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Het auteursrecht v. d. inlioud van dit Vlad worm, vertekerd volgens de wet van 28 Juni 1881 (Stbl. n°. 124).

OCHTENDBLAD
TELEGRAMMEN.
Noorsche Koopvaardij.
CHKISTIANIA, 31 .Juli. (R. O.) Het
Storthing heeft de regeering gemachtigd een
maximaal tarief aan te wenden tegen die
landen, welke Noorsche koopvaardijschepen
ongunstiger behandelen dan koopvaardijschepen
van andere mogendheden.

-

bgna geen arbeidskrachten te krijgen zgn.
De loonen bedragen gemiddeld ook maar
50 dollars per dag!
De beste claims zijn reeds in beslag genomen door vrouwelijke prospectors, daar de
oude mijnwerkers geen vertrouwen stelden in
het kamp, toen het goud er pas ontdekt werd.
Te Dawson, een stad bij het kamp, komen
de mijnwerkers hunne zakken stofgoud in
bewaring geven. De winkelier, die ze in ontvangst neemt, werpt ze gewoon onder de toonbank, alsof het zakken meel waren.
„Alsof het zakken meel waren!" Was een
gedeelte van het blinkende gele metaal maar
tot voeding geschikt, dan zou het er met den
komenden winter vrij wat beter uitzien met
de pasaangekomenen. Nu zijn ze ontbloot
van voldoend voedsel en groote ellende wacht

hen !

Engelsche Brieven.

Of er dan niet handelaars zrjn, die hun
waren willen leveren aan de mijnwerkers, in
ruil voor het goud der laatsten?
Londen, 30 Juli. (Part. Corr.)
Zeer zeker, maar het ongeluk wil dat de
De gunstige stemming der markt hield ook geheele handel in het Yukon-district (de Klonheien aan, hoewel de omvang van zaken be- dyke is een zijrivier van de Yukon) berust
langrijk minder was, hetgeen voornamelijk in handen van twee Amerikaansche maatmoet worden toegeschreven aan de terug- schappijen, de North American Transportation
houdendheid van de handelaars om hunne and Trading Company en de Alaska Comengagementen te vergrooten aan den vooravond mercial Company. Slechts uit deze twee
eener vacantie van eenigen langen duur. De bronnen kunnen de ongelukkige mijnwerkers
grondtoon der markt blijft evenwel zeer vast hunne levensbehoeften putten, doch alleen
in alle afdeelingen, maar meer bepaaldelijk tegen enorm hooge prijzen. En het land is
in Zuid-Afrikaansche Minwaarden. Chartered niet geschikt om bebouwd te werden.
shares verbeterden wederom £ IX. daar de
indruk vrg wel algemeen is, dat de maatDe claims in Canada zgn £00 voet lang
schappij nu wel niets meer te duchten zal hebben en 100 voet breed, maar in Alaska zgn ze
van inmenging van het gouvernement. Intus- meer dan 1320 voet lang en zoo breed als de
schen blgft de hoofdzaak voor den belegger, dalen, waardoor de goudbe vattende beddinof en tot welk bedrag de maatschappij vol- gen en oevers der rivieren loopen. Aan de
doende winsten oplevert om een prijs van autoriteiten te Ottowa (de hoofdstad van het
375 pCt. voor de aandeelen te wettigen. Tot Britsch „Dominion of Canada") iB voorgesteld
nu toe weet men alleen van de Chartered de claims een lengte te geven van een geCompany, dat de inkomsten nauwelijks vol- heele vallei, zoodat een goudbedding één gedoende zijn geweest om de uitgaven te dekken. heel bleef. De ontginning van zulk een claim
De laatste rekening, die gepubliceerd is, loopt zou 4 tot 5 jaar duren. Natuurlgk hangt de
over de twaalf maanden 30 Juni 1895 geëindigd, duur eenigszins af van de dikte der goudlaag.
en waar deze al reeds niet gunstig is geweest,
laat het zich aanzien, dat de rekeningen der
Dit nieuwe goudveld verschilt in menig
afgeloopen twee jaren met de veeziekte, den
van de thans ontgonnen goudvelden
opzicht
opstand der Matabelen, de kosten der
de wereld, zoodat ten
Jameson-expeditie en de schadevergoeding, in andere deelen van
op een andere
vooreerst
het
kapitaal
die aan het Transvaalsche gouvernement zal minste
worden
gewoonlijk
dan
zal
moeten
manier
moeten betaald worden, er nog minder gunstig
om
goede
verkrijgen.
resultaten
te
aangewend,zullen uitzien. Consolidated Gold Field shares Dure machines zgn niet noodig, wel zgn er
stegen eveneens £ Xe en een aantal andere
rotsen met goudkwarts, maar die zija thans
soor.ten waren £ Mis—£ K beter.
stofIn de Amerikaansche spoorwegfondsen- nog niet aan de orde, eerst moet het
zouden
vele
zijn.
verzameld
Ook
er
markt was heden eenige neiging tot reactie goud
ontginnen
veor
van
moeilijkheden
die
manier
waar te nemen, maar van beteekenis was de
daar de twee groote handelmaatteruggang niet en de markt sloot wederom bestaan,
de teugels vasthouden. Er moesten
schappijen
zeer vast, onder de leiding van Northern
wegen naar het Zuiden geopend
of
meer
twee
Pacificwaarden, die hedenmiddag sterk voor worden en maatschappijen
die hiertoe in
Newyorksche rekening gekocbt werden. Mexi- staat zouden zgn, zouden ook de vrachtprijcaansche spoorwegwaarden waren insgelijks zen moeten vaststellen, hotels aan den weg
iets beter op een vrg aanzienlijk herstel van oprichten en drijven en winkels openen in
den prijs van zilver, dat %% d. per ons steeg de
verschillende mijn-eentra. Zij zouden zeer
tot 26K.
zeker
aan de Amerikanen, die nu alleen den
Vreemde waarden waren stil maar vast,
drijven, een deel daarvan ontnemen.
handel
met verbeteringen vau KA pCt. in Mexicanen
zilverleening
en van 1 pCt. in Chineesche
Van de samenvloeiing der Klondyke en de
op de verbetering van zilver. Voorts stegen
Yukon
tot de „too- much -gold -creek" (letterder
aanleiding
naar
Grieken I—VA pCt.,
is een afstand van
„te-veel-goud-kreek")
lijk
berichten, dat de door Duitschland voorgelen
dit
deel van de Klon27
en
ongeveer
mg
stelde benoeming van eene internationalecomriviereD,
schatplichtige
ontvangt
drie
dyke
missie van controle op de Grieksche financiën alle
bevattend.
goud
steun vindt bij Rusland.
Er is uitgerekend dat 30,000 mijnwerkers
Binnenlandsche spoor wegwaarden waren voor
zullen zgn aangekomen voor
het meerendeel vast en stegen o. a. aandeelen in dit district
van
begin
den herfst en ieder oogenblik
Midland ca. 2 pCt., niettegenstaande het heden het
gebruikt
worden om levensmiddelen
aangekondigde dividend van 2>a pCt. voor het moest voeren voor
de menschenmenigte, die
aan
te
halfjaar slechts KA pCt. hooger dan in Juli
na
zeer
korten
tgd in staat zal zgn
voorzeker
1896 is en baneden de verwachting bleef.
met
te betalen.
stofgoud
voedsel
dat
Het prospectus van eene andere Klondyke
exploratiemaatsehappg is hedon verschenen.
Een der beste middelen tot gebruik en verHet kapitaal is f 250,000 en onder de direc- meerdering
van kapitaal in die streken is dus
den naam van Sir
teuren vindt men o.
in
te beleggen.
zijn
geld
Charles Tupper, den vroegeren HighjCommis- wel ook anderelevensmiddelen
nog
open en
wegen
staan
sioner van Canada. De aandacht verdient het, Maardoor de aanwezigheid van kolen velden in
wel
dat de belangstelling van het publiek in de de nabijheid van Dawson City. Gedurende den
Klondyke ondernemingen nog niet bijzonder langen winter zgn hier en daar reeds kolengroot is en ide sterk gekleurde verhalen mijnen ontgonnen, omdat men van de kolen
sohgnen een tegenovergestelde uitwerking to groote vuren kon maken, ten einde
grond
hebben van die, welke men verwachtte en het te ontdooien, enz. Het hout begintdenhier en
publiek eer af te schrikken dan aan te moedaar reeds schaarsch te worden en er zal spoedig
digen.
toenemende vraag naar kolen zgn.
een
Geld was heden iets meer gevraagd, ln
Nieuwe
en verbeterde methoden voor mijnverband met de behoeften van het einde der ontginning zullen zeker worden ingevoerd,
maand; de koersen waren evenwel niet noezoodra de behoeften van de mijnwerkers en
menswaardig beter.
de natuurkundige gesteldheid van het land,
bekend zgn. Maar voor alles is noodig het
oprichten van een paar maatschappijen op
UIT DE CITY.

.

breeden grondslag, die den kwaden invloed

Amerikaansche Kroniek.

De trek naar het nienwe Eldorado.
De geruchten, die zoo van tgd tot tgd van
het land der starren en strepen naar ons,
oude-wereldbawoners overwaaien omtrent de
rijke goudvelden, ontdekt aan de oevers van
de rivier de Klondyke (Canada) zouden ons
vaak duizend-en-een-nacht-vertellingentoeschijnen, als ze niet juist uit Amerika kwamen.
Want van Uncle Sam zgn wg dergelijke
verrassingen gewend.
Overal verlaten de menschen hun werkkring
om in het wonderland, waar het stof der
wegen goudkorrels schgnt te bevatten, in
korten tgd van koortsachtig werken rijk,
„steinreich" te worden. Ten minste zoo stellen
zij het zich voor.
Vooral in de Staten aan de Zuidzeekust is
de volksverhuizing zeer groot. Bij het vertrek van elk stoomschip naar het Noorden
en er zullen nu zoo eenige in de vaart zijn
gebracht
moeten honderden aanvragen om
worden
passage
afgewezen.
Het schgnt dat vooral het zwakke geslacht,
door de zonen Albions zoo welluidend de
„teaderfeet" genoemd, bij het goudzoeken
zeer gelukkig is, ten minste er wordt verteld
dat sommige dames 10 tot 20,000 dollars aan
goud in twee maanden hebben verzameld.
Een echtpaar uit Frisco bracht als vrucht
van hun werk van April 1896 tot nu, 60,000
dollars mede naar huis. Er is feitelijk gebrek
aan zakken om alles te bergen. Men maakt
ze thans van hertenhuiden, waarin een waarde
van 2500 dollars kan geborgen worden. De
gewone soort is van boksleer en dient tot
berging van 1000 dollars in ruw goud. Andere
tassen het maar op in glazen en potten, en
sluiten die af met vellen papier.
Vele mijnwerkers kochten claims voor
25,000 tot 30,000 dollars om in negentig
dagen af te betalen. Zij stortten dadelijk
500 tot 1000 dollars en hadden na een maand
de claims in eigendom, met een mooi sommetje op den koop toe.
De agent te Circle-City zegt dat het goud
in zoo groote mate voorhanden is, dat er

—

—-

van de hierboven

vermelde heerschende maat-

schappijen kunnen opheffen.

Onze Oost.
Engelsche Mail.

Bladen van 23 Juni—/ Juli.
Personalia. (Uit het Bat. Nmbl.) Voorgedragen bg de infanterie tot luitenant-kolonel de
majoors N. ten Broek en J. L. Koster;
tot majoor, de kapitein bg dat wapen J. J.
Verlinden;

tot kapiteins de le-luitenants C. Ezel, C. B, W.
H. van Aldewerelt van Rosenburgh, J. B. Snepvangers, J. J. J. M. Oosterman en H. van Stipriaan,

Luiscius;

tot le-luitenants de 2e-luitenants J. F. Oroockewit
J. W. Knegtmans, H. A. Schadee en J. Smits.
Bg de eerstkomende vacature van referendaris
ter Algemeene Secretarie zullen, naar men nu reeds
weet mede te deelen, de volgende benoemingen plaats

—

hebben:
de hoofdcommies W. F. Loudon, chef van afdeeling F. (begrooting, comptabiliteit enz), referendaris;
de le commies G. Engelberts hoofdcommies;
de 2e commies jhr. de Graeff le commies, en
de 3e commies Waleson, chef van het te Weltevreden aanwezig gedeelte der Algemeene Secretarie,
2e commies.
De heer J. C. Hasselman, referendaiis ter algemeene secretarie, is voornemens om wegens langdurigen dienst buitenlandsch verlof aan te vragen.
In den loop van der maand Juni zgn te Batavia
in het klein-notarisexamen geslaagd de heeren Muller,

—
—

Vivière, Swarts en Van Weterink, controleurs bg
het B. B.
Voorgedragen tot onderwgzeres der le klasse

——

H. D. J. Bjjnenberg.

Bjj de militaire administratie zijn voorged/agen,

tot kapitein kwartiermeester, del e-luits. bfl dat wapen
J. Kujjk, S. Spree en G. J. H. Ferguson; tot le
luit., de 2e-luits. F. Brouwer; tot le-luit. bg het

wapen der artillerie, de 3e-l.it- bg dat wapen H.
M. E Brodhaag.
Belast met de waarneming der betrekking van
hulponderwjjzeies en geplaatst aan de meisjesschool
te Buitenzorg mej. E. J. Haverbulc.
Overgeplaatst van de 2e naar de le schoolA. te
Semarang de onderwijzer 3e kl. H. Th. Hofs.
De heer C. Elshout, lid van de Wees- en Boedelkamer te Semarang, zal een tweejarig verlof naar

—
—
.—

—

Eurapa vragen.

De officier van administratie 2e kl. W. G. E. van

Druten is geëvacueerd van Hr. Ms. Melvül van Carnbee

Bij zal voor een geneeskundige cowmirsie verschenen
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steenen banden. Langs het middenpad voor de
Met ingang van eiken
cursus worden die
rijtuigen loopen bovendien verbsogde trottoirs voor wedden verhoogd met l/,nieuwen
0 nadat de leeraressen vijf
de voetgangers.
volle cursussen sijn werkzaam geweeßt eu tot dat de
Ministers-afgevaardigden.
Ook de doorvaartopening onder de brug is ruimer verhooging het
</io der genoemde bedragen heeft beNaar wij uit goede bron vernemen, hebben , en hooger.
reikt. Voor meer lesuren worden toelagen verstrekt.
De toegang tot het Bosch aan die zgde is door dit
de heeren H. Goeman Borgesius, C. Lely en I werk
inderdaad verfraaid, al moge hiermede het
verkieTot leeraar in de Nederlandsche taal- en letiarkunde
mr. N. G. Pierson, bg de jongste
landelgk gezicht op het houtenbruggetje ingeboet zgn. aan
het gymnasium te Maastricht is benoemd da
T
Kamer
zingen benoemd tot lid van de weede
BUSSUM, 31 Juli. Di heer G. Smitskamp heeft, heer J. K. de Cock, thans tijdelijk aan die inrichting
j
*
EnLochem
en
Zutfen,
voor de districten
| zooals h$ vóór de herstemming reeds radrukkelijk werkzaam,
schede, toegegeven aan den drang van een had verklaard, zgre benoeming als raadsl:d niet
De nieuwe verkiezing (candidaatstelgroot deel hunner geestverwanten in de dis- I aangenomen.
tricten die hen afvaardigden om, niettegen- ' ling) is bepaald op Woenedag 11 Aug. e. k.
Vereeniging: de Vrije Gemeente. Zondag 1 Au^uslus
* KAMPEN 31 Juli. Gisteravond vergaderden hier
staande de aanvaarding van het Ministersuur Tj.
van Middelburg.
verschillende
vau
ter
vereenigingen,
bespre10}£
besturen
ambt, zich desgewenscht opnieuw verkiesbaar ; king van het organiseeren vau feestelgkneden op den Ned. Herv.Kielstra
Kerk. Beroepen: Te Gouderak (toez )
te stellen.
| geboortedag van H. M. de Koningin. Een voorloopige A. H. Heger, te Lienden (bij Tiel); te Kage
J A'
É
commissie werd verder gevormd en men zal Maandag de Vlieger, te Maasland.
'
a. s. wederom vergaderen ter verdere bespreking en
Bedankt: Voor Buuree, door E. D. Sehaüer.
Verkiezing Winschoten.
BESLUITEN EN BENOEMINGEN.
cand.; voor Woudsend, door J. de Visser, te Brakel.'
tot uitbreiding van het bestuur.
anti-revolutionaire
kiesvereeniCiviel Departement,
De centrale
Geref. Kerken. Beroepen: Te Vinkeveen, E. van
der Kamp, cand; te Almkerk (2de maal), L. Bouma,
Benoemd tot voorzitter van den landraad te Pasoe- ging in het district Winschoten heeft thans
te Emlicheim, gr. Benth. Pruisen.
roean, het lid van den Baad van Justite te Semarang den heer B. L. Tijdens candidaatgesteld voor
mr. A. J. C. E. van Heijcop ten Ham; tot leeraar de Tweede Kamer.
ln de Nederlandsche taal- en letterk. aan de hoogere
In den toestand van onzen stadgenoot mgr. H.
Generaal Kromhout, f
burgerschool te Soerabaja K. H. Corporaal, laatPoppen, is volgens De Tijd een ongunstige wendirg
Aan
generaal
den
staat
van
dienst
van
wglen
Rijkspostspaarbank.
stelijk die betrekking bekleed hebbende, thans
gekomen, die het raadzaam maakte hem de laatste
is het volgende ontleend:
tot controleur
van verlof uit Europa teruggekeerd;
zgn inge- Kromhout
Gedurende
de
maand
Juni
1897
Sacramenten
toe te dienea.
Op zgn 17e jaar kwam hg i Sept. 1852, op de
der le kla»3e C. H. Hail en H. Bis, U.ana belast legd en terugbetaald de navolgende bedragen: Kon.
Mii.
Academie
en
werd
30n
1856
den
Juni
tot
met de waarneming der betrekking van controleur
minenrs en sappeurs
2,564,074.46 3 2e luit. brj het corps ingenieurs,
der 2e kl.;
tot controleur der 2e klasse A. H.N. Inlagen
benoemd. In 1868 werd hg als kapt. 2e kl. bg den
laatstelijk
nonactiviteit,
Terugbetalingen
Krugsboom, ambtenaar op
(waaronder
Generalen Staf overgeplaatst en in 1873 benoemd
Concertgebouw.
die betrekking bekleed hebbende, met bepaling dat
6840,73 6 wegens aankoop
tet majoor, commandant vau het bataljon mineurs
hg geplaatst wordt in de residentie Westerafdeeling van inschrijvingen in een
Zondag 1 Augustus, 2 uur: Matinee Musicaie f Bii
sappeurs.
en
tot commies der 2e klasse bij den
' *
van Borneo;
Den 27en Mei 1576 tot luit.-kolonel en chef van gunstig weder in den tuin).
Grootboek, obligatiën of cerle deel. 1. Krönungsmarsch, J. S. Svendsen.
post- en telegraafdienst en geplaatst bg het hoofdbevorderd, werd hg op
het
materieel
genie
bureau,
2.
1,747,538.26 de meest eervolle wg*ze van
tificaten van inschrijving)
bureau te Batavia de ambtenaar op non-activiteit A.
aan Ouverture Van de Opera //Le Chalet", A. Adam. 3
betrekking
sfln
bekleed
betrekking
Ohr. Burgemeestre, laatst die
bovengemeld bureau ontheven wegens zgn detachee- Traumerei uit Symphonie »Im Walde". J ' RaS 4
Meer ingelegd dan terugbehebbende.
ring met ingang van 1 Mei 1878 bjj het departement Boma Suite No. 3, G. Bizet.
6
816,536.20 van oorlog.
Tydelijk benoemd. Bij den dienst der bestrijding taald
2e deel. 5. Ouverture «-Maximilian Bobeepierre",
H. Litolfl. 6. Larghettof uit het
van den opiumsluikhandel ter zee, tot 2en machinist Aan het einde der maand Mei
In
1880
werd
de
heer
Kromhout
tot
benoemd
Clarinet-Kwintet.
op een bezolding van f 15 'smaands en onder genot 1897 was ten name van de
kolonel en als zoodanig werd hg hetzelfde jaar nog
J- stra «SB.B. ïaranKuBB-Walier.
en
B.
A.
G.
Glaser
ÓcT
voedinggeld
50,
A.
F.
van
ter beschikking gesteld van den Minister van laatstBroers, thans beiden 3e machinisten bü dien dienst;— verschillende inleggers inge1
departement.
s
S"«S
genot
en
onder
schreven
55,333,581.07 bedoeld
tot 3en machinist op 30 'smaands
Den 4n Mei 1886 bevorderd tot generaal-majoor
Vetter,
particulier.
thans
Ie
Deel:
1.
Feest
Marsch,
voedinggeld,
50
J.
E.
B.
van f
Strauss; 3. V00»Del
en inspecteur van het wapen der genie, werd hü van de opera ,/Lore ey ", E.
Bruch; 3a
Belast met waarneming der betrekking van con- Zoodat het tegoed op ultimo
7 jaren later, in 1893, benoemd tot luit.-generaal en
uit
»Twee
Schwartz,ambtenaar
F.
Melod.en"
53),
(Op:
E.Grieg;*.
troleur der 2e kl. H. J. E.
Juni 1897 bedroeg
’56,150,117.28 werd in 1895 op zgn verzoek gepensionneerd.
«Herodiade , J. Massenet; 4. Siegfried's Kbeinfahrt
op non-activiteit, laatstelgk controleur der le kl.
In
den
nieuwe
loop der maand zgn 7593
mt het muziekdrama //Götterd3mmerung", B. Wagnsr.
met bepaling dat hij geplaatst wordt in de residentie
Gaulois zou de Nederlandsche consul
Ile Deel: 5. Voorspel van de opera //Die
spaarbankboekjes afgegeven en 2526 geheel te Volgens den
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
Athene de leden van het philhelleensche legioen P. Mascagni; 6. Standehen, J. Raff; 7a. Eantzau'',
Toegevoegd aan den chef van het kadastraal bureau afbetaald, zoodat aan het einde der maand hebben
de*
uitgenoodigd naar Nederland te trekken ten Schaarwache uit de opera //Die Geizigen", B.Chor
in de residentie Banjoemas de ambtenaar op non- nog 596,529 boekjes in omloop waren.
Grétry;
leger
bij
einde zich voor den dienst
het koloniale
Marche funbbre d'une Marionette, Ch. Gounod;
activiteit, laatßtelgk landmeter der 3e klasse L. Brocy.
Tot ultimo Juni 1897 is voor een bedrag te doen aanwerven. Een aantal van hen zou van b.
Geplaatst bij de kadastrale bewaring te Soerabaja
8. Hongaarsche Rhapsodie No. 2, F. Liszt.
van 100,871.23* aan inschrijvingen ineen dien raad gebruik hebben gemaakt.
de benoemde bewaarder der le klasse B. Suringa.
Verplaatst vau de opnemingsseotie te Bandoeng, Grootboek der Nationale Schuld, obligatiën
Natura Arlis Magistm.
residentie PreaDger Begentschappen, naarde kada- ten laste van den Staat of certificaten van
Zondag
1
Aug. (2 u.) Muziekuitvoering door de
der
le
kl.
strale bewaring te Batavia de landmeter
Amsterd. Orkest-Vereeniging, dir. G. Mann.
inschrijving
inleggers
te
Banten
van
161
opnemingssectie
behoeve
de
Knaud;
van
L. M.
le deel: 1. //Afscheid van't Vierde", Marsch, Man»;
aangekocht.
( St.- Ct.)
doeng de landmeter der 3e kl. O. J. la BaStide;
Examen-Roofdakte.
2. Ouv. //Les Martyrs", Donizetti; 3. . Voorspel
van de opnemingssectie te Garoet naar de opneniings's-Gravenhage, 30 en 31 Juli. Geëxamineerd 12 4de acte //Carmen", Bizet; b, Polnischer Volkstanz,
sectie te Tjiandjoer de landmeter der 3e kl. J. O. O.
Fabrieks- en handelsmerken.
mann. aspiranten. Teruggetrokken geen. Afgewezen Ph. Scharwenka; 4. »Blumenoorso", Wals, Waldteufel;
'
'
van Driessche.
In de St.-Ct. no. 178 komt voor de open- 4. Toegelaten 8: te weten de heer A. F. Ph. Mann, 5. Fant. »Oavalleria Busticana", Mascagni.
van
Overgeplaatst. Bg den Post- en Telegraafdienst,
van de beschrijvingen en afbeel- Utrecht; N. van der Woude, 's-Gravenzande; W. van
baarmaking
der
2e
2e deel: 1. Ouv. i/Pique-Dame, Snppü; 2. o. La
klasse J.
Soerabaja Daar Cheribon de commies
Loo, B-Gravenhage; J. J. Knierim, id.; M. van Wgk, Troyenne regrettant sa patrie, uit «Les Erinnyes",
dingen
de
comSoerabaja
naar
van
handelsmerken,
fabrieksen
van
van
Cheribon
Kegser;
B. O.
J. F. Luüex, id.; P. J. Mois, Purmerend; C. Massenet; b. rDie Wachfcparade kommt," Eilenberg;
welke de inschrijving overeenkomstig de arti- Leiden;
mies der 2e klasse J. C. Micola von Fürstenrecht.
Buiter, Schiedam
aan
den
3. Potpourri popuiaire No. 3, J. Benaud;4.//Yedda",
Europa
Verleend een jaar verlof naar
Groningen, 30 en 31 Juli. Geslaagd de heeren Polka, Mann.
A. kelen 5 en 23 der wet van 30 September
adsistent resident van Modjokerto (Soerabaja)
1893 (Stbl. n°. 146) bg het Bureau voor den B. W. Schuitema te Musselkanaal, K. Sikkema te
vau de Ven en den referendaris bij het departement
Dockum, G. Sterringa te Groningen, P. Veenma te
J.
A.
H.
nijverheid
en
industrieelen eigendom heeft plaats gehad, Tinaarloo,
Het Zweedsch Mannenquartet.
van onderwijs eeredienst
E. Veldkamp te Oldehove en J. G. Vendienst
langdurigen
eerstgenoemde
wegens
(nos. 12325—12364).
Bekbergen,
huis te Staphorst.
Wg gelooven, dat het Zweedsch Mannenen laatstgenoemde wegens ziekte; aaneen tweejarig
Zwolle, 30 en 31 Juli Geslaagd de hh. T. quartet, hetwelk op zgn reis door eon gedeelte
ziekte
den
3e
comEuropa
wegens
naar
verlof
De Handelsvereniging Holland-Afrika. Kruiten te Hilversum, J.Kuit te Spanga, G. D. Klein van Europa het bgvoeglijke naamwoord bemies bg het departement van financiën H. G. O.
te Apeldoorn en J. Leenstra te Enkhuizen.
Wij namen dezer dagen een schrijven over Lankhoist
Munnich.
Breda,
30 en 31 Juli. Geëxamineerd: 13 cand. roemd voor zgn naam heeft weten te verOntslagen: eervol uit 's lands dienst, de gewezen van den correspondent der N. R. C. te Pretoria, Toegelaten de heer H. J. Lammers van Schiedam. krggen, door zgn optreden te Amsterdam
dien
klerk ter griffie van den landraad te Semarang J.
de geschiedenis werd medegedeeld van
roem niet heeft zien vergrooten.
Engelsch L. O.
de gewezen klerk bg de waarin
Examen
F. Th. A. Huisman;
Het is zeker verkeerd op zulk een voorWees- en Boedelkamer te Makassar G, J. Tou- een echtpaar, dat door bovengenoemde Han's-Gravenhage, 31 Juli. Geëxamineerd 14 dames
sent;
de gewezen cipier van 's lands gevangenis te delsvereeniging naar Zuid-Afrika zou uitge- en 12 heeren. Geslaagd de heeren J. Verschoof, voegsel als beroemd, bemind, gevierd, populair
Kotta-Badja A van der GraafE;
de gewezen cipier zonden zgn en aldaar zeer teleurgesteld werd Utrecht; H. Kingma, Haarlem; A. den Oude, Capelle af te gaan, doch ook aan hen,
die er onopvan 's lands civiele en militaire gevangenis te Welte- wat den voorgespiegelden aard der werkzaam- a/d IJsel; W. A. Heggen, Maasbracht; W, H. Peters,
om
te
kwamen,
gewarmd
luisteren
naar den
gewezen
venduscbrgvers
vreden P. Teerlink; —de
Eoermond; J. D. D. Smit, Baarn; E. Brokkelkamp,
vier
van
kinderen
uit
het
dat bezang
bij het vendukantoor te Grissee, Soerabaja J.J. heden betreft.
land,
de
Balen,
Harderwijk;
Amsterdam en dames
De heer IT. E. Hoekstra, directeur der N. J. Fabius C.enL.G.van
de
Fockema, beiden Arnhem; A, J. roemd werd door zijn heerlijke voortbrengselen
Louzens en te Semarang S. E. A. Jorissen;
gewezen klerk bg het departement van financiën J. Handelsvereeniging te Harlingen, geeft tbans Nyland, Middelburg; H. C. Hansa, Utrecht; H. M. op hst gebiod der muziek, ook aan die moet
de gewezen klerken bij den ontvanHenry, Aardenburg; L J, A. Prins, Wageningen; F. het
A. Moorrees;
in de N, R. C. van het geval een lezing, Zjjlfctra,
gehoorde vaa gisteravond geen voldoeniug'
Amsterdam; P, J. Coops, Den Haag; J. B.
ger der in- en uitvoerrechten en accijnzen te Semais
volgende
geschonken.
het
ontleend:
hebben
waaraan
W.
A.
en
te
Batavia
J.
Guldenaar
Wissing,
Zetten.
rang W. O. A.
blgkbaar
Wij
heeft
zich
eene
havendepart.
echtpaar
twijfelen
bg
ge3n oogenblik aan de onmisklerk
het
gewezen
«Het bedoelde
Falkenberg en de
Examen Hoogduitsch L. O.
Sumatra) M. W. Fessen- verkeerde voorstelling gemaakt van zgne werkzaamvan
verdiensten
van dit viertal zaDgers;
(Oostkust
Laboean-Deli
kenbare
te
's-Gravenhage, 31 Juli. Toegelaten de heeren
wegens ziekte eervol uit zgn betrekking de heden te Pretoria, en heeft geweigerd hetzelfde werk
eenheid,
SoQrr
zij
bezitton
stem
middelen, een eigenuit Bekken (gemeente Eibergen);
tijde!, telegraafopzichter bg de exploitatie der staats- te verrichten, dat geheel vrijwillig door onzen hoofd-is W. F. Dorgelo,
quaßi-naïef
repertoir,
aardig,
maar hiermede,
Amsterdam;
een
3-tal
M.
Dgkstra,
jaren
Kekenboom,
gedurende
uit
s
lands
vrouw
E.
Haarlem
Kernpers;
P.
spoorwegen op Java J. W. A. griffie van den landraad agent en diens
M. van Es, Tilburg. Afgewezen 3 mann. is ook alles gezegd. Esn viertal zangers, ui»
A.
J.
ter
en
A.
klerk
gewezen
dienst de
J. H. Simou en de ge//Ziedaar het verschil tusschen Hollanders in en 4 vrouw, candidaten. Niet opgekomen 1 mann. elk onzer zanggezelschappen genomen, zou
te Indramajoe (Cheribon)
justitie
van
A.
C.
candidaat.
departement
TrfiTiH v&nl
na eenige voorbereiding in staat zgn hetzelfde
wezen klerk bij het
lands dienßt, de
;/De een wordt uitgezonden op een voor hem afnit
s
eervol
verzoek
O.
op
Gymnastiek
Klerks*
L.
Akte
te prestoeren, wat di* „beroemde" quartet te
vrg
wel oroodegebakenden weg; hg is in Holland
adjunct-inspecteur van financiën P. J. Lacks.
Haarlem,
31
de
heeren:
W.
L.
hg,
Geslaagd
zgn,
omdat
in
Juli.
in
Transvaal
hooren gaf.
Departement.
dit
ook
loos en zal
Militair
Varossiaux, S. Tol en H. Zwart, allen van Haarlem.
'smorgens 7 uur achter de toonbank prebg
het
plaats
kaderschool
5e
van
Eigenaardig noemden wij de keuze van hot
der
Beno-md tot instructeur
zelf aan te Pakken waar bet noodig
Staatsexamen Universiteit,
dat bgna geheel uit nationale
depot bat. de le luit. der inf. bg het 4e depot.bat. sent te zü» en en eerst 's middags eens züne opprogramma,
tot instructeur is, gaat wandelen
Gelder;
toelating
te Fort de Koek, J. de
het
tot
aan
de
UniverAan
staatsexamen
lioderea bestond. In het komi(Zweedsche)
maken.
bg
het wachting komt
bg het korps barisan te Soemenap de kapt.
hoofdagent, de heer D. P, Gnodde, siteit namen van 29—31 Juli deel 7 candidaten voor sche gedeelte lag de voornaamste aantrekkeonze
Hollenbach;
ander,
W.
L.
»De
G
2e reserve bat. te Batavia
dekapt.-kwm. trekt met eene verplaatsbare toko op goed geluk,doch de faculteiten der godgeleerdheid enz.
tot kapt.-int. bg de gew. intendance -tot.kap
Toegelaten zgn 2 candidaten nl. de heeren H.van lijkheid, daar bg andere liederen door een
binnenlanden van Transvaal in,
t.. met vasten wil, de
gewest, int. te Medan, J. J. Hupscher;
te
Waterval.
Onder
Alfen
W. J. Kist. Verder nog de heer C. M. van veelal minder gelukkige vertolking moeielijk
spant
op,
en
de Ve afd. van bouwt zgne toio
int. bg die afd. de kapt.kwm. bg
Maatschappg
door
de
Marie
voor diploma B. Voor de faculteiten der ge- ever het lied zelve te oordcelen viel.
hem
toevertrouwde
zioh
het
in,
D. v. 0., J. Ö. C. F. Blaukenstein.le kl. bg den kapitaaltje winstgevend te ipaken.
neeskunde
enz. werden 8 candidaten geëxamineerd.
//Bothhaarig is mem Schatzelein
Bevorderd tot militairen apothekerapotheker de
heeft hg eenig succes behaald, of int.
Toegelaten zgn vier candidaten nl. de heeren J.
//Nanwelgks
Bothhaarig wie ein Fuchs.
militair
kl.
de
dienst,
militairen geneesk.
op
M.
grond
A,
Heerenkamp,
mej.
dien
H. Keunen en
A.
het «-bezig- Gewin, G.
Scallan beweert, dat hü
Ond Z'ihne hat's wie ElfenbeiK,
e
wordt den heer Gnodde gerech- Schöffer.
Und Augen wie ein Loohs,"
der infanterie: tot luitenant-kolonel heldsrecht" heeft en te sluiten.
-.
toko
Wel
werd hü later
Het examen wordt voortgezet mettwoe oandidaten.
Kosters;
bevolen,
de
telijk
en
L.
J.
tot
ten
Broek
als
fragment van een J.azer liedekeos.
wg
de majoors &.
Na voortzetting van het examen zgn van de vorige geven
tot kapt. de in hooger beroep in 't gelgk gesteld, doch toen was
dat hier en daar hartelijk
majoor de kapt. J. J. Verlinden;
publiek,
M.
Het
deze zaak weder op te vatten. Om het groep alsncg geslaagd de heeren J. Lange en F.
in Nederland), C
het te laat omachteruitgang
quartet
le-luitecamts C. Exel (met verlof
dit
was nog slechts eon
te
diploma
(en
voor
A.
Qaaerdvlieg
behoeden,
H.
lachte
peinst
onze
(met verlof kapitaal voor
B W K Alderwerelt van Bosenburgh
op
van
het
nieuwe
„komisch"
vertegenwoordiger
voorlooper
J.
J.
middelen
van
quartet, dat
gers,
J.
M.
B.
van
wakkere
Snep
J.
in' Nederland),
S. voor meisjes le Rotterdam,
tot bestaan en vraagt telegraphisch machtiging een caféH.
B.
in het najaar moet optreden!), juichte de
Ooaterman en H. van Stipriaan Luisclus;
F. Croockewit, J. restaurant ie Pretoria t? mogen koopen. Daar heeft
Bij den Botterdamschen gemeenteraad is door B. zangen na elk nummer warm toe.
le-luitenant de 2e-luitenants J.en
en
vrouw
de
beJ.
Smits.
toonbank
züne
keuken
zelf
H.
Schadee
A.
de
Knegtmans,
hü
het voorstel ingediend, om ook voor de leerW.
samen die inrichting tot bloei en W. aan
de H. B. S. voor meisjes het stelsel van
Tot le-lnitenant der artillerie de 2e-l«ltenant H. heerd en hebben zü
aressen
met de dienstjaren opklimmende wedden in te voeren,
M. E. Brodhaag; tQt kapitein kwartiermeesters, de gebracht.
W. C. Royaards
/,De heer Gnodde achtte nu het tgdstip gekomen, dat sedert kort ook voor de leeraren bg het M. O.
Kagk, S. Spree
le-luitenants kwartiermeester J. le
eohtpaar
het beheer van bedoeld en het gymnasium is aangenomen.
In de JV. R. C. le^oxv w| dat de heer
tot
luitenant kwarwaarop een flink
en G. J. H. Ferguson;
F. Brouwer. café-restaurant zou kunnen voortzetten, waardoor hü
Dit voorstel wordt door de commissie voor het W. C. Royaards tegen 3en in October a. s.
tiermeester de 2e-lutteiiant kwartierm.
Geplaattt als adjunct bü het commaniement der zelf tüd zou krggen, het doel der vennootschap, n.l. openbaar onderwijs uitvoerig gemotiveerd. Daaruit verbonden is aan het gezelschap der VérJava te Bam&rj.ng, de het drgven van handel weder op te vatten."
blijkt dat de con.misïe evenals vroeger van oordeel eenigde Tooneelisten te Rotterdam.
artillerie in de 2e milit. afd. opAtjeh
naar Batavia, L.
geëv.
van
le-luit. der artillerie
is gebleven, dat daar voor leeraressen de behoeften
Zijn verblijf in den vreemde zou hem de
De hertogin van Mecklenburg wordt in den niet door vermeerdering van gezin met de jarenBtrjgen,
A. F. Hoolboom; bij aankomst ln het commandement
2e-luit.
der
infanterie
geschonken hebban, dat hij de
overtuiging
t.
n.
i.
de
uit
wel
zou
kunverordening
gehandhaafd
van S. "W. K.
avond van Woensdag 4 Augustus ten paleize de bestaande
proeen
Principieele
tegen
Nederland verwacht, als zijnde bestemd voor den
bezwaren
taal en een Nederlandsche
blgven.
nen
Nederlandsche
en
zal
tot Zaterdag 7 AugusLoo verwacht
heeït de commissie echter niet en omgeving noodig had, om van zijn kunst te
gressieve
regeling
dienst h, t. 1. J. W. Klegn, en de le-luit. der het
verblgven.
infanterie bg het garn.-bat. van Lombok, C. A. de tus des ochtends aldaar
zg wenscht tot invoering over te gaan met het oog kunnen vorderen en verwachten wat h:y er
bij de gedet. comp. van het 15e bat. inf.
Leau;
de bgomstandigheid dat zg ook voor de leeraren
op
van
te Padang de 2e-luit. der inf. uit Nederland aangeBaden
is
het
M.O. en het gymnasium bestaat. Dsarbg komt van eischt en hoopt.
bg'
erjgroothertag
gisteravond
De
Dam.
sinds
1880 de wedde der leeraressen onveranderd
Om de verbintenissen in Leipzig «a Weenen
F.
dat
komen
's-Gravethage aangekomen en heeft in het
gebleven, terwgl om haar heen ovorigens allen die treedt de heer Royaards pas met 1
is
Overgeplaatst bg het garn.-bat. van Lombok, de te
October
2e luit. der Infanterie bij het 2e recruten-bat. te Oranje-Hotel te Scheveningen intrek genomen. bg het openbaar onderwijs werkzaam zgn, in meerbg het (le) G. B.van Zijne gemalin werd eveneens gisteravond aldaar dere of mindere mate in betere positie zgn gekomen. tot het gezelschap toe. Over hetgeen hg er
Willem I, G. J. L. Lepré;
Atjeh en Onderh. de le luit. adjudant bg het 7ebat. verwacht.
Om haar nu ook eens aan de beurt te doen komen, dezen winter doen zal, is nog alleen bepaald^
bg het 4e depot bat
meent de commissie dit het best te doen door in- dat hij de Jago in Othello zal spelen, daar d*
infanterie A K. F. Swart;
voering van het progressieve stelsel van bezoldiging, wensch van den hoer Tartaud toch werkelgk
de le luitenant bg het 7e bat. infanterie geëv.
Uitde „Staats-Courant".
op den duur het iporsneecgfer der jaarvan Atjeh naar Batavia, H. O. Kerkkamp;
waardoor
in dit seizoen zal worden vervuld en waar""1' '1
Kon. besluiten. Benoemd tot lid van het colleg wedden niet noemenswaard wordt verhoogd.
naar Salatiga, de off. van gezondheid 2e klasse te
voorloopig
bewaring,
regenten
is
ontwerp
bij
wijze
oWi-gaagabeover het huis van
er
van
lgk zelfs reeds vóór Nieuwjaa*. p" üreen
In het
Willem 1, W. J. Van der Scheer; bij de troepen- van
Dordrecht,
mr.
S.
J
hulpstrafgevangenis te
paling voor gezorgd dat de leeraressen slechts gelei- vertaling zal worden
macht in Atjeh t. n. i. de kapt. instructeur bij het tevens
|
t a m a, president van de arrondissements-rechtD
eh
erK
G
r
a
iQ
delijk
aanzienlijk
voordeeliger
voor
haai*
zoo
de
korps barisan te Soemenap, 8. A. Bissink. onder
zou verdw
aldaar.
*toestand zullen geraken, met het oog op de naarver- aards
ne den k okke
eervolle ontheffing uit zgn betrekking van instructeur bank
.nee .tei ii-jwy
zeemacht,
gieter
de
Benoemd tot adjunct-administrsteur bü
grootere kosten, die het ontwerp,
houding
zooveel
vau het korps barisan te Soemenap.
Ha tmann>a
van
de adspirantr,dministrateurs P. A. Snellen
*».
althans voor geruimen tgd noodig maakt. Het blgkt
Verleend: een maand verlof naar Padang Pandjang Vollenhoven',
dienaangaande
maar
is
Glecke,
Dam,
J.
K.
W.
B.
van
H.
voorts nog dat er in de commissie een kWl**
weger-o particuliere aangelegenheden, aan den luit.D.
beker*d.
Franssen,
liets
en
Kaan.
M. Meinesz
minderheid ia, die zich met het v&aratel «iet
kol. der infanterie van het le depot-bataljon G. A.
Aan den inspecteur der posterijen in algemeenen kan vereenigen. Zg wgs>t ap het onverplichte »'
Hansen.
**
Van 't Kruys.
Gesteld op non-activiteit met ingang van den dienst, C. van der Veen, te 's-Gravenhage,
het Hoogere Burgerschool önderwgs aan **"-*
verleend tot het aannemen van het orde- de gesteldheid der ouders van de
datum van terugkomst, wegens overcompleet, de le vergunning
De laatste orgeibespeÜDg, die de heer Van
wd
als ridder 2de klasße van de Kroon van Prui- eea hooger schoolgeld kunne.
commies bg het D. v. O. van verlof uit Nederland teeken
Vrijdag in de Groote Kerk te Eothtm
gesahonkea.
sen,
Kruys
door
den
van
Duitschland
't
keiz
r
teruggekeerd L. S. Janssan.
dus eerst invosruier
eea eye aredige schoolgeldMin
besohikking.
den
minister
koloniën
Door
van
werd door vele belangstellenden,
gaf,
Bepaald: dat de kapitein J. J. J. M. Oosterman
heffing alver»**
<je andere regeling der jaarwedden terdam
blijft gehandhaafd als adjudant te Kotaradja en ge- ia S. F. Kleinbentink gesteld ter beschikking te we'Z'nen, te meer nog daar er ook ouders zgn die waaronder musici en R.-K. geestelijken, bijvaa den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië
voerd k la suite.
te worden benoemd tot leeraar bg het middelbaar net op de H. B. 8. gegeven onderwijs in strg'd gewoond. De kerk w&s vol.
Ontheven; van zgn de'acheering bij de VI Ie afdee- om
achten met hun Christelijke levensoptatting.
Uit alle oo**den van het land waren oudönderwgs daar te lande.
ling de kapt. van den generalen staf, chef v. d staf
De groote meerderheid merkt daaitegecover echter
Audiëntie,i.
ën
van
den
minister
De
audient
vaa
en leerlingen gekomen, om den
leerlingen
afdeeling
op
milit,
Java, gedetacheerd hg buitenlandsche
moei'gk anders
in de 3e
zgn bepaald op Vr^^S* 2 uur, op, dat de H. B. S. voor meisjes
zaken
het
oorlog
departement
bij zijn vertrek een aandenken
van
van
dan
meester
afdeeling
geliefden
VII
een
z^n,
de
neutraal kon
doch desniettemin
kwartte beginnen met 6 Augustus; dia van den minister
eeuw
bestond uit een reusachtige
(geneeskundige staf) G. M. Bkckmanu.
lang
dochters
van
van
verschillende
aan
het
bieden;
ouders
te
oorlog
uur,
op Donderdag 1
Ontslagen op verzoek eervol uit 's lands dienst vanVertenigingen,
godsdienstige gezindten als nuttige en ontwikkelde gravure: „Morgenaandacht". Zij werd met een
St.-Ct,
debgkon.
De
bevat
besluit
wegens volbraoaten diensttijd, de kapitein der infan- goedgekeurde statuten der vereeDigipgea De Deventer burgeresstn aan de maatschappij heeft afgeleverd; hartelijk toespraak door den heer
Oremus,
terie K. A. van der Hart.
Barmonie, te Devenfgr, Pn üe ühristelgke Jongelings- dat de gemeente zoolang zg een H. B. S. voor meisjes organist te Rotterdam en oudste leerling
Martue Departement,
te zorgen voor behoorlgke
beeft
overgtand
in
ook
houdt
veieeniging Obadj.% te Nijmegen.
handigd. De hoer Oremus sprak den wensch
bezoldiging van leeraressen enz.
Benoemd tot 3e inachinist, de leerling-machinist O.
Uit het ingediende ontwerp nemen wg voorts over uit, dat het Van 't Kruys in zgn nieuwe functie
A. Vodegel.
de
waarneming
verbeteringen
van
der
he
31
Twee
dat
de jaarwedde der directrice op 30C0 is bepaald naar wensch zal gaan; voorzeker zou hij nimeervol
Juli.
's-GBAVENHAGE,
Ontheven
*
trekking van smid-geweermaker bg het marine- voor het straatverkeer zjjn heden voltooid. In de waarbg het genot komt van vige woning.
De overigen leer^resseen zullen genieten voor hst mer vergeten worden door zgn leerlingen, dis
etabllssemetit te Soerabaja, de smid majoor bij de aerste plaats is de tweede doorgangnaast de middenönderwgs in schoonschr gven, gymnastiek hem hadden leeren waardeeren en hoogachten.
op
Addink.
het
De
uitsluitend
Ned,
po*rt
gereed
gekomen.
Binnenhof
voetmarine
L
Kon.
Relait met de waarneming der betrekking van gangers hebben nu twee uitwegen om de tram, die of hardwerkenen 1000 en vcor het uitsluitend onderOok van particulieren ontving de vertrekree'atl .jtig teekenen f 1300, indien kende organist een aantal
wijs in handsmid-geweermaker, de smid-majoor bjj de Kon. Ned. door de middenopening gaat te vermijden.
geschenken.
De andere nieuwe communicatie heden opengesteld zg meer d^n 22 en minder dan 28 uren ies geven.
Marine H. G. Nater,
betreft de vervanging vau het houten bruggetje aan
D/e leeraressen die meer dan 17 en minder dan 23
den ingang van het Bosch bij deD BesuidßnUoutßohea uren 's weeks les geven in een der vakken bedoeld
Het Spinozahuis.
Weg tegenover de v. d. l}o3oho.Uaat door asn veel bg art. i der wet van 25 April 1879 of in art. 76
Spinoza-huis te Rijnsburg
Omtrent
het
breèderen steenen bru,g met sierlgk gesmeed ijzeren der wet van 2 Mei 1863 1400 en de omige
Meijer aan den Speet.:
heer
W.
'sjaars.
1600
de
schrijft
hekwerk
pijlers «et Qïcameöt van bardBIN ENLAND.

