
iv prachtb. 1.60.
De Werken van Prof. ITTGJRAHAMJ laten in elk menschenhart een blijvender»
indruk achter.
Verkrijgbaar bü den TJitgevax
D. BOLLE, te Rotterdam, en'
verder alom. Pranco na ont-

’

vangst van Postwissel, waarop
bet verlangde vernield staat.

CAJRTOJN"NE3Sr Doosen
Dg voor
STAEK'b Tandpoeder

zijn, zonrler prijsverandering. door

1 pr. 40,0001300,200,134,104,
1 pr. 30,000 1 100,,73, 45, 21.
De aanstaande eerste prijs- 1
trekking dezer groote door den |
Staat gewaarborgde Geldver- g

>

lotiugis vanambtswegebepaald, |

plaats te hebben op den

LEENfNG

-

groot Francs 175,000,000 Mark 111,750,000
Lei Goud 175,000,000 Nominaal Kapitaal

-

ISO

aflosbaar uiterlijk 1 December

is.

De ondergeteekenden berichten, dat

op WOENSDAG 8 DECEMBER 1899,

van 's ochtends 10 tot des namiddags 4 uur
de inschrijving alhier zal geopend zijn op

Frs. 100,000,000

5 ft. iijfjarige ScliatkistDiiletten,

uitmakende van eene Leening, groot 175,000,000
Francs, nader in het Prospectus omschreven.
De inschrijvingsprijs is bepaald op 9QX pCt., Amsterdeel

FRANKFORT

on-1 .

Ide

het vereischte officieels plau,
waaruitde verdeeling derprijzen

verschillende klassen, als
ook de betreffende inleggelden
te vernemen is, gratis bögovoegd
aan ouze Begunen zonden
stigers ongevraagd na elke
op de

si. 1901

a/M.,

HAMBURG, BRESLAU, KEULEN, DRESDEN en LEIPZIG
plaats hebben.
AMSTERDAM, 30 November 1899.
(2758)

AmsterAamscitG Saccnrsale der
tiaup ie Paris ei des Pays-Bas,
LipmaiiiL RoseMial & Co., Amsterflainsciie Baat

trekking de officieele lijsten.
De uitbetaling derpi-Qzengesehiedt steeds prompt onder

I'

1
|

_1

Mark 250,000. 100,0001
80,000, 60,000,40,000 enz. I
Het is te voorzien dat bö deze 1
op den hechtsten grondslag §
gevestigde onderneming |
vau allo kanten op eene zeer
werkzame deelneming bepaald
kan worden gerekend, men gelieve doi-halvo wegens de reeds
ophanden zijnde trekking allo

(1130)
H Hartenßtraat 20.
ffl' De Raad van Commissarissen :

pa

I F. HOOFT
i le. DA

gj

Gedelegeerde.

<w|PB

Kamerverhuur-

58-<5^J

Gratis inlichtingen
aan huurders.

gSm

(9254)

INDISCÜËÜÏTRCSTING.
OAMESJCABAJA'S
van af/2.— p.st
HEERENKABAJA'Skfi.— p. stuk
1.50, 2.50
SLAAPBKOEKEN a

’ ’

3.— per .
en
SAEONGS van af f 2.50.

ZIJDEN SAEONGBAIS'DEN a
eu

’’

1.50

1.75.

Bestaat tevens gelegenheid lat
het maken van DAMES- eu KINDERKJLEEREN, dio binnen den
kortst mogelijken tijd afgeleverd

worden.

Mevrouw MJ.
Hotel du Lion

(23941

__

(Batavia).

~\V\\ÏNMËKRKSTËYN,
Rijtuig- en Wapenschikier.

orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan :

FIJNSTE UITWERKING VAN

&'SIMON,
KAÜFMANN
en Gêld'ivissela:irs,

Bankiers
in HAMBURG.
P.S. Hiermede danken wö |
voor het vertrouwen ons tot g
hiertoe geschonken, en daar wy I

bij het begin der nieuwe ver- 1
loting ter deelneming inviteeren,
zullen wij ook voer het vervolg ï
bemoeid zijn door een stipte en |
reëele bediening de tevredenheid van onzo geëerde Beguu-1

1

"stigors to verwerven.

H

_\ Vondolkado 2, Telephoonw_
H No. 941, en bü de UH. |
i J. H. & G. VAN HETJBBEN, 1

Mk Brakke Cr«nd, Sts

worden.
Ons debiet is steeds door het 1
geluk begunstigd en onder vele |
andere aanzienlijke prijzen heb- §
ben wij meermalen volgens ï
officieele bewgzen de eerste §

"f.

f

ö Jr. Adreasen:Stadhouders-b/d

I

waarborg van den Staat en kan jj
door directe toezonding of ook I
naar verkiezing derBelangheb- 1
bendon in alle grootereplaatsen 1
van Nederland bowerksteliigd |

Hoofdprözen vorkregen en onze
Begunstigers zelf uitbetaald o.a.

I Naamlooze Vennootschap i
1 BEOBAFE^Sde Heeren gj
Hi J.Administrateuren
B. DOUWES Jr. en N. SAX |

„

AU» commissies wordeu
met de grootste!
zorgvuldigheid uitgavoerd, eng
ieder epeler outvangt vau ons §
met bet wapen van de.i Sfcaßt I
voorziene Origineele Loten
zelf in handen.
Bg ieders bestelling wordt
middellijk

(4964)

te Amsterdam.

tegen
vau het bedrag
por postwiss. of tegen rembours.

IN

5 pCt. Vjj jarige Schatkistbiljetten,

„ 0.00

UIiIKKIDJV -rervangen.

VEREE^IOIMO

Deciiiuber e.k.
en kost hiervoor:
1 gehoel origineel lot slechts
MJ. 6 of fl. 3.50 ets.
1 half d. M.3 „ „ 1.75 „
1 kwart d*. M.l^" „
inzonding

of f

uit het Huis van

lpr. 300.000
2pr.20.000
lpr. SsOO.OOO
2Gpr.10,000
lpr. 100,000 56 pr. 5,000
Spr. 75.000 106 pr. 3,000
lpr. 70,000 j 206 pr. 2,000
lpr. 65.000 812 pr. 1,000
lpr. 80,00011518 pr.
400
lpr. 55.000 < 36952 pr.
155
pr.
50,000
19490
a M.
2pr.

pCt.

Nu zijn de schoon©

sor lIsTG-RAHAM voor

ter volledige beslissing zullen
komen; daaronder zön kapitale
prijzen van eventueel 500,000
Mark, bij uitnemsndheid echter
ii M. I
a M.

I

;" 4,000,000.
204,440,26.

met 1 dag opvragens
_lO dagen

Kotterdaro, K

prijsje te bemachtigen.

De voordeelige inrichting van
het nieuwe plau bestaat daarin,
dat in den loop van slechts
weinige maanden in 7 verlotingen van 118,000 loten
59,180 prijzen, bedragende

HEERENGRACHT 537 bij de Vijzelstraat.

„

—

mP'Ssf werken van Profeseen;

| als
in het gelukkigst
E geval biedt de nieuwste groote
1 Geldverloting, die door de
1 Hooga Regeering van Hamgoedgekeurd en gewaarII burg
borgd is.

Hoerengracht 208.

Volgestort kapitaal

110

Cuisinier,

11,349,325 Mark,

Keserve

S^AR"'
»«» dJ l/ts'
beko??tcj>. —o- \

(2624)

wM

M

4711 " KEULEN.

BRDSSEL, ANTWERPEN, BERLIJN,

ter Overname aangeb. ZAAK in I b\j den Secretaris van hot "WaterKol. en Grutterew. te Amsterd. schap in de Starnmeer(via de Rgp).
Br. fr„ lett. A E 667,». e/d Dag.
Inschrijvingsbiljetten in te leveren bij den Dijkgraaf, den Heer
H.
in de Starnmeer,
gem. Graft.
Dijkgraaf en Heemraden voorn.:
weinig bereden, wegens afschafling
H. SCHOEHUIS,
tegen
elk
KOOP
TE
aannemelijk
Dijkgraaf.
Oosterpark
Adres i
j. p. geoot;
aanbod.
8,
Amsterdam.
Secretaris.

—

Dr. mcd. ü. Eichhofif

Alom te

E

ÜlliMo sswraraff*-

wHI

1

1 OPPEBT
GEBROEDERS POOI,

de£(,li.i>'i So**l toebereid t ailes prima quali-

W.

3

S

S5ets. franco per

|

Heerengraclit 585, b/d. Utr.str.

bö Apothekers, Drogisten en in
fijne Parfumeriewinkcla a 2. p.
Te Amsterdam ook bij de volgende Firma's ■
MATVELD et
Hnidenstrattt 9
JEAN MULDKU,
Koningsplein li.
■YjiHjnw

EiS RP li U V

NPüC- of KLAPSPEL,
»f^Sßeleiid- |
rof J1*5*0,;
GezelschapV
?et Z"& «n V? I

EZEL MET

I

s^^S:
£__W

damsche beurs-usanüe (de Franc gerekend tegen 50 cents
AANBESTEDEN:
Ned. Ct.)
Het vernieuwen, herProspectussen en inschrijvingsbiljetten zijn ten Kantoren
stellen en onderhouden
van drieWATERMOLEJSTS van de ondergeteekenden verkrijgbaar, terwijl, volgens
benevens het verrichten onderlinge overeenkomst, de inschrijving ten Kantore der
van alle JHINJNEJN"- en
der Banque de Paris
BUITENWERKEN van Amsterdamsche Succursale
gemeenschappelijke
rekening zal
voor
Pays-Bas
Water-,
et des
bovengenoemd
schap, gedurendeeen tijdplaats vinden, alwaar ook de betaling der toegewezen stukken
vak van één jaar.
zal moeten, geschieden.
Inlichtingen worden verstrekt
De inschrijving zal tegelijkertijd te BÜCAREST, PARIJS,
door den Opzichter G. KEUKEN,

en Slaapkamer.
Gei. Zit-Lieden
zoeken tegen
f 1300.

.

het
ste

I

hetwelk Hoofdschi 1 f e r s en het
daardoor veroorzaakte uitvallen der
Haren zeker verwijdert.
Vervaardigd naar aangifte van dGa

Verkrijgbaar

den Notaris voornoemd; soliede
en bekende borgstelling wordt gevorderd.
De boomen zijn gekaveld, terwijl
inliohtingen to bekomen y.jjn bü
den Notaris en bij den Heer J. li.
BROG WEE, Mr. Timmerman, te
Zevenbergen.
(2753)

Boterfabrïkanten.
in
Een Hollander, sedert

Januari goed

Vaarwater

Speciaalaris

||

geldeu uitgeloofd.
Betaalrlag der kooppenningen op
15 April 1900, ton kantore van

voeren.

S

Cleveland's Egg'smeal
Barneveld.
(9911)

HTSÏTTnn

de getneente Zevenborgen in da
onmiddellijke nabijheid van do ri-

3. Bekwaamheid om voorkomende storingen, zoowel in
de Kabels als in de Toestellen, te kunnen opsporen on

’

MM

»;

[EPEBOOMEN,

ling van Telegraaf- en Brand-

DEKMAKEK, Nassaukade 11.

MÊ^

van dermatologische4 Professoren en jÊÊÈ
Artsen het voortreffelijkst gebleken
t

staande aan den Markdijk onder

vengrondsch.

a

WÊjip

ZEVEN BERGEN.

2*. Bekendheid met de behande-

een mooi le Bovenhuis,

>J||||

onder de gemeente

(Eleotro-ïechniouß) op eene jaarwedde van ’BOO tot ’1100;
deelt aan Sollicitanten naar die
Betrekking mede, dat hunne aanvragen voor plaatsing bij hem ingeleverd moeten zgn uiterlijk deu
20n December a.s.
welke
Slechts dis
voldoen aan de hierna te noemen
eisohen of althans, hetzij door
hetzij door den
vroegere
aard van hun tegenwoordigen werkkring, het vermoeden wettigen dat
-zij spoedig aan de gestelde eischen
zullen kunnen voldoen, komen voor
plaatsing in aanmerking.
Deze eischen zgn:
1". Bekendheid met aanleg en
onderhoud van Telegraafkabels, zoowel onder- als bo-

Een

Ü$
V3fcs*jBé

tEPEBOÓMEN,

geeft kennis, dat by de Brandweer
aldaar tijdelijk geplaatstkan
worden een Hulp-Telegrafist

Eng. Jonge Dame,

i^ÊËW

Tan

———
—
———

E tÖSf*"" Groot succes! (2715) 1

Hoofdagentschap

lett. G O 742, N. v. d. D.

BELANGRIJKE

ecbxijve eena briefkaart aan |
BlcStte's Beßkitairiel te Rotterdam. j

Itvlcn,

voorKuikens.
k
j rachtvoeder
Vraagt gratis Voeöermetbode en Attesten.
Waar geon Depófchouder is,
levering rechtstreeks door:

reu, oud 3 jaar,bekroond te Amsterdam en ingeschreven in hetN.H.S.B.

BE YBIERB BEB ZIEKEN |

jk;-Sn|4". Ken onanisljanr beekje voor j
die ge?.e.lscltappen op een aange- r
juime wijr.e M'illen bezighouden. 1* 0.40
"Vei-niakelijkc
Stsp-Waar:Eega*tans4. Onmisbaar boekje vonr r
allen, die zich de toekomst willen
ontsluierd zien.
f O.SO
ï>e Waarzegster oflict
f 080
.l>mkel-I>o>öt>elBpe3
Vergeet-Stij-Kietjes. Verzame- '
ling van Albumversjes voor verschil- ji
lende gelegenheden
f 0.30 8
| * Voor frankeerkesten 5 Cts. extra.

S.o

Bevordert in hooge mate
i de Eierpröduetie (200 per kip
;iu 't jaar) en is het beste

een Sehotsehe Herdershond,
Br.

_\

der Satnni'
f 0.40
Ih KT-et
Spel isi «ïeia SaniselËjken

J'HlS IclSelands
Ji
IEBÖSMEALor-l __\

TE KOOP

"bekomt elke lezer van dit hlt.il het
niet alleen Toor zieken maai- ook
voor gezonden hoogst belangrijke ca nuttige boek;

——
———

voorspelers ruit bet Rijk

ê^_^^^^mÊ^^^S^
mmb'l

*

w jtatcifersspeSesn. Eene verzameling
van 253 Kunststukjes, Aardigheden,
enz., die met lucifers uitgevoerd kun■—
% nen worden
—"
f 0.60
H Sfegfen-eia-J'ïegraïatis Weer-

r-^^hv

1 m pSg_tMTië

Hm§ boekjes

K I P?ENHÖ ÜDSRS.

I

Dit goede oude Huismiddel tegen*' Uheuinatiek, Jicht, Vertoud- ___è_^^k__K heid cm. va^g in geen
enkel Huisgezinont-^-f^^pß^^^^. breken. :» In; flesc*" en
schen a. 1.23, 75 j^^^r^-^fe
et- b'j

’

ei beste, degelijkste eu daarom ook hcfi
goedkoopste geschenk voorkinderen. Men vindi
%e
uitvoerig beschreven in de geïllustreerde
prijscourant, die gratis en franco verzonden

zin

'_Wi\ k Ë A _}_____"

elegant en sterk;

4

|
I

(2164)
——fi

Rijtuig- en Wapeßschilderwerk.

Kunstlakwerk-en Daoaratiabescliiliiari a_
Billijke Prijsberekening.

Vraag Prijsopgaaf en Monsters van
Uitvoering

Gerard S)<(nsU,a;Ul«enif
AMSTERDAM.

(3fto2)

_

Boek- en Kunstdrukkere
T/h ROELOFFZEJi-HfiBNEB
ca VAN SANTEN Amsterdam

HET NIEUWS VAN DEN DAO ,VAN WOENSDAG 6 DECEMBER

Tweeds Blad.
Pers-Overzicht.
Rechterlijke bezoldigingen.
Het Handelsblad wees er reeds op, dat een deel
der hoogere uitgaven voor de betere bezoldiging
der rechters hier te lande kon gevonden worden
door een eind te maken aan de bevoorrechting,
welke thans nog altijd de griffiers genieten uit
na aftrek der griffiede emolumenten, die
onkosten — in hun zakken vloeien, in plaats van
in de Staatskas.
Thans vindt het blad dezelfde opmerking terng
ïn een ingezonden stuk van den Leidschen hoogleeraar Mr. P. A. Tichelaar in het Weekblad van
het Recht, die het volgende schrijft:
„Sedert eenige weken is de betrekking open van
griffier bü de Arrond.-Bechtbank te Amsterdam. Het
is bekend, dat de inkomsten, aan deze en enkele
andere griffiersbetrekkingen verbonden, een misstand

—

vormen in do regeling vau de bezoldiging onzer rochterlüke macht. Het is bekend, dat, wanneer in de
plaats dier inkomsten worden gesteld bezoldigingen,
evenredig aan de andere traetementen van de leden
der rechterlijke macht, men de beschikking krijgt
over eene som, voldoende om gevolg to geven aan
den zeker door ieder jurist gekoesterden wensch, dat
de traetementen van verschillende andere rechterlijke ambtsnaren worden verhoogd. Ik behoef hier
niet nog eens te wijzen op de wenechelykhoid dior
verhooging. Ik behoef hier ook niet te wijzen op de
eigenaardige gevolgen van bedoelden misstand, die
vooral de aandacht .trekken, wanneer een dier betrekkingen is opengevallen. Ik wil hier alleen uiting
geven aan mgne overtuiging, dat de oer en het belang
van onze rechterlijke macht eischen, dat zoo spoedig
mogelük, en liefst bg eene gelegenheid als deze, dio

__

vOt. van de
ten hoogste 2ï-_ en ten minste
winst) en adhaesie te betuigen aan het Bestuur mot
zün denkbeeld om reeds bg voorbaat op kleine
schaal een proef te nemen, door hot uitgoveu van
een bgvoogsel aan de rnaandelüksebe prijscourant.
Dijkgraaf, hoogheemraden en hoofd
ingelanden van Delfland hebben de begrootingvoor 1900 onveranderd vastgesteld.
Voorts werden nog vastgesteld do volgende bepalingen op de invordering van het sluisgeld: voor
eene waarschuwing zal moeten worden betaald 25
1, eo voor ecu
cents, voor eene aanmaning
dwangbovel / 3.

’

Tot eere-voorzitter der Vereeniging
van Burgemeesters en Secretarissen van gemeenten op de
Velrnve is benoemd de Heer E. C. Baron Sweerts de
Landas Wüborgh, burgemeester van Arnhem, die
zich dio benoeming heoft laten welgevallen.
Gedurende de maand November jI.

zijn te Hansweert gepasseerd 1569 schepen, waarvan
770 bestemd naar Nederland on Duitschland, en 799
met bestemming naar België.

Te Bern mei is een nieuwe zuig-persbrandspuit beproefd uit do fabriek der firma Gebr.
Kronenburg, te Culemborg. Het bestuur was zeer
tevreden over de proef en heeft de spuit aangekocht.

1899,

2e BLAD. Bladzijde

Bedankt: voor Groot Ammers H. Visscher, te Deift.
Aangenomen: naar Aartswoud J. D.
Dardeniie Ankringa C.A.Z., te Hijlaard; naar Huina

—

eaud. E. B. Meger, te Oostwoid.
Het provinciaal kerkbestuur van
Noord-Brabant met Limburg heeft tot de evangeliebediening toegelaten den Heer C. J.
theol.
cand. aan de Universiteit to Utreoht.
Den 11 enD e c. e. k. hoopt D s. J. J. Ehij

(toez.)

—

Geb. Keeken

in

Nederland.

Bedankt: voor Kuilenburg J. E. VonVoorthuizen (Geld.).
Che. Geb. Keek. Bedankt: voor DeKrim
(Gramsborgen) M. Schouten, te Kampen.
Tweetal to Zeist: Klamper, teAarlan-

keuberg, te

dervcen, en

v. Drunon, te Sliedrecht,

—

—
—

——’ —
——
’
—’
— —
—’
—
—
—
—
—
—
’
— ’
—
’’ ——
— ’
—
—
—

’

—

—

MID ELBA R

—
—

—

MID ELBA R

—

—

—

—

’

—

—

—

—

uit „Tannhiiuser" werden voorgedragen.
Solisten waren Mejuffrouw Joh. Stuifsand en de
Heer J. H. Witkamp, beiden uit Botterdam, dia
ook in liederen en duetten groote toejuichingen
verwierven

Onder de belangstellende aanwezigen uit andere
plaatsen waß

ook de

Henri Brandts

Buys, thans te

Gemengd Nieuws.

——
——
—

—

en Adèle von Ehrenberg, weder grooten bijval verwierf.
Nog slechts een paar voorstellingen worden bic*
gegeven.

Te Lochem he eft hetzangge z e Ischap
„De Hereeniging," onder leiding van den Heer H.
Jochems, zijn 25-jarig bestaan gevierd met een uitwaarop als hoofdmuntend geslaagd
nummer werd uitgevoerd: „Mozes op den Ngl" vaa
'Wambaoh. Algemeen waa de indruk, dat dit
te 's Grovelduin-Capolle, den dag te herdenkon, Emiel
gezelschap in den loop der jaren aanmerkelgke vorwaarop hg 40 jaren geledon te Maasdam de
evangeliebediening aanvaardde. Zün latere standderingen hoeft gemaakt on thana op een goeds
Oud- hoogte staat, geluk ook bleek uit de wijze, waarop
plaatsen z'n'n Oude Wetering,
Alblas, Oud-Beierland (2e maal), Ermelo, Hoevelaken, een koor uit Haydn'a „Jahreszeiten" en de marsoh
Hilversum, Münsheerenland en 's-Grevelduin-Capelle.

alwaar aan het einde
Te Edam
dor Nieuwe Haven de zontkeet der Erven Olaes
Boes gesloopt wordt en de afbraak op den walAan denHeorH. W. Vliegenis on t slag kant neergelegd speelden Zondagmiddag eenige
die h"u in da knapen op de balkeu, welke slechts 5 voet hoog
verleend uit de verschillende
Soc.-Dem. Arbeidersparty bekleedde.
gestapeld lagen. Zekere G*. Kramer, een'l3-jarige
zoo
,
gezenuwgestel
volgens
is,
de
Soc.-Dem
Zün
knaap, had het ongeluk te vallen, een balk kanschokt, dat een volkomen verandering van omgeving telde, stortte omlaag, en trof hem aan do slaap
hem noodzakelijk is voorgeschreven; dientengevolge van het hoofd, met het droevig gevolg, dat de
heeft hij besloten zioh in het buitenland te vestigen. knaap terstond dood was.
Hem is door het partübestuur ontslag verleend,
Te Oterleek (N.-H.) is Zaterdagonder dankbetuiging voor diensten, aan de partij
de meelmolen van den Heer P. KJ., binnen
avond
bewezen. Besloten is voorts: a. de hoofdredactie van
nur, door brand geheel vernield. De
klein
een
het blad tot hot a. s. congres op te dragen aan Mr. oorïaak is onbekend.
P. J. Troelstra; 6. do afdeeling Botterdam te verDe varensgasten uit het dorpje
zoeken zoo spoedig mogeigk een anderen voorzitter
opgeheven."
misstand worde
(Fr.), dio op de Vlaardingsche
Oosterbierum
partij te doen verkiezen.
der
Wanorde.
gevischt, zijn in hunne woonhebben
loggers
Het FriescheVolksblad deelt mede, dat plaatsen U'ruggekeerd met een spaarduit, groot
De Middelb. Ct. klaagt over de onvoldoende
voorbereiding tot handhaving der orde bij de het bü het einde van dit jaar ophoudt te bestaan. genoeg om onbezorgd den winter tegemoet
vorstelijke ontmoeting te Vlissingen en de De redactrice, Mevr. Stellingwerf—Jentink, treedt te gaan.
mot 1 Januari op als redactrice van een nieuw blad,
daardoor veroorzaakte wanorde.
bekend
het
dat
de
schrijft
getiteld: Friesch Weekblad.
was,
blad,
Nabij Tiel zijn Maandag, beneden
Toen
stad, drie schepen op reis naar Rotterdam
Duitsche Keizer en Keizerin zouden komen,
de
ons;
Uit Botterdam schrijft men
was 't, naar wij meenen, de Duitsche consul,
aan
den grond geraakt.
gehouden
proeftocht
December,
is een
Vrgdag, v l
scheepvaart is gestremd.
die het gezag in handen meende te hebben. Op met het stoomschip
De
Josephina, groot 2200 tons, gewelk reoht dit steunde, is ons niet duidelijk; bouwd door de heeren Bobert Duncan & Co., te
Ook is een schip aangevaren, met belarjgrijke
tenzij deze autoriteit daartoe gerechtigd was Port-Glasgow, aangekocht door de firma Jos. de schade. Er is protest opgemaakt.
door den directeur van het Staatsspoor of andete JRotterdam, ten behoeve van. haren ertsVan 1 Januari a. s. af zal ook op den
ren, die over de terreinen te beschikken hebben. Poorter,
van
Spanje.
handel
Rijn de bebakening worden ingevoerd,
Duitsehen
toen
onze
natuurlijk
geheel,
Maar dit veranderde
Door eene nieuwe vinding laadt men nu to Dicido
door de vele schippers met belangstelling
wat
Koninginnen hare komst lieten aankondigen.
ingerichte stoomboot in één of anderzal worden vernomen.
Toen moesten anderen de leiding in handen oene daarvoor
dag,
vroeger vijf of zes dagen noo"
halven
waarvoor
nemen of hernemen toen had eon ander weer
Te Berlijn is de Spree-tnnnel gedig waren.
het recht van bevelen.
gekomen, en de eerste trein heeft in den
reed
stoomschip
Josephina,
ingedat
is
opzettelgk
Het
Maar wie ? Voor het vervolg is 't zeker gespoorweg bij wijze van proef
wenscht, dat dit duidelijkkenbaar worde gemaakt. richt voor dezen handel, is door zijne diepte van ondergrondschen
gereden. Half December
volledig
succes
met
bovengenoemde
Het blad kan veel verklaren uit de haast en slechts 16^ voet uitstekend voor
publiek
op dezen spoorweg.
verkeer
begint
het
de ongewoonte voor de politie te Vlissingen; vaart geschikt. Het zal gevoerd worden door kapimaar daarom blijft 't niet minder te betreuren. pein L. Dobbenga.
Inhoud van De Bazar No. 9: Japonnen, mantels,
Vooral de houding der politie tegenover de pers
Aan het Departement van Waterstaat hoeden, enz.; kinder-toiletten voor knapen en meisjes.
was alles behalve naar den geest des tijds.
Handel en Ngverheid is aanbesteed het leveren van Poppen en poppen-kleederen. Handwerken in verNiet intransigent,
ijzer- en zinkwerk in 1900, in 38 perceelen.'
schillende wij .-.e van uitvoering, enz. ;
Minste inschrgvers waren: Perc. 1. Firma v. d.
vereenigen
kan
zich
niet
met
den
De
Inhoud van no. 32 van de Dames- en
Berg en Go., to Amsterdam, voor 14.76 ets.;
raad van De Ned., waarvan wij gisteren melding perc.
Kindermode: Schouwburg er. diner-toiletteu. TaillenrHotz en
te Botterdam, voor 17 ets.;
2.
Cape. Partgjm-ken
maakten, om tegenover de Ongevallenwet perc. 3.
voor 18^ ets.;
perc. 4. v. d. Berg costuum. Japon. Bolero-jakje.
Ochtendjapon en lango
jaar.
voor
van
4—14
meisjes
„een volstrekt intransigente houding aan te en Co. en Hotz en
ets.;
beiden voor 6.75
mantel en geknipte geteekendepatronen.Modekroniek.
nemen".
te Kotterdam, voor 13.5 ets.;
perc. 5. Hotz. en
perc. 7.
Onzerzijds, zegt De Stand., is ïn de Kamer perc. 6. F. Neist, te Luik, voor 23.43 ets.
,I:HetDecember-nummer van hetvierperc. 8. v. Heukelom en
64.98 ets.;
verklaard, dat dit ons standpunt niet was, en dezelfde, voor
tijdschrift Camera Obscwra bevat
perc.
Utreoht,
voor
95
eis.;
Verwey,
te
9. B. S. talig photographisch
reden gegeven waarom niet. Slechts dan zou die
te
over het in dezen zomer
perc.
uitvoerig
Zoon,
Botterdam,
ets.;
voor
93.1
o.
a.
een
artikel
10.
—
Stokvis en
houding ons geboden worden, zoo het niet geEenige inschrüvers v. Heukelom en Verwey,te Utrecht, te Hamburg gehouden internationale photographisch
lukte door enJkele amendementen eenige verbevoor 1.20;
perc. 11.
voor
congres, voorzien van een groot aantal illustraties,
tering aan te brengen.
perc. 13.
perc. 12. F. Neist, te Luik, voor 54.95 ots.;
portretten
van het congresbestuur, kiekjes in en om
Verbetering nu is aangebracht. De Raden van eenige inschrüvers dezelfde voor 3.15
perc. 14.
Hamburg,
enz. Als grootere illustraties bevat het
perc.
Hotz
15.
en
te
Bottergeen
Co.,
beroep geven recht van critiek en correctie aan
16.
I?.
perc.
Neist,
te Luik, voor nnmmer twee reproducties naar photographieën, op
de belanghebbende werkgevers en werklieden. dam, voor 1.19 17.
voor
46
ets.;
perc.
perc. 18. zwaar papier gedrukt, een zomerlandachap en een
1.69>^;
bij
geneeskundige
do
verDe commissiën zullen
v. Heukelom en Verwey, te Utrecht, voor 1.29;
afbeelding van het Duitsche oorlogsschip Aegir.
pleging beteekenis kunnen erlangen. De Stat.- perc.
perc. 20.
19. F. Neist, te Luik, voor 31.1 ets.;
salarissen
puuit de
Gen. zal, nu de helft der
Het photographisch tgdschrift Lux, officieel orgaan
voor 26.8 ets.; perc. 21. dezelfde, voor
blieke kaskomt.de bureaucratie bij elke begrooting 19.1 ets.;
voor 17.4 ets.;
perc. 22.
van de voornaamste Nederlandsche amateur-photovoor 28 ets.; perc. 24. Mach. grafen-vereenigingen, dat met 1 Januari a. e. overperc. 23.
tot de orde kunnen roepen.
voor 22.50
Voor een deel is het autocratisch karakter Fabr.fEyneveld, te Vrijenban, bij
gaat in handen van do uitgevers-firma Gebrs. Binger,
voor 26.50;
perc. 26.
perc. 25.
dns metterdaad gebroken.
geeft deze maand als illustratie een zeer goed
alhier,
voor
P»"- 27. dezelfde, voor 7.35
Bovendien houde men in het oog, dat er bij perc.
geslaagd winterlandschap en een aardig Hollandsch
17.50;
voor
29.
—perc.
deze wet tweeërlei beginsel in het spel is : het voor 28. ets.; perc. 30.
riviergezichtje met zeilende schepen.
voor 1.17^;
97^
materieele beginsel, waarmede wij van harte into Amsterdam, voor 11 ets.;
perc. 31. Wiener en
Het Weekblad voor Pholographie heeft als bijlage een
stemmen, en het formeele beginsel van regeling, perc. 32. firma L. de Jong, te Ngmegen, voor 68 ets.
van den slotvjjver te Zeist.
photographie
voor 32>^ ets.; perc. 34. L. v.
waartegen ons protest staat.
perc. 33.
's-Gravenhage,
te
12
ets.;
voor
Wgk en
perc. 35. dezelfde voor 11 ets.
Binnenlandsch Nieuws.
Wetenschap en Kunst.
Telegraphie.
Het Klein Koor a Cappella, onder
5 December.
leiding
van Ant. Averkamp, geeft Zondag a.s. de 20e
is
De kabel Aden—Zanzibar
herßteld.
Op verzoek van het Bestuur der
uitvoering in de Nieuwe Lutherscho Kerk, alhier.
Coöper. Winkelvereeniging van Eigen Hulp te 's-GraSchoolnieuws.
Het programma bevat hoogst belangrijke zaken van
venhage hebben de heeren Mr. A. Kerdijk en Mr.
de oude meesters en o.m. ook eenige koren van
ontworpen voor het in
plan
H,
Boudewjjnse
een
Biahms.
J.
het leven roepon van een aan de Winkelvereeniging
's-Gravenhage, 2 Dec. Fransch. Akte A. GeMej. Maria Meyer, vroeger leerlinge
tot het verspreite verbinden Educationdl
slaagd: Mej. J. F. H. Povel ou do Heer J. Eaven, van het
geeft Maandag a.s., in de
éono
Afgewezen
vrouw. cand.;
den van meer kennis omtrent doel en beteekenis van Amsterdam.
Concertgobouw,
alhier, een conzaal
van
het
kleine
Mej.
C. A. ten Brink, to
Wiskunde K I. Geslaagd:
van do coöperatie.
Mevr. A. Oldenboom
cert,
waaraan
medewerken
1;
Geschiedenis
K
Afgewezen
VIII.
GeAan eene uitwerking in Engelschen trant is in Arnhem.
en Chr. Timmner.
slaagd JMJej. M, Barreveld Bnte, te Waddingsveen;
den eersten tijd huns inziens niet te denken. De Boekhouden K XII. Geslaagd: E. Prinsen Geerligs, te
Do inteekening is opengesteld bü De Algemeene
kosten, verbonden aan het inrichten van populaire Amsterdam, en C. de Eegt, te Botterdam. Afgew. 2. Muziekhandel
v/h Stumpff & Koning, op 't Spui.
leeszalen en bibliotheken, zooals die in een aantal
Het Weenor Operette-gezelschap,
Engelsche steden door coöperatieve véreenigingen
Geslaagd: A. List, te Alkmaar. Afgewezen 1.
groot, terwijl
gevormd door dames, maar die toch den
te
uitsluitend
zijn
ingericht,
zgn
hare
leden
voor
der
hoofd
een
Benoemd:
chr.
sohool
to
mannelijken
's-Gravenhage
tot
de Kon. Bibliotheek te
büstand behoeven in haren directeur,
tweede,
Purmerend A. J. Verveen, te 's-Gravenhage;
tot deu Heer Gothov
en haren impresario, don
zij 't ook meer populaire bibliotheek aldaar overonderwijzeres te Utrecht (bijz. school) Mej. Chr. de
Boesnach,
dit gezelschap is thans
Heer
Willem
bodig maakt.
Hendrik-Ido-Ambacht;
tot onderwgzer
Jong, te
Wel bestaat er behoefte aan een beknopt orgaan, o. 1. sch. No. 4 te Nijmegen W. F. van Eindhoven, alhier teruggekeerd en trad gisteravond andermaal
tot onderwijzeresseniv de handwerken op in het Grand-Théatre.
te
dat, in aantrekkelgken en populairen trant geschrein de gemeente Smilde: Mejn. A. M. Blooinbergen,
De Sinterklaas-beslommeringen waren ongetwijfeld
ven, het nut en het streven der coöperatie zou uitte Bovensmilde; A. Duursma en B. H. Manak, te oorzaak, dat de opkomst van het publiek niet bijster
eenzetten en het wetenswaardige op dat gebied uit Kloosterveen;
te
Kievits,
Hgkersmilde; B. BodenB.
groot was; maar dat deed niets af aan het succes,
buiten- en binnenland vermeiden. Zulk een orgaan
G. Weites, te Hoogersmilde;
tot onderen
staff
zou zich moeten bezig houden zoowel met de oomwijzer (tüdel(jk) te Nieuw-Buinon J. van Belkura, dat wederom behaald werd.
Cf-jd.) te Farmsum (gem. Delfzijl)
Er werd opgevoerd een operette van Johan Strauss,
mercieele als met de intellectueele zijde van het aldaar; tot idem
tot lste onderwüzor genaamd De Sigareltenmaaksters, en, zooals het proG. Koster, te Buischerbrug;
vraagstuk en koßteloós behooren te worden verte Stadskanaal J. van der
gramma aanduidde: „gevonden in zgn nagelaten
aan de eerste school
krügbaar gesteld voor allo leden der Winkelverte Hoogeveen; — tot onde.wiizeres aan de lste sohool
onuitgegeven
werken". De kennismaking met dit
eoniging. Zg rneenen,
dat het een zelfstandig te Musaelkanaal Mej. F. E. Bisschop, te Oadetot tijdelijk onderwgzer te Middelburg onbekende werk was bepaald aangenaam, 't Is een
Haagsch blad moet zijn, meer speciaal geschreven Pekela;
alleraardigste operette, met zeer lieve muziek, zoette Schoondgke.
voor Haagsche belangen en toestanden. Do kosten J. de
a
geraamd
voor onderw g z e r e s i n d e vloeiend en melodieus.
op 2100 f 2400.
daarvan worden
Voordracht:
Daarop volgde een Weener zangdivertissement,
aan
school H te Middelburg Mejn. B.
geld
toegestaan
eenig
zou
moeten
worden
handwerken
Voorts
A.
waarbg
en
M.
de
la
de bekende walsen- als ITorgenbldtter en WienelCour,
beiden
te
Middelom af en too bgeenkomsten te organiseeren van Meertens
onderwijzereste Gendt Mejn. A. Hagere, Lebén door het geheole gezelschap in sieriyke kleedg
burg ;
met
vereeniging,
toegang
der
recht
van
leden
tevens
A, Ledel, te Gilzen, eu J. Verstappen, op woorden werden gezongen en waarbg lang niet
te
voor vrouwelijke belangstellenden.
te Utrecht.
stokstijf werd stilgestaan. Ook werden aardige soloBeide heeren hebben nu den Baad van Commissavoordrachten eu duo's voorgedragen, alles even lustig
rissen voorgesteld in dien geest een voorstel te doen
Kerknieuws.
en opgewekt.
aan de Algemeene Vergadering, in de statuten eene
Beroepen:
als
Ned.
Herv.
Kerk.
naar
Leeuwen
Als slot volgde De schoone Adolar, dat vooral door
jaarlüksoh
stellen,
fixum voor dat doel
Bom voor te
de uitmuntende vertolking der dames Anna Volmar
te beateden uit de winst der Vereeniging (namelgk en Puiflgk cand. M. E. van Bart, te Utreoht.

—

5

—

directeur, de Heer
Amsterdam.

vroegere

Rechtzaken.
De Hooge Baad heeft uitspraak gedaan in de volgende zaak betreffende faillissement:
De requirant van cassatie had als vertegenwoordiger der ontbonden naaml. vennootschap „IndigoCultuur Maatschappg Soekoredjo Banaran", gevestigd
geweest to Arasterdam, aangifte gedaan tot faillietverklaring. De Bechtbank verklaarde hem evenwel
niet ontvankelijk, op grond, dat hg niet bevoegd was
die aangifte te doen, en het Hof bevestigde die uitdaar gelaten of een
spraak uit overweging, dat
liquidateur bevoegd is de faillietverklaring van eena
in liquidatie verkoerende naamlooze vennootschapin
uit niets voortvloeit,behalve
qualiteit aan te vragen
uit de verklaringen van den appellant, dat de bedoelde vennootschap verkeert in toestand van liquidat:e, en ovenmin, dat het geval aanwezig is, waarin
de wet verklaart, dat eone naamlooze vennootschap
van rechtswege ontbonden is.
Hiertegen werd in cassatie aangevoerd, dat het
rechtsgevolg, door de wet aan verlies in art. 47 Wetb.
van Kooph. verbonden, intreedt zoodra het verlies
aan de bestuurders is gebleken, en het Hof dus geene
nadere bewgzen had te vragen, terwgl de liquidatie
op hare beurt is een gevolg rechtens van de evenzeer
rechtens intredende ontbinding.
De Hooge Baad verwierp evenwel het cassatieberoep, o.a. op grond, dat niettemin de rechter, zoo
daartoe termen bestaan, heeft te beoordeelen, of de
feiten en omstandigheden zich voordoen, waaraan de
wet het in art. 47 en 56 omschreven rechtsgevolg

—

—

verbindt.
Het Hof had geoordeeld, dat noch van liquidatie,
nooh van ontbinding der vennootschap voldoende
on deze beslissing achtte de Hooge
gebleken is,
Baad feitelijk.

—

Hypotheek op bomschepen.
Mon sflhrijft ons uit Scheveningen:
Het vermogen te Scheveningen is voor een aan'
zienlijk deel belegd in schepen en roerende goederen, waardoor menig reeder en koopman genoodzaakt is zgn vermogen zoogenaamd vast te leggen.
Kan hij zich al eenig bedrijfskapitaal verschaffen
door hypotheek op zgne vaste goederen te nemen,
op zgne bomschepen gaat dit mooilgker. Door dit
laatste gemakkelüker te maken zou de reeder wellicht in vele omstandigheden van een financieele»
ondergang kunnen gered worden.
Die moeilgkheid heeft meer dan êén oorzaak. Hypotheek op vaste goederen en op schepen is ten
aanzien van den waarborg, dien zg voor den geldschieter oplevert, niet gelgk. Heeft de hypotheekhouder op onroerende goederen het eerste reoht op
de opbrengst van het verbonden voorwerp, met uitzondering van zeer enkele, gewoonlgk geringe sohulden, welke daar nog boven gaan, als bgvoorbeeldde
grondbelasting, anders is dit bij de schepen, waarop
eon recht van schulden, door de wet opgesomd met
aanduiding van de rangorde, waarin zg in aanmerking komen, op de opbrengst van schepen bevoor-:
recht is. En eerst wanneer deze schulden ten volle
zijn gekweten, kan de houder van een pand- of
verbandbrief eenig recht op de opbrengst van het
schip doen gelden. Die bevoorrechte schulden,
welke krachtens de wet van zelf bestaan, zgn o.
de reparatiekosten van het schip, de berg- en hulploonen (art. 313 W. v. K.).
Die bevoorrechte schulden, welke boven het
scheepsverband gaan, moeten gewoonlgk voortspruiten uit bgzondere oorzaken; en gelden voor het.
meerendeel slechts voor zoover zg gedurende de
laatste reis en ook in het belang van den verbandhouder gemaakt zijn. O. a. bepaalt de wet omtrent
de schulden, welke uit neod ten behoeve van het
schip worden gemaakt, dat de later gemaakte bevoorrecht zgn boven die, welke vroeger zgn ontstaan.
Wanneer oen schip, waarop schulden gevestigd zgn,,
zich in nood bevindt, dan loopen al de schuldeischers gevaar hun onderpand te verliezen. De
kosten, welke dan tot behoud of herstel van het
schip gemaakt worden, strekken inderdaad ook ten
bate van die vroegere schuldeischers van daar dat
de vordering wegons die kosten op de opbrengst
van het schip bevoorrecht is boven die der andere;
schuldeischers. Vele dier bevoorrechte schulden zgnl
echter van weinig belang, waar het geldt bommen
en geen groote zeeschepen.
De moeilgkheid, om verband op bomschepen te
krijgen, vindt hare oorzaak voornamelgk in de geringschatting van de bom als platboomd vaartuig.
Verscheidene maatsehappgen, welke gelden leenen
onder eoheepaverband, doen dit alleen voor kielvaartuigen. Waarom voor de bom niet ? Is de bom
minder zeewaardig? Is de waarde van een bom in
het algemeen zoo ver beneden die van andere viaschersvaartuigen? Op die vragen moet ontkennend
geantwoord worden. Die geringschatting van de bom,
ia er nu eenmaal, en hoe krggt men die er uit?
Le vereeniging Scheveningen's Belang heeft voor het
goed recht van de bom, in den strijd voor de haven,
tot in de hoogste instantie on met suceeß geprocedeerd ; zg heeft haar gezuiverd van de blaam van te
zgn een „voorwereldlijk vaartuig" en haar genoemd'
„het vaartuig der toekomst".
Het nemen van verband op bommen staat in een
slechten reuk de uitdrukking: „zgn schuiten zgn
gebrand" beteekent dan ook, dat de eigenaar financieel zwak staat. En toch, waar een dergelgk contract
van geldopneming kan worden aangegaan en eerlg'k
nagekomen, behoeft het die beteekenis niet te hebben.
Het bestuur van Scheveningen' s Belang heeft nu ge-

HET NIEUWS VAN DEN DA.O VAN WOENSDAG
rneond' in dozen de belangen der reederij te kunnen

dienen en wendde zich tot de directie dar Eerste

Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij, to Dordrecht,

met verzoek of zjj eventueel bereid wae geldon onder
verband to verstrekken op bomsohuiten. Het bestuur
wees er op, dat de bomschuiten over het geheel zeer
solide gebouwd, bö zonder zeewaardig en aan geen
grooter gevaar onderhevig ziju dan özeren of stalen
zeeschepen.
De bomschuiten zvjn alle voor do volle waarde
verzekerd en worden gebi-and en ingeschreven, zoodat
do risico in deze in geenen deele zwaarder kan
wegen dan bij andere schepen.
Op dit schrijven word een gunstig antwoord ontvangen, inhoudende, dat genoemde Maatschappij
inlichtingen omtrent bedoelde schepen had ingewonnen en oventueele aanvragen in behandelingzou

nemen.
Hoewel het bestuur vaa

,

Sdteaeningcn's Belang
in geenen deele als agent of aanvrager van scheepsverbanden wenscht op te tredoD, is het nochtans
gaarne

bereid nadere inlichtingen te geven.

Marine en Leger.

AVONDOEFENING VAN DE AFD. AMSTERDAM VAN HET
KORPS
DER NEDERLANDSCHE WEERPAARHEIDS-VEREENIGING.
't Ib ecu wol

Door de politie is hier een vreemdeling aangehouden, wiens uitlevering wegens verduistering door de Duitsche Begeering was verzocht. Tegelijkertijd is eon Duitaoho vrouw, zonder middel van
bestaan, aangehouden, dis met dien vreemdeling het
onrechtmatig verkregen gold had verteerd en
opgemaakt.
Nederland en de Zuid-Afrikaansche
Republieken.

Dagelijks tusschen 9 en 5 uren is aan ons buren
gelegenheid te teeltenen op de lijst of gelden te storten
ten behoeve van hel Roode Éruü, verminkten en
achtergeblevenen, overeenkomstig de oproeping in ons
nommer van 18 Oetober j.l.

Waterdag-avond. jNiettefTecstaar.dehet gure Decembor-

weer werd de oefening doorgezet en werd het hoofd
geboden aau de windvlagen met konden regen en

de

modderige giadde wegen.

Reeds om halfzeven vertrok de vooruitgezonden
vijand en nam stelling aan de Hartsvelderbrug, vlak
bü Diemerbrug; om zeven nur vertrok de aanvallende
partij Tan fl°t eind van do Linnaeusstraat.
De ouderstelling was ala volgt. Do vijand, dio nog
vèr achter was, had, daar hij de Hartsvelderbrug als
«en zeer gewichtig punt beschouwde, op deza brug
«en veldwaoht geplaatst, die dus vooreerst niet op
versterking kon rekenen. Nu werd er uit Amsterdam
een detachement uitgezonden, om don vijand to verkennen en, zoo mogelijk, terug to drijven.
Het plan van het detachement bestond daarin, dat
't patrouilles zou uitzenden, één aan de rechterzijde
van don polder en één op den hoofdweg langs do
trambaan. Deze patrouilles moesten den vijand alarmeeren en bezighouden, terwijl de hoofdwacht langa
den linkerkant van den polder zou marchoeren,
daarna in bootjes over do ringvaart gaan en deu
vijand

in den rug aanvallen.

