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moet
!; grepen,
met het oog

men weten, dat het personeel
op de betoonde toewijding, welke
zgn slecht, onvoldoende, goed, zeer goed
j kan
of uitmuntend, in 5 klassen is ingedeeld. Ter| wijl nu ieder nieuw lid in de eerste klasse
i van zijn rang treedt, wordt zijn loon eucces,' sievelijk verhoogd met 2, 5, 10 of 20 pCt.,
J naarmate hjj in oen hoogere klasse wordt ge( plafttst.
Maar niet alleen dat een hoogere klasse
j een hoogere premie geeft, de klassen spelen
Lord Salisbury over deTurksche quaestie. ook een rol bij het geven van ontslag. Uit
LONDEN, 2 Aug. (fl. O.) Lord Salisbury den dienst wordt o. a. ontslagen ieder lid van
zeide in het Hoogerhuis, dat naar hij geloofde, het personeel, dat ca 1 dienstjaar niet tot de
Turkije de strategische linie had aanvaard. 2de of na 2 dienstjaren niet tot de 3ia klasse
De Turksche regearing heeft recht op oen wordt bevorderd; de meester of beambte, die
schadevergoeding, maar het betalen daarvan na het 3de dienstjaar niet tot de 4o klasse
door Griekenland, gaat met moeilijkheden ge- of de hoofdbeambto, dia na het 3de jaar niet
paard; daarom heeft Turkjje verlof gevraagd, tot de 4de of na het 4de jaar niet tot de sde
zekere, punten bezet te houden, totdat de klasse wordt bevorderd.
Verder komt de klassen indeeling kijken bij
POrlogsschatting betaald is. Deze zaak maakt
het
uitkeeren van het winstaandeel. Sedert
nog steeds een punt van beraadslaging uit;
1880
is nl. door de aandeelhouders aan de
over het bedrag der oorlogsschatting bestaat
veel verschil van moening. Het verlangen leden van het personeel een aandeel van 10
dat de Duitsche houders van Grieksche pCt. toegekend in de netto-winst der onderschuld zekerheid zullen hebben, heeft aanlei- neming. In overleg met De Kern, een verding gegeven tot moeilijkheden. Spr. gelooft eeniging bestaande uit leden van het personeel
dat eventueel eenige vorm van controle ovor en ingesteld ter wille van de goede verstandde Grieksche ontvangsten onvermijdelijk zal houding tusschen directie en personeel (waartijn, om Griekenland in staat te stellen, over beneden meer), kunnen de directeuren en
de oorlogsschatting te voldoen. Spr. hoopt commissarissen hoogstens X aanwenden voor
dat dan de Grieksche gemeenten in Thessalië doeleinden ten algemeenen nutte; het overige
tot aan de strategische linie zullen terugkeeren wordt pondpondsgewtjze onder het personeel
verdeeld in verband met het loon en de klasse
op Griekseh gebied.
Wat Kreta betreft, vervolgde lord Salisbury, en wel zoodanig, dat het aandeel voor de le,
de mogendheden zgn van meening dat het 2e, 3e, 4e en 5e klasse respectievelijk berede helft, drie vierden, het
nutteloos is een regeling te treffen voordat kend wordt naaranderhalf
voudig en het tweede vrede tusschen Griekenland en Turkije enkelvoudig, het
van
voudig
bedrag
het loon.
is gesloten. Ten gevolge van de geschillen
tusschen de christenen en de Muzelmannen
zijn de moeilijkheden groot, maar de mogendWij hebben dus gezien, dat het loon door
heden hopen in staat te zgn een autonomie premiën en winstaandeel verhoogd wordt.
te TOJtigen die billijk is voor beide sekten.
Maar het personeel krijgt evenwel noch het
volle loon, noch het volle bedrag van premie
en winstaandeel bij iedere uitbetaling in handen. Er is rekening gehouden met de praktijk, die helaas leert, dat zoo menig arbeider
elke week verteert hetgeen hij heeft verdiend.
Al wordt zgn loon ook hooger, toch schgnt
hij niet best iets te kunnen wegleggen. Ten
beide
die
de
Groot is reeds de bekendheid,
einde hem wel vaak tegen zgn wil, doch tot
bovengenoemde fabrieken zich in den lande zgn eigen bestzijn te noodzaken vooral in
op sociaal gebied hebben verworven, maar toch zgne jonge jaren een deel van het verdiende
geloof ik te mogen aannemen, dat die be- te sparen voor dan tijd, dat er meer noodig
kendheid bij zeer velen slechts bestaat in den is, is er opgericht een Premie spaarkas, die
roep, die van haar is uitgegaan. Zij weten wel, 4 pCt. rente uitkeert. In deze spaarkas moet
dat de beide fabrieken vaak als voorbeelden een deel van premie en winstaandeel worden
worden aangehaald, doch zij weten niet te gestort naar gelang van den leoftijd en de
«eggen, hoedanig de inrichting is van deze grootte van het gezin. Leerlingen beneden
staatjes. Het is daarom, dat ik het waag 18 jaar zijn verplicht te storten van hunne
een schets daarvan te geven en onder ver- premiën en winstaandeel 90 pCt., jongelieden
schillende hoofden de meest belangrgke pun- van 18—23 jaar 75 pCt, ongehuwden boven
ten na te gaan, in de hoop dat de lezers 23 jaar 50 pCt., gehuwden zonder kinderen
eenig nut en genoegen in mgn arbeid mogen 40 pCt, gehuwden naar mate zij 1, 2 of 3
kinderen beneden 15 jaar hebben 30, 20 of
vinden.
LoONREGELING.
10 pCt., terwijl gehuwden met 4 kinderen
De leden van het personeel worden volgens beneden 15 jaar hunne premiën en winstaande Statuten van den arbeid verdeeld in hoofd- deel ten volle uitbetaald krjjgen. Deze veronder- plicht gespaarde gelden worden, naar wij later
beambten, beambten en meesters, klerken
zullen zien, geheel of gedeeltelijk terugbetaald
bazen,
ieambten en onder-meesters,
ingeval van huwelgk, bevalling, ouderdom
en
halfwassen.
en werklieden, hulpklerken
overlgden.
en
personeel
het
vaste
in
Voor de opneming
Maar,
gelijk ik reeds opmerkte, ook het
afgelegde
wordt, behalve de in den proeftgd
wordt
niet elke week ten volle uitgebedrevenheid,
of
loon
bewgzen van bekwaamheid
verkeerd.
Ten
einde den arbeider te gewennen
levensgedrag,
behoorlgk
toewijding en
aan
regelmaat
2°.
een
meer
in zijne uitgaven en ten
lichaamsgestel,
eischt: 1". een gezond
inkomen te verzekeren,
laatste
einde
hem
een
vast
de
van
dit
jaar;
25
leeftgd niet boven
hij
al
ook
eene
week meer verdiend
van
heeft
de
hen,
ten
opzichte
afgeweken
kan worden
door
of
de
andere
overwerk,
week minder door
uitmunten
bekwaamheden
bgzondere
die door
of die hunne toekomst op 60-jarigen leeftijd een paar vrge dagen, wordt aan ieder lid van
en die van de hunnen bg overlijden verzekerd het personeel, ouder dan 21 jaar of gehuwd,
hebben of nog willen en kunnen verzekeren wiens loon per week of per uur wordt berein verband met hunnen leeftgd en in overeen- kend, eiken Zaterdag uitbetaald een vast bestemming met de bedragen, die in de onder- drag, nabg'komende aan het gemiddeld door
nemingen verzekerd worden aan hen, die op hem verdiende loon. Terwijl hg elke week
ontvangt van zgne
*5-jarigen leeftijd in dienst zgn getreden. schriftelgk mededeeling
vorige
der
wordt telkens
week,
loonrekening
Deze laatste bepaling lgkt hard, doch is nood3
geheele
na
maanden
de
verloonrekening
■sakelgk, zooals wij beneden zullen zien bij de
Aangezien
effend.
de
arjonge
ongehuwde
bespreking van het verzekeringsstelsel.
bebeiders
het
best
tot
in
kennis,
sparen
zijn,
staat
is
Naar gelang van de vereischte
ten
regeling
opzichte
de
van
hen
iets
strenger.
lichaamsdrevenheid, karaktereigenschappen,
toch krijgen, zoo zij beneden 21 jaarzgn
kracht, plichtbesef, verantwoordelijkheid en Zij
en
den
arbeid
verhun
loon meer bedraagt dan 6 por week,
aan
de bijzondere bezwaren
van
artelkens
uitbetaald ’6
soorten
de helft van het
er
verschillende
bonden, zijn
loon
wordt
hun
weekloon 6 te
bepaald
bedrag,
gemiddeld
dat
Het
beid aangenomen.
in verband met den rang en de soort van boven gaat. Verdienen zij alzoo fB, dan
’2 of
arbeid. Als eerste grondslag yoor de loon- beuren zg" slechts f 6+ de helft vangedeelte
het
dat
arsamen
7.
Het
niet
uitbetaalde
beginsel,
/'
regeling is aangenomen
beid van de eerste (laagste) soort bij uit- wordt öf gestort in de Premiespaarkas, óf
muntende toewgding een inkomen verschaft, door de directie in overleg met den belangvoldoende voor de bescheiden behoeften van hebbende en zgne ouders op andere wgze beeen niet overtalrgk gezin, welk minimum in legd. Uitzonderingen kunnen worden geverband met de plaatselgke gesteldheid be- maakt voor de kostwinners hunner ouders of
paald is op
in buitengewone omstandigheden op voorstel
’l2 per week. Overeenkomstig
dezen grondslag is het loon voor de bazen en van den chef der afdeeling Belangen van het
werklieden vastgesteld (zoo ik mij niet ver- personeel.
gis) voor arbeid van de:
Mr. H. S. Vbldman.
Delft.
le soort op 16.5 et. per uur
//
//
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ii
3e ii ii 17.6 //
tekcrd volgens de wet van 28 Juni 1881 (Stbl.
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Het nieuwe Amerikaansche Tarief.