Tijdelijk werkzaam gesteld als hulponderwijzeres
en geplaatst aan de 3e school te Semarang mej. A.
H. Lagaag.
Ingetrokken de overplaatsing bg het subsistentenkader te Batavia van den le-luit. der inf. D. H.
W. O. Mecke.
De van verlof uit Nederland terugkeerende
le-luit.-kwartiermeester J. W. Maronier is ingedeeld
te Soerabaja en ter beschikking gesteld van den
gew. intendant aldaar.
Bg vonnis van den zeekrggsraad aan boord H.
M. wachtschip Gedeh is veroordeeld tot vrjf maanden
gevangenisstraf de matroos de 3de klasse J. H. G.
Sng'ders wegens het wederrechtelijk wegmaken van
goederen, die een ander toebehoorden.
De krijgsraad te Magelang veroordeelde den
fuselier D. Dijkstra tot zea maanden militairendetentie ter zake van insubordinatie deor woorden,
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.*XGKMKEN HANDELSBLAD Vau 1 AUGUSTUS 1897
„Have en goed van den wijsgeer is in 1677
in openbare veiling verkocht en overal verspreid geraakt, zoodat er van hetgeen hem
persoonlijk toebehoord heeft al zeer weinig
meer bestaat. Slechts eenige brieven en een
paar boeken, die werkelijk zijn eigendom zgn
geweest, zgn ons bekend. Het beste is ons
echter bewaard gebleven (Ethica V. 88). Wij
kennen zgn werken, en wij zgn door de zorgen van den heer Servaas van Rooijen ook
bekend met zgn boekerij. Wij wenschen de
laatste weder bijeen te brengen; de eersten
zgn ons nu reeds van bevriende zijde toegezegd. Het is dus mogelijk, als allen die in
Spinoza belang stellen ons steunen willen, in
het huisje bij Rgnsburg zgn geestelijke woning weder op te bouwen. Men zal zich
daar, wordt ons plan verwezenlijkt, geheel in
den gedachtenkring van den wijsgeer kunnen

verplaatsen en wie van hem studie heeft gemaakt, zal hem daar het best kunnen leeren
kennen in het licht van zijn tgd. Spinoza's
beteekenis bestaat in zgn denken; gelukt het
ons in het Spinoza-huis om dat weder voor
den geest te roepen, dan zullen er zeker weinig historische huizen zgn, die zoo volkomen
aan hun doei beantwoorden om de persoonlijkheid van een beroemden landgenoot te verlevendigen, als juist dit huis waar al de gees-

telijke goederen bijeengebracht worden, die
Spinoza in zoo ruime mate bezat, en lichte-

lijk zal men zich daarbij het gemis getroosten
van de luttele stoffelijke goederen, die hij eenmaal zija eigendom mocht noemen."

SPORT EN WEDSTRIJDEN.
(Vervolg.)

Afd. 5. 1. v. Doornik (80 M.) 1.16; v. d. Tuyn
(100 M.) 1.16V»; Jenkins (40 M.) en Gougoltz (0)

reden o.a. in deze afdeeling.
Beslissing. Bocquillon, Beisenherz, Patoft, Seyler,
Hargot, Colomb, Perrot, v. d. Tuyn en v. Doornik
reden hierin mede.
Na de eerste ronde waren reeds allen bg' elkaar.
Het geheele peleton van negen rijders zwenkte bg'
het luiden der bel de bocht in, een gezicht om 't
hart bij vast te houden. De meesten konden niet
passeeren en met een klein verschil kwamen allen
over de eindstreep.
I. Bocquillon in 1.21*/,; 2. Hargot 1.21 J/S ; 3.
Beisenherz.
11. Wedstrijd van meet voor amateurs over 5000 M.
Afdeeling 1. K. ter Punt, 3 30V5. 2- ▼" d.Eivifcre,

.

Afd. 2, 1. France, 3.14; 2. Greve, 3.14'/s
Afdeeling 3. P. G. Jansen jr., 3.85*/ii Connie
(Brussel) 3 56.
Een wedstrijd met weinig afwisseling; vrg eeregeld namen de rijders om beurten de leiding. Na
een mooien eindspurt won Jansen van Rotterdam
in 9.26V.; tweede was Ter Punt van Amsterdam in
9.27; derde, Connis, van Brussel.
Beslissing van No. 11, 5000 meter, amateurs.
Winners der afdeelingen: Ter Punt, France, Jansen,
Connie, Greve, v. d. Rivicre.
111. Grand Prix d' Amsterdam, (lees groote prijs
van Amsterdam) over 2000 meter.
Afd. 1 Emir, Bocquillon, Beisenherz, Forst.
1. Bocquillor., met eenige lengten, 4.8'/s ; 2. Emir,

V
sporteen sg

4.8

ner trappers.
Beisenherz verloor in den
Afd. 2. Ruinart, Impens, Siep, Kalb.
1. Ruinart, 3.494/,; 2. Impens, 3.50.
Afd. 3. Meyers, Baron, Patou
1. Meyers in 4.1»/,; 2. Patou 4.1V5
Afd. 4. Kingma, Seiler, Missaï en St. Hubert.
1. Kingma met vier lengten in4.29 3/5 ;2. Seiler 4.30.
.Jaap Eden, Hargot, Trtves, v.d. Knoop.
Afd. 5. Eden
won gemakkelijk met ongeveer twee
I. Jaap
lengten in 4.14,'„ Trèves, in 4.2.
Eden, dio in de nationale kleuren reed, werd bg
het afgaan en na zgn overwinning levendig toegejuicht.
v. d. Tuijn.
Afd. 6. Houben, Collomb, Slesker,Tgd
3.30; Sles1. Houben met meerdere lengten.
ker 3.31 1/,.
Wiemann, De Hollander.
Afd. 7. Fischer,, Perrot,
1 Fischer 4.22/5 2 De Hollander 4 22s/5
Afd, 8. Gougoltz, Delelienne, Jenkins, v. Doornik.
1. ï}.lelienne S^i*/^ Jenkins 3.25.
IV. Wedstrijd van meet over 2000 meter, open
voor de rrjaers, die tweede zgn aangekomen in de
afieelingen van den grooten prrjs van Amsterdam.
Hiervoor kwamen jn aanmerking: Seiler, Trives,
Hesker, De Hollander an Jenkins. Emir, Patou en
impens trokken zich terug.
Na een ronde verraste Slesker de anderen door een
ptotselingen spurt, zoodat de rijders weldra over de
baan verspreid waren. Jenkins was spoedig weer bg.
Hg won in de eindspurt zonder eenige moeite. Tgd

.

.

3 224

' V.' Cour se

de Primes 10 KM, De eerste van eiken
KM. ontvangt ’5, den laatsten KM. ’45 voor den
eerste, ’3O voor den tweede en ’l5 voor den derde.
Aan de start verschenen 25 deelnemers, waarvan
gelukkig met het oog op bgna onvermijdelijke ongeoen tiental afvielen.
lukken
GougoltJ. Impens (2-maal), Bocquillon, v. Doornik,
Patou, Perrot, H. Hubert (2-maal) waren de gelukkige winners der verschillende kilometerpremies.
Patou was ten alotte eerste in 16.33; tweede was
Bocquillon in 16.38V5; ca derde Impens.
Morgen demi-fiales en finales van den grooten prrjs,
multiplex-tace en wedstrijd over 5D KM. tusschen
Witteveen, Gougoltz, Colomb en St. Hnbert.

——

FVielrijden.
dienst voor het Hanbggoüdare
Reuters
uit
den uitslag der
Grlasgow
seint
delsblad
gisteren gehouden iredstrrjden als volgt:
Amateur wereld-kampioenschap. 1 Eng.
mijl: 1. Schröder (Denemarken), 2. Fawoett

(Engeland), 3. Beynolds (lerland). Tgd 3
min. 24Vs sec.
handicap. H Eng. mijl: 1. GasProfessional
Chinn,
2.
8. Osborne.
coynC
Kampioenschap over 100 kilometer. 1. Stocks
in 2 uui', JO min,, 52VS sec; 2. Chase, een
mgl achter.

Kampioenschap toot' amateurs over de Eng.
mijl. Schröder leidde in dsn aanvang, kort
gevolgd door Fawcett en Reynolds. Schröder
raakte achter in de laatste ronde, doch haalde
met een flinke spurt op, zoodat hij eerste
aankwam, een half wiel vóór Fawcett.
AJs er een bewgs noodig is voor den bloeienden
in Dultschlad, dan is
welstand der rijwiel-industrie
der
het te vinden in de pas verschenen balansen
groote maatschappijen. De Continental Caoutchouc
Co te Hannover annonceert 55 pCt. over 1896; Seidl
& Nanmann te Drêsden 32 pCt.; Bielefelder Maschineti Fabrik 20 pCt.; de Corona Cycle Co. te Brandenburg en de Adler Cycle Co. ieder 16 pCt.; de
gtower Co. te Stettin 12 pCt.
Paarden.
voor het concours hippiqne,
programma
HetoScieele
1 °P Zondag den 29 Augustus a.s , des
te hotta"
namiddags ie l nur °P de 'e"^eß,'^ de tentoon' tantMhß N<J*erheld te «-BoBoh.
stelling fan NoordO

Bt'I. B r^JL^v"
Concours

„„„,.
voor

.

,

""-nste en bestgainde
het setw
T ieTwie
rijtuigpaard, ingespannen voor een «,..
o honrpnrlfl
lig rgtuig, minimum taille 1.50 M., toe-.
,»q
aan particulieren. Inleggeld ’2.50. le prgs,
2e prgs f 25.
*.____.

«,».

.
'

11. Conconra voor het
rijpaard. Inleggeld f 2.50;
111. Concours voor het
rgpaard, ingespannen voor

schoonste en bestgaande
le prijs / 75, 2e pr. ’25.

schoonste en bestgaande
een twee- of vierwielig
rijtuig, minimum taille 1.50 M., toebehoorende aan

paardenhandelaren. Inleggeld ’2.50; le prüs ’4O,

2e prgs f 20.
IV. Concours voor het schoonste en bestgaande
tweespan, minimum taille 1.30 M., toebehoorende
aan particulieren. Inleggeld f 2.50, le prijs ’75, 2e

prijs /*3O.
V. Concours voor het beste springpaard. Inleggeld
/5. le prgs 150, 2e prijs ’6O, 3eprgs /25.
VI. Concours voor het schoonste en beste tweespan, minimum taille 1.50 M., toebehoorende aan
paardenhandelaren. Inleggeld / 2.50. le prgs / 50,

’

2e. prgs / 25.
VII. Concours voor het beste en schoonste landbouwpaard, gespannen voor een z.g. toerkar. le pr.
10, 2e prgs 7.50, 3 prgs
5.
VIII. Concours voor het schoonste en bestgaande
dienstpaard, toebehoorende aan en bereden door een
officier van het Nederlandsche of Ned. Indisch leger in
uniform. Inleggeld ’5. le prgß ’lOO, 2e prgs ’5O,
3e prgs ’25.
IX. Sauts couples. De hindernissen zullen slechts
nit hoogtesprongenbestaan. Prgs 1 mandje champagne.

’

’

—

—

’

’

De regelings-commissie bestaat uit de heeren: mr.
L. A. Rite, voorzitter; G. A. de Jong, kapitein der
veld-artillerie, onder-voorzitter; Leon Bruylle, G. van
Lanschot, jhr. T, v, Bjjckevorsel, Herman van Boos-

Engelsch-Duitsch handelsverdrag.

Justus v. Maurik Jr.
In den tuin van het Tolhuis gaf gisteravond de
tooneel- en reciteerclub «Justus van Maurik Jr." een
miree artittique, met medewerking van mevr. A.
Tg ssen-B remerkamp (sopraan) en de heeren
Joh. Schmier (bas), M. Wolters (viool) en
Jos. Tgssen (piano).
Mevr. Dirckx v. drWeghe (alt.) die ook zou
optieden, verscheen niet. Na verschillende solo-nummers, weid de toirée artittique besloten met een Ave
Maria op het Intermezzo uit Cavalleria Rustioana
van Mascagni, gearrangeerd door den heer -losTgssen en uitgevoerd door dezen en mevr. Tgssen
en den heer Bchmier. Een donderend appaus, waaraan geen einde scheen te komen, beloonde telkens
de medewerkenden en voornamelijk bg' het slotnummer. Nauwelijks waren de heerlijke tonen van
de zoete Italiaansche muziek weggestorven, of de
voeten der danslustigen bewogen zich door het kiezelzand, om aan het eu volgende bal-champètre deel
te nemen. Geruimen tgd bleef men onder het groene
100 verdak van het zware geboomte aan het dansen.

BERLIJN, 31 Juli. (R.0.) De Norddeutsche verneemt, dat de Engelsche gezant
bg het overbrengen van de opzegging van
het handelsverdrag tusschen Engeland en
Duitschland, gelijktijdig voorstellen heeft gedaan voor de onderhandelingen over een nieuw
verdrag.
APELDOOBN, 31 Juli. De nieuwe burgemeester,
de heer Tutein Nothenius, is met een eerewacht en
tal van corporatife'n van het station gehaald en in
optocht naar het gemeentehuis geleid. Daar had de
voorstelling aan den gemeenteraad plaats en daarna
trok de optocht naar burgemeesters woning. Het
geheele dorp vlagt. Honderden menschen volgden

den

stoet.

Weenen Sik. (.R.0.)
C pOt. Papierrente Mei.
6 u Zilverrente Jan.
4 * Goudrente
Aand.
1854
*» 1868
1880
1884
*» Ored. Anst
4 pOt. Hong. Goudrente
5 h
h Kr. Bente '92
VA ii Zilverr. Spw. leen.
Bank Actiën
Hongaarsche Loten
Staatsspw. Aand
Loten Stad Weenen....
Theiss Loten
Turksche Loten
,
Beursstemming
Wissel Londen
Hamburg
»
Pargs
Napoléons dor
Zilveragio
Wissel Amsterdam kort..
Plaatsdisconto

29 Juli. 30 Juli.
102.10 102.10
102.20 102.20
123 30 123.30
158.70
200 50
146 20
189.—
368—

158 70
200,50

146 20
189.—
368.—
122.70 122 70
100.20 100 20
101.50 101 50
944
915.—
163.70 153.70
345— 346—
164.20 164.50
141
141.—
65 60
66.20
kalm. kalm.
119 50 119 50 '

—
—

31 Juli.
102 10
102 20

123.30

157 50

200 50

—.—

188 50

368.—

122.60
100.20
101 50
945
153.70

—

315 ,—
164 50
1 .1.
65.80
prgsh.