Hiertoe rukte de troep, met slechts 2 man als spits,
vooruit, met do bedoeling aan den Kruisweg de
patrouilles uit te zenden. Doch nauwelijks was de
spits aan den Kruisweg gekomeD, of zij werd aangeroepen en daarna met een salvo begroet; de hoofdmacht, die echter geen 50 M. achter wfis, was weldra
bjj de band, en een knetterend salvo joeg den vijand
terug. Kort daarop meldde zich een parlementair
aan, die een bericht aan den bevelvoerendenluitenant
overhandigde. De patrouille, dio den parlementair
terugbracht, werd aangerand en gevangen genomen,
op één man na, die wist te ontsnappen. Dit alles
geschiedde op den linkerarm van den Kruisweg. Nu
vielen er echter ook salvo's op don middenweg.

Door onvoorziene omstandigheden kon hot vorigo
plan nu niet uitgewerkt worden, zoodat, na eenigen
tijd wachten, het detachement langs den hoofdweg
vooruitrukte. Toen 't dicht bjj de brug was, word 't
werkzaam beschoten, doch het signaal: „staak manoeuvre" maakte een eind aan het gevecht.
Na eenigen tijd rusten werd er besloten, met het
op den aanstaanden Korstraarseh, een oefening
te houden, voornamelijk om do voorposten to leeren
hoe te handelen in do verschillende gevallon, die
oog

konden voorkomen.
Nu organiseerde de vijand een uitstekend ingerichten
spionnendienst. Vooral een als boor verkleed man
was uitstekend voor zjjn taak berekend. Eenmaal
echter vatte een korporaal aohterdoöht tegen hem
op en deed hem arresteeron; nu ontstond or een
verwoodo worsteling, waarbij de spion, met achterlating van zyn stok, wist ts ontkomen. Hem werden
echter ettelijke geinarkoerde kogels nagezonden.
De manschappen hielden zich goed, behalve éénmaal, toen de zeuuwaohtigheid van een patrouille de
oorzaak was, dat twee overloopers door een Balvo
neergelegd werden. Bewonderenswaardig was echter
de kalmte en zekerheid van handelen bij de oudere
leden, dio toch lang niet zooveel geoefend hebben
als de manschappen van het mobiele leger.
Na deze oefening word het salvovuur op twee gehetgeen ook uitstekead gelukte;
lederen
geen enkele maal werd er voorgetrokken. Hier bleek
't hoe de rustige, kalme wijze van commandeereu
van onzen luitenant de manschappen in bedwang
hield, 't Is dan ook voornamelijk aan hem te wijton,
dat do geheele oefening zoo uitstekend gelukte.
Hierna werd de terugtocht aangenomen, waarbjj
braaf gezongen werd, en tegen'l2 uur werd'er uau
de Linnaeusstraat ingerukt.
Het detachement uit Amsterdam werd gecommandeerd door luitenant Klein, de tegenpartij door sergeant Prinsen Geerligs.
Aces.

Stadsnieuws.
Op den TweedenKerstavond wenscht
de Heer F. A. Kidschelm Pzn., evangelist onder
zeelieden alhier, oen aangeuamen avond te bereiden
aan hier vertoevende zeelieden, inzonderheid de 300
jongelieden van het opleidingsschip Wassenaar, die
van de Zeehond, en ook aan andere zeelieden, zoowel
marine als koopvaardij. Met medewerking van het
Bestuur van den Zeemansbond zal dien avond
in de groote zaal van Frascati (O. Z. Voorburgwal)
een Kerstboom worden opgericht, zullen liederen
gezongen,

toespraken

gehouden en

vertoond en verklaard worden.

lichtbeelden

De landbouwer Vedder kwamMaa-

ndag met zjjn melkwagen uit Diemerbrug, om
naar
de stad te rijden. Onderweg, ter hoogte van de
Duivendreohtscho brug, schrikte het paard en
maakte een zijsprong, waardoor
de wagon van den
dijk v.el. De voerman en nog iemand,
die mede op
den box.zat, vielen vau den wagen. De een
rolde iv
de Bloot, en de ander raakte met zün voet onder de
kar, WiMbrj
leelgk

Ma zioh

bezeerde.

’

/5105.69>2, waaronder 176.05 is begrepen van eene
collecte, te Ut» u m gehouden, alsmede 8.60 van

’

eene collecte, gehouden

op de feestelijke bijeenkomst
van hot vrijwillig brandweercorps „Burgerplicht" te
Alkmaar, ter herdenking van zijn 20-jarig bestaan.
Te B e e k (Limburg) is voor de weduwen en weezen

gecollecteerd

’

der Transvaalsehe Boeren
164.14.
Te Bergen-op-Zoom heeft de Transvaalavond, gegeven door de verschillende gymnastiekverenigingen, uetto ’l3O opgebracht.
To Dalen heeft de collecte voor de Transvaal

’

No. 1924).

Eon to Dieren gehouden Trar.svaal-Roode-Kruisavond heeft ruim
180 opgebracht.
Te G a r ij p (Pr.).heeft hot faufarecorps „Looft den
Heer" eene muzikale collecte gehouden, welke ’71.11
heeft opgebracht.

’

Ned. Zuid-Afrikeunsche
Sedert de

Vereeniging.

vorigo opgave kwamen de navolgende
gitten in bij de Ned. Zuid-Afrikaausche Vereeniging.
oecivereenig. o. B. K. 20 Nov. Hilversum 104.si*; Collecte
«Sl.«j Concert Marie Matthes, violiste Uen llnnj, mci.
..."■.>"; rlmntiün
505.121; Dsp. S. -Amstel Mij. tot Nn! van 't
41r. 41.25; lucJooi- S. & Co., CMteborg
11. M. 10.-; Joh». 8.
■''
WIH
A-lfrad M- london 1.1.-; Mrs. Alfrod
, u, ~» 3*~
m
M., 1«
Friond 3.8.-, Twee postduiven 10.-;
t.o-Uctrr Huizen 512..1/i; CoU. Soherening-sn, Sc st rliajr 1000.--;
Coll. Vlaardingon 300.-;
Coll. Poeldijk en Quintsheal 118.26; C(m!
gem. -Vnmho»
Terneuzen 1423.15; Coll. VlaarcUnger
;; CoU.
■-;
!iOp
terl<rnd 340.-; Coll. Achttienhoven en
cht, -.-,2.0-2;
JfJ
We^hoeK
CoU. I\cd.' Herv. KerkEdam 120.(12; TTitvocrinj
Hllvarenbeek 5.80; Coll. Harder 109.80; Coll. Kivadijfc
i.r
Hilversum 9.50; Door 2 dienstmeisjes te Koost a/d
'"J karc confrateressen 16.13; CoU. Giesen-NieuweS c4 sl»«pot.jes
20.-; Dooi- Oosterbeessche Courant, opwJ:„ .'-''~
orengst
59.82; Coll. Smilde 96.60; Coll. in de
te Maasland 35.70; Comité Steenbergen
i?" .l'"' z" K
?on—
/.-',.— ; Mrcemi,
Vianen 31.65; Nakoming soiree Avereest
Opkeusden 12.50;
Kesteren 5.76; v. d.
ilu.pbeh.reieiirle Blinden 6.76; de leden ld.
van de Ned. Jonsrelingsvernboud 389.92; Coll. "Ermelo e. a. 755—; Idem Rietveld en Barrvoutsurrsrder 481.60; Door liet Ned. Dagljted, 3e storting 600.—;
Uoor de Nijm. Ct., mcl. 472.371 opbrengst kegelconc-rafs in het
Hoi vanlirabant, 680.—; Coll. Hilversum 161a.79fi Comm. PanrdenPurmerend 38.34; Saldo uitv. Operette Ver. Pni-inercnd,
i'J'J'JJV ; d!vers
h.)lr.,:
:u2.-;.T. H. R., op ecu huiselijk feestje 2.— H Th. 8.,
.ulvc.-seru
Coll. gem.
School!-. Hogerp.
4.021; Coü, Zevenbergen 484.77; Jurist. Ned. Herv.
Gem. Zevenbergen i>4.50; Coll. Oud-Vossem. 16-4.63}; CoU. Usquert 465.374;
Oo 1
Eist, Elden eu Rissen 250.-; CoU. Steenwijkerwold 876.08:
i-oi
Houten 385,35; CoU. Bermebroek 150.—; CoU. Bidst. Herv.
tok te Wilius 19 Nov. 65.—; .1. 8., eezell.
avondje Enkhuizen
»-—i Nagekomen giften N. Beierland 0.96; CoU. Olde eu Nijeberkoop 160.65; Coll. 'lansdorp 230.gr>-, Ned. Bondv. Oud-ondergffi. afd.
Amsterdam 220.25; CoU. Nieuwe Pekcla 759.70; Handelsreiz. ver.
"Ouder Vriend." 176.30}; Biidr.ï 10 et. lezers Nieuwsbl. v.
Uoor Algem. Handelsblad 4028.—; benevens K. M. 23!) fr.
90.30 DeenscUe Kr. 10 Ucis 100; Coll. Zwolle 4262.42- Coll. Hulst
803.08; Coll. Gieterveen 230.—: CoU. Andijk 300.02; Geoige D., te
lhïnn Alsaoefrs. 100.—; Coll. Hassel-137.84}j Coll. Doornspïjk
CoU. M ijohen 180.68}; CoU. Kaïncrik 253.73; CoU.
stort.
.50; Transv.mt-oting H3 ppolytnshoef 1ê.65; Ziekenfonds v/d3eHandwerkei-sst. „Steunt elkander" te Driebergen en llijssenb. £5.—
Algemeen Belang te Pelten 48.29; 1). geeoll. op lijst Hilversum
"-~i
Schoonhoven/ Se storting 340.— ; coll. school Ürk
Nagekomen giften Buimnalsen
A. F. te Uiten bij Terborg 13.60; Collecte Oude Wetering 351.70; Tooneelvoorstelling
werklieden
B.W.sior te Delf^jl 8.26 ; Christelijke Jongelingsvereeni
anael, Groot-Amm'ers 10.—; Eenige onderDoor den Heer Joh. v. Hees 21.30 :
,',,- 813-"ercr- . ,
CoU. Helleudouiu 204.05} ; CoU. Olst 1107.635 ; Manneß'ransvercen.
«Orphcon'r 301,69; Coll. Menwer-Amstel'64l.7B}; Coll. Njerwkoop
6».— ; rrerl.lrrrlcstarrler.b.'s-Bosch1510.53; Chr. tangv, Excelsior
;, tl ; bcl.av.icoU. .\edei-riorst den Berg. waarvan reeds
tfpgen.
:.,».0.3 ; Coll. Onthouderever. te
.i
Losser, 2 60; Uitvoering
Steenderen 75.50; C. O. te Rotterdam 7.50; E. h. te St.
6.-—.J .1. 11. L. M. te Leiden 2.50; Sehei-pscliuttei-sverecn. Oedenrode
Vriendenkring te Dongen 102.— ; CoU. Schooncbcck 181.77} ;
Toevallige
bate Transvaalavond te Dordrecht 11.35 ; Xagehomeii gift Wilder.
vank 25.30 ; A. de J. Amsterdam I.— j CoU. Waalre 45 00 CoU
Schiermonnikoog 11.8.14* ; Col!. Zoetertneer/Zegwaart 633.79;"
Terre 144.85}; Door de bh. 11. & S. te Meppel: 3 giften a. MCoU.
50
int Duitschland B.M. 100.— ; 1 gift k fr. 50 nit Frankrijk fr. 60.—;
« A. C. te Launvcston (Coi-nwall)
Cit Elburg v. TransvKal
1.16; DBbhnia & Amicitia
Ver. Voorwaarts Hillegom 66.61;
Bidstond
kerk
remi recht 72 08; Verk. progr. Gymn. vereen
nning door Inspanning, Abcoude 96.71 -, Coll. dansavond na
jledcïijkerskainer, „Borger" te Oudewater 4.82; CoU. lejsiag Chr
Jongel. ver. te Eibergen 18.— : Coll. kinderen Chr.sch. te Worknm
15.— ; (}. A. B. te ilarinelen 10.— ; CoU. Seiiooudijke 509.90 C.
"
S. 100.—;E. L. 11. te Marseüle fr.
D. & Söhne teAmönetV»
200.— ; N. N. 23.— ; CoU. IJsselmoude
CoU.
Herwünen
555..;;;; CoU. Stolwijk 304.85; Arnhemschc V. & A. C. r/Vitess-"
168.30; CoU. Bleskensgraaf & Horwegen 278.07}; Coll. Geref Kerk
Aalst 19.13; C. U. 10 ; CoU. Beets 159.40; Coll. school te Beets
6.05; Uitvoering de 10 Schmookers te Koermond 90.—; Inhoud
busje 11. .1. v. E. Woerden 8.851; CoU. Geref. Gem. B. te Ambt
Vollen'hove 15.30; Coll. openb. och. & ztmgver. „Onderling Genot1'
1<- ' .Sgends »vs iu^jiiormag 20 05 " *Cci! C.-.iU.itso.-w 94 CS ■
Coll. fecstbijeenkomst Weerdiugermond 20.E0; UitvoeringZangvei-g!
Col). Otfoland 105.80 ; Weiuf"Soli Deo Gloria te Breukelen
maar Bit een goed hart 3.30 ; Nagek. gift Wassenaar 6.— : CoU.
Goi-inchcm 2e storüng 435.49; Coll. Eethen, Gendercn en Hecsbeen
179.ÏT1; D. & 11. Zalthommel namens een club p'jtspr.lcrs 5.85Coll. iïirn. & Dodcv.-oair! 401.20 ; Coll.
Wadcnoyen 170.26Coll. Z.-Scharwoudc 280.— : } coll. meeting Chr. Jongel. Ver Svt.
16: 20 Muiderberg 12.— ; Bns b/d Heer S. Hoolien 1.46 ; Coll. gem.
tóS'ia : Call. G-o il' ger. '..:. rlovt
H-.-.lei r|»
Baam 6.— ; Muzickgez. „Eupiiönia", Winterswijk 60.25 ; W. 8.2.5
CoU. Doetinchem 90.— ; Coll. Heerlen 811.76}; Coll. Oldebroek
1)2.53; CoU. Oudenhoorn 114.— ; CoU. Vlissingen 1300. ; T___vereen. Puttershoek
; CoU. N. 11. K. Steenwijkerwold Il.SjfCoU. Leimuiden 230.32 : Zangverg-. Concordia Oude Pekcla il 14}
Tn. J. L. A. te Sneek 19.50; Bidstond Chr. Getof. Gem. Harlingen
15.89; Cit Lissabon 1000.— ; Collecte Parijs 3000.— ; Feestavond
verg. „Hot Tabaksrak" Kampen 5.75: CoU.Neueniansen Nordborn
303.71; Van'M. 11. O. uit Stnttgart 50.— ; Nagek, gift Geref. Kerk
8.50; K. N.
Verg. Haariémmerpoort en omstreken 113.38;
Collecte Rotterd.
storting 10,000.— ; Cïiem. Eabriok Grrïeshejmste l'rankfttii a/M. 100. : Eenige b'ezoelcer-s van café ..Concordia" 2e stort. 15.— ; Coll. Waarder 180.— ; Door het Dagblad t
Z. Holland en 's-Gravr uhago 3000.—; Vcreeng. Jacob vnn Lcnneii
soiree 19 Nov. 740.—; CoU. Wisch 585.—; Coll. Winkel 460.— "
Dames-comité Helder 2e storting 550.—; Coll. Koudum 77c.22};
Coll. Garij? 72.—; RoermoudSche comité 2c storting 91.— Conc*
Cocvorden 88.39}; CoU. Eccrumgcii
Giften'iu het' Kerkezakje 10. —; B. M. Bi-uiloftseoll. Watergraafsmeer 80; Nagek gift
10!).—
-,
Oirschot
11.—
3.
j "7,.
Aug.
;
kanton
L. 3. lisn. 250.
25.— ; Bh.
C. H. B. 3.—;N. N. 10-JJ■ ___'
C.
l._ '
N. J. C. 10.— ; ■!. 3. U. 10.— ; A. C. I. 5.—; J. I).
*""
Het totaal der ingekomen en ingeschreven giftan
bedroeg op Zaterdag 2 December
720,689.18%.
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Rectificatie.

te

C. H. Borgver.
Te Goudriaan (Z.-H.) ia / 98.20 gecollecteerd.
Te Haarlem heeft de Transvaal-lichtbeeldenvoorstelling van den Heer J. A. Wormser, vis Amsterdam, netto
3*28 opgebracht, waaraan lator een
bestemming zal worden gegeven.
Bergaer, maar

Adressen voor goederen, door het Vrouwencomité uit te zenden ten behoeve van de geIcwetsten : Mevr. H. Lingbeek—Goaselaar, villa
Quiete, Hilversaro, en Prof. Tilanns, KrayenhofEstraat, Arasterdam,

De in de

vorige opgave vermelde 620.80 van
Bordeaux was als volgt gedetailleerd:

’

K.

C. 4. O. frs. 200. G. A. Q. frs. 200, C. K. frs. 200
■E. V. fra. 100, H. v. L. R. frs. 50. H. d. K. frs 50'
M. v. D. frs. 20, G. G. O. frs. 50, T. C. frs. 100, A l'
frs. 20, D. K. frs. 100, A. G. frs. 20, E. R. f ra ion'
W. E. H, frs. 50, D. C. en Mme. D. O. 25.

.

’

NED. ROODE KRUIS.
Naar aanleiding van
verzochte inlichtingen en andere aanvragen, verzoekt de voorzitter

van het Hoofdcomité van het Ned. Roode Kruis
mede te doelen, dat de uitzending van een Ru s-

——

sisch-Hollandsche ambulance waarvan
in de dagbladen melding wordt gemaakt geschiedt
buiten da bemoeiingen en de verantwoordelijkheid
van bovenvermeld college.
Bjj het" Dageljjksch Bestuur van hot Roode Kruis
is thans in overweging de uitzending van niatoriaal
tot belangrijke versterking van de beide uitgezonden
ambulances.
Het personeel der Alineloscho chemische waescher'u
en ververij van de firma Gebrs. Palthe, te Almelo,
heeft voor de Zuid-Afrik. Vereeniging nog 100 (bijeengebracht.

’

Uit Almelo thans totaal 3829.27%.
To Alkm a a r is bü den penningmeester van
het Comité voor Transvaal tot heden ontvangen

’

2e BLAD. Bladzijde

’

...

A. VAN TUFLL, faleisatr. 13, Amst.
(1090)

Ingezonden.
tot teruggaaf van de
ingekomen stukken.)

De Redactie verbindt sic/t

M. de R. !
JReods meermalen is. in dit blad gewezen op 't
onaangename, dat wy thans zoo van alle gemeenschap met Z. Afrika verstoken eu geheel afhankelijk
van andere natiën zijn. Dit is zeker verre van aanganaam; 't is zelfs vernederend voor eeuo zeevarende
natie ala Nederland; maar er is voor 't oogoublik
niets aan te veranderen. In gewone tijden is dat zoo
niet gevoeld; maar 't was te verwachten, dat er ecu
tijd zou aanbroken, dat dit ongerief wel degelijk gevoeld zou worden; maar aan wien de schuld?
Toen do Traiißvaalscho Deputatie, bestaande uit
de heeren President Kruger. Genoraal Smit en Ds.
du Toit, na den oorlog van 1881 Europa bezocht, ben ik,
vóór zij in Nederland kwam, met haar incorrespontio geweest en gaf haar in overweging, hier zijode,
te trachten 't daarheen te leiden, dat in Nederland
eene Maatschappij werd opgericht.
Als doel dior Maatschappij gaf ik aan: het aanleggen van spoorwegen in de Z. A. Republiek, het tot
stand brengen eener goregeldo stoouivaartveruinding
tussche* Nederland en de Delagoa Baai via Kaapstad en 't bevorderen van emigratie, zoo noodig
door 't verleenen vau voorschotten. Do Maatschappij
zou dus over een groot kapitaal te beschikken en
oe-iige filialen in de Z. Afrikaanscho Republiek moeten hebben.
In antwoord daarop ontving ik vau de Deputatie
van uit JLoDden een zeer sympathiek schrijven (jammei dat ik 't niot bewaard heb!), waarin zü erkende
dut dit juist was wat de Republiek op dat oogeublik
dat deze gedachte volkomen met hare
eigene inzichten strookte en zjj de hoop koesterde
dit doel te zullen bereiken,
Helaas ! 't doel is niet bereikt. Wat was er veel
geestdrift; maar die bestond meer iv woorden dan
in daden. Daarbij kwam, dat die Deputatie dadelgk
in verkeerde handen viel.
Niet dat haar bezoek te vergeefeeh geweest is, neou,
er is veel goeds uit geboren. Eere aan do mannen, die
daaraan met allen jjver goarboid hebbon; maar huns
ondanks is 't altijd half werk gebleven, tot groote
schade zoowel voor de Transvaal als voor JNederland zelf.
Ware toch deze Maatschappij tot stand gekomen,
het Engelsch element zou nimmer zoo sterk in Transvaal zijn geworden als nu 't geval was; 't goud eu
andere rijkdommen van dat land, die nu do Bfceen
des aanstoots geworden zijn, waren, naar de plannen, dio ik toen nader uitgewerkt zou hebben, meer
ten eigen bate gobezigd geworden en waren voor een
deel ook meer aan Nederland ten bate gekomen.
Vele Hollandaoho emigranten, die nu nog .altijd uit
gebrek aan boter naar Amerika trokken, zouden veel
eerder koers naar Afrika gezet hebban, waar niet
alleen voor don gooden boer en werkman, maat- ook
voor groot- en kleinhandelaren, goede vooruitzichten
waren; de band tussohen Nederland en do stamverwante Staten in Z. Afrika zon zooveel hechter geweest zijn dan. thans. Voor Engeland ware wellicht
minder aanleiding geweest om derreu schandelijken
oorlog te zoeken, en in allen gevalle waren wij bij
een oventueelen oorlog niet zoo geheel vaa elkander
afgesloten geweest.

Wat er na 't eindigen van den oorlog voor de
beide Staten, do Z.-A. Republiek en de OranjeVrijstaat (immers, wg mogen zo van dit oogonblik ai'
niet meer van elkander scheiden), gedaan kan worden,
kan nu nog niet besproken worden. Misschien, wjj
hopen 't, verbergt deze oorlog iets goeds voor Z.-Afrika
in zijn schoot. Wat, aoht ik thans niet voorzichtig
uit te spreken; ik mag alleen denken en hopen, eu
herinner alleen aan 't ideaal, toen reeds door de
Deputatie in ons midden uitgesproken. Van 't resultaat vaa dezen krrjg zal 't afhangen, v/at door Nederland gedaan kan worden maar 't is te hopen, dat
dan niet weder de ongegronde vrees voor kleine
dividenden, zooals toen het geval was (alsof men
anders in de laatste jaren hoogo rente maakt), 't
slot zal blijken, dat de brandkasten gesloten houdt
en de geestdrift opnieuw alleon iv woorden zal
N. Zebbst Jzn.

Naschrift.
Ongeveer

't bovenDtaar.de verzond ik reeds den
27sten Oetober 1.1. aan de Redactie vau Het Nieuws
met verzoek tot opname. Het schjjut echter onderweg verloren te zijn gegaan. Dat voorrecht heb ik
dit jaar reeds eenige malen gehad, dat brieven van
eu aan mij zoek gerankt zijn; waar en hoo blijft iv

,
't duister.
Sedert hebben zich echter lichtpunten voorgedaan.
Reeds heb ik gelozen, dat er kapitaal gezocht
wordt, om HederLindscho booten in de vaart to brengen, eu dat zich eene Commissie gevormd hoeft ter
bevordering van emigratie. Bravo ! Dat zijn goedo
teekenen. Met alle bescheidenheid meen ik echter
eeno vraag te mogen doen. Zou 't niet wenschelijk
zijn, dat verscheidene commissión zioh vereenigden
om ééne Maatschappij tot stand te brongen?
Het kan zjjn, dat 't na 't herstel, vau den vrede
blijkt, dat er nog ujeor godaankan en moot worden,
en dan zal dit door één lichaam veel gemakkelijker
kunnen geschiedon dau door vele vereenigingetjes on
maatschappijtjes: dat verbrokkelt do krachten ca
geld.

Ede, Nov. 1899.

2910
Gemet. tonneninh.

..
E955
Totaal . 10
5955
Binnenschepen.

Gel. hoeveelh. 4028

naar
de Lek Zeilschepen 303

Richting

Gemet. tonneninh.
24799

Stoomschepcn 57

Totaal

Richting naar

5826

. . 305

30625

Gemet. tonneninh,

Amsterd. Zeilschepen 330
Stoomschepen 54

30325

5363

. . 390
35688
tonneninh.
Richting naar de Lek . . 46
1948
Richting naar Amsterdam 41
1750
3698
Totaal. . 87
(*) Onder Rijnschepen worden in deze opgave
Totaal.

Sleepbooten.
Gemot,

ver-

JDratama v. Valkcnbnrg's Levertraan

verslindt veel

7

Geladen 10

Germania. Matige premiën. Groot winstaandeol

bestaan.
Ede, 27 Oct. 1899.

.

Totaal

Richting naar
Amsterdam Ledig

staan: Rijnaken, alsmede schepen, voorzien van oen
Bijnpatent en met een lading komende van of' bestemd naar den Rijn.

UTGHZOWDEN
a 55 oenfc per regel.

verkrijgbaar bij

6

Sclieepvaartbeweging door de schutsluis
te Zeeburg.
Week van 25 Nov.—l Dec. 1899.
Rijns ciiepen.(*)
Richting naar
tonneninh.
de Lek Ledig
Gel. hoe.
2910
Geladen 7
voelh. 2280,

233.11 opgebracht.

Aanvragen om informatie te richten: te Dordrecht aan het Alg. JNed. Verbond; te Amsterdam aan J. de Graeff, Warmoesstraat 171 (teleDe onderteekening van den Vrijdag meegedeelden
gram-adres: Transvalia—Amßterdam: telephoon brief uit Grand-Rapids moet niet zün C. H.

treurig

verschijnsel, dat de Hollandsche jongens niet, zooals onze Vrüstaateche
en Transvaalsehe Etamverwanten, zich bekwaam
maken in de kunst van oorlog-voeren. Hierop ia
echter de Nederlandsche Weerbaarheids-Vereeniging
een van do weinige loffelijke uitzonderingen, en dat
't by haar ernst is, toondo hare Afd. Amsterdam jl.

6 DÏÜOBaïBER 1899

N. Zeebst Jzn,

Markt- en Handelsberichten.
2 Deo. 4 Dec.
5 10 aIS

NEW-TORK.
Staats-ESfecten
Cable Transfers
fieleening

Wissel op Parijs 60 d
4 pCt. Amerika
Atchison Topeka Aand
Preferred
Canada Southern Aand
Canadian Pacific

,

l\%x/_

23%
65%

„
„

„

487%; 487%
522.4,

„
Central
Chic. N.-Westeru Pref. Aand
Chic. Milw. St. Paul gewone Aand..
Denver & Rio Grande „
„ „ >, , Pref- „„ "

■

Erie-Spoorweg-Aand

54
94

.
"
"

&2._\

113%
W_\£

64%
94%

53%

—

—"

202

201

124%

124
20 3

20%
74%
12%

_

74%

12%

Illinois Central
115% 115
10
Kansas City Pittsburg & Gulf Shares.
9%
dito
dito
lste 5 "/_ bonds.
72% 72 '
Louis Nashv. gew
85% 84%
Michigan Central
110
110
12
Misßonri Kansas T'exas Aandeelen
11^
2o Hyp.
N.-T. Ont. & West. gew. Aaud.
25
25
Norfolk & Westorn pref.
70^
70%
Uniou Pacific
51% 50%
22y
&
Wabash St. Louis Pacific Pref.
23}4"
a
Zilver staven
59
59
NEW-YOSK, 4 Dec. (Goederenmarkt.)Katoen, dag.
ontv. 53000 b., dag. uitv. n.Qr.-Britt. 8000 b., dag.uitv.
n. h. vasteland 13000 b., id. Dee.-lev. 7.42—, id.Maartlev. 7.54—, id. middling Upland 7%, id. id. NewOrleans IJf^, geraff.Petroleum iv kisten 10.75, id. credit
balancos 1.61
id. geraff. 9.65, to Philadelphia 9.60,
Terpentijn S\ 14. Reuzel (Westera Steam) 5.45—. Talk
ilX_.
Muscovados S_{_, id. Centrifuga! 96"/.
Western 40—, id.Dec.-lev.3Bi^,
4% Meel 2.75.
Tarwe voorj. no. 1 Northern 77%,
id. Jan.-lev.
id. Roode Winter 73%. id. lev. loopende maand
71%, id. id. a. e. cinand 72%, id. id. daaropv. maand
, id. id. Maart 74%, Koffie Rio 7 low ord. lev. a.s.
maand 6.05 a 6.10, id. id. per S/m. G.15 a 6.20, id. id.
no. 'I 7—. Tin Straits 2S.—. Koper 17—a
.Vracht
v. Katoen %, id. v. Granen n, Liverpool 3— a -—,
id. id. si. Londen 3% p. bushel.
4 Doe. (3o dop.) Chincesche Tliee kalm,
Indische prijshoudend. Rijst kalm. Koffie kalm, maar
prgshoudend. Jute vast, 5/- hooger, verkoopers.
Talk. Aanvoer de» week 4300 vn. Voorraad
vn.
Terpentijn 36,9 a 36/10%, Dec. —/- a —/—. Jan./
April 37/4% a 37/6.
Lijnolie 21/7% a—,'-, per Jao./April 21/4% a —/, ts
Huil 2n/9 a /-.
Tm Straits £126,10, dito par 3 mnd, f 126.10.
Kopar-Chili 5 78.12.6, dito rer 3 mnd, f 72.12.6.
Spaansch Lood Dec. £ 17.3.9, loco f 17.8.9.
2 Dec. Hooi en Slroo. Aanvoer ruimschoots voldoende voor de vraag. Markt flauw.
Uitgezocht Hooi 87 sh. 6 d., goed 70 a 80 sh.
d.,
minde-:o qual. 45 a GO sh.; gemengd en Spurrie 50 a
85 sh. ; best Klaver 70 a 100 sh.: mindere qual. 60 a
75 Bh.; Stroo 25 a36 sh. per to:?.

„

„

„

„

.. — —
...
...
...
. .

.

—

-

ÏJzsndijkG (Zeeuwsch-Vlaanderen), 2

Dec. Tarwa

’5.80 a 5.90, Wintergerst ’8.50 a -. Zomergerst
’B— a -.—, Haver ’6.40 a 6.50 per 100 Kg.; Rogge
’5.40 a -.—. Boonen ’-. a -.—, Erwten : Kook/7 50 a -.—, Voetstoots-’6.75 a 7.—, Kroon- ’B.— a
a -. —, Koolzaad ’-.— a -'.—
8.25. Kanariezaad

—

per

’-"—

Hl.

's -HertogenbOSOh, 4 Dec. Op de heden gehouden
markt waren aangevoerd 8 stuks vette Varkens, 212
stuks vette Kalveren en 45 manden Aardappelen.
Prijzen: Varkens 33 a 42 ets., Kalveren le qualiteit
48 a 52 et.: 2e id. 44 a 48 et. en 3e id. 40 a 41 ot.,
alles per Kg. Eieren ’6.— a 6.50 per 100 stuks;
Aardappelen ’2.— a 3.-- per Hl.
Dongen, 4 Dec. Honig en Was. Meu besteedt
voor: Tafolhonig 45 a 65— et.-, Voorhonig 30 a 26—
et., Lekhonig 30— a 40 et. per % Kg., Mee ’17.50 a
21.— por
Gele Was ’Bo.— a 84.50 per 50
Kg. Handel on prijzen in eendoen.
Land van Altena, 2 Dec. Vee. Men besteedde
voor Kalfkoeien lo qual. ’l6O a 190, Melkkoeien /'125
a 160, Kalfvaarzen ;"100 a 150,Vaarzen (1%-jarige)
Ossen (2-jarige) ’6O a 100,Kalveren ’25.—
’6O
a 50, nuchtere Kalveren
’7. a 14,Varekoeien' fBO a
Biggen ’3.50 a 7.—, Kippen jonge 0.70 a I.—.
oude ’0.40 a 0.42%. per stuk; vet Vee Ie qual. so31— et., 2e qnal."24 a 26 et., Konijnen
a
et.

—

per

’—

% Kg. levend gewicht.

Handel in Vee vlug; naar Kippen an Konijnen is

tegen flinke prijzen goedo vraag.

Oosterhout,

2 Dec. Ter wokelijkschograanbeurs
prijzen als volgt: witte Tarwe ’5 80 a
7.— per Hl.; roodo dito ’s.— a 5.60 per 70 Kg.;
Rogge /3:85 a 4.50 per 65 Kg. " Haver ’6.25 i> 6.75
per 100 Kg.,- Boekweit
5.10 a 5.60 per 58 Kg.;
Gerst ; 5.10 a 6.
Paardeb.ooneu ’5.40 a 5.75 K&na-.—,
Koolzaad
riozaad /-.— e
a -.— per Hl.
Stemming vlug.
Oosterhout, 4 Dec. Aardappelen. Men besteedt

waren

de

’

’B.—

voor: Blauwen ’1.15 a 1.35, Zandjammen ’1.50 a
1.75, Lappen 1.80 a 2.10, late roode /"2 a 2.30, Kioijamraen ’2.35 a 2.75, Fabrieksaardappelen 0.80 a
I.— per Hl. Handel redelijk, prijzen vooruitgaande.
's-G-ravenmoer, 2 Dee. Mooi en Stroo. Men
besteedt als volgt: lo qual. Hooi ’lB.— a 11.25, 2e
qual. dito 12.— a ia—, Schraal Hooi 7.50 a 10.—
per 500 Kg. : Roggesttoo A 3.— a 14.—, ïarwe-stroo

’

’

’_._ a _.— per 1000 Kg.
Ia de afgeloopen week
met eedruktor prijzen.

was do handel slapper,

Tilburg, 2 Dec. De marktprijzen waren heden
als volgt: Buitenlandsche Rogge, 75 Kg.
6.25 a
ml. Rogge, 75 Kg., ’5.75 a _,__. Tarwebloem per 100 Kg. ’ll- a
Eieren ’s.— a B.—
per 100 stuks; Aardappelen ’1.20 a 1.50 per Hl.
Valkenburg (Limburg), 3 Doe. Op de heden
alhier gehouden Veemarkt waren ar.ngevoerd 407
Paarden, 483 Runderen en 3042 Biggen ca Varkens.
Do prijzen waren als volgt: Paarden ’IBO a 750, Veulens ’164 a 274, Melkkoeien ’145 a"*2oo, Kalfkoeien
’IOO a 130, Vaarzen ’75 a 100, Ossen ’l3O a 190,
Koeien ’lls a 145, Kalveren ’4O a 65, Varkens ’l4

—

’

2e BLAD. Bladzijde

HET NIEUWS VAN DEN DAQ VAN WQENSDA» 6 DECEMBER "1899
ETlimesjen, 4 jDec. Heden waren de prijzen als
Tarwe ’6.25 a 6.80, Rogge ’s.— a 5.50, Gerst
-.—, Haver ’3.- a
’-.— a -.-, Boekweita’-.— aAppelen
3.50, Aardappelen ’1.50 2.—,
’3.- a 5.25,
Hl.;
Peren ’4.50 a 6.—, Uien ’2.— a 2.25, alles per
Knollen 1.50 a1.75 en Wortelen ’l.— al.ïO per zak.
Eieren : Kip- ’6.— a 6.75, Eend- ’-.— a -.— per 108
Kippen ’0.45 a 0.90, Eenden ’0.70 a 0.80, Bazen
a
’1.40 a 1.75, Patrijzen ’0.50 a 0.70, Kuikens ’0.25
dito ’0.20 a 0.30,
Ó.35, Hanen ’0.40 a 0.60, jonge
stuk;
roode Kool
Talingen ’0.45 a 0.50, allen por
’3.— a 7.—. witte Kool ’2.50 a 6.— per 100 stuks,

per stuk; vette Koeion
a4O en Biggen ’4.— a 6.—levendig,
veel omzet in
a
et. per Kg. Markt
Biggen büzotider iv Runderen.
Arnhem, 4 Dec. Ter Veemarkt aangevoerd 340

— —

volgt:

Btuks; le qual. 50 a 56 et., 2e qual. 42 a 50 et. p.Kg.
Maas-en-Waal, 2 Dec. Hooi- en Strooprijzen:
üiterwaardseh Hooi ’lB a 19, Binnenveldsch ’ll a
13, Roggestro: Schoof ’ll a 12, Tarwestroo ’9 a 10,
Haverstroo 4 a 5 per 500 Kg.
Tiel, 4 Deo- Jar R'starwo f 6.25 a 6.75, nieuwe
Tarwe ’6.25 a 6.50,
d°. 6.50 a 6.87^, jar. Roode
nieuwe dito ’6.— a 6.50—, Rogge ’s.— a5.50, Wintergerst ’4.50 a 4.75, Zomer dito ’4.50 a 4.75, Mals
a 3.50, Duivonboonen ’6.75
’4.— a 4.75, Haver
Gele Erwten ’6.50 a
a 7.25, Wikken ’-.— a-.
7.—, Kroon Erwten f ü.50 a 10.50, Geld.■ Groens
Grauwe Erwten -.— a -.—,
Erwten ’'/.-- a

’

’

’

’2.75

Capucjjner

Kastanjes 6 a 13 et. per kop.
Op do Veemarkt aangevoerd 900 Biggon, 93 vette
Varkens,
dragende Varkens, 30 Hokkelmgen, 7
Schapen.
vette-, 12 nuchtere-, 9 Graskalveren en
48
Vette Varkens golden 32 a 36 et., vette Kalveren
a 52 et. per Kg.; dragende Varkens ’—. - a —.—,
Biggen ’3.50 a 7.—, Hokkelingen ’l2.— a 18.—,

—

,

’’

dito ’—.—a —.—-, Koolzaad

-.--a -.—

—

Var
per Hl. Eieren ’1.30— a 1.60— per 26 stuks;
7.— a 10.—, Gras- .’3o.— a
Kalveren
kens ’l3.- a 42.—, Biggen ’4.— a 8.50 per stuir. ta nuchtere
Schapen
en
a —.-- per stuk. Handel
45.—
Rogge
moeielflk
/-—■■—
Tarweprjjzen onveranderd.
levendig.
10
zeer
lager.
25
et.
lager.
Boonen
en Haver
plaatsen 25 et.
Harderwijk, 2 Dee. Ter markt besteedde men
Groene Erwten weinig aangeboden. Witte Pronkers
voor Rogge ’5.60— a -.—, Boekweit J6.IH a -.—,
golden ’14.50 per Hl. Varkens en Biggen niet veel
Aardappelen ’I.BO a 2.—, Appelen ’2.50 a 3.20,
aongevoerd, handel vlug, prijshoudend.
Spek ’0.42 a 0.48 per
a
Peren
4
Dee.
Hooi:
’-.— 'a -.— per Hl.;
Uitorwaards’2o.—
■Wageningen,
stuks Biggen ’4.25
per
a
100
Kg.;
Rogge
14.—,
a
Stroo
Eieren
’6.25—
7.—
21.—, bmneuveldsch ’l2.—
7.--.
per
10.—
500
a
’ß— a 10.—, Tarwe Stroo f B.— a
2 Deo. Zandaardappelen ’1.60
Kg. Aardappelen: Kleiers ’1.75 a 2.25, Zanders ’1.75
’s.— a 5.25
a 2.25 per Hl., Bieten ’0.40 a 0.45, Rapen ’0.60 a a 2.10, Klei- ’l.BO a 2.50 por Hl. Eieren
-.— a -.—, dito Lamper 100 stuks. Dr. Sohapen
0.70, Wortelen ’0.75 a 0.80 per 50 Kg.
meren '*—.— a -. pet- strik.
Ede, 4 Dec. Op de Veemarkt waren* stuks RundStaphorst en JRouveen, 2 Doe. Gedurende ds
vee aangevoerd. Prijzen: Varkens 32 a 33— et., Kal.Bigveren 4S a 50 et., Schrammen 30 a 31 et., allen per afgeloopen v/eek was de hnndel iv Londansoho
LondenKg. Eieren ’4.50 a 6.50 de 100 stuks. Aardappelen gen iets trager. Do prijzou waren als volgt: et.,
vette
sche Biggen 32 a 33 et., dito vette 32 a 34
a -. per Hl.
’-.—
Apeldoorn, 4 Doe. ± 60 Hl. Aardappelen’.1.70 voor Duitschland 29 a 31 et., alles per Kg. Biggen
golden ’0.75 a I.— por week, magere Varkens ’l6 a
per Hl. Eioren ’s.— a 6.50 de 100 st. Schapen
a
a -.—, Geiten ’4.— a
34 por stuk.
,-__,
7.— a 12.—.Lammeren
Eerbeek, 5 Dec.' Tafolhonig lo soort geldt tnans
10.25, Biggen ’4.— a 7.75,Kippen ’0.70 a 1.50, Hanen
Lekhonig
f~._—
,
2e soort ’-.
a-.
a 0.75, Eenden ’-.— a -.—, Konijnen ’0.35 a /____..—,
’0.45
, Voerlorhonig ’0.20— a 0.25, Kaat /0.27% a
1.15—, allen p, stuk ; Duiven ’0.45 a 2.70 per paar; a-.
0.32—, Was ’0.75— a 0.85, alles per % Kg.
Appelen ’3.50 a 4.75, Peren ’-.— a -.-- per Hl.;
Mangelwortelen
7.50,
a
Eieren 6 a 7 et. per stuk Rogge ./ 5-45 a 5.60,
Wortelon ’7. a
’4.25 5.— Boekweit
’6.50 a 6.75 per Hl.; Roggestroo /10-— a
Koolrapen ’s.— a 5.25 per 500 Kg.
12.50, Hooi' ’l3.- a 16.— per 500 Kg.; vette Varkens
JNTijmegen, 4 Deo. Heden waren ter markt aangevoerd 120 manden Worteltjes, 250 manden Savoye15- a 17— et. per % Kg., Biggon ’3.50 a 5.50;
kool, 200 manden roode Kool, 225 manden of stapels Hammen 24— a 26— et. per % Kg.
Kampen, 4 Dec. Tarwe ’-.— » -■_—> Rogge
witte Kool, 125 manden Boerenkool, 2000 BloemkooSpruiten
250
manden
Andijvie,
en ’5.00 a 6.—, Gerst/-.— a-.—, Boekweit ’-.—
len, 200 manden
ettelijke partijen Spaansche Pepers, Tomaten, Prei, Eieren ’4.50 a 5.— per 100 st. Hooi: Buiten- ’l3.—
Bieten, Koolrapen. Noten, a 15—/binnen-’ 9.—a 12.—; Stroo ’lo.— a 11.—.
Knolselderij,
a —, —Lammeren"/-.— a -.—.Biggen
400 Hl. Appelen en 350 Hl. Peren. Men besteedde voor Schapen
a
a—, drachtige
a—, magere Varkens
Spruiten ’O.BO a 1.20, Boerenkool ’l.— a 1.25, Appep.Kg., nuoht. Kal32—
2.—
Varkens
30a
et.
per
mand,
2.25
Peren
a
vette
len ’1.
a
on
’1.50
a—, 100Kippen
Savoyekool 3— a 4 ot., roode Kool 3 a 7 et., witte veren ’o.— a 10.—,Graskalveren
Kool 2% a 6 et., Bloemkool 4 a 12 et., Tomaten 3 a 5
a 1-—, Konijnen ’0.20- a 1.30, Duiven 15 a2o—
’0.75
et., Bieten 1 a 4 et., Koolrapen 2 a 4 et, per stuk, et., alles per stuk 70 Hl. Aardappelen ’2.— a 2.50.
Worteltjes 3 a 5 et., Schorsenelen 10 a 14 et., Prei Friesche ’2.20 a 2.60 per Hl.
Steenwijk, 4 Dec. Eieren ’4.50 a -.— per 100;
4 a 8 et., Knolselderij 5 a 8 et. per bosje. Andijvie
Popers
Rogge
1.50,
Noten
Spaansche
0.90,
.’0.90 a
’5.25 a 5.50, Haver ’-.— a -.-, Gerst/-.—u
’0.75 a
.—, Boekweit ’-. a -. Aardappelen ’-. a -.—.
BO a 35 et., Suikerperen 50 a 60 ot., andere HandVarkens
Grauwe Erwten ’—.— a -.— p. Hl. Magere Schapen
peren ’0.75 a 4.—, dito Appolen ’0.25 a 1.75, MisFriesche
pelen 25 a 35 et. per 100 stuks, Brussels lof 10 al2 ’l5 a 25, drachtige dito f—( a
a 16, Drentache dito ’-.— a -.—, Geiten ’4.—
et. per % Kg.
’l2.—
Biggen
7.—,
Aardappelen
zakken
a
Ook waren 1800 manden of
’3.— a 16.-*. beßteodde men voor:
aangevoerd. Men besteedde voor de Blauwe, KuiFraneker, 4 Doe. Hedena -.—,
Friesche Graslenburgers en Wolkammers .’0.90 a 1.
en voor de uuchtoren Kalveren ’—.—
a 20.—,
Melkschapen ’l2.
a —.
andere soorten ’0.75 a 0.90 per mand of zak van kalveren —.
guste idem ’l6.— a 19.—, vette idem ’l7. a 22.—,
Duitschland
willig.
Veel
uitvoer
naar
Hl.
Handel
%

’

’

—

—

’

’--—

—

—

-

—

’—

’

—

’—

’—

’—

—

—

—

Advertentien

tl-lS_
van 4 of minder regels
regel meer 27 v_ Cent.
iedere
Liefdadigheids-Adverten-

tien balve prijs, zonder rabat
voor tussohenpersonen.

-

Apotheker Malfkunt.
Er is gunstige gelegenheid

'tot Vestiging van een
Apotheker te Makkum.

Het Burgerl. Armbestuur en de
Diaconië'n der Herv., der Geref.
en der Doopsgezinde Kerk zeggon
een salaris toe in 't jaar 1900 van
’825 voor de levering der Medicijnen aan hunne Administraties.
Inlichtingen zfin te verkrijgen bfi
H. VAN DER ZEE,
Adm. Armv.

Depothouderj
SIGAREN.

Te 's-Gravenhage wordt 1
voor ecu bestaand groot Filiaal |

eener Sigarenfabriek,op eersten 1
stand gevestigd met een ruim |
Woonhuis annex, -een alleszins |
bekwaam JDEJP6THOUBER |

gevraagd. Vereisehten zijn: ge- |
routineerd Verkooper,volkomen |
liefst |
bekend mot het Vak enTalen,
|
bekend met de Moderne
in staat borg te storten en voorzien van prima referentiën.
Br., lett. H D H, Adv.-Bur. I

g

..pj-.XJË^'I-£^I!:-l^6rdi;ffl
te Haar-

een Kassierskantoor
Oplem
wordt ten spoedigste gegeheel op

vraagd een Bediende,
de hoogte met het Wisselvak. Br.
met opgave van leeftijd en referentiën worden ingewacht onder

lett. C E 646, ST. v. d. D.

Wordt

gevraagd

(2757)

noodig zich aan te melden.

No. 915, a/d Boekh. M.
Arnhem. (2797)
VAN DEN
Br.

Portier.