Volgens de wet door het Congres der Véreenigde Staten aangenomen, welke in werking
Deze loonen kunnen echter opverschillende is getreden den 24 Juli 1897, zullen o. a. van
de onderstaande artikelen de daarnevens
wijzen verhoogd worden:
pCt.
l. met 10
voor overwerk of nacht- staande rechten bij den invoer worden geheven:
Ansjovis, niet in flesschen of blik verpakt,
arbeid,
40 pCt. van de waarde.
2°. met 25 pCt. voor Zondagswerk,
et, per pd.
Haring, gezouten,
3°. door toelagen van bekwaamheid, door
>"
Stroo
1.50
per
$
ton bruto.
klassenpremie, door premiën van samenwerCichoreiwortels, ruw, gedroogd, niet gemalen
king, door premiën voor besparing van arbeidstijd, grondstoffen, brandstoffen, smeermiddelen 1 et. per pd.; idem, gebrand, gemalen of in
enz., door persoonlijke toelagen voor aankoop ronde pakjes 2\_ et. per pd.
Cacao, in poeder, zonder suiker, 5 et. per pd.
van gereedschappen en door winstaandeelen.
Cacaoboter en cocosnootolie 3K et. per pd.
Onder toelagen van bekwaamheid wordt
Dextrine IH et, per pd.
verstaan de toelage, die het lid van het perBrandewijn en andere uit graan gestookte
soneel beneden den rang van beambte of
meester verkrggt voor arbeid, waarbg wordt spiritualiën, niet afzonderlijk genoemd $ 2.25
vereischt bekwaamheid, die ontstaat door per proofgallon; als normaal „proof" zal gelden
langdurige oefening, Deze toelage kan zgn wat daarover in de wet op de binnenlandsche
2, 5, 10 of 20 pCt. van het verdiende loon. accijnzen is bepaald.
Brandewijn of andere spiritualiën of likeuren
Volgens art. 46 dor Statuten van den arbeid
wordt in die betrekkingen, waarbij de alge- in een minder dan 10 gallons houdend vaatmeene belangen der onderneming behalve werk ingevoerd, zal door de regeering gecondoor bekwaamhefd en door toewgding van fisqueerd worden. Likeuren van alle soorten,
den opgelegden persoonlijken arbeid kunnen arak, absinth, kirschwasser, ratafia en andere
worden bevorderd door eendrachtige samen- spiritus houdende dranken of bitters van elke
werking met minderen of roet gelgken in rang, soort en niet afzonderlijk genoemd in deze
voor het meer of minder tactvol streven naar wet $ 2.25 per „proof gallon". Zij moeten
zoodanige samenwerking aan het loon en de altgd zgn verpakt in colli niet minder dan
premie in de hoogste 3 klassen van toewgding een dozijn flesschen of kruiken inhoudende,
(zie beneden) een premie toegevoegd van 10
Tabak en tabakfabrikaten. Dekblad-tabak
of 5 pCt. In de practijk is echter gebleken, en binnengoed, vermengd of meer dan 15
dat het moeilijk is te zeggen in welke ge- procent dekblad-tabak inhoudend en alle bladvallen er premiën van samenwerking moeten tabak, voortgebracht door twee of meer landen
worden toegekend en in welke niet, en daar- of koloniën, vermengd of gepakt en niet gestript (met stengels) $ 1.85 per pond; wel
om wordt dit artikel ook zelden toegepast.
Ten einde de klassenpremie te kunnen be- gestripte (zonder stengels) . 2.50 per pond.
//
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HANDELSBLAD
_,