119.40
Akte-examen hoofdonderwijzer.
58 70
58.71'
58 70
Amsterdam, 30 en 31 Juli. Geëxamineerd 15 can47 60
47 60
47 60
didaten. Geslaagd de heeren: J. van Snippenberg
9.52
9 62
9 52
van Vogelesang; B. Schouten van Zutfen; H. Coete100—
100.—
100
van
Amsterdam;
rier
A. Franse van Haarlem en G.
Ons Genoegen.
99
99.—
99.
Ons Genoegen bestond gisteren tien jaar en ter eere van der Putte van Gouda.
3%
3%
3%
vac dit heuglijke feit vierde de vereeniging feest in
Zaterdag 31 Juli.
Rotterdam,
27
Juli
29
(R.0.)
Madrid
voorzitter,
twee
JuU 30 Juli
Flora. Een openingsrede van den
Amerikaansche Terpentijnolie. De markt was deze
64 60
64 50
dramatische werken: «Kunstenaarslied" en /Goeden week willig gestemd in navolging van Amerika. De 4 pOt, Binnenl. Spanje, 1 64.40
11
4 » Buitenl.
180 30 80 50 80 50
morgen, mgnheer Bekker" en ten slotte een bal, omzet was zeer belangrijk.
onder leiding des heeren E. M. Pimentel, waren de
Wg noteeren heden bg minstens 25 vaten Charlois
goedgekozen bouwstoffen voor een programma, dat te ontvatgen:
leden en genoodigden der tienjarige vereenigiDg tot
Lossend
13>^
Faillissementen.
lesgeven te vergemakkelijken.
eikaars genoegen gezellig bijeenhield.
De Beverwgksche harddraverg-vereeniging besloot
«
Zeilend
13^
aan
mevr.
Failliet
verklaard
Het
is
28 Juli: Abr. van den
oppertoezicht
toevertrouwd
15 September a.s. een internationalen wedstrijd te
Bept./December-levering
« 13)^
handelaar
in granen en zaden te Brielle.
Blink,
Nijland,
van
den
directeur.
de
De
thermometer
12
uur
aangespannen
paarden.
echtgenoote
houden voor
teekende bedennacht te
Statistiek Botterdam:
Rechter comm. mr. H. E. A. Boonen- eur. mr. Ed.
Het water wordt geleverd door de Norton- 59 gr., te 3 uur 60 gr. Fahrenheit.
2293 v.
Aflevering
Jacobson.
Op 12 Augustus a.s. zal te Edam eene harddra- pompen, die 8000 liter per uur kunnen aanVoorraad in pakh., a. boord en op wal 1825 u
29 Juli: L. Wolf, koopman te Silvolde. Rechterverij gehouden worden door paarden van zessen klaar.
Sedert onze vorige opgave bluschte de brandweer
Zeilend per Elvira
2000 // 1)
is
de
cascade
comm.
mr. P. Gratama; eur. mr. F. H. Losecaat
voeren
in
boide
Achter
bassins.
Ook bestaat het plan om dienzelfden dag eene ringtwee kleine bicnenbranden: Haarlemmerhouttuinen
//
ii
Mod
928 n 2)
Vermeer.
een inrichting voon douches van duinwater. 68a en Weesperstraat 26.
rgderij te doen houden.
//
ii
Diaz
1551 o 3)
Het vonnis der arr.rechtbank te Amsterdam, van
De dames kunnen nu van 's ochtends 7 tot
Statistiek
Londen:
30
Juni 1897, waarbg G. Majoor, timmerman en
De Ned. Sport de plannen der Ned. Harddr. en 's avonds half zeven en Zaterdagsavonds bg
aannemer,
1897
1896
wonende te Bussurn, is verklaard in staat
Renvereeniging uOud-Roozenburgh" besprekend, merkt
van faillissement, is vernietigd brj beschikking van
20,464 13,355 v.
electrische verlichtingtot 10 uur zich verlustigen
Voorraad
daarbij het volgende op:
het gerechtshof te Amsterdam, van 20 Juli 1897.
Zeilend
12,678 9,394 »
Naar wg' bemerkt hebben, zgn de heeren, (der terwijl vrees voor te sterke afkoeling niet
Ingevolge verzet is door de arrondissementsvoorloopige commissie), bereid de concessie over te behoeft te bestaan, daar een zeer lange,
rechtbank te Utrecht, 21 Juli 1897 vernietigd het
22,749
Totaal
v.
33,142
dragen aan een combinatie van sportsmen, van wie breede gang moet worden doorwandeld voorvonnis van faillietverklaring, dd. 28 Juni 1897, van
Noteering
21/sh. 18/9 sh.
zij de overtuiging hebben dat zg in staat zgn het
Vacantie op Koninginne-dag.
Wat
de
men
in
buitenlucht
komt.
den heer J. O. C. Boogaard, officier van gezonddat
de
Statistiek
Amerika:
voor oogen gestelde doel te bereiken. Reeds telt
Aan de Redactie.
heid 2de klasse N. Oost-Indië, wonende te Utrecht.
Voorraad 1897 34,000 v. tegen 1896 35,000 v.
zij in hun midden een man die op hippisch gebied dames niet zien, de onderaardsche inrichting
In aansluiting op het ingezonden stuk van gisteren
(St.-Ct.)
Noteering
22%
reeds eenigen naam verworven heeft, van «ien men is ook allermerkwaardigst. De nieuwe Esslin26>£ c
door
den heer Du Bois ter aanmoediging tot bet vrg
Vennootschappen,
Naaml.
Een
bijvoegsel tot de
verzekerd is dat hg met liefde en ambitie de zaak ger dynamo voor 't electrisoh licht door het af geven
aan winkelpersoneel op 31 Aug. a. s. wil ik
1) ca. 22 Juni gezeild.
zal steunen, doch de groote taak is voor hem alleen
St.-Ct. nr. 178 bevat de statuten der Naamlooze Vendo stoomketel die de water- hiermede den geachten royalist een middel aan de
2) ca. 18 Juni gezeild.
nootschap: Nationale Crediet-Bank,te Arnhem. Doel:
te zwaar: wg' bedoelen den heer D. R. van Stralen, geheele gebouw,
ter
zgn
feestelijk
bevordering van
doen
plan.
3) ca. 8 Juli gezeild.
1. het verschaffen van krediet aan handelaren, indusde ziel van de vereeniging 't Oude Slot. De man zuigers in beweging brengt en de verwarming hand
Uw voorstel verdient steun, maar kan nog in toejuien anderen, tegen voldoende zekerheid; 2.
trieelen
die o. i. het meest geschikt is om die zware taak op zich regelt, de afvoer van het bassinwat6r, alles is ching
winnen, door onzen niet-winkelbedienden dan ook
Londen, 31 Juli. (R.0.) 2de draadbericht. het nemen van gelden in deposito
op langen termen;
te nemen, hü die een goeden naam in de sportwereld degelijk en net kennis yan zaken ingericht
in
te
Plaats
Zilver
plaats
26_%.
pCt.
iets anders
de
disconto X
geven voor den aanblik
het uitgeven van Schnldbrieven. Maatecbapptlgk
3.
heeft, van wien men overtuigd is, dat hg niets ten halve dank zij
de samenwerking van de technische eener aaneenschakeling van zwarte luiken, grauwe Londen, 31 Juli. (R. O.) (2e draadbericht.) kapitaal / 600,000, verdeeld in 500 onsplitsbare aancal doen, die van exploitatie enz. geheel op de hoogte
Suiker kalm maar prijsh., Buwe gekritt. loom, Bietls, die man is o. i. de heer O. A. A. Dudok de Wit. kennis van den ingenieur Schlusser en de gordgnen; kale achtergrond van feestvreugdel
deelen van 1000. Hierin wordt aanvankelijk deelIs het u op een feestdag nooit opgevallen, in ons per Juli 8.4%. R|jst vast maar kalm. Jute vaster. genomen door G. B. Heydeman te Rotterdam
Als hg' zgn schouders er onder wil zetten, dan zjjn practische ervaring van den directeur, den
heerlijk verlicht Amsterdam I welk een schril
Budapest, 3l Juli. (R.O.) Tarwe 10kr. hooger. 23 aatdeelen; W. G. Wièringa te Arnhem voorvoor
wg overtuigd dat hg zich spoedig zal omringen van heer Nij lani.
22;
contrast
de
muren
onzer
straten
dan
Hamburg*, 31 Jnli (R. O.) Koffle. Voorraad 8. G. Everts te 's-Gravenhage voor 2; R. M. de Jong
vormen
met
de
menschen, der zaak kundig en geacht en gezien in
stemming
55,179,720
pond.
daarbinnen?
de sportwereld, en alsdan twijfelen we geen oogenLuneau te Arnhem voor 5; H. Lauer te Arnhem voor
Carré.
Wilt ge uw personeel vrij af geven, ik gun het
3; mr. D. L. Leccias de Ridder te Wageningen
blik of de zaak zal niet alleen voorbeeldig marcheeBevrachtingen.
De heer Oscar Carré zendt ons het vol- van harte, maar laat dan als het u blieft het gordgn
voor 5; A. Siewertsz van Reesema te Rotterdam voor
ren, maar zeer zeker ook goede resultaten afwerpen.
niet vallen, want heusch, anders gelijkt die opeenge
Java naar het Continent, Paola Madre (zeilach.), 20; K. Ch. Sommer te Rotterdam voor 20 aandeelen,
gend schrijven:
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Banque Ottomane
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Amsterdamsche fVielerbaan.

3.30%.

malen, H. J. Verhuis**, luitenant der veld-artillerie, een uitstekend overdekt zwembassin, dat
Gustave Tilman, leden, Gustave van Bgckevorsel, slechts een gebrek had: dames en heeren
secretaris.
er van geUitvoerige programma's te verkrijgen bg den secre- konden slechts op bepaalde uren
taris, den heerGustave v. Bgckevorsel, Markt, 's Bosch, bruik maken. Zoo bestond de begeerte naar een
alwaar de inschrijvingen sluiten op 22 Augustus a.s. afzonderlijk bassin voor dames en meisjes, en
's avonds te 10 uur.
trots alle bezwaren en moeielrjkheden hebben
de
dames, die geen stem in het kapittel hebDen 8 Augustus zullen te De Leek (Gr.), nabij het ben,
haar zin weten door te drijven en de
Panhuys,
landgoed «Nienoord", van jhr. mr. Van
bestaande uit de heeren aandeelhouders weten over te halen
vanwege het harddraverrj-comitft
hh. jhr. H. van Panhuys, burgemeester, J. F. van een afzonderlijke zwemkom te bouwen.
worden gehouden:
Moorsel en J. Welinck
is ze geopend en werden velen
I. Eene internationale harddraverij onder denman, in Gisteravond
de gelegenheid gesteld de nieuwe inrichvoor paarden van 3 jaar en ouder. Winner is het
paard, dat tweemaal als eerste aankomt. Handicap. ting te bezichtigen. Dank zij de samenwerMinimum afstand 1200 M. Prijs 100.
king van den architect J. J. van Nieukerken
11. Aanmoedigingtharddraverlj, voor paarden van
en den decorateur M. Nooijen is de bouw en de
3 jaar en ouder, onder den man, die nimmer op de
en
geen
op
geloopen
prgs
dekorte versiering zoo elegant, zoo fijo, zoo echt keurig,
lange baan hebben
dat de meest v^jfijnde damessmaak niets zal
baan hebben gewonnen. Afstand 1600 Meter. Paarden buiten Nederland geboren, 1700 Meter. Prijs 100. hebben te critiseeren.
111. Amateunharddraverij, gereden onder het zadel.
Op den achtergrond is de cascade het aanHandicap. Minste afstand 1600 Meter. Kunstvoortrekkingspunt
en de phantastische electrische
werpen als prgzen: van 100, 10 en 5.
het vallende water alllerDames
Concours
schoonste
kleurt
prijs.
verlichting
IV.
voor het
enkel ingespannen geheel. Prijzen: 3 kunstvoorwer- prettigst. Het bassin zetf, 25 M. lang, 9 M.
pen. ledere dame ontvangt evenveel nummers als er breed en 3 M. ongeveer diep, is geheel inpaarden zijn ingeschreven en werpt het nummer van
er nog
het paard, dat zg het schoonste vindt, in een bus; gericht als het bestaande, alleen zijn
het paard, dat de meeste nummers opjzich vereenigt, eenige toestellen van bijzondere constructie
heeft den prgs, en zoo vervolgens de leen 2e premie. om de dames-instructeurs de taak van het
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ALGEMEEN HANDELSBLAD van 1 AUGUSTUS 1897
Maatregelen worden genomen om door aanvoer van
versche bibit van elders, daartegen te waken.
De oogst 1167 was aanvankelijk geraamd op 69,000
pikols. Hoeveel product zal verkregen worden, zal
veel afhangen van den omvang, dien bovengenoemde
ziekte in het riet nemen zal, en verder van de zuiverheid der sappen; die bij den aanvang der campagne te wenschen overliet.
Voor zoover tot heden bekend, zgn van den oogst
verkocht:
5,000 pikols hoofdsuikor tot f 6%

20,000

«

muscovados

vn

5%

Atchison preferred heeft verkocht en bij aankomst
der certificaten met elke mail blijken de meeste op
naam te staan van Baring Brothers.
Men zegt, dat Daniël Lamont binnenkort zal worden
gekozen als president van de Northern Pacifie, als
vertegenwoordiger van president Hill van de Great

Northern.
De trunk-lrjn presidenten bespreken de verwarring
in de vrachtprijzen oostwaarts en zullen waarschijnlijk een algemeene overeenkomst tot herstel der
tarieven tot stand brengen, hoewel al de lijnen ontzaglijk groote contracten voor graanvervoer vooruit
hebben gesloten, welke tot ver in October loopen.
De .luni ontvaDgst staat vau den Chicago, Milwaukee & St. P-iul spoorweg is eenigzins teleurstellend. Hij wijst een bruto vermeerdering van 113,620
en een netto vermeerdering van % 80,897 aan. Voor
het jaar geëindigd met 30 Juni is er een bruto verminderirg van !S 2,195,060 en een netto vermeerdering van % 1,095,791. Doch indien bg de netto ontvangsten hetzelfde bedrag aan andere inkomsten
wordt gevoegd, dat in het vorige boekjaar werd
opgegeven en indien dezelfde vaste lasten als
verlede» jaar werden afgetrokken, zou er nog een
overschot zrjn voldoende om 5.34 pCt. op de gewone
aandeelen te betalen. Het vorige jaar was 7.44 pCt.
verdiend en in het daar voorgaande jaar 2.12 pCt.

o
i
o ii 6%
5,000
Van de Balans posten is slechts eene, die toelichting
vereischt en wel het vernieuwingsfonds, dat verleden
jaar voor f 67,515 te boek staande, niettegenstaande
de toevoeging in 1896 ad 21,273 thans met slechts
/ 61. 966 voorkomt.
Toen de fabriek Maron in 1893 verkocht zou
worden, was het voor Gending veel waard dat zij in
bevriende handen kwam, en daarom nam onze maatschappij voor f 64,000 deel in eene combinatie, die
zich voor den aankoop gevormd had, en ook daarin
slaagde. Vandaar dat het vernieuwingsfonds in deze
aandeelen belegd werd.
Wü hebben die aandeelen thans op de beurswaarde
van 45 pCt, aangenomen: hierdoor ontstaat de achteruitgang in het vernieuwingsfonds
Tevens hebben wg, omdat het vernieuwingsfonds
ParQft,
voor den opbouw van de nieuwe fabriek moet worden Wissel ItalißBlotkoksb
kort
gebruikt, de voornoemde aandeelen tegen de actueele

’

waarde naar het belegd reservefonds overgebracht.
Met het oog op de onzekerheid der resultaten van
het thans loopende jaar, achten wg gewenscht een
gedeelte van de winst aan te houden. Zooals wij reeds
ln het verslag der vergadering van 26 Juli hebben vermeld, is dit voorstel der directie aangenomen en het
35 per aandeel
dividend bepaald op 7 pOt. of
van f 500, terwijl het vernieuwingsfonds stijgt tot
/ 83,868.56% en het reservefonds tot 79,489.50%.
Billiton Maatschappij te 's Gravenhage. In de
gisteren gehouden vergadering voor aandeelhouders
der Billiton-Maatschappij is de heer A. J. H. van
Kappen als directeur herkozen.
De Engelsche geldmarkt. De stand der geldmarkt is niet noemenswaardig gewijzigd in de afgeloopen week en hoewel de nadering van het einde
der maand een lichten invloed heeft gehad tot verbetering, vertoonde deze zich eer in den toon der markt,
dan in de noteeringen. Voor driemaands wissels is de
loopende noteering '%i pCt., dezelfde als tijdens ons
vorig bericht, schrijft the Eoeonmist, en alleen voor
zesmaands papier is de koets iets vooruit gegaan.
De waarschijnlijkheid van goudverschepingen naar
de Véreenigde Staten in lateren tgd wordt nog besproken en wat dit betreft is geen vaste meening
te uiten. Al wat kan worden gezegd, is, dat
voor het oogenblik er geen teekenen van zoodanige beweging zgn, integendeel wordt goud nog
nit de Ver. Staten naar hier gezonden; de Amerikaansche banken hebben meer fonds dan gewoonlijk
te harer beschikking en goud wordt uit Australië
naar Amerika gezonden. Dit zgn geen toestanden die
op de waarschijnlijkheid van goudzendingen van hier
naar de staten wijzen, Jn elk geval niet wat groote
bedragen betreft, maar natuurlijk kunnen de omstandigheden later veranderen.
De wisselkoersen waren deze week op Frankrijk
6 pm., op Duitschland 3% pm, op Holland 3 pm.
ten nadeele, op New-York 1% pm. ten voordeele
van Engeland, tegen onderscheidenlijk 4 4/6, 3% en
3 pm. ten nadeele eu 1% pm. ten voordeele van
Engeland in de vorige week.
India Couneil Bills. Bg afzonderlijke toewijzing
werden gisteren door den Couneil 300,000 ropg'en
wissels op Calcutta a 1 sh. 3% pence afgedaan.
De oogst ln Rusland. Omtrent de vooruitzichten
van den oogst in Rusland maakt de Reiohanzeiger
uit Petersburg het volgende bericht bekend. De
graanhuizen hier nemen aan, dat de roggeoogst slecht
zal uitvallen en juist in de hoofdzakelijk rogge verbouwende streken, in de oostelijke gouvernementen en
een gedeelte van den Kaukasus. Daarentegen heeft
Rusland echter zeer aanzienlijke oude voorraden juist
van rogge. Tot voor ongeveer vier weken werd die
voorraad van rogge met ongeveer twee millioen tschetwerts of 8 mill. pud opgegeven. Daarvan is de helft
tot de bestaande prijzen aan de markt, het overige
in vaste handen en dit k 6 Rbl. per tschwt. te koop.
De prjjzen waren in het begin der maand 5 Rb, thans
5 Rb. 40 a 50 kop. en wel voor goede zware rogge
119/20 Holl. pd. wegende, gelgk ongeveer M. 88 cif.
per 1000 KG., terwgl lichtere waar van 114/116 pd.
veel goedkooper is.
Wat tarwe betreft, daarover is men hier eigenlgk
omtrent het
slechts ingelicht over de Wolgastreken,
Voor ongeveer
zuiden weinig of in hel geheel niet.
vier weken was het zoo, dat de handelaars aan de
Wolga een zeer zwakken tarweoogst schenen te vreezen want zij kochten vap graanhuizen hier voor de
molens aan Ac Wolga tarwe, die reeds n^ar hier was
verkocht, doch nog aan de Wolga lag opgeslagen, tof;
hoogere prijzen dan zg indertijd was verkocht. Dit
men daarin
heeft intusschen opgehouden en dewijlnu
hier aan,
ziet,
barometer
neenii
men
een zekeren
dat de uitzichten voor den tarweoogst der Wolgastreken in de laatste weker» weder verbeterd zgn.
De tarweprgzen waren in het begin van Ji.ll 8 Rb.
25 kop.; den 20sten dezer zijn zij, nadat de prijzpn
in Amerika intusschen zijn gestegen, 9 Rb. per tschetw.
(k 10 pud).
Omtrent de oogstvooruitzichten in de gouvernementen Wilna, Kowno en Grodnó wordt bericht: Met het
snijden der Boggo Js in de eerste helft dezer maand
begonnen; intusschen f. dfe wel overal reeds geëindigd. De aren zgn ten gevolge vsn Ijpt- snelle rijp
worden hier en daar klein gebleven, de korrel poet
echter gezond wezen. Omtrent de opbrengst| bg het
dorschen kan men op het oogenblik nog geen oordeel
vellen. In het gouvernement Wilna vprdt de oogst
dit jaar als zwak middelmatig l^egchguwd. Tan-j-e
staat krachtig en goed met aijddelmatig lang strop,
de aren zgn vol en gezond, met hei snijqlen zal binnen kort worden begonnen. Het zo uóergrajm staj.
erst is gedeeltelijk
over het algemeen ook goed.
reeds aan het rijpen en zal binnenkort kunnen worden gesneden. Haver zai 'a het goavernenusn.
(Irodno slechts een middelmatige opbrengst leveren.
rm Véreenigde Staten. De New-Yorksche markt
was Vrgdag oprggelmatig, doordien sterke rtalisatieverkocyiön werden flpgelyflgen door particuliere inkoopen. Da gpoorwegenlgst wa» wUg. LQffd-rn handelde w.eder }n beide rekeningen, hét iociip Vorthern Pacifie en Cfricag.! North western, terwgl
Berlijn % 500,000 Northern Pacifco 3 pCts. kocht.
Men schat, dat de buitenlandsche verkoopen van
Atchison Adjustment bpnd| uf;;e week «3,000,000
hebben bedragen. Handelaars w%r,«n y^kooDera op
het bericht, dat morgen ('/, jterdag) '% 3,200.vÖ0 %aiA
zullen worden uitgevoerd en Dinsdag nog S 750,000.
Er was echter geea zichtbaar aanbod van aandeelen;
de dalingen wares toe te schrijven aan winstnemingen of blanco verkoope».. $orthern Pacifie
preferred ging 2 vooruit op het bericht, dat Hyefpéj.stemming was verkregen tusschen de twee tegenstrijdige belangen betreffende Uet uttyn^repdSjezat? ende
directie van de Northern Pacifie, Hoog geprijsde t. r^nr
gers waren gemakkelijker, i>[> geruqljteG —r- die echter
niet bevestigd zgn van schade aan den oogst. Het slot
was onregelmatig, doch er was een vaste ondertoon,
op het bericht, dat 40 stoombooten met een laadrpifiptc van 4,000,000 bushels gisteren en heden zgn
ge.charterd voor grftunjadin-jen. J)e omzet bedroeg
280,000 aandeelen, paaryan 38,0üÖ i<orthep Vaciftc
preferred. De verkoop van obligatiën was meer dan
% 4,000,C00, hei kopg. to cgfer van dit jaar.
De geldmarkt sloot onveranderd; Jegniqgen
over liepen van . *9l l)$ pet? De stejlinjiwissÉl
was vast.
De zilvermarkt zette beden de geieelteiijde verbetering voort, sluitende % hooger voor den dag, k
67% bieden 58% laten. De verscheping naar Londen
morgen zal 505,000 ons zgn,
De bankstaat van morgen wordt verwacht ongunstig
te zgn. De banken hebben per saldo % 500,000
mear papier en
1,5(0,000 minder goud dan de
vorige week.
Dr foreclosure verkoop van de Colorado Midland
ja bepaald op n öepternber.
fle rficbthankeh he'cben beslist, dat de preferente
aandeeien va,n den Baltimore & Ohio Spoorweg geen
preferente orediteuren der maatschappij zijn.
Het syndicaat Vermilye & C». heeft de toewijzing
ontvangen van de inschrijving van gisteren op obligatiën der stad New-York.
De heer George Crocker is gekozen als directeur
tan de bouthern Pacifie Spoorweg in do plaats Tjan
lTrw ~ *
.vjlon zjn broker.
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meest belangrijke <K
V0
Twee vonnissen voor de forecW»
"
b* de
Het eerste vonnis is ten gunste van Dexter en
Ames, trustees van de eerste hypotheek
en het
tweede is ten gunste der regeering. De vonnissen
een
Wtß yqor h Mt
ÏSOTE*
dei* vé vxoop.n6 ; 'M**,
de p.gg van inzet is 4 50,637,455
iï,oet;en
verkoop
» <!,uuü,Uoo 11,deponeerenV^en de bieder aan wien
de
toewijifijjg geschiedt moet binnen vijf dagen na den
IS
verkoop
pCt. van zijn bod storten. De kooper
mag in geld of in geld en eerste hypotheek obligatiën betalen. De opbrengst zal worden gebruikt
voor de betaling der eerste hypotheek-obligaten, pn
lndt»n er eenif» ove^s'-het % S^l dit voorden ge

/^^«^«^e

£afccX

ho"feS

* Si'
Uruit*f vöb^

a^beta*frig'4e.ngouverneme'ntsschuld. De

datum van verkoop

is nog niet aangekondigd, omdat
de rechtbank aan de Union Pacific-maatschappij
twintig daeen heeft toegestaan 'om h^a; tjezftfing

■tf tg lo^eu'.
"' "*" heden, dat LonBen voornaam arbitragebuis
zeide
den tijden. de tegenwoordige rjjring 5000 aandeelen

*

28 Juli

kort....
* MadridLond.
Calcutta
TT.
ihnnig-b. Lond. TT.

96%
3.82

29 Juli 30 Juli

95%

95%

3.83%
1.3%
2.6%

3.84

1.3%, 1.3%,

2.6%

2.6%

HS e w-Vork (il. O.) 29 Juli

30 Jnli

(Slotkoersen.)

31 Jnli

Beleening Staats-efleeten 111
andere «111
id.
Oable transfers
4.87% 4.87% 4.87%
Wissel op Parijs
4 pOt. Amerika
Atchison Topeca Aand...

d°. d°. prei. nieuwe....
d°. 4 pOtB. gen. nieuwe
Baltimore en Ohio aand.
Canada South
aand.
#
Canadian Pacifto
Central

n

#

Chic. N.-Western pref. h
Ohio. Milw. St.P. gew.»
Denver fc Rio Gr. gew.
Denver fc Bio Gr. pref.»
w
Illinois Central
Louisv. Fc Nashv. gew. //
Miss.-Kans. Fc Texas. *

«.16%
112%
14
28%
86%
9%
52%
71%
9%

163

87%

11%
44%

*

100%
54%
14%
63%
15%
101%

d°.d».2eHyp.Gd.Bds.»

Brie-Spoorweg
»
Michigan Central.... h
N.-V. Ont. West.gew.»
Norfolk fc West. pref. »

16%
30%

5.16%
112

5.16%
111%
14
28%
87
9%
53%
71
9%
161%
87%
12%
46%

14

28%
87
9%
62%
71
9%
163
87%
11%
45%

101%
55%
14%
63%

101%
65
14%
64
15%
16%

15%

16%

30
120

30
122

Manitoba Minneapolis« 118
Dnion Pacifto.
7%
7%
7%
*» 17%
Wabash pref
17% 17%
Geld was heden ruimer verkrijgbaar. De beun
opende lusteloos, was gedurende den dag onregelmatig en sloot onregelmatig.
Baltimore (R.0.)
,29 Juli 30 Jnli 31 Jnli
(Slotkoersen.)
Balt. en Okie B.W. oblig
.' 93
»3
93
4% pOt

5

i

Portugal....

22%

» Argentijnen. 87%

6 r Fundedid.. 84%
65
1 * Brazilië

»%»

Uruguay....

Atchison
Id.pref

40%
14%
29^

56
id. Adjustm
ld. 4 pCt. Alg.Hyp. 88%

Oanadian
Central
Denver
ld. pref...*
Erie
id. le pref
Milwaukee
Missouri
Nashville
Norfolk
Northern Pac
Ontario

73%
9%
11%

46
16
38

’

’’ ’
’

’

bgna niets gewonnen; dat product verlangt sterk
naar regen ter ontwikkeling van den bloesem, le soort
Tafelhonig geldt 60 k 70 et., 2e 40 k 45 et., Lek
29 4 34 et, Baat 28 4 32 et. In gele Was ia weinig
handel; de prijs is 75 k 80 de 50 KG., Mede ’26
per okshoofd.
Fruit. Bg de verpachtingen van Appel- en Pereboomgaarden worden goede prgzen besteed. Ten gevolge van 't warme weder rjjpt het fruit sterk. Peren
gelden ’344. Appels f 4.50 i 5.50 per HL. De
eerste Engelsche krozen zjjn reeds verzonden, er wordt
tot
18 de HL. betaalt. Pruimen ’6 a 10 Het plukken
Waldbessen zal spoedig gedaan zgn. Dese week
werden nog honderden vaatjes naar Engeland verzonden tegen 6tjjgende prgzen 50 et. per vaatje;
Morellen deden 40 k 45 et., Frambozen 16 k 18 et.,
roode Bessen 7 4 8 et. per % KG.; Abrikozen 2 k
2% et.. Perziken 4 4 6 et. per stuk.
Hoekichewaard, 21 Juli. Vlas. De handel
was in de afgeloopen week stil. Er ging bijna niets
om, maar de prgzen bleven op dezelfde hoogte. De
zomerarbeid van het nieuwe gewas is aangevangen.
De." opbrengst is grooter dan men verwacht had,
maar er is weinig Lijnzaad, Aardappelen. De vroege
soorten bleven goed gevraagd, men besteedde f2k
’3 per HL. Op verschilleade akkers vertoonde
zich de bekende ziekte, de late soorten bleven tot
heden nog vrij. Granen. Bg meer vraag, waren
de prgzen over het algemeen williger.

’

’

——

—
—
— —
—

.

..

sloot lusteloos.
Suiker vast.
Koffle op levering
kleurloos. Looo lusteloos.
11b en Uier stil.
31 Juli 30 Juii 29 Juli
Eatoea, Dagel. ontvangst.. 1,000
1,000
n uitv. n. Gr.-Brit. 1,000 1,000
»
»
»
2,000 1,000
vasteland...

w

S
S

v middling üpland
»Op lev. Juli
»Op lev* Oct
Petroleum gerafl. in kisten
»
pipeline certific.

<n

8.
8S

89%
14% 14%
56% 56%
31
30%
43% 44%.
16% 16%'
Union
8% 8 r
Wabash
l?%'
17%
id. 80nd»..,.. 26% 26%
New-Bio Tinto.... 22%; 22jJ
De Beers
28% 28»/
iS
Jagersfontein
9% 9V
Chartered
3% 3"/,5

’
’’

Wew- York, 31 Juli. (R. O).
Eatoea ivast ten gevolge van verminderende voorraden.
Reuzel opende vast
Petroleum lusteloos.
maar sloot gemakkelijker.
Tarwe opende vast maar
sloot stil.
Heel vast,
Kala opende vast maar

—

37%

’

’

Amerik. Goederenmarkt.

87

84%
64%
40%
14%
29;%
56%
88%
73%
9^
11%
45%

’

’

22

16%,

90%

’

Men besteedde voor jarige Tarwe f
,f ,
nieuwe ’6.25, ’7.40; Bogge ’4.—, ’4.40; Gerst
’3.90, ’4.-; jarige Haver f—, f—, nieuwe 3.—;
’4.20; Spelt ’3.20, ’4.30, alles per HL. Boonen.
Paarden- deden ’s.—, ’5.50; Duiven-’6.—, ’6.20;
Bruine- f 5.—, f B.—. Erwten. Kook-’ 6 , ’6.40;
Voeder- ’4.70, ’5.50. Zaden. Kool-’ 9.75, 10.50;
LÜn- f
per HL. De Boter bracht op
50 k 65 Ct. per % KG. en de Eieren deden 3
a 3.20 per 100 stuks.