Aan de Vereeniging voor Ihelienverpleging, Prinsengracht 700,, wordt
met i Febr. gevraagd eed PORTIER, gehuwd, doch zouster kinderen ton zfinen laste, P. S., niet
boven 40 j. Mits van uits& getuigen voorzien, zich aan t« belden
bfi de.Directrice.

ler Ycrtreter ofler
Vertretagen sucht
sich an PETERS Infesrnatio-

wende
nales Handela-Institut, Beiflin 24.
(8802)

BiDIRNDE
JONGSTE r»en
Handelskangevraagd,
op

zag

toor, voor Loop- en SsJhri.iflett, L«L Alg.
werk. Br.
Adv.-Bur. A. DE LA M*"Azn„
N. Z. Voorburgwal 266.

zich gaarne

——

RÖIü-KrasiiziiiülpiiEOiliolil
MEDEMBLIK.
Op 1 Januari 1900 komt vacant

Hoofdverpleegster,.

DRUKKER.

kost, inwoning en bovenkleediug.
Gegadigden, liefst in het bezit van
bet diploma voor krankzinnigenverpleging en het diploma voor
ziekenverpleging, gelieven zich aan
te melden, met overlegging van
getuigschriften, ten tfcüreelo van
den Geneesheer-Directeur voor 15
December e. k.
(2748)

spoedig mogelgk,
sterfgeval, gevraagd een

Zoo

op

wegens

DRDKKEB,

met Kleurendruk on AutoAlleen prima Werklieden
gelieven zich . aan te bieden, met
vorlangd
opgave van
Loon en waar werkzaam, onder
lett. U C 754, JV. v/d Dag. (2805)

bekend
typie.

.

~~

Drukkerij,
Papierhandel,

Kantoorboek- en
florissante Zaak, centrum Amster-

dam, wegens ziekte Compagnon
gevraagd, of tor Overname aangeb.: ben. kao. 4 è 6 Mille.
Br. fr. lott. ÓT 680, N. v. d. D.

HH. Hotelhouders.

Een net Jongmensch, 18 jaar oud,
zich gaarne geplaatst ter
verdere opleiding. Br. lett. M, a/h
zag

Advertentie-BureauHOEKENDIJK

&

Rotterdam.

in

intern, tegen vergoeding,
Zondags vrij. Br.
lett. B 33,

Boekhand. VAN
Wageningen.

Kleerßiakersknecht.
iv

Op een dorp
N.-H., wordt gevraagd eon alleszins bekwaam
JKJleermakerskneeht,tegen hoog
loon, kost en inwoning.

Br. Fc, lett. -B, Z 751, N. v. d. D.

KOETSIER.
Equipage,

Wegens afschaffing van

te Brussol, biedt zich aan een

bekwaam Koetsier, Hollander,
vrij van Sterken Drank ca
P.
van uitstekende getuigen voorzien,
middelbaren leeftijd, gehuwd, klein
Gezin. Br. fr., No. 2123, b/d Bkh.
A. v. Hoogstkaten & Zn.,DenHaag.

HH, Agenten.
geheel

Nederland worden

Door

in de Mannenafdeeling,
300, met
een ealaris van

’

gevraagd:
Wordt
net,'fatsoenlijk
Dienstmeisje,
Een

van goedogetuigen voorzien. Adres:
G. DE
Reinwardtatraat 13.

een druk gezin kan direct geplaatst een beschaafd, flink
Meisje, tot hulp in de Huishouding en voor de verzorging van
kinderen. Aanbiedingen met volledige inlichtingen, onderlett. A B,
aan do Boekhandelaren J. VAN
to Maassluis.
DER ENDT &

Ïn

Te Apeldoorn gevraagd voor

dadelijk, in

een klein gezin met

twee Dienstboden, ceno bekwame

KRDIDENIERSLEERLING
¥oor
plaatsing gezocht, P.
Dorp of kleino
van netto

Keukenmeid,

Mevrouw JACOBSON,
317,

Heerengracht
vraagt tegen 15 December een
"g

JEU

gEUgEHMEIJP-______
Engelsche Dame, van midd.

op de hoogte van
Fransch, Hoogduitoch, Engelsch en
Piano, zoakt plaatsing als

G€VERMESS.
lett.F bfi D. BOLLE,

Adres onder

Boekhandel, Rotterdam.

(2746)

- Kg.;

— —

a 0.30— per
per 100 stuks;

’0.25

Wol
5.75

—

Kipeieren
a
voor handgedorscht

voorzien van goede getuigen. Fro.
br., onder lett. C 780, Boekh. PULL
Apeldoorn.

TER

Arnhem,
MevrouwTIDDENSMATHIJSEN
Februa.ri,
voor

Rjjnkado 121,
vraagt
direct of tegen
eene
R. K. JKJinderjufgoed mot kleine Kinderen
kunnende omgaan en genegen eenig
Huiswerk te verrichten. (2804)
vraagt tegen

half Dec. a. s.
Men
eene eenvoudige,fatsoenlijke
JKJindorjuffrouw, van den P.

goed kunnende Mazen en Verstellen en liefst boven de 20 jaar oud,
voor een gezin met jongeKinderen,
in een gemeente in de nabüheid
van Rotterdam. Salaris 125.
Brieven uitsluitend vau haar die
reeds in dergelijkebetrekking werkzaam waren, en van goede getuigen
voorzien, wordenfranco ingewacht,
onder lott. W B.bij den Heer ADR.
Hoofdsteeg 19, Itolterdam.

’

z. a. een net Burgermeisje, (wees, 21 j., P.G.) om
gen. v. k., inw. en huisei. verk.,

Er

b,

Br. fr.. lett. HM 6 74, N. v.

D.

HUISHOUDSTER.

Tegen 1 Febr. of eerder zoekt,

wegens omstandigheden, eene be-

schaafde, nette Huishoudster, van
midd. leeftgd, bekend mot Koken,
enz., verplaatsing. Inform. ton
lett. W 783, Boekh.
dienste. Br.
Seyleis & En-DPurorns, Hilversum.

Gevraagd
eeue Zaak van

in
Dames Japonstoffen eeue natte
LJEERIjINGE.

tegen 1

Januari

Br. fr.jlett. 8 A 752, N. v. d. D.

’5.25

of schip per 1000 Kg.,
waren de prijzen vrij spoor
Tarwe
B.— a 9.50, Rogge ’ll.— a 11.50, Haver

’ ’

o.— a 9.50, Gorst ’—.— a —.—, Kanarie /—.’—.— a —.—.
—.— Klaverhooi
a I.lo—, Jammen
Aardappelen: Zaaiers ’l.O3
Munsterache ’1.
a 1.60, Blauwen
’1.20 aa 1.60,
1-40, Hamburgers ’-.
a -.
Fabrieks

——
—
’1.20

-a

’1.30

0.90, Magnum Bonums
a 1.30.
Haerenveen, 2 Dec. Ter weekinarkt: Kipeieren
-.— per 100 stuks. Aardappelon: Klei ’1.60
’s.— a Zand
a 1.80,
’l.— a 1.30, Appelen zoete/-.— a -.—,
zure ’-. a -.—, Peren ’-. a -.— per El.; Schapévollen ’2.— a 2.75, Kalfsvellen ’1.50 a 2.25,
Eoehuiden ’0.40 a 0.42, Pinkhuiden ’0.42 a 0.44,
vette Kalfsvellen ’0.57 a 0.6 Wol ’0.50— a 0.60—
per Kg. Eendeieren ’-. a -. per 100.
Ter Veemarkt: 18 stuks Hoornvee. Melkkoeien
’lOO a 135, Jongbeestau ’5O a 100, Graskalveren
Schapen: Friesche B.— a 13.—, Drentsche
a—;
a —.—,
Lammeren ’7. a 12.—, Biggen
f..
nucht. KalGeiten ’-.-— a -.—,
’_.— a
veren .’4. a 7.-— por stuk.
De handel op Londen in vleeschiraren was in de
sfgeloopen week matig.
Er worden in do afgeloopen week verzonden ongegesl. Schapen 25— a 32% et., Varkens 25veer
-a 27% et., vette Kalveren 30— a 43% ei., nuchtere dito
et. per i-J Kg.
a
et., Ziiiglammoren
a
Gorredljk, 3 Dcc De veevoederprjjzea zijn hier
.’11.50 a 12.50, Raapkoethans als volgt: Lijnkoeken
a 9.50 por 104 stuks Maïsineel ’2 85 a
ken /"O.
2.90, Roggemeel ’4.25 a 4.50, Tarwemeel’4.50 a 4.75,
a 5.—, alles
GerstmeelKg.;’3.75 a 3 00, Lijumeel ’4.75
Paavdeboonon ’0.50 a -.—, Lijnzaad
per 50
Erwten ’7.— a 7.50 per Hl.
10.50 a 11.—, Groenaprijs
der onderstaande artikelen
Texel, 3 Dec. Da
wa 3in ds afgeloopen week als volgt: Hooi ’ll.
a —.— per 500 Kg. Kipeieren ’5.50 a 6,— per 100 st.
Verzending ± 3000 stuks. Eendeieren .’-.—a -.—
per stnk.
per 100 stuks. Kievitsei aren ’-.— a -.
Wild: Hazen ’1.50 a 1 80, wilde Eenden ’0.65 a 0.85.
et., Wilsters 30 a
Talingen 45 a— et., Lijsters 9a
et., wildeKoet., Wulpen of Pluvieren 35 a
nijnen 40 a45 ot., grauwe Ganzen ’1. a 1.25 per
et. per Kg.; Paardestuk. Huiden: Koe- 17— a
8.50, Schapo- /1-25 a 2.—, Lams- ’l.— a
a
’7.so
1.25 per etuk.

/'0.85 a

—

—
— —

—— —
-

— —

’—

— ——

’

--

— —

—

’

—

—
—
—
—

—

fr. 15 a 16'vi, Californië fr. 17% a I*%, Polders
a 19%.
Maïs kalm. Mixed fr. 9% a 10, Cinquantino fr. 12
a 12%, Odessa fr.10% a 11%, La Plata fr. 8% a 9%.
Tarwebloem, inlandsche, No. O fr. 21— a
No. OO fr.22— a
Roggebloom, inlandsohe. fr. 26— a
Aardappelbloem, merkeu S S in dubbelen driehoek
, merk DWMC fr. 29% a
fr. 30% a
andere
merken fr. 26% a 27—.
Lijnzaad van do Zwarte Zee fr. 28% a 29—, van
Bombay fr. 31— tt
Koffie. Markt vast. Verkocht
zakken.
Beetworteleuiker 88 graden. Officieele noteering;
beschikbare fr. 2i%, Jan/Maart; fr. 22%, Maart/Mei
fr. 23%. Gekristalliseerde beaehikbaro fr. 72%, Jan./
Maart fr. 72JH. Markt vast.
Spek. Men noteert: Baoks fr. 66 a 74, Short middles
fr. 75 a—, extra long middles fr. 75 a—, gezouten
dito
Schouders fr.— a—, Fie-nie Borax fr. —a
gorookto fr.
a —. Bellies fr. 85 a—, gezouten
per
a
Helpen fr. 125 a —, dito gerookte fr.
100 Kg.
Reuzel. Officieele noteering: Wilcox beschikbare
fr. 70— a 71—, Dec. fr. 68-, Jan. fr. 68%, Febr.
fr. 69—, Maart fr. 69%, April fr. 69%, Mei fr. 69%.
Markt vast.
Hop. Men noteert: Aalst beschikbare van 1899
fr. 42 a 43—, Nov./Dec. fr. 43 a 44 per 50 Kg.
Wol. In bosohikbare verkooht 4 balen Tettiga
dito.Afrikaansche en 308 dito Kaapsohs".
La Plata,
Markt prijsh.
Huiden. Men verkocht 687 stuks drooge en 9J13
stuks gezouten Os- en Koe-.
Petroleum. Officieele noteering: Men betaalt vo««
beschikbare fr.22%. Mon verkocht boschikb. fr. 22j%,
Deo. fr. 23%, Jan, IV. 23—, Jan./Maart fr. 23%. Mar/kt

fr.17%

.

.

,

—

— —

—

vast.
Antwerpen, 4

Dec. Ter heden

gehouden

Viee-

markt waren aanvoer en prijzen als volgt:
3e qual. C/.6S
9t> Oaieu le qual. fr. 0.86 2e qual.
-.—
"■"—
108 Koelen
0.52
0.72
34 Vaarzen
0.62
').55
0.05
0.75
27 Stieren
1.0.6
0.96
0.56
12 Kalveren
Neurenberg, 2 Dec. Hop. Prijzen: Markthop
la 65 a 70, 2a 55 a 60 Mk.; Hallertauer la 80 a
50, 2a 60 a 75 Mk.; Elzasser la 70 a 80, 2a 55
a —, 2a 70 a 80S/lk.
a 65 Mk.; Badensche la
Wurtemberger la 80 a 90, 2a 70 a 75 MJk. j
Spalter met zegel 85 a 115 Mk.; Wolnzaohei- la
» —Mk.; Aischgründer la —a
a —, 2n
Mk.; Altdorfer en Hersbrücker
—, 2a
a
bershop la 75
a 80 Mk. Aanvoer 500 balen.
Omzet 700 balen. Markt kalm.

„
„
„„

„ -.—
„
„„

„
„„
„

—

— ——

—

„„
„„

SCHEIKUNDIGE MESTSTOFFEN ENZ.

AïltWSïPonJ 4 Dec. Granen: Tarwe kalm. Redwinter li. 15%; a 15%. Rosai-io fr. 13% a 14%, Bahia
Blanoa fr. 15% a 16, Oregon fr. 16, Kansas fr. 14% a
15%, Manitoba fr. 16%, Minesota. fr. 14%, Hamburg
fr. ;5%, Rostoek fr. 15%, Stettiu fr. 15%, GrouiDgen
fr. 15 a

15%.

Rogge kalm.

Inlandeche fr.

13% a 13%, Weetern

fr. 14% a 14%.
Haver prijshoudend. Amerik. fr. 12% » 13%, Courland fr. 12% a 13.
Podoliè
Gerst prijshoudend. Canada fr.15% a.
fDorpat fr.ls. Odessa
fr. 12 a 13%, Rsval fr.
fr.13%, Salonika fr. 14%. Amerik. Fr 18%, Smyrna
gevr. net, vl.
Meisje, ze!f»t. kunn. werk. en
in kioin. deftig Pension.
Br; fr. lott. O W 740, N. v. d. Dag.

morr-tond of 15 Dec.

I

In een klein

gezin, te Amster-

dam, wordt verlangd ron be-

liberaal Israëlitisch

tusschen 20 «n
30 jaar, voor Gezelschap on eenige
assistentie in de Huishouding.
Hoofdvoveischto is oen aangenaam
humeur en kennis van Handwerken; terwijl z;j die Muzikaal z\jn
en Duitsch spreken de voorkeur
zullon genieten. Aanbiedingenmet
portret onder No. 426, aan SEYFFARDT's Centr. Adv.-Bur., Amst.
Men verlangt voor dadelijk eene
eenvoudige Dienstbode, goed
kunnende Stoppen, Mazen, Strijken
en met de Wasch omgaan, voor
Noodhulpof voorVast,vangetuigen

lil

voorzien.
WENK &

lett. K, b,d Bookh.

Rotterdam.

BuffetjisfFrouw.
Gevraagd eene bekwame Buffet-

met opgaaf van
jüffr. Br.
leeftijd, onder lett. D 95, bü den
Boekh. J. L. BEIJERS. Utrecht.
eene bekwame

biedt zich aan
ETl
li'rKeukeuraeid.voor Noodhulp,
P.
vnn goede get.
voorzien. Br.

lett. E 96. N/d Boekhandelaar

gevraagd voor don t.
AG-ENTEN
van een gemakkelijk te ond. leiding van de vr. de3h., in
j Verkoop Consumptie-artikel.
een kl. gez. behulpzaam te z_a.
f plaatsen
d.
premie.
10 pCt. provisie en vaste
Fr. br., lett. 2495, aau ALLERT
DE LANGER Ann.-Bnr,, Amsterd.

’

de betrekking van

geplaatst in eene Kunstaardewerk(2800)
of Platoelfabrielt.
Br. fr. lett. JP IJ 760, N. v. d. D.

een bekwaam

Boekhouder, bekend met
Dubbel Boekhouden. Aanvankelijk
salaris acht honderd gulden per
jaar. Zonder prima referentiën on-

Oshywd

lemand, goed kunnende Draaien,
geheel op de hoogte en sodert
eenige jaren Chef *an een Grof

(2781)

Makkum, 2.12.99.

I

’—
H! AarAewertrabrlkanieD.

-

’BO a 180, Varkens
Lammeren 6.— a 17.—, Koeien
vette Kalveren 45— a
’8
Geiten ’!.— a 10.— 60—
ets., dito Varkens
60— ets., dito Koeien 47% a
30— a 35— ets. per Kg.; Huiden: Lammeren /-.
a -.—, Schapen ’1.50 a 3.—, Kalveren ’1.50 a 3.—,
a 22— ets. per % Kg.;
allen per stuk, Koe 16

7

Utrecht.

J. L.

Meid-Alleen.
In

een klein Gezin (Jongelui),
tegen 1 Febr. gevraagd een
flinke Dienstbode, bekwaam in
Werken en Koken. P. G. Loon
Goede get. vereiseht.
’.lOO.
Brieven, onder lott. M Boekh.
J. H. KNIERUM, te Gorinchem.

wordt

Huishoudster.
S0
Eene
P.
'

j., ge-

Chilisalpeter (Soda-Nitraat)
beschikbaar fr. 18.10 per 100kilo.
Ammonissk) 20
Zwavelzure Ammoniak (Sulfaat vanper
beschikbaar fr. 28.50
100 kilo.
a 21 7.
Gewoon Superphosphaat, 12 a 14 '/„ phosphorzuur,
per percent phosphorzuur fr. 0.38, zegge fr. 5.— per
100 kilo.
Thomasphosphaat (Metaalslakken), 15 a 17 7.
phoßphorzuur, 75 7. fflnheid, per percent phosphorzuur fr. 0.26, zegge fr. i.20 per 100 kilo.

lE>£

a 16 °U

In een Huis met grooten Tuin,
Linnaeusstraat, wordt

KAMER

’2o.—, of met Penpei- maand.
i\ fiO.
Adres fr. lott. F KJ 672, N.v'iD.
aangeboden a

—

gion

Schilderatelier
a g d.

OHM AHIII-HOttL

f

KAMERS.

Geldbelegging.

't HAAFF, 's-Gravenhage.

'""Whüur

gevraagd tegen April of Mei a.s.
Amsterdam JHTJIS met of zond.

te

Tuin. Huurpr. tußschen 500 en
’OOO per jnnr. Adr. lott. E V, Kantoorboekhandel P.

’

Vüzelstraat 90, Amsterdam.

tn

een beschaafde familie met
Kinderen te Njjmegen wordt

Pension en geheele verzorging aangeboden vaneenachoolgaand Kind. lisfat beneden 12 jaar.
Brieven met oonditiën ond«r lett.
G 361, aan THIEME's Centr. Adv.
Burean, Nömegen.
Te Huur aangeboden: een
ruime, frissche. gemeubileerde

.

SLAAPKAMER,

met of zonder Ponsion. hoekDam.
lett. MR 678, N. v. d. D.

lett. K K. Boekh. PIEKAET, Leid.
schestr. 83, Amsterdam.

en aanverwaute artikelen.

1 Februari wordt te Haarlem
in een klein
Met
een nette JKlinder-TweedeMeid,

TE HUUR aangeboden: een
Winkelhuis, met twee flinke
Uitstalkasten, büzondorvoor Boekwinkel geßohikt, staande op de
Bloemgracht bü de Baangracht,
drukke züde en iv de nabijheid
van verscheidene ScholeD. Huurprijs f 6 per week. Te bevragen
Bloem-

geplaatst in kleiu gezin. Br.

Februari wordt gevraagd te
a|ËetHilversum,
in oen klein gezin,
een JKeukenmeid, P.
dio huiswerk wil verrichton. Loon
100
en 25 waschgeld.
Br.
lott. N V 745, N. v. d. Dag.

gewaagt
ÏEÜiJBR
Januari, i" den omtrok

tegen

P.
bü
gracht No. 41.

liliiiiil
’

’

I°.

van Rijksmuseum, Bnitec-Amstel

of Vondelpark, ecu HUIS, bü

voorkeur geheel Huis mot 'luin.
Hunrpra^’soo a Ï00. Brieven, met
opgave van aantal Kamers, enz.,
onder lett. H H, Koninginneweg 5.

Ter overn. aiiiii,

fevra

Br.

P. G., niet bonedon 20 jaar. Loon
aanvankelük f 80, met wasuhgeld
en verval. Zonder goede getuigen
onnoodig zich aan te melden.
Br.
lett. T B 753, N. v. d. D.

rjier Overname aangeb. een VarJl kensslachterij, o/o goed ged
der oude stad. Koopsom billgk.
Br.
lett. G L 673, N. vjd D.

voor vier duizend vijf honderd Gulden, Vergunning,
Slijterij on Tapperij, qjke Broodr. fr. lett. K O 676, N. v/d O. winning, op ecu der beste standen
van Utrecht, voor dadelijk te aanvaarden of met Mei. Bewgzen van
omzet voorhanden. JHuurjaren naar
verkiezing. Br.
Jett. Z Z, Kant.
tegen
TE
5
v/h. Vtrecktsch Dagblad, te Utrecht.
Gevraagd
Febr. a.s. een geheel of gedeeltelük
toor omstandigheden ter Overgemeubileerde Etage, dan wel
f name aangeboden een steeda
«.Meen voorzien vnn Kleeden en
vooruitgaande JETandelszaak.
Go dgnen zóo mogelijk ook met
Reflectanten moeten bg voorkeur
gebeel of gedeeltelük Pension.
R. C. z'gn en in het bezit van mm-r
Dag.
675,
vjd
Adres
lett. J N
N.
stens 3 mille, doch hoe meer kapitaal hoe schooncr vooruitzichten.
Konnis van moderne talen is gewenscht, doch niet noodzakelgk.
De eigenaar is ook genegen een
Voor J.dame wordt gem. Zitwerkend aandeel in de zaak te
en Slaapkamer gezocht met
degelijk JPension, in Hilversum houden.
Br.
lett. JLJP 677, N. v. d. D,
of Omstreken. Brieven met prysopgaaf, No. 2811, Boekh. VAN

durende vele jaren ecu» groote
Huishouding bestierd on van goede
inform. voorzien, zag zich gaarne

gezin gevraagd

Doe.

Antwerpen, 4

Ter overname aangeboden
op een welvarend dorp in Z. H.,

weekmarkt
waar een
houden wordt, een welbeklante
groot»

ge-

Notaris TERPSTRA te Benningbroek zal op Vrijdag 22 December 1899, 's avonds 6 uur, in de
herberg „De Vier Heemskinderen"
van A. PELS te Wognum, publiek
verkoopen:
Twee kapitale Huismanswoningen met aanhoorigheden,
twee Arbeiderswoningen met
Erven, benevens diverse ijerceeleu
vruchtbaar Weiland en .Bouwland, alles aan en bij elkander
liggende in de Leek, onder de
gemeenten Berkhout en Wegnum,
samen groot 26 Hectaren, 5 Aren
en 60 Centiaren.
Breeder bg Biljetten omsohreven.

Inlichtingen geeft Notaris

TERPSTRA jvoornoemd,

(2803*

OPENBARE YEHKOOPINfi
te ALKMAAR,
12 en 19 December

op Dinsdagen

1899, telkens des avonds 6 nur, iv
Lievendag ten overstaan van
den Notaris Mr. A. P. H. DE
van:
Het goed onderhouden HEE-

Café

met grooten TTJIN'
to Altmaar, aan de Zuidzijde der
Oudegraaht, A 158, groot 6 Aren
en 48 Centiaren, bevattende gelijkvloers 4 ruime Kamers metSerre,
Keuken, Kelder, 2 Boyenvertrekken en ruimen Zelder, Gas- en Waterleiding.

RENHUIS

Te aanvaarden 15 Februari 1900.
Te bezichtigen Maandags en
Donderdags van 2 tot 4 uur.
Inlichtingen

Notaris.

geeft

voornoemde
(2519)

lïÜAHUaaisirMU,
DINERS aan

bezorgt

huis,

Duitsche en Fransche Pot.
80 Ct., f 1.00 en 1.50.

’
NieHw-MafthusiaiHsnïe!
Koek- enBtand.BaDtelMkerjj,of Prins
WERB\
Hendrikkade
Centr.

Huis te huur
op goeden
te koop. Desvork. kan '/_ der koop-

som als le hypotheek
gevestigd

o/h

pand

bleven.
Br. ifr., lett. M TJ 747, N. v. d.D.

Mej. v. d.

Deskundige,
37 bg
Amsterdam, is dagel. te
cotiEult. van 11-3 uur en 's av. van
7-9. Viajd. van 5-9 's av. gratis voor.
(6675)
On» en Minvermogen.

HET NIEUWS VAN DEN DA& VAN WOENSDAG- 6 DECEMBER

(

Wekker
Waltham
do
is
beste.

Wekker
Waltham
is

Waltham10 Wekker

gerepasseerd.

wekt

j\e JRechtskundige Bureaus ERAJMS SCHAAP Jr., te 's-Gravenhage, Dordrecht, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Amsterdam,
Antwerpen en Londen, zgn speciaal ingericht tot het Gerechtelijk
(2153)
Incaseeeren van Vorderingen over de geheele wereld.

"

J_J

W f F RIl
AlkflL!"
**

HÖOFDSAAE,
= 564 Attesten.

C
vrage

’

verzekering van do

Mat 4 platen.

Ij

H_\

—

|

Bereide Verf,

Justcs

Piet

tam

Vluchtig, Liane, v. OostekZEE, Piorh della Neve e. a.

Alica's Avonturen in
Wonderland

DOOK

Da Costastraat lij de Van Lennepkade.
(1475)

1

Eieren,
Verseiie
stuks ’5.80, 50 stuks ’3.—,

i

„Probable Sons",
„Teddy's Button" e. a.
JKeurig Geïllustreerd.
Prijs
1.50.
In prachtband
1.90.

...

100

fr. tegen toez. postw. of rembours.
(1665) J. B. KONING, Goor.

het!

Reguliersbreestraat

Neseoberead's

CACAO ES CHOCOLADE

—

is PRIMA

"

Amsterdam.
(2604)

POSTZEGELST"

1896 5 Gld. Nederland slechts’ 2.50.

„

„ „
„

„

2 „50
0.55.
„2.50.
1881 2 „50 Suriname
100 alleversch. vreemdepostz. „ 0.50.

„

„

>j

«jii»

„

»i

ij

i
»r x-

„

ï»

„o.

-."

1000 in verscheidenesoorten „0.40.
Curacao gebruikt a „ 3.50,
Koopt verzamelingen alsook de

3 cent

nieuwste Nederlandsche Postzegels.
Kerkstraat 74
J. P.
b/d Leidschestr., Amsterdam.

fS

<fftn<) ter
IV UU

leen se^raagd

tegen billijke conditien, door iemand, met vaste betrekking, aflossing
200, per jaar
minstens, goede waarborgen zijn
aanwezig. Br. fr. lett. J B, Advert,

Bureau van Woustraat 36.

HUWELIJK.

P.
25 _ mot
vaste betr. zoekt in kennis te komen
met Burgerd. van z. 1. in bez. van
db f 1500. Br. met portr. en opg.
adr. lttr. A B, Bkh. M. P. KARSv. Woußtr. 36. Geh. Verz.

Een

opp. jongm.

Wasch en Katuurbleekerij

LJEWIS CARROLL.
Naar den 72en druk bewerkt.

8
origineelen stempelb. ’1.75. S

Wollen Dekens worden gewasschon
(2789)
a 40 ets. per stuk.

Prachtig geïllustreerd.

’’

(2006
eïkïï r49,£Amsterdam.

van J. BRONSVOORT Sr.
Kanaal B 213, Apeldoorn.
Behandelt VV assc h e n, drooj
toegeslagen en opgemaakt thuis.

de Schrijfster van:

1

Stooinverfmalerij,

H

Het beroemde Sprookje:

Overcompleet

geheel voor gebruik gereed.

’’

Prijs
1.90.
In prachtband 2.25.
____V Een spannend bock ! g
Een boek dat Jongens van p
het begin tot het einde zal m
boeien !

.

8

’

DOOK

HABOLD AVEJRY.

In Salonband ’3.90.

FLEGINGr's

MT

Een Kostschoolgeschiedenis

1 ISy* Deze jrg. bevat o. a.
Ij bijdragen van : C. v. Nievelt,

VBAAG
Prijsaourantn
Staalkaarten

Gebonden in

(2715)

Vraag Prijscourant. Billijke prijzen.

Be AiEsterdaiaselie Brandweer,

Likdoorns,

DOOB

EELTKNOBBELS.HOORN
HÜIDEELT, WRATTEN enz. worden in 7 a 8 dagen geheel verwijderd,

D. A. ZOETHOUT en J. MEIER.
Gebonden heel linnen f 6.—.
Half leeren band ’lO.—.

zonderde minstepijn te veroorzaken
OORDEEL DER PERS:
zelfs niet op de gevoeligste huid). 'In de leeszaal blijft „De Amsterdamsche Brandweer" nog steeds do aan
Prijs per flacon met penseel 50,
üagbl. v. Z.-Holl
dacht trekken.
fr°. p. post 65 ets. Alleen echt Een model gedenkboek,
een werk van blijvende waarde. Vaderland
bij A. VAN TUYLL, PaleisDe Firma lloldkkt & Co. heeft moeite noch kosten gespaard. De Tijd
straat 13. Eisch de Handteekening Met zorg en smaak uitgevoerd, maakt dit werk een zeer aangenamen
van A. VAN TÜTLL, Amsterdam
indruk
N. v. d. Ba<}.
(5109)
Het is een degelijk en deftig uitgevoerd boek
H. Rolt. Cour.
Maasbode,
Een kostbaar en artistiek uitgevoerd werk
Ahsteedam.
HOLDEJRT & Co., Uitgevers. (2711)
(ook

—

Koffie
van ie BÉ Pakjes
Drie Koningenstraat 12,

Wie niet slechts een goedkoop en veel gelezen, doch vooral 'n volledig,
nauwkeurig, onpartijdig en in alle opzichten betrouwbaar blad
zich op, of vrage Proefnummers van
■wenecht te lezen, die abonneere
't sedert 16 jaren met succes (eiken Dinsdagavond) verschijnende

AJMJSTEBDAM.
De prijzen der drie uitsluitend
beste qualiteiten zijn nog steeds
onveranderd:
qualiteit A
.55 ets.
„ B
.45 „
en esn qualiteit in Nederland wei-

.. ..

ÏITJ
UB DCMfCIfCD
ABiußlilßfl.

nig verkrijgbaar

Buitenlandsche PremieBehalve de Uitlotingen van Binnen- enSpoorweg-,
Industrieelevan
alsook
loten
Kerkélgka
en andere Leeningen, worden bovendien in een wekelijksch

I\JeRi
stro

i

75 ets.

AA***

per carton a ■}_ kilo.
Gelijktijdig groothandelaar zijnde,

afzonderlijk Bijblad de opgaven der vroeger uitgelote doch nog niet ter
aflossing aangeboden nummers daarvan (zoogen. Restanten) geregeld

beschik ik over qualiteiten, welke
niet onder ieders bereik vallen,
waardoor ook qualiteit B uitmun-

°Pg

en vermeldt
Verder 'bevat het blad een wekelijksch BeursverslagSpoorwegCouponbetalingen,
belangrijke
Berichten,
alle
het
ontvangsten enz., terwijl aan abonnenten in de rubriek Beantwoordingen, alle gevraagde inliohtingen worden verstrekt.
gratis TJitlotings3— p. jaar fr. p. p. met toezending
Abonnem.
der in
voor 1900 en kostelooze
Scheurkalender
verschijnende
Nrs.
nog
1899
gedurende een maand gratis en franco, op aanvrage
Proefnummers
Keizersgracht
258, Amßterdam, of bij de Agentschapaan de Bureelea:
(2468)
pen in den lande.

f

(2761)
tend is.
Alom verkrijgbaar; waar niet, verzend ik 5 cartons franco remb.

12 Nummers

het

van

MMHBBMj

van f 1.40 aaa bot Hoofdbureel

Ml
i

\ WAGENSTRAAT 100-102. DF'-T HAAfI. j

.

(3203)

Eoekdruksnelpersen.

Voor directe levering hebben wg
op Magazijn opgesteld 3 stuks
Snel persen,uit de Machinefabriek

ff, l||lil

|\

'.
I

!_|

—

centen, Bleekzuchtigen en Kinderen.
PriJß
inhoud.
75 Ct. per origineel Potje van 60 gram
Verkrijgbaar bö HH. Apothekers en Drogisten.

Chem. Pabriken vorm. Weiler-ter-Meer,
Uerdingen a/Rh.
Hoofdagentschap voor Nederland t Den Haag, Adolheid(7798)

\\\___n_____j___t»_]^^

M. Willem 111
Hofleverancier v. w. Z.Kruisnetten,

Palingfuiken,

bekomen
Fabrikant VisschersGouda. Prijscour.kosteloos.
earen,
8

(-109)

NIEUW PMCHTWEISK.

BB TEEIEIIST
voor züiSirricüt

Omvattende alles, van af do
beginselentot het moeilijkste,

Verkrijgbaar b\j den Uitgever

B
]

_§

D. BOLJLJE, te Rotterdam, eu
verder alom. Franco na ontvangst
2.90,
Postwissel ad slechts
waarop vermeld: De Teelcenkunst.

’

Sigaren in Depüt.

Op gemakkelijke en voordeelig*

conditien, worden aan soliede
Wederverkoopers (ook aan
Particulieren), puike qualiteit
Sigaren in Depot gegeven. Briev.
met opgaaf van Referentiën,
onder het motto Sigaren in Depot,
aan het Alg. Adv.-Bur. NIJGH &
VAN DITMAR. Rotterdam. (1871)

Tafelzilver.

Groot en klein Schepwerk,
Servicegoed, Taschbeugels,
Ceintuurgespen, Zeeuwsch

Knoopzilver, en eene groote

verscheidenheid van Zilver in
antieke stijlbewerking vindt
men in de
Zaanlandsche
Zilversmederij", KALVER(5213)

K HALF OM HALF

Zegens, te

bn G.

„Germania", Arnhem.

’

I

yi^OOTZ,

tipiraT

onder Staats-garantie en controle.

De
licht

GLOEIKOÜSJES,

plaatsbaar door ieder, ad
16% Cent. Vraag inliohting

bewerkt
met 166 voorbeelden,groot
4°.
door P. Ph.
fraai gebonden, voor
slechts 2.90.

Mutase is aangenaam van smaak en
verteerbaar; wordt uit Groenten en Nut-

straat 17, Emmapark.

Voordeelige conditien. Te
bezichtigenb/d Hoofdagenten
Dordrecht.
H. v. RANDWIJK &

>

lil B
If

Voedings- en Versterkingsmiddel uit

m

(2568)

Augsburg, te Augsburg.

op welke Financieele Courant zij zich zullen abonneeren.

\_if\\s

_

ff M^lk
I» __^
%*? wt
» £%m
B S
Wk.

Je»L^ planten zonder elk bijvoegsel vervaardigd en
Mutftse
\ I fê^
IJzer- en Kalkzouten
a\§
\_AVA
V;] van bet lichaam vereischte
na-t""'"'*)-18 samenstelling. De Mutase is j
tëatl X^A
r^ ia
een voortreffelijk geconcentreerd Voe/Ml! $5?. daarom
dingapreparaat voor Gezonden en het beate g
lifW lillij »
Versterkingsmiddel voor Zieken, Eeconvales- |

BESTE DER GROOTEj
DAMES-MODEWEEKBLADEN |
por post, na Inzending van postwissel 1

blijkt, is DE
Zooals uit bovenstaande inhoudsopgave
geschikte plaatsverRENTENIER een in alle opzichten
vanger van het Financieel Weekblad van Het
de uitgave na 27
Nieuws van den Dag (waarvan
1899 wordt gestaakt), en kunnen de abonnenten
December
ot) laatstgenoemde Courant zich daaromtrent een oordeel
gedurende een maand DE RENTENIER als
vormen door aan
te vragen. JD-ama kunnen zij beslissen
Proefnummer

*^_
lt
w^_l%

Eiwit, opJHSlö&\Jv bevat alle voedingsstoffen daarvan,
Voedingszouten.
f I „JsV-Ai losbare Koolhydraten en
bevat vorder alle voor het onderhond

J. A. VAN GELDER.

’

(657)

...

—

_^^________________*_______}_W__W_È_tsA»fEskm

en llitlotingsconrant

5e Jaargang.

steun.

Amsterdam.

Om de Cricket-Vlag. I

Onder redactie van
Dr. JAN TEN BRINK.
H Met 5 keurige lichtdrukplaten.

Br. fr. lett. B, Kiosk Amsteldijk.

3es loten leeningenop 30 Juni '99 tot eenbedrag v. ’26,639,518.24
■\7erstrekt geld op eerste hypotheek op huizen en landerijen
tegen lage rente en zonder vooruitbetaling.
Q eeft pandbrieven uit, rentende 3% pCt.
Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank te Amßterdam en bij
har© Agenten: VAN CAPPELLE & C Koningstraat 42, te Arnhem ;
Mr W A. OOST BUDDE, Keizerstraat 11, te Deventer ; IMANJ. VAN
DERHAVE, NieuwstraatD 224, Zierikzee;DE HOLLANDSCHE BANK
Stoelde Vos & Vreede, Plein 17, 's-Gravenhage; Mr. T.
draijor straat H I A, te Groningen; MAAS & WAALSCHE BANK,
Kneppees &
Kannemarkt 9, to Nijmegen; Mr. K. A. COHEN
3TUART, Langestraat B 71, te Alkmaar; NOORD-BRABANTNUMAN, Dubbele
SCHE BANK, Breedstraat 27, to Maastricht; K. E.Nienwe
Havei! 167,
Buurt B 61, te Purmerend; ADR. OFFERS & Zn.,
te Rotterdam; Mr. P. RINK, Ambtmanstraat Wijk F 12, te Tiel;
Maarteusgat 14, te Dordrecht; M.
HENDR. v.d.
Q 15,
Roode Steen 5, te Hoorn; D. TIGLER WJIJBRANDI.NoordvIiet
Bregittenstraat
WILDE,
10,
DE
Mr.
O.
NEI.TTZELL
Leeuwarden;
te
te Aarlanderveen; Mr D. J. DEN BEER
te Utrecht; J. W.
(8073)
POOR'TUGAEL, Sassenpoort, te Zwolle.

Financieel Weekblad

(1958)

Jonge Dame
EenePinancieelen

2.500,000.—

HetnieuwsteJongensboeklß

Wilkktba-AliMim.

I

Dam, hoek Vischst.,

250,000.—
250,000.—

St. NlCOlaas-Cadeau!

KONINGIN

JÜLIÜS ADLSR,

vraagt

fI

UITGAVEN van de Boekh. en
1 Drukkerij voorheen E. J. BRILL, te Leiden.

enz.

franco toezending,

f50,000.

i NIEUWE

Zaandam. (4978)
{__Wl__{WsM üïÉSËa

Pröscrt. en geïll. iiroohuro op aan-

Hypotheekbank,
NationaleKEIZERSGRACHT
370. Opgericht in 1861.
AMSTERDAM —

’3.65.

XeK

ono
"uu

|
H

SPUITEN

bekend met Boekhouden en Hollandsche Correspondentie.
Salaris ’BOO a ’lOOO.
Niet beneden 30 jaar.
(2747)
Franco brieven, lett, A D 644, Nieuws van den Dag.

...... ...

_\

Elastieken, Glazen en Metalen

plaatsen,

a

Verzekert tegen zeer lage premiën alle schade, ontstaan doorkwaadwilligheid van derden, straatrumoer enz., aan Spiegel- en Vensterglas. Herstel van schade geschiedt binnen den kortst mogelijlien
tijd. Zeer voordeelige Tarieven voor Maatsch. en H.H. Huiseigenaren.
Vraagt tevens soliede Agenten, bjj voorkeur H.H. Makelaars, tegen
ruime provisie.
(6220)

|3P~ Speciaal geschikt voor

op

Postw.

Gevestigd te Amsterdam. Kapitaal

Tapijtreiniging.

CHEF
DE
een Assurantiekantoor, in een der Provinciehoofd-

Cta stort kapitaal

fr. toez.

AUee

Kantooe: MARKENPLEIN 4 en Bijkantooe-. KORTE MARNIXKADE 1
(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 15 Maart 1399 No. COJ.

S TE I N & 1
1 LATEN
N DE

’
BUREAU

Rei3ervekas
uitsluitend bestemd ter
aentort waarborgfonds,
rente en aflossing der pandbr. „

Waltham
Wekker
togen

EERSTE AMSTERDAMSCHE
m
ii./'l.—
■SkßYerzekering-llaatseSiappij.
J. VAN 001 JEN.

Sloom-'Vassckerij

ALLEEJN' verkrijgbaar bü THEOPHILE, Hanrkundige, Frederikspjlein 32, Amsterdam. Afgehaald ’2. Franco zending a ’2.15 per Postwissel of '"2.25 aan nieuwe 5 ot. Postzegels, alsook tegen 2.25 Remb.
(2795)
Brieven terug. Kleur melden.
G.BEN

2 e BLAD. Bladzijde

SLIJTERIJ,

dewijn, diverse Likeuren, Bieren,
Limonades en Minerale Wateren.
Aanbevelend, 3. A. VAN OOIJEN,
Nieuwstraat 2 en 16.
(2032)
Telefoon 8.

(Afschrift.) Uw roem had ik vernomen door den Heor Janssens, te
uw balsem flink geholBeek (Limburg), Hoefsmid aldaar, die ook door
pen was. Eer aan den uitvinder van dien goeden Balsem, die mij den
bijna kalen Schedel opnieuw herkleed heeft. Ik verloor mijn haar sedert
'tweo jaren, vele middelen in het werk gesteld, en geen baat, dan met
Uwen balsem gevonden. Ja! heb zelfs tot verwondering van velen
gediend, bij het zien terugkomen mijiier baren. U heoft recht om dit
Attest publiek te maken.
(Is ondert.) T. MUYLKENS.
Luik (België), 5 September 1883.
dun
Haargroeimiddel. Tegen uitval van Baar, Roos en
Haar, Baard- en Haarworm, branderigheid of jeuk. Kleurmiddei. Rood,,
levens Baard, kunt U kleuren in blond, bruin
a/rijs of wit
mogelijk. Een half jaar voldoende en meer,
kleurhoudend en Vzooie natuurlijk
kleuren hebt.
naar gélann wat

gewraagd,

keer.

do Liter,
Cognac
verkrijgb.bg A.
Goedkoopst adres. Genevev.Bran.

getuigschriften ontvangen
wegens hergroei van

In 1868 tot en met 1883

Wekker
Waltham
kost ’3.50.

1899.

fBF- Kcrslboonicn \

in verschillende lengton, prachtigs
gevulde Planten van 1.25 M. è
van
’1.25, van 1.50 M. a
2 Si. h. f 1.75. Verkrögbaar bij

100,000 Loten,' 50,000 PRIJZEN,. liïlifiteT ORANJE-BITTER
NicowMalthiisianisinc.
HOOFDPRIJZEN:
CHERRY'BRANOY
600,000 Kronen,

Oog

(1134)

5 Trekkingen, eerste Trekking: 13 en 14 DECEMBER.

40t0,000
200,000
100,000

90,000
80,000

Grootboek-Kapitaal, Vruchtgebruik, Lijfrente, Grosse van
Hypothecaire inschrijvingen, Hypotheek, enz., billijke rente en
conditien, schriftelijk to bekomen
bij den Makelaai" J. M. VAW
AMERINGJEJN,Prinsengïacht
(7467)
848, Amsterdam.

(27;>:-j

„Beperking van bel Kindertal, hare

op

„
„
„

W. MJBSMAJISr Kz„ Boskoop.

middelen

eu

toepassing", door

Mevr. de Wed. v. SSAM.
Dit gunstigst bekende werk, tiutt.

voor iedere gehuwde Vrouw, geeft

KUMMEL GRISTALUSÊ

alle inlichtingen omtrent hetJN. Malthusianisme.Pr. als brief
na ontv. 60 et. per postw. of postz.
door W. A. DE RAADT.
(7347*

Aanbeveling geheeloverbodig! Honderden aangename brieven over tevredenheid voorhandea

„

"etc. etc, gezamenlijk 13,160,000 Kronen, waarvan grootste prijs in 't gelukkigste geval

m
iifflon non
1AL0t45ti75.;
1/
1

L0i411..27, 12 10t41k.13J0,
Bestellingen 't gemakkelijkst te

postwissel aan

van
richten door middel
(2577)

Levend bevroren Cregon Zalm van ± 6 te
! en zwaarder a 0,65 p. pond franco thuis.

wo^iA Eenie
fe#__j^£j|

& Wechselstuben Actiën Gesellschaft,!l
l
Budanest, V., Dorottya nteza 12.

„JMLERCÜR", Bank-

U089)

adres Yischpakkcrij „Vlevo" P. H. VAN ABSHÖVEN, Ylaardiagen.

—VoST^iSr-^-.^^

| "^

'

en TAN SANTENAmsterdam

HET NIEUWS VAN DEN DA» VA.N WOENSDAG 6 DEÖfIMBER 1899

Derde Blad.
Buitenlandsch Nieuws.
AMSTERDAM, 5 Dcc,
In de heden al zeer schamele berichten van
het oorlogstooneel, en natuurlijk alle van

Engelsche zijde, wordt het Voofg*steïd alsof
Lord Methuen met zijne „vliegende colonne",
hetzij dan met of zonder brug, de Modderrivier thans over is en den marsen naar
Kimberly heeft hervat. Men veronderstelt,
dat de Boeren zullen trachten de Engelschen
bij Spijtfontein op te houden.
„Het is moeilijk", zegt do militaire specialiteit van de Westminsler Gazelle, „zich eeue
stelling te denken, beter voor de verdedigende vechtwijze der Boeren geschikt, dan
Spijtfontein en zijn omtrek. Aan eiken kant v^n
den weg wel vier of zes mijlen lang eene
reeks van rotsachtige kopjes, gelijk de Boeren

ze zoo gaarne hebben". Dus men kan hier
op een nieuwen, uiterst hevigeu strijd verdacht
wezen.
In het voor de Engelschen gunstigste geval:
dat zij, onderweg niet opgehouden of van
hunne verkenningslinie afgesneden, zich tot
Kimberley doorslaan, rijzen toch nog eenige
zeer bedenkelijke vragen. Van wat uut zal
Methuen's uitgehongerde troep den eveneens
zeer krap iv de levensmiddelen zittenden
Kimberlieten wezen ? En zullen na de volbrenging van het zeer twijfelachtige werk
van het „ontzet" do Boeren Lord Methuen's
colonne, die natuurlijk terug moet, ongehinderd weder Zuidwaarts laten trekken?
De „specialiteit", dien wij boven aanhaalden, is dienaangaande niet zouder bezorgdheid.
Generaal Gatacre heet nu zijne strijdkrachten te Molteno te hebben samengetrokken.
Met vijf treinen liet bij derwaarts manschappen en 1000 zakken graan en mael vervoeren.
Uit Kokstad, Oost-Griqua-land, komt boricht,
dat Boeren 'uit Oost-Barkly gezien zijn te
Drakensberg, bij Mount Fletscher, blijkbaar
met het doel eenen inval te doen. Eenige
gezinnen hebben Mount Fletscher reeds verlaten.
Er schijnt sprake van te zijn, dat Gouverneur Milner de schiet-vereenigingen in de
Kaap-kolonie onder de wapenen zal roepen
of heeft geroepen; maar Minister-President
Schreiner wordt gezegd zich tegen dezen
ernstigen maatregel te hebben verzet. De
daarop betrekking hebbende proclamatie zou
dan ook niet door hem mede-onderteekend
worden. Dat zou dus een eerste teeken worden
van officieele scheiding.
Van ziju Kaapschen correspondent ontvangt
Daily ISews het ernstig bericht, dat in de Kaapkolonie eene „algemeene 'en openlijk erkende
neiging tot opstand" bestaat. Als broeiplaatsen
van dien opstand noemt hij Middelburg,
Durban (het Kaapsche), Paarl, Victoria West,
Worcester, Wellington en Malmesbury. Al
deze districten zijn nog vrij vau de invallende
Boeren, en Worceßter, Paarl, Malmesbury
liggen dicht bij Kaapstad. De opstandelingen
willen naar Kaapstad, onder denkreet: „God
zal ons leiden".
Zoo zeker, seint de correspondent van de
Standard, zijn zij van hun overwinning, dat
zij de Engelschgezinden naar Kaapstad zonden
met de opdracht „vast koffie voor hen te

infanterie, waarover de Engelschen liet altijd
zoo druk hebben, derhalve nu onberaden
cavalerie.