UilgevOTß-Birecteurens &EBRÖSDEBS DIEDERICHS,
Bincongoed dat niet speciaal in de wet genoemd wordt, gestript 50 cent per pond.
De naam dekblad-tabak, die in deze veel
1 gebruikt wordt, heeft betrekking op die
- qualiteit bladtabak, geschikt om te dienen ak
;'dekblad voor sigaren, terwijl de benaming bin! nengoed alle andere soorten bladtabak bedoelt.
Tolbeambten moeton, behalve wanneer ean
andere bepaling is gemaakt door den secretaris
van financiën, de inklaring van welke bladtabak dan ook, weigeren, als in de factuur
niot duidoljjk is aangegeven, of de tabak dekblad of binnengoed is, van waar ze komt en van
welke qualiteit ze is. Bij het onderzoek van geïmporteerde blad-tabak moet, ten einde te kunnen klassificeeren, door den visiteur minstens
een baal, een kist of een pak van de tienen
ten minste een van elke faktuur onderzocht
worden en van den inhoud van elke onderzochte
baal, kist of pak, moeten ten minste tivu
handen vol tabak onderzocht worden.
Alle andere tabak, gefabriceerd of niet gefabriceerd, niet afzonderlijk in deze wet genoemd, 55 cent per pond.
Uit tabak gemaakte snuiftabak enz., droog
of nat gemalen, verscherpt, welriekend gemaakt of op een andere wijze gemanipuleerd,
55 cent per pond.
Sigaren, cigaretten, enz. $ 4 per pond en
25 pCt. ad valorem; papieren-sigaren en cigaretten, met inbegrip van de hulzen, moeten
aan dezelfde vereischten voldoen als de sigaren.
Suiker, meiassen enz. Van suiker niet boven
No. 16 H. S., stroop uit suikerrietsap, melasse,
geconcentreerde melasse, verdikte en geconcentreerde stroop, niet boven 75 graden polarisatie, 95/100 cent per pond, en voor eiken
meerderen graad polarisatie 35/1000 cent per
pond meer en voor onderdeelen van een graad
naar verhouding.
Op suiker boven No. 16 H. S. van kleur
en op alle suiker, welke geraffineerd is, 1.95 c.
per pond* stroop boven 40, maar niet boven
56 graden, 3 cent per gallon; 56 graden en
daarboven 6 cents per gallon.
Suikerafval en veegsel moeten daarmede in
overeenstemming met de polarisatietest als
stroop of suiker door de tolbeambten aangegeven
worden, onder dit beding, dat niets van het
hierbg bepaalde zoo moet worden uitgelegd, dat
daardoor het 30 Jan. 1875 tusschen de Véreenigde Staten en den koning van Hawaï gesloten wederkeerige handelsverdrag, overtraden
wordt of daardoor van onwaarde zou worden
de een of andere wet sedert door het Congres
uitgevaardigd ter uitvoering van het verdrag,
of op welke wijze dan ook inbreuk zou worden

gemaakt.
Glucose of druivensuiker VA et. per pd.
Saccharine $ 1.50 per pd. en 10 pCt. van
de waarde.

Drukpapier, ongesneden, gesneden of gelijmd, alleen bruikbaar voor couranten en
boeken, ter waarde van niet boven 2 c. per
pd., 3/10 et. per pd.; ter waarde van 2 a
2Yi c. per pd., 4/10 et. per pd.; ter waarde
van 2% a 3 et. per pd., 5/10 et. per pd.;
ter waarde van 3 a 4 c. per pd., 6 10 c. per
pd.; ter waarde van 4 a 5 ets. per pd., 8/10
c. per pd.; ter waarde van boven 5 ets. per
pd., 15 pCt. van de waarde.
Schrgf-, brief- en dergelijk papier niet minder
dan 10 en niet meer dan 15 pond per riem
wegende, 2 ets. per pd. en 10 pCt. van de
waarde; meer dan 15 pond per riem wegende
'i xA c. per pd. en 15 pCt. van de waarde.
Boeken van elke soort, met inbegrip van
niet bedrukte en beschreven boeken en platen,
gebonden of ongebonden, 25 pCt. van de
waarde.
Lucifers per gros van 144 doosjes, ieder
uiet meer dan 100 stokjes inhoudende, 8 ets.

per gros.

38 cent per vierkante voet.

Geen spiegel- of verzilverde glasplaten zullen, als zij in lijsten zijn, een geringer invoerrecht betalen, dan op dezelfde soorten glas,
die niet in lijsten gezet zgn; maar de lgsten

zullen afzonderlijk bovendien belast worden.
Artikelen van tin, koper, enz. 45 pCt. van
de waarde.
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Onze Oost.

ad valorem.
Turf . 1 per ton.
Lijst van vrije artikelen.
Producten en industrieartikelen der V. S.,
wanneer die, nadat zg uitgevoerd zgn, weder
worden ingevoerd, zonder door het een of ander
middel in waarde verhoogd of in beteren toestand gebracht te zgn.
Kinabaet of andere basten waaruit chininö
wordt bereid.

Bijenwas.

Cacao of cacaoboonen.
Koffie.
Diamanten en andere edelgesteenten, ruw
en ongesiepen en niet door kloven of andere
bewerking in waarde verhoogd, en diamantstof
of afval en glazenmakersdiamanten niet gevat.

Huiden, niet bereid;

niet afzonderlijk

genoemd.
Indigo.

Chinine, zwavelzure, en alle alkaloiden en
zouten uit kinabast.
Lompen, niet afzonderlijk genoemd.
Saucis de Boulogne.

Anijs-, karwij-, bloemkool-, mosterd-, beetwortel- en andere niet eetbare zaden, niet
afzonderlijk genoemd.
Muskaatnoten, zwarte en witte peper,
oassia vera, kaneel, foelie, nagelen, piment en
gemberwortel, alles in ongemalen toestand.
Vreemde post- en belastingzegels, gestempelde of niet.
Thee en theeplanten.
Tin in blokken,
Tabaks tengels.
Reciprociteitsbepalingen.
Voor landen, die te eeniger tgd verhoogde
rechten op Amerikaansche artikelen toepassen,
is de president gemachtigd bij invoer in
Amerika hoogere rechten te heffen, o.a, van
Koffie 3 cent per pond.
Thee 10 cent per pond.

Buitenlandsche kroniek.
Er is voor de Belgische Kamer weder stof
voor een rumoerige zitting. De benoeming van
koning Leopold der Belgen tot admiraal van
de Duitsche vloot bracht de twistdebatten in
gang; thans is de koning benoemd tot generaal in het Zweedsche leger, een benoeming,
die hem weder zal komen te staan op het
verlies van de sympathie van een aantal
zijner landgenooten.