Slotkoersen.
(Medegedeeld door de HH. MÖLLEB k KIJZEX.)
31 Juli.
Londen. |29 Juli 30 JuU
4 pOt. Spanje
62%6 62%
93%, 93"/,,
6 * ItaUë

5

besteed. Naar Koolzaad was zooveel vraag, dat de
prgs belangrgk steeg tot ’10.25 per HL.
Zuivel. Boter liep weder iets hooger; le qualiteit
deed gaarne 1.40, mindere 1.20 per KG.
Eieren werden ook iets duurder betaald en gelden
gemiddeld ’36 de 1000 stuks.
Vee. Puike vette Bunderen met toenemende vraag
deden ruim vorige prgzen; le qual. deed 62 et., 2e
66 et,, 3e 50 et. per KG. In vette Kalveren was
drukke handel; drukke verzending" was er naar de
Hollandsche steden; le qual. geldt thans 40 k 42,
2e 36 a 40, 3e 32 4 36 et. per KG. levend
gewogen. Vette Schapen en Lammeren minder gewild, deden 24 4 28 et. Vette Varkens blijven
laag in prgs; le soort doet 18% et., 2e 18,3e 17% et.
per % KG. vuil; de export-slagergen betalen i54
16 et. In vollen gang is de handel in jongePaarden;
naar België en Duitschland worden 2 4 3 keer per
week belangrijke transporten verzonden, voor 1%-jarige
woidt tot ’2.20 besteed.
Hooi. le qual. nieuw gewas geldt ’13.50 4 14,
2e
10 4 12 de 500 KG.; veel handel is er in pas
gewonnen graszaad, dat bg groote hoeveelheden geleverd wordt tegen 4 4 6 et. de KG.
Hout en Teen. Belangrijke partijen werden in den
laatsten tgd verzonden van 't nieuwe gewas Hout;
Eikenschelhout doet 5.75 46, Schansbossen 2,30
4 2.70, Dennen 3.40 4 4 de vim. Grove Engelsche
Teen blijft gedrukt en geldt 6 4 6.50 de 100KG.;
Teen voor mandenmakers 25 k 26 de vim. Hoepels
eveneenß flauw; grauw Tonneband doet
6.50,
witte 14 per 1000 of 40 bos.
Honig en Was. Naar gemeld wordt, maken de
bijen het slecht op de heide; op de boekweit is nog

lev. Aug
geraffineerd

»

*

8

7.99

7.13
6.20
73

5.75

Terpentijnolie

Reutel, Western Steam....
Talk Prime City

29

4.52%
3% *>
34%
32%
3%

«ala, Western
tr
per JuU
n per Aug.
Suiker Muscovados
96 pOt. Oentrifugal. 3%
ttrwe voon. N*. 1 Northern
h
Roode. Winter
.84%
v lev. loopende maand —,

-

"

4pCt.Mex. Central 70 lAnacondas
5M/M
Texas Pacifie 2mnd. 29
3 pCt. Northern, 68
1 ptic. Turken.... 22 | 4 ;/
ld.
91%
Pal-ga.
2. Juli 30Juli, 31 Juli.
104.80,104.8/5.104.77, 75
JpOt.Beßte
62% g 61% 61%, Ü
4 » Spanje
22, 21%
3 f Pwtagal
22%
22.10 22.10 22.15, 02
1 r Turken
g , Italië
94.15 94.10 94.15, 93.82
4 » Brasilië
65.20
118,117
119
Turksche Loten.... 118
574
576,674
Banque Ottom
571%
863
864
864
id? Bar!
3a02 3282 3*i)o, 32M
Suez
5E7, 558
587
661
Bio Tinto
739
742
742
De Been
69
61% 62,62%
BandJcnteln
Transvaalland
43
43%
88% 94 5 96%, »7, !»0
Öhartered.'
118,'*%
U 7' 115
Bast R;nd
1*0,139%
Goldfields
»$
f.tW Ranijiontflin
Dynamite 47
Bobinson
38.'
Met uitzondering van Spanjaarden, die % pCt.
lager aangeboden waren, begon de markt in vaste
stemming, in hoofdzaak weder voor Mgoaandeelen,
die steeds met Chartered aan het hoofd bg levendigen omzet verder in prijs vooruit gingen en sluit
vcor M*inen vast.j doch voor Staatsfondsen algemeen
.i, rgojm. -ma 9pan;e, Italië
zwak 't&èi'Ugbr poef-se
en Brazilië. ' Ook ïïortuigaj 'iflóest "een aautan|ipïjifc
herstel weder prijsgeven.
29 JuU 3C Juli 31 JnU.
Berlijn.
5 pOt Italif
94% 94% 94%, %
» Mexico
97% 98% 98%,%

"
"»
l.as

Aug
Bept.
» Oct

n
e

8
7.99
7.09
6.20

8
7.62
7.10
6.20

73
5.75

73

5.75

4.55

4.40

29

3%
34%
32%
32%
3%
3%

——
83%

29

3%

34%
32%
32%
3%
3%
—1
82

86%

85%

Bl%\ 80%

79%

82%

g: «*«gAj.«*
Ï:ÜS 4 I-s.*
*
" <».| 'i:SS
7%
7%
7%

ßiorWoïd.A.g.{

-

— Ochtendblad

I

termgn kalm op vorige prgzen. Indigo op termgn gedaan tot
4 11.1%. Haver met matigen
13.10%
steeg heden fr. 0.05, met uitzondering van Juli, die o^izet tot vaste
prgzen; aanvoer in deze week 124.900
onveranderd bleef. Gedaan werden 20 k. Bengaal q*s. Boonen en Erwten vast maar
m
31
stil.
per Juli tot fr. 6.25.
Willings
30
van
(Bericht
Rlanchcster,
Juli.
1"11 arri,r6erde 30 Ju!i van Amsterdam
Antwerpen, 31 juJ. tk—dju. Verkocht:
fc Co.) De markt heeft
ta
rustig aanzien en de»
KG. Fr. handel is onbeduidend. Deeen
betere berichten betrefa
,er
Van N°.
67 2CO Bai * 7é
" rei I.
en
g
Amsterdam naar
fende den aanstaandenAmerikaanschenkatoenoogstzgn Ooat-Afrika,
t
vertrok
' T?"30„Hambl",
Juli van Dar-es-Salem
0..a 161/, 75
niet zonder invloed en ageeren koopers voorzichtig.
*
«■"«"«,
van Amsterdam en Londen naar KaaD.
Gezonten:
In cloth kunnen voor Indië zaken gedaan worden tot
P
N°. 1329 781 Salto
ossen 25/32 60
een prijs, welke de meeste fabrikanten moeten wei- [ stad, vertrok 30 Jnli van Partmont h.
//
1244 327 B -A. Sal
n
61
25/32
geren, slechts enkele, die om orders verlegou zijn enBinnenlandsche havens.
ii
1274 279 Parag. Mat.
//
20/25 uitv. hunne weefstoelen niet willen doen leeg staan, zgn tot Wmuideu^.SUuii
Van ii 1275 200 u
u
25/32 n
onderhandeling geneigd. Voor China gaat meer|
Stockholm Turret, 8.
ii
//
//
4068 150
koe 18*/6
%'.*,
Methil
om en zjjn er verschillende biedingen aan de markt. ■
Vriendschap 2, kapt. WhsUtone,B.
//
ii
1410 300 F.-Bentos
ossen 20/25 59"
Sunderland
Sommige
fabrikanten
zgn
gevoor die markt voor
Mam,
//
Londen Sjaelland, 8. 8.-Island
4073 71 Parag. Mat.
koe 20-/3 uitv. ruimen tgd geëngageerd. Printers
genieten weinig
/'
1402 209 M.-V. Mat. ossen 32/40 ii
Sunderland
attentie, alhoewel noteeringen laag zgn, Mexicans
Wreathier, a8.
//
Huil Britannia, 8.
» 1355 329 Varag. Mat.
tt
Ei ga
25/32
zgn onveranderd. Garens met iets meer vraag en Nieuwediep
rert. 31 Juli
n
ii
1398 386 M.-V. Mat.
Franklin,
26/32 54
8.
Cardiff
beperkten
omzet bleven nagenoeg onveranderd. In
Drie Broeders, Fortuin, Holland, S.
ii
ii
1298 1000 Sn.Javier
//
Londen
25/32 62
bundels ging iets meer om voor Indië en een weinig
//
Londen Wydale, 8. Newcastle
u
68
1300 1827 Sta-Elena
20/25
voor China. 40 Mule 7%, 30 id. 6%, 20 id. 6%, Viie aang. „,'
31 Ju i
Llandberit, S. Cardi*
//
u
1270 300 M.-V. Sal.
//
25/32 59
32 Warcops 6%, 28 Warps 6%, 16 id. 6.
Esperance, Holwerda,
//
Benbon, 8.
ii 8053 200 Austr. (Sydney)//
22* 6 48
Londen
Buenos-Aj
res,3o Juli. fioudaglo 196 pCt.
Aarhuus Ary Scheffer, S. Havre
//
1319 343 8.-A. Sal.
//
25/32 57
««nlng-ton,
30
en
Terpentijn
Juli.
vast
-,-_,
Bradley, 8.
yiiulott geankerd:
//
1414 135 Concordia
//
Cardiff
20/25 63
c* Hars onveranderd op «1.25.
Volharding, Eeftingh,
,ger: 25^a
Neptun, 8. Amsterdam
//
1416 206
//
//
55
32/40
30 Juli. Tarwe nauwelijks prgshouOuluth,
//
Pahr Julio, S.
1228 459 Parag Mat.
//
20/25 49 dend op le avans; Sept. 74% c.
Annaohina, Veling, id. Saint Regulus 8 Bilbao
Best. // 1275 246 //
//
n 25/32 50
Mt. Louis, 30 Juli. Tarwe nauwelijks prgsvertrokken
//
//
25/32 53
1278 238 Ros. Mat.
' New
houdend op 1% c. avans; Sept. 78% c.
Norma, S.
Engeland Maai, S.
Van v 1298 500 San-Javier
//
63
Ham bun?
San
25/32
Franclsco,
vast;
30
Juli.
tarwe
zeer
31
aang.
Juli
Sophie, 8.
Per Rota (partij 11,COO huiden).
loco 2% c hooger: «1.42%, Dec. 3 c. hooger: 1.44%. Maassluis
Rotterdam 8 Belfast H. von Witt, 8. Engeland
Al de Caßa Blanca ossen 26/32 KG. fr. 65.
e
Alexandrië, 30 Juli. Katoen kalm en
Jamet Garjield, Wellum,
//
//
en // // //
32/40 // n 64.
g.f. b. per Aug.-levering 9
d.
De
genoteerd.
3/
J3
Londen
Berlijn, 31 Juli. Granen. Ofschoon het twijfel- aanvoer bedroeg deze week 4000 cantaren; totaalin
achtig is, of het hier thans heerschende plotseling dit [seizoen 5,790,000 cantaren,
6,204,000T0
tegen
ingetreden mooie weder van duur zal zijn, daar de het vorige jaar. Uitgevoerd
werden deze week Aecra aang. 30 Juli
Peruvian, 8.
Boston
barometer reeds weder daalt, was toch de stemming 2250 b. naar Engeland
en 1500 b naar het ContiMelita Bohlen, 8.
Nyanza, 8.
veel kalmer en moesten verkoopers aanmerkelijk nent; totaal in dit seizoen re5p.|384,0.0en340,500b.,
Delaware
Hamburg Harburg aang. 30 Juli
te gemoet komen, om het matig aanbod van Tarwe tegen onderscheidenlijk 393,000
en 281,000 d. in
Eduard Bohlen, 8.
Catharina Magaretha,
en Rogge oßder te brengen, hoewel uit Noord-Amerika denzelfden trjd van
vorige jaar.
p'nkster,
n' ld'
Plymouth
en Frankrijk een verdere prijsverbetering werd ge- 372,000 cantaren, tegenhet150,000 een jaar Voorraad
»r, ,ld,:
geleden.
Aden gep. 30 Juli
Haugesusd
aang. 26 Juli
dadelijke
fust,
zonder
ter
Spiritus
levering,
meld.
werd
Katoenzaad. Aangevoerd werden deze week 236 ton
Inchmaree, 8. Londen Olaf Kyrre, 8. Rott.
beurze weder met M. 41.60 betaald, maar de afzet en uitgevoerd 236 ton, tegen resp. 1534 en
4130 ton
n. Killindiri Harre aang. 30 Juli
bleef gering. De plaatselijke onbelaste voorraad wordt in dezelfde week van
1896. Voorraad 19,000 ton, Albany aang. 29 Juli
op iets meer dan 7 millioen liter geschat.
Hercynia, 8. Hamburg
tegen 19,804 tou in 1896.
Oratava, 8.
Londen Franoia, 8.
AlaagrdenlMirg. 30 Juli. Suiker. Ten geid.
Batavia, 1 Juli. Invoeren. Hanufacturen. Anjer gep. 21 Juni
Huil aang. 29 Juli
volge van het veelal regenachtige weder heeft deze Over
het algemeen valt er wel iets meer vraag waar
Augutt,
Westmann,
Murillo, 8.
week in Duitschland de veldarbeid herhaaldelijk eene te nemen, idoch voor geen
Odesfl*
enkel artikel tot hoogere
Bangkok n. Cadix v. o. Konstantinopel gep.
ongewenschte vertraging ondervonden; van verschil30Juli
prgzen.
Antwerpen aang. 31 Juli Loch Lomoni,
lende kanten wordt reeds geklaagd dat het gesneden
8. Odessa
Metalen. Van Zweedsch IJzer werd een weinig
Dunbeth.S
n Gibraltar
graan begint te schieten, iets wat, bij het vochtige afgedaan doch is nog veel op
plaats
onderweg.
Bueaos-Ayres Ugos aang. 30 Juli
en toch doorgaans zachte weder niet te verwonderen Engelsch. Belgisch en DuitschdoIJzer enenPlaten
met
Bulhonut, S. Hamburg Lothar Bohlen, S
is. Voor de verdere werkzaamheden aan den graan- vrg goeden afzet tot circa vorige prijzen. Gegoifde
Pfalz, 8 Buenos-Ayres
W.-Afrika n. Hsmbure
oogst, die thans in vollen gang is, wordt thans alge- gegalvaniseerde Platen vervoerd; weinig
verhandeld.
Bntuh Queen, 8.
La Plata vert. 28 Juli
meen verlangd naar droge warmte, vooral omdat de Zweedsch Staal zonder zaken. Bladkoper
en
Geel
Newyork europa, S.
grond bgna overal voor geruimen tgd voldoende Metaal. Er is veel ter markt en onderweg
Deptford
Berlm, 8.
id. Liverpool aang. 30 Juli
vochtigheid bevat. Deze laatste omstandigheid is, er hoegenaamd niets afgedaan, evenmin doch werd
van BladLesreaulx, 8.
Ibrail i/aaAaMan, S.
behalve den aardappelen, ook dea beetwortels tea zink, Draadnagels en Prauwspgfeers met voorraad
en
Th",..^ ï v
wrtroiik«i
goede gekomen, waarvan het loof zich bijzonder krach- afdoeningen.
We,ternland,B. Newyork iWa, S.
tig heeft ontwikkeld. De toeneming van het wortelgePetroleum. De Krimpen aan de Lek met 41,403
*W*Z,*,S. Calcutta
wicht is intusschen eveneens bevredigend, maar het kisten Devoe's, lost de helft te Indramagoe; de beB%anca, 8. Valparaiso
vertrokk,?Newyork
suikergehalte laat, vergeleken bg' het vorige jaar, nog stemming van de andere helft is nog niet
bekend.
zeer veel te wenschen over, zonder dat dit echter eenige Van alle plaatsen wordt over verminderden afzet van Auekland aang. 29 Juli 29
tw"
2V>*» tfa", S. Londen 30
reden tot bezorgdheid behoeft te geven, want gedu- Devoe's en Russische olie geklaagd, een gevolg van
fi nr
Baltimore
'
aai*. 28 Juli
rende het tijdsverloop dat ons nog van de nieuwe de toenemende concurrentie van Java en Sumatra
Algoma, 8. Manchester EveHneS'
campagne scheidt kan het suikergehalte bg" gunstig
>»«i,b.
Detailsprgzen Devoe's f 3.40, Russische 3.35,
Olie.
Vedamore, 8. Liverpool
weder nog zeer gemakkelijk het cijfer van het vorige Langkat
C,ilc tta
’3.15
.1 ’3.20. Eng. hurk Falls ofEttriok
wrtro***!
]?
jaar bereiken en zelfs overschrijden.
Lanfranc 8'
met 91.142 kisten Devoe's te Anjer aangekomen waar29
Ulstermore,
8.Liverpool Georgic, 8.
Het deze week gehouden onderzoek vaa uit de van de bestemming nog niet. is
New vork
bepaald.
Batavia vert. 31 Juli
City ofDublin 8.
omstreken van Maagdenburg afkomstige beetwortels,
Uitvoeren.
Suiker.
Sedert
de
van
het
uitgifte
Duke
8.
Wettminiter,
' Bombay
leidde tot de volgende uitkomst:
of
laatste bericht, is er zeer weinig omgegaan, zoodat
Brisbanen. Londen Clement, 8.
rara
1897
1896
1895
afdoeningen
niet
meer
geheel
200,000
dan in het
circa
Bombay aang. 30 JuU
Dag van onderzoek 28 Juli 29 Juli 31 Juli
Clan
Buchanttn,
8.
picols, tot prijzen van 5.87% 4 ’6. voor AmeriAantal onderz. bieten...
Caledonia, 8. Londen
118
136
Bombay
129
kaansch, en van 6.25 4 6.60 voor Kanaal assor- Bremerhavenaa»i;.3oJuU Lizard gep.
Gemidd. gew. met blad
666
gr.
595
31 Juli
648
timent
bedragen.
hebben
ii
ii zonder blad
Leentje, Rasker,
Venango, 8. Baltimore
207
191
213 //
Koffle. De eenige afdoening der vermelding waarSap.aspecifiek gewicht.. 1,0540 1,0583 1,0613
Koningsbergen
n. Rott*
dig is die van den oogst van het eiland Soemberseh Brunsbuttel gep. 31
*rixgaden
Juli Madera vert. 29 Juli
13,3
14,3
15,0
geraamd op 500 picols tot ’47 in hoornschil. Deze
**uiker
Alexandra, S. Stettin Obideme, 8. Para n.
10,27 11,51 11,93 pCt. kooge prijs is een gevolg van
de bijzonder fraaie
Nietsuiker.
n. Rott.
3,03
Liverpool
3,07 //
279
qualiteit van deze Koffie.
8.-Ayres vert. 29 Juli
Quotiënt
77,22 80,49 79,53 //
WNubia, 8.
Van Lahats worden 200 pis. tot
49 genomen.
Handel, 8. Liverpool
Sedert vorige week is er alzoo eene vermeerdering
Liverpool
De gisteren gehouden Gouvernement* Padang vel- Calcutta aang 29 Juli
Malta aang. 30 Juli
in het bladgewicht van 24 gr., tegen 6 en 9, in het ling is gemiddeld als volgt
afgeloopen:
Historian,
8. Liverpool Commonwealth, 8. Saigon
wortelgewicht van 53 gr., tegen 37 en 32, terwijl
9400 Pis. Bovenlandeche
63.79
id.
City of Sparta, 8.
gepasseerd
het suikergehalte met 0.47 pCt, is toegenomen, tegen
o
300
Ager Bangles.... o 70.—
vertrokken
B. ome s.
1.14 en 1.31 pCt. in de beide vorige jaren.
Londen
6GO o Ankola
u 76.70
30,Rauenthaler, B.
Dtt Oostenrgk maken deberichten meestal melding
D- Bombay
11C0 // MandheUng
77.78
//
Hamburg Montevideo aang. 30 Juli
van zeer warm droog weder, terwijl door de landiOO // Painan ■
C0,13
f'rdiff vert. 31 Juli
bouwers naar overvloedige regens wordt verlangd.
Xai/towra, S. N.-Zeeland
Theodora, 8.
Caen
LI. Woensdag schijnt bet echter in Bohemen
n. Londen
11,800 pic. lgte :
Napels aang. 30 Juli
Colombo aang. 29 Juli
flink te hebben geregend, waardoor de oogststand
2de 500rt...,...
326
19.27
#i*V o Hiexico, 8.
Karliruhe, 8. Australië
zich wel zal hebben verbeterd. Het kavtel ouder
van den Gouvt. Menado oogst voor 1897
Manilla n. Port Said
de Oqsteujglisehe en Hongaarsche suikerraffinaderijen opRaming
n. Bremen
30 April 11: 6085 Pis., ontvangen in de iukoop^ 31Sachten, 8.
China n.'
en fabrieken van ruwe suiker is 11. Maandag be- pakhuizen 129 Pis., naar
vertrokken
de at'sQhcepplaatsen vervoerd
Bremen Werra, 8.
stendigd, ditmaal voor den tgd van 5 jaar.
Newyork
35 Pic,
vertrokken
Newyork aang. 29 Juli
In Frankrgk is men over den stand van de beetvan den Gouvt. Padang oogst voor 1897 30 City of Vienna, 8.
Flaxman,B. BioJaaeiro
wortels steeds tevreden, die blijkens het oificieel-j opRaming
31
Mei
11.:
Clyde n. Calcutta Marengo, 8.
Tyne
oogstrapport, nog iets beter is dan op gelgk tg'dstip
Pla. 1,600 Benedenlandsche.
Congo aang. 25 Juli
Sorrento, S. Hamburg
in AVP. Deze week zgn er eenige regenbuien geAlbertville, S.Rotterdam 30 Lucania, 8. Liverpool
" 35,000 Bovenlandsche.
vallen, die vooral voor de zand- en lichtere gronden
STO MVA RTLIJNEN.
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zeer gewenscht waren.
* 5,400 Noordelijke Districten.
Volgens opgave van het ministerie van financiïin
Pis. 42,200
bedraagt de dit jaar in Hluropeeach È.siaud met
De
Gouvernements
Java veilingen zullen dit jaar
beetwortels bebouwde oppervlakte 371,092 desjatinen als volgt zgn samengesteld:
tegen 323,603 in A». P»., alzoo dit jaar 47,489 desjaBatavia Tjilatjap Pasoeroean Totaal
tinen of 14.7 pCt. meer. In deze vermeerdering
piools. picols.
deelen de fabrieken met 5136 en de overige land- Woensdag 15 Sspt. picols. picois.
1,500
4,500
,19,000 25,000
bouwers met 42,353 desjatinen. Door de fabrieken
13 Oct. 1,600
4,500
19,000 26,000
zrjn in cultuur gebracht 133,841, door de overige
»
10Nov. 1,500
4,510
19,000 25,000
237,251
Oostelijke
desjatinen.
landbeuwors
ln
Siberië
8 Dec. 1,530
»
5,500
16,427
23,427
«Ün ..o desjitmeu mot ttsetwortels bebofj^d icgeu

en Antwerpen

Columbia, 8. Hamburg

aan;. 31 JuU
vertrokken
Horden, 8., om voor 28 Litmore, 8.
Loaden

Decido

Rott. to laden.
29 Maskelyne, 8. Antwerpen
Dover gep. 31 Juli
Oxelösund vert. 31 Juli
Dordt n.
Maria, 8.
Hispania, S.
Rott.

Cardiiï Para vert. 30 Juli
Duinkerken aang. 31 Juli Huaiear, 8. Liverpool
Burgemeester v. Vollen
Hildebrand, S.
ld
hoven, 8.
Bott. Perim gep. 30 JuU
Dorothea Riekmert, 8.
Dcnsenem gep. 31 Juli

.