Een gevoel van vernedering moet zich van
vel» EngelßChen meester maken, nu de

alliantie- of overeenstemming» aankondiging,
door Chamberlain met zooveel stuitende
drnktemakerij te Lncester gedaan, van Duitsche zoowel als van Amerikaansche zijde met
meerdere of mindere kalmte, maar op zeer
besliote wijze, wordt afgewezen.
Van de Duitsche pers kende men den
afkeer van eene toenadering. Maar ook de
Amerikaansche pers blijkt even weinig gediend ran den persoon van Chamberlain ale
van de halfrijpe vrucht, waarmede hij voortijdig en te kwader ure voor den dag is

gekomen.
Het heeft bovendien tengevolge, dat in de
lersehe pers, die zich lang bedaard had gehouden, de woede tegen Engeland nu eerst
recht is ontketend.
Kortom de indrak is, kortelijk geresumeerd
in een New-Yorksch telegram aan The Timen:
„Niemand neemt het verbond aan; niemand
verdedigt Chamberlain's onbezonnenheid; niemand gelooft aan de mogelijkheid van een

bondgenootschap."
Chiunberlain's kansen op het Prawier-schap
bij Salisbury's mogelijk geacht aftreden zullen nu wel tot onder nul gedaald wezen.
Als aangewezen persoou geldt de Hertog van
Devoushire, die dan Lord Rosebery voor
Buitenlandnche Zaken zou willen voordragen,
wat natuurlijk Chamberlain's verwijdering
zou beteekenen.
Welk-een zegen voor Eugeland en voorde
wereld zou dat wezen!

De Londensche Schoolboard verwierp toet
35 tsgen 14 stammen een voorstel tot het
kosteloos verstrekken van voeding op de
openbare scholen aan de kinderen van onvermogenden.

scheres en als moeder even eerbiedwaardig,
e«n warm artikel, dat in Eugeland goed zal
doen.

bö

te staan.

Aan Hamburger bladen wordt uit Londen berioht,
dat tot in de Engelsche gevangenissen
soldaten voor Zuid-Afrika worden geworven, en met

succes.

Binnenlandsch Nieuws.

—

—

5 December.
December geeft de Minister
van Binnenlaedsehe Zaken geen audiëntie.
De flner T. G. A. van Delden, nieuw
benoemd Nederlandsch consul te Djeddab, vertrekt
Zaterdag 9

heden, 5 Deoomber, naar zijne standplaats, tot aanvaarding van »ün ambt.

Gedep. Staten van Noord-Holland
hebben goedgekeurd het presentiegeld voor leden
van den Hnarlemsehstl Gemeenteraad met Januari
a.s. vast te stellen op / 2.50 per zitting. Tot nog toe
werden aldaar geen presentiegelden betaald.
Te'i-öravoohnge beeftde Commissie

—

van iDgezetenen, bekend op gemeente- en belasting
welke indertijd door het Bestuur der Vergebied,
Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen is
voor
eeniging
uitgenoodigd om een onderzoek in te stellen naarde
weusebeljjkheid eener herziening van de plaatselijke
thans een uitgewerkt verslag
belastingen aldaar

—

daaromtrent ingeleverd.
Naar wg vernemen, heeft do Commissie zioh verklaard tegen do iuvoering van eene plaatselgke
inkomstenbelasting, maar vestigt zg de aandacht op
versuhilleiide verbeteringen, welke in het tegenwoordige belastingstelsel zgn aan to brengen, en dringt
zg tevens aan op voorziening in de behoefte aan
eeue behoorlgke belasting-statistiek.

—

Boroulo;
voor onderwgzeres aan school D te
Almelo Mejn. W. G. ten Doessehate, te
B. J.
Hubaoher, te Egssen; B. A. Levisson, te Hellendoorn, en L. T. Parfumeur, te Boter;
voor onderwgzer aan school No. 10 te Arnhem G. Veendorp,
ond. soh. No. 14, F. Kleuter, id. aan No. 16, J. H»
van Lint, id. aan No. 5, allen te Arnhem;
voor
onderwgzer of onderwgzeres te Huinen: Mejn. H. F.
Pley, te Putten; H. J. van Zon, te Bergen-op-Zoom,
en F. de Potter, to Arnemuiden; voor onderwgzer
te Putten; C. Mulder, te Steenskamer
A.
(Putten) en J. H. van Drie, te Putten; voor onderwgzer aan de Djrpstraat H. J. van Zon, te Bergenop-Zoom P. de Potter, te Arnemuiden, en A. Gaas-

—

—

beek, te Purten.
(Door een drukfout stonden deze voordrachten in
een vorig nummer vermeld als te Huizen).
Uit Midde Iburg wordt het overlgden
gemeld van den Heer G. Keijzer, leeraar in de gym-

nastiek aan de Rgks Hoogere Burgerschool —sedert
en aan het
de oprichting dier instelling in 1865
Gymnasium. Beeds vóór dien tgd gaf hg onderwga
aan eene instelling, door particulieren opgericht.
Een eigenaardige persoonlijkheid in een kloeke
figuur is heengegaan, die bij zjjee vele leerlingen en
bjj zjjne oud-wapenbroedera
de overledene was in
vroeger tijd waahtmeester-lnstructeur by de dragonders
zeker niet zal vergeten worden.

—

—

—

Kerknieuws.

Men schrijft ons uit Eukhuizon:
Nu de botvissoberg op de Zuiderzee voor dit jaar
is afgeloopen en men een overzicht heeft over de
gezamenlgke vaugst, blgkt het, dat de uitkomsten
dezer vlsacherg voor onze visschers nog minder be-

——

Ned. Hebt. Kbb_. Beroepen: naarUzen-

dgke eand. B.

te Leiden;

naar Weert (Limb.)

H. J. Mouter, te Callantsoog; naar Huisduinen
cand. M. Jongebreur, te Ouderkerk a/d IJael.
Bedankt: voor Muntendamoand. J. JN,
Drost, te Bolsward.
Geref. Kerken in Nederland. Beroep en: naai
lorseke K. W. de Jong, te Terneuzen.
Aangenomen: naar Ngensleek J. de
Braal, evangelist te Meppel.

Te Haaksbergen is eene afzonderlgke
Gereformeerde gemeente gesticht.
Doopsgezinde Gemeenten. Beroep sa: naar
Oudebiltzgl S. Spaans, te

en Vlissingen.

R. Kath. Kers. Benoemd: tot
L.
te Oudeschlld

Vlissingen

staat het voor deze vinschorg niet. Een
heeft reeds haringnetten in zee gevisscher
enkele
bracht, doch de vangst bepaalde zioh tet dusver tot
Gunstig

sleohts enkele haringen.
Bij den Duitsehen Rijksdag kwam de begrooting voor 1900 in. Zij is met 2,058,333,550
Men sehrg ft ons van de Veluwe:
evenwicht,
ontvangst
uitgaaf
aan
en
in
Sinterklaas is in 't lauctj doch koude hebbon wg
Mark
Voor de winterrogge is
ruim 105 millioen hooger cijfer dan in 1899. dit najaar nog niet gehad.
temperatuur
zeer gunstig.
betrokkelgk
zachte
deze
ingeNog in deze zitting wordt het plan
tot
weken
op vele akvoor
enkele
gewas
Stond dit
diend tot uitbreiding der vloot, maar wanneer kers
goed, thans staat het, op enkele uitzondeniet
nog
is

niet zeker.

ringen na, naar weusoh. Vele landbouwerskunnen hun
vee eiken dag nog wat spurrie of knolgroen voede-

Iv verscheidene Russische provinciën, met ren daardoor wordt nog vrg wat hooi uitgespaard.
name in Bessarabië, dreigt wtêr of heerscht
Gelukkig voor vele landbouwers blgft de boter hoog
reeds hongersnood.
in prgs; ook voor de eieren is tegenwoordig een
goede prgs te maken.
To Oporto Zondag weer drie nieuwe pestTeCranenburg, evenoverdePruißisohe
gevallen, waarvan een doodelijk. In het

—

Van het, bij St. Helena gestrande transportschip lsmore is het gelukt de meeste kanonnen
aan wal te brengen.
Het schip is daarna, hoewel beschadigd,
is gebleken,
weer vlot geworden, en alstoen
leven
waren, ni«t
twintig
in
paarden
nog
dat
veelj wanneer men bedenkt, dat het 80hlj>
een eskadron huzaren aan boord had.
Dat wordt, als tegenhanger van de bered* m

even gemakkolijk gevangen" te nemen als dood te
steken.
De«e doenmentea kannen in da toekomst allioht
nog eea belangrijke rol spelen.
De Hertogin d'Uiès «preekt het bericht tegen, dat
zü op hare kosten iv de Vereenigde Staten een
vrporps liet uitrusten, cm 4e Boeren in Zuid-Afrika

9

pastoor

te

Gemengd Nieuws.

Eenige dagen geleden ontleenden
Op last van den Franschen Minister van
wij
aan het verslag van den provincialen archibeslag
gevangstgisteren
vredigend geweest zijn dan het vorige jaar. De
Binnenlandsche Zaken is
varis
in Noord-Brabant iets over het gebruik
legd op het blad La Caricature, dat een plaat
was slechts gedurende 2 aS weken ruim, den overigen van archieven als mest. Wij laten nn volgen
bevatte, welke beleedigend voor de Koningin tgd bgna steeds zeer onvoldoende. Daarbg was de hetgeen naar aanleiding daarvan door X. aan de
prgs, vooral in bet begin der teelt, bgzondér laag; N. &. Ct. geschreven wordt:
van Engeland was te achten.
„Vla
les verreweg het grootste deel onzer visschers heeft dau
Het vuile nummer van Le Eire
In verband met een berioht uit Dieden o. a. omtrent
English" wordt intusschen aan kiosken, spoorook geen half weekgeld Verdiend. Gelukkig degenen, het voorgewende bestaan eener oude archief-komme
wegstations en elders nog steeds ongehinderd die met de loggors ter haringvissoherg zgn uitgemet oude papieren, die in stukken zou zgn gehakt
varen; de meeeten van dezen zg o met hunne verdienen druk verkocht.
en welks inhoud in de mestvaalt zou zgn geworpen,
sten vrg wel tevreden.
In Le Figaro schreef Cornély over Koninverzoek ik u het volgende te plaatsen:
Vaartuigen en visohwant worden nu voor de haringgin Victoria, als bejaarde vrouw, als heerIn waarheid heeft eene oude kist bestaan, zooals
vissoherg op de Zuiderzee in gereedheid gebracht.

hospitaal worden nu 45 lijders verpleegd.
Het Congres der Noord Amerikaansche Unie
heropende gisteren zijne zittingen en verkoos
den Republikein Henderson tot Speaker of
gaan zetten".
Voorzitter.
Er is nit Mafeking bericht van een nieuw
De Senaat hief zijne zitting op als teeken
gevecht op 22 November, maar zonder van eerbied, voor den overleden Vice-President
afdoenden uitslag.
Hobart.
De Minister van Financiën, de Heer Gage,
Te Ladysmith heet aan het Britsch Miin voor het jaar, loopende
nisterie van Oorlog „alles" op de bekende zond zijne begrootingwijst
een uitgaaf aan van
Zij
wijze „wel" te wezen. De Westmnister tot Juni 1901.
of
meer dan verleden
38
millioen,
eerlang
eene ruim 631
Gazette is van oordeel, dat men
de
dan
iukomßten.
wachten
34
meer
jaar
heeft
en
„laatste poging" van Joubert te
om het garnizoen buiten gevecht te stellen
Uit Venezuela komt bericht, dat Maracaibo
vóór de ontzet-colonne van generaal Clery door
de opstandelingen onder Hernandez
komt opdagen.
bezet werd.
Te Coleuso heet nu de gewone brug ovor
De
de Tugela weder niet vernield.
Boeren
Daily News bespreekt de bekende beschuldigingen
nog
zelven
noodig
tegen de Engelsohe soldaten wegens moorddadig
hebben die waarschijnlijk
overgaven, en het beroobrengen
verdediging
der
van
afmaken van Boeren, diezich
bij het in staat
gewonden,
alsmede die tegen de
en
stellingen, waarin zij de „outzef'-colonne uit ven van dooden
wegens slecht behandelen
Kaapstad
te
overheid
het Zuiden willen opwachten.
dat laatste is sedert al
de gevangen Boeren
De correspondent van The Times in het vanparticuliere
tegengesproken met ongebrieven
in
kamp te Frère meldt van 29 November, dat loovigheid.
de stellingen der Boeren bij Colenso aan de
Het blad verwgt den Heer Stead, die der redaotie
Britsche voorposten duidelijk te zien zijn. eene vertaling van den in de Arnh. Ct. meegedeelden
beschuldigingen
Chieveley vooral (waar men den gepantserden brief uit Kaapstad toezond,dat hg degelooft.
spoedig
te
Het acht
landgenooten
sterk,
zgn
schijnt
zeer
zoodat tegen
trein deed ontsporen)
dat mogelgk ia, gewensoht.
zoover
onderzoek,
voor
is.
niet
denken
een
te
aan een frontaanval
Wat de klachten over de reis van Durban naar
Aan het Engelsche front heet electrisch Kaapstad
herinnert het blad aan den brief,
aangekomen.
zoeklicht met reflectoren te zijn
bg het verlaten van het schip
gevangenen
waarin de
Op deze wijze hoopt men met Ladysmith in den commandant bedankten voor de goede behandegemeenschap te kunnen komen.
ling, welke zg ondervonden.
Volgens berichten, die men te Durban nit
De Westminster Oogstte dringt op onderzoek aan,
is
ontvangen,
hebben
men
te
Pretoria beweert
wat de behandeling der gevangenen betreft. Wat de
daar vol vertrouwen. Men maakt echter groote andere besehuldigingen aangaat, waarschuwt bet blad
toebereidselen vooreene geduchte versterking tegen „haastig generaliseeren".
der hoofdstad en moet eenen voorraad hebben
Het verhaal in de Artih. Ct. over de grnwelen, door
opgeslagen, voldoende voor een beleg van de Engelsche cavalerie bedreven in het geveoht te
Elandslaagte, wordt overigens op merkwaardige wgze
zes maanden.
door teekeningen in de llluslrated London
bevestigd
telegramde
op
zij
gevestigd
aandacht
De
en 2 December jl.
25
uit
Pretoria Netos van November
men uit Lourenzo Marques en
staat,

hierachter.

3e BLAD. Bladzijde

—

op de eene, een Boer met
In het midden
opgeheven handen, en toch wordt hg met een lans
doorstoken. Daarnaast is afgebeeld de hoornblazer
Sherlook, oud 14 jaar, waarvan gezegd wordt, dat hg
de plaat
met zgn revolver S Boeren doodschoot.
bezig met een ongewapenden Boer, die
hem
wg
zien
op ügn paard wegrent, neer te Bchieten.
Op een plaat in het blad van 2 December ziet men
die
hoe een korporaal van de lansiers twee Boeren,
op één paard zitten, aan «gn labs rggt. Twee ruiters,
op één paard zittende, sgn anders vrgWel in een
toestand dat zg geen tegenweerknnnen bieden en zgn

dezer dagen eene drukbezöobte vergadering
gehouden van belanghebbenden in zake de voorgestelde tramverbinding in hetnoordelgk deel van den
kreits Cleve en de Nederlandsche gemeenten
gen en Millingen. De verguderiug werd geleid door
grens, is

den Heer W. Arntz, lid der Prov. Staten van Gelderland, te Millingen.

Marine en Leger.
De bg het 6e reg. inf. benoemde majoor
A. G. van Trioht komt te Breda iv garnizoen.
De kapt.-intendant I. va n derWe r f f,
van de 2e divisie infanterie te Arnhem, wordt 1 Mei
overgeplaatst bg de stelling van Amsterdam.
De le luit. D. H. PeereboomVoller, van
het le reg. vest. art., wordt bg de munitiefabriek
aan de Hembrug werkzaam gesteld.
Telegraphie.

lgnen derlndo-EuropeeseheCompagnie tussohen

De
Soukhoum-Kale en Teheran zgn hersteld.

£>oor den Keotor Maguifions der Universiteit van Amsterdam zgn voor het studiejaar
1899^1900 ingeschreven 162 nieuwestudenten, waarvan
bg de faculteit der Godgeleordhï-id 16; Eeohtsgeleerdheid 81; Geneeskunde 73; Wis eu Natuurkunde 33;

Letteren en Wgsbegeerte 9.
Aan de TJni ver si tei t t e r o nin g en is
het doctoraal examen in de rechtswetenschap met
goed gevolg afgelegd door den Heer W. Switters.
MID ELBA R

's G ravenhage, 4 Deo. Fransch. Akte A. 1 Cand.
niet opgekomen; afgewezen 1 vr. cand. Geslaagd

V. H. Haaksma, te 's-Graveuhage.
EXAMENS VRIJE EN ORDROETENINGEN DER GYMNASTIEK.
Haarlem, 4 Deo. Geer. 6 mann. caud. Geslaagd!
M. Kugper, te Velsen; J. van Lian, te Haarlem;
J.
te Amsterdam; J. W. Martnelstein, te Helder
F. C. Megster, te Haarlem, en W. Molenaar, te HeerHugowaard.

É tnoemd: tot onderwgzer te Botterdam N. van Hoboken, aldaar;
tot idem aan den
Bgkslandbouwoursus te Loppersuin M. H. Moinardi,
aldaar;
tot onderwgzeres te Enter Mej. A. G.
tot idem te Melissant Mej.
Scheele, te Enschede;
tot onderwgzer
C. W. Westenberg, te Ensohede;
tot idem te
te Epe A. Ovorboseh, te
tot idem
Overloon A. Heuckens. te
aan sohool No. 5 te Sliedreoht P. A. de Jong, te
en W. C. Monna, te Nootdorp.
Voordracht: te Enbo h e d e vo o r ond e rwgzeres school A Mejn. M. S. Hage, te s-GraVente Deventer; voor onderwgzeres
hage, en E.
Dolf-ma, te W.nschoten N. K.
M.
Mejn.
4e o. 1. s.
te Haakste Veenoord, en H.
«. Mejn. S. JE. M
bergen voor onderwgzeres 4o o. 1.
de Vos tot Nederveen Cappel, te Apeldoorn | N. K
Schoonbrood. te Veenoord, en J. C. Hartke, te

—

—

—

——

—

veel in oude plattelandshuishoudingenaannaar welke de Heer
Mr. Bondam, op aanwgzing van den tegenwoordigen
burgemeester, een onderzoek had ingesteld. Door den
jongsten watersnood had de inhoud dier kist veel
geleden en was gedeeltelgk tot verrotting overgegaan.
Toch had de vorige secretaris nog het mogelgke gedaan en dat, wat der gemeente raakte en nog iets
op sobrift geleek, in de gemeente-archieven geplaatst.
Daar de bodem der kist geheel verrot was, had men
de kist in stukken gehakt en den verderen inhoud,
die bestond uit één papperige massa, op de mestvaalt geworpen. Ziedaar de geheele quaestie. Verwondering baart deze mededeellng pas nu, daar dit
toch reeds voor een half jaar in het provinciaal
verslag over Noord-Brabant te vinden was.
men nog

treft, doch geene

Te Haarlem heeft nu een der eigenaren van de „onbewoonbaar verklaarde" en
ontruimde woningen besloten dninwaterleiding
te doen aanleggen in andere hem toebehoorende
huisjes in het Krom.
Te Haarlem heeft een gepensionneerde bg de marine, Krnger geheeten, aan een
jongen en een meisje, met wier geboorte hij
dezer dagen verblgd werd, de voornamen gegeven van den president der Z. A. Republiek en
van diens echtgenoote.
Van denLangedijk (N.-H.) schrijft

men ons:

De Langedgker houwers zien verlangend nit
naar vriezend weder. De schuren zijn na gevuld met winterkool, welke in den loop van den
winter moet worden geleverd, en die met het
zachte weer van den laatsten tgd licht tot verrotting overgaat.
Om dit te voorkomen, moet van het buitenste
blad het kleinste plekje, dat tot bederf overgaat,
worden uitgesneden. Dit vereiseht eene groote
handigheid, welke lang niet iederen werkman
eigen is. Wordt namelijk de uit te snijden plek
te groot genomen, dan zon er na eenigen tijd
van de kool niet veel meer overbleven.
Wanneer men na in aanmerking neemt, dat
er vele bouwers zgn, die 50 k 100,000 kooien in
voorraad hebben, dan is het te begrijpen, dat de
bouwers tegenwoordig handen vol werk hebben
en van des ochtends vroeg tot des avonds laat
werk vinden in de koolschunr.
Meer tevreden met dit zachte weder ia de
losse arbeider, die, zoolang het water niet met
een ijsvloer is bedekt, modder kan gaan baggeren, waarmede een flinke daghuur wordt verdiend. Het is de gewoonte, dat de arbeiders
met dit werk vóór den middag gereed zgn, en
dat zij dan drie pramen slik hebben gebaggerd,
welke met f 1.50 worden uitbetaald. Dit is voor
een halven dag een flink loon, doch het is ook
een zwaar werk, dat veel van het lichaam vergt.
In de ge meen t e Wg mbri taerad ccl
naar aanleiding van een
heeft de
huisgezinnen te Ypehoofden
al
de
van
van
adres
eene bepaling
in
politie-verordening
de
colsga,
opgenomen, dat karhonden 's avonds, na zonsondergang, niet onbeheerd op den weg mogen
loopen.

Die honden waren inderdaad een ware plaag
voor mensch en dier. Lammeren werden gedood,
sohapen in de sloot gedreven en niet zelden
menschen gebeten. Ook uit andere gedeelten
der gemeente was een dergelijke klaoht ingekomen.
Te Valtermond (Gr.) ïsde winkelier H. V. te water geraakt en levenloos daaruit
opgehaald.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG
Het gerechtelijk onderzoek betreffende het groote epoorwegongeluk te Forest
waarbg 24 menschen gedood, 154
(België)
gewond werden en 59 kneuzingen bekwamen
is nu afgeloopen.
De uitkomst is, dat de machinist Fatnrianx,
de stoker Oharlier en de treinchef Lewillon vervolgd zullen worden wegens manslag door onvoorzichtigheid
voor de wet strafbaar met
opsluiting van 6 maanden tot 5 jaar.

—

—

—

l

In de diamantslijperijen te Antwerpen zijn van de 3031 molens nog slechts
1460 aan het werk, tengevolge van den oorlog
ïn Zuid-Afrika, en waarschijnlijk zullen er in de
volgende week nog 400 diamantslijpers gedaan

krijgen.

De Pruisische ambtenaren t e Asschendorf namen dezer dagen negenvette koeien
in beslag en namen de geleiders gevangen. Het
bleek echter later, dat het vee niet nit ons land
waa binnengesmokkeld, zooalß men dacht, doch
voor de jaarmarkt te Aaschendorf bestemd was.
Of de eigenaars nn schadevergoeding zullen
ontvangenP
Te Parijs overleed dezer dagen
Gravin de Oastiglione, die indertijd door geest
en schoonheid een voorname rol speelde in de
Fransche hoofdstad en een bgzondere vriendin
van Keizer Napoleon ïü was, op wien zij grooten
invloed moet hebben geoefend.
Na den val van het tweede Keizerrgk leefde
zij zeer afgezonderd in haar huis op de Place
Vendóme, waar zij zelfs, naar men zegt, het daglicht buitensloot.
Nieuwe uitgaven:
Frans Netecher, Karakters. (Met geheel nieuwe
portretten). Haarlem, De Erven Loosjes.
Am; le Feuvre, Overcompleet. Uit het Eng. door
Etgardina van Holthe. Leiden, E. J. Brill.

Wetenschap en Kunst.

—

Eerst Mascagni
thans Leonoavallo.
Het Theatra Boyal Francais nit Den Haag kondigt tegen 12 dezer een interessanten avond aan.
Loonoavallo aal dan zijn Paljas hierkomen dirigeeren,
alamedo eenige zijner composities. Dons, als Tonio,
behaalden 1.1. in Dan Haag
"n
ala
groot succes.
In de Dvtteldorfer Zeitung No. 334 een waardeerend
woord over wijlen Mevr. Beersmans en in hetzelfde
blad van eenige dagen vroeger eene lovende „Charakter Studie" van-de schilderes Thérèse Scbwartze,
beide van da hand van dan Heer F.
te

—

Imsterdam.

Rechtzaken.
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft uitspraak
zedaan in da vroeger medegedeelde zaak van de
Firma William Sohulze & Co., te Gala Shiels (Sohotland), appellanten van een vonnis der Beohtbank te
Botterdam tegen J. C. F. W. Sohmid, koopman te
Botterdam.
De vordering liep over do verbintenis nit een
contra-garantie, welke door den geïntimeerde zon
zgn aangegaan, doch waaromtrent deze elke verpliohting ontkende, op grond, dat de garantie zelve
niet bewezen was. Wèl was indertijd de contragarantie door den geïntimeerde erkend, dooh hij was
hierop later teruggekomen.
Het Hof overwoog, dat de geïntimeerde op alleszins aannemelijke gronden nn op alle bekentenis was
teruggekomen, wgl duidelijk bleek, dat in den waan
van het bestaan eener garantie zelve de oontragarantie was aangenomen, en voorts, dat nit de geproduceerde correspondentie geen bewijs was te
putten voor de feiten, door de appellante aangevoerd.
Met passeering van het in hooger beroep aangeboden getuigenbewgs, bevestigde derhalve het Hof
hot vonnis der Beohtbank te Botterdam, met veroordeeling van da appellante in de kosten.
Toor da appellante was in dezen opgetreden
Mr. B. M. Vlielander Hein; voor den geïntimeerde
Mr. Marks Tels, advokaat te Botterdam.

Voor het Gerechtshof te 's-Gravenhage is MaandaB
4 December gepleit in eene zaak tussohen een coupeur
en eene kleermakersfirma.
Laatstgemelde had den coupeur in rechten aangesproken, toen deze tegen de vooraf uitdrukkelijk
gestelde voorwaarden voor eigen rekening voor
derden ging werken.
De Bechtbank liet den eischer tot getuigenverho
toe. Van de zjjde van gedaagde volgde geen contraenquête, maar de gedaagde wildezelfstandigbewgzen
dat hem toestemming was verleend om voor derden
te werken. De Beohtbank passeerde dit bewgsaanbod,
o. a., op grond, dat het bewijs van het door hem

gesteldefeit bg oontra-enquête had moetengeschieden.
Mr. Verschoor, in hoogerberoep voor den gedaagde
optredende, voerde tegen het vonnis der Bechtbank
enkele grieven aan. Zijns inziens betrof het door
den gedaagde gestelde een zoodanig feit, dat als
geheel zelfstandig van de in de enquête bewezen
afzonderlgk diende te worden behandeld.
Mr. J. M. Humane, voor den geïntimeerde (eisoher
in eersten aanleg) optredende, antwoordde op dit
punt, dat het feit, waarvan de appellant het bewijs
aanbood, verband hield met hetgeen in de enquête
door den eischer waa bewezen, n.l. de wanpraestatie
des gedaagde, door op eigen gezag voor derden te
gaan werken. Het bewijs van de verkregen toestemming, waardoor de wanpraestatie zon zgn opgeheven,
had dus bg contra-enquête moeten worden geleverd.
Uitspraak 8 Januari.

: De Beohtbank te Assen heeft Willem F., te Meppel, wegens inbraak bg naoht en diefstal van zilveren

voorwerpen in den winkel van den goudsmid Drost,
aldaar, veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf,
onder aftrek van de voorloopige hechtenis.
WIELEIJDEN.

Onze landgenoot, de wielrenner Henri Meyers, die
tnlangs, in gezelschap van nog eenige beroemde
rgders, uit Parijs naar New-York vertrokken is, om
ln de Nieuwe Wereld zgn geluk te beproeven, heeft
zgn

eersten wedstrgd al dadelgk gewonnen.
Het was eenraoe over korten
één Engelsohe

mnl, en versoheidene van de
beste Amerikaansche
radere w*rden geklopt; ook de
beroemde Italiaan
TomaselH werd afgereden.

__
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De wedstrgd tussohen de Haarlemsehe en de Amsterdamsche hockey- en bandyolub is
met elf tegen nul goals gemakkelgk door de
Haarlemmers gewonnen, die overwegend sterker
waren dan de tegenpartg.

362e Staatsloterij.
2e klasse. Trekking van 5 Dec.
No. 11802 11807 en 20830 ’4OO. No. 507 / 200.
No. 5208 12597 14009 15604 15867 16522 en 19710 100.
Prgzen van
50
128
150
219
247
275
293
299
344
387
473
554
581
646
704
762
796
891
925
971
992

2316
2319
2328
2334
2350
2395
2438
2443
2468
2497
2548
2588
2695
2719
2737
2752
2769
2871
3023

3043

3136
1042 3148
1123 3201

4341
4362
4403
4431
4446
4500
4569
4571
4697
4715
4735
4805
4975
5021
5025
5068
5176
5187
5203
5232
5239
5255
5256
5276
534?
5387
5389
5425
5168
5589
5607
5638
5610
5662
5675
5698
5737
5858
5888
5921
5972
5986
6001
6020
6032
6057

6347
6359
6387
6408
6443
6150
6482
6488
6494
6533
6566

6596

6611
6623
6639
6667
6688
6703
6732
6735
6784

6910

8053

8161

8246
8249

8284
8316
8348

8397
8440
8656
8668
8704
8713
8790
8802
8825
8892
8912
8939
9073
9093
9136

6922 9147
6943 9180
1156 3293
0950 9287
1191 3302
7103 9294
1229 3306
7145 9312
1253 3320
7192 9317
1271 3439
3502
7252 9323
-1293
7309 9330
1302 3604
7329 9343
1312 3670
7347 9360
1332 3704
7402 9379
1343 3740
7424 9447
1400 3847
7458 9512
1473 3892
3933
7493 9536
1548
7567 9596
1577 4001
7572 9597
1633 4030
7571 9664
1702 4056
7655 9668
1742 4065
7666 9670
1780 4067
7677 9687
1814 4089
4105
7733 9730
1824
7797 9786
1833 4112
7798 9805
1893 4121
8010 9810
1983 4125
2136 4178 6083 8034 9893
2259 4252 6104 8041 9895
2294 4314 6238 8051 9933

No. 7077

op de vorige

/ 30:

9934
9947
9964
10044
10007
10154
10166
10206
10222
10233
10267
10286
10315
10324
10367
10408
10490
10492
10509
10537
10579
10600
10682
10794
10807
10916
10935
10948
10952
10992
11002
11068
11095
11096
11112
11169
11205
11257
11292
11317
11634
11754
11780
11859
11921
11950
11956
11964

11965
12006
12020
12306
12468
12477
12566
12574
12619
12659
12725
12760
12763
12916
12917
12956
12968
12996
13019
13119
13149
13159
13207
13312
13323
13336
13340
13413
13416
13434
13539
13571
13622
13642
13699
13725
13765
13835
13861
13876

14276
14437
14550
14564
14644
14709
14745
14776
14781
14789
14862
14948
14970
14995
15041
15061
15141
15254
15297
15346
15347
15388
15435
15607
15632
15747
15755
15794
15863
15887
15892
15940
15974
15979

16596
16626
16643
16650
16697
16717
16733
16794
16811
16865
16887
16904
16944
16958
16963
17078
17101
17155
17179
17211
17384
17433
17483
17677
17724
17738
17845
17885
17893
17918
18014
18037
18048
18136
15994 18203
16019 18233
16051 18267
16062 18335
16151 18341
16176 18363
16197 18425
16310 18428
16373 18449
16381 18489
16430 18512
16467 18517
16502 18547
16554 18551
16592 18610

13878

13904
13959
14058
14063
14156
14176
14207
14218

lsst moest

zgn

’

18620
18627
18740

18805
18818
18836
19023
19042
19073
19097
19135
19113
19149
19277
19535
19538
19636
19646
19654
19698
19722
19702

19766

19774

19893

19905
20034
20044

20050
20089
20101

20260
20298

20326

20331
20348
20363
20380
20443
20536
20569
20588
20671
20814
20884
20936

(Vervolg der opgave).
Fl 400 voor: s. 25 n*. 20, s. 841 n. 1, son 35, s.
1093 n. 94, s. 1207 n. 95, s. 1213 n. 83, e. 1348 n. 27,
s. 1383 n. 33, s. 1411 n. 3, s. 1463 n. 16, 51 en 95, s.
1470 n. 15, 16 en 46, s. 1926 n. 64, s. 2251 n. 2 en 18,
s. 2273 n. 69, s. 2357 n. 14, s. 2365 n. 12 en 41, a. 2653
n. 80, e. 2748 n. 17 en 38, s. 2770 n. 31 en 98, s. 2860
n. 27, s. 2880 n. 67 en 68, s. 3030 n. 19, 25, 55 en 57,
s. 3133 n. 57, s. 3320 n. 23, 40 en 52, s. 3818 n. 13.
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Ned. Meteorol. Instituut vau 5 Dcc des vm. 8 u
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Wind
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PUatsen

——

Groningen. ■ ■ 625
4,0 nw
64,7
Helder
29 noord
Amsterdam. -64 7
4,7
Utrecht
»
" 644 -52
Vlissingen.
" 65.8 - 57 no
Maastricht " 655—68 west
470
3,2 oost
Rodb
Chiistiaanss.* 53 0 -j- 2 2 nw
583 -j- 64 nnw
Skudesnaes.
Haparanda * 44 9— 6 6 ono
13,2 noord
Hernösand * 39,2
37.8 - 200 nw
Stockholm
37,9
226 noord
Wisby.

.. ..
.... .*

*
..
... **
*

Helsingfors.
Stomow&y " "
N -Shields "

.
Valentia....

+

—
—
—

"

.

2 z. bew.
3
2 bew
Iz. bew.
1 betr
2
2 helder
3 sneeuw
9 z. bsw
4
6 betr
4 helder
9 betr

.

.

Temper, c

-

_

s|

|| g ||
+
46+6
44
41

4 4

-(- 5
44 t 7
48 + 8
46 -f- 8
21
9

-

—

1
5
6
7

35—2
39+2
15—0
24+1
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.
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.. .
....
..

—
——

—
—

"

—
—
—
—
—
—
—

van hier naar Batavia,
4 dezer Perim.
Het st. Merapi, van
Batavia naar Botterdam,
vertr. 4 dezer v. Marseüle.
Het st. Teviotdale vertrok 2 Dec. van Newport
News naar hier.
Het st. Maasdam, v.
Newyork naarBotterdam,
pass. 5 dezer 9.20 v.m.
pass.

Wight.

Het st. Orto» vertr.
4 dezer van Barcelona n.
Valencia.

Het st. Rembrandt
arriv. 4 dezerte Cuxhaven
van hier.
van
Het st.
Constaniinopel n.
pass. 4 dezer Dardanellen.
4 Dec. De
soheepvaart is gesloten.
Binnenl. Havens.

Amsterdam, aang. 5 Dec.
Londen
st.

BiUern,

Handelskade
Nobel en Holtzapffel

Stukgoed,

Goole
Stnk. en stkg., Handelsk.
C.
&
Muller

Rijnstroom, st.
st.

Croonstad

Hout, Houthaven
Muller & C°.

Hamburg
st.
Stukgoed, Oosterdok
Wed. Salin & Meijer
Grangem.
Baliycotton, si.
stkg., de Ruyterk.
en
Stnk.
Burger & Zn.
N.B. Het st. Franziska Podeus, van Sundsw., is bij den
cargadoor Enno Krull.
Ymuiden, aang. 5 Dcc
Hamburg

st.

Vertr. 5 Dcc
Vlug, st.
Aeme, st.
Broomhaugh, st.

Cardiff
d°.

.

d
Dantzig
Java

Bereniee, st.
Mvnmnon, st.

Savannah
Harwich
Stettin

Riga
Lubeck

OOt. Afrika

_-«„.i«r,st.

Fwest Brook, st. Savannah

Vlissingen, aang. 5 Dec.
Prins Hendrik, st.
Fredriksstad
Frtidig, st.
n. Middelburg
5
Dcc
Vertr.
Koningin Wilhelmina, st.

Queenbro'

Gep. naar Antwerpen
Noord-Holland, st. Newcastle
Rijnvaart.

Buitenl. havens.

Amoy, vertr. 3 Dec.
Hamburg
Shanghae, aang. 4 Dec.
Prinz Reinrich, st. Bremen
Bata via, vertr. 3 Dec.
Solingen, st.
Amsterd.
st.
a.
gep.
20 Oct.
Anjer,
Nederland, Brouwer, Batavia
n. Newc
aang. 3/4 Dec.
Kawachi Maru, st.
Japan
n. Antwerpen
st. Sydney n. Londen
5 Dec.
Java
Java, st.
Port
aang. 3/4 Dec.
Benvoirtich, st. Antw. n. Japan
Karlsrulie, st. Hamb. n. China
Vertr. 1 Dec.
Marie Jebsen, st. (Tjilatjap)
Marseüle
Mozambique,aang. 29Nov.
König, st.
Amsterdam
Montevideo, sang. 3 Dec.
Sao Paulo, st.
Hamburg
Vertr. 2 Dcc
Petropolis, st.
Hamburg
3 Dec.
Ramses, st. (Guayaquil) d°.
Pensacola, aang. 22 Nov.
Tjerimai, Roos,
Rott
Baltimore, vertr. 3 Dec.
Batavia, st.
Hamburg
Philadelphia, aang. 1 Dec.
Assyria, st.
Hamburg
Wewyork, aang. 3 Dec.
Pretoria, st.
Hamburg
4 Dec.
Washington, st. Rotterdam
Verlr. 2 Dec.
Belgravia, st.
Hamburg
3 Dec.
st.
d°.
aang. 4 Dec.
Queen Mary. st. .lava n. Delaw.
Malta, aang. 5 Dec.
Onega, st. Tacanr. n. Rotterd.
Las Palmt* s, gep. 26 Nov.
Stassfurt, st. Ilamburgn. J va
Nape'.s, vertr. 4 Dec.
Bayern, st. (China) Bremen
Gibraltar, gep. 4 Dcc
Westphalia, st.
Hamburg

Andalusia, st.

n. China
aang. 30 Nov.
Uribitarte, st.
Amsterdam
BÜbao, aang. 29 Nov.
Rotterdam
Bispania, st.
Havre, vertr. 3 Dec.
Savoia st. (Japan) Hnmburg
Londen, aang. 2 Dec.

Freda, st.
3 Dec.
Wiigeon, st.
Batavier 11, st.

Amsterdam
Harlingen
Rotterdam

4 Dec.
Teal. st.

d°.

aang. 4 Dec.
Tintagel Castle. st. Kar-pstad
S uthampton,
3Dec.
Tydorna, st. Rott. n. Liverp.
4 Dcc
st. Brem. n. China
heeft de reis voortgezet
Portland, aang. 2 Vec.WÈ
Rott.
Madeira, st.
n. W.k. Afrika
voortgezet
heeft de reis
Plymouth, vertr. 5 Dec.

(liott.)
Zaantiroom, st.
Swansea
liizard, gep. 4 Dec.

Lobith, gep. 4 Dcc
na 2 uur
Wodan, st.

st.
Scheepvaart 8, v. Strien,
29,
Arentz,
Frankfurt
Onderneming, Hendriks,
alle n. Rotterdam
Rijnbeurtvaart 9, Joosten,
Amsterdam
a
11, I 'oss, Amsterd.
Nooit gedacht, Remie,
Westervoort
Renkum
Excelsior, st.
Vreeswijk
Johan,Peters,
Goed vertroutoen,hoo_scbilLiec
Altena

Asch, Oudewater
Gijsbertje, Timmermans,
v.

Werkendam

Fram, st.

Goede verw., Spaan,
Robinson,
Albert, v. Balgoij,
at.

Wtlh. der
st.
Newyork n. Bremen
Swansea, aang. 3 Dec.;
Bivouac, st.
Ri-isiol
Manchester, vertr. 2/3 Deo.
st.
Itutt.
Liverpool, aang. 3 Dec.
Avocet, st.
Rott.
aang. 4 Dec.
Tasman, de Vries, Laruche
Vertr. 3 Dec.
(Liverpool)
Lueania, st.
Nr-wyork
aeng. 2 Dec.
Amsterdam
Hamar, st.
d°.
Dalton, st.
Middlesbro', aang. 3 Dec.
Sado Maru, st.
Japan
Huil, aang. 3 Dec.
Rotterdam
European, st.
d°.
Seagull, st.
st.
3 Dec.
d°.
Derwent, st.
Amsterdam
st.
Kaiser

.

PAARDENSTAMBOEK.
In de Maandag te Botterdam gehouden vergadering der Vereeniging Het NederlandschPaardenstamboek

+

besloten tot eene

65 4+7,3 no 1 3 betr
88.
1 3
»
66,3 -f 4.9
1
46
6 3
54! +91
64,3
30 zzo 2
Kopenhagen * 60 8 —138 nw 5' 1. bew 39+4
57
60
betr
41
»
6!—
61
10
Sylt
58,9 !
» 3i 1. haw. 38 +3 8
92
Hamburg.
38
Swinemünde 51.6 I—l6l " 6i bew
413
211 wnw 6! I. bew. 36 4 7 2
Neufahrwassei 43 9
25,6 nw 8 z bew.
35+4
Memel.
*. 35,6
59,7
37
14,2 west 5 i betr
Chemnitz
517
19,5 nw 5! regen
39+9
Breslau ..." 52,3
5|
66,0
7.9
zw
37
CarisTuhe.
+ 2 9
64,3
Munchen.
96 west 9 sneeuw 35
65,7 —68
Brussel
7
" 1| iegen 46 I
Arlon (België)
664
nnw 1 heirooki 50
Grisnez
680—4,8 west 2| betr i 51
Cberbourg
zuid 2 regen
35-3
68,7
5,1
Parijs.
St. Matthieu..
1
8
695 - 22 oost 2 heirook | 36
He d'Abt.
1
72,1
Clermont
2 5 nw 2 helder
4
Biarritz
701—07 *uid 1 1. hew i 42
68,9 j
19 zw 2 helder |31
I'erpignan.
2—5,1
oost 2 z. bew. 42—4
Nice
65
* Vandeze plaatsen ontvangt liet nstituut gsen ratenopgave
De depressie, welke zioh gisteren over NW. Europa
Aankondigde, is onder toenemende ontwikkeling
Oost en ZÓ. waarts opgegaan. Haar centrum ligt
heden over West Busland. Zij veroorzaaktover Noorden Oost Europa tot over het Alpeugebied onstuimig

""

Amsterdam, 5 Dec.
Het st. Soenda arriv. 5
dezer te Batavia v. hier.
Het st. Prinses So_)hie

—
——
—
——

Johanna, Tromp,
Niederrhein 4, st.
Stella Mdtutina, Remie,
Niederrhein 3, Dumont,
Industrie, Robbers,

alle n. Duitschland

is, overeenkomstig den wensch derafdeeling Zeeland,
algeheele reorganisatie

10

Stadsnieuws.
VEREENIGING VAN BURGEMEESTEES EN BECRETARISSEN
IN NOORD-HOLLAND.

—
—+
—+

24—6
33
1

|

te zamen 24 personen.

Scheepstijdingen.

Flora, Kiiudsen,
Harwiek, st.
Urtula, st.
Phaedra, st.
Iret, st.

Oostenrijksche Loten » fl. 100 van 1864.
Trekking 1 Deo. Betaalbaar 1 Maart.

Barometer

en N. P. Pinaud en

Bilbao
Sendeja, st.
Nieuwe Waterweg, aang.

No. 7 0 79

Uitlotingen.

v/bKon

N. van der Pool, N. Sikkelee en Bchtg., G. Stern en
S. Pinheiro en Echtg., Ch. Grootea Mz.

fam., J.

20219

20255

1899. 3e BLAD. Bladzijde

6 DECEMBER

van het

Paardenstamboek.
Zeeland was voor een splitsing in twee afzonderlijke stamboeken, voor koudbloedige en warmbloedige
paarden, of anders voor gekruiste of inlandsche
paarden. Anderen wilden echter een splitsing voor
tuig- en werkpaarden.
Intussoheu zal een commissie uit de afdeelingen
de zaak voorbereiden, en zal daaromtrent in een
buitengewone algemeene vergadering besloten wïrden.
Langdurig werd o.a. ook gesproken over de vraag
of Provinciale reglementeering, zooals thans bestaat,
of een uniforme van Staatswege door geheel het

land de voorkeur verdient.
Nadat het vóór en tegen was uiteengezet, werd

Op Maandag 4 December werd de laatste samenjaar gehouden, in een der lokalen van
het Bnadhuis te Amsterdam, welke door een 25 tal
leden werd bijgewoond.
De heeren G. A.
oud-Burgemeester van
en O. Bipping, Burgemeester van Alkmaar,
traden als leden toe, en werden met algemeene
stemmen aangenomen.
Herkozen werd
tot bestuurslid met algemeens

komst in dit

—

—

één na) de Heer H. J. Calkoen, Burgen-oester van Edam.
Namens de commissie van het „Pensioenfonds
voor gemeente veldwachters en politie-beambten"
(eene stichting door deze Vereeniging in het leven
geroepen) werd door den Heer Mr. C. M. Basch,
oud-seoretaris der stad Haarlem, mededeeling gedaan
van het aantal gemeenten, die reeds toetraden tot
dit pensioenfonds, dat op 1 Jannari 1900 in werking
treedt. Besloten werd nog eene aanschrijving tot de
gemeentebesturen te richten, waarin op enkel*
gunstige bepalingen nader gewezen zon worden.
Nadat nog door tal van leden verschillende onder-

stemmen

(op

werpen besproken waren, betrekking hebbende op

da gemeente-administratie,werd de

vergadering ge-

sloten.

Een opwekkend woord werd tot de aanwezigen gericht om het zoo nuttige pensioenfonds zooveel
mogelijk te steunen.

van verschillende zijden ontvanverzoek zal de tentoonstelling van werken door
Jacob Maris dagelijks geopend zgn van 9—4 uur.
Op

gen

JANMAAT.