De Reraldo verneemt hoe de aanval op
Havanna door de insurgenten is verloopen.
Op 30 September, ongeveer 10 uur des
door
avonds werden de bewoners opgeschrikt
het verschg'nen van een bende van 500 opstandelingen. Een aantal huizen werden geheel geplunderd, 9 andere woningen werden door de
insurgenten als buit verklaard. Zoodra het
garnizoen van de stad tegenweer bood, namen
de opstandelingen de wgk.
De paniek te Havanna is zeer groot. Verschillende gezinnen verlaten de stad. Men
wijt het gebeurde aan generaal Weyler, die
zijn strijdkrachten concentreerde op andere
deelen des eilands.

De Derwischen hebben 1 Julibij Mekemneh
de Diaali aangevallen. De Derwischen begonnen het gevecht en bezetten de forten in
den omtrek. De eerste aanval van de Derwischen was zonder succes voor hen doch in
Mantwerdan hadden zij beter resultaat. De
Diaali hebben een verlies geleden van 200
dooden.
Koning George van Griekenland en het
Kabinet verklaren zich ten sterkste tegen de

door Duitschland begeerde financieele controle.
De eerste-minister heeft verklaard, dat de
koning nimmer een maatregel van dien aard
zou goedkeuren, die hem zou maken tot een

schatplichtig vorst.
Intusschen is niets officieel bekend van
voorstellen van Duitschland in den geest van
een controle op de Grieksche financiën. De
zaak houdt de gemoederen in het land zeer
bezig. De heer Delyannis heeft te kennen

gegeven, dat hij niet gelooft aan de juistheid
van het bericht, dat Duitschland zou voor-
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In het dorp werd gisteravond ecu volksconcert gegeven door „De Harmonie".

De viering van den verjaardag der Regentes
werd in de residentie ditmaal, in tegenstelling
met vorige jaren, besloten met een groot vuurwerk op het Malieveld, in stede van een illuminatie in het Bosch. Het slaagde over het
algemeen uitstekend en droeg vooral wat
kleurenmengeling betrof, een fijn cachet. Do
hoofdnummers, tweemalen de naamcijfer der
gedekt door de koninklijke kroon
Regentes
door den kapitein Dickmann; ree is ten tijde van k*»pt.
omkranst, werden uitbundig
de
been
met
lauweren
Drgber, en ook te voren een enkelen keer, ging
zetting yan Segli soms er op uit om den brutalen At jeher toegejuicht en met het spelen der volksliederen
wat van de benting af te houden: wü kregen immers begroet. tTizmoristische voorstellingen van twee
toen de verschillende gewonden, o. a. den postcomtwee gedresseerde olifanten
mandant zelven,. en een der officieren. Toen echter worstelaars en
kapt. Drijber weder genezen naar zijn post terugging, wekten veel vroolijkheid.
kreeg hg, meen ik, een waarschuwing mede, om niet
De openbare lands- en stadsgebouwon
al te voorvarend meer te zijn, aangezien daaruit zeker prijkten met de gewone £»s- of vet verlichde noodzakelijkheid van een grootere excursie moest
waren keurig
voortspruiten. Doch na het vertrek vau genoem- tingen, ook enkele magazijnen
den commandant, dus gedurende den tijd dat ie verlicht.
kapt. Dickmann er is, was de vijand in het geheel
Het KurhauS was keurig versierd en zooniet tot kalmte gebracht, en trad hg voortdurend wel het orkest als de jeugdige pianist Steinen brutaal op. Dikwijls tot op 200 M. van
offerlef
den post af, en gedekt door de door hem gemaakte del bracht door volksliederen hulde aan de
loopgraven, kwam de vj'and den post beschieten. verjarende Vorstin.
Het artillerievuur was zelfs niet in staat hem op
grooten afstand te houden, en zelfs maakte de vijand
Koninklijk bezoek.
tot op korten afstand van den post bentings, die goed
met
verdedigiDgsvermogen,
en
groot
versterkt
met een
Bij het gemeentebestuur van Dordrecht is
elkander in verband gebouwd en door loopgraven met bericht ontvangen, dat het bezoek van de
elkander verbonden waren.
//Eindelijk ziet men thans duidelijk in, dat de toe- Koninginnen aan die gemeente iB bepaald op
stand zoo onhoudbaar ia. Of over een trjdje de excursie Woensdag 18 Augustus.
werkelijk plaats zal hebben, durf ik niet met zekerPc Koninginnen bezoeken op 9 dezer Mettray
heid zeggen, doch het gerucht gaat hier wel rona. en brengen tevens een kort bezoek aan Zutfen.
Bn te meer, omdat eenige dagen geleden, den Hen
Juni, de majoors der genie en der intendance er heen
zijn geweest, ten einde eenige voorbereidende maatHerstemming Haarlemmermeer.
regelen tei nemen voor ligging en voeding; zelfs is
men thans druk bezig met het maken van barakken.
De liberale partij iv dit district onthoudt
Welke bataljons er heen zullen gaan, is nog niet zich voor de a. s. herstemming tusschen de
bepaald
't Hooft (antirev.) en J. J.
*/0f de voor genoemde excursie aangewezen troepen heeren G. B.
van aanbevtJipgRijnierse
(kath.)
tevens gebruikt znllen worden om den tocht naar
Pedir voort te zetten, in verband met troepen die
van een andere zijde zullen oprukken, is zeer onwaarStembus-varia.
schijnlijk, aangezien onze bewegingen in de 22 MoeIn de provincie Limbttrg schjjnt men, volkims niet voortvarend genoeg en volgens de ideeën
van den aldaar resideerenden colonne-commandant gens de Gemeentestem, al heel eigenaardig op
mogen of kunnen worden voortgezet. Gaat de colonne te vatten, hetgeen de nieuwe kieswet noemt
alleen naar Segli en omstreken om daar wat opruiming te houden en er een tijdjerond te patrouilleeren, „het geheim der stemming".
In zekere plattelandsgemeente bestaan twee
dan is te voorzien
en dit is een natuurlijk gevolg
daarvan
dat na het vertrek der troepen de vijand partgen. De burgemeester wenschte wel te
weer op komt dagen en zijn thans begonnen werk weten wie al dan niet op zgne candidaten
weer voortzet. Wij komen daardoor dan weer inden- stemde.
Hg legde daartoe daags te voren de
zelfden toestand als thans in Lepong en Lehong,
van
alle stembriefjes in de zon, waar
helft
waar door het steeds vertrekken en komen van colonnes de stand van zaken niet vooruitging, en zelfs ze reeds spoedig door vele vliegen en vliegjes
eerder achteruit, omdat daardoor de ons bevriende met de welbekende zwarte stipjes georneerd
bevolking niet weet, waaraan zij zich te houden heeft,
Deze stembriefjes waren dus op zeer
daarom met ihet vijandig gezinde gedeelte heult, werden.
wgze en niet opvallend gemerkt en
practische
en zelfs dit gedeelte in de gelegenheid stelt ons
nadeel en afbreuk te doen; zoo zelfs, dat men vormden voor onzen respectabelen burgervader
de noodzakelijkheid thans eindelijk inziet om in een zeer origineele controle.
Lepong een vaste bezetting achter te laten en
In eene andere gemeente, waar de secretaris
er een post op te richten. Nu is er ook weinig of
bigna geen vijand meer te zien; de colonne daar is het beroep van schrijnwerker uitoefende,
zelfs tot in Lamtih geweest, waar zjj zeer weinig vuur maakte deze vlak boven den lessenaar eene
kreeg; de vijand is teruggetrokken. Nog een dag of opening van denzelfden aard als men in onzo
tien zal het 3e bat. er blijven tot het in orde brengen schouwburgen in het scherm kan zien on
van den post en tot het bivak zoover klaar is, dat
de beide compagnieën van Kroeng Raba er haar intrek begluurde van daar de niets kwaads vermoekunnen nemen. Den 17en Juni hebben de gouverneur dende bezoekers van onze politieke varkensen de chef van den staf er een bezoek gebracht,"
hokjes.