Sidra, 8. Huelva n. Rott.
Moji n. Hamburg
6,000 19,000
73,427
Gaioon, 8.
W.-Afrika
[Philadelphia
aang. 30 Juli
valt niets van belang mede
n. Hamburg, Corean, S.
Tin 1800 bl. ex Feb..- en Juni-veiilng tot ’42.30
Clyde
»
No. T
y 1 boven den middenprgs dezer Fernando Noronha gep. Quehec aang, 29 Juli
zijnde
herverko
.h.t,
Meel voorjaar
kalm,
begin
3.40
340
Onze
was
der
week
doch
nadermarkt
3.40
28 Juli Cordilli-re, 8.
Parkmore, 8. Liv^rtool
Tln, Straits
13.80 13 80 13.80 hand kwam er wat meer vraag voor derai^nadergen laatst»!
van
B°rdeaux n.8.-Aytei*
Peper.
Verkoopen
tot
terwgl
disponible
15
vertrokken
BUver
67% 57% 57% naar de betere soorten, zppdjt ds weinige aangeboden op levering wegens de te hooge eischen van houders oa«
3ÖO«Hmj,S, L.verpool
Ltke Huron, S. Liverp.
Tracht n. Llverp. per bushei 3y_ d. 8\ &, S% d. partijon 'ets Uooger werden betaald. De markt Bluit niets is omgegaan.
n. Valparaiso Riga aang. 80 Juli
n, Logdgn
o
van vorige week. Ook van
t
d' 5 pf. boven de noteering
3% d. \VX d.
Rijst. Prg'zen waren iets iageï door taevoeren van Gibraltar gep, 30 Juli
Italia, 8. Rotterdam
voor Katoen n. Liverpool »/(4
naproduct Vond het geringe aanbad tot ca. 10 pf. elders
»/,,
%
zijn nu weer vaster; 10,000 pis. TjipaCity of Bombay, 8.
Shanghai aang. 31 Juli
hoogeren prijs plaat jing. Totale weekomzet 116,000 ctr. mingkismaar
tet
/
’lBO verkooht.
Calcutta n. Londen Bayern, 8.
Bremen
Geraiï. bleef deze week geheel onveranderd. !fot
Damar. Zonder zaken omdat ’4O a4l geëischt
Liverpool Singapore aang, 29 Juli
S.
AraMa,
slejhts
de
werd
pr dadelijke Uebestaande
v.
prgzen
(R.0.)
Mevr-Orleane.
niet meer dan ’39 geboden wordt.
,n. Calcutta St. Mary, 8.
Londen
hoefte ge^oftbU 'üp latere löv. ging niot veel om enCoprah.
Kateea Middling
| 7\\ Jk \ 1%
Zonder
toevoeren.
Gravetend
30 JuU Soerabaya vert. 28 Juli
aan;.
weinig
meer
baschikbaar
hebben
da§r
raffinaderijen
de
Philadelphia, (R.0.)
Kildon .8.
Montreal Martina Johansm*, Van
en lagere biedingen van de hand wezen.
Pettelea» geraffineerd.... | ..70 | 6.70 | 5.7Q
Westbum, 8. 8.-Ayres den Laag,
Samarang
M .n noteert per 50 kilo zonder emballage bg partij
Southaniptan vert. 31 Juli
vertrokken
Savanuan. (R.0.)
in de le hand: le product 92 gr. polarisatie mk.
Siberië W.llehad, 8,
rerpeutflmalle
Start, 8.
Bremen
| 26% | 26% | 26% —.— i —.—, 88 gr. rendement, mk. 9.25 k
Berichten van 31 J\üi,
Montreal
gr. mk. 6 65 4 7.15;
Grecian,
75
S.
naproduct
\
n.
Baltimore:
9.45;
dito
leW>Tork, 31 JnU. (Part. Ul.)
Geras. ÜTRA&TSBDRG, Rijnaluia
3.20 was 0.14 M.
Georgian, 8. NewyorkjSwai^ea vert. 30 Juli
fraaie qual. in brooden mk. 23.50; genjajen suiker
LAÜTBRBÜBG, 8., 11 u.'sm. 4.90 was 0.13 M.
Suiker. Geraffineerd granulated 5, 30 JuU 6.
British Cror_%, 8. Boetov ■' c i ty 0f Belfait, 8. Bott.
pak.
1
22,50.
n«. 2 mk. 23.25 k -_-.—* Mel^'s n9.
MAK AU (bair), 9 u. 's morg. 4.10 was 0.18 M.
CoMMai%dêl, S Calcutta Swinemünde aang. 31 Juli
Chlcag-O, 31 Juli. (Part. tel.)
Omzet dezeweek teßrmwwijk l»,000Oti. )
GEBMERSHEIM.IIu.'smidd.
4.85 was 0.15 M. Greenoek
2 9 Juli
Keulen
Themis, 8.
MANNHEIM, 12 uur 's midd. 4.71 waa 0.14 M
Tarwe opende voor £?êpt. levering % p.
« 'in' n Halle... 6,000 # /\ alles
8.
vertrokken
Stephens,
MAINZ,
Rijn
;
Z'ort
Stettin..
h
12
op
rees
weer
f
uit
u.
M
verkoopen
'daarna verde? é.' daalde toen
t
e
de
'ami<\d. I.ÏB waa 0.06
*
Oxeloeund
8.-Ayres Iberia, 8.
BINGEN, Bgn, § ij. 'a mare. 2.31 w- ' „, r_«
gun Danzig.
h I le hand.
der iißulli". De contract leveringen per Juli waren
Varel aang. 29 Juli
Singapore
Kintauk,
M8.
u-°*
n
u Breslau
COBLEN3, Rtfn 6u. '. moiw **" "
niet groot en bedroegen een millioen bushels. De
r
h )
»
Mobile De vrouw Siebertje,
Acme, 8.
-3Ï.OL%N,Rhu,
markt sloot prijshóudend voor de loopende maand
11- '
.- -M was 0.03 M.
De zichtbare voorraad en zeilende hoeveelljeirl, __;■
Arbeider, Bremernaven
1'S.
Mentaux,
s
2.55
was
0.05
M.
morg.
volgt:
andere
maanden
lager,
c.
onveranderd tot % c. deelen zich als
DÜSSHLD"
1%
27 Juli
(N.8.)
Vlartivostockaan;.
St.
John
M.
BgnBu.'smorg.
2.38
val
0.C4
**_*,
hooger. Aug. 75%, Dec. 76 nieuwe stgl, v.k. 75*-',
Oigdü
231% 230% 230%, 231%
HUI, 8. Newyork Cronn of A rragon, S.
Tower
*
30
gert.
vonr
lev
1
ring
oógër'
*?«""«,..
1,1
Bels
u
c.
fippnde
op
*8p
SU.hl* """
Dtaconto
207% 206%, .06%
% lt Eahsas Duitschland o, 'i% Jah
vertrokken
Londen
beriühten' van heerschetrde heete wirkien
Berl, Hd. Gea. ifO^
...,1,0141.
Hamburg
-2-1
en beAnchoria,
Gepasseerd
31
29
8. Newyork
uur.)
'——
Juli.
2
(Na
liOblt,
"
daarop
cri
rees
èn
Kebraska
11
70,100
aanvankelijk
verdpj,
Bk.
Dresdner
QoStêfi'ïift "o 1 Juli """ T*270,000 f^0.400
■"—
215,000 11 stemd naar:
daalde toen gp de Yoqrspefypg var* \n a^n'^c^i avnii »—* '
Harpener.
189%, 191%
Verongelukte schepen.
190%
190%
Papen- Vlaabdingen. Suum
Amstbbdam.
ijn
{
303,655 11
o 1 Juli
jM*}<ttjH .^Kottïe*"'-*
ggnbuiéij
333,216
-..Krgk
l*4.{i174
f
?
17.%
Bureau Veritas zjjn in de maand Juni
Volgens
Mengels.
JlC^rawM....
BiesQuique,
8.
Catharina
.„.
1,
;/ 15 Juli
57,205
38,570» drecht
gn~Bf9Qtjffl6Ui,udeii'*
verkoope* Nederland
Laurahttte... Ifis% 1.4% t64J|, 1Q6%
44 zeilschepen en 18 stoomschepen, als:
verongelukt
Bosch,
t-—"
V.
d.
Wee.
Susanna,
'
Klop.
—..oranderd
//
43,573
tot
15
Juli
11
46.121
%c.
België
hooser
Igo* JB9g \%%S, fc
DjWdt
1 Duitsch, 7 Amerik,, 12 Engelsche,
Zeilschepen:
Jantje
Mark
Boi»B\VABD.
Vrouw
$"
-"*«8. 'HM, Oct. 28%, Mei 31%, v.k. 31%.
Bottebdam.
' Engeland
Juli
11
167,962
»25
83,470
1 Griekseh, 1 Nederlandsch,
Fransche,
2
Deensch,
1
Odin,
Haver gemakkelgk onveranderd.
8.
UniRosenboom.
1,8.
» 26 Juli
5,432 v Dintel
9,120
Zeilend
ï«nK»en..r. 11?^' 147% 147%%
Reuzel opende voor Juli onveranderd, verbeterde
tat 4, Moltke,B. Emma,B.
Webkendam. 2 Gebroe- 3 Italiaansche, 14 Noorsche en 2 Russische. Hierbij
Oanadian.... 68% 67% 67%
1,180,747 1,235,606 t. M, Hzn, Tromp, 8. Hen- de-s, Den Haan.
Totaal voor Europa
zgn 3 schepen, die als verloren worden beschouwd,
daarna, doch liep toen weer terug daar de verkoopen
Northern pref 40% 41%, 42%,%
284,609 // drik 3, Hendrika Jacoba, Bebgen op-Zoom.
560,000
wegens gemis aan tgding.
de overhand hielden en sloot prgshoudend onveran- Ver, Staten op 27 Juli
57,910 // S. Progrèt, 8. Hendrik 2, Laurent Petrus, Snellens.
Stoomtchepen: % Duitsche, 8 EDgelsche, 1 OostenDe beurs opende algemeen zwakker QBd, r don in- derd tot 2% e. lager. Aug. 4.25, Oct. 4.35, v.k. Ouba,6voorn. havens op 23 Juli. 11,158
13,728 // Johanna Cornelia, 8 Wü- OosthbhoüT. Broeder- rrjksch, 1 Belgisch, 2 Nederlandsche, 3 Noorsche en
naar
N.-A.
26Ju1i...
4
10,657
Zeilende
37%,
vaa
ln
P, aDPF
her\S P^'* omDiaoontos,
1 Russisch.
stelde %\e\ echter later gedeeltelijk
Rlbs liep na opening terug op verkoopen der pak- Totaal inN.-Amerika..
581,815
356,145 t. Ham Egan $f C°. -V». 4, trouw, Vermeulen.
te sluiten.
België. Otcar, 8. Mijn
Harpener big ven willig met 1% pOt,vast
veranderde verder weinig en sloot prijshóudend
kers,
Johannus,
S.
8.
Ad'ianut
avans. MeiBerichten aan Zeevarenden.
1,762,562 1,591,7511. Gezina Maria, Hammer. gresting zulle, Maes. Mapanen vervolgden hunne reprise eB Wfwpe» nogSonveranderd tot 2% c. lager. Aug. 4.70, Oct. 4 72\s Totale voorraad..
In den loop der
% v.k.
Schietoefeningen
'
de
in
Nederland.
Jpnssen. Caroiina, ric*fels.Comite_tvai.Maria
van
hoeveelheden
die
weder
nCt .Jan Arnerifc. B,,ore W «anadiaos kalm, dobfi
Na
aftrek
4.72%.
f
Aleid.
'*' Duitschland
zullen schietoefeAugustus
September
kunnen ingevoerd worden.
en
Craenonbroeck.
maanden
QuberNovthenis in sympathie m et New-York 1% pCt
Pork opende voor Sept. 10 c. hooger, daalde
V.
Elim,
Bauhardt. Deut
daarna
Voorloopige opgave.
en bleef gemakkelgker gedurende den dag op
nator, Bpecht.Gloria Deo, Maria Anna, Verschure. ningen plaats hebben in de stelling van den Helder,
hooge»',
*
verBreslau, 31 Juli. Spiritus. 50er Juli 60.60, Breuer.
Anna, Boding. Vereinigung 4, Volkner. 3de District.
Pel 7
"en Bloot P^houdend se. lager.
Op de dagen dat gevuurd wordt, zal van het beHelene, Weller. Janna, Vereinigung 14, ünger.
70er i-i 40.60.
trokken
fort een roode vlag waaien, van minstens
10.66,
10.68;
31
Granen.
najaar
Vereinigung
Pest,
21,Hofmann.
Juli.
Tarwe
Goumare.
HendrikusPetroOp
Provisloas.
de loco-markt was matige vraag.
voorjaar 10 88, 10.90; Rogge najaar 8.40, 8.42; nella, Reosenboom. Nie- Mijn verlangen, Van Meer- één uur vóór den aanvang der oefeningen en geSlotkokrskn:
Haver najaar 8.92, 6.93; Mais Juli/Aug. 4.55,4.57; derrhein 11, Loock.
ten. Bernard, Kiefier. kleurde vlaggen, aangevende de richting waarin geAmsterdam, Zaterdag 31 Juli.
Theodora, Catharina, Kieffer. Ernius vuurd zal worden.
Huissen.
Augs/Sept. 4.55, 4.57; Mei/Juni 5.25, 5.27; KoolJuli.
Bept.
Aardappelen. Friesche Franeker Jammen / 1.80
zaad Aug.-Sept. 12.93, 13.—.
P. Delcourt. Grand SentBovendien zullen op die dagen groote waarschuDkc.
Schreven.
k 1.90, Friesche Zaaiers I.3oal.4o,FriescheHamPraag*. 31 Juli. Suiker. Biet- vaster; franco
Oüdewateb. Adriana teur, 8. Delcourt. Cla- wingsborden worden geplaatst aan den ingang der
burgors f 1.80 k 2.10, Zeeuwsche Muisjes/1.90
Aufsig 11.12%, nieuwe oogst 11.45.
Hubertha, Verleun.
ritre, J. Delcourt.
'31 Juli 30 Juli 31
haven en op dg batterij Vischmarkt, vermeldende de
JuU 31
JuU
a 2.—, Geldersche Blauwe
Middelbubg. Paulina
Weekbericht.) De
plaats waarvan en in welke richting, dien dag geloonden,
1.60 a 1.70, Gelder30
Granen.
(
PapenJuli.
Duitschland.
sohe Kralen
1.80 a 1.90, Katwgker Hand f 3.60 funw... 75% 76% 74% 74% 74% 74% handel in Tarwe in loco was in den loop dezer week Juliana, Stenger.
drecht 3, 8. Hendrika, vuurd zal worden; terwgl nabij de haven en nabjj
goed;
a —.—, id. Muisjes ’2.30 a 2.50,1 JpolderBlauwen ■"ii.... 27% 87% 27%
1
en
vrij
de
voor
sh.
Engelsche
Onderneming, het Torpedo-magazijn borden zullen worden geplaatst,
Maria,
markt
SCMIEDAM.
St.
opende
Bongers.
28%
28*
1.60 a 1.70, Andgker Muisjes f 2.10 k 2.40, Haver...
17%
17%
voor buitenlansche 6 p. a 1 sh. per gr. hooger, terwijl Smidt.
Dijkstra. Avontuur, De waarop is aangegeven de beteekenis der gekleurde
25 4>3° ,*.32>i
de stemming gedurende
Andgker Blauwe ’—. a —.—, Westlandsche JJand 8ib5.....
geheele week vast bleef
LISSE. Nestor, Haten- Brugn. Janna Gardina2, vlaggen, als volgt;
4.70 4.72% 4.70 '4.72% <-42%| 4.42% op de verhoogde prgzen. de
Een rood en witte vlag beteekent N., zwarte vlag
’2.60 a 3.—, id. Muisjes f I.Boa 2, -, Haarlemmer
8. Avontuur3, Van Oogen.
Op levering vast maar met boer.
matigen omzet. Afgedaan een lading NicolajeS Tarwe
7.87% 7.85 7.90 1
wit en roode vlag Z,, witte vlag W., wit en swarte
Vetter,
0.,
FeliciMuisjes / 1.70 a I.SO, Noordwijker Grave 2.10
Generaal
8.
Catharina
Wamel.
vlag
NO., rood en zwarte vlag ZO., zwart en witte
in
Juli
te
Huberqrs.
laden,
1*2,000
Boos,
gand
a 3.20, id.
2..— 2,50, Hillegommer 35and
tot 31.1%,
red. Winter, Sophia, v. Neijenhofi
Adrianus
Spek prijshóudend, onveranderd.
tas,
ZW., zwart en roode vlag NW.
verscheping Aug./Sept. tot 30.3,13,000 qrs. id. t0t30.6,
ü.SQ a 3. ,
Varkens. Lichte 5, zware 10 c. hooger.
FBANEKER.M'cüTre Zorg tus, Smits. Gott mit urn, vlag
Bg nachtelijk vuur van het fort Kijkduin, zullen
14,000 id. tot 30.9,14.500 qrs. verscheping Juli/Aug. Reitsma.
Aanvoer 14 ladingen, Handel matig.
Briick. Maria, BcboenmaF*"».
vaartuigen beneden- en feovenstrooms der
AANVOMBH.
Veen,
Continent
bemande
Gebroedeneja\
2
qrs.
direct tot 31 sh. 12,500
California Moobdbecht. St. Miohael ker.
Olear mid. lichte iware. in West. at. Ohioaeo. V/h
verscheping Sept./Nov. tot 33 sh., terwijl later 33.6 Van Dreumel.
Kbenhaëter, 8. Hoffnung, vletten, waarop gevuurd wordt, geposteerd worden,
Rotterdam, Zaterdag 31 Juli.
31 JuU.... 4 87% B.SO 3.70
35,000 12000
werd geboden voor 13,000 qrs., pas verscheept, welk
Dronbijp.3 Gebroeders, Ngenkanip. Bliioher, Loos. teneinde elke nadering van eenig vaartuig aan het
Tabak. De le hands voorraad bedraagt thans: 80Ju1i.... 4.87% 3.85 3.65
48,000
19000
echter
Lobith, 8, Alida Joh-.nna, vurende personeel te seiLen, om het vuur tijdig te
bod
niet
aangenomen.
werd
Amerikaansche Wijkstra.
309 v. Maryland, 123 v. Virginië, 284 v. Kentucky
Vorig jaar 3l|ooo ILOOO
niet in de vaste stemming; gedaan werd No.
deelde
,
Willemsdobp.
Johann
Hoebert. Dorothea, V, d. doen staken en zullen, behalve de maatregelen hierMason
674
County,
pn.
en
Java, 4636 pn. Sumatra,
Aangevoerd sedert 1 Nov. in West. steden 13 905 000 1 Northern Spring onderweg tot 30.6, Juli/Aug. Wilhelm, Wendt.
Stouwe. Karl Sohroort 7, boven vermeid voor het vuren over dag, opgenoemd
935 pn. Borneo en 2497 pn. Turksche en Grieksohe. tegen 13,225,000 in 1896.
30.3,
en
Aug./Sept.
'
'
9,
a
29
29.6
Miisken. Karl Schroert 18, fort alsdan 2 roode lantaarn lichten, verticaal ten
Sept./Oct.
Op
hoop
sh.
Delfshaven.
Rijst, Afgedaan 1276 h. Java ex Lawoe,
Aangevoerd in deze maand in West steden Oct./Nov. 29.6 a 30
aangekomen van zegen, Edelenbos.
Nipken. Henriëtte, Balk. opzichte van elkander, getoond worden.
29
3.
Harde
Manitoba
1,406,000 tegen 1,123,000 in 1896.
gedaan tot 30.6. Meel in loco met veel omzet
werd
Dankbaarheid, Brouwer.
Davo,
Zutfen.
8.
Vielerwaard, 31 Juli. (Weekbericht.) Aardtot een avans van 6 p. Garst in loco met matigen
Duitsehtaml. Noordzee. Telegraafboeien gelegd.
Thalia, S.
appelen. De handel wordt al levendiger, en groote
aanduiding van den telegraafkabel tusschen den
ïAvre, 30 Juli, Katoen in loco weder met handel tot prjjzen in het voordeel van houders; op
If
Ter
worden,
zoowel naar de Hollandsche tamelijk levendigen handel tot vaste piqzen;
hoeveelheden
Bothersand en het eiland Wangeroog, zgn
levering vast maar niet levendig verhandeld. Twee
lichttoren
1.
m.
markten als naar Duitsche fabrieksplaatsen verzonden. New-Orleans fr. 52%. Afgedaan
de roode drijfbakens C en D vandenNeven
stoombootladingen
verscheping
tusschen
Donau/Bessarabische,
1105
b.
Amerik.
Alleen uit Brakel worden dagelijks partgen van 1000 Termijnen openden fr. % hooger vooc Aug,, Sept. Aug.-Sept. en Sept.-Oct. vonden koopers tot 14 sh.,
Weser, ongeveer in de richtiDg der bakens, de naHL. en meer verscheept; op alle langs de Waa. ga- en Oct. en fr. % hooger voor de volgende maanden; terwijl 12,000 qra. Azofi, te verschepen binnen
(Nieuwediep, 31 Juli.) Heden volgende groene telegraafboeien met zwarte T ala
OpSjeVlscht.
legen plaatsen heerscht dan ook veel drukte. De
werd fr. % minder betaald voor Sept. en twintig dagen, werden gedaan tot 14.1% Voorts wer- werden door schipper Lub, van de schuit E. H. 10, topteeken, gelegd.
prgzen zgn dalende. Qelclerßche kralen gelden thans daarna
Oct., maar de 4 uur-call noteerde geen verandering den verhandeld 15,000 qrs. id. ladend tot 14.3 en met de kor uit de Noordzee opgehaald en alhier aanle. Een boei, in 115 d.M. water, op ongeveer:
’2.35, We«thvadera /2 a 2.10, Muizen
2.50, bijde opening. Omzet 1650 b. tot Aug. fr. 48%, Sept. 14,600 qrs. verscheping Aug. met vier opties tot gebracht 2 balen, waarschijnlijk met verfhout, ge- 53°50'54" Nbr. on B*>2'4B" 0.1.
W»u«rea f 1.90 per HL. De qualiteit is uitstekend. 46^ k 48% en Decb. fr.48%. Koffle. In loco werden 14.1%. Voor Kustendje ladende wordt 14.6 gevraagd. merkt G. in een ruit, en door schipper Griek, van
2e. Een boei, in 108 d.M. water, op ongeveer:
Gr «nen. Veel vraag was er, bü weinig aanbod, afgedaan
650 bn. Santos tot fr. 44 k 46% en 100 bn. Odessa/Nicolajeff verscheping Aug.-Sept. en Oct.-Nov. de schuit H. D. 298, e n kanon op gegoten ijzeren 53°50'33" Nbr. en 8«3'42" 0.1.
rwe]aDd
°P het
werden verscheidene partijen Salvador tot fr. 78. Huiden. Tot afdoening kwamen werd verkocht tot 13.9. Mais in loco en op levering afiuit op wielen, gemerkt J. Good & Sons, Huil.
,* tegen
Daaif
verkocht
ruin. vorige wtóerina. Puike ruwarige 854 versch gezouten Lima op levering tot fr. 62. Wol vast. Afgedaan 14.C00 qrs. Amerikaansche Mixed,
Spree. (Londen, 30 Juli). Het Admiraliteitshof
Noordelijke Uszee. Rif ontdekt. NO. van Anzerak
j?ff«B Qèed tot / 7.35, roode tot / 7.—. In op termijn opende fr.
% hooger tot oa met januari; verscheping Aug.-Sept. tot 14.7%, 13,000 qrs. kende helen & 5700 bergloon toe aan het stoomschip island, is een rif ontdekt, met 8 vt. water, op de
«ogge waa minder
handel. Garst, Haver en Duive- sedeït vonden geene veranderingon plaatß, hoewel Galatz/Foxanian/Bessarabische, verscheept of nog Maine, voor het te Quserstown binnensleepon van peiling: Kalkouev, 0.-punt van Anzcrsk island X.
boonen waren ruim prgshoudend.
kond?n de markt des namiddags nauwelijks prgshoudend te verschepen, tot 16.7% en 13.000 qrs. Donau, het stoomschip Spree (zie Ochtendblad 12 dezer).
40°W., op 1% zm. of op ongeveer: 65 10' N.b. on
een halven gulden meer bedingen enWikken
voor de waa. Omzet 525 bn. tot fr. 115% voor Angs., verscheping Aug.-Sept. tot 16.1%. Amerikaankwa^e»
De Spree werd 504 mijl door de Maine gesleept. 36° 22' 0.1.
beste op f 10.50; oen prjjg, gfc^ y^
ms.^ M$ l\l% vwj Pee, en tr, H«■ vooi* -J-jnuari. Peper op sche mixed onderweg en verscheping Aug.-Sept.
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SCHEEPSTIJDINGEN.

’

AJLi*Jcjürijüj.Uii>i

beiboeien gelegd:
le. Aan de N.-zgde vaa het vaarwater, bg h<
roode dig'fbaken met rooden bezem, een rooden balben
met rooden bezem, op angeveer: 66" 31' 45"N.b. e
20° 55' 33" 0.1.
2e. Aan de Z.-zijde van het vaarwater, bg h<
witte drgfbaken met zwarten bezem, een witte belboi
met zwarten bezem, op ongeveer: 56" 31' 42" N.l
en 20° 55' 33" 0.1.

GOBESBMG a/d BIJN,
Duitschland.

JACHT

(12487)

fIüILE DE SEVIGNE

EEWI«

Gekwetsten,

HeiielDeig SchlOSS-Hotel

vervoer van zieken
Baderbran IX'»r«l (met
volgens

per

Uitstekend T.iirllfEiiiuroord en Zomerverblijf, op een zeer bevoorrecht plekje, met
een weergaloos schoon gezicht op de Slotrnïne, de stad en het Neckardal bg het Heidelt»ergrer
Slot en in verbinding met den SlottuJn.
. Bijzonder geschikt voor JVakiircn.
Geheel vernieuwd. X.ag*e JDag> en Penslonprtjzen. Een bekend goede Keuken.
Uitstekende, zuivere Wijnen. Prachtige Salons en elegante Gezelschapkamers.
Hótél-Directeur: OTTO UEUëCHE,
voorheen in Kasteïj's Hotel Hannover en Sendig's Drêsden.

Provlsierelzlsrer

of
Verteg.enwoordi?.er,
die met gasfabrieken en aanleggers, evenals
met exporteurs bekend is.

Voor

De Dietrieb & Cic Hiederbronn. I
I
A°. 16S£.

AGCUffIULATOREN
een

HEDEN.
STADSSCHOOWBUEG: Tconeehpeleri Thuit. 8 uur.

Wereldberoemde Specialiteit in Vuurvaste Industrieele & Sanitaire E3H.IL- I
WERILISIV, als Antoclaron, Distilleerketels, Pannen, Badkuipen, E
Voerbakken, Baktroggen, Peilsckalen, Buanderies enz. enz.
Catalogi op aanvrage verkrijgbaar bij

wordt

degelijk, bekwaam VerteS;enwoordleer, tegen hooge provisie, gezocht.
Brieven onder F. 0.406 h_ G. L. DAÜBE
(16419)
& Co., te Frankfort a. M.

GBAND THÉ a TRE: Jatte Shore. 8 uur.
SALON DES VARIÉTÉS: Parfum. 9 uur.
FRASCATI: Berluron op reit. 8 nnr.
PALEIS VOOB VOLKSVLIJT: Esmeralda. 8 uur.

Een JONGMENSCH,

PANOPTIC: #eener Dameskapel Schwarz. 2enBu.
CENTR. HALLE: Weener Dameikapel Pesckka, 8 n.

drie jaren in een

TOLHUIS: Groot Concert. 8 uur.

eerste Korset fabriek

NAAB HET EILAND MARKEN afvaart van de5
De Rugterkade naast de Kettingboot. 10 uur.

werkzaam, voorzien van prima getuigenissen|
en referentiën, zoekt tegen 1 October plaat- ,
sing als JRciziii'Cl* en op Kantoor in I
Aanbiedingeni
hetzelfde of dergelijk vak.
onder E 1540, aan RUDOLF MOSSE,
Frankfort a. M.
(16421)
AAN/RAGEN en VERKOOPEN van

Heden ontsliep zacht en kalm, na een langdurig en smartelijk lijden, onze geliefde oudste

Dochter:

IDA ISABELLA HELENA,
in den ouderdom van 30 jaar.

OCT

Uit aller naam:

EDZARD W. ANSINGH.
CLARA T. ANSIBGH,
6CHWARTZE.
Amstebdam, 30 Juli 1897.

;;

Voor den verkoop van een uitmuntend ge
<»oi E»?iß.i\i:v
octroyeerd artikel op het gebied van schrijf
Een groot mrjneigenaar te Londen zoekt
behoeften en den verkoop van olie voor fijn ischilders en aquarelverf, ook verfdoozen, word lt een ijverig AGENT. Voor een goed ingevoerd
een ijverig vertegenwoordiger gezocht.
persoon een ruim middel van bestaan.
Aanbiedingen met referentiën onder lett. I T 7028,
Brieven, onder K Z 535, aan RUDOLI K
(16408)
aan
BUDOLF MOSSE, Keulen a. R.
jn
MOSSE, Berljjn C, Königstrasse 56. (16412

—

Jaarlijksche Productie van Nestlé's Melkfabrieken :

IMr.-lnjr. A. DOTEB Jzir.

Singel 125, Amsterdam,

A^_^pX

en Prinsenstraat &3.'s-Kraveahage

in liquidatie.

lo

\_s.

’

■
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(f e vraagd van een particulier op HOEKHUIZEN-1 !
en le stand, -4© pCt. overwaarde.
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De Farine lactée Nestlé wordt aedert meer dan 30 jaren
door de eerste autoriteiten op medisch gebied van
alle landen aanbevolen. Het ie het meest verspreide
voedsel en het meest voor kinderen en zieken gewilde.

lactée ITestlé
Farine
melk der zwitsersche Alpen, en is «eer

De

bevat de beste

-J*l^

(

'

11

'

"11

voorafgaande
1 opzegging.

bepaling dat van af den dag der opzegging
pCt. rente 'sjaars minder wordt vergoed.

A

TE HUUR

een nieuw gerestaur. vrfl Bovenhuis, Amstel
n° 310, bij de hooge sluis, huurpr. 350 per
jaar, alle dagen te bezichtigen.
(16407)

’

solide

Een aolied persoon VRAAGT een aSSOCie met IO a
en goedverhuurde panden, afwerpende 9 I»Ct. netto.

Fr. Br. lett. D. A., a/h.

155 mille,

op zeer

(16411)
Alg. Adv.-Bur. W. MEERKOTTER, Heerengracht 335.

Hotel Wageningsche Berg

Voor den alleenveikoop

te —fA_.€a_mKTS€VE—.

van onze export-iliaphau iën (eenig bruikbare
stof voor decoreeren der ramen, het fraaiste in
plaats van glasschilderweik) zoeken wij een
firma in dit vak, die bij papicrhandelartn en
boekbinders goed ingevoerd en gaarne gezien is,
degelijke keuken, vlugge bediening en billijke prgzen
ien einde voor eigen rekening de zaak te drrjven.
zijn thans verzekerd.
Aanbiedingen met uitvoerige inlichtingen
Table eCHóte 5 uur n.m.
aan de BerlinerKunstanstalt fürßüntdiuck und
Restaurant geheelen dag open.
Pension op billijke voorwaarden. Stalling voor Diaphaniën HOLLEKBAUM & SCHMIDT,
Berlin No. 65.
(16418)
paarden en rijtuigen.
De Directeur,
JE. 11. VAH DIIYHXRXI.
(7909)
Prachtig gelegen te midden der schoonste wande
lingen. Heerlijk gezicht op den Rjjn en over de
Betuwe, deheel vernieuwd en naar de
laatste eischen ingericht. XieuwcDirectie
Groote Zindelijkheid, goede consumptie,

Strand vonder ij Texel.

KON.NED.GROFSMEDERIJ,
uride*.

De BüRGEMEESTER-STRiNDvoNDER van Texel
geeft brj deze kennis aan belanghebbenden, dataldaar
nit zee zijn aangespoeld of opgevischt de navolgende

Machine-, Stoomketel- en
Construetlefahrlek.

—

onder z^n beheer gestelde Strandffoederen,
als: 126 Platen, gem. +H+,
10 Idem HHH,
25 Battings gem. {$$$$£.
15 idem 888,

—-

Bcheepsbouwwerf met dwarshellinglang 50 Meter

Stoombooten-, Bagger-, en Spoorwegmateriaal

<§>

<§>

—

<^>

—
—
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J. STOrHIIAUSËS's Bijzondere Zan^sebool,
FRANKFORT a/M., 87, BOCKENÜEIMER LANDSTRASSE,

Begin van den WINTKBCÜBSUS 15 September.
Prospectussen knstelooa.
Privaatlessen ten allen tilde.

I

(1Ü422.

INSTITUUT VELUWE,

,_.

1

zonder moeite te bereiden.

APELDOORN.
Opleiding van Jongelieden voor de Cadettenschool te Alkmaar, het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord en de Koninklijke Militaire Academie te Breda.
De Directeuren:
E. STOPPENDAAL, Oud-Artillerieofficier.
(16410)
T. DALHOISEN, Oui-Luitenant Ur Zee.

De Farine lactée Nestlé heeft vooral gedurende de groote Zomerhitte een
groote waarde, wanneer kinderen aan ingewandsziekten lijden.
Verkrijgbaar bij : Apothekers, Drogisten en Winkeliers In KruldenlerswarènJ'

(16431)

11

11

„

t

GELDBELEGGING.

gemakkelijk verteerbaar.

Farine lactée ITestlé ""Jl^^Ts _r"r

De

il

ßttn de terog"
fl0 raaatidpn
Iflddnuen fl betaling

„3

met

(16417)

lactée

De

*

1

„

Een AGENT,

Farine
ITestlé
voorkomt braken en diarrhee.
De Farine lactée ITestlé
vergemakkelijkt het spenen en tanden krijgen.
ü
De Farine lactée ITestlé
vo!»
mm
KTTtfQll' W_W *wordt door de kinderen met graagte genuttigd, en is ving en

lIL

Inschrijving op 100 Obligatiën, elk a /ÏOOO,
op Donderdag: 12 Augustus 1*1»?,
van des voormiddaga 10 tot des namiddags 4 nnr
t__ ARNHEM ten kantore van der, Gemeenteontvanfcer en te .Amstebdam ten kantore van do ASSOVIATIS-CAS'iA, aan welke kantoren prospectussem
en irschrgvingsbiljetten gratis vtrkiggbaar zün.

Prijscourant _

*te\

.jssJ
IfilTn^g.'y^TW___?-rtf__

3'| a pCt. Geldleening
van het jaar 1892
ad
2,000,000.
Uitgifte van een gedeelte
der 3 pCt. en laatste
serie groot 600,000.

\
!

NÏTo-*-^

_TT_
UwJ

/t9**"

GEMEENTE ARSHBM.

De ondergeteekenden, Liquidateurs van de Utrechtsche Landbouwbank, geven hierdoor aan Heeren
Aandeelhouders bericht, dat zij na raadpleging met
den Kaad van Commissarissen, van af den 2den
Augustus e. k. dagelijks ten kantore der Bank te
utrecht zullen vaceeren tot eene voorloopig°e
ultkeerlngr van «f© pCt. of jf 700 op de
Aandeelen der lste en 3de Serie en van
jf ï© op de Aandeelen der 3de Serie,
tegen vertoon van deze Aandeelen, waarop deze nitkeeiing zal worden afgestempeld.
M. L. H. THISSEN.
Mr. H. E. OVING.
(16432)
Utbeght, 31 Juli 1897.

O-OTJDEJNT

MEDAILLES

Farine lactée Nestlé

REDERLANDSCB OCTROOI-BUREAU

De utrechtsche Landbonwbank

"Hft

20 EERE-DIPI.OMAS

(15571)

„" „'

2

iy

—

Dagelijksch Melkverbruik : 100,000 Liter.
OtS

tarief,

"aW

ii

7 id. AAB, 15 Noorsche Balken
<gK
IJzer- en Koper gieterij.
Zware en lichte Smeêwerken.
22 Planken gem■___ /-__.___.,
41 Bibben
Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen met Oertificaat
gem. STE, 8 Delen, gem. AA,
van Lloyd's en Bureau Veritas. (5473)
1 Spoorbalkje
gera. S D,
1229 Stophouten, 4 grenen Balken,—
5 Dekbalken,
l Mast,
2 Stengen,
2 stukken
Bondhout,
5 Sparren,
4 Wrak14 Platen,
planken,
1 Laadboom,
1 Spoorbalkje,
een
Mflnstutten, Schroten, Tengels en Wrakhc ut,
partfl
de
voor
die geneigd is
vertegenwoordiging
2 Eeddingboeien,
3 Vaten,
1 vat Vet,
1
Amsterdam, event. Nederland, op eich te ne- blauw geschilderde boot (gebroken) en 2 balen, vermen van een Berljjnsche Hoeden- en Petten- moedplgk inhoudende Asphalt.
Bechthebbenden worden ter reclame opgeroepen.
fabriek, en met de cliënteele in het vak bekend
is, gelieve zioh onder KL 502 te richten tot Tfxel, den 28 Jnli 1897.
De Burgemeester voornoemd,
RUDOLF MOSSE, Berlgn C, Königstrasse 56.
BTRICK VAN LINSCHOTEN.
(16426)
(16420)

-t

30 Millioen Bussen

ROO IËI

en DEPONEEREN van
HANDELB- en FABRIEKSMERKEN
in alle Landen door (122)

(16416)

Gen. Vertegrenir.
(16430)

I

so

en

n

11

—

B. J. RUBENS, Amsterdam.
Telephoon 1993.

beambten.

9.A 11
&*

aan de DE BOYTKRKADE te liunr
greboden. Br. fr. onder lett. L B, a/h. Alg.
Advert. Bur. BOUMA & 00., Heerengracht 226.

Aanbiedingen onder 83948 aan KÜD. MOSSE,
(16409)
Leipzig.

(1C423)

3 pCt. rente 'sjaarsbij 1 jaar

IiAITOORLOKAALaan-

Een engroszaak in verlichtingsglazen zoekt

een degelijk

=

den verkoop van mijne in alle
landen geoctrooieerde, zeer goedkoope, zeer gemakkelijk en met het
greotst nuttig effect werkende

luchtbanden)

zoo buiten- als binnenlands en onder geleide >ran speciale

3

- WHUBBTOHI.I

ADAEg voor 1het

1

-.

Fr. Br, onder No. 16415, Bur. Handelsblad.

- GEZOIHEIDSCI wm.

Het Agentschap Amsterdam (Keizersgracht 178) neemt grelden & deposito
tegen vergoeding van
(783)

f_

voor Ti erkoop en verhuren.
Lucht- en Wateirkassens en dito Matrassen enz. enz.

VERBAIKISffI.

.

.

opgericht in 1857.

WAGENS,

HST

BMVEREEMGMG

TWEIÏÏSCHE

neemt grelden & deposito:
vut één dag opzegging (bedragen tot f 20,000.—
zijn dadelijk opvraagbaar) tegen een* rent* van 2 pOt.
3 maand, opzegging tegen een* rent* van.... 3
met 6 maand, opzegging tegen tm* rent* van 3J *
vut ien jaar opzegging Ugen tent rente van 1 *
»
*) rente A Pot- minder van ol opzegging. (61)

!| M-l. EniMattapï

I voor ZIEKENVERPLEGING
UKANTEH, STOELEN,

[

DE

n%

■ «>

laai Magazijn van

op de RtjkNdulnen en het Strand te
3foordn:ijk aan Zee, tusschen de eigendommen der Noordwgksche Duin Exploitatie Maatschappij en den Duindamschen of Noordwij kerhoutschen Scbulpweg, groot circa 27.» Hectaren. recommandeert zich bij voortduring als het vooi
Voor den tg 1 van % Jaren, ingaande bg de naamste en het voortreffelijkste middel tegen all e
toewijzing en eindigende 31 December 1898.
soorten van Haarzlekten. Wordt met succe 38
Inlichtingen te bekomen ten Kantore van den bg den ondergeteekende en de bekende ©O Depots sNotaris P. C. L. EIKENDAL te 't-Gravenhage en houders verkocht k f 1 per Flacon; zij zijn me
van genoemden Notaris BINNENDIJK te Noordwijk. Handteekeningen voorzien. Amsterdam, Xïtlenne
(1061
Coiffeur, P—fumeur, Kalverstraat E 116.
f 16433)

Aangekomen te Batavia 30 Juni/l Juli: van Soerabaja, Semarang en kustplaatsen met het s.s. Both:
mr. Van der Zwaan, met echtg. tn 1 kind,machinist
leerling G. M. W. C. Kott, kapt. inf. J. P, Luick
met 2 kinderen, adj. insp. fin. Netscher,de heeren Coert,
Hagnauer, 2 jongeh. Stap, de Braijn Kops, mej. v.
Bloemen Waanders, Hooy, echtg. en 3 kinderen,
jongej. J. Giese, mevr. M. Campbell en zoontje mevr.
de Bas met dochter, mevr. en mej. Beuvekamp, F.
Collignon, F. Boersma, F. A. C. J. v. Kervel met
echtg., J. Th. Leijdel, Kessels, Snuth, Douwes Dekker, mevr. Willemsen, jongej. N. Wegzig, J. P. L.
Marchelinus, Leo Zitter.
Van Palembang en Muntok met het ss Van Riebeeck: de heeren Goenry, jongeh. Reurhcff, jongeh.
Brunger, jongeh. Van Geuns, Voskuil en echtg.,
mej. en jongeh. Voskuil.
Vertrokken 30 Juni/l Juli. Per es. Opliir, naar
Muntok: kapt. inf. J. P. Luick en 2 kinderen.
Per het ss. Van Diemen, naar Singapore: mevr.
J. Kammenia geb. Klomp, de heeren J. H. Fertig
met echtg., C. F. Lief kin.
Per ss. Both naar Telok Betong: le stuurman G.
11. P. Engelkes; naar Atjeh: kapt. inf. J. J. Verlinden, kapt. lof. J. H. Kroch, kapt. inf. A. H.
Overman, off. v. gez. 2e kl. W. W. Hartman, de
heer H. J. G. Hakkert, 2e-luit. van de genie J. J.
Goudswaard.

vciueiiaoiïicr*.

HÏ(iIM, ii Hij. tot Expl. van de Handelszaak
onder de ifirma SIMONIS SOFF & Co. s
>kin 128, AMSTERDAM. Telephoon 1884. |

Ml'

Wetenschappelijke opleiding. Grondig onderwijs ii
de Huishouding. Kostgeld jf 050. Prospectus me
Hollandsche referenties door de Directrices.

—

löy?

nvfiifii"

s^Sm^.
JP^Jpgf^

Villa GODESRIJHE,

op Donderdag* 12 Augustus a. s., des
middags te 12 uur, in het Logement van den
Heer W. H. VAN KONIJNEN BUBG te Noordwijk
aan Zee, ten overstaan van den te Noordwijk gevestigden Notaris L. A. T. BINNENDIJK, van de

PASSAGIERS.

f 35,000 le HYPOTHEEK

vau i At/t*f»Ttiis

OPENBARE VERPACHTING INSTITUUT ÏOOR JONGEDAMES*

Rusland. Oostzee. Belbceien gelegd, ln het vaa:
water naar Libau, Finsche golf, zgn de navolgend

ADVERTENTIÊN,

ÜAii _j^Lióo__A:_3

last van den ïlinister van Financiën, door de makelaars en commissionnalrs A. J. GÜEPIU, P. A. L. VAN OGTROP, G. PRAETORI[U S. J. P. AIKEHA, G. WENDE L A A R, J. WEET J E N, J. C. BWE V S
en J. WESTER W O U D T, tot bepaling der waarde van de effecten voor de regeling van de rechten van successie en van ovej-j ing hü overladen, overeenkomstig art. 83, No. 1 letter d der wet op het recht van successie en van overgang by
y overiyden, van den lSden IHei 1859 (Staattblcd No. 36), zooals ztj is gewQzigd en aangevnld door de wetten van den 28sten Hei 1869 Staatiblad No. 95), van den 9den Jnni 1 1878 (Staatsblad No. 95) en van den Sisten December 1885 (Staatiblad No. 263.
Van de effecten, achter welke in de kolom van de rente citts ingevuld is, wordt in de memorie van aangifte geen rente gebracht, aangezien de te goed zijnde dividenden onder de opgegeven geldw*raarde begrepen zyn.
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DER EFFECTEN.
lik
Juli
IV »9
uu.