Op den Tweeden Kerstdag zal den Nederlandschen
zeelieden in de groote zaal van Fraaoati een Kerst-

feest worden bereid, waarbij zee-offioieren, oud-zeede Zeemansbond e. a. hunne medewerking
welwillend hebben toegezegd. Tot het feest zullen
worden uitgenoodigd ongeveer 300 jongens van Hr. Ms.
opleidingsschip Wassenaer, alsmede de zeelieden ter
koopvaardij, die in het gebouw van den Zeemansbond
dien dag verblijf houden.
Het plan bestaat dien avond reuzen-lichtbeelden
te vertoonen, terwijl bg den verlichten Kerstboom
de jongens liederen zullen zingen en de aanwezigen
zullen worden onthaald.
Het is zeker te hopen, dat er velen zullen gevonden
worden die voor dit doel bijdragen beschikbaar zullen
willen stellen, opdat aan Janmaat oen prettige
feestavond zal kunnen worden bereid.
Lijstnn zullen op versohillende plaatsen, o. a. in
gebouw van den Zeemanebond, enz., ter
teekening gelegd worden. leder inteekenaar zal over
één of meer toegangkaarten ter bijwoning van het
feest kunnen beschikken.
De Heer F. A. Nidscheltn Tz., evangelist onder
het varensvolk, zal dien avond spreken over de
belangen van den zeeman. Ook aan zgn adres,
Brouwersgracht 168, zal een lijst ter teekening

worden

gelegd.

In de laatste huishoudelijke vergadevan de Vereeniging
voor Vrouwenkiesrecht werd tot presidente gekozen
en zulks ter vervanging van
Mevr.
Mevr. Perk—Joosten, die zich niet wederverkiesbaar
stelde. Verder werden gekozen; tot bestuursleden
Mevr. Van Campen en Mej. Deutman, tot afgevaar-

ring van de afdeeling Amsterdam

digden ter algemeene vergadering Mevr. Sohook—
Mej. C. van Deventer, tot plaatsvervangend afgevaardigden Mevr. Gerth—Ferwerda en Mej.

Haver en

J. B. Thiel.

Vrijdagavond geeft de Damesv er eeniging Nut en Genoegen in „Ons Huis",
een

Sinterklaasfeest aan kinderen van behoeftige ouders.
Evenals vroeger zullen genoegen en nut samengaan;
de kleinen hebben niet alleen een prettigen avond,
maar krijgen ook nuttige geschenken, rechtstreeks
uit de handen van den goeden Sint.
De commissaris van politie in deöe
sectie, bureau Ferdinand Bolstraat, verzoekt de opsporing van een obligatie groot ’lOOO 3 pCt.
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatsoh., coupons
No. 5982, betaalbaar Mei en November.
Aan het politiebureau Spaarndamnierstraat zijn op alle werkdagen, tusschen 10 en 2
uur, inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende

gedeponeerde goederen:
Een geel houten sportkar zonder banden, een
bruin idem met versleten banden, een kamgaren
jacquetjas en pantalon, een grijs sporthemd, een
linnen schilderejasje, een gestreepte zak, inh.: nasohgoed, een jachtvest, een handmof en eenige kousen,

een witte kinderkaper, twee kinderborstrokjes, een
luier, ecu paar manchetten, een jongenspelerine,een
boezelaar', een paar blauw katoenen sokken, een
grijze geruite halsdoek, een bruin kraagje van een
kindermantel met dito bont, een kinderzak, inh.:
1 zakdoek en 1 armbandje, eon overhemd, een marinierspet. twee petten, een pnardentuig met broek,
een oude portefeuille, eon geëmailleerd bord (Verzelreriug.-Maaiechappu), een vischnet met hoepeitjes
(laafnet-, een bokkenvnoht, een vierkante blikken
collectebus met hangslot, een groote ring met verscheidene sleutels, vier muilkorven vau diverse
grootten, vijf diverse hondenhalsbanden, een zesiedige duimstok, een defecte duimstok (3-ledig),
negen diverse mans-, vrouwen- en kinderschoenen,
een dubbele klapkooi, een kinderportemonnaie, inh.
2 briefjes van koop met recht van weöerinkoop, ten
name Do Haan, een ledige portemonnaie, een bruine
id., inh. 2 dubbeltjes en waardelooze papieren, een
zwarte id., inh. 2 polissen ten name J. Oostendorp,
een bruine id., inh. 1 dubbeltje en 3 centen, een
vouwportemonnaio, inh. 1 looden penning, een nickel
lucifersdoosje, een Duitsche herinneringsmedaille
1870—'71, een E. C. penning, drie E. C. kerk- of gebedenboekjes, in een daarvan staat de naam Catharina Tiebens, een oude beurs met 2 Fransche munten,
een gids voor Amsterdam met platten grond, twee
bruine rozenkransen, een niekelen horlogeketting,
twee defecte horlogekettingen, een broche (2 Zeeuwsohe knoopen), een ring waaraan 8 sleuteltjes, een
wit koralen kinderhalssnoertje, eon zilveren damesremontoir met hoornen kast, een polis ten name
Trientje Miedema, een kwitantie van Buitere ten
name Van den Maat, eeh certificaat van goed gedrag
ten name Simon Ligter, een geboortebewijs ten name
Francisous Broens, een id. ten name Elisabeth Glimmerveen, een vrijstelling Nat. Militie en geboorte-

deze zaak aangehouden tot een buitengewone algevergadering, in afwachting ook van het
Eegeeringsontwerp.
Over de uitkomsten met de hengsten, welke verkocht zjjn uit het veuleu-depót van Bergen-op-Zoom,
bleken de verwachtingen gunstig over de uitkomsten
zal men echter eerst het volgend jaar met zekerheid
kunnen oordcelen.
laagste 735.6 te Memel.
te
Aan het Bestuur werd overgelaten, of het StamDe temperatuur is hier en daar zeer belangrijk
verandert; over Noordelijk Scandinavië en Zuidelijk boek al of niet naar de Parrjsohe Tentoonstelling
zal worden gezonden.
Frankrijk komt nog eenige graden vorst voor.
De wenschelgkheid werd uitgesproken, dat het
Aan de lersche kust kondigt zioh de nadering van
Eegeeringsvoorstel, om den post voor Landbouw met
een nieuw minimum aan.
De barometer b_ ons kwam op den voormiddag ’25,000 te verhoogen, zal worden aangenomen.
tot staan en neigt eenigszins tot dalen. Verwachting:
Voorloopig vrjj goed, later veranderlijk weder.
pond Bot
U-k. 4 Dec. Heden aangevoerd
In Nederland was hedenmorgen 8 u. het gr. bar.
pond Spiering prijs —a
et.,
et.
afw.verschil Held, 2.3 Gron. en te 11 u. 30 m. Held. prgs pond,a
27 tal Zuiierzeeharing prgs ’4.— a -.—
per
2.7 Gron.
(200
stuks).
per tal
Hoogste temp. 54° F. te Valentia, laagste 15° F.
Botterdam, 5 Dec. Prijzen: Kabeljauw ’1.20 a
te Haparanda.
1.50, Schelvisch 12 a 75 et., Schol 12 a95 et., alles
Verwachting wind: N.W. tot Z.W.
bewijs ten name Johannes Bakker, een ontslagbrief
per stuk; Stortsohol 4.40 a 9.40, Spiering /4.30 a 5,
Grontit Toruull in Ned»rUud
marine Klaas Keijzer, een paspoort 7e reg. inf. Her’2.70,
per
4.80,
mand,
Scharren ’4 a
alles
Wijting
QUteren'" »»oiid« t« 7 urea
.vinantr. ti.7 Gron.
van Ophuijzen.
Bokking
versche
’1.20 a 1.50 per tal. Spiering 60 a manus
Halit. 3.» Gron.
lUdtainorjen U 8 nmu
Deze voorwerpen blijven gedurende de maand
65 et. por korfje.
Opgomk&ki tan kat Fit. Inf. U Anitordim
Vlaardingen, 5 Dcc Van de Haringvissoherg Deoember 1899 ter beschikking der reohthebbenden
kwamen heden binnen 1 logger met eene vangst en worden bg niet-afhaling overgebraoht naar de
Passagierslijst.
alhier.
ton Pekelharing en 6 bommen met
van 196 tot
Passagiers aan boord van het s.s. Maasdam, van 25 tot 153 kantjes. De aanvoer van Steurharing
De brandweer bluschte sodert ds
25 November.
bedroeg 23 a4O kantjes en
vorige opgaaf twee kleine binnenbranden in de pera —,— stuks.
New-Tork naar Botterdam,
Dr,A.
Prgzen waren als volgt: Volle Haring Zand
P, Graebsoh en Echtg.,
oeelen: Govert Flinckstraat 378 eu Dapperstraat
Mej. A. Linderfelt, Mej. JL. Luebers, H. G. Kroeger, ’19.50 a 19.75, Ewal ’l6.—a 16.25, Tle /18.50 a benevens twee schoorsteenbranden; 2a OosterparkJ. Joling, C. Fisohor, —.—, Steurharing ’—.— a —.— por ton.
J. Eilera, T. De"»»» E.
straat 213 en Niauwe Tuinstraat 1.
en daar
en stormaohtig weder van Noord en NW. hier
gepaard met veel regen en ook sneeuw. Het gebied van
hoogen luchtdruk, waarvan de kern nog overFrankrijk ligt is in beteekenis bljjven afnemen doch beheerscht nog over West Europa de Britsche eilanden
en het Westelijk deel der Noordzee het woder, hetzwakke in hoofdzaak
welk meest betrokken is met
Z.W. en Westelijke winden. Hoogste bar.stand 772.1

meene

— —

—_

—

’

—

—

—
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HET NIEUWS

Nederland en de Zuid-Afrikaansche

DE LA

Door de Studenten in de Theologie aan de Universiteit van Amsterdam is een, van ruim veertig handteekeningen voorzien, adres aan B, en W. gericht,
waarin door hen wordt, gewezen op het alleszins
bedroevend feit dat voor Prof. Dr. P. D. Chantepie de
la Saussaye nog steeda geen opvolger is benoemd. Zg
dringen er bg dit college op aan, dat ten spoedigste
deze vacature moge worden vervuld opdat niet, wat
nu reeds met hen het geval is, ook de Universiteit
zelve de pijnlijke gevolgen van het uitblijven dezer
benoeming moge

ondervinden.

DeOpperrabgn der Ned. Isr.
Dr. J. H. Dunner, herdacht gisteren onder zeer veel
blijken van belangstelling zijn 25-jarige ambtsvervulling. Eene deputatie uit het kerkbestuur kwam hem
gelukwenschen en namens de gemeente dank brengen
voor de onverpoosde toewijding, vnrigen ijver eu
hoogen ernst, waarmede de Heer Dunner al dien tijd
zgn ambt bekleed had; deputaties uit kerkresturen
van elders in de provincie volgden dit voorbeeld.
Vele gemeenteleden en geloofsgenooten, die niet
in perßoon konden verschijnen, hadden schriftelijk
van hun waardeering blgk gegeven of dit gedaan in
den vorm van bloemgeschenken.

HET TOONEEL.

Door de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch
Tooneel is thans in studie genomen het tooneelspel
in drie bedrijven: Een Beid van Fokke Bos. De
hoofdrollen zijn in handen van Mevr. Holtrop—Van
den Heer Clous en Mevr. Van Ollefen. Bovendien treden in het stuk op de dames Pauwels—Van
Biene, Julia TJde, S. Geyteubeek eu de heeren Schoonhoven en Tourniaire.
In het Grand Thé&tre (Amstelstraat) wordt mordoor de
genavond van het blijspel De
Vereenigde Rotterdam sehe Tooneelisten, directie Le
üras & Haspels, de laatste voorstelling gegeven.
Deze voorstellingen, waartoe Willem van Zuylen
meewerkt, hebben steeds een zeer groot succes gehad.

Financieele Berichten.
In de gisteren gehouden gewone al«emeene vergadering van aandeelhouders der Cultuur Maatschappij
„Tangkil" werd door het bestuur verslag uitgebracht
over den toestand der maatschappij eu hare verriohtingen gedurende het afgeloopen boekjaar en werd
de balans- en winst- en verliesrekening goedgekeurd.
In de vervulling van de vacature in den raad van
commissarissen, ontstaande door het periodiek aftreden van den Heer O J. Kneppelhout van Sterkenburg, werd voorzien door het herkiezen van genoemden

Heer.

Rechtzaken.

—

De revisiezaak-Uoogerhuis zal naar
den 20 December
ons uit Den Haag gemeld wordt
voor den Hoogen Baad dienen.

—

VISCHAFSLAG TE IJMUIDEN.

voor den Hoogen Baad behandelde
zaak wees Mr. Z. van den Bergh, voor den gerequireerde Groen optredende, als gevolg van den dwangmaatregel aan, dat de visßoher de beschikking overzijn
eigendom zou verliezen en de visoh zou verkocht worden tot eiken prijs, zonder dat hij eenigen invloed zou
kunnen uitoefenen op den verkoop. Voorts herinnerde
pleiter, dat ook bg de bekende interpellatie over dezo
zaak in de Eerste Kamer juristen van naam het met
hem eens waren over de onwettigheid van den hierbedoelden maatregel der Begeering.
Overigens bestreed pleiter uitvoerig het cassatieberoep, op grond van de doorhem beweerde onwettigheid van het onderhavige Kon. besluit tot wijziging
van het reglement van politie op de visschershaven
In deze gisteren

te Urnuiden en het hiermede in verband staande
Handel
en Nijverheid. Hg deed daarbij uitkomen, dat het

reglement van den Minister van Waterstaat,

politie-reglement omtrent de uitgestrektheid van de
haven ver buiten de wet gaat; dat de bepalingen,
welke op waterataatswerken slaan, zgn toegepast op
eene instelling in die werken (den Bgksafslag); dat
bg politiereglement ontzetting uit den eigendom is
voorgesohreven
dat de delegatie ten onrechte aan
den Minister is verleend, en ten slotte, dat deze
daarvan heeft gebruik gemaakt tot eene onwettige

—

volgende:

„Op het troepensohip Putiola, te Durban, hadden
wg 't allerellendigst. Sleohte voeding, slaapplek
tusschendeks, op den grond enz. Na twee dagen
ongeveer in de baai voor Durban gelegen te hebben.
kwam het oorlogsschip Partridge aan, en dat, begeeen plaatsje bg Kaapleidde ons naar
stad, en daar liggen wg nu in de baai. Wg worden
hier uitstekend behandeld: tamelijk goede kost en
ligging, en de zeeluoht zal ons goed doen,
„Wat ze met ons voorhebben, weet ik niet en
zullen we maar afwaohten. Op weg van Durban naar
hier hebben wg vreeselgk zwaar weer gehad; van daar
ook dat wij 5 dagen onderweg waren. Het was een
ongeladen boot, die zoo rolde, dat 's nachts alle
menschen, die op den grond sliepen, gedurig van den
eenen kant naar den anderen rolden of geslingerd
werden. Een arme kerel brak hierbg zgn been. En
als je dan opgesloten bent, verkies ik nog liever
geweervuur."

De Heer J. P. Knapp ontvangt van vele zgden
instemming met het door hem geopperde plan tot
het houden van een vergadering, waarin geprotesteerd
zal worden tegen Engeland's optredenin Zuid-Afrika,
met name tegen de Engelsche troepen, dieweerlooze

lieden afmaakten.
teleMeer dan tweeduizend brieven,
grammen en kaartjes heeft de Heer Knapp reeds
ontvangen, niet alleen uit ons land, maar ook uit
het buitenland, en nog dagelgks komen or bg. Benige
van de invloedrijkste personen, onder de velen, die
hunne instemming betuigden, zullen eeratdaags door
den Heer Knapp tot een voorloopige huishoudelijke
vergadering worden uitgenoodigd, waar de plannen
voor de groote protest-Mee-tmn- sollen Worden vastgesteld.

lget, verzonden aan do o. 1. ». te Amsteronderwgzer» en onderwijzeresdam iB door

—

Op dezen grond verwachtte pleiter bevestiging

van het vonnis, waarbg ontslag van rechtsvervolging
uitgesproken.
Faillissementen.

Failliet verklaard:
W,'F. d» Vries, koopman in rietwerken te
Weesp, Nieuwstraat D 155. Beohter-oommissaris Mr.
P. J. Bgleveld, onrator Mr. E. A. Cosman, Wete4 Deo,

ringsohapB 229.

Nagekomen Berichten.
Amsterdam 4 Dec. Het st. Ceres vertrok 3 Deo.
van Palermo naar Amsternam.
Leda vertrok 2 Dec. van Neufabtwasser naar
Amsterdam.
ifars vertrok 2 Deo. van Cadix naar Amsterdam.
Mcrurius arriveerde 8 Deo. te Kopenhagen van
Amsterdam.
Minervs. vertrok 3 Deo. van Cadix naar Genua.
Het st. Titan vertrok 3 Deo, van Malta naar
Piraeus.
van Croonstad
Amsterdam, 4 Deo. Het st.
naar Amsterdam, passeerde 8 Deo. Brunsbuttel.
2 Deo. De gestrande haringlogger
V L .158 is omgeslagen; er is niets meer van het schip
te zien.
Brunsbuttel, 2 Dec. Het st. Frans
van
Libau naar Botterdam, is hier tegen een stoomschip
gedreven en heeft twee stutten gebroken en de brug
beschadigd. Het kan de reis voortzetten.

—
——
——

de

sen geteekend voor ’2030.45 ton behoeve der Boe-

renrepublieken.

Te Brook-in-Waterland ia bg Ds. A. A.
Cremer o. s. ontvangen 383.50.

’

De Zondag te 's-Gravenhage gehouden voetbalwedstrijd ton voordeele van de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging beeft 700 opgebracht.
De trekking van de aan dezen wedstrijd verbonden
loterjj zal op eon nader to bepalen tijdstip gehouden

’

worden.
De inzameling van gelden te Oosterhesselen
heeft 255, en te B u i n e r w o 1 d 514.50 opgebraoht.
Te Stavenisse is ongeveer 300 ingezameld.
Te Nieuwkoop (Z. H.) is ingezameld 265.77.

’’

’

’
’
’

Te Appingedam werd onlangs 483 gecollecteerd. Thans heeft eene collecte voor het Roode
Kruis 484.03% opgebracht j te zamen alzoo 972.03%.

’

Te Frederiksoord, Ngensleek en Vledd e r heeft de collecte 255.96 opgebraoht.
In de gemeente Oldebroek is gecollecteerd

’

302.40.

’
—

heffing.

werd

Na de slechte berichten over de behandeling van
de gevangenen door de Engelschen komen er toch
ook betere. JEen ingezetene van 's-Gravenhage heeft
van zijn broeder, die op de Penelope, Kaapstad, govangen zit, een brief ontvangen, waarin o. a. voorkomt:
„Donderdag werden wg hierheen overgebracht; de
behandeling is hier uitstekend. We kregen elk een
nieuwe zeildoeken hangmat met matrassen en flinke
wollen dekens, goed eten en altijd vrijheid om op
dek te ziju. We krggen l_\ pd. brood per dag goed
en malsch vleesch, groente en aardappelen; 'b morgens cacao en 's middags thee; 't is hier ook alles
net en zindelijk, en dus wèl uit te houden."
hier te lande ontEen andere particuliere
vangen en in de N. R. Ct. meegedeeld, bevat het

Op

Te Ooaterboereweg (Fr.) is
gebracht.

’

34.76 bijeen-

Te Ternaard CWeatdongeradeel) heeft de ooleote ’l4B opgebraoht.
Te Groningen heeft de Chrysanthemumtentoonstelling voor het Transvaal-comité 63.87%

’

opgebracht.

De Heer D. Welt, te Usa,u e r t, heeft voor de
Transvaalsehe weduwen en weezen f 100 geschonkenTe Berlikum
’ll2 opgebraoht.

(N.-Br.) heeft eene collecte

’

’

—

RIJN.

5 Dec. 1.39 M., val 0.00 M
6 Dee. 136 M.. val 0.03 M.
ó Dec. 1.80 M.,val 0.03 M.
5 Dec. 0.77 M., val 0.03 M.
val 0.0! M.
Rxhrort, 5 Do 0.13
nu. 11 uur (Gewone hoogte J5.69) 56.49 M.
reiden, 6
M.
boven
val n.Ol 11.
NAP.af 0.64
vm. 8 il. 8.99 M. NAP. val 0.03 M.
Utith, 4
vm. 8 uur (Gewone hoogte 8.98) 7.46 M. +
5
NAP. val 0.03 M. Wind WNW. Helder.
5 Dec. (Gewone hno»te 7.78) 5.48 M., val 0.01 M.
Wind NW. üetrekkeu.
5 Dee. PeilichaalWeoriieluie benedenzijde (Vechtkant)
val 0.31 M., aan de bovenzijde (Kijnkent) 0.64
0.13 M.
wns 0.09 M.
NAP.,
M. 4WAAL
vm.7 uur (Gewone hoogte 8.98 M. ixiven
Nymegen, 5
NAP. of 3.7» M. boven nul). Stand 6.77 M. boven NAP.. 0.6 SM.
boven nul. val 0.03 M. Wind NW. Bewolkt.
Uertcynin, 4 Dec. vm. Bu. 1.30 M. -f NAP., val
0.38 M
Wind ZW.
galttovmul. i Dec. vm. 8 uur 1.81 M. |- NAP., was 0.08 M.

.«..

+

—

LEK.

6 Dec. 1.87 M. I- NAP., was O.IS M. Wind NW.
Trteexeyi, i Dec. (Oewoa* hooit» 3.83) L_i M. +- NAP. 6.56
NAP.,
was 9.43 M.
U. onder
IJSEL.
Wuunoft. 4 llec. 7.74 M. boven
val 0.01 M.
Zutrkm. 5 Dec. 5.19 U. boven NAP., val 0.00 M. Wind NW.
Mooi weder.
5 Dec., vm. 10 unr (Gewone lioofto S.SS) 3.03 M
val 0.00 M. Wind K. Goed weder.
Kampen, 8 Dcc, tdi. 8 nur 0.57 tt.
NAP., was 0.30 M.
Wind NW. Mooi weder.
gateneer, 5 Dec. 0.50 M -f- NAP.. Was 0.16 M. Wind NW.
Mooi weder.

+

MERWEDE.

6 Dec.

Wind W.

(vm.

8

MAAS.
ItcuutrüM, 5 Sec. ('iv. Bn. (Gewone hoogt» 12.7») 41.41 M
Regen.
W.
val 0.00 M. Wind Maasbrug
U.OB M.
NAP. was 0.06 M.
6 Dec.
NAP.
6 Dec. 8.77 M.
VBomA, 5 Dec. 3.33 M. f NAP., vul O.OS M. Wied WZW.
Veranderlijk.
NIEUWE MAASMOND
Rqninsiionk, 4 Dee. Peilsch. Keizersveer vm. 8 u. 68 4- NAP.
NAP
Hoogwater vm. 7 n. 81 -f- NAP. LaaewaUr nm. S n. 64
Wind ZW.

+"

+■

—

—

Waterstand 5 Dec. Kansalwater

(vm.

8

u.)

—

36 sM. AP. Iden

Vuiatel water (nan. 9 e.) 55 cl(.
nam. 9 n.) 35 tU. AP.
Blad.«ter(nara. 9 O.) 35 tU. AP.
Zuiden»» va. x our -f 20 tM AP. m«r -f- «o KAP.

AP.

»

4 Deo. (3 uur 20 m.* 2% pCC. Consols
, 8 pOt. dito
,
pOt. Holland
4 pCt. Bussen 1881» 2e Serie 100—, Obl. Orel.-Vitebk»
,5 pCt. Italië --_ 4 pOt. Spanje 67%, 3 pCt.
Portugal 24
Geoonv. Turken 22%, 4 pCt.. lOgypte
(llnitied) 103%, 4 pOt. Argentijnen 1886 92%, 4 pCt.
, 5 pCt.
, 7 pCt. Illinois C.B.
Amerika 1877
Mexioo 99-, 3 pCt. dito Binnenl. S«hnld26—. 4 pCt.
Brazilië 1889 61%, 8% pCt. Uruguay 47%, 1% pCt,
,
pCt, Eeuador
Peruv.
Colurobia
Corpor. gew. 2%, dito dito pref. 9—, 4 pCt. Venezuela 1881
Ontario Spuorw.-Aand. 25% Erie
dito 13%, Missouri dito 12%, Uniou dito 53— Sou-

—

.

thern dito 44%, Canadian dito 97% Naahville dito
Denver-Rio dito 21%, Wabash dito 23%, Atohi87%.dito
tou
23%. Plaatsdiwonto 5%, Zilver 27%
(Koersen na 3 uur 20 va.) Union Pao. Sp.ae.nd. 51%.
4 Deo. Ter Veemarkt zgn aangevoerd
1800 Kunderen, 8000 Schapen en Lammeren, 8 Kalveren,

—

Zwijnen. Prgzen : Runderen

Lammeren 8/4

a

Schapen
2/9 a
5/9, Balveren —/ a —/, Zwijnen -/a

—

en

/

5 Deo. 1 Tarwe ladingen aan de kunt
ten verkoop aangeboden, en 1 ladingen aan de «nat
aangekomen.
traag.

Granen

7'arwe 6

lager voor de week,

d., Russische Haver 3 d.

Tin-Straite £ 126.10, dito per 3 mnd. { 126.10.
Koper Chili i 73.10, dito per 3 mnd. { 72.10.
Zink en Lood onveranderd.

IiONIHiN, 4 Dec. V.B dep.) Suiker Bawe niet gecrist. gedrukt geeriet. en Beet- kalm, Holl. Crushed
Amst. No. 1 prijshoudend, geraff. onveranderd.

Friesche Boter 108/- a 110/- sh. nominaal.
Lijnolie 21/9 a —/-, Nov./Deo. —/- a —/-, to
Huil 21/-.
GLASGOW, i Deo. Buw User 69/5%.
4 Deo. User. Verschepingen in de vorige
week 6770 ton, tegen 3529 ton in dezelfde week van

het

vorige jaar.

5 Deo. Katoen. Verkocht 12000 bn„
invoer 26000 bn. Stemming: prijshoudend.
4 Dee. (2e dep.) Katoen. Ver<<..iht
12000 bn., epeeulatie 1000 bn., stemming: loco Amerik.
dalend %, lager, Bengaalsche %, andere 0.-lod. }__
hooger, termijn prijshoudend.
Amerikaner nieuw gewas levering Deo./Jan. 4
April/Mer 4 4/64. Juni/Juli 4
Fob./ Maart 4
Aug./Sept

zaken.
Tin op termjinr

Deo.

Jan.

Febr.
Maart

Banka Billiton Straits
IV/_
75}_
l.y_
73%
73% 75
Il%
72% 74%

72
I_%
72
71%
Mei
71
70%
Stemming: flauw.

Gemengd contract.

73%

73%
73
72%
71%

71'-J

70^

72%

April

71

Petroleum onveranderd.

Offieieele noteering i Bogge op levering willig,
Maart ’l3B, 139, Mei ’136, 137.
Lijnolie I°. S«pt./Dec. /21f_.
Koolzaad (Opgave van C. M. Menne, Makelaar).
Ditgevoerd in de afgeloopen week:
1898
188»
uit Busland (lUviaon)
Lt. 841 Lt.
?
Eng.-IndiB
n
1800
1500

„

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

uit Noord-Amerika.

„
„
„

Zuid-Amerika
Eng.-Indië.

Busland

„

Lt. 2641

Lt.

-1898
200

Lt.

„,

—/ -.

4 Dec. llaapolie: Dee. 52.75, Jan. 53.25, 4
eerste mnd. 53.75, 4 mnd. v. Mei 54.50.
Lijnolie: Dea. 53.25, Jan. 53.50. 4 eerste mnd. 53.75,
4 mnd. v. Mei 50.50.
Spirii-s : Dee. 36.75, Jan. 86.75, 4 eerste mnd. 37.25,
4 mnd. v. Mei 88.—.
Suiker: 88oe dadelijk 26.50 a 27.50, Witte No. 3 Dee.
2810, Jan. 28 30, 4 een-te mnd. 28.75, 4 mnd. v. Mrt.
29.25, geraff. 103.— a 103.50.
Mcd: Dee. 23.60, Jan. 23.80, 4 eerste mnd. 24.10, 4
mnd. v. Maart 24.(10.
Tarwe: Dee. 17.90, Jan. 18.10, 4 eerste mnd. 18.40,
4 mnd. v. Maart 18.80.
Rogge- Deo. 13.75, Jan. 18.80, 4 eerste mnd. 13.80,
4 mnd. v. Maart 13.90.
4 Deo. Boa-poli» 50—. Petroleum iv loco
8.20 papier, dito dito —. gold. Steam lUutel 27—.
Koffie. Markt vast.
2 Dec. Koffie. Omzet op termen 28,500 zakken.
Santos good average Deo. 82%, Maart 34—, Mei 34%,
Sept.
35%. Spirilu» Dec. 19%. Jan./Febr. 19%.

1500

1899

Lt. 8200

„„
„

3400

3412

2800
3294

Lt. 7012 Lt. 8794
De prgzen der Aardappelen waren heden als volgt:
Friesehe Dokkumer Jammen ’1.60 a 1.80, Borgere
’1.30 a 1 40, Praneker Jammen /1.60 a 1.80, Zaaiers
’1.40 a 1.45, Zeeuwsche Spuische Jammen
a
2.40, Poters ’1.15 a 1.20, Flakkeesehe ’1.90 ’2.20
a 2.10,
Blauwe '1.75 a 1.90, Geld. Blauwe ’1.40 a 1.50,
Pruisische Hamburgers ’2.70 a 2.75, Upolder Jammen ’"-.— a ’-.—, Westlandsehe Zand ’3. a 4
Rotterdam,

102%, 2%

.

Stemming kalm. Omzet 200 matten.
Katoen op termijn (Notoering der Amsterdamsche
Katoen-Makelaars-Vereeniging) N.O.L.M. 2.45: Doa.
23.—, Dec./Jan. 23.—, Jan./Pebr. 22.90, Pebr./Maart
22.90, Maart/April 23.—, A pr il/Mei 23.—, Mei/Juni
23.—, Juni/Juli 23.10, Juli/Aug. 23.10, Aug./Sept. 23.10,
ggSteinming stil.
Katoen (Beriebt vaa da heeren Streur k Co.)
stil.
vooral op latere termgnen. Loco Banka
Tin
’74, Billiton fiS}_, Straits f7s__ genoteerd, weinig

—

per 111.

Markt- en Handelsberichten.

4%

19%, Mei 19%, Juni 19%,
, Oot. , Nov. »

Lijntaad. Uitgevoerd in de afgeloopen week-

1.00 tl. -r- NAP. val o.SO M

u.)

—

’

teSohoonebeek/ 144.75%.

De collecte te O c h t en en te E 1 d ik heeft

’

....

’

’

——

—

5

Dec. Koffie. In veiling opgehou-

den No. 173.
Afgedaan van vroeger opgehouden partijen No. 185
en 139 samen 89 bn. Salvador..
Suiker onveranderd.
Tabak. Aangevoerd van Baltimore per Delano 19
10 vn. Virginie, waarvan de 10 vn. Virvn.
gitiie zeilend zgn verkocht.
Tin vaster. Banka prompt ’74% verkoopers.
5 Dee. Noteering Makelaars f 8.75,
Jenever ’l2 75, Amst. Proef ’14.25, Bearaeommissie
Stemming flauw. Ruwe Spiritus -/7%,
8%,

.

’

—, Spoeling-Commissie ’1.90.
Nijkerk, 4 De-.. Rogge ’5.40 a 5.50, Boekweit
a 7.—, Gerst ’-.— a -.—, Haver ’3.50 a 4.—,
’6.50
Tarwe ’6. a 6.50, Aardappelen ’-. a -.—, alles

—
’5.—
’l4.—
— — —
—’
—

per Hl.; Eieren

—

a 6.25 per 100 stuks; Schrama 18.—, Biggen
men
5.— a 8.50, Schapen
—.
a —.
Runderen
a— per stuk; vette
a
et., idem voor Engeland
Varkens
a
et.
per Kg. Aangevoerd werden 130 Varkens en Biggen,
Schapen, en
stuks Eieren.
Runderen.
Deventer, 5 Dec. Aan de heden gehouden
weekmarkt waren de prgzen als volgt: Kipeieren
’4.50 a6-, Eendeieren ’-. a -. per 100 stuks.
Aardappelen ’l.BO a 2.50, Uien ’2.50 a 3.50, Appelen
per JHI. Huiden:
’4.— a 7.— enet.,Peren
’5. a 9.—
Pink- 38 a
et„ Stier- 36 a
Koe- 38 a
et.j
vette Kalfsvellen 48 a
et. per Kg., nuchtere dito
’1.50 a 2.— en Paarden’l.BO a 2.—,a Geitenvellen
9.
vellen ’8.
allen per stuk.
Deventer, 5 Dec. Ter Veemarkt waren de prgzen
als volgt: Neurende Koeien ’lOO a 180, Melk
90 a
160, Drachtige id. ’lOO a 170, Guste id. ’BO a 120
(’0.36 a0.40 p.Kg.), NeurendePinken
a 110, Melk60 a 100, Guste id. ’4O
id. ’5O a 100, Drachtige id.
a 80, allen per stuk. Op de stallen besteedt men voor
vette Runderen ’0.48 a 0.54, vette Kalveren ’5O a
90 (’0.50 a 0.56 per Kg.); vette Varkens ’0.37 a 0.40
a 10.— per stuk;
per Kg.; nuchtere Kalveren ’8.
Biggen ’0.65 a 0.95 per week.
Texel, 4 Dec. De Veeprijzen heden ter markt en
in den commissiehaudel besteed, waren als volgt:
Koeien: vette ’l7O a 210.—, Melk- ’135 a 160, Gelde
’llO a 145, Kalf- ’l5O a 185, Varen dito / a
—, Ossen
a—, Stieren f
a—, Kalfvaarzen ’120.— a 150, Gelde Vaarzen
75 a 110, Graskalveren ’4o.— a 45. —, nuchtere dito B.— a 13.—,
Rammen
a —.—, Gelde Schapen ’lB. a —.—,
Fokschapen /18.— a 20.—, weide dito —. a—.
f
a —.—, oude Paarden ’45" —,
Lammeren/-.—
Werkpaarden ’l2O a 200, Rijpaarden
a 880,
Veulens ’lOO a 125, magere Varkens —.’225a—. ,
Sohrammen ’lO. al3. -, Biggen/ 4.— a 6.
alles
per stuk; vette Varkens 18— a 18% ets. per %Kg.

—

—

’

— — — —
’
— —
—
—
— —

’—

—
—

’’

Sneek,

’

’6O

—

’ ’ ——
’ ,

—

—

,

KAAS EN BOTEN.
5 Dec. Boter le soort ’49.50 a—.—, 2e id.

Boter der
—
le keur ’49.— a 49.50, 2e id. ’4B.— a —.—,
eeniging
’—
3e id. 47. a—.—, 1 aagste —.— a —.—. Aangevoerd:
—

a -.—, 3e id. ’—.— a —.—,

’

—

’

Ver-

’225

’

’ ’

’

’

’

’—

—

’

Brieven uit

opgebraoht.
de kerkvoogdtj der Ned.
Te W ir d u m (Fr.) heeft
50 gegeven voor de nagelaten
Gemeente
Herv.
Wisselkoers van 5 December.
betrekkingen van gesneuvelden nit Transvaal.
k. ’12.07 g | Idem ..lm./ —.— g
Londen.
S pCt
Te Oudenhoorn (Z.-H.) is 115 geoolleoteerd.
Idem 2m. „ 11.88 g | Disconto
g
is 205 ingezameld.
Amsterdam kort 208.95
209.25 p
-.
an
Te D e L i er, bg
»
Ante*. 4
uec.
R otterdam kort 208.95 g 209.25 p
TeNgverdalis geoolleoteerd 471.85% voor de
Koers van het Geld bij de Ned. Bank sedert 4 Oct.
Vereeniging. Voor het Roode
1899. Disconto van Wissels met drie handteekeningen Ned. Zuid-Afrikaansehe
en verschillende artikelen ingekoKruis iB aan geld375;
(witte aanvraagbiljetten) 5 pCt. Disconto van Wistotaal 850.
men ongeveer
sels met twee handteekeningen en van promessen
(blauwe aanvraagbiljetten) 5% pCt. Interest van beTe Leimuiden is voor de Zuid-Afrikaansehe
leeningen van Binnenl. Effecten 5 pCt. Dito Buitenl.
Vereeniging
161.11% en voor het Boode Kruis 70
Effeoten 5% pCt. Dito Goederen 4% pCt. Korte Beingezameld.
eeningen 6 pCt. Voorschotton in Rek.-Cour. 6 pCt.
Prgzen van Coupons. Oostenr. in p.
20.87%, Dito
Te Vlissingen is in het geheel 2661.46 ontin Zilver 20.87%,Div. Engelsche per f
11.53—, vangen.
Eng. Buss. per f
11.93—, Portug. per i f —.
Te Tiel is tot heden voor 2917.87% op de
47.40—, Belg.
47.30, Div. Egksm.
Fransche
Hamb. Bussen ’1.21—, Bussen in Goud lijsten geteekend.
in Z. R.
1.25—, Pap. Roebel 1.25—,
R.
Hoogwater, 6 Dec.
Poolsche p. Z. R. I.so—.Spaansche in frs. 47.20!
's m. uur min. '■ n. uur min.
1.70—,
Binnenlandsche Piaster
Amerik. Goud Dollar f 2.46—, Mexikaansche Dollar ’1.14—.
Ymiiiden
4 58
8 22

’ ’
’ ’
’
’
’
’’
’ ’’

Juli

41 %. 11 % en
%, vn.Kaas: Nieuwo Nagel f— .—
a —.—, Kanter
Kg.'
a —.—. Aangevoerd
To Li e nd e n (met Aalst en de Marsoh) heeft de
Nijkerk, 4 Deo. Boter: Aanvoer
Kg„ prijs
opgebraoht.
colleote ruim ’lOO
’l.lO a 1.25- per Kg.
FRUIT.
Te Ezi n g e (Gr.) heeft de collecte 282.21 opgeKJesteren, 4 Dec. De handel in Fruit is nog vrg
braoht.
levendig en verzending naar Duitschland had tot
heden geregeld plaats. De prgzen zgn als volgt:
Eene to Leeuwarden in do Groote Kerk
zure Appelen ’4 a 8, zoete dito ’3.75 a 4.25, Bellegegeven zang- en muziekuitvoering heeft zniver
fleuren 5 50 a 6, Goudreinetien ’9 a 10.50, Paradij193.69 opgebraoht.
zen ’6, Prinseseouobles ’7 a 8, Babouwen ’4.50,
Fabrieksappelen
’2.25 a 2.50, Handperen ’7 10,
een,
eenige
door
Te Nijmegen heeft
dames
*
Stemming: prijshoudend.
Stoofperen ’4 a 4.50, alles per Hl.
met medewerking van de
gehouden Kunst-avond
ponden of
zakken
Voorraad
Ko/Bs.
, 000 8.30 brief. Het pantserdeksohipFriesland ie aan
Ngmeegsche Voetbal- en Atletiek-vereeniging Quiek
BREMBN, 5 Dec. P««rol«um
Armour
netto opgebraoht ’615, voor de Zuid-Afrikaansohe Keutel stemming hooger, de. VV iloos 29%, do.(Irocery
de Delagoabaaiaangekomen.
29%, do. Cudahy 80 - a 80%, r'o. <'boiee
Vereeniging.
30—
a
30%,
30— a 30%, do. white label
alles loco.
De Gircns-Carré eindigt DonderTe H o o ge v e e n, met de buurtschappen Noord- Spek stemming
vast. Short Clear middles loco 29%. dag zijn verblijf te Groningen met eene galaNieuweroord en Alteveer, is
934.18% Rijst stemming prijshoudend. Koffie stemming vast.
bijeengebracht.
KEULEN, 5 Deo. Baapoliei dad M. 55.—. Deo. eere-voorstelling voor de studenten.
M.
is
58.80 per 100 Ifg.
gecollecteerd / 270;
Te Veenhuizen (Dr.)
Spanje.

Beursnieuws.

.

, Aug.19%, , April
Sept.

19-, Maart

Republieken.

1

’

Amsterdam, 5 Deo. Koffie. Goed ordinair Java
34% .rent, goea average Santos9_ 20— sent.
bn. Soember Pakel,
Afgedaan 134 bn. Ngoesrie,
323 bn. en 40 kn. Alas Tledek, 32 bn. Kandangan,
174 bn. Sengon ex diverse schepen, 80 bn. Kali Kebo
ex Stassfurt, beide laatste partijen alhier gedopt, 210
bn. Mangli, 119 bn. Geneng, 42 bn. Lebak Parai
Liberia en 66 bn. Loeboe Baya ex Kon. Regentes.
Middagnoteering: Java- Dec. 32%, Jan. 32%, Kebr.
82^, Maart 32%, April 32%, Mei 82%, Juni 33—,
Juli 33%, Aug. 33%, Sept. 33%, Oot. 33%, Nov. 33J£,
Deo.
et. Stemming vast.
Santos- Deo. 19%, Jan. 19^g". Febr. 19%, Maart
20—, April
Mei 20%, Juni 20%, Juli 20%, Aug.
20%, Sept. 20%, Oot. 20%, Nov. 20%, Deo. 21— ot.
Stemming vast. Omzet 500 balen.
■

fiuiier kalm. Deo. /10% gedaan.
Cacaoboter. In veiling werden verkooht oa, 70,000
Kg. Van Houten's A tot 93 a 96% et., dooreen tot
94% ot.. benevens 10,000 Kg. merk Helm tot ca.9092%
ot.
tot
a 93% et. en oa. 1000 Kg. Buitenlandsche
Peper op termijn, Xwnrte Lainpong in EntreprK:
Dec. 80%, Jan.
Febr. 30%, Maart 30%, April
Aug. 31%, Sept.
Mei 31-, Juni 31%, Juli
81%, Oct. 32—, Nov.
Omzet 400 bn.
Stemming vast.

.

Kruidnagelen. Noteering op termijn:
in tvntrepdt: Dee. 18%, Jan.

Zauzibar

18%. Febr

Malaga, Nov. '99.
gunstige
mg
Een
wind deed
heden eon kennis
nit Madrid praaien, en wat hg mij vertelde maakte
van mijne ooren openstaande poorten en doet
mijn pen nu van zelf schr-gven. Tweemaal grande
van Spanje, drager van een der oudste titels des
lands, gaat hij de ambassades te Madrid, al naar
't hem lust, binnen door de hoofddeur of door
de zijdeur, 's morgens in het kabinet van den
ambassadeur, 's middags in het boudoir van de
ambassadrice, 's avonds in de salons van beiden
eams en ou casa. Dit enkel om de waarde zijner
mededeelingen te bevestigen : diplomatie de coulisse, zooveel ge wilt, maar mededeelingen, die
een artikel waard zgn, of uw correspondent is
zijn pen niet waard.
Hij zou geen Spanjaard geweest zgn, indien
hg" niet bij de eerste woorden al een complimentje over de „Boeren" had gemaakt. Er is
geen volk, dat zich over hun aanvankelgk succes
meer verheugt, of liever over de aanvankelijke
nederlagen vim de Engelschen, dan het Spaansche,
maar toen ik hem een hartig woordje terugzei
over de opnieuw gebleken lafhartigheid der

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 6 DEÖEtfBER 1899. 3e BLAD. Bladzijde
groote mogendheden, antwoordde hij: „"Wat wilt
ge P Dat is zoo politiek !"
En hg ging voort in ongeveer de volgende
bewoordingen: „Indien de staatkunde ooit sentimenteel is geweest, wat ik betwijfel, dan is zjj
't althans nu niet meer; zij is nu gebaseerd op
het uiterste egoïsme en egoïsme is haar conditio
sine qua non. Betreur dat zooveel ge wilt, weid
daarover nit in gevoelvolle frasen, zooveel ge
wilt, maar accepteer het feit. De zwakken worden
opgeofferd aan de sterken, de sterkste doet wat
hg' wil, de groote mogendheden zien toe, letten
enkel op, dat men hare materieele belangen niet
schaadt, en bij elke politieke of militaire_ actie
Tragen zij zich af, wat er voor hen bg te winnen
valt. De zwakke, dan wordt aangevallen, beroofd,
de buit wordt verdeeld, maar van te voren reeds
zijn zij het eens over compensatiën. Engeland
is het sterkste van allen, sterk omdat het binnen
zgne eigen grenzen zoo goed als onkwetsbaar is
en daar buiten de sterkste vloot der wereld heeft.
Engeland deelt dus de compensatiën uit, als het
er lust in heeft, zooals nu aan Duitschland in
de Samoa-quaestie, en koopt zich gewetens, of
door andere mogendheden de vrije hand te laten,
of hen te paaien met een buit die morgen verdeeld kan worden. Zooals niemand een vinger
heeft verroerd toen Spanje beroofd werd van
zijne bezittingen, ik spreek niet eens van Cuba,
maar van Porto Rico en van de Philippgnen,
zoo ook zal niemand nu een vinger verroeren
Om de Boeren te hulp te komen.
„Te minder nu men ziet, dat Engeland, dat
zoowel door de volkeü als door de Regeeringen
gehaat wordt, omdat allen het vreezen, omdat
elk op haar beurt beleedigd is geworden door
haar bloemzoete arrogantie, de hand in een
wespennest heeft gestoken. Hier en daar, niet
het minst in Duitschland, gaan stemmen op, die
het in don Duitsehen Keizer afkeuren, dat hij
juist nu een bezoek aan zijn grootmoeder brengt.
Maar behalve dat dit bezoek lang van te voren
was aangekondigd voor dezen tgd, is het van de
beste politiek, die men denken kan. Inderdaad,
de Duitsche Keizer is een van de bekwaamste
politici van Europa, die enkel de zwakheid heeft,
dat hg spontanerwijze dan iets zegt of, doet, dat
zgne vganden voor een oogenblik vat op hem
geeft. Aldus zijn bekend telegram aan President
JKruger: men zou dit slechte politiek kunnen
noemen, indien men niet wist, dat hg er de
geheele Germaansche wereld, vooral in ZuidAfrika, Voor de Duitsche belangen mee gewonnen heeft; aldus zgn terughoudendheid tegenover
de Boeren nu, waarmee hg de geheeleAngelsak-

Advertentien.

j

van 4 of minder regels ’1.15 j
27>_
Cent
iedere regel mcci
Jtiiefdadigheids-Advertentiënhalve prijs,_onder rabat
yoortuagohenpergonen.
Getrouwd:
E. P. A. J. DE EOTE
en

sische wereld wint, plus een voor Duitschland
zeer gunstige oplossing van het Samoa-gosohil.
„Niettemin, ik weet nit goede bron, dat de
sympathie voor de Boeren, die hem twee jaren,
geleden dat telegram deed zenden, niet verminderd is. Waarom laat hg hen dan nu geheel
aan hun lot over ? Omdat hij wist en weet, dat
de Boeren niet zoo zwak zijn, als men ze gaarne
voorstelt, en althans veel sterker dan Eneeland
dacht. Indien hij al niet denkt, dat de JBoeren
het op den duur zullen winnen, hij is overtuigd,
dat de strijd lang genoeg kan duren om Engeland tegenover ernstige moeilijkheden elders te
brengen. Het spreekt vanzelf, dat de Engelsche
Regeering in de Indische en JBgyptisohe dagbladen geen enkel bericht van hare nederlagen
doorlaat, integendeel, in die kranten leeat men
natuurlijk van de eene schitterende overwinning
na de andere. Maar Rusland draagt er zorg voor,
dat de werkelgke waarheid, ietwat gekleurd nog,
doordringt in Indië, in Frankrijk, in OpperEgypte, en reeds nu komen ook inderdaad berichten, dat de Kalief, dien men het vorig jaar
volkomen verslagen achtte, opnieuw moed heeft
gevat en op Khartoem aantrekt. Acht dit bericht voorbarig, naarmate de oorlog in Afrika
langer duurt loopt Engeland gevaar, dat het
werkelijkheid trorde.
„Die dingen ziet ook de Duitsche Keizer niet
zonder genoegen, en hij is overtuigd, dat de
Boeren eerlang zullen geholpen worden door de
omstandigheden, zonder dat hij de Duitsche belangen aan een van beide zgden voor 't minst
compromitteert. En zelfs in het ongunstigste
geval, dat de Boeren zullen verslagen worden,
een geval dat nog altijd voor waarschijnlijk moet
worden gehouden, zal Engeland, blij dat het hen
overwonnen heeft, en dus de handen vrij krijgt,
hen niet willen tergen tot het uiterste, en hun
een eervollen vrede aanbieden, om zichzelf daarna
als de edelmoedige overwinnaar te huldigen. Dit
enkel wordt bereikt, wanneer de Mogendheden
niet tusschenbeide komen.
„Maar er is meer. Herinnert ge u het bezoek
van den Heer Moerawieff, denRnssischen Minister
van Buitenlandsche Zaken, te San Sebastiaan,
en zgne langdurige oonferenties met de KoninginRegentes en den Heer Silvela, gevolgd door zijne
even langdurige conferenties met de leidende
Fransche en Duitsche staatslieden ? En die bezoeken even vóór den tegenwoordigen oorlog,
die toen reeds onvermijdelijk was, al had hri
gaarne gewild, dat de vredesbreuk een weinig
later ware gevolgd. Rusland bejammert het, dat

|

Behuwd-1

vader, de Heer

JOIIANN DIETEPJCH
CHEISTOPH HöPKEN.
Uit aller naam,

betuigen voorde
bg hun Huwelgk ondervonden
belangstelling.

arLn' \( 4 Dec. 1899.
TArnhem,

—

De Heer en Mevrouw HERPEJL
JTTEEJENS berichten de geboorte
van eene DOCHTER.
Amaterdam, 4 Dec. 1899.

visch weder bijzonder billgk.
C. VAJN JPJEL, Vischhandel,
Nieuwediep.

ds verdere

betrekkingen.