—

—

Een derde wist er een anderen raad op;
Sumatra. De heer V(an) S(taden) T(en) hg stempelde zorgvuldig alle stembriefjes en
B(rink) schrijft in de Dcli Courant, met be- wel zoo, dat elk brief je een klein verschilpunt
spoorweg-

trekking tot de verlenging, die de
lijn op Sumatra naar het westen en naar het
oosten zal ondergaan op initiatief van de
spoorwegmaatschappij zelve, dat voor zooveel
hem bekend is, van de zijde der regeering
nimmer een stem opging om hot wenschelijke
dier verlenging aan te toonen. Hg verwijt
der regeering, dat ze verwend en gewend is,
door het initiatief van particulieren in de
richting geleid te worden die ze eigenlijk zelf
had moeten weten te kiezen.
Schrijver wenscht nu de aandacht der regeering te vestigen op eene nieuwe industrie,
die ons op Sumatra nog te wachten staat,
„eene industrie, die aan tal van menschen een
goed bestaan zal kunnen verschaffen, die het
land ten zegen zal kunnen strekken en die,
wat den aanleg van een eventueelen spoorweg
over geheel Sumatra betreft, daartoe een
krachtigen stoot zal geven.
//Wij bedoelen de ontginning der rijke ertsen, die
in het gebergte ten oosten van het Toba-meer door
meerdere explorateurs zgn aangetroffen. Daarvan eene
beschrijving te geven, matigen wij ons niet aan, doch
we hebben alle redenen, om op het woord van de
technici te vertrouwen, die vol enthousiasme spraken
van dien rijkdom.
\//Het ligt, dunkt ons, op den weg der regeering,
om aldaar door het personeel van het mijnwezen een
nauwkeurig onderzoek te doen instellen; particulieren
kunnen zich die uitgaven niet permitteeren, hoe vol
ondernemingsgeest ze ook zijn.
vla dan eenmaal positief uitgemaakt dat de verhalen en geruchten de waarheid bevatten, dan kan
ook aan eene verlenging van den spoorweg in de
gewenschte richting gedacht, en er voor gewerkt
worden, en is dan eenmaal dat steentje aan hetrollen,
dan komt het verdere vanzelf. Dat verdere kunr.en
we gerust aan onze speculanten overlaten, die uit
alle hoeken en gaten te voorschijn zullen treden,
zoodra ze de lucht van te makenwinsten opsnuiven,"
Tot staving van zgn beweren, dat het voor
eene regeering de schoonste voldoening moet
zijn, een rgk gewest ontsloten te hebben voor
de particuliere nijverheid, zegt schrijver nog:
„Die voldoening smaakt de regeering wat het
rgk Langkat aangaat. Als daarbij de gouvernementshulp, die wijlen de heer Zijlker voor
en na genoot, niet verleend was geworden, dan
zou dat land hoogstwaarschijnlijk nu nog met
dezelfde stille bosschen bedekt zgn als weleer,
en er geen nieuwe stad Pangkalan Brandan

zgn. Op welke wgze het gouverstellen de schuldquaestie op den voorgrond verrezen
is overgehaald geworden die
destijds
nement
te schuiven bij de vredesonderhandelingen.
te
doet bier niets ter zake;
verleenen,
hulp
Volgens hem zou Griekenland nimmer een
staat
vast
het
dat
hulp de groote motor
vermindering van zijn onafhankelijkheid dulden. is geweest voor dietotstandkoming
de
van de
Wel zou de regeering bereid zgn als waarin
huidige
petroleum-industrie
Langkat".
borg voor de betaling der oorlogsschatting te
geven de douane-inkomsten van Patras, en
zelfs van den Piraeus.

.

Het Kwabtaal kost voor Amsterdam 6.-, voor andere plaatsen in Nederland 7.- bij afzonderlijke zendinjr
6.- bij gelijktijdige verzending van Ochtend- en Avondblad.
Eén Ochtendblad of Avondblad 5 Cent».
en
0.25.
1.30 met inbegrip van Bewijsnommer, elke regel meer
Advertentiën: I—s regels brevierlctter
Inoez. Medbubelinoin: regel
0.50, bewijsnommer 5 ets. Aanvrage en vermelding van Liefdegiftew: regel 0.15.
Eene bepaalde plaats in het blad, door Inzenders voor hunne Advertentie opgegeven, wordt niet gewaarborgd.

Landbouwproducten enz. Boter en de surrogaten enz., 6 cent per pond.
(Uit de Engelsche Mail.)
Kaas en de surrogaten enz., 6 cent per pond.
Tulpen, hyacinten, narcissenen anderebloemExcursie naar Seyli. Aan het Bat. N.blad
bollen, of wortels 30 pCt. ad valorem.
werd uit Kotaradja dd. 19 Juni onder meer
Vegetabiliën in natura, niet afzonderlijk geschreven i
genoemd, 25 pCt. van de waarde.
//Het gerucht doet hief de ronde, dat over een
bereid,
of
kleuren
koolteer
uit
paar
weken een excursie zou plaste hebben, en wel
Versloffen
naar Segli. Eeeds larg is er sprake gewfieat. dat er
niet afzonderlijk genoemd, 30 pCt. van de een
colonne heen zou gaan om de omstreken van
waarde.
Segli wat schoon te vegen. Zooals wfl weten, is de
Schaap- en geitettvellen (bereid) 20 pCt. vroegere commandant, de kapitein Drijber, vervangen