EOMVMM.
BlQllöulaiiUbCUO EffflPtAïl
__.___■■_
ffIAATSLBBNINGBN.
van Hat. Benuia

D4—onlonHcMift

' pCt- pCt

en Cert.
Insabr.
Uan.|l Ju1i.........

Dito dito 1

5ept. .....
Maartij.
1 Maart 1 Bept.

ObUg.-Leening
.„"Tmmonmi
LHBNINGBH.

PKOVINCIAXB
QBONTHai».SehuldbelenteniMen
lMei|*LNov......

A°. 1888/89,
LiKßtnio Idem A°. 1887,1ïenr.l
1 Augustus......... "" """"**
OTMIJ8». Idem AU.ISW,I jan;
1 Jnli
"■..».'"■"'-"-"""■".
ZMLAiro. IdemA°. 1889, IJ»»./

1 Jïli.

M «TKrimw

QBMBBHTB-DBBHIWöö»

AKBMBDAK.Schuldbekontenisaen
1861, lFebr-|l Aug-....
A°.

Hem id.

tg

13861| 90,1ApnlU vet

IdemidemlB6o,Noordiee-Jianaai

-'
1 Mei
v\.'.'*Idem 18951 Jan.|1 Juli.
Idem 1896, 1 Junijl
Uec....--idem 1874, Premieleening.
JJmaJsjullJuM-."""."""""""■
1

A . 18»»/
Alicaw-Sehuldbek.
1892, div. vervalt, van reut*.
BlseM-or-ZOOK.
...Id. lo». 1
Jan.|l Juli

_

Dimt.

"""

31;, 100

3i;5 100

3

84

8

94

8% 100

31/31001/4
3

94

3

94

3

94

3% 100
94
94

1 September
3
Idem idem 1868,Premiel.1 Jan- 3
B(JKni>AK:ld.lB9s,lJan|lJuU. 3
TJïaiOHl. Idoml«86|98, UanJ

94%
107

1894|97, IMaart/

94

94

94

3% 100
1 Jaü
ZBOTlt.ld.lBBB,lïiei|lNoT... g% 100

—

_
___—
__
_—
__
IJ^/IJuU-------—_—

PAMHJÜtnaiBIBBUrLASDeOHI
NieotlATlSK.

Aand. la de Nederl. 8ank.....
Idem en Certificaten van Aand. in
dc Javasche Bank
Idem in de Sorinaamscho Bank.
Idem in de Amsterdamsche Bank
Idem in de Rotterdamsche Bank.

Idem inde Kas-Veroeaig,teAm»t
Idem in deOntv.-enßet.k- toAmst.
Orig. Aand. on Certiflo. van dito
ta de Ned.Handelmaatsol«ppy.

Aand.Nederl-Indis«ieH«ndelsh.
ObUg. id. i<t. Geldu A°. 1881,|
lipnll*. Örtober....
,4
Idem NoderL-Ind. Undbouwm.
AP. 1880, 1 ian.l 1 JuU..., 5
A«nd. in deKoloniale Bank....
Idem idom (preforente)
ObUg.idem
Ajmd. in deCultuurmaatadiappy

der Vorstenlanden...
Idem idem (preferea te).....-Aand. Handelsver. Ainst (eAmst
Aand. Rott. Internation. Crediet
«B Handolsvereenig-mg

Aand. Nod. Bank-en Cred.-Vere.

—
4

8

199%
161%

153
194
152

1501/3
113
137

83%
99

10c

463/4

Gl
10 2%

44

117%
95%

,— 167%

|
~ "ï>Ct~

1003/4

—
—
—

ObUg. idem idem, 1 Febr.|l Aug. 4

Aand. Rotterdamsche Lloyd
Oblig. ten laste idem 1 Jan./l Juli 4
Auidi Stoomvaartinaatschapp.j
//Nederland"
ObUg. idem idem, 1 Jan./l JuU... 4
ObUg. Stoomvaartinaatschappy
1 Jan./1 JuU
3
Aand. Amsterd. Brandaasurantte.
1000. Direct.
Comp., gef.

’

Weeningh en Der Kinderen. De

’

.

’

’

—
—
—_

_

—

—
—
—

’

’ —
—
—

.

’

—
—
—
—
—
—

—
———
—
—
—

.

..

ü

g

|£_ _ g

" PCt- "pCt"
l) ld.A°. 1894,6eBm. ft Rb. 126-

.

625, 1 Jan., 1 April, 1 Juli,
4
129
1 Oct
1021/4 l) ld. Donets-Spw. ft R. 125, 18 4
107.»
Juni/13 Deo
101% 1) ld. A° 1894, Kursk Cliark.
Aïow Spw. ft R. 125, 13 Jan./
4
150
13 Juli
102
3) Oblig. Nicolaï-Spoorweg, A°.
1867—1869, ft £20en £ 100,

103%

. ...

100

■

75%

—

’

SOORTBNJ

DER EFFECTEN.

p.

uitdeelingenin December
Aand. Amst. Zee-en Brandasg.maatsch., volgef. 1000. Dir.
Van Bosse.Uitdeolingcu in Aug.
Aand. Assur. Comp.teAmsterdam,
gef.
1000. Dir. Van der Vies
en Van Lennep.De uitdeeUngen
in Februari
Aand. Brandass.-maatschappy,
gef. 1000. Direct. Van Bosse.
De uitdeeUngenin Maart
Aand. Brandgevaarmy.,gef.’lOO.
DireotSalm. De uitdeel.inApril.
Aand. Brandmaatsoh. te Amsterdam, gef. 2000. Direct. Brouwer Ancher en Matthcs. De uit5
103
deeUngen in Octobor
Uuni/lDeo
Idem idem 1 Juni|l Dcc
4% 102
Aand. Holl. Brand-enLeveneverIdem North-Western and Paoifio
iekering-300., gef.f 2000. Dir.
Hypotheekbank
67% 1) Mereier en Sillem. De uitOblig. Maatsch. van GomeontedeeUngen in Maart
erediet te Amst, 1 Jan./l Juli i* 101% Aand. Holl. Soc.vanLevensverz.,
93%
Idem id.l Maart/l September... 3
volgef. 1000.Direct Portieije
2% 85%
Idem idem 1 Jan./1 JuU
De niMoelingenin Maart
Idem id. Premieleening ft 100,
Aani.Nederl. Assur.Comp.teAm3
15 Febr..
108
sterdai*, gof. f 1000. Direct.
Aand. HoU. IJzeren Spoorwogm.
112% Dc Waal cnMynssen. De uitObUg.idem idem,l Maart/l Sept. 3% 101
deeUngen in Augustus
94%
Idem idem idem, 1Mei/l N0v.... 3
Aand. Mij.tot BxpL van Staats100
spoorwegen
ObUg. ten laste id., Aa.l3S7/9S,
Dn»«„l«.Jn»I.« Vtr„M. n
3% 100% OUltCClailUSCfiO l£ll6Ct6ll.
div.vervalt van rente
95
Idomid.A°. 1832/95, Uan./l Juü 3
2) ObUg. Nod. Rhyn-Spoorwegmaatschappij, A°. 1870.1 Jan./
RDSL4.ND.
6 103
1 JuU.
1) Orig.Bew. en Cort van Inschr.
in zilv., div. vervaltijd, v. ronte 6
Aand.Nedorl.C«ntraal~Spoorweg "
maatschappij, groot ’250....
80% 3) Orig. Bew. en Cert. v.lnechrijObUg. ten laste van idem, groot
vingin Assign.,l Jan./l JuU.. 6
92% l) Certific. Administr. Hamburg,
250, 1000,30 Juni/31 Dee. 3
Aand. Noordbrab.Doitsche SpoorA°. 1820, lste serie, 1 Maart)
wegmaatsoh. (Bokstel-Weze 1),
1 September.
5
9% 1) Oblig. bij N. M. Rothschild, te
groot 360..
Oblig-. ten laste van idem. lste
Londen, A°. 1522, 2de sorio,
Hypotheek A°. 1875, 4 £100,
4R 720,1 Maart/l Sept
5
1200,1 Mei/lNov. gosiemp.
81% 1) Bewyzen v.. Inschrjiv.cn Cert.
Aand. NedorL-Inditiohe Spoorw.bij Hope en Cc, A°. 1854,5de
serie, 1 April/l October
250—
maataohappy, groot
6
199% l)Obli? leerJng 1884,4R.125—
’lOOO
ObUg. NodorL-Ind^che Spoorw.5
1000.13 Jan./13 Juü.
maatsch. A°.lB9ti.l April/l Oct 2% 88
6) Obüg. Transoauoasische Spw.,
Aand. Bataviasche Ooster SpoorA°. 1890, ft. 500. fr. 5000, 5
105
weg-Maatschappij
April/5 Oct
5
Oblig. ten laste idoial Jan./l Juli 4 101% 1) Oblig. Binn. Schuld A° 1894.
R.lOO-1000, 13Maart/13 Juni
Aandeelen Deh Spoorweg-Mij..
167
13 Sept/18 Deo.
4
ObUg. ten laste idem 1 Jan./l JuU 4 103%
A*nd.Amßterd.-OmrdbusiiaatBch.
187% 1) ObUg. Geo. Schuld, A°. 1880,
ODlig. ten laste idem 1 Januari.. 3% 100
4R. 125—625,13 Mei/13 Nov. 4
1) ld. id. A°. 1889,bij Rothschild,
Aand. Haaascho Tr.imweg-My.. —105
Oblig. ten lasto idom A°. 1887/92
lste on Sdoe-jric ft R.125—625,
Uan,Uuli
1 Jan./lApril, 1 JuU/1 00t.... 4
14% 102
Aand.Nedorl.Tramweg-Maat«ch.!
110
1) ld. A° 1891,hyRothschüd,3de,
ObUg. ton laste id.l Maart/l SeptJ 3% 96%
sorie, ft R. 125—626, 1 Jan.,
Aand. RotterdamschoTramw.-Mij.!
201%
1 Aprü, 1 JuU, 1 Ootober... 4
Idem Ned. Indische Tra-om.-H:
1381/. 1) ld. A°. 1889/90, loon 2e uitg.
idem Oost-Java Stoomtram-Mij ;
132
bij Hope en Co., 4R. 125—625,
Idem Samarang Joar.aStmtr.-My
1 Ma*t, 1 Juni, 1 Sept, 1 Dec. 4
188»/.
O iii s ton laste iden A". 1387/92
1) ld. A°.1890 bij Rothschüd, 3o
lFebr./lAug
4
uitg. ft R 125—625,1 Maart
108%
Aand. Kon. Noderl. Stoomboot1 Juni, 1 Se»t, 1 Dec..
4
maatsohappü
1) ld. 1893, ü mtg., R. 185120
Obhg. idem idem, 1 Jan./l JuU.. 4
101
625, 1 Febr., 1 Mei. 1 Am?..
Aand.Kon. Paketv.-maatsohappü
100
1 Nov
4

’ ’
’
’

|

|

;4
1 Juli
103% Aand. Kon. Westind. Maildienst

..

1 Octobor
3
TjMDIM.Id. 18961 Jan..l Juli.. 3
MAABTOOai.ïd.'96.3oJun.J3ll)ed 3
Hni«9M.ld.lB9s,lJaii.|lJuJi. 3

BOHIBDAK.Id.

P^-

Uan./lJuli

"""""'

IdnnrwAßDSS.ldem^e.lApnl/

S
VERSCHILLENDE SOORTEN
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"
PotObUg. idemidem, 1Mei/l Nov... 4% 102% ObUg. ten laste van id. 1 Jan./

g

DER EFFECTEN.

Idom idom idem, 1 Jan./l Juli
3% 931/»
2i/s 88%
zonder uitkeering.. .
3
981/ j Idem Amst. Hvp.b. 1 Jan./l JuU 4 100%
3% 98%
3
99
Idem idem, 1 Jan./l JuU
Idem's-Gravenh. id. 1 Jan /1 JuU 4 10C%
Idem idem idem 1 Jan.fl JuU.... 3*/.. 98/4
Idem Hollands. Hypotheokbank,
3% 100%
1 Jan./l JuU
4% 101%
Idem idem, 1 Jan.|1 JuU...... 4 100%
3% 100
ld. id. ljan.|l Juli mot premie 3% 100%
ld. id.,lJan./lJuü,«rader premie. 3% 99
3/3100 Hem Hypotheekbank v. Nederl. 4
100%
1 Jan./l Juli
3% 93%
31/3 100 Idem idemidem 1 Jan./l Juli
Idem Nat. Hypb.,l Jan./l Juü.. 4% 101
4
Idem idem, 1 Jan./1 JuU
102%
Idem idem, 1 Jan./l JulL
31/3 100
3% 100% Idem Rotterd. Hvpotheekb. voor
Nederl., 1 Mei;l November.. 4 ICI%
SV2 100
Idem idem, 1 Mci)l November. 3% 99%
3
97
Idem Utrechteche id. 1 Jan./l Juli 4 101
951/, Idem idomidem 1 Jan.|lJu i.... 3% 97
3
2% 85% Idem Zuidholl. il. 1 Jan./l Juli 4 100%
[dem idem idem Uan./1 Juli.
3% 97%
3 108% Idem Nederl. Amerik. Land-Mij.

I4emlBBB,lJum|l^oc1895, Jura/

ïl
Dinirna. Idem
1 Dcc
___"iV__i
Dobmmcet- Idem 1896, 1 Juni,
1 December........... ■"""""
Juni;
BhsohüM- Idem, 1884,»0
81 December..... ..."".■""1888|89,
'B-ÖIUVH-HABB. Idem rcate...
div. vervaltijden van
Idem idem 1894, lAprü/luet.
GbmcwmJ». Idem 1896,1 Mm/
1 NoTemher
HiAiLïM 1597, 1 Jum|l Dec.
Kakm». Idem 1895, 1 0ct....

.

VERSCHILLENDE SOORT iS "-§

voor Zuid-Afrika
Pandbr. Algem. Hypotheekbank

8% 10°
Bbioa. IdemlBB6XJan|lJuu. 3% 100
.■

opgemaakt en nitgegevea op

158
177

239

2CO
72

121
145

222

162

4

1 Mei/lNov
ld. A°. 1894, Orel-Vitebsk
Spw., ftR. 125 625, 17 April/
17 Ootober
1) ld. A°. 1882, Tambow Saratow
Spw. aR. 125—1260, 14 Jan/
14 Juli
2) Idem te'Londenen teßeritin,
A°. 1859,4 £100,1 Mei/l Nov.
1) Idem Leening, A°. 1889, 4R.
125, 14 Jan./14 JuU.
1) Idem Premieleening 1864,kR.
1)

-

100,13 Jan./13 JuU
1) Idem idem 1866, aR. 160,
1? Maart/13 Sept
1. ObUir. Gr. Maatsch. v. Russische Spoorw ,A°.1858, k R.600,
18 April/18 Oct
1) Idemidem, A°. 1861, ft R. 125
13 April/13 Oct
2*) Idem id A° 1838/90, ft £ 100,
diverse vervaltijden van rente.
1) Idem idem A° 1880, ft R.
125—625 13 Juni/13 Doo
l) l,*„m Spoorwegmij. Fastowo
ft R. 100—1000 27 Mrt/27 Sept
1> Idem idem Iwangorod-Dombrowo, ft R. 125—626,1 Jan./
1 Jaü
1. OVir.idem idem, 4125-625R.,
1 Jan.|l JuU.
8} ld id Kursk-Charkow-Azow,
A° 1888 ft £100,1 Jan./l JuU.
g) ld. id. Kursk-Charkow-Azow,
A°. 1839, ft R. M. 500—2000,
1

April/Ï Oct

OblL. Spoorwegm. ftMoskow> Jaroslaw,
A°. 1868, £ 100,

4
4
3

„8

90

96

1021/<
97'
98

92

„„

80%

5"

,180

B

16°

"%
i

98

4

100%

3

88%

5

77%

5

102%

4% 100%
4
4

102

93%

3

1 Juni/l Deo

6) Idom

94
53

idem

Moskow-Kiew-

Woronesch, A°. 1895 ft R.M.
600—2000,1 April/l Oct
4
6) Idem idem Moskow-Kursk,
M.
1883,
600—1000,
R.
AP
4
1 Mei/1 Nov

Idem idem Moskow-Smolensk,
78
A° 1869, af 1000,1 Mei/lNov.
6) ld. id. Orel Griasi, A°. 1389,
ft E.M. £00-2090,1 April/l Oot
132% 1) Ideia, idem Rjasan Uraisk ft
R. 125—625, IMaartll Sopt.
6) Idem idem Rybinsk, A°. 1895,
ft ILM. 500-2000,1 Juni/l Doe.
72%

104
101

1) ObUg.Transcauo.Spoorwogm.

6)ld id

98%

..........
WarschauATeener

11 Aand in de

'spoorwe»maatsy.,
I l*i ÖbUi? idem, A°.1890 in Goud

'991/4 Ift R

ft R. 100...

—
—
——

.

—

4

4
4
4

88

.
FRANKRIJK.
„„
BBLKIB.

4% 100%

4

-

125—1250,1Jan./1 JuU. 4

—————^—

.^tt,
DUITSCHLAND
Rijksleening,
A. 1890/
6) ObUg.
1893, RM. 200—5000, diverse
3
vervaltydon van rente
g) Idem GeconsoL Pr uu. Schuld,
RM.800—5000,1 Jan./JuU.... 4
PrußischoMaatslcoijing,
931/4 6) Idem1890/98,
RM. 200—6000,
A°.
3
143
1 April/l Oet.
8) Orig. Aand. en Certific. mdo
Duit Rijksbank, ft RM.3000..
98

. .

—

£

p(Jt

SPANJB.

10) Oblig. Buitenl. perpetueele

102%

47

22%

41/, 33

4%
8

8) Beween van Inschrijving in
het Grootboek, Uan./lJuh.
8) Cert Adm. Lamaison en Bou123
weren Co., te Amsterd., 1 Jan./
1 JuU
6) ObUg.uit deleoningenlBÖO/64,
ten laste van don Pauselyken
167'/e Staat, 1 April/l Oot
8) ObUg. Spwegleening 1887/89,
13*
Lar. 500—2500,1 Jan./l Juli..
Idem Viotor-Emanuel Spoor6J
133% wegm. ft Fr. 600,1 April/l Oot
5) Idem Westsioiliaansohe Spoorwegm. ft Fr. 800,1 April/l Oet.
90% 6) ObUg.en Cert.ZuiditaUaansche
Spoorwegm., ft F*. 600—5000,

.

133

59

8

ITALIB.

5
5
5
3
3

5

1 April/1 Oct

8

DENEMARKEN.

90

f

VERSCHILLENDE SOORTEN
DER EFFECTEN.

' 2)

put.
£***—
4 101

Id.id. 1894£1001 Juni/lDeo.

..

1 April/l Oct
9) Adjustment Oblig. dito dito.

4

9) Aand. Central Pacifio-Spoorwegmaatechappij

Oblig.CentralPaeiflc-Spoorw.-

»ï->le Hyp. 1 Jan./l Juli...
9) Idem id.id. A°. 1889,1 April/
<*./.
1 Ootober
9) Idem California en OregonSpoorwegmaat, serie Aen B,
gestempeld, Uan./IJuIL
9) Idem Central Paoifio-Spoorw.°»
maatschap" (San JoaquinVal«J*Branoh), 1 April/l Oct
So
9) ObUg.Chicago enErieSpwm.
le Hypotheek, 1 Mei/1N0v....
9) Ide» Chicago-Grand Trunk
»3
Spwm. Bde Hypotheek, 1 Jan./
_._

6

5

5
6

„.V^i

101%
128%

NOORWBGBN.

6) Oblig. A". 1892, Rm.
6000, 1 April/l Oet

60O—

84

TURKIJB.
5) ObUg. Geprivüigeerde Sohuld
118%
ft Fr. 500-2500,13 Mrt./13Sopt
6) Idem Leeninß 1888,RM. 400—
4000,1 Moi/1 Nov
102% 2) Oblig. Geconverteerde Schuld,
«orie D, ft £ 20—1000,18 Mrt/

85%

lSßept
2) ld. id.

sorio C, 4 £ 20—1000,
13 Maart/13 Sopt
6) Idom PremieloeningA°. 1870,
Fr.400,1 April/l Oct
CHINA.

5) Obüg.-Leen. 1895 in Gond,

——

...

100

Central-Spoorwegmaatsohappij

Cert.

7
7
7

64% 9)
Cert.v.obl.ünionPacific-Spwm
(Hoofdlijn), 1 Jan./1 JuU....
83% 9) Obl. en Cert. tdern Coll. Trust
50% 9)Boads 1 Jan./l Juli
Hem idem idem, 1 Jnni/1 Deo
9% . ObUg. Western New.-ïork
en Pens. Spoorweg-Mij., lste
Hyp.. 1 Jan./1 Juli
100/*
Cortiflo. Ver. Amerik. Fondsen
85
by Kerkhoven on Co., lsteserie,
1 Mei/l Nov. (4 pCt)
Idem idem 1890,2de serie, 1 Jan /
100% 1 JnU (4 pCt).
I*~ Vereenigd bezit HypotheekSpoorwegoblig. by Wertheim
101
en Gomperts o. «., 1 Mei/l Nov
'
(6 pCt)

l-*9

bgidem, ISBB.
1 April/1 Oct.
*J) Idem idem by idem, 1889
1 April, 1 Oot
2; Idem idem bij

2)

114
112

13C%
130%

1 Febr./l Aug

idem, 189f.,

Idomßinnonl.Bohuld,AHlB79,

—

e

6

101%

6
5

93%
701/4

5

106

—
—

82
85

_

112%

4Va

_.

41,

6 7%

4

64%

5

72.i/,

4..1

7-1

k ïr.600,16 Jan./16 Juli... 4% 75
MEXICO.
2) ObUg. GeconsoL Sohuld, 1888/
1890, ft £ 20—100, 1 Jan.)
1 April/l Jnli/1 Oct
6
CS%
9) Oblig. Binn. af Josbare.Schuld.
lo
on 2e serie ft D. 100—1000,
1 April/l Ootobe/
5

30

URUGUAY.

2) Oblg. Aü. 1892 ft £ 20—100
1 Febr./l Mei/l Aug./l Nov. '3% 39%
VJ?NHi_UBLA.
135%
2) Oblig. uit de conv. van 188]
£ 100—600, 16 Fabr,/18 A B(? 4
_\i.
139

7
4

108

........ —

*

J^i

1**0
„A
2) Idem idom

1 Jan., 1 April,UuU, 1 Oat...
113% 8) MomAlgom. Maats vSpcorw.

106%

—

106

BRAZILIB.

2) Oblig. Uenoeoüeerd te Londen
by Rothschild, 1888, 1

125

7

5

/Aandeelen Cnion

-Vaciflc Spoorwegmaatschappij.

6

7

*

—

118%

77

9) Oblig. Illm. Central-Spoorw.mij., 1888 in g., 1 April/l Oot 4
109
9) Idem idem A°, 1892 idem
6
1 Mei/l Nov
7 109 9) CertificidemLeasedLino Stock 4
1 Jan./l JuU
9) Oblig. St. Louis Cairo Spoorweg-Maats. Ie Hyp. AP. 1886
4 106%
4
1 Jan./l Juli
3% 102% 9) Certific. van Aand. Lomsnüe-j■
NaahvUlfrßpoorwegmaate,....
9) Obl. Louisvai^Nashnllo-öpw.ZUIDAFRIK. REPUBLIBK.
maats., Ie Hyp., A. 1881
2) ObUg. Staatoleeuing A°. 1892
6
1 Maart/1 Sept..
ft £ 100,1 Jan.,l JuU
5 108
9) Oblig. Missoun Kansas en
96% 2) Aandeelen Nationale Bank ft
Texas Spoorwegm., lste Hypo£10-100
146
theek, 1 Juni/1 Dec.
4
101% Aand. Ned. Zuidafrik. Spoor9) Idem idem idem 2o Hypoth.
wegmaatschappy, 1Jan./1 Juli. 6 238
x .F,I*';' 1 **£&"
Idom idom 2e serie, 1 Jan./l JuU. 41/2 201
4
9) Obhg.New-York,Pennsylvaniaj
9e% Oblig.idem 1891,1 Jan./1 Jnli.... 4 100
enOhio Spoorwegmaatschappij I
Idem id. A°. 1889,1 April/l Oot. 4 100
1 Maart/l Sept
158 lldemid. A°. 1890,1 Jan./1 Juli.. 4 100%
i 41/,

4

110% 9) Idem
Southern Faciflc-Spoorwegm., le Hyp. 1 Aüril/l Oct. 6
108
van
9)

108

—

9) Idem Chicago- en North-Wo*.
stern-Spoorwegmaats.fMadison
Bitonsion), 1 April/l Oot
9) Id.id.(MenomenooHxtension),
4 101
1 Juni/l Doo
9) Idom North-Wostorn-ünionSpoorwegm., 1 Maart/l Sept.
4
84 9) ld. Chicago on North-Western
Spoorwegm. (Winona en StPeterExtension) 3 Juni/l D 00...
5
92
9) ObUg. gegarandoerdé Chicagoen South-Weet-Spoorwegmaat.
1 Mei/l Nov
81%
9) ObUg.Donver-on Rio-Grando22% 9) Spwg.inColorado,lMoi/lNov.
ld. id.A°.1886,l Jan./l Juli.
—27 2; 9) ld. Florida. Cential en Peninsular Sp.-Maats. le Hyp. Ac.
1888, 1 Jan./1 Juli
9) Cortitlc. van AandoolenllUnois

Manitoba-

117

5

54% 9) Certiflo. vanpref.fv
Aand. CMcago-en N.-WestornSpoorwm.
„„,
60% 9) Certific, gevestigd op 7 pCt.
lste Hypoth.-ObUg.. gogaran92%
deerd door de Chicago on NorthWest-Spoorwogm. bij Broos en
Goeman c. s., 1 Maart/l Sept.. 7
»7% 9) Oblig. Chioago-Nortli Western
Spoorwegmaat. (Sinkingftuid),
5
1 Mei/l Nov

£
__.

Spoorwegmaatschappij

») Idem idem, 2de üypotheek
1 Aprii/1 Oot
G

—
—
—

rifio-Spoorwegmaatschappy...
Topeka en Banta-F? Spoorwm.

9) Algem. Hyp. Oblig. Atchison

I

. OeroSc. vaa Aind. St. Paul,
Minneapolis
on

AMERIKA.
9) ObUg. Ver. Staten, A°. 1877,
1 Jan., 1 April, 1 Jr.li, 1Oct.. 4
9) Idem prov. Quebeo (Canada),
5
1878, 1 Mei/l Nov
9) Certiflo. v. Aand. Canadian Pa-

9)

—————— ——
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VERSCHILLENDE SOORTEN
DER EFFECTEN.

Sj
Fe

p.

103% y) ObUg.BiDnenLSchuld.llJnnii
9) GeconxoUdeordeOblig.ChieagoNorth-Western-Spoorwegmaat11 Dcc
31/- 100V.
108%
7
1 Juni/l Dec.
9) ObUg. Jowa-Midland-Spoor^
ZWBDBN.
86
8
wegmaats., 1April/l Oot
6) OM.A°. 1890,1 Maart/l Sept. S% 99%

RaBS Qar . jtr- 500—2500,
6) Orig. Certiflo. v. Inschrijving
1 jan./l Juli
2) Idom 1895 idem £100—500,
1 Jan./l JuU.....
31/3 91
98%'
Nov.
ObUg.
1 Moi/1
6)
3
97%
1 Jan /UuU.
g) dito Antworpen, Premieleen
2) Idem 1894 in Zilver, £ 75,
99
fr.
100,
1 Jan... 21/3 108%
A°. 1887 a
1 Mei/l Nov
Brussel, dito 1886 a
101% 5) dito
fr. 100, 1 Juli..
BGYPTB.
8% 103%
6) dito Nation. Maats. v. Buurt
2) Oblig. AP. 1877,1 Mei/l Nov..
Spoorw. Promioleon. ft fr. 120,
2) ld. Geconverteerde Spoorweg98%
16 Juli
leening, 16 April/16 Oct
2% 92%
T „"

a

|

DER EFFECTEN.

PORTUGAL.
85%
8) ObUg. A°. 1868—1880en 1884,
«100,1 Jan./l Juli, m.ticket.
86
5) Idem A°. 1888/89, Fr. 600—
6000, 1 April/lOct, m.üoket.
85%
6) ld. A°. 1891, Tabaksmonop.10-% Leen. Frs. 600—6000,1 April/
1 Ootober
6) ld. Port. Spoorw. Maats, le
85% Gepr. Sohuld (Beira Baixa),
1 Jan./l JuU
98

983/, 5) Insohrijv. on Gerbfio., Uan.,
1 April, 1 JuU, 1 Oct
8
99%
100
6) Idem idem, 16 Febr., 16 Mei,
31/, 102%
16 Aug., 10 Nov

POLBN.
1 April/1 Octobor.

Papier-rente, 1 Febr./l Aug... 5
4) Idem id. Papier-rente, 1Mei/
5
1 Nov
4) Idem id. Zilv«r-rente,l Jan./
5
1 JuU
4) Idom id. ZUver-rento, 1April/
6
1 Oct
k 4) Idem id., A°. 1876/93, Goud4
rente, 1 April/1 Oct
11) Obüg. Prir.-Leen. der Oostonry ksche Loc.-Spoorw.-Mij
Kr. 200—10,000. 1 Jan./l Juli 8
4) Kais. Elisab. Spw. Gisela lijn,
aCgest. a fl. 200,1 Jan./1 JnU.. 5
4) Obüg. in Oostenr. Premieleening, A°. 1854, 60 miU., ft
ïl- 250, 1 Aprü
4
4) Idemidem, A°. 1860,300 mill,
5
k VI. 500, 1 Mei/l Nov
4) Idem idem 1864, 40 milL, ft
Fl. 100
4) Idem CredieHnsteUing, A°.
1858, groot Fl. 100
4) Idem Stad Weenen, Premieleening A°. 1874, ft Fl. 100..
4) Aand. in do Oostenr.-Hongaarsolie Bank, ft Fl. 600
6) Fransoh-Oostenrykuche Spoorweg-ObUg. uitg. 1866—1569, ft
Fr. 600,1 Maart/l Sept
3
4) ObUg. Hongaarsche Leening,
A°. 1876, ft Fl. 100, rente in
5
goud, 1 Jan./1 JuU
4) Idem idom, A°. 1881/93,rente
in goud, 1 Jan./1 JnU
4
4) Idem idem A°. 1889,rente in
goud, 1Febr./l Aug
4%
4) Id.id.A°. 1889, rente inzüver,
1 Jan./JuU
41/,
11) ld. id. A°. 1892, Kr. 500,
1000, 1 Juni/l Dcc
4
4) Idem Kongaarache Premieleening, A". 1870, ft Fl. 100...
4) Obl.TernesßogaThal Wasser5
reguUrung, 1 April/l Oet
14) Hem Theiss-Regulirung, A°.
I 1880,ft Fl. 100,1 April/l Oot.. 4
4) Idem Hong. Hypotheekb.PremieloeninglBB4Fl. 100,1 Juni/
4
1 Doe.
4) dito dito dito ft fl. 100-1000,
3
1 Moi/1 November

-— _ -

VERSCHILLENDE SOORTEN -§

Schuld ft Pes. 1000—24000,
I Jan./1 April, 1 JuU/1 Oot.. 4
04%
10) Idem BiincnL Perpetueele
Sohuld k Pes. 600-25000,
85
1 Jat./1 April, 1 JnH/1 Oot.. 4

4

mTl.vr

11 Sehatkist-ObUgatiën,A°.lB44,

97

100

983/.

98%

98

1) Idem id. 9e serie in Goud s
R. 125-1250, 1 Jan./l JuU.. 4
1) Idem idem, A°. 1890 kR.
100—500, 1 Jan./l Juli
4
OOSTENRIJK-HONGARIJB.
4) ObUg. GeconsoUdeerdo Schuld,

4

4

1 JuU

100%

—" p(Jt>

101»%

125—626,15 Juni/15 Dec. 8
1) Oblig. Wladikawkas id., A".
1885 ft R. 126—625, 1 Jan./
1) ld. id. id. 1894, ft R. 126—1

108

S

g

6

ft R.

625,1 April/l Oct
id. A°.18964R.M. 600Oct
2000 1 April/l
98% lï Oblie Zuid-Wester-Spoorwegmaatechappü, 4R. 125—625,
1 Jan/l Juli
98% 1, Pandbr Onderl. Grond-Ocd.
maatsohappü. 18 Jan.A3Jnli..
uu»««»fry.