E. H. A.
W.
Nhmegen, 1 Dec. 1899.

£

Benige kennisgeving. (2778)

__________________■__—i_——i_————i

Heden overleed tot onze diepe
onze geliefde Zoon,
Broeder en Bohuwdbroeder

Hedennaoht overleed plotse-

ling te Haarlem, onze geliefde

Vader en Behuwdvader,de Heer
FBANS GEIMBEEG,
Administrateur bjj de Stoom-

HENDRIK CAREL JANSE Jr.,
in den ouderdom van bgna
37 jaren.
H. C. JANSE.
J. JANSE.
J. B. M. JANSE—

vaart-Maatschappij„Nederland".
M. GEIMBERG.
H. VAN GlJEN—Gbhtbebq.
J. B. VAN GUEN.

NsiJBNHtriJS.
A. J. JANSE.
Amsterdam,
2 December 1899.

G. MULLER—Geihb-bo.
T. C. MULLEB.
J. GEIMBEEG.
Haarlem, 4 Deo. 1899.

Eenige en algemeene kennisgeving.

irt ——-n

________!__■_----

iimin—uiin

Heden overleed onze

innige droefheid I
overleed heden te Haarlem, jj
plotseling, mijn eenige Broeder,
mgn

de Heer FBANS GEIMBEEG,
in den ouderdom van 66 jaar,

betreurd door
J. W. GEIMBEEG.
Amsterdam, 4 Deo. '99.

diep

nui—niMir

geliefde

Moeder, Behuwd-, Groot- en
Overgrootmoeder, Mejuffrouw
JANNETJE DIK, Wed. van den
Heer E. V-ltHuub, in den gezegenden ouderdom van 84 jaar en
8 maanden.
Uit aüer naam,

Starnmeer,

A.

4 Deo. 1899.

■■_■__■»_-__■—MSBa-MMMUMISII-118

de talrijke bewgzen van
deelneming in het verlies
hunner geliefdeMoeder en Bebuwdmoeder, Mevr. de Wed. Mr> M.

Voor

Te 's-Gravenhage overleed
heden, tot onze diepe
na eene korte ongesteldheid,
onze lieve Zuster en Behuwdzuster,

betuigen de onder-

geteekenden him hartelgken dank.
H. VAN DELDEN—

't-Qravenhage.

S. VAN DELDEN.

S. J. ANDEIESSEN
C. M. ANDEIESSEN—

Amsterdam, 4 December 1899.
Willemsparkweg

Lansdorp.

Bussurn.
8 Deo. 1899.
wg

de treu-

rige tijding, dat onze geliefde

Zoon en Broeder, PIET JAN
in 't Hospitaal te
Ladysmith aan bekomen wonden, in den ouderdom van 21
jaar, ia overleden.
Mevrouw J. A. VAN DEN
BROEKE—Mijnlict..

M. C. VAN DEN BROEKE.
J. VAN DEN
(^msterdana).
x a *r
J.
A. VAN DEN BROEKE
30 Nov. '99.

(Eenige en algemeene kenmsgenin^).
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_

VanilleAmandelCitroenChocoladeFrambozenAbrikozenAardbeienAnanas- of
Perziken-

\

k»? 8

j£_

’ __

f

/

******
03
_zgjgj

*^^
O».
'
«raagt dan Uwen winkelier naar

Mono^rampüddinw°ödBP
. . Prijs
M.

met Suiker
per pakje 10 ets.

EugTOSbijB.VANDEIISLUYS
ROTTERDAM,

Lenve-aven 131.

AMSTERDAM,
Spuistraat 245.
(862)

Kippenvoedör.
Puik
Voer,
w

__-\_SB_,

l§jgf|ffl
_\__*"%W

getnenud

Alais,
Tarwe.
'5.50 per Mud. S.
CAMPHDIS,
Hoerengracht 13, Amst.

Ê_mÊÊ& Vraag' itoüsler.

Vraagt!!!

Sigarenfabriek.

Uwen leverancierde Alcoholvrije

Ter opl. in hetTabaksvak kan
een JONGMENSCH gepl. worden.
Br.
lett. IJ JF 757, N.v/d Dag.

„EIIGËM," Breda.

O.a. Aardbei
FramMandarijn en Sinaasappel.
j_S_F~ Deze dranken munten uit
door hunne fijnheid van smaak en
(8608)
büzondere zuiverheid.

Waltham Horloges.
F. W. LONING,
(1576)
Damrak 87.

HAARLIJDERSP

(2167)

te
Aangeboden
tig gezin P.

Nómegen

in defmet Dichtertje

van 10 jaar, geheele zorgvul-

dige opvoedingvan eenMeisje

van dien leeftijd van deftigen buize,
tegen nader overeen te komen

(2676)
oonditiën.
Br.
lett. B B 57e. N. v. d. Dag

nabij de Oude stad, of een
Terrein waarop oudeperceelen
in een der bevolkte buurten
van Amsterdam, ter grootte van
(2806)
700 ix 1200 M.
Aanbieding bjj den Makelaar
F. HEIN, Nieuwe Looiersstraat 11.
■ "koor insohrijving te Koop bijna

Valt uw Haar uit of hebt u roos
gebruik
of schilvers op uw
een flacon van deze vlug werkende
HAARBAL3EM. Hebt gekleine
kale plekken op uw
dan
tweo, ol' groote of verouderdekale
plekken door klieren of andere
haarziekten, dan wat meer. De
gunstige uitwerking van dezeHaarbalsem is eenig en zeker; ook wordt
de Baard door deze llnarbalsem
zeer snel ontwikkeld. / 1.25 per
tegen
voor buiten
toezending van postwissel bü

J. T. MULDER,

I " 2100 staande Denneboo-

Eenitj Haarhersteller ter wereld,

rende aan de Boomsoh Katbolioke
Kerk en armen te Bijsenburg. De
Insehrgvingsbiljotten gesloten in
te zenden vóór of op 20 Deoember
a. s. aan de Pastorie, te Rijsenburg.

op bijzonder voordeelige oonditiën
te bekomen bij

DIBB, waaronder zeer vele zware "
Masten zijn, in het bosch achter
Ueerenwegen, te Zeist. Toe' ehoo-

Voorwaarden:

Het moet ontruimd zjjn voor of op 1 November 1902. Hetaliiig 4 contant bü
toewijzing. Dagolijkfeche Aanwijzer
in genoemd bosch, C. WEEEDE-

STBIJN.

en

HOUDEBS van O u d e r-A m s t e 1
zullen op Dinsdag 19 Deoember e.k., des middags om 12 uur,

ten Baadhnize, in het openbaar
Aanbesteden voor h»tjaar 1900.

De levering van Leerboeken onverdereSehoolbehoeften ten behoeve
der drie O. L. Scholen.
Lijsten van het benoodigde en
Monsters zjjn van af 7 December
e.k. ter Secretarie verkrijgbaar.

_

(2813)

Geineen te-Gasfabriek
te

|

ARNHEM.

Op Dinsdag

den 19 December 1899, dea namidddags té 2
uur, zal door don Directeur der
Gemeente Gißfabriek

Arnhem
aanbesteedi
De levering van Magazijngoederen in 12 Perceelen, benoodigd gedurende het dienstjaar 1900
Prös van het bestek met gezegeld
inschrvjvingsbiljet, bjj franco aanvrage, len bovengenoemd Kantoor
verkrijgbaar a 50 Cent.
(2812)
De Directeur
J. BLOM Szn.
iv het openbaar worden

te

'

' '

"

i

's-öraveland 168.

ja£-^«A.SCUII»PERWz.
Yelpsclie Rijiuigfabriek.

Voorhanden diverse nieuwe

'

——^—*

Piano-Onderwijs,

JPraetisch en Theoretisch,
Mej. H. HALBERSTADT;
Gedipl. Wed. Toonk. Vereeniging, Prinsengracht 156.(1493]

BLIK-EMBALLAGE.

Het beste Adres voor alle

soorten Blikken-verpakking is de

Blikfabriek.

Krommenie.
(3528)

BRUSSEL.

'

Pensionnat Francais,
88 Avenue d'Auderghem.

Kostschool v. Jonge Meisjes.
Talen, Muziek, enz., Knip- en
Kookcursus 420 per jaar.(2281)

liötel de’ Oude Graaf,
Kalverstraat 12.

Gedurende de restauratie van
de
blijft het H6tel
(2619)
geopend.

Heden verschenen,
en Ver-

voor

Jonggehuwden

4 Boeken met ruim
25 Platen. Deze vier Boeken

met Pisten in een verzegeld
Pakket frauco thuis na ontvangst van 50 Cent per Post■ wissel of Zegels, adres Bureel
g De Werkgever, te Zierikzee. (2785)

Dame

wenscht Duitsche
ÏTteue
Il Convêrsatieles Opgave van
conditien franco brieven,

onder
No. 3751. Ho.'kii. J. H. HE WIT
(2791)
Utrechtschestraat 54.

Vraagt uwen Winkelier

ZWAARDEMAKERs
Bisschopwiju
(2698)
Ëas-Vereeniging.
. KN
Gelden
deposito
Rente voor
Witte Kardinaal,
voorafo-ptfi'dg.3 "/<,
Meléóti
voor
(2793)

BIJTUIGEN.

F. A. BUITENWEG, Velp.

Schooibehoeften.
WET

BTTBGEMEESTEB

(7734)
'■"■

Zaanlandsche
WOUD &

AMERIK.

Koop gevraagd:
prWilliüeeütieerle Te
Een BOUWTERREIN in Of

125.
Zie verder de Advertentien
betreffende Pamilie-tHingelegenheden in het _\e Blad.)

Trucliteulikenreii en
JUiuionadë Siropen,
van de Fabriek

!||

.

ALTINGKRONENBERG-Chebnao

JOHANNA ANDEIESSEN,
ln den ouderdom van 73 jaren.
J. ANDEIESSEN.

p

leven in de cacao-brouwerij en gelijktijdig daarmee
Vraag naar VERKADES Pr. Z. lange beschuitjes, di^
zich zoo goed leenen voor hót gebruik bij cacao en
chocolade. Ze zijn bestrooid met suiker en een
i weinig kaneel. De extra suiker op het beschuitje '
i eü. het pikante smaakje derkaneel maken het geheel Mi
| „juist goed". Tn blikjes van 60 stuks a 25 cent.
VERKADE & COMP., Zaandam.
(3796)

HU

„Arends-

Wed. E. MOERMAN—
Bosch.
's-Gravenhage. 2 Deo. 1899.
Volstrekt eenige en algemeene
kennisgeving.
De begrafenis zal plaats heb- jg
ben op Woensdag 6 Deoember |
te 12 uur van het stationsgebouw te Delft.
(2787) I

Wed. A. Stokbüijzbn,
in den ouderdom van 46 jaren.

Zoodra de herfst in het land is, komt er weer

II

jaren,
in leven Administrateur bij de
nomeiis

KooktonDagelijks
1 persoons vau 25—40, kolossale groote Tongen van 45—65 en
Baktongen van 15—20 cent p. st.
Levende groote Schol die bijzonder aan te bevelen is van 40 oent—
I.—. Verder levend krimp gesnefden
Kabeljauw,
Tarbotten,
gen

enz. enz.

FBANS
in deu ouderdom vau 47
Mede

Zeevisch.
Versche
verkrijgbaar

Geamhte begunstigers. Deze week
zön do prijzen van versche Zee-

Heden overleed te Amsterdam, ten huize van Doctor
C. H. A. WESTHOFF, na langdurige ongesteldheid, de Heer

Tabakmaatschappij

Tante, Mevr.
te Nijmegen, onze lieve Moeder
FROUKJE DE WAAED,

Heden ontvingen

£eu fraai handschrift, eene groote aanhcveliug.
Volgons mgne geheel nieuwe methode zijn hoogstens vijftien
LESSJÈW, ook per Correspondentie, noodig om zelfs het slechtsteschrift
te veranderen in
vlug, loopend. Vraagt Proepeetusbjj G. MEEREBOER, Leeraar J_". 0. Schoonschrijven, Nasaauplein 9, Amsterdam. f 636)

M. E. HöPKEN—
KAMMEIJEB.

burg", Deli.

Heden overleed tot diepe
droefheid van ons en van al
de haren, ten huize van onze

Tot

kaanache quaestie onopgelost, omdat Engeland
er als een wig tusschen zit. Zooalniet van rechtswege, dan toch feitelg'k behoort het oostelijk
grondgebied van den Sultan aan Frankrgk: het
grootste gedeelte zijner onderdanen daar zijn
ingeschreven als Franschen; Spanje bezit de
sterke vesting Ceuta en een niet gedefinieerd
grondbezit daarom heen. Hoewel het zeer zwak
ia op het oogoablik, zon het toch niet goedschiks
kunnen toelaten, dat een der groote Mogendheden, allerminst Engeland, dat zich reeds in
Gibraltar heeft genesteld, zioh a deux pas van
zgne grenzen tegenoverhet Iberische schiereiland
nederzette, nota bene in een land, waar het
althans de oudste historische rechten heeft, en
waarop het nog altijd meer reoht hoeft dan eenig
andere natie. Ik geef 't u niet als een feit, daar
ik bij de conferentie van Graaf Moerawieff met
Is Duits ehland ondergaat daluehtonze Koningin en den Heer Silvela en de aoheepvaart steeds grooter uitbreiding, ook in het
Fransche on Duitsche regeeringsjjersonen niet militaire wezen, daar de verkenningen voor de
tegenwoordig ben geweest, maar ik heb goede cavalerie, tengevolge van de betere vuurwapens, hoe
redenen om te geiooven, dat daarbij een gelanger hoe moeilijker worden.
schikte oplossing van de Marokkaansche quaestie
Nog altgd is de ballon-oaptif aan de orde, thans
is ter sprake gebracht, een oplossing, waarbg hg, voorkeur in vlieger-vorm, terwgl van den kogelEngeland aan het kortste eind zon trekken.
vorm is afgezien, wegens zeer geringe
„Gij vraagt mij welJk belang Rusland bij de reeds bg een windsnelheid van 6—7 M. Hetstabiliteit
beginsel
oplossing dezer quaestie heeft? "Welk belang van den vlieger, eenigszins schuin tegen den wind
heeft het om dat schitterende gezantschap aan in te gaan Btaan, en alzoo te worden opgeheven, is
er
den Sultan te zenden, dat pas met zooveel plechbg toegepast, en maakt 't mogelgk ook bg ongunstig
tigheid ontvangen is f Louter om een tegenwicht woder op te stijgen.
tegen de Engelsche pretentiën ïn de MarokDe ballon is in twee deelen verdeeld j het bovenste
kaansche schaal te werpen. Indien het bij een
verdeeling van Marokko geen dadelgk belang grootere deel berat hot waterstofgaa als sth'glrraobt,
heeft, het kan geen kwaad aan de zeekust van terwijl het onderste kleinere deel met lucht gevuld
dat land een station onder Russische vlag te raakt en dient om den vasten stand te verzekeren.
bezitten. Het voordeel van een en ander is, dat Aan het achtereindevan den ballon is eene inrichting,
Engeland wordt beziggehouden en Rusland daarovereenkomende met den staart van vliegers, bedoor tijd wint. Men laat dus de Zuid-Afrikaansehe staande uit een 100 M. lang touw, aan welks einde
gebeurtenissen haar loop, zich voorbehoudende een kleine, ringvormige ballon is bevestigd j hieraan
om, wanneer Engeland zgn rekening uiet de is weder een touw met vele kleine ballons verBoeren vereffent, eenige openstaanderekeningen bonden. Hierdoor wordt zelfs bg harden wind de
met Engeland te vereffenen, maar daartoe is het vaste stand verzekerd (tot 14 ü 15 M).
noodig, dat geen der Mogendheden nu overijld
De stgghoogte bedraagt 1000 M. by een 6—B K.M.
optrede."
grooten gsziohtsafstand. De gemeensohap met den
Ziehier in hoofdzaak, wat mgn zegsman mij
grondgeschiedt telephonisoh.
mededeelde, en wat ik u geef als de beschouwing
Verplaatsing geschiedt snel en gemakkelijk, waarvan de zaak aan den anderen kant.
door men ze onttrekken kan aan het vgandelgk vuur.

Amsterdam, 4 Dec. 1899.

C.
die hunnen dank

Wetenschap en Kunst.
Het Museum van Knnstngvar h el d t e
Haarlem werd gedurende de maand November bezoent door 860 personen. Uit da aan genoemd Museum
verbonden boekerg werden 168 boeken en plaatwerken
aan belangstellenden n.'.ar verschillende plaatsen van
Nederland verzonden. Tevens werden onlangs twee
periodieke tentoonstellingen gehouden en wel te
Alkmaar en te Zutphen, terwgl gedurende December
eene tentoonstelling to Maastricht wordt voorbereid.
Deze periodieke tentoonstellingen worden samengesteld uit voorwerpen uit het Museum, betrekking
hebbende op de artistieke houtbewerkingen de artistieke metaalbewerking naar textiele kunsten, welke
verder worden aangevuld met de decoratieve werken uit
de aanziealgke verzameling plaatwerkender boekerij,
alsook met studiën en werkstukken, vervaardigd door
de leerlingen der Sohool voor Kunstnijverheid. Zg
werden reeds op versohillende plaatsen met goed
gevolg bekroond en dragen er veel toe bij de belangstelling voor de decoratieve kunsten en de kunstambachten op te wekken.

Engeland, maar naarmate de aanhangige oorlog
langer daart, wint het meer tijd veor zgne krggstoerustingen. Opnieuw een toeeohonwer, die er
belang bij heeft oa althans niet op dit oogenblik
tusschenbeide te treden, maar zijne preparatieven
maakt voor morgen. Nog altijd is daar de Marok-

SLECHTE SCHRIJVERS,
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Heden overleed, na een lang" fl
durig lgden, in den ooderdom S
van 54 jaren, onzo geliefde
Echtgenoot, Vader en

het nog niet gereed is voor een oorlog met

12

a,
dag
Mei,tien dagen
3}-_
Voor langere termijiienop nader
overeen te komen voorwaarden.

„

„

""

Bewaring van Waarden
volgens reglement, grutis verkrijgb.
DM niitiiO'fii;.
4msterdarn. 5 Dec. lSi'9.

Ëelite Postzegels.
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25 Servië
60 Spanje
25

Mk. 1.75
1.50

„

t'vertoßico,,

1.50

30 Arg. RepM. „ 2.50
1000 Dwersen „20.—

Alle verschillende.
Porto extra. Catalo-

S_M__H? us
seriën gratis.
Sw.~rxrv-i W.KüNAST, Berlin.

W 64. Önter den Linden 15. (107S)

imWELIJK.

Litter. Stud., K. K., die binnen
't jaar z. stud. denkt te volt.,wenscht,
om boter z. stud. te kuun. voortz.
in kennis te komen met zelfst.flink
gefort. R. KJ. Dame, m. aangen.
uiterl. en degel, karakter. Brieven,
ond. lett. P 243, Kiosk Koningspi.

Geheel gereed
Warmen Wgn.
J. ZWAARDEMAKER Cz., Amstd,

f 10000.
f lOOOO.—

gevraagd
op
polis vau Levensverzekering eu
twee soliede Borgen en geregelde
aflossing.
(2773)

Direct

Br. fr. lett. E K 694,

».

Kieuw I

Kieuw !

v. d. D.

Voor den Handel.

Copieboek M Inkt.
Droi
Door

eenvoudig met de hand
Copiëeren blad te
strijken, verkrijgt men onmiddellijk

over het te

een zeer duidelijk afschrift
zonder water, spons of pers.
Vraagt attesten aan Gez. HOJEJN,

Valkenburg, Limburg.

(2794)
Agentuur voor Nederland.
1000 fo. met Inkt ’4.— ) franee
„ 2.50) rembour»
500 „

„

„

Boek- en Kunatdrukkerh'

T/h BOELOIr'PZEN-HeBNEB

en VAN

SANTEN

Amsterdam
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Binnenlandsch
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5 December.
Haag
wordt ons geschreven,
dit Den
dat de benoeming van Jhr. Mr. T. A. J. van Asch
van Wgck tot burgemeester van Amersfoort zijn lid-

maatschap van de Eerste Kamer niet doet ophouden,
omdat het burgemeesterschap niet beschouwd wordt
als een bezoldigd staatsambt.
De benoeming veroorzaakt eens vacature in den
Gemeenteraad van 's-Gravonhage, voor het eerste
district.

Onderscheidene hooggeplaatsteoud-

studiegenooten van
den afgetreden Gouverneur-Generaal aan de Delftscho
inrichting, hebbeu Jhr. van der Wijck een vriendschappelijk diner aangeboden.

en andere 0.-I.

van Carl Wagner en Leo Stem. Stalles en Balc. 2,
Part. ’l, Gal.-loge 0.60, Gal. 0.35,
Diploma's niet geldig.
met 5 pOt.
Donderdag 7 Dec. (8 u.l Gothov Gruneke's DamesOpeeette-Gezelschap. (Tooneel zonder Mannen). 1.
De Sigarettenmaaksters, Operette van Joh. Strauss 2.
Weener Zang Divertissement; 3. De Schoone Adolar,
Operette van Suppé. Stalles eu Balcon
Loge
Part. 0.75. Gal.-Loge 0.50, Gal. 0.35, met sp'Ct.
Loge

’’

’

—

’

Diploma's niet

geldig.

’

’

Hollandsche Schouwburg
Amstebd. Opebette-Gezelschap. Woensdag 6 Deo.
(8 u.) Optreden van de dames Buderman en Sohns
en van den Heer F. Phlippeau. Bel Model, van Suppé.
Front-loge 2, Stalles f 1.50, Pnrquet f 1.25, Zgloge
’l, Part.
0.75, Frontbalcon 0.75, Zijbalc. 0.60,
Amph. f 0.40, Gal. ’0.25.
(Plantage Middenlaan).

’’

Salon des Variétés

’

(Amstelstraat).

’

Dir. S.' Frank. Dagel. (8 u.) Optreden van een
Operette-gezelschap. Verplioht programma ’O.lO.
Woensdags, Zaterdags eu Zondags (2 —4 u.) Dag-

Entree vrö.
Schouwburg Frascati (Plantage Middenl.).
Tooijeelqez., Dir. Prot k. Zn. Woensdag 6 Deo.
(8 u.)
Dame van Maxim. Stalles ’l, Part. f 0.50,
Gal. 0.30.
Schouwburg (Plantage Fransche Laan).
Dir.Stoel & Spree. Woensdag 6 Deo. Geen Voorvoorstelling.

’

In het kiesdistrict Weesp is voor de
Provinciale Staten van Noord-Holland eene vacastelling.
ture ontstaan door het vertrek van Mr. M. J. van
Paleis voor Volksvlijt.
Lennep naar het buitenland.
Amstbbd. Opebette-Gezelschap. Vrijdag 8 Dec.
’1.25,
Tot ho o f d-i ngel a n d van denpolder (8 u.) liet Model, van Suppé.
met 5 pCt. sted. bel.
Schellinkhout (N.-U.) is gekozen de Heer J. Ham, ’0.60,
Nedeblandsche Opeba, Dir. C. van der Linden.
en tot lid van het Dagelijksch Bestuur de Heer K.
Zaterdag 9 Doe. (8 u.) met medewerking van Mej.
Houter.
Fanny Francisca. Mignon, van Thomas, f 2.50, f 2,
1.50,
’0.40.
Te Graft (N.-H.) istotlidvanhetpolFlora (Amstelstraat).
gekozon
de Heer J.
lerbestuur (vacature (J. Muijs)
Dir. A. Nöggerath. Eiken avond (8 u.) SpecialiDekker, te Alkmaar.
teiten-voorstelling. Toegang vry. Verplicht programma ’O.lO.
In weerwil van de vermeerderde BijksZaterdag, Zondag en Woensdag (2 u.) MiddagOostbedraagt
voorstelling.
subsidie
in de Friesche gemeente
Stellingwerf de hoofdelijke omslag nog bijna 6 pCt.
Warmoesstraat 180.
Dagel. (8 u.) Optreden Specialiteiten. Verplicht
Te Leeuwardenheeft de gemeente de programma 0.10. Zaterdags, Zondags en Maandags

’

verordening op den verkoop en de keuring vau vleesch,
visch en vruchten, ook toepasselijk gemaakt op gar-

nalen.

Burg. en Weth. van Nijmegen hebben
de zalm- en prikkenvisscherjj in de Waal, voor zooverre de gemeente Nijmegen daartoe gerechtigd is,
verpacht. De hoogste inschrü ving was van don Heer
111lper jaar
J. L. Struik Dalm, aldaar, tegen
gedurende 12 jaar.
Gedurende de maand November j.l.
zijn te Lobith gepasseerd 3861 schepen en 6 houtvlotten, waarvan 2133 schepen en 6 vlotten met bestemming naar Holland en België' en 172Sschepen naar
Duitschland.

’

Depost-oonducteur A. C. van derWolle, die b_ het trein-ongeval te Capelle werkzaam
was in het postrijtuig van trein 80 bis en die sedert
dien tod wegens verwondingen buiten dienst was gesteld, is nu, na geneeskundig onderzoek, voor den
dienst bü de posterijen ongeschikt verklaard.
'Op

de drukkerij

der heerenVanden

Bergh's Limited, margarine-fabrikantente Botterdam,
werd tijdens het bezoek van HH. MM. do Koninginnen
op 25 September jl. een fraai portret van de Koningin
gedrukt dat nu door de generaal-agonten Leo
J. Andrießse gratis onder de klanten verspreid wordt.
Een alleszins waardig geschenk.

Rechtzaken.
Het Openbaar Ministerie bg den Hoogen Baad
heeft geconcludeerdtot verwerping van het vroeger
vermelde cassatieberoep van een Amsterdamschen
advocaat tegen zgne veroordeeling tot 1 boete,
wegens het in de gemeente Amsterdam op eenrijwiel
op den Heiligenweg roden in eene andere richting
dan door Burgemeester en Wethouders bö openbare
kenniageving voor dat verkeer is aangewezen.

’

Het Openbaar Ministerie achtte den Gemeenteraad
bevoegd tot het maken van de bedoelde bepalingen,
waarbij aan B. en W. is overgelaten de aanwijzing
van de straten, waarin niet of beperkt mag worden
gereden.
uitspraak 2

Januari a.a.

Stadsnieuws.
De Heer J. N. J. Jensen, alhier, is met
ingang van 16 November jl. voor den töd van een
iaar benoemd tot amanuensis aan de Bibliotheek der
-niversiteit van Amsterdam.
Bij ver schillen d e winkel ier a werden
ia de laatste dagen goederen besteld op volgbriefjes,
die bö nader onderzoek valsch bleken te wezen.
Eenige Winkeliers, overstelpt door St.Nicolaasdrukte
en wellicht geen töd hebbend tot voorafgaand onderzoek, gaven de goederen mede en werden het slachtoffer dezer oplichterg; anderen, bedachtzamer, gi-i-gen eerat eens informeeren en ontdekten zoo het
boos opzet. Allen kwamen ten slotte met hun klacht
bö de politie, die thans zoekt naar den oplichter of
de oplichters, want, naar de verschillende persoonsbesohrövingen te oordcelen, nu eena lang en schraal
en zonder baard of knevel, dan weer klein van
postnur en donker van uitzicht, schijnen er meer dit
eerbiedwaardig bedröf uit te oefenen.
De oommissaria van politiein de 6e
sectie, bureau Oudebrugsteeg, verzoekt dringend de

juffrouw,wier bruin ledoreu portemonnaie, metknopaluiting en waarop met witto letters de woorden „Echt
kalbleder", in den avond van Zondag den 3n December 1.1.0p den Nieuwendijk is gerold, zich zooi-moedig
mogelök

aan zön oommissariaat

te

willen vertegen.

euz.

Tooneelvoorstellingen,Concerten
Stadsschouwburg (Leidseheplein;
„Hbt Nbokklandsou Toowbbx".
Kok.
Woensdag 6 Deo. (8 u.) Tolias Bolderman, Toon^elapel
van Doctor Ju ris.
Donderdag 7 Deo. (8 u.) Do Trek, BIüs»>«l van
Molière, vertaling van Taco H. de Beer.

Faut. de Hftlc. on Kront-Uoven-L0g»!’2.50,
Front-liuiiedeu-Loae» f % Z'li liatiooei)Parket (drie eerste r'rieu l'arfc.) 1.50,
Part. ’l, met 5 pOL Sted. Del.. Uaauil.-I/OH"»
f i,
0.75, U
Ie Amph.
’0.60. 2* AmpK. $ o.SO,
Zij-Huren- on
Loges f 1.75,

’’

2e
0.30.
Nedbei,*nbschii

’

Opbra, Dir. C. van der Linden.
Vrijdag 8 Deo. (8 u.) met medewerking vja den
Hoer D. Pauwels. Cavulieria üusticavui, van M» Mugni,
bd Fali<M> T*u Leoucevallo.
Zie voorts onder Paleis v. Volksvlijt.
G-rand-Tliè&tire (AmsceUtraat).
Holl.
Dir. A. van ~\er.
Woensdag ü Dec. (2 u.) Middagvoorstelling, pa
kleine Lord. komedie. 75, 50,
et. Kinderen *5, 25,
met spCt.
12>£ et.,kind
ontvangt een souvenirtje.
ieder

's Avonds

(8

u.)

Vbsmnisde BotïeedaiTlbcbe
Toonuliitin, Dir. Le Gras en Uaupel». OplJeden
van Willem van Zayl»a. Dt Eqfüathitr, 0%p«l

’

(2 —5 u.) Middag-voorstelling.

Conoertgebouw.

7 Dec.

(8 u.) Buitengewoon AbonneDir. W. Mengelberg, met medewerking
van de heeren Joh. Messchaert (zang) en A. H. Tierie
4.
(orgel),
Geabonn. volgens voorwaarden.
Plaatsbespreking iv „OeAlgemeene Muziekhandel",
Spui 2, op Woensdag 6 Deo. (10 -3 u.) en op DonderDonderdag

dag

—.

’

7 Dec. (10-2 u.)
Nieuwe liuthersche Kerk
(liondo Kerk). Singel.

_.

Zondag 10 Dec. (2 u.) Uitvoering van gewijde
Muziek door het „Klein Koor a Cappella, Dir. Ant.
Averkamp. (Werken van
Brumel,
Josquin de Pres, Palestrina, Órlando di Lasso en
0 50.
Brahms.)
I.—, Gaanderij
„De Algem. Muziekhandel" v/h Stumpff & Koning,

—’

’

Donateurs vrijen toegang.
Panorama (Plantage).
Nova Zembla, door Louis Apol. Dag. tot donker,
0.50, Zondags
0.25.
Diobaka „de Harem", door Hobbe Smith. 0.25.

Spui

’

2.

’
’

HJunstzaal Panorama.

De Ster van Bethlehem, van den Poolsehen

F. von Zmurko.

0.25.

’

schilder

Arti et Amicitise.
Eere-Tentoonstelling Jaoob Maria. Dagel. tot Donderdag 28 Dec. (9—4 n.)
0.50.

’

Nederlandsch

Panoptioum

( AuiHtelütraat).

Lombok-groep. Labyrinth. Dagel.

van 's morg. 10
tot 's av. 10 u. ’0.50. In het Cate-Eestaurant (8 u.)
Concert door het Dames-Orkest Bichter. Optreden
van Tho Black Troubadours. Zaterdag en Zondag
Matinee.

MAIL.
De Ned. mail is Dinsdagnacht

verwachten.

te 1.27 u. alhier te

Centrale Arbeidsbeurs. M_rnixatraat 148. Telephoon 1708
Kantooruren: 9—2 en 4—7 uur. 4 Deo.
Gevraagde betrekkingen: boekhouders, kaa-

siers, enz., 3, timmerlieden, witwerkers, jaloezieënmakers en kuipers 6, metselaars, steenhouwers en
opperlieden 1, schilders, glazenmakers en spiegelmakere 4, behangers, zadelmakers, matras- en dekenmakers 1, rijtuig- en wagenmakers 1, bankwerker»,
monteurs, machinisten en stokers 5, özergietera,
slotenmakers en smeden 2, koper- enblikslagers, enz.,
1, hout-, steen-, koper-, staal- en zinkdrukkers, photografen 1, boekdrukkere en letterzetters 2, boekbinders
en cartonnagewerkera 1, kleermaker», naaisters enz.,
1, schoenmakers 2, wassohen, bleeken, verven, strjjken
en mangelen 1, molenaars, bakkers, banket- en suikerbakkera 2, wönkoopers. bierbrouwers, enz., 1, eigarenrnakers en tabakawerkera 4, kellnera, koks, keukenmeiden en kamermeisjea 3. huiaknechte, portiers in
hotels, enz., 1, koetsiers, oonduoteurs en schippers 3,
vaklieden, niet afzonderlgk genoemd, 4, werklieden
zonder vakkennis 11, leerlingen en jongens onder
18 jaar 14.

betrekkingen: timmerlieden, witwerkers, jaloezieënmakeraen kuipers 2, meubelmakers,
draaiers, houtsnöders en beeldhouwers 8, koper- en
blikslagers, enz., 1, waasohen,bleeken, verven,strijken
en mangelen 2 vr., molenaars, bakkers, banket- en
suikerbakkers 1, wönkoopers, bierbrouwers, enz., 2,
kellners, koks, keukenmeiden en kamermeisjes 4 vr.,
werklieden zonder vakkennis 4, leerlingen en jongena

Aangeboden

onder 18

jaar

8.

Financieele Berichten.
Kediri Stoomtram-Maatschappij.. Opbrengst November
14,899 in Nov. '98. Totaal opbrengst
13,000, tegen
over de eerste elf maanden van 1899 225,500 tegen

’’

’
’

’

160,689 in 1898.

Malang Stoomtram-Maatschappij.Opbrengßt November
’4700 tegen 3250 in Nov. '98. Totaal opbrengst
over de eerste elf maanden van 1899 f 94,725 tegen

in 1898.

’
’

’

’

’

Solosche Tramweg-Maatschappij. Opbrengst over November 1899 ’3900, idem over November 1898 ’4316,
vermindering alzoo van/416. Opbrengst 1 Januari
1899 ’50,274, tegenover’52,510
t/m ultimo November
gedurende dat tjjdvak in 1898, alzoo eene verminde-

ring met

’

2236.

van

’

—

’

13,413.

’

Familie-Berieiiteu.
UIT
■„■
_ND

Bevallen: 1 Dec. W.
schop, D-, Huissen.

OOUBANT-M.

Helmich, geb. Steina Bis-

3 Dec. M. Bodrieguee, geb. Erwteman,55., H. Souget,
Lugard, geb.
geb. Swaab, D- beiden Amsterdam;
Molteer, __, Tenrolde.

—

—

——

Scheepstijdingen.
Amsterdam, 5 Deo.
v. BaHet st.
tavia herw., vertr. 4 dezer
van Bjeddah.

—
—
—

Femaudo EToronha. eet,
3 Dec.
La Plata, st. Southamplon
_.■■-"■-■
n. Buenos Ayres
Baltimore, vertr. 1 Dec.

Patapseo, st.
Rotterdam
Philadelphïa, vertr. '2 Dec.

Hanseat, st.
Rotterdam
Deiaware, aang. 4 Dee.
Java
Buvma, st.
.Newyork, aang. 2 Dec.
Umbria, st.
Liverpool

30 Nov.

Rosario
n. Rotterdam

vertr-. 3 Dec.

Hydra, st.

Ibcria, st.

Kaap del

Martënfcls,

Arrni, gep.

Sfax

James, st.

vertrekken.

Elisabeth, Volkenborn,

Antwerpen, aang. 3 Dec.
Weste.nland, st.
Newyork

Alpha, st.

herwaarts.

Johanna, Driessen,
Mannheim 18, Haasters,
Adèle, Emans,
Willem I, st.
Wilhelmina, st.
Joseph, Trester,
Salve Regina, Spilzlay,
Teutonia, ISoedig,
Buiten verwachting, Vonk,
Elisabeth, de Krijger,
St. Bubertus, Fieischhaucr,
Allemannia, st.
Win. Godin de

st. Bïerapi,

van

Batavia n. Rott., arriv.
4 dezer te MarseiUe.
Het st. Oengaran, v.
Bott. n. Batavia, arriv.
3 dezer te Southampton.
v.
Het st.

de Holland

Amerika-lijn,

zal 7 dezer 4 n. n.m. van
Botterdam naar Newyork

—
—

Het st. Maasdam, v.
Newyork n. Botterdam,
pass. hedenmorgen 9 u.
20 min. Wight.
Het st. Danae vertr.
4 dezer van Gibraltar

Delfzijl, 3 Deo. De
hoppörbargesAmsterdam I
en 111, 26 Nov. van Cuxhaveu vertrokken, zijn
wegens slecht weer aldaar
uit zee teruggekeerd en
wachten nog steeds op
een gunstige gelegenheid
voortzetting

tot

der reis.

Binnenl. Havens.
aang. 4 Dec.
Bittem, st.
Londen
5 Dec.
Goole
Rijnstroom, st.
Wilhelm
st. Gefle
Sundswail
Lovisa,Bl.
Ballycotton, st.
Grangem.
st.
Croonstad
Vertr. 5 Dec.
Rurnt-Eiland
Sylt, st.
Elarlingen, aang. 4 Dec.
Huijs, st.
Huil
Prof.
Delfzijl, aang. 3 Dec.
Air», st.
Goole
met verlies van geheele
deklast cokes en stukgeslagen reddingboot

Billechiena tlelena, Drewes,
Weener
Albers, Hamburg
Union, Pronk,
Emden
4 Dec.
No.
1,
loodskotter,
Eems
Krnispost
met weggeslagen logieskap

Amsterdam 11, hopperbarge,
Cuxhaven n. Maassluis
Vertr. 4 Dec.

als bijlegger

Emmanuel, de Boer,

Juist
Nieman,
Norderney
Mredemn, Borkum
Nieuwe Waterweg, aang.
4 Dec.
Kilburn, si.
Santos
Arehtor, st.
Philadelphia
Leersurn, st.
Middlesbro
Emma, st.
Dantzig
Montevideo
st.
Pena Bosias, st.
Bilbao
B. D. Jfócai/'.Duus.Savannah
Bolland, st.
Londen
Pendennis, st.
Ergasteria
5 Dcc
Goole
st.
Amourer, st.
Liverpool
Bergen
Olaf Kyrrs, st.
Dresden, st.
Harwich
Bilbao
Elantsobe, st.
Thalia, st.
Hamburg
Energie, st.
Londen
Newqnay, st.
Poti
Franz Bom, tt.
Libau
Alexandra, st. Stettin
Vertr. 5 Dec.
Berlin,, st.
Harwich
Anglia, st.
Londen
Pelerborough, st.
Harwich
Dorothea, st.
Cardiff
Jmaierdam, st.
Grangem.
Ter-Neuzen, _»ng. 3 Dcc
st.
Londen
Halling, st.
d°.
Drie

So-iiern B<JZ«, Peck,Newhav.
4 Dcc

General

Masurler,

Londen

Alert, Leeks,

Ipswicb

Lord Ciurent/.SykesGuemsey
Vertr. 3 Dec.
Arm Webster, st.
Londen
Vlissingen. aang. 4 Dec.
Koningin Wilhelmina, st.

Queenbro

Vertr. 4 Dec.
Koningin Regentes, st.

a°.

Vertr. geen vriend, Heilmann,

A_ax, st.

Jeune Eduard, v. Dnnik,
Vrijheid & Broedermin,
Kegels,
„
m

ler.xpus. Ruis,

Rijnvaart,
Cath. Elisabeth, v. Besouw,
3 Gebroeders, Verburg,

Christina, Peperkamp,
Carolina, st.

Kranenburg,

Emil, st.

Vereinigting 13,
Risico, v/d N'oort,
Gluclc

Spieker,

Jonge Nicolaas, Spieker,
Susanna, st.

Wilhelmina, Janssen,
Vertrouwen, Wagenmakers,
Theodor, v. .Mierlo,
Elinabeth

st.
9,
Weser, Clement,
Freija, Schneckenberger,
Apoltonia, Rossbach.
Adler, st.
Morgenstern, Vath,
Kart Georg,

Vranlcfurt

Argus

st.

Elisabeth, v. Deurzen,
Leviathan, v. Geilen,
Antje, Wijnen,
Joh Ilermina 2,
Industrie 13, Kessel,
Fiat vol. 3, st.

Corn. Theodora,
Transitorines, Roosenboom,
Tromp,
2

Meteor, Kempken,
Unitas 4, st. '
Cal, Kultgers,
Wilhelmina, Meiss,
luderbeck,
lies Nova 2, st.
Venus, Venus,
Anna Theodora, Koeverden,
Neeltje, st.

Leonardus,
Anna Maria,Klarenaar,
Gort,

3

Theodorus, Verburg,

Mark & Viiitel 1, st.
Burch,
Louise
Louise, Grever,
v.
Loon,
St. Antonie,

Bergenthcim, Verweij,
Sopliia, v. Neijenhoff,

Veritas, st.
Proest,

Agnes,

st.

Gr. H. v. Bismarek, Meurs
Elsa,
Didden,

Vasan, Vitting,
Diana,

st.

Union
st.
Niederrhein 6,
Hiischmann,
vn«,
met
Gott
St. Antoine, Snijders,
Palria, Boerboom,
Catharina, v/d Bosch,
M. Ba. Tromp, st.
Maria, Peters,
Petronella, v/d Hurk,

Theodor,

alle n. Duitschland

Scheldevaart.
Hanaweert, gep. 4 Dec.
voor 4 uur
Partout, st.
Hercules, st.

st.

Intigable, st.

alle n. Dordt
Eenige zoon Joseph,
Kamermans, Yerseke
2
Janssen,
Arnemuiden
Lastdrager, Hoefnagels,

Rijnvaart.

Louis, Breens, Schengepolder,
Bernardiua Fennechina,
Visser, Groningen
Dageraad, Jonker,
d°.

Delianna, st.

Louise, st.
Fiat vol. 7, st.
W. «aan & Co. U, st.
J_>r. L. Gutjahr 4, st.
Maas, st.
D. A. P. ö. 9,
6, Kast,
i«'ft«r>n(7«», Kocks,

"

Elisabeth, Ross,
v. Duren,
Petrolea 10, Lehmann,
1, Jaeger,

alle n. Rotterdam
Bohringer,
»
35, Unger,
beide n. België
Oernelia Benjamina,
Poederooijen
Martha, Link,
Heteren
Ambulant, de
OoitgensDlaat

VerHnigung 28,

Tattje, Zaandam
Jantina, Kamman,
Wormerveer
Jantina
Veenhuis,
Geestbrug
Leonore, st.
Vereinigung 15, Ullrich,
Hildegard, Weber,
Bakker,
Dwaal ik wacht
Ruhrort 12, Nehren,
Louis, Wijckmans,
Ludwig,
alle n. Duitschland

st.
Tenaco, st.
Alerte, st.

Boerboom,
Dankbaarheid, Vcndeville,

alle n. België

Delfsfiaven

Theodora, v. Vrijaldenhoten,

Druten

Mf-asstroom 22, Hellings,
Toevalligheid,
Aegir, st.
Joh. Gerh. Maria,
Geertruida, Lioen,
Speculant, Bodewes,

Rijn, v. Putten,

Trio, Hamel,
Adrianus Joh,, st.
St. Antonius, v/d Heuvel.
Dilles, v. Duyven.
Verhey,

Risico, Pols,

st.
Pll--Ili»_,

Yi_u_*

Meijer,

Amsierdam

Atida, Loute,

Buitenl. Havens.

Jamaica, aang. 1 Dec.

Ta_ms, st,

Southampton

Amsterdam
Hamburg
Brunsbuttel, gep. 3 Dec.
Lubeck n. Rott.
Iris, st.
Ursula, st.
d". n. d.
st,
Riga n. d".
Phaedra,
4 Dec.

Hermia, st. Croonstad

d°.

n

Stolpmunde, vertr. 3 Dec.
Karlsruhe, st Rott. via Stettin
Memel, vertr. 3 Dec.
Mathilde, st.
Rotterdam
Elseneur, geank. 2 Dec.
Johann, Persson, Westervick
n. Delfzijl
wegens slecht weer
Holtenau, gep. 4 Dec.
Kbln, st. St. Petersb. n. Rott

Botterdam, 5 Dec. Aan de markt waren gisteren
en heden aangevoerd 1546 Bunderen, 229 vette en
Graskalveren, 115 nuchtere do.,
Schapenof Lamineren,
Varkens en 252 Biggen. De prijzen waren als
volgt: Bunderen lequal. ’0.66—, 2e dito ’0.60, Kalveren le qual. ’0.90-, 2e dito 0.77V_, Schapenle qual
’0.54-, 2e dito ’0.48—, Varkens le qual.
ot.. 2e
quai.
et., alles per Kg.

—

—

’

Tilburg, 4 Dec. Ter Looiersbeurs heerschte heden
drukke handel onder het

groote levondigheid en
groot aantal bezoekers.