Diamanten en andere edelgesteenten, waarvan de qualiteit of waarde door kloven, slijpen of op andere wgze is verhoogd, maar
niet gezet, 15 pCt. van de waarde; valsche
Uit Macequece wordt gemeld, dat de Poredelgesteenten, niet gezet, 20 pCt. van de tugeezen in het district Bileni in het noorden
waarde.
van Delagoabaai zgn verslagen. De inboorPaarlen in natuurlijken staat, niet gezet, lingen verklaren, dat geen Portugees aan het
10 pCt. van de waarde.
bloedbad is ontkomen.
Vlas, niet gehekeld of gereinigd 1 et. per

pd,, idem, gehekeld, bekend als vlasbundels
3 et. per pd.
Flanellen voor ondergoed, geheel of gedeeltelijk uit wol bestaande, wanneer niet meer
dan 40 ets. per pd. waard, 22 ets. per pd.
en bovendien 30 pCt. van de waarde; wanneer boven 40 ets. doch niet meer dan 50 ets.
waard 33 ets. per pd. en bovendien 35 pCt.
van de waarde.
Tapijten. Aubusson- Axminster-Moquetteen Ohenille tapijten, met patroon of eenvoudig
60 ets. per vierkante yard en bovendien 40
pCt. van de waarde. Wool-Dulch en tweedraads Ingrain-tapgten 18 ets. per vierk. yard
en 40 pCt. van de waarde.
Drogerijen, chemicaliën enz. Kleursel voor
brandewijn, wijn, bier en andere dranken,
50 pCt. ad valorem.
Drogerijen, als: basten, boonen, bessen,
balsems, knoppen, bollen, bloembollen, vruchten,
bloesems, gedroogde planten, gom, guttegom,
kruiden, bladeren, mossen, noten, galappels,
wortels, stengels, en in het algemeen de drogerijen die niet voor voedsel geschikt zijn, X
cent per pond en 10 pCt. ad valorem.
Indigo, extracten of pasta, % cent per pond.
Aardewerk, porselein, enz. Alle porselein,
Parijsche-, biscuit-, en aardewerk, en fabrikaten
daaruit saamgesteld, onder welken naam ook
in den handel bekend en in de wet niet speciaal genoemd, doen als ze beschilderd, gekleurd, gevernisd, geëmailleerd, bedrukt, verguld, of op een andere manier versierd zijn,
60 pCt. ad valorem, en als ze niet versierd
zijn 55 pCt. ad valorem.
Tegels, heel of half verglaasd, beschilderd
of versierd, indien niet meer waard dan 40 ets.
per vierk. voet, 8 ets. per vierk. voet; wanneer meer waard dan 40 ets. per vierk. vt.,
10 ets. per vierk. voet en 2& pCt. van de
waarde.
Glas en Glaswaren. Gegoten, gepolijste en
verzilverde glasplaten, enz. grooter dan 144
vierkante duim en niet grooter dan 16 X 24
vierkante duim 11 cent per vierkante voet.
Daarboven en niet grooter dan 24 X 30
vierkante duim, 13 cent per vierkante voet;
daarboven en niet grooter dan 24 a 60 vierkante
duim 25 cent per vierkante voet, daarboven

.
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Naar luid van berichten heeft zich onder
der Koningin-Regentes.
voorzitterschap van den Sultan van Turkije De verjaardag
Ter gelegenheidvan denverjaardag van H. M.
een commissie gevormd, die ten doel heeft
middelen te beramen voor de reorganisatie de Koningin-Regentes wapperde te Apeldoorn
en Het Loo van schier alle woningen devadervan de vloot.
landsche driekleur. Des morgens te 9 uur bracht
het Apeldoornsche muziekkorps „De Harmonie"
In een buitengewone vergadering van de voor het paleis een aubade, welke aanving
United Empire Trade League, onder voor- met het spelen der melodie van psalm 134.
zitterschap van het parlementslid sir Howard De beide Vorstinnen stonden voor een der
Vincent, is een motie aangenomen, waarbg de ramen van de audiëntiezaal; HH. M.M. beliga haar dank aan de regeering uitspreekt groetten de menigte voor het paleis en ondervoor de opzegging van de Duitsch-Engelsche hielden zich enkele oogenblikken met de been Belgisch-Engelsche handelsverdragen.
stuurders van het muziekgezelschap.
Den geheelen dag regende het telegrammen
Aan het departement van staat te Wasen gelukwenschen. Een extra trein voerde
hington is door den gezant der Véreenigde een aantal gasten voor het diner ten hove.
Staten te Londen bericht gezonden, dat de De ministerraad heeft langs schriftelgken weg
Britsche regeering het voorstel tot het houden H. M. met Haar verjaardag zijne gelukwenin het najaar van een conventie te Washingschen aangeboden. Des middags reden de
ton over de robbenquaestie heeft aangenomen. Koninginnen zeer langzaam door het dorp.
Gedurende het diner speelde het muziekcorps van het 5e regiment infanterie van

Amersfoort op het bassecour.

aanbood met de overigen: het eerste stond
horizontaal, het tweede eenigszins scheef, het
derde een millimetertje of wat verder van de
boven- of zijwanden van het stempapier enz.
Kwam er een dubieus kiezer, dan werd dit
stempeltje stiekempjes, maar daarom niet
minder nauwkeurig, opgenomen, om later bg
de opening als verraderlijk spion te f ungeeren.
Ook ontbrak het hier en daar niet aan de
noodige flauwe en andere aardigheden. Een
kiezer van eene kleine gemeente had de aardig-

heid de potlooden, waarmede hij gestemd had,
met de punt in een expresselgk daartoe meegebracht eindje vetkaars te steken, zoodat het
geen der volgende kiezers meer mogelijk was
zgn candidaat „zwart te maken"; alle pogingen
leden schipbreuk door het bgna ondoordringbare laagje vet, dat op het steminstrument
was achtergebleven.
In eene gemeente werd een oud-raadslid
gevraagd of hij soms zitting nemen wilde in
het stembureau. Dat hij die eervolle taak nogal zwaar opvatte, bleek uit het in allen ernst
gegeven antwoord, waarin hg zgne toestemming gaf, mits hem daarvoor ecu salaris yan
25 uitbetaald werd. Terloops zij hier bggevoegd, dat het oud-raadslid het notarisambt
bekleedt.

’

De „Rotterdam".

Later dan waarop was gerekend, ten gevolge van een strike aan de werf der heeren
Harland & Wold te Belfast, is Zaterdag het
daar gebouwde nieuwe stoomschip Rotterdam
der Holl. Amerika-) ijn te Rotterdam aange-

komen.