63

6

————
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86%

_
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WIBSfiLKOHRfiBN te AMBTBRDAM.
ra'tis....... kort 48.00 ,ior 100Franken
101% Pruis. Bankpl.kort 50.12] „ 100 Ryks-Mark.
en
3/m* "-50 » 100fl. Oost. W ahr
ïle^
ital».,
96
S/m. 44.50 //]OO Lires.
kort 12*06 i ~ Sterling.
S°? ?
100
Petersb
8/m. 125.00 "tr 100 Zilveren Rooh.
öpanjo.
8/m. 1.79 e Piaster.
s83/< ,
91%

881/2
50%
118%
82%
59

1. De Roebol

De
J6.
6. De

,-

Frank

Ryks-Mark.

11

1. De Deens.Kroon. »
n
8. De Lire

9. De Dollar

10. De PeaeU

—

8.00
„4 /» 12.00
,» » „„ 1.20
e

te rekenen

2. Hot £ SterUng.. n
8. De Roebel
//
4. Oostenr. Guldos.. u

»
»

U. Oost-Hosg. Kr.. »

t

1.00

n

g

v

»

,

*

u

ir

ir

»

*

vi,
1,

u

0.50
0.60
0.06'/,
0.50

au 8.60
nu 0.53
» » 0.50

1) Mot inbegrip van ooupon Nï. 15 en
2) Hem coupon Iso. 12 en voige^u,.
* Exd

volft

108%

C. A. SPIN & ZOOU,

Nieuwe Amsterdamsche Courant
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AVONDBLAD.

tot stand bracht, die in de geschiedenis onzer wetgeving ooit bij eene wet is
toegestaan.
Welken naam kunnen Nederlandsche arbeiders uit de tweede helft van deze eeuw noemen aan wien zij inderdaad op staatsrechtelijk gebied zooveel te danken hebben?
Toen Van Houten lang vóór de verkiezingscampagne van dit jaar de strgdleus aangaf
die alleabeheerschend zou zijn: „anti-clericaal tegen clericaal", viel men hem van vele
zijden hard. Maar de verkiezingsstrijd, en
vooral de herstemming van Juni 11,, hebben
bewazen dat ook hier weer hij te voren gevoeld heeft wat er geschieden zou. Gouverner c'est prévoir Van Houten heeft de groote
gaven van vooruitzien en goed vooruit te zien,

f 145,000. Met inbegrip der verbouwing kost kiesrecht

Derde Blad.
De Aanslag
van Hotels en Kofflehuizen
in de Personeele belasting.

’

het 190,000. Niettemin hebbende schatters
der personeele belasting de verkoopwaarde
gesteld op
f 450,000 of eene normale
huurwaarde van vijf-en-twintigduizend, één
honderd gulden!
Hetzelfde perceel is geschat door do bekende makelaars Wiegand en Wolf voor de
Amsterdamsche Hypotheekbank, die, ondanks
de gunstige ligging, slechts f 130,000 hypotheek meende te mogen verleenen.

In Silezië is het nog treuriger gesteld. In
het Hirschberger dal staan de huizen tot de
kroonlijst onder water. De bewoners zijn op
de daken gevlucht. Vijf menschen zijn verdronken.

groote trap van het Stadhuis een uitbouw
wordt gemaakt in den vorm van eon bordes
met toegang aan de zijde der Groenmarkt
en met baldakijn, versierd met de wapens van
het rijk en do provinciën. Voorts wordt door
het gemeentebestuur bijgedragen in de kosten
hebben,
van versiering van openbare gebouwen, voor
Op Cuba, waar het rustig heet,
V,
de
JV.
zoover die in buurtversieringen vallen, en
naar luid van een telegram aan
de
voorzullen, voor zoover de beschikbare geldmidopstandclingeu
Spaansche
Herald, de
aangevalde
Havana
delen dat gedoogen, ook eenige bruggen worden
hoofdstad
posten om
In
uren.
versierd
en wellicht geïllumineerd. Eene schiteenige
Het
vuren
duurde
de
len.
terende illuminatie zal worden aangebracht op
stad heerscht groote ongerustheid.
het Scheffersplein; aan eene feestelijke verlichting van het stadhuis valt niet te denken.
(Z>. C.)

Te Cournillis-zur-Mer langs het strand wandelend zag hij, hoe een visscher bij laag water
een groote hoeveelheid oesters zoo hoog op
het strand bracht, dat zij droog kwamen te
liggen. Vragende, waarom dit geschiedde,
kreeg hij ten antwoord, dat op deze wjjze de
oesters werden opgevoed. De oesters moesten
naar Pargs worden vervoerd, maar voor dit
geschiedde, moest men hun leeren hun water te
behouden. Wat toch is het geval? Als men
oesters, die altgd gewoon zjjn onder water
te leven, overzendt, dan openen zij onder
weg hun schelp zoodat bet water er uitloopt; dan verdrogen ze en komen bedorven aan de plaats hunner bestemming.
Heeft men ze echter te voren eenige dagen
zoo gelegd, dat zij bij het rijzen en dalen
van het getij, beurtelings onder en boven
water hebben gelegen, dan hebben zij leeren
bemerken dat, wanneer zij in het laatste geval
zich openen, zjj geen water weer kunnen opnemen, wat ontegenzeggelijk hen moet doon
lijden. Zoo leeren zij het water bij zich to
houden en als zij ingepakt zgn, doen zij, zooals
zij steeds deden als het laag water wts.

En nu de vergelijking met andere gelijksoortige perceelen, waarvan de Wet gewaagt:
„Palais Royal" heeft een oppervlakte van
De overdreven aanslag van bovengenoemde
ongeveer
500 D M.
inrichtingen, waarvan wjfeenige staaltjes medeBakkerij-Tentoonstelling.
fraai
gelegen Rondeel, groot 499 D
Het
deelden, heeft er ons toegeleid nog enkele
Zuinigheid ook met verkiezingen.
regeerder.
De Nationale Bakkerij-Tentoonstelling zal
i>qzonderheden te vorsamelen aan de hand der M. is in 1893 door den hypotheekhouder in- daarom is hg juist zoon uitstekend
Wij hebben van het jaar een overdaad van
loopzijne
in
politieke
w et van 16 April 1896,
Van Houten heeft
110,000. Het werd gesloopt
gekocht voor
reden genoeg »m er vooral dit jaar van 17 tot 20 Augustus te Dordrecht
verkiezingen
Staatsblad 72, tot en
ministerschap,
zijn
door
kost
dus
niet
't
minst
baan,
herbouwd voor
150,000 en
'egeling dor Personeele Belasting.
houden, dan beslist noodzakelijk is! worden gehouden in de feestzaal van het
dat hij aan niet meer te
getoond
door
hoofdgebouw der Nationale Tentoonstelling
daden,
geloond,
260,000.
De aanslag voor alle grondslagen der PerHet is nu toch mogelijkite voorkomen, dat op van
de kennis der pracgunstig
gelegen
Passage,
paart
Hotel
groote
geleerdheid
Ngverheid en Kunst.
Het
du
soneele Belasting (huurwaarde, haardsteden,
de 17 Augustus sternimngun worden gehouden
tijk,
bijzondere
de
Prins
eene
mate
van
weten
is verdeeld in de volgende groepen: I.
Zij
met
aan
Hendrikkade
aan
„Vergunning"
ter aanvulmobilair, dienstboden en paarden) geschiedt
en op deze komt het toch aan
D
bekwaamheid
der
Jammer
zou
groot
toepassing.
Maalderij.
en
is
744
M.
en
werd
Brood- en Beschuitbakkerij
Nieuwendijk,
door het College van Zetters met den Inspec- in
ling der vacatures in de „oude kamer", zoo- met inbegrip11.
de
voor
zgn
scheepsbeschuit. 111. Koek-,
hypotheekhouder
ingekocht
1890
door
den
't
dat
welke
hem
van
rust,
aanbreekt,
teur der directe belastingen. (Art. 49, § 1).
Mannen als hij zgn te als zij in het besluit van den minister van bin- banket- en zoogenaamde Engelsche biscuitlang
duren.
149,000.
voor
moest
De wet onderscheidt twee soorten van
nenlandsche zaken van eergisteren genoemd is,
Het aan het Damrak goed gelegen hotel zeldzaam om in 's lands belang hen niet zoo- van
IV. Cacao-, chocolade- en suikerde kamer, wier bestaan op 21 Septem- bakkerij. V.
Glazen gewichten.
schatters, nl. die voor de huurwaarde en die „Het
mim lang mogslijk aan het werk te hebben, on te
Niet genoemde voorwerpen of
groot
werken.
Haasje"
„Vergunning",
met
voor het mobilair.
a.s.
eindigt.
ber
De Bondsraad van Zwitserland heeft onlangs
artikelen, voor zoover het bestuur zal meenen
200 3 M., werd door den hypotheekhouder houden.
De schatters voor de huurwaarde zijn twee ingekocht
kan deze stemmingen vermijden op
Men
het
gebruik van glazen gewichten in de verof
Moge
opluistering
voor
er dan, in afwachting dat wellicht
ze ter mededinging
te kunnen
32,000.
in getal, waarvan één ambtenaar der directe
wijzen:
twee
schillende
kantons toegestaan.
Het café-coneert „De Vereeniging", met de tijd zal aanbreken, dat het departement,
of mogen aannemen. VI. Geleien on opgegeen
belastingen is en de andere lid van het Vergunning,
10.
door
10
candidaten
De
heer
op
Augustus
Schmid, te Bulach, heeft deze
maakte koude schotels.
in de
Kalverstraat gele- waarin hij zoo veel en zoo goed werkte, hem te
Dan
is
dus
niemand
benoemd,
college, of wel een persoon aangewezen door gen en groot 500 eenige
nieuwigheid
stellen.
en heeft daarvoor in
Bijzondere wedstrijden worden uitgeschreven Duitschland uitgedacht
M., werd overgedragen weer aan zgn hoofd zal kunnen zien, een doch binnon veertien dagen moeten nieuwe
□
octrooi
dat college.
aangevraagd;
de voordistrict gevonden worden dat hem ten spoe1895 voor ongeveer
voor 1* den grootsten en schoonsten koek en dcelen daaraan
100,000.
op
In den regel is deze laatste persoon iemand, in De
men
dan
geschieden.
zijn,
Gaat
verbonden
dat
verkiezingen
glazen
voor dergelijke inrichtingen digste een zetel aanbiedt in de Tweede Kaïnerl
den schoonsten en kunstigst gedecoreerden gewichten zindelijker en goedkooper zijn
dezelfde
worden
die op de hoogte is van huurprijzen en van is dusliefhebberij
d.
w.
z.
dan
werk,
wijze
te
vol-au-vent;
groot;
met
Men late de krachten van de optimi cives weer
koek; 2°. den grootsten en mooisten
blijkbaar niet zoo heel
dan deze aan slijting onderminder
koperen,
dan
zougeen
opgegeven,
huizen in .'t algemeen, (Art. 50 § 1.)
candidaten
niet
zooveel
vertaart;
ongebruikt!
niét
andere woorden: er wordt
3". de grootste en sierlijkst opgemaakte
hevig en beter bestand tegen do inwerking
den de districten, waar de vacatures zijn, 4°.
men ze elkander tegen opgejaagde
het grootste en schoonste wittebrood, roggedat
diend,
29
Juli
1897.
Amsterdam,
van atmospherische invloeden en vloeistoffen.
voor den verderen duur der zitting niet verDe schatters voor het mobilair worden prgzen betwist.
wedstrijden om
tegenwoordigd worden in de Kamer. Feite- brood en krentenbrood. Verder
aangewezen door het College van Zetters on
gewichten hebben de gedaanten van een
Mr. N. A. Calisch.
deschoonste collectie pain de luxe en degrootste Deze
dit
Kamer
lijk
den Inspecteur. Dit behooren te zjjn deskunzou
er
de
komt
doen;
afgeknotten
kegel en zijn voorzien van een
niets
toe
P.S. Er was een tgd toen ik behoorde onder de
komen de schatters van „Palais
Maar
hoo
en
chocolade
en
schoonste
suikerwerk,
groep
woordvoerders
digen, lieden die op de hoogte zgn van de
knop, waarop het aantal eenheden in grammen
opkomende radicale partg, dat ik niet meer bijeen en zrjn lidmaatschap zal
met dergelijke voorbeelden voor oogen, meedeed aan dederbestrijding
Van Houten en hem voor den benoemde dus in ieder geval afzonderlijk of gecombineerd.
van
en kilogrammen is gegraveerd; zij worden
verkoopwaarde van meubelen en zaken Royal",
aan de belachelijke verkoopwaarde van den afvallige oordeelde der vooruitstrevende partfl een
De termjjn van aangifte sluit, voor de ten- vervaardigd in typen
zgn.
volkomen
sinecure
van 10, 20, 50, 100,
tot de stoffeering van een huis behoorende. dan
aan wier hoofd hg diende te staan. Veel is er
Een waardige wijze van handelen komt toonstelling op 10 Augustus en voor de wed- 200, 500 gram en 1, 2, 5 kilogram.
Zoo veel mogeljjk werden gekozen voor het f 450,000?
ik
dat
ik
nu
wat
in
schreef
tgd
dacht,
ziju
zou
er
dien
zei
en
Rijk
kwartje
wijze
het
strijden op denzelfdan datum. Het bureau der
Op die
niet meer zou kunnen herhalen, zonder in botsing dit ons echter niet voor to zgn.
mobilair meubelmakers, stoffeerders, ook schattingskosten
wèl uithalen! Maar het is te
kanmet mg zelf. De ondervinding is inderdaad
20. De stemming is echter nog Op een tweede bakkerij-tentoonstelling is gevestigd ten
makelaars, die steeds optreden als schatter dan ook kwartjes werk! De meestbevoegde de komen
tore
van
de
Maatschappij
op
de
Nederland,
beste
leermeesteres.
van roerende goederen, dus lieden die met de Amsterdamsche makelaars hebben voor de Ik acht wijziging van denkbeelden gewoon men- manier te vermijden en wel door het stellen tentoonstelling te Dordrecht.
waarde bekend kunnen zijn. (Art. 50 § 2.)
sohelgk, en men kan die wijziging zelf zien tot statd van slechts één candidaat, die dan volgens
Als prijzen worden toegekend voor de wedEn de schatters voor de huurwaarde èn de eer bedankt.
komen, zonder berouw te hebben dat men vroeger do nieuwe kieswet geacht wordt gekozen strijden verguld zilveren en zilveren medail- K.tl.h£it, 106 Kalverstr. Overhemden naar maat.
anders dacht, zelfs dat men die denkbeelden uitte te zgn.
deskundigen voor 't mobilairJ worden voor
les, voor de tentoonstelling diploma's voor
en
met klem verdedigde; maar één zaak heb ik
Ook
men den leden
één jaar aangesteld.
bejammerd, sinds ik mg een paar jaar geleden ont- van de op deze wgze kan
stembureau*, den beambten ten stad- gouden, zilveren en bronzen medailles; zoo CIJFER: 2 THOMSON S THEE
In den regel wordt de aanslag bepaald naar
Van
trok aan den politieken strijd, dat is dat ik mede
mogelijk ook eereprijzen.
de bedragen, door de schatters opgenomen, doch
heb gedaan aan do verkeerde beoordeeling van huizo en van do postergen en velen anderen
(Ingezonden.)
Kamerlid
Van Houten, dat ik zgn werk als
RIJKSTE KEUZE HOBLOCiü^.g
personen weer al de moeite besparen, die aan
dit behoeft niet. Het college heeft het recht
van
aanvang
in
den
trachtte
te
afbreken
en
helpen
Pierson
fabrieken,
heengegaan.
Het ministerie-Eöell is
een stemming verbonden is.
dsarvan af te wijken en doet dit ook wel.
* DELFT, 30 Juli. Heden waren van de
zrjn ministerschap met anderen, onder den invloed
FRÈRES,
welke staan onder mededirectie van den heer J. C.
Het getal schatters is willekeurig. De heeft met zijuo ambtgenooten de vacante van den verloren stembusstrijd van 1894, zgne wetsMarken, de vlaggen uitgestoken ter herdenking
van
is
m.
zetels
Het
i.
dat,
passend
ingenomen.
Wie zal men evenwel tot candidaat stellen? vau het vijfjarig bestaan van het verenigingsgebouw
bij H. MARTENS,
directeur wijst, op voorstel van den inspecteur,
voorstellen aan niet altgd onpartijdige critiek onderis ons betrekkelijk onverschillig.
Het
Gemeenschap".
//De
Behalve
het vgfjarig bestaan
ambtenaren aan voor de verschillende ge- zij 't ook in het kort, gewezen wordt op het wierp.
ROKIN IS,
Amsterdam.
Thans nu Van Houten, naar ik hoop slechts voor
van dit te zgnen nutte gestichte gebouw, herdacht
wg,dat
Bemerkten
van
van
katholieke
andere,
meenten of, zoo noodig, voor verschillende werk en de persoonlijkheid van den man, korten
durf
burger
is,
ik
't
uit
tijd, ambteloos
te
van
geboortedag
grondlegger
personeel
den
den
of antirevolutionnaire zijde of van welke zijde het
ooderdeelen van gemeenten. Zoo ook doen die inderdaad (reeds door zijne als vanzelf spreken: een hartgrondig: //peccavi".
en directeur der bekende ngveiheidsinrichtiEgen
vv maatschoenen in gipsen alpersoonlijkheid)
tredende
voorgrond
op
wij
één
of
den
men
candidaten
ook>ijzen
gesteld
zjj
zouden
wil,
Zetters,
werden,
de Colleges van
feestelijke wijze. Van 's avonds zeven uur af
op
druksels voor Gevoelige, Gebrekkige,Kreu/
Jn pele,
in de laatste jaren de leider is geweest van
volgaarne den liberalen aanraden: stelt geen werd er feest gevierd in het Agnetapark. Het lid
meer personen aan, naar de behoefte.
Platvoeten, Knobbels en Kksteroogen.
-1 isasT
de binnenlandsche politiek. En dit niet alleen,
candidaten, om d@ verkiezing daardoor te ver- van het personeel, de heer A. F. Marlet, sprak eene O.W
IKIOX HUF JTr.,
feestrede uit.
Kalverstraat «00.
gemakkelijken.
Ijmr
Zoo ook de schatters voor het meubilair. omdat binnenlandsche zaken, aan welks hoofd
in dazen kring bestaande vereenigingen gaven w*^
Alle
Von
Blumente ontbieden.
graaf
Generaal-veldmaarschalk
Naar
buiten
belangrijkste
Zoolang echter geen andere candidaten uitvoeringen, terwgl bij de muziektent een landelijk
Dit is geheel aan het College van Zotters mr. S. van Houten stond, het
zgn
heeft
met
gelijk
gisteren,
thal
te
87sten
mag
maar
genoemd,
zijn
wg
meening,
der departementen
worden
dat bal werd gehouden. Er heerschte zeer veel bedrijvigmet den Inspecteur overgelaten.
vau
gesteld worden,
voltooiing van zijn zeventigvoorkeur verdient te Amsterdam de heid in het Agnetapark, waar door menig Delftenaar
De belooning van de schatters der huur- te meer omdat een zoo groot deel der pers verjaardag, de als Pruisisch
het
de
Limburger
officier gevierd. aftredende Kamerleden, de ministers De eens een kijkje werd genomen.
jarige loopbaan
waarde (de ambtenaren door den directeur hot deed voorkomen, alsof zijn aftreden vanPROVINCIAAL
DAGBLAD.
De uitreiking der in de verschillende wedstrijden
Hjj werd 28 Juli 1827 tot officier benoemd, Beaufort en Cremer, candidaat te stellen. gewonnen
Hoofdorgaan der Provincie,
aangewezen uitgesloten, dus alleen de personen zelf sprak, alsof 's lands belang inderdaad door
prgzen,
den
geschiedde
door
heer
rar.
P.
maar naar Pruisisch gebruik beginnen de Wilde men liever de voor de districten II en Tjeenk Willink en besloot den avond.
(uitgever Jt. WEÏIBUOBIT,)
aangewezen door hot Collega van zetters) zijn heengaan zou worden gediend.
het
tellen
met
zeventiende
te Heerlen (Limburg) met eene oplnge
dienstjaren
eerst
te
zooals
persoonlijkheid,
sommige
geheele
Van
Houten's
de
verschonende
leden,
plattegekozen
de nieuwe Kamer
bedraagt voor elk perceel in
VII
in
15
Duizend
Exemplaren, is de meest verspreide
van
dit
30
Juli
Van
geval
in
hetzelfde heeren Groen van Waarder en Heldt, die
Limburg
landsgemeenten 15 cent. Wonen zij niet in ik die door omgang van nabij en als staats- levensjaar,
in
en biedt daarom de beste
Courant
jaar.
laatste uitspraak der kiezers de
om
met gunstig'pevolg te adverteeren.
gelegenheid
de gemeente, dan genieten zij 20 cent voor burger uit zijne dadenheb mogen leeren kennen,
de
volgens
In 1849 werd hij ingedeeld bij den grooten
is dio van een eerlijk man van gevestigde
dezer districten zgn, candidaat
elk perceel.
Bij den kunsthandelaar M. W. Spijer,Keizersstaf
en maakte als kapitein bij dit lichaam uitverkorenen
niet
door
die
welke
overtuiging,
te
zelfs
zich,
het
mobilair
ar niet het minste bezwaar
genieten
van
zouden
wij
De schatters
stellen
wij
in
Slees
k-Holstein
mede.
Later
week tentoonge108, is de
gracht
oorlog
den
laat
ook,
bestrijding
tegen gehad hebben, wanneer niet de heer steld eene schilderijvolgende
Amsterdam 25 cent voor elk perceel. Onder aanlokselen of welke
chef
van
den
staf
doer
Jan
als
overste
en
van
van Huijsum,
hij
nam
v*n
meent
dat
in
de
richting
hij
zgn
wat
deze belooning is vergoeding van reis- en afbrengen
Heldt lid der Tweede Kamer was en dus
„Bloemstuk."
tegen
Karl
aan
den
BURGERLIJKE STAND VAN AMSTERDAM.
oorlog
Friedrich
deel
prins
ook
het
ideaal,
zgn
politiek
waar
betreft
zijn.
ongeldig zou
verkiezing
verblijfkosten begrepen. (Kon. besluit van ligt van
BEVALLEN: Aangegeven op 30 Juli. M. Lu.ko
18 Jan. 1897 n°. 14 ter uitvoering van art. een eminent leider, wiens groote kennis on Denemarken.
firma Frans Bufia & Zonen stelt a. s. De Vries, z.; W. l'eijzel—Büleker, z.; M, ten Hage—
De
In den oorlog met Oostenrijk vinden wij
houden
gel
ken
tred
met
jj
werkkracht
dat
de
heeren
De
Beaugroote
mogelijk
53 $ 1 en 2 der wet).
Na is het
Bammelt—Burger, e ; U.Weijdora—
terug als generaal-majoor en chef fort en Cremer bezwaar maken tegen de ver- Maandag ter bezichtiging cene schilderij van Reijgwart, d.;v.Ch.
Smissen—Steeman, z.; E. Smits—
d,
Daze belooning van de schatters kan in zgn helder verstand en zgn grooten werklust; Blumenthal
Vree,
d.;
C.
van den kroonmr. Th. de Bock, „Landweg".
met
een
Kamerlidmaatschap
Zeeuw,
d.;
van
het
Van
der
C. Simons—Van Leeuwen, d.;
bijzondere gevallen bij Kon. besl. worden ver- wiens vaste onwrikbare hand als 't ware is van den staf van het leger
Deze had toen gelegenheid de groote eeniging
prins.
houden
z.: M. Kteton—Moria, d.;
Meer—Pastoors,
bewindteugels
om
de
te
H.
v.
d.
aangewezen
bolooportefeuille.
waar
de
daar,
ministerieele
hoogd en dit geschiedt
man
Kecourt-Dicfenbach, d.;
z.;
te
leeren
J.
Veraluis—Postma,
buitongewonen
van
den
S.
hinderpalen
gaven
welke
glippen
wij hun willen aanraden:
zouden
geval
In
dat
ning niet in verhouding staat tot het werk, en niet te laten
z.; H, de Ruijter—
Grisnaaver—IJzerkooper,
N.
hij op den weg mocht ontmoeten, hetzij van- kennen, en hij was zoo hoog met hem inge- stelt de inzending van uw kennisgeving of ge de
Drukker—Löwenstein.z.; H Eoelvink—
wat er aan verbonden is.
d.;
B.
Hoos,
Blumenthal in den
Harders, z.; D. Blits-Maij, z.; K. Voogdt—WolterZeevaartschool Zeemanshuis.
Ook de schatters voor de perceelen genieten zelf zich daar bevindende, hetzij er opzettelijk nomen, dat op zijn verzoekhem
benoeming al of niet aanneemt, uit zoolang de
weder
vergeoorlog
d.; J. van Ingen—
Fransch-Duitschen
wiens
warm
Hollandsch
hart
nedergeworpen,
et.,
vergunt, d. w. z. vier weken, dus tot
wet
het
hier, indien wij wel zjjn ingelicht, 25
Uitslag admissie-examen en van den tweejarigen mann, z.jz.;C. Thujjs—Vermeij,
Schreuder-Ksorr, d.; J. van Tienals chef van zijn staf. Welk een groot 7
Stoelers,
zelde
IJ.
zijn,
doet
en
uitstekend
vaderlander
is
de
voor
in
het
Zeemanshuis
lijd
voor
de
hem
een
Dan
een
de
Zeevaartschool
te
Amop
cureus
hoewel aanvankelijk is beproefd het
September.
d. Veer, d.; J.Weber—Van Waardenburg, d.;
geslaagd de volgende adspi- hoven—v,
wiens werkelijk vooruitstrevende geest, ge- aandeel hij toen heeft genomen aan de succes- nieuwe verkiezing vrijwel verstreken en zal sterdam: Onvoorwaardelijk
helft gedaan te krijgen.
N.
Hoffmeister—v.
d. Greft, z.; J. Veen—v. Doorr»,
het leger van zijn chef,
ranten (in alphabetische rangorde) H. M. van den Berg,
van
operaties
en
volle
personen
aan
bekendheid
met
binnenlandsche
zaken
zich
Schellenberg—
zijne
van
van
Van Stecnhoven, z.; M. v.
paard
C.
d.j
vergadering
minister
Blijkens het verslag der
B, Bernhard, N. J. M. F. van Everdingen, Th. Eigee,
wist de
d. Broek, z.; A. van Maanen—Stadt,
de Ned. Vereeniging tot Afschaffing van Ster- toestanden en vooral met de practische eischen is algemeen bekend. En detekroonprins Toen
wel niet verplicht achten nog een verkiezing J. Hardeman, O. Herrebrugh, C. Koning, L. Maars Straaten—v.
W. van Maltha—Schuckard, d.; P. Steenie
Jr., P. J. de Boog, E. J. van Veen en L. F. de z.;
ken Drank in ons nommer van 11. Woensd g vau sociale rechtvaardigheid, ons land groote zgn verdiensten naar waarde schatten.
uit
te schrijven.
d.; A. Galema—Vrgman, d.; A. Turk—
Stuart,
de prins in Augustus 1870 het IJzeren Kruis
Vries. Voorwaardelijk P. J. B. Brie't. Drieadspi- Alderhoutzen, d.; L. Eefslaa—Broodbakker, d.; *J.
deelde de hoer V. d. Meulen mede van welk diensten hebben bewezen.
verklaarde hij zgn
ranten werden bovendien afgekeurd voor onvoldoende
beginsel wordt uitgegaan. Genoemde heer
Mr. Goeman Borgesius is niet de eerste de le klasse zou krijgen,
In de districten Lochem, Zutfen en Delft gezfehtsscherpte, terwijl er twee weg moesten bljjven Sundermejjer—Jooi, z.; R. Bodrigues—Pool, d.; D.
dat
deze
onderscheiding
hjj
Ceelen—v. Westering, z.; C. Panhuise—Ascherman,
aa
„een der „Blauwe beste. Zgn politiek verladen deed hem kennen vader, den Koning, tenzij zij te gelijker tijd zal men goed doen evenzoo te handelen.
naar hij zeide
wegens onvoorziene omstandigheden.
x.; J. Lassing—Wagenaar, d.; J. Hage—Maas, z.j
aannemen,
niet ,kon
Kuoopen" geweest, die als schatters waren als een warm strijder, een hoogst bekwaam aan
Ook daar kan men niet voor de stervende
H. van Leeuwen—Ter Beek, d.; W. v. d. Broek—
Btaf
werd
zgn
van
chef
verleend.
den
toch zal hij veel, zeer voel moeten
candidaat stellen, die er lid van
personen
opgetreden bij de laatste schatting der koffic- politicus
Kamer
Godijn, z.; A. Topper—Wopper, d.; J. Statz
het ook. Den 20n Augustus
hu* .en, een der manïien die in het Handelsdoen wil hjj, wanneer het ministerieel tijd- Zoo geschiedde
de heer De Kan ter, die reeds genoemd
Vallenduuk, d.; M. Moojj Bijleveld, z.; L. Vennuis—
zgn:
v. d. Hoek, d.; G, Groot—Meester, d.
blad van 11. Zaterdagavond vermeld waren, perk voor hem zal zjjn afgeloopen, zijn voor- werd den kroonprins en generaal Blumenthal wordt voor Zutfen voor de nieuweKamer, kan
de
verleend.
Onthouders.
gelijktijdig
door
dezen
orde
OVERLEDEN. Aangegeven op 30 Juli. D. Veerein
met bg voeging dat het aanbeveling zou verwat
er niet worden gekozen voor de oude, daar
ganger hebben geëvenaard,
jong,
m. geh. 29 j.j A. J. M. Dahmen, v. 34 j.; H.
in
den
Blumenthal
adelstand
In
1883
werd
van
den
Ned.
„Haarlem"
afdeeling
De
dienen, voor schatters geen geheel-onthouders werkelijk is tot stand gebracht.
deze reeds lid is.
bij
van
Tielzel,
geh. m. 74 j.; M. Schaap, m. 27 j. geh.; J. F.
nu
wijlen
zjjn
dus raden de hoeren Leij, Goe- Christel, geheelonthoudersbond zal op Maan- P. T. H. Schneider, geh. m. 78 j.j M. KijkelDoom,
te kiezen, al was de goede trouw dier beambIk laat de multa alia minoris momenti daar, verheven en toen keizer Friedrich
zonden
Wij
was een zijner eerste
ten boven verdenking.
v. 10 w.; H. Pels, v. 14 d.; J. M. de Ruijter—
maar een greep nemende uit veel, wgs ik vader was opgevolgd,verdiensteljjken man te man Borgesius en Pierson in de genoemde dag 9 Augustus a. s. [een propapanda-boot- Loog'en,
wed. 76 j.j M.J. Volkera—Jansen, wed. 79 j.j
In
regeeringsdaden den
techt
muziek
naar
Marken
maken.
wijzen.
aan
te
met
„M en was uitgegaan van het slechts op:
districten
Paddenburg,
v. 27 j.j H. BusmaD, m. 77 j.
M.
v.
generaal-veldmaarschalk.
denkbeeld dat de huurprijs der
Geeft men er de voorkeur aan te Delft de openlucht zal dien dag door eenige bekende wed.; J. G. Ingmeijn, m. 69 j. geh.; H. M.Matthede beteugeling van het socialistische verzet benoemen tot
m. 4 w.; J. M.
den heer Van der Velde, die er gekozen sprekers, over het gebruik van alcoholische sius, v. 9 m.; H. J. van Duijnen,
drankneringen wordt bepaald door in Friesland (1895, Opsterland en WeststelVolgens de Brusselsche bladen zal keizer is voor de nieuwe Kamer, aan te wijzen, dranken gesproken worden.
Snel, v. 6 m.j C. J. Mulder, geh. m. 73 j j C. van
allerlei omstandigheden, ligging, lingwerf);
wedn. 68 j.; H. A. Hutte, m. 58 j. geh.;
De onthoudersvereeni^ingen te Enschedé Bruggen,
grootte, soort, monopolie enz.,
de reorganisatie van de Rijkslandbouwschool Wilhelm in het eind van September denkoning ons is het wel, wanneer men maar in dit
Bunhert,
J.
m. 14 m.; G. Krabshuis—Meulenbeld, 75 j.
vooral het monopolie maakte dat te Wageningen (oprichting der Tuinbouw- der Belgen een tegenbezoek brengen.
opzicht tot overeenstemming komt en een hebben op voorstel van de „81. Vaan" besloten tot het houden van een openluchtonnoodige stemming vermijdt.
do huurpr ij s van drankneringen school) ;
de
Maün
zullen
de
stukken
beVolgens
dan
in
hot
van
genomen
opgeluisterd door muziek, op Zondag
belang
meeting
is
die
maatregelen
hooger
vorm
de
eiken,
in
lager onderwijs, land- en tuinbouwonderwijs, treflende den braad in den Bazar de la Charitë
van andere neringen.
Nog een opmerking omtrent de Amster- 15 Augs. e. k., bjj welke gelegenheid 5 ;i 6 (Van Ingezonden Stukken, geplaatst of ongeplaatst,
officier
van justitie damsche districten, waarin de heeren De spreeksters en sprekers het woord zullen wordt de kopiJ niet teraggegeven.)
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vraag
geheugen
Bij
De
van
vergelijking volgens § 1 niet toelaat, wordt dn mocht gelukken!
gemeld. Huizen en bruggen zijn ingestort.
mededeeling
het
tot
de
viaduct nogmaals. Met een vertraging
gegeven
aanleiding
heeft
wrj eindelgk
waren
een
halve
minuut
huurwaarde gesteld op zes ten honderd, bereen
In. 1872 was Van Houten de man, wiens Nabij Treplitz zijn drie meesehen verdronken.
zeventien
van zeker weinig bekende feiten, die ook bij te Amsterdam. Op een reis van 44 minuten
De Koninginnen te Dordrecht.
kend over de verkoopwaarde of, indien d&zn initiatief de afschaffing dor strafbepalingen op De 'spoorwegverbindingen zgn verbroken, indat bij hen verminuut oponthoud en vier maal stoppen
17% niets,
Ter eere van het bezoek van HH. MM. andere dieren er op wijzen,
niet is te bepalen, over eene som, door ver- „werkstaking" ten gevolge had, waardoor, zonderheid op den Noorderspoorweg. Te
was
en
hethetgeen
Als het goed was, moest de geheele reis
bestaat
tusschon
voor
band
gede Koninginnen aan Dordrecht zal van
gelijking afgeleid van andere perceelen van vooral in de laatste jaren is 't gebleken, den Praag stijgt het water snel.
naar Amsterdam Diet langer dan
van
Zandvoort
is.
dozelfde of meest nabjjkomende soort in deselfde arbeiders eene vrjjheid werd gegeven waarvan
hoogstens 30 minuten duren.
Ischl heeft evenzeer veel van het water te meentewege worden opgericht eeDe kolossaio geen
Een daarvan, dat zeker allermerkwaardigst
het niet tijd worden, dat er concurrentie komt
of eene naburige gelijksoortige gemeente."
druk en zeer dikwerf met succes gebruik is lijden. Velo families dio er den zomer door- eerepoort aan den toegang tot de oude stad
mede: het wordt door in Zou
Haard
Eigen
deelt
is,
verbinding van Amsterdam met de zoo nabij
naald
de
Wittbrug,
on
eon
Welnu, de perceelen voor „Palais Royal" zijn gemaakt.
brongen, zoudon gaarne do koffers pakken, tegenover de Johan do
groote
oen
aan
der
hoofdingenieur
badplaats, vooral nu Zandvoort zich weder
gelegen
Fransen
uit do hand gekocht, als 't waro uit do hand Bijna oen kwart eeuw later was Van Houten maar kunnen niet weg, daar de treinen piet in het middon van den Stationsweg, recht een
D. W.
gaat ontwikkelen.'
meer
bladon
gemeld,
gewrongen en dorhalve duur betaald nut de man, die do grootste uitbreiding van het rijden.
togonover hot spoorwegstation, terwijl vóór de

—
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’

’

’

BIN ENLAND.