De lederverbruikera komen

langzamerhand tot de oonclusie dat de tijd van lage
lederprjjzeu heeft opgehouden. Voor bjjsoorten zooileer van 20/30 pd. wordt reeds 65 a 70 ot. betaalt,
EÖnde eene verhooging van ongeveer 20 "/„. Zwaar
leer geldt reeds tot 75 ot.. terwijl binnenzoolleer zeer
hoog genoteerd lwordt. Naar overleer is veel vraag.
Tilburg, 4 Dec. Ter maandmarkt waren heden
aangevoerd ca. 150 Bunderen, 60 Driften en 75 manden Biggen. Slachtvee 20 a25 et., betere qualiteit
Kg. j Kalfvee ’llO a 150, Driften
25 a 30 et. per
’l2 a 20, Biggen y3 a 7 per stuk. Handel in Biggen
flauw.
Tiel, 4 Deo. De aanvoer van Vee begint zeer te
verminderen en bedroeg heden ongeveer 100 stuks.
Kg. Aan het
Handel vlug, prijzen 23 a32 et. per
einde dezer maand zön de Veemarkten dit jaar
weder geëindigd.
De aanvoer van Kool verminderd ook aanmerkelijk, prijs 3 a 6 et., Bloemkool 9 a 12 et. per Btuk,
Andijvie ’0.75 a 2.— per 100, Wortelen ’1 a 1.25
per mud. Aardappelen ’1.40 a3, Appelen
’3 a 6
per Hl.
Zuidlaren, 4 Dec. Op de Varkensmarkt besteedde
men voor: vette Varkens 33 a34 ot., Londensohe
Biggen 29 a3O et. per Kg.; Loopvarkens en
oudere
Biggen ’7 a 17, jonge Biggen ’3.50 a 5 per stuk of
65 a 85 et. per week. Handel zeer traag.
Sneek, 5 Dec. Op de heden gehouden Veemarkt
waren aangevoerd: 116 Koeien ’175 a 210, 59 Kalveren ’25 a 45, 191 Schapen ’l2 a 23, 1092 Lammeren
’l4 a 18, 6 Varkens ’5O a 70, 89 Biggen ’9 a45,
2 Stieren
a
— Paarden f— a—.
JPurmerende, 5 Deo. Aanvoer en prijzen als
volgt: 525 Koeien vette 52 a65 et. p. Kg., hooger
in prijs vlug, Gelde- en Melkkoeien prijshoudend
22 Paarden; 101 vette Kalveren
mat.; 9
a 85, mat; 112 nuchtere dito ’9 a 22 vlug;
’65
351 vette Varkens 33 a 40 et. per Kg., vlug; 34
magere dito
9 a 14, mat.; 276 Biggon ’3.— a
mat.; 2966 Schapen en Lammeren, prijshoudend
mat.; Kipeieren ’s.— a 5.75, Eendeieren ’-. a
-.— per 100 stuks.

__

_

’—

’

—

JAARMARETEN.
(Dr.), 4 Dec. Op de najaars-hoofdrnarkt bedroeg de aanvoer ruim 1100 stuks, die bö
slependen handel tegen de volgende prgzen van de
hand gingen: Eunderen ’8 a 135, Schapen ’2.25 a
12.50, Geiten ’3 a 9, Varkens ’8 a 43, alles p. atuk,
Biggen 60 a 80 et. per week.

Weerdinge

KAAS EN BOTER.

Parmerende, 5 Deo. Kaas : Aangevoerd 129 stapels kleine ’32.—, 1 st. middelbare ’3l.— a
st. commissie ’—.— a
1208 Kg. Boter, ’l.lO a
1.20 per Kg.
Botterdam, 5 Deo. Boter: Heden waren de

-

prözen naar qual.

’56 a 50. Aangevoerd waren

83

\_, 58 X« vn. en 640 stukken a Y_ Kg.
Bodegraven, 5 Deo. Kaas. Aangevoerd 144 wagens, te zamen 7,883 stuks, wegende =fc 33,295 Kg.
Prös: le aoort Goudaehe ’26.— a 28.50, 2e soort id.
’23. a 24.50, zwaardere —. a —. ;le soort
Derby ’27.50 a —.—, 2e soort ’25.— a —.— ;le
soort Edammer ’3o.— a —.—, 2e soort ’26.—a—.—,
Leidache — a
het sehippond. Handel vlug.

—

—

’

Handelsbericht

— —

’

van

Grebe &

4 Dee.
7.44 7.40 7.42
7.53

April

7.62

Juni
Juli

September
Deoember
Januari

7.18

Februari
Maart

Maïs

Mei
Juni
Juli

_

Januari

_?

Maart

-01

December
Februari
April

Mei
Chicago.

Tarwe

Docember
Januari
Februari
Maart

Mei

Maïa

Juli
December
Januari

Februari

Maart
Mei
Juli

7.54

7.56

7.62 7.54 7.56
7.63 7.55 7.57
7.59 7.52 7.53

Augustus

April

7.47 7.48

7.56 7.49 7.51
7.59 7.51 7.54
7.60 7.52 7,55

Mei

Tarwe

Co.

Amsterdam.
Slotnoteering.
SONov. 1Dec. 2Dec.

JKTewyork.
Katoen Deoember
Januari
Februari
Maart

Colombo, vertr. 1 Dec.

Shanghai, st. (Japan) Londen
Aden, aang. 3 Dec.
Arcadia, st. Lond. n. Sydney
Gera, st.
Austr. n r Bremen
Suez, aang. 3 Dec.
Marseüle
Saiijonn.
Adour, st.
aang. 3 Dec.
Port
Serbia, st. Japan n. Hamburg
Venr. 4 Dec.
st.
Alexandria
Kaapstad, aang 3 Dec.
Southampton
st.
Vertr. 80 Nov.
Southampton
Moor, st.
Babia, aang. 3 Dec.
st.
Bremen

st.

Hunze IX, st.

Markt- en Handelsberichten.

st.

Traorom, Talen, Zevenbergen

Op hoop v. zegen,

Petronella
Maria, Verduijn,

4 Dec.

st.

Kranendonk, Breda
Cornelia I, Asperen,

Tiel

Volparaiso

Walter Filip, st.

Op hoop van Zegen, Bosman,
Pieter Johannes, Bouman,
Vr. Mara, Kloeck,
Nathalie, van Houtegbem,

Elisabeth,

Benriette, st.

Itauri, st.

Wemeldinge

liobit, gep. 4 Deo
voor 2 uur.
Pres. Kruger, st.

-

Remagen,

st.
Kaapstad
Wight, gep. 4 Dec.
Puddington, st.
Odessa
n. Rotterdam
Prawlepoint, gep 4 Dec.
New-Orleans
Soerates, st.
n. Aarhuui
Scüly gep. 4 Dec.
Recta, st. Norfolk n. Rotterd.
Liverpool, aang. 3 Dcc
Etruria, st.
Newyork
Bremerhaven,aang. 4 Dcc
Oldenburg, st.
Newyork
Bremen, aang. 4 Nov.

_.

3 Dec.

Port Phillip, st.

Durham, Brien,
Joseph, Ilewel,

Vertr. 3 Dec.
China
st.
4 llec.
Kanagaica Maru, st. Japan
vertr. 2 Dec.
Japan
st.
Southampton, aang. 3 Dec.
Magdalena, st. Plata-Rlvier

Ulexican,

Havre
La Champagne, st.
Vertr-. 2 Dec.
st, Antwerpen
British
St. Vincent K. V. gep.

3 Dec.
Tonkin, st.
Japan n. Mars.
Malta, gep. 2 ücc.
Glengarry, st. Lond. n. China
gep. 3 Dec.
Mogul, st. Hamb. n.V'ladivost.
Sagres, gep. 4 Dec.
Aviadne, st. Valencia n. Rott.
Santander vertr. 2 Dec.
st.
Rotterdam
Havre, aang. 3 Dec.

Hot

Tertia, st.

Stoomtram-Maaiseliappij. Opbrengst over
6100, idem over November 1898
1899
November
alzoo van 85. Opbrengst 1 Jan.
f 6185, vermindering
November 1899 ’70,818, tegenover’57,405
't/m ultimo
in dat tijdvak van 1898, alzoo eene vermeerdering
Próbolingo

—

»

Passoeroean Stoomtram-Maatschappij. De opbrengst
over de maand November j.l. bedroeg 330Ó, tegen
2636 in 1898, vermeerdering alzoo van f 694. De opbrengst 1 Jan. tot en met ultimo November 1899
43,568, tegenover 26,372 gedurende datbedroeg
zelfde tödvak in 1898, alzoo eene vermeerdering
17,196.
van

’

Overleden: 1 Dec. J. M. B. Laout, geb. Vollaerts,
wed. Kauters, geb. Van 't
62 j., Amsterdam j
56 j., Botterdam.
2 Dec. Wed. S. Vleesobdrager, geb. Swart, 79 j.,
P. J. van den Broeke, 41 j., beiden Amsterdam
St. Lucassen, 62 j.,
A. Jongencel, 74 j., Berkel;
H. Louwmnn, 42 j„ beidon Rotterdam.
8 Dec. A. Schelling, 82 j., Numansdorp;
G. J.
46j wed. J. M. Cortlever, geb. Bouwens,
S. Agtsteribbe, geb.
79 j„ beiden Botterdam;
52 j., Amsterdam;
H. M. Smeets, geb.
Pillarilt, 71 j., Bergen-op Zoom —J. van de Pas,
34 j., Dussen.

13

g
g

7.06 7.10

70^
10% 71X
71J, It% T2X
73^ 74- 743.
73^ 73^ 74—
74,y_
38— 38— 38"_

——

-

.

38J^ 38>^ 38^
64^" 64— 64^

—— ——
—_

69- 6s'_ 89—
09<_ hj_ 69}_
30— 30— '293?
30U 30W 30—
32_

__
_
32

12.
Tarwe gestegen op de vermindering van het
stoomende kwantum, dat grooter dan verwacht. De
markt sloot vaat op de afname van den zichtbaren
voorraad.
Maïs gedaald, tengevolge van de vermeerdering
van den ziontbareu voorraad.

HET NIEUWS VAN DEN PAG VAN WOENSDAG 6 DECEMBER 1899. 4e BLAD. Bladzijde
Laagste Hoogste

Vorige

86

Effectenbeurs van Amsterdam.

Laagste Hoogste

torn».

100%edo. do. d0.'90

pCt.|

3
3
Kol. Suriname Oblig. 3
Immigratiefonds dito 3
België. Oblig. 1886 3
dito dito
2%
Bulgarije.Hyp.St'92 6

"-

■

80%

92% 92%
92% 92%

60%
69kJ
61%
61 %8
85%

98%
97

—

3%
3
d°.Tol-,Kr.enDom. 3%

100%
83%
95
88
84

82%

67

1890/1899 3
dito 1891/93 1898/99 3
Saksen 1896/98 Oblig. 3
St.Bremen'99Scb.br.334
JPinland. 0.5t1.'89 3%
OrigJJnsohr.
Bijkaleening

Sp.

—

i

22%
33

66%

6

Venezuela.

27% «4
27>_

pCt. Oblig. 1881 £100

j*4 pCt. dito £ 150-500

4%495

27%
27

37%

Prnvini»
Pin OaniPantal Leeniwen
J-rOTmC.enuemeeniei.Jjßemu^eu.

dito dito 1892
4
dito dito 1897
3%
BeLvrije Goud.-O. '95 3
Italië. Insohr. 1862/81 588
dito Leening 1890
5
Cert. Adm. Lam. & B. 5
dito Tutein Nolthen. 5

A. NEDERLAND.
3 V_ §0% L
3y 96Ï.
Zx/_
3}_ 97
dito dito 18M9
97
3
88>_ dito dito 1895
3
88% dito dito 1898
3
dito dito 1893
dito dito 1898
3
825. dito dito 1896 18602}_3 82%
dito N.7.eekanaal
Arnhem. ObL 1889 3%
3%
96% dito 1892
Bergen-op-Zoom.
Obligatiöu 1892
3%
Breda. Oblig. 1886 3
Hoogh.
O. 3
Delfland.
Delft. Oblig. 1888 Z%
Deventer. Obl. 1803 3
Dordrecht, O. 1895 3
Enschede. 0.1889 3%
-dito dito 1898
3%

Amsterdam.o.'6l
96^ dito dito 1886/1890
975. dito dito 1897
97

5
Obl.Paus.Leen.lB6o/64
Noorwegen.

81%

Lemb.Czern.JassySp.o4
Loc. Sp.-Mö. Prior O. 3
Polen. Sohatkist 1844 4
Portugal.

"Oblig. Buitenl. 1853/84
m. o. 1 Juli '92 f 100 3

«do. do. m. tick. £100 3 22%
*do. do. m. o. 1 Juli 1892
i 200—500 3
*do. do. met ticket 3
*do.'BB/89c.lApril'92 4%—
»do. do. met ticket 4% 32%
*do. do. m. o. 1 April '92

22%
33%

frs. 2500—5000 4%
*do. do. met ticket 4% 33
33J_
do. Tabaksmonop.L.4'. 93%
JPruisen. Geo. O. 3%
do. B.M. 2000—5000 3%
87%, do. 5t.1.1890/93, '96, '99 3
JRumenië.
Staatal. Amortis 1883 5
"
80% Goudleening do. 1890 4
dito dito 1891
4
80
dito dito 1894
4
80 dito dito 1896
4
4
81% dito dito 1898
75% Busland.Cert.Hamb. 5

32%
93%
95%
95%

118% Oblig. Londen 1822 5
72% Cert. Insohr. 5e Serie 5
66 Oblig.Binnenl. 1890 4%

3%
96% '8-Gravenh.O.'B6
3%
96% dito dito 1889

dito dito 1894
3
dito dito 1897
3
■Gron. Pr. L.'BB/39 3%|
98%
j j 90% dito Gem. Leen. 1895 3
Haarlem.Obl. 1897 3X
Kampen. Obl. 1895 3
Leeuward.Obl. 1896 3
Leiden. Oblig. 18üb 3
■
Limburg.Pr.-L.'B7 3h
Maastr. Oblig. 1896 3
Nijmegen. Obl. 1895 3——
Ovenjsel. Pr.-L..90 3%
0.98 3% 97X
Rotterdam.
97%
3
--dito dito 1891/1896
3
d.to dito 1894/1897
88% Schiedam.
Obl 189a3
31.
97% Utrecht. GL.86J97
98 Zutphen. Obl. 86 3%
Zwolle. Obl. '93/98 3%
B. BUITENLAND.
Duitschland. Kon. H.

|
!!
I|

.

——-

Ned.-Ainer.L.-Mü.Pbrfl
Ned. H.-B.Veeiid.Pbr. 4

-

99% Glasf.enKolenni.O.4%

CbbrA
stoomb^r. A.

Ned Fabr

126

_

Nrd -Ned

—_ _ _ lïheldé?

153% do. do. Cert. Adro.Amst
Frankf. Hyp,ll.Pbr. 4
AU
~ ?*"»■
Gronaußauuiw.sp.O.4%

dito dito Obligatien

T*&B°
Kutt Bierbr Zw Buit oi

97%

77%

——

K

Simplex M

Mitt.Bod
Preußf*- 8.0r.Act.5.17P.4

"-^ M«t. JW be1.v.0.'99 4
_ ..
__,__
r
t
b
78^ f o?^*-

*$0.4%

..

Sui'k.tVffiuad'.

.

»
11. "bcheepïaart-ïïajitsc'h.

mei.

100

Hy

130

150

101%
169%
g

%

102

116}.

—98%

j

Holi.Gulf St.M.H.O.4J_
Holl. Stoomb. Mp«. A.
Kon. Ned. St.b.Mij. A. 150
Kon. Ned. St.b-Mfl. O.
Kou. Paketva»rt-Mü. A
dito dito Obligatien 4102
Kon.West-Ind.Maild. A.

'"ito Jit" Obligatien 4
103}^ Ned. Amer.St.v.-Mij.
dito dito Obligatien 4
dito dilo 1899 dito 4
96
Ned. Seh-.epv.Mpi3. A.

_

.

98,%

Comm.B.o 4}_
84J. Pst.üng.
96% dito dito Comm. Obl. 4
dito dito Belastvr.Pbr.4
Pst. Vaterl. Spe.Ver.P 4 95%
95%
94 Ternes Be«a Thai. O. 4
93% dito dito Kr. 2000 dito 4

Mü.Vr.enPass.Vrt.O.4 1.

Rotterd. Lloyd Aand. 143
143 Xdito
dito Obligatiöu 4

101^

Amsterd.
117% Hand.-Ver.
dito dito O.

'

dito dito Obligatien 4%
Javasche Bank Aand. 170%,

ditoCert.vanAandeelen
172% Koloniale
54%
Bank Aand.
pref. Aandeelen
68% dito
dito Obligatien
102

1899 5
66% Likw. Barge&Moorm. A. 65%
148% Ned. Handel-Mij. Aand.
ditoCert.»an Aandeelen
146% dito rescont. Aand. 5 146%
95 N.-Ind.EHOompto-Mö. A.
dito dito Cert. v. Aand.
86
Ned.-Ind. Handelsb. A.
100 dito Obligatien
4 99%

104^" Ned.-IndLandb-Mij.o.s
SunuHamsche Bank A.
I ransv. Handel-Mij. A.
Badaa Suikerfabr. A.
Banda C. en H. V. A.
Gending Cult.-Mij. Ie H.
Obl. m. Winstbew. 6
Geudogo Ard. K.-O. A.

109

.

"U

41

dito dito Oblig.
5
101%
Javasche Cv It.-Mg. A.
98
dito Oblig.
102% dlt<>
Java's

69
79

101%
68

251

5

53

Oosth. C.-M. O. 5

"

iroirJïrtH

Kalibag.-Mü.Suikerf. A.
dito dito Obligatien 5
TelloCult.-Mjj. A.
[£»[;
(ial.w. Plant. do. Aaud.
Karang Soew., Adiw. en
I>j»t.Bar.suik.f.leH.O. 5
Mai-on do. Aandeelen.
Melattie Landb.-MB. A.

.

Ned.-Ind.Explor.Mg.A.
__y to dito Mfjnb.Mq. A. 86
$^N.-Celebes M.nb.M.. A.

______

35
33
130
Mich.A.M.t.E.v.Ei.c.v.A
217
*Ned.-I.Cult.-i__. 0.6 U 207
dito dito dito
5
80
N.-I.Houta»nkap-Mü.A.— "
35
dito dito Obligatien 5
Ngoepit Landb.-Mjj. A.

0.-Bor_eo

m|. Gew.-A.

Mosk.Agr.BaukPbr.4% 60
dito dito
4W

97% S. A. &B. Obligatien 4
ditoTerm.Cons.C.v.A./'
Secnr. Comp.Pbr. 5
«Loinb. luv. Comp. Ser.
HB.-A.-E. Cert.
5
#do.do.C.Ser. H 11.-F.C. 5
Eg.

Loula.Citkensb.C. v.O.
29% Maxw.L.G.PriorLienC.6 29
3% dito dito afgeßt.o. v. A.
6% ditodito dito Cert.v.lnc.
f " N.-W. Gaar. LoanO. 4%

29%

—

*N.-W.Mil. &Pow. O. 654
pa c. Coast Co. Crt. v. A
dito dito le Pref di^o
dito 2e p"f dito
Pac. Coast.-Elev. Óbl. 6
Brazilië. HahiaSnik.f.6
M. d Par.Ctr.Suik.f. O. 5
Peru.
C.First.Mtg.B. 6 45%
45% Peruv.
2% Peruv. Corp. Cert. v.A. 3
9% dito dito Cert. v. Pr. A.

50

d!to

,

Venezuela.

V Tel El.Appi Cy Cv A
do do tiivt mrtg deb' 5

—

87%

—

dito dito Pr,,ier.
A.
Pagoeat Expl. Synd. A.!

ICain.leS.P.C'f.in.stort.C.

200

LobsannAsphalt-Mg. A.

7g

90

K'«mys.'.eSil..P.Cem.f.A.

Zaw.Kat.Wev.Bleek.O.s
-Zweden.Kon.Hyp. 0.4
Amerika.
140 Ar«. Con«t.Sybd.T.C. f 140
Kaus. City Pittsb. Gulf

__

Alg. Ziiikmjjn (Fr. Holl.
__.
Mp_. tot Expl. v.) A
Hendisberg(Mijnb.m.) A
BwoolMünb.-Mij.Pief. A
GuvauaGoudPluc.M'ij. A
5
dito dito Oblig.
Kwandang Soemalata
Expt.&Mpb.MH. A A —_

-17

Jav. BoschExpl.-Mjj. A.

97

4

59

—

_..
, ..
■.■■■»_«__»_«_.

—

Hypoth.-BankPandbr.s

.

———
— —

—
30

Oostenrijk.
Oost Houg Bank A 4127 V 127*.
79ü Bod.-Credit Aust. Pbr. 4
C.v.Verk.w iWeerenO 4
G»l. Bod. Cr. Ver. Pbr.4
Rusland.
Uank v. Buit. Handel A.-

99 £| dito dito Obligatie» 4% 99%
__/s Uhsaaaer Petrol.-Mij. A. 90
Gaboes Petrol.-Mjj. A.
70
Galicië Petrol.-Mü. A
Holl. Knm.Petr.-MiJ. A.
75
Java Petrol. Mjj. Aand.
92
15g w K, Ned. Mij.t.Ex.Petr. A. 162
172
15jf dito dito Cert. vao dito. 164
951/ dito dito Obligatien *y_
«1%8 MoearaEnimPetr.Mij.A. 160% 161
Ned. Petroleum-Mij. A.
\_
N o d. Bum. Petr.M«. A
40
541^ Oüebr. in Hannover A. 54
Panolan Maatsch. Gort.
290
Peohelbr. Oelbergw. A.
255 Busaian Petrol. C. v. A.
dito dito Prefer. Aand.
1n Sohibaieil Petr.C.v.p.A. 111
172 Vdito dito v. Gew. Aand. 171% 172%
Palomb. P. Mjj. A. 73% 75}
72% Sum.
Tegal dito dito Aaud.—

A.

4
4

127

Aiust.Eum.Petrol.Mij.A
g 6 Arnh. Petrol. M«. A
.^y Dordt. Petr.Mjj. Pref. A. 125

Int.Cr. en U.-V.Eott. A. 73

171

dito dito Obligatien
Ung. Agr. & Bentb.

***'

■_■_

101%
1891/98 4%
100% dito dito dito 1885 4
100% dito dito dito 189 t 4
73

s> Tr?

1,1f _Pa^

—

A.103^

98^

-

ë°^/?

T
Bod.Cr.lust.Pandbr.
4%

92}. dito dito
4
dito dit»
3%
Centr. Bypb.-BankUng.
Spare.S. IV & V Pbr. 4%
92). dito dito 2e Serie dito 4
92
dito dito Comm. 0.4
Hypoth.-Bank Pandr. 5
80}^ dito Pandbrieven
4 80}^ 80^"
ditoComui. Obligatien 4
992. Inners.Sp.A.G.P.br. 4J_ 99}. 100
86
L.-Bod.-Crd.lnstKl.gr.s
-——dito
dito
5
91Jr» Looaalspoorwegen O. 4

__

Alg.Scheepv.Mii. 0.4!.

100% 100%

(|

B f leH Oh
197V Wester
_, Holl. Bierbr. O. A.5 200

78

Kopenh. Priv. Bank A

Duitschland.

116 Breslauer Diac. Bank A
154". Duitsche Byitabank A

HU

ÖuiW.l
f 0
___
4^
:____~BÏbblus^
Y.

SooJnt.d'Ent.etEx.El.A
Denemarken.

117% Berliuer Bank Aand
170% BerlinerHand.Gesell.A.

v Werkt e-n

Snw-Mat sirie A A
dito ditoOUkaHën 4
Ned Gist-&Sp*ir fabr A—— ZZ-

o*H__t«n 4V
ii __'.?*to"dito
Bleotrie tit-Mii A

N.-W.&Pac.Hyp.bk.Pbt

(m.aand.gr./100eB/50
79% dito dito Schuldbrieven
ÏOO}. Ond. Hyp. B.m. u.P.br. 4
dito dito dito l\4
50
Oost. Hyp. Pref. Aand.
Nass. Hyp.-B.Pbr. 4
99% Or.
dito dito dito 3W
Pret. Hyp.-Bk. Pbr 4j|
Bott. Hyp-Bk.Pbr 4%
dito dito
4
100%
97>_
Z'k
dito
_t dito
ditod to
100}_ St. H.Bk.'s-Grav.Pbr. 4
TilbargscheH.Bk.Pbr. 4
dito dito
Zy_
ütr. Hypoth.-Bank 4}_
100 dito dito
4
96 dito dito
3}_
100
Westl. Hyp. Pandbr. 4
97
dito dito dito
Z\:.
Zeeuwsche H.-Bk.Pbr. 4
100 Zuider-Ilypoth.b.Pbr. 4
Z.-Holl. Hyp. Pbr. i_
99% dito dito
4
dito dito
3%

'tHa.ntje
t Haantje

I_~

dito dito
3%
Ned. Z.-Afrik. H.-B. 5
dito dito dito
4%
Noord. H.-B. Pandbr. 4
dito dito dito
3%
N.-'oll.Gr.cr. Pbr. 3%

i

iZZZZZI

bK»ti«_
Valk Bierbr O

«uaiio&Suoerohoßw a'

K _I__L

65% Cult.-Mü.Vorstenl.Aand
dito dito pref. dito
8% dito dito Winataand.

4 62% 62% J
Hong.Gem.Budap.O. 4
125 4 95%
Bome 7e
87 Italië. Stad Oblig.
4 95%
en 8e Serie
4
95% d0.'89 Rothsch. G.JR. 125 4 95%
Oostenrijk. H. en Beadito dito G. B. 625 496
„Weenen" Oblig. 4
95%
95% dito'89 G.E. 1250-3125 4
Zweden.
97
'91
4
do.
3e S.G.E. 125
Gothenburgß.v.O. 4
98%St.
95% dito dito G. K. 625 4
St. Stockholm 1885 O. 4
100%
dito'91 G.B. 1250-3125 4
Argent. Republiek.
95% do. '89/90 Hope G.K.125 4
«Prov.SantaFé Oblig. 5
95% do. do. flope G. R. 625 4 95% 96k,
Bra_ilië.Prov.Bahia 5
95% do. '90 Se uitg. Rolhsch.
Prov. San Paulo
5
G. E. 125
4
5
Canada.
Pr.Queb.O.
106%
i
96% do. do. 1890 G. E. 625 4
_.
.-,.«_
do. do. 1890 G. K. 8125 4
Industr. Eu hia. Onaememingen.
4e Rothsch. G.1t.125 4
95% do.
A NBDEELAND an
95% dito dito G. E. 625 4
dito dito G. K. 3125 4
"97 dito '93 5e Ein.G.R.l25 4
■
I. Bank-entrediot-Instell.
4 95%
96% dito '98 G. K. 625
Alg.Cr.Bk.S.A.Soh. 4%
dito'9B G. E. 8125 4
96% dito'94 6eEm.G.E.125 4
._,___ , r.
, Vr
96% dito dito G. E. 625 4
* i 6
115^
"
dito dito G. E. 8125 4
ï/isc-iViu.
xtoct.
Aanct.
Spw.
dito
1894Donets
4
92%
n-1
a
_t?
■%*"■
ht
Fin. Mg. T.Z.-Afrika A.
1001-. dito Lg. 1867/69 £20 4 99%
o
100%, dito dito £ 100
4
1
dito dito
2%
Gr. Euss. Sp.^ 4
98% dito '94
1
——Holland Bank Aand J
92% dito Kursk Ch. Az. 4
127 Incasso Bank Aandeelen
102% dito '98 Mosk. Smol. 4102%
Kas-Vereemging Aand.!
1
dito '94 Orel Vitebsk 4 95%
95%
Ma_-ftMerweßlr.Behbr4
100
dito
G.
97% dito
E. 625 4 97
1
,
Voorachotb.Obl.4
95 dito Tamb.-Sarat. Sp. 4
100% Nut.
200
Nederl.Bank Aandeelen200
95% do.Transo.fr. 500-2500 4
■
68
Ned.Bk.enCr.Ver.Z,A.A;—
dito dito 4 frs. 5000 4
73% Ned. Gr.b.-Bank C. 2%;—
96% do. Weden. Gr.or. 3'/.0

_

Gekr

143

&Res.St.Munch.O. 3%
Galicië. St. Lemb. O. 4

dito 1894
62% ditogee.
1880G.JR.
95% do.
95% do. do. G. E. 625

96

j

C. Int. des Wag.-Lits A
dito dito Obligatien 3}.
94}. dito dito 1-60000
494
180 Glasf. en Kolenm. V/h
A. Ziegler's S.
A

j«.{
ei.";,
a,? 'A
7^~
116 _itoÓ m - fJ[

£

——

_

99%

100

S.A.A
-Cemeutfabriek teViséA

Stoomv.-M.ij. Nederl. A. 184
185
102} j dito dito Obligatiöu 4
120
Stootnv.-Mg. Ooat.ee A.
99%
Stoomv.-Mg.Zeeland A
21% dito dito prefer. Aaud.
IU- Kei. Cred. Instellen
362
67% dito dito Obligatiöu
wl
J'?:
„'
Cult
VU"" eutlernemiutren
"J",,erH,!ll'|n?«nl T-»
_uid-AuienkaL_..Aaud
Borneo-Sum.MjJOl 700 A VU. PctrollTOl OnderßN».

'

—

dito dito
3%
Nat. Hyp.-Bank Pbr. 3
Ned.-Ainer. Hyp.-Bank
Paadbr. te Uithui.en 5
95 Ned.-Amer. L.-Mfl. A. 100
100% Ned.-Awer.L.-Mjj Pbr. 5 100}.
100}. dito dito
4%

)

48% Uruguay. Obl. '92 3%

4% 100%

1888 3
4
88% dito dito 1892
Oostenrijk.
papier
Mei/Nov. 5 82 %
82% O. in
dito Febr./Augustus 5 81%
81%
81%, Zilver Januari/Juli 5 81%6
82
dito April/October 582
96% Oblig. in Goud 1876/93 4 97%
98% do. bel.vröe Staatsr.l.4 98%

28

461

Fund__eeo'BBfao-100 5 84%
dito dito f 500-1000 5—-

—
—
—
84%

Cert. Guayaciuil& Quito

Oblig. Leening

77%
92%

4%
4%

b-/ Jrsoo°bl-^ A
14%—"14%jDom.Rep.uitgO
2^ ——
Ecuador. Obl. '92 4}.

Frankr.
3
Hongarije.
Oblig. Goudleen.lB76 5
dito dito 1881/1893 4 97
dito Inv. Leening '88 4%
ditoGoudleening'B9
do.Staatssp.inZv.'B9
dito Leening 1892

I

4}.

Staat deMin.GeraeaO. 5

97^

-

5

——Chili. Oblig. 1896 8
Gee. Buit.
18% Columbia.
lo
fn
do. f 11000
1%

Duitschland.

——

6
6

_

België.

%u
ditooE r,A;
Oal,é OliefabV Obl'è ? ZIZ
Centr GuauofabrO 4V
~
Co"
NV t b M'nr A ZZ
Delf_D G &Sn f. Z' A'

~Z.
98

WilhelminaVeemAand.
Zeeb. Schev. M.t.Ex. A.
dito dito dito Obl. 3%
„_.„„. , Hn
B. BUITENLAND.

110% Uc[.Aux.BourseßruBB.A. 110% 111%
I°3>_ Banq.lnt.d.Brur

a

4M_«Sn A-T,ii_r_nftil_.

%

100}. dito dito

102&

'

V. Fabrieken

Laagste Hoogst

Vorige

Laagste Hoogste
Vorige
24}/ Santa Boaa Clt.-Mü. A.
118}/ Sakoeda Tab.-Mij. pr. A.
422% Senembah-Mö. Aand. 423}.
420
dito Certifie.
219 Serdang T.-Mg. Aand.A. 219%
96% dito dito Aandeelen B.

—

Mö.v.U.Cr.inNed.Pbr.'l

100

1888 6

dito 1833
dito goud 1879
dito Leen. 1888
dilo dito 1899

Maastriehtaehe dito 4%
dito dito
4
Maastriehtsehe dito 3%
M.v.H.Cr.inN.m.div. 3}.
do. do. zond. divid. 3_\
Nat. Hyp.-Bank Pbr. 5
dito dito
4-J.

100

1

5

Arg.Rep.Leen.'B6,B?s
Buitenl. Leen. '96 O. 4
66% Brazilië. Oblig. 1895 5

Oblig. Binnenl. 1887
dito Buitenl. 1894

88%
88%
85
94%
92%

j

t

5

do. do. do. '90
do. Tehuantepeel.

Denemarken.

94%

39%-

do. do.
do. do. 3e Serie

101

80%, Cert. Ned. W. Sch. 2%! 80% 81
Obligatien

1996/98
92% Certificatendilo
92)
dito
i

23

j Ver. Staten. 0b1.'77 4
LouisiauaGee. L. 1874 7
Mexico. O.Binn.Soh. 3

dito dito
3%
100% .Javasche Hyp.-BJPbr. 4

97%d'.be1.vr.G0ud1.18990.5
do. Buitenl. do.

Staatsleenirtgen.

Nederland.

1

Laagste Hoogste

Holl.H.Pbr.m^rem.3J_|
dito dito z. premie 3% 98
Hyj».-B. v. Ned. Pbr. 4

96
100

39% do.Afl.sloo-10001/2e5.5 38% 39

Dinsdag 5 December.

Vorige

JO. inGoudßuea. Gar. 4

83}/ :Oblig. Goudl. 1898 4%
Goud).
1898 5
91% Oblig.
Goudleening
1895
6101
105%
101 Zilvorleening 1894
7

Officieele Prqaoour. opgemaakt door de
Vereeniging wor den Effectenhandel.
De met een * aanget. Oblig. Z.n in gebreke.

Vorige

[China.

14

Zuid-Afr Renubliek
K^S^AIW
Stodtto
£0 sSria -ito
,°. __.?_ C.p
oy r_°_
Ibe South
s _ ,_ %
b.. (wit».)
8%

125

'

,

Singtep.Tin-Mn. AandJl36
Boemaiata,MSnb.MH.a.■"——
Suriu»me, Maatsch. A.210 225

"

Snoorweeleemn"en

,_"/,*
Nederrand.

Tjeuako Steeuk.Mjj. A.
'j'ran^alia
A.
jx Dherscn

192

Almelo—Salzb. 0b1.3%
u*'ll si°orwe8 A«nd.
4
*?_J„ SS.°r__!

I !___
W%
100%
«3__t_s3_ïi__i___=
ërggßas«t==-r
=Eê'°SE.==
. Aj
__
___
Sisc
eEoU
B'
t
andfm.
,
.—
,
, ..
—w M7
,. . — ~ - *1. .
CiUliaJLiUrt
l
eL
P=
-^°^o,j
>rr,br
ndt^tati
Asz===:
ikiïiïZ^'^iw-zz:
dfen, V/i\-J
r
**
Z
?,lto, .bl,S"K'
—
,
Boekdr.vfhßoel^.Bübn
ZZI
a'
99%
ZlZ'lCoeloes
.
_
lI_I
._ 97^
i'i\(;)'
„&,v,' S?"
WWZZ
_~_
_,P"*
"
—
_
n?"_i?-a
ï£aV P?*ntpSf_r»'
,
Jü^ S \W_
1 -Ü2L _____!
"""
. Wink.-Mö.
342

I 1_. Intrq Ijnlt

M ïl. O. 5-————
, dito- Aand
,
».
Iroaaok-O.'.i«lidito
A

j.

3%
88% do. do. '94G.R.625 3%
do. do. '94 G. E. 3125 3%
3
86% dito 1859 £ 100

=^.t.| da.k,en uuJ.—

77%
81
81

3
dito dito £ 1000
dito 1889 G. E. 125 3
do. Goudl. '91 G.E. 125 3
do. do. '91 G. E. 625 3

100

■

108

157%

do_!eüg.'94G.E.l2s-625 3

Lüen. '94 m. Speo. Gar. 4
5 94
1888
5

145
,

<

_____

22% Geoonv. Leen. Serie D. 22k' 22 X.
dito dito Serie C.
Zweden. CSU. '90 3%

""*

——dito dito 1895

zy

mi Zwitserl. 80ude1.3%!
«3% Egypte.
Oblig. 1876 I
dito
Prefer. 1390

99

_i__

£-f*Wk.:_tepubl___?a
dHo 1892
Sj

Obligatien 1875

«*
20

50>*

—
~

r__[

voor Ambten. Oblig. 4 100

N.-Bi'.M.v.Gom.-Cr.O. 4
Ontv.-&Betaalk. Aand.
Rotterd. Bank Aand.
Tranav. Bk. & H.-V. A.
Twentacho Bank Aand.
do. Adm. Hubr. cs.Ct.

i

1"

L db-MH

OWlwtófa
*_>_
"..
0

5"

K«J
wi^T
ï^ï-f^S^il
on okitaCt-Mg.Aaad.
JJ
Wonoko^oM.t.E.v.h.l.A.

.

vy^,
Aoiet.

__2

Mn _^

:

.

Deli-Comp. Aand. 677

619
44

'

94%

,

11. Hjrpotbeek-bankCß.

.

420

—
79%

425

65
88
60

619%

165

112

.

94%
Aand.33s

100

dito Certificaten
Dcli Cultaur Mö.-Aand.
Dcli Lant?kat C. v. A.
Dcli Maats. Aandeeleu.
425
dito Certificaten
Dcli Padang Mpö-Aand.——
Dcli Plantage Mü-Aaad. n%.
Dcli Tab. Mjj. gew. A.
Mito dito prefer. Aaud.
Franco DeliTab.-Mjj. A.

—

41
105

—

—-

Ver.Am.f.Kerkh.leS.C.4
93%
96
113

[

do.do. d0.2«5.1890C. 4
Ver. Bent. Amer. fonds.
Broes & Gosni. C. 3%
Vg. Hes. H.-Sp. Obl. C. 5 113
Vriesseveem Aaudeeli-n
dito Obligatiëu
3%
Waterl. in N.My.t.Ex. A.
Waterl.-Mtj. Pref. A.

■ -—"

'■

i

dito 187.

A
„fa,3

v

j 216

1783.
93%
93
93%
93
93!.
93
17

SO

—

19%

—

tt

Ned. Westf. Siioorw V
Ned. Zuid-Al'r.Spw A 6
do. do. 2e Serie A. 4%
dito dito Oblig 1 891 4 93
dito dito dito 1889 4
dito dito dito 18S0 493
dito dito dito

493

dito dito dito IdöT 4
dito dito dito 1899 493
N.-Brab. Boxtel W A

«dito ditoObligatièn4j_
dito dito Gest. 1875/80 90%
dito dito 2e Hypotbe_b 20
Nrd-FriescheLoo.Sp. A.

86% Bfllgië.N.Sp.Z.-Afr.R.4
Hongarije.
44% VVar.-Uolub. Pref. Aaud. 45
45%
54^ Italië.Sp.A-E 0.'87/893 54%

13%

Poolsche Koffiehuis &.

Rheiu. Knhleus. Aaud.
dito dito Oblig.
4%
Schefeuingeußw.-Slg. 3
Tan. j. Pi-iok ür. M(i. A.
Tllburge.\V«terl.-M.. A.
ütr. Watei-1.-jlë. O. 4

_%"_*<_ _);*,.

Ld C^.rObüta
Snoorl
87
dito dito
3
d 0 Be'! üitg.6ch ld
3^ Ato

\

——

\3._w
ooii.iJ/.oi:t>ii&pw.
Aaud.

36
87% ditorüt

SS34r=___:
tndus; reële Mn. Ami .
Krasnap. Mij. t. Kxp>. A.

dito dito Obligalien 4
Laan v. Meerdv. O. 4%
dito dito 1899 dito 4;_
Ceidscbe Veem Aand.
Nation. Grondbes. O. 4
Natura Artls Mag. O. 3
Nederl. Bouw-Mü. A. ./
N. Mjj. i, K.Oesttert. A.
dito Winstaaudeelcn ./
Ned. Paaaptieum Aand.
Nederlandsche Veem __.

/.-- UUV'u(jl

Sp W,M«. O. 4
Holl. _-■_El.___,_,__
<___„_. a»..^

IC6
Mt.Ex.v. Staatsspw. lO7
__.% dito dito Obl. 1892-95 3 89Jr<
dito dito dito 1887
Vis/
97%:
rto itUHMH

:

Pasa.-Mij. te Kotter-d. A.

———

-

n_
01

'

4
97% dito dito le Hyp,
69% N. Mr. Haud.-Vemi. A.
13% Paleis v. Volksvlijt A. 13%

;
KnalaPeasilamT.-M.A.
138>£ Lanfc-katCt.-Mij.Aand.A.
79^ dito Oult.-Mq. Aand. B.
To^ï do. Soek<*r. pr. Aand. A.—
78
Langkat'ÏVbaksb.Mij.A. 78/2
133
do. 'I'abak/MÖ-Aand. A. 1"
108% do. Tabak-Mg. Aand. B.
;245 Langkat-Mjj.AanJeelen.
„
Medan Tub.-Mij. Awi
Q
93
„NamoeDjawi"A.Pref!.4 a/^ aj
14*3 Ned. Asah. Tabak MJJ.
pr. A, v/h. Herr. & Co.—>
107% Padang Cult.-MS. Pr. A. 108 *■
187 Padang Tabak-Mjj. A. 187
187%"
226 Ötotterd. Deli-Mg. Aand. 225 I—
86

—

——
fItOOLaJ

337
345
95

dHo Certificaten

,

dito dito Obligatien 4

Arendsburg Aandeelen,

Balangan Tab. Ct.-M.A.
Besoeki Tab. Mij.Aand.

i

4
te"''
Brakke Grond M.t.E. A.
dito dito Obligatien 4
Ei g Hulp
A.
Pijen. M. t. v. en b. gr. A.
G.aans.enPh.M.tE. A.

6

685
dito Certificaten
123% Amst. Sum. Cult-M«.A.

703

Alg. Hyp.-Bank Pbr. 4
do. do. (met uitk.) 3%
do. do. (zond. uitk.) 3i_
Amst. Hyp.-Bk.Pbr. Ay_
100 dito dito dito
4
97 dito dito dito
3k
Arnh. H.-Bank Pbr. 4%
4 100
99% dito dito
96 dito dito
3% %__
100 Bataafsohe H.B.P.br. 4
dito dito
Zy
100 Centr. Hyp.BankPbr 4
100 EeratoNed. Hyp.br. b. 4100,
'■
100 Er.-Gron. Hyp.-Bank 4
dito dito
3%
95% 'sGravenh.
H. Pbr. 4%
100 dito dito
I ,
dito dito
97
3%
100% Uaarl.Bohe Hyp. Pbr. 4 100%
97% dito dito
3%
101% Holl.BcheHyp.Pbr. 4%
100% dito dito

100

Douane Oblig. 1886
94% Leening
25

,Hto

680

4%
Ned. Mö. van Zekerh.
dito dito Obligatien Z x/_

77% 77%

—do.Goudl.'96G.B. 125 3
do. do. do. G. E. 625 3
do. do. do. G.E. 8125 3
Insohr. Bank-Assign. 6
50 Certifioaten dito
6
100X» Obligat. in goud 1884 5 IOOV
64M Spanje.P.Sch. 1-6000 4 _zy.
64 dito ditoPea. 12-24000 4 63%
dito Binn. Amort. Soh. 4
dito dito Perpet. Soh. 4
Turkije.
Gepr. Convjeen. 1890 4
91% Geoona.
Goudleening 4 90%

———

Pandbr.

■—

_f "_7

_,

Sindangl-aoetMtESA

4—

do.Leen.'94G.Ejl2s

r

Jl:-Hll'.'lU

1.
t. Droog
*»k-Mo : *
dito , dito
UhiJi/. , oyk\
/*\
Aujb_. /.
GAlern-MM. Aau-4A
3
4

155

Penampea
F
«

;Alg.-sGr»v. 8.M5.0. 4%

52;^ dito Certifie. van dito 3
29>^ Circ. Etnea Sp. C.v.O. 531
3

dito Afgest. C.v.A./Middtdl. Zee Spnr. O. 4
Sioiliaans. Spw. O. '92 4
60
Victor Eman. Spw. O. 3
94% West Sicil. Spw. O. 5
56% Zuid-Ital.Spw. A-H O. 3 56%
dito dito Cert. v. dito 3
Oostenrijk.
Carl-Ludw. Prior. O. 4
Pr.Oost.Spoorw.-Mö. A.
83%_ dito dito Obligatien 3
dito dito 9e Em. dito 3
dito 10eEm. dito 3f—
[81

.

Jdito

—

\

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 6 DEOEMBBB 1899; 4'e BLAD. Hatöjae
Laagst» Hoogste
Vorige
192 X Elisab BlGis" 1 Hfc O 5
__Z
dito dito dito
4
Lemb Czer-Sp A.Jassy
Loc. Spw. 1» Hyp. O. 4
1607. Polen Warsch Ween A

J^f-do AotiousdeJouise'
f
125 "4

96%
96-H
98
965.
61%

!

doiPriorit

le gepr. Obligatien 3

Rusland.

,' 96% Gr. E Spw.-Mü. 0.'61 4
96% dito dito 188 S 4
4
96%. dito dito 1890
(81 dito dito 1880 Z.K. 125 3
dito dito 1880 do. 625 3
82
i

100!.

!I

dito dito G. E. 625
dito dito G.E. 125 O.
dito dito G.E. 625 O.

5

dito dito £ 500-1000
dito dito E. M. 600
96%
.' 96% do do E.M.50U—2000
i 96% Kursk-Kiew Spw. O.
197 dito dito E. M. 2000

4
4
4
4
4

63%

—80%

.

74

"

.

dito v. 5 pCt. pr. St. A
«810 St.P. & K.Priort 1. 5

,

96%
96%

Sal-Konst Spw.-M.O. 3
Afrika (Egypte).
Keneh.Ass.Sp.-M.O. 3%
Zuid-Afrik. Republ.

—

86ï_

Ermelo Spw.-Mjj. Aand. 70
Pret.Piet.SpM.O.'97/99 4

23

Amerika
Atoh Top. C. v. gew. A. 22% 22%
Cert. v. Pref. A.

65%

——

—

—

76%

Union Pao.

dito dito

76%

108%
"

112

115%
127%
111

129
179

dMat Mtg&Coll.Tr.o.s
C C.v.A.

51% Union Pao. Kr.

op de tunnels, waarin men vermoedde, dat Engelsohen

Benenten omtrent rondten voorkomende
op de officieele lijst. In verband met de belangrijk lager afkomende Londenßohe en New-Yorksohe
koersen, was ook te dezer plaatse de Amerikaansche
Spoorwegmarkt in een flauwe stemming, vooral voor
waar in die geUnion, Topeka en Southern
noemde soorten het buitenland als verkooperoptrad.
Buitenlandsche Staatsfonden waren in een flauwe

een voorraad ammunitie te
hebben geraakt, daar eene ontploffing werd gehoord
en men soldaten uit hunne verschansingen lag te

verborgen waren.
Een granaat schijnt

voorschijn komen.

Vervolg Nieuwstijdingen.
TWEEDE KAMER.
(Zitting van heden.)