Wat dit stoomschip in de eerste plaats van
de andere schepen der vloot van de N.-A. S. M.
onderscheidt, is zgn grootte, die nagenoeg het
tweeënhalfvoud bedraagt van de Spaamdam
het tot nu toe grootste stoomschip der Maatschappij en tevens ook van de geheele Nederlandsche stoomvloot. De Rotterdam is ook
het grootste schip dat tot nu tee de haven
van Kotterdam bezocht. Zij overtreft de
Gaika en Gascon van de Unionlgn, die reeds
om hare afmetingen de aandacht trokken, met
meer dan 2000 tons.
In verband met die groote afmetingen is natuurlijk
ook de ruimte voor de passagiers uitgebreider en meer
oomfortable geworden en is nog meer zorg besteed
kunnen worden aan al diezaken welke voor het reizend
publiek den overtocht zooveel te aangenamer maken,
In dit verband wijzen wij bjjv. op de beide onafgebroken promenadedekken, welke te zamen meer dan
vierduizend vierkante voet oppervlak aanbieden,
waar men zich vrijelijk bewegen kan niet alleen,
doch maar ook zeker met succes allerlei zal kunnen
worden gedaan op het gebied van sport. Voorts
kan daarbij de aandacht worden gevestigd op de met
fijnen smaak ingerichte salons, waarmede deNederlaEdsche firma H. P. Mutters & Zoon te 's-Gravenhage zelfs
de bewondering der Engelsche bouwmeesters heeft
opgewekt, de uitnemend geventileerde en ruim ontworpen hutten, de kwistig aangebrachte badgelegenheden en retraites enz. enz. Ook voor tmsschendekspassagiers is zorg gedragen. In plaats van allen in
één ruim te moeten vertoeven, zjjn er thans voor hen
ook hutten van 4 of 6 personen en eveneens badgelegenheden. Een tweede punt dat dit reuzenschip
van haar zusters onderscheidt, is, dat er mede het
dubbelschroefsysteem bij de vloot derAmerikaansche
wordt ingevoerd.
Het gevolg daarvan is dat het schip in het bezit
is van twee op zich zelf staande stellen machines,
waardoor, mocht er ongelukkiger wijze Boms één
breken, het schip nog met zrjn andere in behouden
haven kan komen.
De machines zijn van het triple componnd systeem
met zuigers van 26>£, 43>£ en 72 duim middellijn
en 51 duim Blag. De middellgn van de twee schroeven
is 17 voet, de spoed 22 voet. Het behoeft natuurlijk
geen nader betoog dat alle verbeteringen die in den
laatsten tjjd op technisch gebiedzijn uitgevonden, haar
toepassing op dit schip hebben gevonden. Zoo is er
een nieuw stuurtoestel (Wilson Perry-patent) dat door
middel van veeren den druk van het water tegen het
roer breekt, vervolgens Thomsons kompassen, zoo ingericht, dat de trilling van het schip op dit fijn besnaarde werktuig tot een minimum wordt herleid enz
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Na ten slotte nog te hebben meegedeeld, dat in
verband met de lengte van het schip, op het achterBchip nog een tweede brug is aangebracht moeten
worden, geven we tot besluit eenige cgfers.
De lengte is 485, de breedte 53, de holte tot aan
het tentdek 42 voet. De gemeten tonnenmaat is
9000 tons, aan waterballaat kan 1277 tons worden
ingenomen, terwgl de buniers plaats aanbieden voor
1299 ton kolen. Be machines hebben 5700 PK. ontwikkeld bü een stoomdruk van 180 pd., zoodat in
geladen toestand gemiddeld 16 mgl kan worden geloopen, wat een overtocht naar New-York in 9 dagen
waarborgt.
In bet geheel telt het schip 150 ventilators. De
equipage van de Rotterdam is alles en alles ± 140
man, waarvan 50 voor de machinekamer. Er kunnen
200 eerste, 150 tweede en 1000 tnsachecdekspassagiers
worden opgenomen. Het eerste vertrek van het schip
is op 18 Aug. van Botterdam bepaald.

Lage telephoontarieven.
De pogingen, door de Nederlandsche BellTelephoon-Maatschappg gedaan, om bij installatiën, die èn in het lijnwerk èn in de
toastellen aan hooge eischen van techniek
voldoen, toch een zoo laag mogelgk tarief
toe te passen en daardoor de telephoon veel
meer dan tot nu toe het geval was, ingang
te doen vinden, worden met goed gevolg
bekroond.
Sedert de gemeenten Den Haag, Groningen,
Zaandam, Utrecht, Haarlem en andere, de
concessiën verlengden en in meerdere gemeenten als Veendam, Almeloo, Hengëloo e.a. netten
werden aangelegd en de abonnementsprijs tot
f 40 is teruggebracht, is hot aantal geabonneerden

F. C. E. Meijer, t

Heden had op Nieuw Eik en Duinen, in tegenwoordigheid zijner talrijke vrienden, dc begrafenis
plaats van den gep. luit.-kolonel, oud-chef van den
telegraphischen dienst in Ned.-Indië, Friedrich Carl
Ernst Meijer.
Geboren te Keulen in 1833, bereikte hfl den leeftijd
van 64 jaren.
Als cadet te Berlijn in dienst getreden, werd Meijer
in 1850 bevorderd tot Port d'Epée-Föhnrich big het
18de Pruisische infanterie rsgiaent, en legde in 1852
het officiersexamen at. In 1851 nam hfl ontslag uit
den PruUischen dienst en begaf zich naar Ned.-Indië.
In 1861 werd hjj aldaar benoemd tot 2e-luitenant
der inf., in 1867 bevordord tet Iste-luitenant, in
1874 tot kapitein, in 1882 tot majoor en in 1886 tot
luit.-kolonel, waarop hg, op zijn verzoek, in 1888
eervol uit den militairen dienst ontslagen werd.
In 1874 werd Mejjer genaturaliseerd als Nederlander, en tot zijnen dood had hjj zijn nieuw vaderland,
dat h(j niet heeft willen verlaten, lief.
Bjjna zijnen geheelen dienßttijd bracht hg door bij
den tcpographischen dienst, waarvan hij een sieraad
Uitmaakte, en waaraan hj' gewichtige diensten bewees.
In vferband met dezen werkkring was Meijer, sedert
1876, geplaatßt bij den generalen staf van het Ned,Ind. leger.
In 1859 maakte hü de Bonische expeditie mede,
en ettelgke jaren bracht hü op het oorlogsveld, in
Atjeh door. Hoe hü zich daar wist te onderscheiden
bewgzen de koninklgke belooningen, die hem ten deel
vielen.
De overledene was een edel mensch, hoog gewaardeerd in een uitgebreiden vriendenkring.
Hü was versierd met de Militaire Willemsorde 4e
kl., den Ned, Leeuw en de eeresabel.
ONDERWIJS.

belangrij gestegen.
Maatschappn
exploiteer^ waron aangesloten.
overal

Examen Fransch L. O.