—

—

’

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN,

Mr. S.

Houten.

itnerk _
_____

ANTOINE

-

_

R

Buitenlandsche kroniek.

Koerier",

„De

KUNST EN WETENSCHAPPEN.

FAMILIEBERICHTEN.

—

ONDERWIJS.

—

—

—

ALLERLEI.

—

INGEZONDEN STUKKEN.

—
—

HANDELSBLAD van 1 AUGUSTUS 1897

ALGEÜiIfiËN
§ALOiV

AANKONDIGINGEN.
Geboren:

PARFUM!

BAREND WILLEM,

Zooc van

JOBS yAJ&AWEfiS.

Mr. 'W. B. WESTERMANN en
T. WESTERJIANN—SüITHÜIJSEN.
Amstebdam, 30 Juli 1897.
(16319)

’ VOOR VOLSRVLIJT.
PALEIS

Heden overleed, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Behuwdbroeder en Oom, de Heer
LAMBERTUS JOHANNES VAN STRiATEN,
Weduwnaar van Mevrouw HELENA ELISABETH 6TERCK, in den ouderdom van ruim

Zondag* 1 Aug-ugtus

ESMERALDA.

Groot sensatie drama.
(16403)

MUILÖOZE

Uit aller naam:
L. SON DAAL, Smte, Test.
AJ4STE3DAM, 27 Juli 1897.

MOSICALE.
MATISÊE
Bij
Tuin.

Heden overleed te Maabtensdijk onze geliefde Echtgenoote, Moeder en Behuwdmoeder
JOHANNA GEERTRUIDA NIJE.
L. JONKER Lzn.

gunstig weder in den
Introductie voor Vreemdelingen f I.—.

L. JONKER Jn.

N. JONKER-v. D. LINDEN.
W. JONKER.
M. E. JONKER.
A. G. FOOKENB-JONKER.
W. J. FOCKENS.

POPULAIR
CONCERT.
Tuin.
Bij gunstig weder in

den
Toegangsprijs voor het Publiek / 0.60.
Geabonneerden voigenß voorwaarden op vertoon
van Diploma.
(16308)
W. STUMPFF, Administrateur.

18q7

Volitrekt

eenige

kennisgeving,

Tolhuis ojh. IJ.

(l*s3Ui)

Heden overleed

te

JOHANNA GEERTRUIDA NIJE,
Echtgenoote van den Heer L. JONKER Lzn,
C. H. NIJE.
Amsteedam, 29 Juli 1897.
Volitrekt eenige kennisgeving.

's avonds 8 uur:

Groot Militair Harmonie Concert.
TOT SLOT:

Toegang
De Heer en Mevrouw LIEFTINCK VAN LEEUWEN betuigen hunnen dank, voor de belangstelling,
ondervonden bij de geboorte hunner Ooc'üter.
Kraamvisite! Dinsdag 10 Augus'us. (16361)

»5 Cents.

MLAiSCH

Voor de vele gelukwenschen, ontvangen bg gelegenheid van de geboorte van hunnen Zoon, betuigen
de Heer en Mevrouw S. W. ZEVERIJN hierbg
hunnen hartelgken dank.
Amsterdam, 31 Juli 1897.
(16378)

AUCtDSTUS.

STAMKOKEJÏ (Thésoorten, deze bloeien tot
inlNovember) in potten, met bloem en knop ./'lp. s.
-4Ur.IELIJBKS.S in potten 5© Ct. p. s.
Dagelijks te verkrijgen: afgesneden Rozen,
Violieren, Anjelieren, Reseda, Cactus Dahlia's enz.

ROZENGAARDE
(16389)

yan JAC. P. R. GALESLOOT,
bij ket Concertgebouw.

Tabak bevorzugt).
Offerten unter No. 16365, Bureel Handelsblad.

DAM, in veiling brengen:

PAIPÏÏCOI.

50 Prachtige Gezichten

Amsterdam, 31 Juli '97.

ADYESTEHTJËI

(16392)

PALEISCateVOOR VOLKSVLIJT.

SCHOOWBORGEH, ENZ,

Restaurant

STADSSGHOUWfiURG.

Koniükl. Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel.
Zondag 1, Maandag 3en Dinsdag 3 Augustus

Menu Ul yoof Zondag 1 Augustus:
Potage crème de 9tlz.

Ho. 159, lO© en I©l.
EEBSTE VOOP.STELLINGEN van:

CHOO.UJETTJE.

zoekt voor direct in betrekking te komen in Hotel
of groote Familie, liefst buiten de stad, ook bekend
met de buitenlandsche kokerjj en van de beste getuisen voorzien.

ZANDVOORT
Hotel d'Orango

ÊriandTliéatre, Amstelstraat.

—

—

alle bij de Nederl. wet vereischte appendages.
Prijs J ©50.
g-ebrulkte
Een
Stoomketel in goeden
staat, diameter 1.06 M. x 2.43 hoog.
Prijs
324.
(16368)
Te bezichtigen en te bevragen aan de Machinefabriek ca Ketelmakerjj van J. VIS & Co., Nieuwe
Vaart bg de Kattenburgerbiug te Amsterdam.

De zeer fraaie en solide gebouwde

Villa „Félicitas",

JAME SHORE,

DE MAKELAARS.

(16325)

met fraai aangelegden en beplanten
TUIN.
Het Huts bevat acht hamers,
DE KONIKGIN VAN ÉEN DAG.
H. I. J. FRANKEMOLEN Jr., I. L.
en-Suite, Bad- en Dienstbodenwaarbü
Beroemd Drama in 5 bedr. van FBANS GITTENS.
Th. h. van engelen, h.
Elders,
gemakken.
geheel,
Kamers en verdere
Het
Jane Shore.. Mevr. JULIA V. Liek—CüYPEBS.
en L. VAN
groot
A.
M.
FRANKEMOLEN
Zondag. ZONDAGSPBIJZEN: fl,—,f 0.73,/*0.50,
zullen
op 3 AwGELDER,
Makelaars,
33
AREN,
/ 0 35, 0.25 mst 5 pCt.
veiling
brengen, ten
189$
in
Hf Alleen k rij ze Diploma's geldlg* is zeer gunstig gelegen bij den TroiM- SUStKS
overstaan van de Notarissen PALING en
penberg-. Informaticn bij de MakeMaandag, Gewone pijlen,
(16396)
COLOMBON, in het lokaal Frascati, een
en
Abonn.
Seductlebilj. g-eldis*. laars I. J f:. F. 3iiLLEK en H. SIEGMUND, HalS en EFT© met
afzonderlek verPrinsengracht 679 te Amsterdam, en B.
de
huurd
aan
Onderhuis,
Woensdag 4 Aug. des namiddags te 3 uur: BUWALDA, Koninginneweg 3, te HU(16385)
versnm.
Buitengewone Kinder voorstellm g

’

door de welbekende

ElSbs GtJTTJESKJERO
BAD
gelegen
naar dtn Ricierhant
LILLIPUTTERS. Sedert jaien bekend Hotel
van denEersten
Dependance
gunstig

met echoon

Bang, tegenover het Station, vlak bg de Kuurinrich-

Schouwburg „FBA.SUATI".

Plantag* Middentoon. Directie G. PBOT & ZOON.
Zondag* 1 tn maandag* 9

Aus*. (8 uur)
GastvB«rstelling van lIEM.I POOLMAiS.

Mng, met grooten achaduwrtjken Reatauratietiun,
Voor doorgaande Reizigers en Kuurgasten gunstig
desvergelegen. Billgke prgeen op langer verbluf
Pension, lïlsctrische verlichting. Lift. (8116)
langd

—

BERLURON OP REIS.

Tvordtde zonovon vor^f!: er.on bekroou4c ra
nioniro uit^avo ;m:ibovuk-n van tlcuS
liod.-Haad Dr. Milor ..var

veiótoeiffc

_7tc/}e/

RECLAME-TENTOONSTELLING,
Zondag 1 en Maandag 3 Augustus
Geopord Van 10—5 uur, van 7—ll nur.
Te 9 uur:

Buitengewone Matinée-Musicale

de Uemajfllerl-Kapel in haar schilder-

achlijj Itaiiaaisch Uniform, onder Directie van den

Maestro DA.YFE FOR.MZI.
Te 8 uur in den' Tuin

Groot Concert floor flt Bsrsaglri.
7.V OS ZAAI:

Concert door de Tcntoonstellings-Kapel.
Te 9 uur de

Hcclsuue» Kapel;
Waaudag 3 Augustus
ter gelegenheid van ü*t Geboortefeest
van 11. ïl. de Roningiu-Rcgentes

HERWERK,
SCHITTERENDdoorWUM
KunstTuurwerkinaker
den

J. B. UOBSTEN.

(16402)

Curt Küber,

llraun3chwoig.p

a-im..

.iUISO

KEULEN.Centraal-station.
o*,%^

—

—

I

—

(*7)

Hotel Ilannover I
Goslar am Harz.

Uitstekend Hotel, matige prtjaen, dicht b-j
het Station.
(13503) A. Kohemiilier, Eigenaar,

I

g

TENTOONSTELLING

NOORD-BRABANTSCHE NIJVERHEID,
'«"lIKRTOeXXBOSCH 18©T.

vau

op Me

LOTK ItlJ

Tentoonstelling

aangekochte voorwerpen.

ücor net Oomite werden reeds aangekochtEon prachtig Slaapkamer-ameublement, Fianino's, compleet
zilveren Theeservies, gouden Armbanden
met dumpten en bnllauten, gouden Horlogekettingen, Heeren- en Oames-Rgwielen,

HOOFDPRIJS:

v^*^"^-"**"*

%gf Véreenigde

Van af 1 AUGUSTUS

Brandkasten enz

I,,e*

twee

O. H. DITMAR Jr.,

groot 52 Centiaren, tegenover bet Entrepotdok.
Bezichtiging des Woensdags en Zaterdags
I—3 uur.

Veilconditiën op gewonen t^jd ter inaage
btj bovengenoemde Notarissen.
(14576)

zoekt voor "Amstordam een bekwaam Hool'l-agemt of Inspecteur.
Bollicitaticu worden schriftelijk ingewacht bij de
Directie.
(16362)

I PORTWIJNEN, I
1

I

1

FHANSGHB COGNACS,
van de

Firma

|

Aanbevelend

I

J. F. J. WILLEMS,

É

Café „DE ROODE LEEUW",
22 Vijïcndani,

(om

u»

■I

Huidarts,
is tot nadere aankondiging nlet te
Consnlteeren.
(16360)

Electrotechniek.

Een Ingenieur met wetenschappen
lijke opleiding en practische ervaring vindt
plaatsing* als leider ooner zaak in
bovengenoemde branche.
Brieven o. a. inh. levensloop, ouderdom
enz. onder lettera HL E, Algemeen Advertentie-Bureau NIJGH & VAN DITMAE,
Rotterdam.
(16363)

NodoplflTlriflT»
J)(s
1).

llOUÖlldllUtUj

Vooruitstrevend

Liberaal fVeekblad,

Bedacteur Mr. P. BBOOSHOOFT, Prijs
O.ÏS
per kwr., Kantoor Molens traat 16, 's-Gravenhage.

’

beo».),

Perceelen aan

de

Scheveningen.
Lauriergracht E132,130eni28, Hoven
Terstond
HUUR % gemeub.
Vllla'B, bev.
De verkoop der

(15453)

PERRY & Co. 95-97. Kalverstraat.

(541)

ROMMiLIJRE fiEÖERLANDSCEfi

STOOMBOOTBAATSCfIAPPIJ.
AMSTXiRDAM naar

Tan

(Oavoorziene verhindering voorbehouden)
7 en 11 Aug.
i u li »
,i
Stettin (Biga, Libau)
4 n II
Ranzig*
4 ii 14 ii
Koningsbergen
7 » 21 »
Petersburg Moscou
11 // 21 //
Bordcimx
12 # 26 »
l^a JSochello (La Pallicc). 12 // 26 n
Lissabon
11
25 //
Gibraltar, Tanger
25 u
Cailix, Jtarcelona
11 u

Hamburg*
Copenhagen

Ametei-flam.

(16199)

"
Catanla.
"„
Napels?

TE

Lange Leidschedwarsstraat 172,

bestaande nit: zeilen, kleeden, touwwerk, blokken,
compassen, luchtpomp met pijpen, kajuitsinventaris,
los koper, gegalvaniseerd ijzerweik, gegalv. anker en
ketting, scheepsboot met riemen, enz, enz., alsook het
wrak van genoemd Jacht, zooals hetzelve op het
strand bg IJmuiden ia zittende, en de looden
kiel v/h. vaartuig, wegende 10 a 13 ton.
Nadere informaticn bg
HOOGLANDT & VAN HERWERDEN,
(16373)
IJmuiden.
DUINKER & GOEDKOOP, Amsterdam.

11 VAN DEE TÊ6T

HOOGENOÏJK Jz., REISKOFFERS

J. J. BOEKHOLTS B/.n. en verdere in
biljet gemelde Makelaars*, zullen op liaanhet
Kad. Sectie M No. 2210, groot 30
No. 2. Een WOOÜtf HUIS met» Bovendft£ 9 Augustus 1897, des avonds na Zes
huizen, Onderhuis, Open Plaats, uur, in het Verkooplokaal Frascati, ten overTuin en JEftVE, aan de
(16327)
staan van den Notaria A. C. SCHWARTZ,
in veiling brengen:
Twee kapitale, moderne JHLEJE BUSHKad. Sectie J No. 8051, groot .2 Centiaren. HUIJEÉHÏt e*k meï hardsteenen OnderTe bezichtigen op den Verkoopdag van 9 tot pui. Balkon, Waranda, Open Plaats, Tuin en
uur.
(16326)
JErve, aan den

zeiljacht „EDDA",

Letter THG, Boekhandelaar BANNING EIJLKKTS,
Schippersgracht, Amsterdam.
(16369)
Botterdamsche Mg. van Verzekering op
De hotEerste
Leven, tegen Ongelukken en Invaliditeit

»

_

TE HUDR GEVRAAGD:

In den omtrek van de Dijkgraclit of Oosterdok een
Terrein, aan het water gelegen, met of zonder
Loods, oppervlakte 2 a 300 Ma. Franco brieven met
opgave van huurprijs, juiste ligging emgrootte, onder

9

Bordeaux 'Wijnen,

(16372)

Leliegracht 33.

zullen in mijn inrichting

de diverse MISJRMfiW

WILLEMSPARKWEQ

Messina, Palermo,

\

Piraeus,galonlca,Con-)
«tantlnopel, gmlrnaf
Adres bg de Cargadoors dar

Amsterdarn/Botterdam.

25
" .._
" „,25
" il

"
"
7
"
Maatschappij te
(1C316)

Huizen, Bovenhuizen, Kamers enz.
in het HANDELSBLAD geadverteerd, worden bLOSteIOOS opgenomen in den

WONINGGIDS Tl het BADHLSBLAD.
die wekeljjki op Donderdagoohtend in dat blad varschjjni.

m____mm___B_&am_m—&nt__B___M__uMiUi_im

No. 45, Kad. Sectie U No. 919, groot

I)JJIEWEMELIJH§€HE

1 Are 94 Centiaren.
No. 43, Kad. Sectie U No. 920, groot
/ Are 89 Centiaren.
Het fraaie Tweehngschroef-Stoonischip
Te bezichtigen Maandag, Donderdag en op
den verkoopdag van 2 tot 4 uur, op vertoon
van een toegangsbewijs.
De Eigendomsbewijzen en Veilconditiën vertrekt 7 Aw§.. 1895? van AMSTERDAM naar JLlSSabon, Kai»ClS,
liggen op den gewonen tgd ter inzage ten 2£anzll»ar, Mozambique, "BSelra, ifclag-oa-Bayen Hurfran.
Odk worden Goederen en Passagiers naar do tiisseïiensrel<*S*«n Kustplaatsenaangenomen.
Kantore van den Notaris A. C. SCHWARTZ,
Nadere Informatiën b;j de Agenten,
Keizersgracht 252, Amsterdam on Copie der
WAMBIEKSIJE, Amsterdam.
BBEIIKE»
Veilconditiën ten Kantore van den Notaris
(16903)
V. A. VOI«X ét Co., Rotterdam.
W. F. J. FISCHER, te Ede, prov. Gelderland.

door het Duitsche Rijk gesubsidieerde Maildienst,

„König",

Kapt I. DOHERR,

*

CH»ACNE ERNEST MI S»?
bWsselT

liïiOTö"r~HrërnraSTlïraOTS^
"30^
■■■■■i
Geregelde STOOMVAART tusschen

Botterdam-llancliester, SbefllleM, JLincoln, JBradtord
JLeeets, Halifax, Waltefleld, Dewßbnrj, Huddersfield,
liverpool, enz., enz., via Orlmstoy.
Vertrek van ROTTERD All iederen DI3SDAG en ZATERDAG,
Ba Agenten BOTI

(874)

Het ALGEMEEN HANDELSBLAD ligt ter lezing in het
Boulevard Anspach.
Boulevard Botanique
Fl<"* Royale.

GRAND HOTEL DE BRUXELLES
GRAND HOTEL GERNAY
HOTEL DE BELLEVUE
HOTEL DE SUÈDE
HOTEL DE L'UNIVERS
CAFÉ DES 1000 COLONNES

CAFÉ SESINO
THE TASTING ROOM

ft

NAAB

05663)

8 Kamers, Keuzijnde de kapitale JFaforlckSgrebouwen met ken,
en
VoorDag. te zien
Achterwarande.
van
O
grootte
gezamenlijke
Heerenhuis, ter
en
te
bevr.
zal
ten
overstaan
vau
aan
ADRIANA,
Belg.
Ceiïtiaren,
de
Villa
c.s.,
Aren
O
Makelaare,
J. J. WIJSMDLLEK
zullen op
GREEVË en TEN 6IJTHOFF plaats Park 17a.
(16312)
Maandag* 3 Aug-ustus 189», des avonds de NotarissenJHaandag*
Augustus, in het
hebben op
na zeg uur in het Verkooplokaal Fratoati, ten overop den Verkoopdag
FRASGATI.
Te
zien
W.
S.
J.
VAN
lokaal
staan van den Notaris Mr.
WATERin
uur.
GRACHT,
veiling brengen: van 2 tot 4
SCHOOT VAN DER
J. F. VON GLAHN,
No. 1. Een WOOXnVii meta Ito venMakelaar.
(16337)
vronlng-en en EttVll, aan de

_

VAÜ

Prinsengracht

Badhotols.

verkrggbaar zgn:

(2109)

VAN

VERHUISD:

WIJK-AAN-ZEE

Mleuwe Heèrengracht So, 205,

tcg-enover net
Door brj te bouwen aanzienlek vergroot, electriccb
Augustus a. s.,
licht in elke kamer. Lift. Billijke prijzen. Goede
Op Woensdag* den
bediening. (11370)
F. OUEHMiïtr,
's namiddags 1 uur, zal ten overstaan van dea Deurwaarder J. N. WARNIER, publiek te IJmuiden
verkocht worden, en zulks ter plaatse waar
dezelve is liggende, de in uitmuntendon staat zijnde
IWVJBXTAMIf van bet te IJmuiden verongelukte, in de sportwereld gunstig bekende

de llthtonrijkste der Wildunserbronnen, in flo^ch^
Jarenlang helder blijvend
vandaar dat het water zich beat
eigent voor de verzending
onovertroffen bij nier- en
blaasziekten, steen en Kruis, uriiieznurdiatbese en
jicht, eiwit- eg suikerziekte. Verkrijgbaar bij handelaren
ia »ln«rale waterea.
Adr.: Künigsquclle, Wildungen.

IXeden, Zondag, en Maandag-,
nog bezichtiging van de meermalen

■*-*-

A

Binnen Wieringerstraat
24,
Centlaren,

8

iset otignl*o Voor radicnla gene7i'jig. I
Ka ontvapgt v:in 60 cont in post-l
«egels, toö;cnling oüdor convert.
I

Paleis voor Volksvlijt.

Entree jf' 0.50.

<jsïf;wtci- en

Gveó/ae///-

(16273)

vervaardigd

Franc 33rmisch, Eigenaar.

Öndtii en„

Berluron
Henei Pwmiajt. (Gast.)
Metr, Berluron
Mevr. ALbreot—ENGELMAN.
JgST in studie*. Vrij van Dienst (U Surtü

do-jr

—

IfIBOEDELVEILIRG enz. enz.

RESTAURANT GEDURENDE DEN GEHEELEN DAG.

l
A.
Maandag as. 2 Augustus.

.

Te loop te Hilversum:

Mevrouw JULIA VAN LIER-CUYPERS

MAAJVDAtt-

Table d'JHLdte © uur.

TE KOOP AANGEBODEN: 9
Een verticale stalen Stoomketel,

—
—

Verkooplokaal

Ring-dyk 13$.

(16387)

Zoekt Plaatsing
een net

Men vraagt een AGENT,

——

—
—

ïënl^ëctTkökiiT

1
HiEzponeNCoMSÉtiiK

Fnilts Dessert.

met afsluiting van straatvuil; drukken NIET op den kop,

Kad. Sectie S No. 2559, groot 1 Are 43
(16377)
Raamgracht.
Kloveniersburgwal 75
Centiaren.
Heden: XONDACt en
Te bezichtigen op den Verkoopdag van 2
4
hezlclitlg-lng*,
tot
uur.
(16324)
van IO tot 3 uur, van de meermalen aan-g'Ckondlg'de

’

—

muilkorven

ïïtreclitscliestraat 30.

„DE DOELEN»
b/d

Notitie verkrggbaar.
Bezichtiging: Maandag, Dinsdag en Woensdag.
Ingang Blauwburgwal N«. 15.
(16316)

JEMIe gaure Crerettcs.
ROiHTBEEV.
Harlcotg
Princesse's.
Bljjapel in vijf bedrijven, uit het Deensch van Poulets de gralns roti
C m.tifc d'Abricots.
EDGABD HüIJEB, naar de vertaling uit het
Duitseh van EMIL JONA3: Die Kinder der Bühne,
Begic: L. H. CHBISPIJN.
(IC<OÏ)
Einde ongeveer 11 uur.
Aanvang 8 uur.
CACAOEABIEK, welke voor lagen prijs uitstekende
Het Bureau voor het bispreken van plaatsen zal
waar levert, zoekt relaties voor afname
geepend tijn van Zaterdag 31 Juli af, van
van flinke partijen.
10—3 uur,
te richten onder motto Cacaopoeder,
huizen van g"{_.ren en band bezoekende in aanAanvragen
IMlilouia's en VrijKaarten 1596—1897 de
het Alg. Advert.-Bureau A. DE LA MAR Azn,,
stad
te
de
Amsterdam
Brieven
sturea
Lett.
G.V-M.,
bleven geldig gedurende Augustus.
(16398)
N. Z.. Voorburgwal 2SS,
(16881)
(16278).
St.-N-.klaas, Belg.'è, posts restante.
■
11
'
—
—
'
De VEILING van perceel JLAlirlei*si©/5,i5 ©/5,3f uitgesteld op 26 Juli 1.1,,
ï^racm
Zondag 1 en Maandag 3 Aug. (8 uur.)
cal nu plaats hebben op
Optreden van

TOOMLSPELERS THCIS.

SCHWARZ' Elegante

(16338)

ie Oosterparkstraat 97,

en Keu-

geheel nieuw, 5 Atmospbeer, stoomdruk diameter
1.10 M. x 2.20 hoog, op Kjjkskeur en voorzien van

DINER a _f _..— en hooger.

Spuistraat 119-121-123.

JL ML S k E JE 3D AM,

BAR.

Een dubbele eyllnder horizontal e
Stoomller, geschikt om tot 2500 KG. te lichten.

lp

H. BftfJCJïMAM,

BBBBBBRBBBBBRiRRRRRRRRR^^^

JONGMENSCH, 21 jaar, vrrj van deNationale
Militie, 8 jaar bij 't vak, eenigszins bekend met
koude ca warme Kasplanten. Liefst
van het Jubileum van n.M. de Koningin hoofdzakelijk
in kassen bakken werkzaam tegen radere
van Engeland.
conditiën.
Fr. Br, lett. M 249, Boekh. ANTONHSEN,
Entree 5© Cent». (16099)
De Heer en Mevrouw ED. SCHADE—WERKER
Beverwijk.
(16364)
betuigen hun hartelgken dank voor de vele bigken Geopend van des morgens IO tot des avonds X© uur.
belangstelling,
bg de geboorte van hacnen Zoon
vaa

Ofitvangen.

£$£t-

uitsluitend bij

Een WfHkelllUlS, waarin Café met
Vergunning, afzonderlijk verhuurde Boyenwoningen, Open Plaats on Erve,
aan de

’

kengereedschap.

(16404)

PCTCC.

NAAIMACHINES,

J"l I

ï

L. J. NEUMEIJER, J. C. KOFFIEBERG, L. J. NEUMEIJER Jr., H. G.
JURRIAANS, C. J. DAMMERS H.Fzn.
en A. DE GEUS VAN DEN HEUVEL,
Makelaars, zullen op Wt O, Sft ~<!a \m 9
AajS. tIStMS 189?, des avonds na
zes uur in het Verkooplokaal Frascati, ten
overstaan van den Notaris W. KRABBEN-

ü

Derde Blad.

aangekondigde Veiling, in het Perceel
aan de Leliegracht No. 47, van Elegante
li.
Makelaars,
en Moderne Intooedels, afkomstig
zullen op Donderdag? .* Augrustus ISO7,
wegens Sterfgeval, waarbij een groote
des morgens te half Elf uur, in het Lokaal «DE
ZON", Singel en Blauwburgwal te Amsterdam, ten
partij
Parasols enz. enz.
Een der mooiste JBar'S met Verg., waar
overstaan van den Notaris H. J. PaKIS, wegen»
net
publiek
ter
komt,
overname voor
Opruiming van een bekend Magazijn Verkoopen!
De makelaar
Ï000. Aanv. kan door omst. direct
eene belangrijke party
geschieden. Br. Ir. onder No. 16375 Bureel Handelsblad.
(16379)
J.
P. RIDDER.
Engelsche Ledikanten, Kinderwagens»
Rijwielen, K leed erstandaards, Copieërpersen, Vulkachels, Fornuizen, Cilindermangels, geëmailleerd Ijzerwerk

Groot Schitterend Vuurwerk.

(tt>3us;

GEDURENDE DE MAAND

WDNGER MANN, met la. Zeugniseen, SUCht
Correspondentendeutsche
Stelle in EngrosgCßcbüft (Colonialwaren oder

«*

«EJ&ELSIAX tSc ZOOS,

ZONDAG 1 AUGUSTUS,

MaarteDsdgk mijne geliefde

Slechts door den nood gedwongen wenden wq ons
tot u. Een Weduwe en «es |cug*dig*e
Kinderen verkeeren, door het overlijden vaa
man en vader, in beklagenswaardigen toestand. Het
ousiste kind telt pas negen jaren en het jongste is
nog een zuigeling. Wij bidden U, helpt ons dit gezin
voor den hoogsten nood te bewaren, Giften nemen
gaarne in ontvangst:
S. M SCHEPP, Maaitricht.
M. VAN PELS, Israël. Onderw,, Oud-Beierhnd.
H. KKOPVELD, Ter Aptl.
A. DE JONGE, Ter Aptl.
J. VAN PELS, Wterdingermond.
Ondergeteekende, bekend met dezen diepbedroevenden, deerniswaardigen toestand dor ongelukkige
Weduwe en hare zes jeugdige Kinderen, beveelt deze
in den weldadigheidszin aller weidenkenden met
warmte aan.
A. VAN LOEN,
Opperrabijn.
Ee bgdragen van Amsterdam zullen gaarne in
ontvangst genomen worden door A. O. WERTHEIM,
Heerengracht 015.
(16383)

W^BF'
«W»

Dea Avonds 8 uur:

J. G. JONKER.
C. H. JONKER.
J. H. J. JONKER.
T

VEMOOrSCHAP

„HET CONCERTGEBOUW".
Zondag 1 Augustus 1897 — 3 uur:

(16*289)

g

(16153)

1, 75 et., 60 et., 30 et.

74 jaren.

Amsterdam,)

Edele fflenschenvrienden!

ZONDAG 1 en MAANDAG 2 AUGUSTUS (9 uur):

—

"

IS.

Eerstvolgende afvaarten naar Med.lndië.
DEN TEX,

7
m „NEDERLAND" van AMSTKRDAMi
v«» Osnu». 21

Rue de ÜEvique.
Rue Neuve 48, Bould. du Nord 9.

StOOBIT.

place rf«

ROTTEISDAMSCOE
't_tl

'« Monnaie.
Boulevard Anspach.
Boulevard Anspach.

*

_'

-Direct naar Patlang* on Java:

Aug.

BURGEMEESTER

jfajt^

Aug> prinses AMALIA, Kapt. K. Visman.
25 Aug. VOORWAARTS, Kapt. S. Fewnga.

.

LLOYD van ROTTERDAM $14 Aug. SMEROE, Kapt. JV. Guthrie.
l
vJ> l/ariaill*.
mv Fadanif, Java u TJllaiJap: t*. bobkiso, nu u. *m.
C, A, SPIN & ZOON.