Het Hoofdstuk betreffende de Hooge Staatscollegiön werd zonder stemming aangenomen,
nadat de Heer Troelstra had aangedrongen voor het
corps stenografen der Kamers het stelsel aan te
nemen dat de stenografen, die door leeftijd en diensttijd recht op vol pensioen hebben, zullen worden
gepenslonneerd, ten einde opschuiving mogelgk to
maken onder do onbezoldigde volontairs.
Prolongatie 4-4% pCt.
Namens de stenografische commissie beloofde de
Stotkoersen van in de officieele PrijsLotman bet denkbeeld bij de voorgenomen
Heer
Courant voorkomende Effecten.
reglementswijziging te zullen overwegen.
Petroleumbronnen
Pandang Tabak Mfl. 187%.
Daarna begon het algemeen debat over het
Sumatra-Palembang
170.
Moeara Ealm 160%.Banques
Auxil. 111%.
Hoofdstuk.
Suriname 220.
dito Cert. 22%
K. C. Ned. Maatschap 22%.
BUITENLANDSCHE ZAKEN.
M. KJT. Cv. A. \t___.
K. C. Pittsb. 10J_,.
besprak de uitsluiting van de
Schaepman
De Heer
Vredesconferentie van den Paus en de Zuid-Afrlkaansche republieken; eene niet-uitnoodiging welke
(voor toover niet «ader andere rufcrisisn ap_«aom<n.)
voor den Minister van Buitenlandsche Zaken eene
_j__T* Bg oorlogs-telegrainmenop den datum letten, i reden had moéten z.n om den Tzaar te bedanken
LONDEN, 4 Deo. Aau The Times meldt men uit voor de eer om de conferentie hier te lande to ontModderrivier van 29 Nov. dat de Boeren daar eene vangen, omdat de aard en de gesteldheid van het
cirkelvormige stelling innamen, zoodat het
Nederlandsche volk niet gedoogden ons die eer te
oprukken der Engelschen aan beide zjjden werd
gunnon, met het oog op de gevoeligheid der Kathobelemmerd.
lieken
veer de niet-uitnoodiging van den Paus, onze
Tegen schemer stak een deel der 9de brigade en
gehechtheid aan onze stamverwanten in Zuid-Afrika.
de uiterste
van de Hooglanders de rivier over asn
Spreker had kraohtiger taal onzerzgds verwacht
linkerzijde bg Milldam, beneden de brug en nam en aoht 's Ministers verdediging zwak, te meer daar
daar stelling. De naoht viel toen de overwinning Rusland den Paus wM wilde uitnoodigen. Reeds de
nog niet beslist wast maar in den morgen van _*>
seuverei-iteit vaa dea Paus eisohte vertegenwoordibrigade en,
November volgde de garde de 9de overigen.
ging van den Heiligen Stoel en Italië* kan deze wet
daar de plaats ontruimd bleek, ook de
niet
schenden.
De Boeren schoten op de ambulanoe-wagens en op
Verder
betreurde spreker, dat de Minister van
behandeling
gewonden.
zfjnde
de onder
AUg.
Ztitung
Buitenlandsche Zaken zijn vriendschap tegenover
zegt
BERLIJN, 4 Deo. De Norddeutseh»
Transvaal vergeten heeft. De Mogendheden zullen
gemachtigd te zgn tot de verklaring, dat het bericht
in dedagbladen, als zou in de tegenwoordige zitting de niet-deelneming der Zuid-Afrikaansohe republieken
vlootwet, maar slechts
van den Rgksdag geen nieuwe onjuist
thans wel bejammeren, nu zü die nis oorlogvoerende
ia. De Bijkadag
een schema worden ingediend,
moeten erkennen. Iv beide zaken had
mogendheden
gelegenheid
hebaal bepaaldelijk nog in deze zitting
waardigheid van Nederland, bet land
de
beraadslagen.
Het de Minister
te
ben over de nieuwe vlootwet
van den godsdienstvrede, krachtiger tegenover de
juiste tgdatip evenwel is nog niet vastgesteld.
88 Nov. Een gepantserde trein uit Mogendheden moeten handhaven, steunende op het
rechtßbewustzgn des volks.
Eimberley vuurde gistermorgen een paar schoten af
Namens zgne politieke vrienden betreurde ook de
op een commando en keerde toen terug.
Rustenburg
versterking
zond
Heer Rink, «lat de Zuid-Afrikaanscbe Republieken
De Landdrost van
naaz bet commando, dat to Gaherones strijdt tegen niet ter Conferentie zijn uitgenoodigd, eene uitsluiting welke de Minister in de stukken niet heeft gede mannes van Khaina.
De Regeering requireerde alle voedingsmiddelen, rechtvaardigd. De Regeering had krachtiger aan
in de Eand-mgnen gevonden, en gaf er ontvangbewgs haren wensch tot deelneming der republieken moeten
vasthouden, zoo noodig met opoffering van de eer
toot af.
bet
hoofdMARQUES,
29
Nor.
Uit
om aan de Conferentie deel te nemen of haar hier
LOURENZO
De Minister had wegens de
kwartier der Boeren komt beriobt, dat Joubert, van to lande te ontvangen.
de
voor
zusternatiëu
in ons land voor de
grooto
sympathie
kudde
vee
terugtrekkend,
Estoourt
een
oer moeten bedanken. Dan had Nederland zich
meden-m, daar in beslag genomen.
Hij schijnt van plan alle zgne strijdkrachten om ferm en standvastig getoond. Immers, het Staatsbelang (to oudersoheiden van stadsbelang) voor
Ladysmith samen te trekken.
te 's-Gravenhage ziet hu niet in.
LOURENZO MARQUES, 89 Nov. Eene dépêche uit de vergadering
geval blgft onopgehelderd waarom de
gisteren
van
Ladysmith
allen
Joubert's hoofdkwartier voor
In
Oranje-Vrijstaat i» uitgesloten. Sprekers oonolusie
meldt, dat een derde groot kanon, dat men „Stembeet
(het
vorige
„Suzereiniteit"
is, dat de Minister tegenover de Zuid-Afrikaansche
gedoopt
recht"
heeft
R e d.), in positie is gebraoht. Het opende het vuur republieken niet gestreefd beeft naar eeue houding,

-

—
—
— —

——

——

49% 49%

_

t

A.

landsche Zaken moeten zeggen, dat, afgescheiden
dat alleen
van de Bouvereiniteit van Engeland
reoht van veto heeft bg het sluiten van traotaten
de Transvaal ter Vredes-Conferentie had moeten
Benoodigd worden. Onder deze voorwaarde had de
Transvaal toegelaten moeten worden.

—

Wat betreft de

niet-uitnoodiging

—

van den Pbub

meent spreker dat een Nederlandsch Minister van
Buitonlandsohe Zaken den Paua niet officieel kon
wegens ona karakter
uitnoodigen tor

ala proteetantacbe natie, geregeerd naar staatsbeginaelen, o. a. godsdienstvrijheid, welke steeds door den
Heiligen Stoel zjjn veroordeeld. In zijn werk voor den
vrede besohouwt hij den Paus niet als stedehouder van
Christus; want niet de Paus brengt vrede, dooh Jezus
Christus, het hoofd van alle potentaten. Al die beleefdheden van een antl-elerioaal kabinet in Nederlandtegenover 'l_ der bevolking beoogen slechts het
winnen van stemmen. Zoodra ona land ala ohristeunatie onder den Pana komt, ia de quaestie van uitsluiting tor Vredes-Conferentie vau den Paus aan de
orde. Nederland keDt sleohts ééne Souvereine, die
staat onder een hoogoren Souverein die geen gezanten kent.
De Beer Fan Kot klaagt opnieuw over de slechte
behandeling van Nederlandsche arbeiders aan de
Pruisische grenzen, en acht de landen meer dan ooit
verwijderd van vrede en recht, getuige da Finsche
quaestie en den volkenmoord van Engeland iv Transvaal, een gevolg van de imperialistische politiek
eener groote mogendheid, en die tot wereldoorlog
leiden moet. Alleen bet socialisme kan daaraan een
einde maken.
Overigens aoht sproker de resultaten der VredesConferentie vrg pover, en ontwikkelt dat.

De gisteren tot adjudant in gewonen
dienst van H. M. de Koningin benoemde kapitein
van het 5e reg. infanterie Graaf Schimmelpenninck
in garnizoen te Amersfoort, sedert hg van le luitenant ordonnance-officier vau H. M, tot zgn tegenis

woordigen rang

——
-——

114% Theiss. Eegul.Gesells. 4

Arnh Tramw -Mh. A.

welke deze republieken en ons volk reoht hadden te
verwaohten.
De Heer Dt Savornin Lohman erkent, dat kleine
natiën als wg niet zoo krachtig kunnen optreden als
andere Mogendheden, die spotten met recht en
moraliteit. Nochtans had do Minister van Buiten-

werd bevorderd.

Knpitein Schimmelpenninck was ook als ofllsier
van de landmacht in Nederlaud eenige jaren bg het
Indische leger gedetacheerd en onderscheidde zioh
toen bjj een der krggsverriohtingen in Atjeh, waarvoor hem bet Kruis der Militaire Willemsorde ten
deel viel.
11. ia een der zonen van wijlen Graaf Rutger Jan

Schumuelpenninok, oud-Miuiater van Financiën, en
tevens jaren lang in een hooge betrekking aan het
Hof verl>onden.
In de G-innekenstraat, te Breda,
werd 's nachts omstreeks half twee uur door
huiswaarts keerende heeren het lijk gevonden
van een man, die bij onderzoek bleek door vier
messteken te zgn afgemaakt.
De vermoedelijke dader is aangehouden. Hij
blijft hardnekkig ontkenaen. De wonden zijn
toegebracht met een gewoon zakmes.
Ni.)
(D.

..

Het oaasatie-beroep van Mr. Troelstra togen het
arrest van het Gerechtshof te 'a Gravenhage zal den
2 Januari 1900 voor den Hoogen Raad behandeld
worden.

————
————
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goud

Vorig»

Can.Pacific
do. AU.4N.W. le H.O. 5
Can. Pao. Alg.-Br. d». 5

dito afg. v. Orig. Pr. A.

Beursoverzicht.

_____ —_

81%8
96%

___-

-——

Nationale Staatsfondsen voor 8 pCt. Soorten en
Integralen vast.
Hooger: Bum. Palomhang 1, Senembah Mn. 1%,
Moeara Enim %.
Lager: Amßt. Dcli Comp. 3, Amst. Sum. 1, Deh
Petr. 1%.
Batavia 2, Langkat Cult. %, Kon.
Binnenlandsche en Russische Sporen stil.
Zuid-Afr. Sporen stil.
Amerikaansche Sporen % a 2 lager.
Berichten omtrent fondsen zonderoffloieele
noteering. Gullffahares 10-J&, Opr. Enim.

West Miaas dito

_____

dito Improvement O. 5
100% Denv.-Bio-Gr. le 11.0.7
——Ueam.Fort D. 1. H. O. 4
95
dito ditoExtenaion O. 4
13%0 Erie Spoorwon-MÖ A. 12% 13%,
dito C. v. Ie Pref. dito
37
ErieSp.MvJ.Oreg2ePr.d° 19
18%
19 ErieSpw.Mjj.o.v.2ePr.d» 19
111% Chic.& Erie lellyp. O. 5 112%
107* N.-V.Pens. &OhioO. 4%
14% Pl.Centr.&Pen.C.v.g. A. 14%
52
dito dito 2e Pref. dito
106% dito dito Obligatien 5
do. le H. Ext.bda.l-468 5
99
do.leCona.Mortg.Bds.5 99
Great North. C. Pr. A.
112 Illinois Centr. Cert. v.A
101% dito Oblig. in Goud 4
100
dito dito dito per 1953 4
do. per1953L.Div.0.3%
do.perlS-ISt-L.D.0.3%
do.Caïro-BridgeO.Gd. 4
L. St. C. v. A. 4
99% do. Leas.
Kana. City S. B. O. v. A.
22% dito B. v. A. Ned. Mü- 22% 22%
Cert. v. dito 22% 22%
22^ dito dito
82
Union Term. N* 1-1400 5
10% Kans. City Pittsb. Gulf
Trust Cert. v. Aand. 10
10%
1 e Hyp. Obl. 5 71% 72%
72% dito dito
Kans. City C.rt. v. dito 72
72% Lex.
4 Eaat. E. C. C.v.O
25% St. Louis Caïro Crt.v. A. 25%

stemming.

36

92% do.Dall&Waco le H.O. 5
Miss. Paeifio Oert. v. A.
Nashv.Ch. g. 1, H.G.O. 5
N.-Y.Ctr.Hud»t B.C.v.A.
25% dito Oatario _. West A. 24% 25
26% 26%
26% Norf.iWest.C.v.G.w.A.
West. Adj.Pr.St.
69% Norf.4
W. Gee.l.H.O. 4
90% Norf.4
N. Phc Eailw. prL.gb.4
ing.s 99%
99^ Oreg.-Calif.leHyp.
Oreg. Short Li„. C. v. A.
111 dite Gee. le Hyp. O. 5
100-. do.Non Cuin.lno. Ba. A.
dito Ine. Bonds B. Cert.
76

——

70

de. de. do. (non-veting)
109% dito dito Obl. in goud 5
69 do. do. Gen.Mrtg.Bda.3
Mrtg. Bds. 5
24% do. do.lao. Sp.wl.
O. 4%
67% Brazilië.
*Oest» de Minas dito 5

112%

—"

100%

% do. do
64%
dito Algem Hyp. Obl. 4
97%
—
81% dito Adiuatment Obl. 4 80%

—

WabashSpw.afg.C.v.P.A
Wab.C.v,6pCt.Deb.Bs.B
West. N.-V.P.na. C.v.A.

2Ï%
13
12

'
102%
107%
109% Minn.fcSt.L.geo.leH.O.s
Min.St.P.aadS.St.M.O.4
12%6 Miss.,K. _T. Cert. v. A. 12%_ 12%
<Bto Cert. v. pref. Aand.
90% M .K.4T.,1e Hyp.Obl. 490
68% dito 2e dito dite
4
96

___

95%

St. Louis & San Er. O. 6
Alg. Hyp. é-te 6
St.L.iSaaPr. Ge0.H.0.4
d>to Wiek. West-Obl. 6
Mex.Tut. priori. Obl. 4%
Mex.Nat.Sp.l» Uyp.O. 6
Mich. Centr. Sp. C. v.A.

81 %,

C.v.A.
15% Clev. Akron &Col.C.v.A
107 dito dito Alg. Hyp. O
97% Clev.Akro.iEqp.B.2eH.6
Cl.Ciuo.C_.4St.L.C.*.A.
61
Den,er-Kio-ür. C. v. A. 20% 21
21
dito Prefer. Aand 73%
74* d.to
74% dito Cert. v. Pref. Aand.
496
95% dito Obligatien
105Va dito le Gee. 11.Gd.04%

—

St.L.&g.Er. Crt.2«Pr.A

117% dito

dito K.-Isl.4Pao.

5
5

-—_-Atl.4Pac.C.v.Truatb.

Chie.M.U.S6.P.(iiig.}o-7
dito Lake Sup. üv.Ó. 5
82
dito Gr.Truuk2e H. 0.5
60% dito Gr. W. lt. O. Deb. 4

109%

84%

St.L.&SaiiFrano.gew.A. 11
72% dito Cert. 1e Pref. dito

35%

Laagst» Hoogst»

Vorig»

Pao. Pret Aand. 75% 75%
76% Uniondito
Oert. T. Pr. A. 7%
76% <Hto
dito dite GoudObli„. 4 101

dito Mob. 4 Montg. Ie
H. G.0.N0. 1-4000 4%

11

—dito dito (papier) O. 7

—

58J_

do.S. Joaq. Valley do. 6
Ch.O.ls H. MBLl6d\ 5
dito dito Alg. Uyp. N\

Oh.Miiw.St.P.(W.D.)O.S

99%^

Turkije Anat.Oblig.
Anatolie 2e Serie

85

dio Sinkiug Euud O. 5
dito Geoonsolid. Obl. 7
101% do. Jow» Midlanddo. 8
128% do. Mad. Extans. do. 7
128% dito Mauomenee dito 7
143 dito N.-W. Union do. 7
137 do. Winona St.-P. do. 7
132 Chio.Burl.Quiuo, C.v.A.
dito Milw. Sc. P. C. v. A.

96% dito ditoPrior 0.1898 4

95%

&Jeff. v. 8r.G.0.4
Louiev. Naahv. Crt. v.A. 83%
125 Louiav. Nashv. Oblig. 6
67% Louisv.Nashv. 2eH.0.3 68
112% do. do. Siuking P.O. 6
do. Collat. Tr.ing.do.s

94%

116

96%

'

—92%

55%

4
M.-Kiew Woron.
4 94%
;; 96JT
94$ Moskou-KurskditoO.
Mosk.-Wiudau-Eyb.O. 4

'

——

Oaïro IeH.O. 4
92% St. Louis
St. Louis & Southw. 0.4
87% Louis

57

Centr.l'ac. Obl. p.1939 5
dito Cal. Oreg. do. O. 5
do.do.Ser. 8.l 586(10. 5

l-18448en18459-24069 4%
Chic. N.-W. Coiumonst.
vau
A.
197% dito Cert.
117 dito le Hypoth. Cert. 7

{ 104 Moskou-JaroslawSp.O.s 104%6
O. 4
96% dito dito Archaug.
Sp.O.
dito dito dito 1899 4
Orel-Griaa Spw Obl. 4
96% dito E M. 500—2000 4
Ejaßan Uralsk Oblig. 4
95%
96% do do do GE. 625 4
( 96% Ejasan Uralsk 0.1897 4
96% dito dito dito 1898 4
I 96Jf Eyb S-M bel vr Pr.O. 4
82 Transcauó Spw. Obl. 3
dito Oblig. 4
i 95J<_ Wladik
( 95% do. do. do. Z. E. 625 4
1894 4
95% dito dito Oblig.
Wladik G E 625 1894 4
96» do. do. Prior. O. 1896 4
1897 4
96% dito dito dito 1898
4
97% dito dito dito
96% Znld-OoetSp.-Mö.P.O. 4
1898 4
96% dito dito dito
Obl. 4
95% Zuid-Weet Spw.625
96%, Z -Weat do.Z.E. O. 4

d°.C.v.4»/.n.Cum.Pr.A.

81

Laagst* Hoogste

Vorige

-■

5101%
4% 96%
96%
97$ Kosl-Woron.-Kost.Sp.4%4 97*
96
100% Kursk-Chark.AzowO. 4 100%

101%

57%. Baltimore 4 ohioC. v.A. 56

GE O
dito dito G E. 625 4
dito dito G E 1250 4
dito dito 9e Serie dito 4
dito 7e Serie geg. 0.4

PortUKal
55% Kon. Trans-Afr. Sp.O. 5
63-% Port. S M.(Beiraßaixa)

Laagst» Hoogst»

Vorige

15

139%

Italië. Ital.RoodeKruis
Oostenrijk.
StaaUleening 185.
4

113% dito 18«0
5
172. dite 1864
Crediet-Anstalt 1858
99% K. K. Oostenr. Boden

1

———

Crediet-Anstalt.

96
155

19?
172%
138%
68%

37%

Stad Weenen 1874
Pruisen.
Keulen-Minden 1871 3%
Rusland.
Binnenl. Staatsl. 1884 5 198
dito dito 1866
5172%
Rijks Adels Agr. Bank 5
ServiëStaatsl.afgeet. 2
Spanje.
3 pCt. Stad Madrid 1868
Turkije.

29% *3

1

pOt. Spoorwegl.lB7o

Zwitserland.

r

-'

29% 30

——

Bq. de I'Etat de Frib. 2
Stad Genève 1880
3

78

99

41%
54

3——
3

dite dito 1889

——
———.
——
——

___

Afrika.
Cougö Loten 1880

’

A. t_i gri
pHnamaKanaall-860,000

raau. 44%

I——
ml.

Aldus opgemaakt door htt Bestuur der Vereeniging voor den Effectenliondel.
J. H. WIJSMAN Hzn.,
Te ilillegersberg, bij Rotterdam,
is hedenochtend halfzes brand uitgebroken aan
den Zwaanshals No. 23b, in den kruidenierswinkel van J. E. v. Brugge. De bewoners
man, vrouw en drie kinderen, die nog te bed
lagen,
moesten door het inslaan van de ruiten
gered worden door een nevenvertrek aan den
straatkant.
Het winkelhuis brandde geheel uit. Alles was
verzekerd.

—

—

De ruim 7 0-jarige A. M. Julianus, te
Middelburg, heeft Maandag den dag mogen herdenken, waarop hij, 50 jaren geleden, ala tabakakerrer in
dienst trad bg den tabakshandelaar C. Verhage, aldaar.
Door de goede zorgen van zgn patroon werd dese
dag voor hem in alle opzichten tot éen feestdag gemaakt.

Bjj

het door de Maatschappij

tot

Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht gehouden examen voor klerk-telegrafist 3e klasse zgn
geslaagd de heeren: B. P. van Voenendaal, to Breukelen, en E. de Wever, te Goea.

EXAMEN VOOR DE PRAKTIJK.
Bh' het op 18 ou 19 Oetober 1.1. gehouden examen
van den Nationalen Bond van handels- en kantoorbedienden in Nederland WHaraan 86 candidaten voor
hot Boekhouden deelnamen zgn er 25 geslaagd en wel:
Mejuffrouw A. Bémond te Groningen en de beeren:
J. A. W. Aalbertsberg te Leiden, A. Andréa te
Haarlem, C. Th. J. van den Bergh te Leiden, S. P.
Bosch te Amsterdam, R. Eilander te Hoorn, D. Ferwerda te Leeuwarden, A. T. BJ. Huou te
P. Hollander te Maastricht, B.ltallie te Amsterdam,
D. J. van Eatwgk te Rotterdam. J. Klaasen te Utrecht,
Joh. Koning to Deventer, EL J. Lasaohuit te Haarlem,
S. Lioni te Amaterdam. H. Machielse to Haarlem,
A. de Rek Azn. te Dordrecht, C. C. Schalkwijk to
Amsterdam, H. H. Stronk te Amsterdam, J. H. Verhey te Scheveningen, J. A. de Vries to Den Helder.
G. Wnyboer te Alkmaar, K. vau der Weide to Frederikaoord, T. M. Wilton to Rotterdam, J. van Zytvold te Utreoht.
2.

Fra.ischchandtlstorrespmdenlie5 oandidaten, geslaagd
Mej. H. Gompel te Rotterdam en G. Meun to

Wormerveer.

Engelsche liandelscorrespondenti» 12 oandidateu, geslaagd 6. Mej. E. G. C. Koster te Groningen, S. J.
Hoff te Alkmaar, H. G. Nooy to Amsterdam, J.C. A.
Munning Scbmidt te Amsterdam, C. ter Poorten te
Amsterdam, H. M. Tiggelaar te Amsterdam.
Duitsche handelscorrespondenti» 7 candidaten, geslaagd
4. T. P. Adrian eu H. Kettner Jr. te Amsterdam,
G. Meun te Wormerveer, C. tor Poorten te Am-

sterdam.

Stenograjle, stelsel Cabelsberger-Schwab 2 oandidaten.

geslaagd Mej. G. Nienwenkamp te

Amsterdam.

VERGADERINGEN.

Woensdag Ö Deoember.
Inst tot onderwijs voor blinden, Vossiusstraat 56 aaa
het Vondelpark. Woensdag 6 Dec. (10 u.). Wekel.

en geïntröd.
bezoek voor leden
Stoomfabriek van drop- en. „wkrwerien „Het -_aU_M".
Alg verg. (U u.) kantoor.

Bouw-Maatsch. Amstdt Bouwhut. Alg.

verg. (2

n_

irchitectura et Amicilia. Verg. (8 u.) American-hotol.
Spr. H. P. Berlage Nzn., over „den stand der werkzaamheden aas de nieuwe Beurs.

On» Huis. Bijeenkomst (8% uA. Voordracht van dea

Heer Moor.

Elseneur, 8 Deo. Een grooto menigte zeilschepen,

bestemd naar de Noordzee, liggen hier wegens togenwind op de reede. Verscheidene dezer schepen liggen
wegens den aanhoudenden W. wiud reeds meer dan
drie weken voor anker.

4> BLAD. Bladzijde

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 6 DEOEMBER 1899
Salon- en
Slaapkamer te Huur v. Heer,
Gemeubileerde
Advertentien
h.,
de
/"1.15, z. b. b. h.
van 4 of
minderregels

tedere regel meer 27>_ Cent.
tiie^'ldigheids-Advertentien halen r>rii«, ronder ratont voor tu^srjh-inpersoceu.

"ATTENTIE.

Vervolo der Familie-Axlveruit het
Blad).
Geboren:
ALBERTÏNA LUCRETIA,

Voor de Exploitatie van een zeer
lucratieve Zaak, welke belooft
groote winsten te zullen
afwerpen, in verband met de

Fransohe

Doohter vnn
en

L. M. SCHAAFSMA-Van Hooen.
4 December 1899
Heden overleed, tot diepe
droefheid van mij en mgne Kin-

JOHANNES MULDER,
in den ouderdom van 45 jaren.
Wed. J. MULDERBINNENDIJK.

drie
Jongmensch, 19 j.,
jsar op een Handelskantoor
werkzaam, bekend.met de Fransche
en Engelsche taal, zoekt verplaatsing, voorz. van prima ref.

Een

Haarlem. 2 Dec. 1899.
Plein 19.

____________________________■____!

Heden overleed, na ecu langdurig, smartelgk. doch gednldig
lijden, onze geliefde Echtgenoote en Moeder,
LEENTJE WIELEMA,
in den ouderdom van ruim 59

Fr. br., lett. IJ C 688, N. v.d.D.

11. Kijtiiigfahrikanteo.
Rijtuig-Wagenmaker,

Een

j., van g. get. voorzien,

i

P. T. TEENSMA.
Zaandam, 2 Dec. 1899.
lIIIIIHII.MIM

■—111111111 11 ■111111111 l ■WWOTllllllllllllllll

Heden overleedte Dodewaard,
in den ouderdom van bijna eenen-zeventig jaar, onze geliefde
Broeder, Oom en Behuwdoom,
de Heer
HENRI VAN DEN
Wed. J. F. BOSVAN DEN BOS.
Dr. F. H. BOS.
A. BOS—Kloek.
Hoogland, 3 Deo. 1899.
Volstrekt eenige kennisgeving.

plaatsing.
Br.
lett. G R 788, N. v. d D.

merstond

-1

Een

den ouderdom van ruim,

53 jaren.

G. A. PAUWS Sz.
L. G. PAUWS Sz.
Zunderdorp, 3 Deo. 1899.

de vele bewgzen van deelneming, ondervonden bg het
overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, den Heer A. W. VAN
DER DEDRE, betuigen wg onzen
weigemeenden dank.
UU aller naam:
F. VAN DER DEURE.
Hoorn, Deo. 1899.

Voor

groote

’

ONDERWIJS.
Aan de Lagere Sohool, Lett.
met uitgebreid leerplan voor
Meisjes (welke in 1886 in deplaats
getreden is van de toen opgeheven
Middelbare Sohool voor Meisjes)
te Middelburg (Hoofd Mej. S. VAN
SLEE) zal. tengevolge van het
door Mej. Kohnen gevraagde ontslag, openvallen de betrekk. van

Onderwijzeres,

jaarwedde ’l2OO. Mej. Kohnbn,
in het bezit van eene middelbare
aote Duitsch, gaf daar uitsluitend
Onderwijs in deze Taal.

Sollicitanten worden uitgenoodigd zich onder overlegging van
stukken, per adres op Zegel, vóór

Amsterdam, Hoorn,!
Leeuwarden,

den 15 December 1899 te wenden
tot den Burgemeester.
Burg. en Weth. v. Middelburg,
Voorsitter,
A. DE VULDER VAN

Middelburg, 24 Nov. 1899.

l.,aifleiHj.| _

in een klein, net gezin

Gevraagd
z. JK., Wasch buitenshuis, een

tusschen +0
flinke Dienstbode,
50 jaar, tegen hoog loon met
muts
jaarlijkscbe verhooging, P.

Rijke keuze

I

Winterjassen.!
(2409)

dragende. Fr. br., lett. of in persoon Kiosk Frederiksplein.

C. A. LION CACHET en T. NIEUWENHUIS,
gedrukt op Chineeseh papier,
Uitg. v. VAN SCHELTEMA en HOLKEMA's

Te Huur Bel-Étage met Balcon
en Verauda, voorzi.n van Gas en
veel Kasten. Omtrek Leidsoheplein.
Met of zonder Penaion. Huurprijs
25 per maand.
Br.
lett. W E 756, N. v.d. D.

’
Gevraagd

MDYLAEET, Haarlem.

Jongste Bediende.
Direct gevraagd voor Eantooren Loopwerk een Burgerjongen,
niet boven 17 jaar. Pr. br., lt. 88,
aan het Ned. Advertentie-Bureau,

Warmoesstraat 147—151.

fliwee vlugge Platzetters,
JL P. kunnen onmiddeliyk geplaatst worden aan de SnelpersG. W. BOONSTRA,
drukkerö vanOpgave
van verlangd
te Barneveld.
loon wordt verzocht.

Journalistiek.

Een Weekblad-Redacteur zoekt
een JONGMENSCH als KLERK.
Eenige kennis der moderne talen
noodzakelyk. Een weinig ervaring
strekt tot aanbeveling, terwgl de
werkkring zeer geschikt is voor wie
verdere opleiding in het vak

wenschen.

Brieven met volledige opgaven,
onder motto Journalistiek,
Boekh. J. H. DE WIT, Utrechtsche(2808)
Btraat 54, Amsterdam.

Manufacturen.

Een

Jongmensch, 7

jaar in

een betrekking werkzaam zgnde,
wenßeht tegen begin Januari of
ïebruan te veranderen. Volkomen op de hoogte met het vak en
étaleeren. Prima referentiën P G
Adr., Itt.EP 787, N. v/d n. (2810)

Première, met opgaaf van tegenw.
betrekking, Religie en salaris, aan
het Bureau Nieuws vjd Dag..

Keukenmeid.
Een fats. Buitenmeisje, goed

kunnende Koken, g. get., P.
biedt zich aan, Febr. of later.
Br.
lett. R V 682, N. v/d Dag.

Tfneie-MÉ-WBrtieiiL
Baarn met 1 Febr.,

Gevraagd te

een nette Tweede-Meid-Werkmeid." Fr. brieven lett. G H, aan
STADEEMANN'sAdv.-Bur., Baarn.

Oosterbeek.

TE HUUR een Heerenhuis

met Tuin, gelegen aan de Hoofdstraat. Te aanvaarden I°. Mei 1900,
zoo noodig eerder. Te bevragen
bij W. DEGEN, Aannemer, aldaar.
(2814)

TE

een Pension te Honnef a/Ehein
(JDuitachland) wordt gevraagd
een beschaafd Meisje ter assis(2807)
tentie in de Huishouding.

In

lett. B L 788, N. Vld D.

Burgerjuffrouw, hekend met
alle huiselijke bezigh., zag zioh
gaarne geplaatst, er zal meer op
goede behandeling dan salaris gelet
worden. Br. lett. U Z 685, N. v/d D.

Een

Vrije Woning
(Keuken ruime, Alkoof en groote
Tuinkamer, gelijkvloers) aangeboden, te Amsterdam, tegen 1
Januari, aan oen klein gezin, genegen een Verdieping, bewoond door
een Arts, schoon te honden, en
boodschappen aan te nemen.
Br.
lett. V" D 755, N. v/d D.

HütJRT^

JEtage, omtrek Willemsparkweg,
bev. 1 Zit-, 2 Slaapk. en Keuken,
Br. fr. lett. H S 789, N. v. d. D.

Sigareiizaak
Tabak-en voor
als Vroute Koop aangeb.

wenzaak. Br. lt. S W 683, N. Vld D.

|
I

I

1

3

’

2 90.
Amsterdam.

Br.

te

Een sedert jaren bestaande
bloeiende JFröbel-School met
voiledigen Inventaris, voor Kinde(2811)
reD uit den netten stand.
Brievenfranco lett. P, b/d Boekh.
WENK &
Rotterdam.

PAARDEN.
WERKPAARDEN

Drie beate
te Koop, vertrouwd en mak. alsmede een vertrouwde POJNNEY
voor alles geschikt. Te zien en
te bevragen bü li. VAN DELDEN,
Govert Flinckstr. 349, te Amst.

geschikt voor een Hit, te Koop
gevraagd. Opgaaf van prijs enz.,
letter Z. Boekhs. SCHOUTEN en

Leidschestr. 75, Amst.

Boekhandel.
Tuin, mooi

gel., waarin

met

bekl. Boekh. wordt uitgeoefend,
op een dirr sch. dorp. van Geld.
Koopprijs 4500, waarvan nog 100
huur van 't Achterhuis gem. wordt.
Br. fr., lett. A K 782, N. v. d.D.

:

Wordt

N. v. d. D

te Koop gevr , nen ge-

roet gaercase.

Fr. aanb.

te zenden

aan H. E. VAN DEB WERK,
Kerkstr.
Amsterdam.

Hypotheek.
Particulier Kapt. aangeboden
als le Hyp., bill. rente en condit.
Br.
lett. Z G 758, N. v. d. D.

Geldersche Rookworst
7ÖCts.
70 ets., Rol-

hains 80 ets.. Boterhamworst of
Saucisse 90 ets., Muisjes Gerookt
Eolpena 1.00,
Rundvleesch
Bladreuzel 60 ets. verz. p. K.G.
fr. aan huis, rembours,
Slachterij >><le Zwaan", Steenderen.

’

lIUWELIJK.

met
Een ongeh. Heer, 114 j., P.
10,000 kapit., weuacht iv benuia
te komen met een Meisje of

jonge Wed., eveneens in bessit

van eenig kapitaal of eeue goede
Zaak. Steller dezes wenscht, na
voldoendekennismak., ecu Huwelijk
aan te gaan en verwacht daarom
alleen ernstig gemeende brieven.
Br.
lett. D JN" 785, N. vjd D.

Nederlandse!! Indische
Tramwcg-Maalscli.

_

Ve Raad van Beheer.
Amsterdam, 6 Dec. 1899. (2815)

WAT IS FROG ?

De Amerik. Wetensch. Knipmethode verzekert O

de fraaiste
ooupe; sleohts enkele uren studie doet U de zaak grondig verstaan. De
Methode kost met inbegrip der lessen ’l2.—. Onderwezen door en bij
(2822
de Firma C. STEGERHJOEK, Paleisstraat 4, Amsterdam.

Voor het wassehen van linnengoed en het schoonhouden van gebouwen en meubelen is het meest aan te bevelen

ZEEPPOEDER

(281S)

HALFJMF.ÜJKSC^^^

teu behoeve der Armen van de Port-og. Israël. Gemeente,
te AMSTERDAM.

Met voorkennis van H.H. Burgemeester en Wethouders dezer etad,
zal op Woensdag 0, Donderdag 7 en Vrijdag 8 December
der Ingezetenen plaats hebben.
1899 gemelde Collecte aan de huizen
De Bussen dragen tot eenig opschrift:

„Portugeesch Israëlietische Armen.

Parnassim Armbestuurders van bovengenoemde Gemeente:
J. MONTAGNES Jr., Voorsitter.
De Secretaris I. H. MENDES DA COSTA.

tegen 1 Mei 1900 of eerder, op zeer goeden stand, een nieuw gebonwd
en drogen Eelder, voor 1 1200
ruim WINKELHUIS met nette Woning
per jaar. Pranco aanvragen, motto Winkel, b/d Boekh. P. SCHOEN Jr.,
(2740)
Prinsengracht 943.
.

.

Deze Bouillon (onder voortdurende controle der Heeren Dr. t
HAMEL ROOS & HARMENS te Amsterdam) spant de kroon boven
alle andere merken in kracht en zuiverheid, getuige de enorme
verkoop. Uitstekend voor zieken tot opwekking van eetlust.
Verkrijgbaar bü de firma ROODZANT-SWEMER, Breda,

wordt

Agenten.

(256)

GRATIS en FRANCO
op aanvrage de nieuwe proefaflevering van de Gratiën uit het

rijk van gohoonheid en vreugde toegezonden, bevattende 16 bladzijden
benevens
interessant© leotuur, roet artistieke studiën geïllustreerd, (2731)
het lied:

KIELE, KIELE, CHAMBERLAIN.
AMSTERDAM.

BUREAU DER GRATIËN.

Waarom gebruikt ge

Kindermeel? Om de lioht verteerbaarheid en
MOLENAAR'B
groote voedingswaarde, en het staat onder oontróle van de Heeren
Dr. VAN HAMEL ROOS & HARMENS. 't Kost 20 en 11 Ct. p. pak.

Verkrijgbaar in alle Bolide Winkels.
Vraagt monster aan P. MOLENAAR &

Co.,

Westzaan,

f 1936)

lIIIIIMIIIIIIIMiWIBIIIWIIW

ÏHeiL Loterü-Vereen. I. _. v. HaiÈl, Hjj.er_.eiil en Kunst.

Amsterdam, Prinsengracht 816.
Daar nog niet alle Loten geplaatst zijn is de Trekking
uitgesteld tot 8 Januari a.s.

Doctor E. C. VAN LEERSUM

is van Donderdag 7 December tot Dinsdag 12 December
en verder van af 20 December tot nadere aankondiging
niet te consul teeren. (2786)

Malthusianisme.

Mevr. HOOGERHEIJDE,
Verloskundige,
i 8 verhuisd naar

BINNEN-AMSTEL 192.

(2728)

Huize RUSTOORD (v3s._)
te SOEST.

Herstellingsoord en Tehuis voor
Zeuuwlijders. Familieleven. Uitgestrekt Wandelpark.

Consuleerend Geneesheer
Dr. WELLENBERGH.
De Directeur
(1147)
N. F. STORE.
1

I

HUWELIJK.

Een Landeigenaar, Veehouder,
P.
Weduwn.. m. 1., geen kinderen teu laste, wenscht te hertrouwen met een degelijkeVrouw
niet vermogen en tevens van gelijken leeftjjd en godsdienst. Men
zende onder geheimh. onbeschr.
brieven, lett N S 679, N. vjd D
-^———

i

Donkerblauw
Cheviot Serge,
voorHEEREN-en JONGENSCOSTUMES, 2 El breed.
1.50 ’1.70 en 1.86
’1.20 sterk
Zeer
en echt van kleur.

’

’

NOQRDHOFF k Co,
DAMRAK 69.

Laatste Aanbieding.
50 Tulpen in kl., 50 Crooussen in
kl., 25 Glarirliolus in kl., 25 Convilli Alba, 25 Montbretias met nog
75 st. in 5 andere soorten er bij,
voor ’2.50. Franco thuis. De helft

’1.50. G. ELEUVEE, Velien.

koopers gevraagd, die ook toe-

Weduwn., E. K., flink bemidd.,
even 50 jaar, met 2 Kind., zoekt
Burgerjulfr. of Wed. z. K., niet
geheei ouboinidd., tussohen 40 en 50
jaar, genegen na kennismaking een
Huwelgk aan te gaan. Volledige
brieven en portret, welke teruggezonden worden, adresseere men
franco onder lett. S No. 979, aan

Te Rotterdam bij SNABILIE.
Amsterdam bii VAN
Haas bij A. MULDERS
Zwolle b„ Wed. J. RAffJE.
Leiden by J. H. DIJKHUIS.
Prijs per doos 37% Cent.
Op alle plaatsen Alleenver-

zending ontvangen der zoo de aandacht van het Publiek trekkende
beweegbare Raatuétalages.
Hoofd-Agent V. Nederland en België:
O E. VAN DIJL,
(2385)

Dordrecht,

Agentuur en

Tiie Worli'ï
Piiitraii Ga.
ROKIN 140

WÏë~hëipt?

Een fats. Juffrouw tijdelijk aan
250 gld., tegen maande). aflossing,
om haar v. ondergang te behoeden.
Br.
lett. V A 686, N.v.d. D.

Ernstig gemeend.

EOOYKER'bCentr.Adv.-Bur.ieiden.
(2762)

tegenover de Nederl. Bank.
Phonographen met Opneiner,
Weergever, Nickelen Trechter en

Geen
De

6 Rollen

40.00.

JAARMARKT
TE

MIDDELBURG.

meer!!

het grijze haar binnen enkele
dagen verdwijnen, maakt het
glansiyk en zacht, ii onschadelijk voor de huid en verft niet
Prös 85 Cent de flaeon en
’1.50 de dubbele flacon.
te Amsterdam by
HeiligenM. CLÉUAN &
weg 42, eu by AUGUST
Utrechtschestraat.

onze beste Amerikaansche
(2339)
Phonographen.

Komt zien en Overtuigt U.

m haar

Nieuwe Londen doet

Goedkoopere Machiueß dan deze
komen op den duur doorreparatie
etc. veel duurder te staan dan

[Verkrijgbaar

____________________________m«,^

’

Ter leen gevraagd
rente,
600,

tegen

5 pCt.

met

Houders van Stoomcnroussels en
houders van andere inrichtingen
van groote afmetingen (ongeveer
200 vierkante meter en meer oppervlakte) die bovengenoemde van
26 Juli tot en met 4 Augustus
1600 te houden

maan deliiksche aflossingen.
Br. fr. lett. T IJ 684, N. v. d. D.

wenschen te bezoeken, worden uitgenoodigd zich vóór den Ben Januari 1900 schriftelijk tot Uurgemeesier en Wethouders tan Middel-

WÊ"
1?
B "^"SS*'__)
ESsL 5-tpp W

JAARMARKT

burg te wenden met opgaaf van de
afmetingen dier Carouasels enz. en
met opgaaf van hetgeen zü. onverminderd de gewone plaatselijke
belasting (tnarktgeld) voor een
staanplaats op do Groote Markt
wenschen te bieden.
Er zal niet meer dan eene Stoomcarouoßol worden toegt-laten, niet
het opslaan mag 23 Juli 1900

worden

aangevangen.

1

De ingekomen biljetten wordeu
het openbaar geopend ten
Raadhnize op Dinsdag den 9en

1

te half twee uur. Desgeweusobt
worden inlichtingen verstrekt dooiden Marktmeester, Langevielewjjk
K no. 405.
Middelburg, 1 December 1899.
Burgemeester en Wethouders voor-

Prijzen bljjft in het B
De Tentoonstelling van aangekochte
nog geopend dagelijks van 10-4 uur.
B Paleis V. Volksvlijt
JLoten i\ f 0.60 tot een beperkt bedrag alsnog verkrijgbaar in _j
3 de bekende Depots en aan het Bureau (der Verg. Naar buiten m
'_.
jf fr. toezending nn postwissel.

Practizijne, Weteringschans 40.
Dagelijks te consulteeren. (878)

middel

Vraagt HERCULES BOUILLON.

of hare

Compagnie,
0
XKoningspleitiN°.l2, Amst.T

is het eenige onfeilbare
tegen Verkoudheid,
Heescrhheid, Keelpijn enz. Ook
van groote waarde voor hen
die veel met hunne stem werken.
Prog

/

TE HÜÜ^èeSoden,

_

#

Spreekuur: I—3, 7—9.

Om gezondheidsredenen wordt te Soerabaiai
(Ned. Indië) eene in vollen bloei zijnde SS ij tuig- I
fiibriek annex Hoetsmederij, Tuiglrandel enss. Wa
Het Dividend over het Boekjaar
ter verkoop uangebodeu, dewelke een zeer rgk 1
1898/1899 is vastgesteld op negen
bestaan oplevert.
zeventig gulden per aanNadere Informatiën verstrekken gaarne de heeren gss en
eu van heden af betaalbaar
deel
J. P KNAPP, Directeur der Bataafsohe Bank, Keizersby de Amsterdamsche Bank. tegen
gracht 258, en Th. AUWEJRS, Oude Doelenstraat 16, MM ! intrekking van het Vijftiende
Dividendbewijs.
Amsterdam.

uit de fabriek „DE ADELAAR", te Wormerveer.

voor bedden en wiegen.
®
®
X Amst. Caoutchouc- T

le klasse Rijwiel

bruikte

Jaar van fabrikütie onverschillig.
Liefst fabrikaat. Rudge-Whitwortb,

’ ’

’

1 Dames, geen hoofdbreken meer.

Ë

U 081.

Bankethammetjes

DM4Ëriileïiiliódcr,

Huis

derijen,

Eetserviee, Keuken Gereedschappen, enz. enz. Zeer geschikt voor
lieden die gaan trouwen. Ook af-

©M® M®HOM®M®M®H®
Xla Guttaperchadoekl

zonderlijk te Koop.

Ter Overoame
aanaeboden.
ROTTERDAM:

gevraagd een Gemeubileerdelste

(2809)

Br.

voor tweeHoeren groote

Gem. Zit- en Slaapkamer
of Gem. Boven- of Benedenlett. Z, b/d Kantoorhui». Br.
alhier.
boekh. G. & J.

en

Coiffeur.
BEDXBJNDE gevraagd bö

ter Overname aangeboden: een
geheele Inboedel, als zijnde Huiskamer,
één 2persoons
en 2 éénpersoons SlaapkamerAmeublement, Keuken, gehoel
compleet.Gordijnen. Kleeden, Schil-

gelithographeerd door

15 Dee. of later b. z. aan
1 een alleszins bekwame Keukenmeid, voor noodhulp. Brieven
No. 960, aan NAUTA's Adv.-Bur.
te Velsen.

gevraagd, tegen een vast salaris
procenten van den verkoop,bö
langen vacantietijd. Brieven worden ingewacht onder het motto

Wegens vertrek

12 Bladen in verschillende kleuren,

Wegen

(Hoeden).
IÖWSTË
Eene bekwame Eerste Modiste

Annonc-Bur .Prinsengr. 693

VOOR HET JAAR 1900.

SPEK-

Fabriek van Harde 8
Zeep enz. vraagt, voor |
Noord-Holland benoorden het I
Noordzeekannal, een flink §
.Jongmensch ala Agentvoor |
utia verkoopharer produc- I
ten. Minimum provißie 500 f
per jaarbg vrge reiskosten, enz. |
Bg activiteit goede vooruit- I
zichten. Franco brieven met |
volledige inlichtingen en refer. I
enz., onder lett. L P, Alg. Adv.- |
Bureau A. DE LA MAR Azn., I
N. Z. Voorburgwal 266.

Heden overleed onze innig

in

gevraagd een

omstreeks 18 k 20 jaar. Brieven fr 0.,
onder No. 331, aan SCHOLTEN's
Advert.-Bureau, Gorinchem.

geliefde Moeder

NEELTJE
Wed. van den Heer S. Pauws,

24

zoekt

Br. fr., JNo. 3820, Intern.

Maandelijksche Kalender

OagemeubiSeerde Suite.

Voor eene welingerichte Boehdrukkerij wordt een flink REIZIGER
gevraagd, als zoodanig werkzaam geweest, tegen vast salaris en provisie.
Fr. br., lett. J T 790, W. v. d. D.

de Heer

BRANDKAST
te Koop voor ’5O, met biunenkast en geheime sluiting.

Zooeven verscheen:

informatie vervoege men zich onder
lett. C M 784, Nieuivs v/d Dag.

REIZIGER.

deren, mgn geliefde Echtgenoot,

Uit aller -naam,

Tentoonstel-

te Parya in 19 00, wordt
lemand gevraagd met een kapitaaltje van ’5OOO. Voor nadere
ling

ü. SCHAAFSMA Azn.

jaar.

Heerengracht bij
Leidschestraat, alhier. Aanvragen
met opgaaf van kwaliteit of beroep,
lett. E O 786, N. v. d. Dag.'

16

in

Januari 1900

noemd :

des nami-ldags

SCHORER. Voorzitter.

A. DE VOLDER VAN
( s-ii)

Fanfare-Trompetten
uit fijn aluminium.
lingen

der
menscheïyke stem

tf* __&£_Z^- \p_. Petten, hetf"->t <H___
"""on
_0? inspanning
WS-te^Pflfe,
>v'.r.j'ifc**'
e n zonder
_S_a

Iteuuia van muziekkan geschieden.
Zeer origineel. Hoogst onderhoudend voor jong en ond, voor gezelschappen, vereeDÏgingen, mili-

taire afdeelingen enz. In )/_ jaar
meer dan _\ millioen verkocht.
Tegeu toezeudiug vau
1 (ook in
11011. postzegels) franco en zonder
rechten; 3 stuks
2.50, 6 st.
4,
12 st.
7. Tegen rembouis wordt
(2816)
niet verzonden.

’

’

’

M. FEITB.

II Taborslrasse M/B,

’

i

Boek- en Kunstdrukker^
v/h ROELOFFZEN—ü ;BN_ K
en VAN SAN'l'l N, A.n->i«r l-nu