In do gem^nten &<, do

's-GbAVENHAGB, 2 Ang. Geëxamineerd 15 mann
nu
en 13 vr. cand,; geslaagd de dames: M, S. van den
Bosch, van Goes; M. L. Hoffmann, van Haarlem;
op 1 Januari 1896 1603
A. M. J, Prins, van Schiedam; B. J. Krugne, van
1 Januari 1897 1963
Botterdam; C. E. de Wolff, van Werkendam; J. L.
„ 1 Juli 1897 2352
Barbiers en L. W. Zaalberg, beiden van Oosterbe«k;
Het getal geabonneerden is dus in ander- H, Gast, van Leeuwarden; en de heeren H. A. Clerx, van
A. J. d'Haens, van Graauw; J. A. van Aalhalf jaar met 749 of met ca. 47 pCt. ver- Breda;
deren, van Doesburg; C. Kloosterman, A. Bom hoff,
meerderd.
P. Elzer en J. W- van der Zanden, allen van AmsterDe toekomst behoort dus aan de goedkoope dam; H. F. C. Berckenkamp, van Den Haag; C.
Weverling, van Botterdam; J. A. Schot, van Den
telephonie.
Haag; P. Bonner, van Egmond a/Zee; J. M. H.
Bitzen, van Schin-op-Geul en A, J, N. Bakx, van

„

Kapitein H. B. Kip.
Te 's-Gravenhage is overleden de gepensionneerde kapitein-ter-zee H. B. Kip, oud-

gouverneur van Cura*;ao en onderhoorigheden,
ridder van de Militaire Willemsorde en van

den Nederlandschen Leeuw.
De teraardebestelling zal plaats hebben
aanst. Woensdag, des voormiddags te 11 uur,
van het sterfhuis, Celebesstraat 44, ter begraafplaats Nieuw Eyk en Duinen.
(.Reedt in een deel onzer vorige oplaag kortelijk

vermeld.)

Prins George van Saksen, broeder van den
koning van dezen Staat, is gisteren met
prinses Mathilde, zgne dochter, in Den Haag
aangekomen. Beide vorstelgke personen werden opgewacht en verwelkomd door de te
Scheveningen vertoevende vorstin van Hohensollern—Sigmaringen die den prins en de
prinses in haar equipage naar Scheveningen
geleidde, alwaar zij afstapten in een der
villa's behoorende tot het Hotel Kurhaus,
Prins George van Saksen, die den leeftgd
van ongeveer 65 jaarbereikt heeft, is generaalveldmaarsohalk in het keizerlgke leger van
Duitschland.
De prinsen en prinsessen die Zondag te
Scheveningen zgn aangekomen, zgn: prinses
Augusta Victoria, prins Frederik Victor en
prins Frans Joseph van Hohenzollern-Sigmaring en kinderen van den erfprins van dit
vorstendom. De beide prinsen zgn tweelingen,
geboren 30 Juli 1891 en hebben dus Vrgdag jl. hun 6e levensjaar bereikt. De prinses
is 7 jaar.
Vergaderingen, Dinsdag 3 Aug.
Horlogemakersvereeniging //Christiaan

Verg.

Huygens".

8% n. Boode Leeuw.

Uit de „Staats-Courant".
Kon, besluiten. Benoemd tot hoogleeraar in de
faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Rgksuniversiteit te Utrecht, om önderwgs te geven in het strafrecht en de strafvordering, mr. D. Simons, advocaat te Amsterdam.
Benoemd tot Kükalandbouwleeraren H. K. H, A.
Mayer, te Arnhem, U, J. Mansholt te Dordrecht,
C. Nobel, te Schagen, en S. Koenen, te Deventer, thans tgdelük als zoodanig werkzaam.
Met ingang van 1 Sept. 1897, aan den kolonel,F.
baron van Aerssen Begeren van Voshol,
op zün verzoek, eervol ontslag verleend uit de betrekking van militie-commissaris in de prov. Overgsel.
Aan den controleur der directe belastingen en van
het kadaster L. C. Blom te Zwolle, op zg'n verzoek, eervol ont3lag uit 's Rijks dienst verleend, behoudens aanspraak op pensioen; aan A, C, Gro eneve Idt Hzn,, op zgn verzoek eervol ontslag
verleend als burgemeester van Wijngaarden.
Pensioen verleend aan D. J, d e Jongh,/ 214;
W. Barneveld,/ 330; G. J. Getk a t e, f 253;
P. J. Teunissen, 294.
Aan den kapitein der infanterie van het leger in
Ned.-Indië G. K n o b 1 o c h, vergunning verleend tot
het dragen van den gesp //Paris" aan de Duitsche
edaille voor den veldtocht tegen Frank'B7l, tot het dragen waarvan hg reeds
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particulier onderwgzer te
verleend tot het aannemen van
■cier d'Académie", hem door den
minister van openbaar önderwgs en schoone kunsten
der Franscuo republiek geschonken.
Vereeniging. De St.-Ct. bevat de bü Kon, besluit
goedgekeurde statuten der vereeniging: //School voor
bouwkundig teekenen voor ambachtslieden" te Tholen.

* DELFT, 2 Aug. In de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad werd eervol ontslag
verleend aan den neer J, N. Verschoor als directeur
der bank van leening en hem een pensioen toegekend
van/ 1160.—; in verband met dat ontslag werd
besloten den éérste-ambtenaar C. D. Mension op een
salaris van f 1200.— zonder meer tgdelük met de
waarneming te belasten, tot het organisatieplan der
bank van leening is tot stand gekomen.
Dr. A. BresterJz. werd voor den cursus 1897/98
ontheven van het geven van lessen in de natuurlgke
historie aan de H.B. school.
De verordening tot regeling van het önderwgs op
den handelscursus en de invordering van het schoolgeld werd vastgesteld.
Het voorstel tot het bouwen van een nieuwe school
op een terrein aan de Doelenstraat en tot vergrooting
der school n°. 2b werd aangehouden. Het rapport
der commissie betreffende de regeling der jaarwedden
van de leeraren aan het Gymnasium werd zonder
discussie aangenomen.
* ZUTFEN, 2 Ang. Door B. en W. dezer gemeente
werd heden den Baad aangeboden de gemeenterekaning tover 1896, wgzende in ontvangsten op
y 452,352.59, in uitgaven op / 440,045.16%, alzoo
gjuitende met een batig saldo van 12,307.42%.
* LEEUWARDEN, 2 Augs. De heer mr. D. van
der Veen herdacht gisteren onder vele blüken van
belangstelling zgn 25-jarigen dienst als gemeenteontvanger. Vaa het gemeentebestuur, van de hoofdambtenaren der gemeente en van zün kantoorpersoneel
ontving hü prachtige geschenken.

’

POSTERIJEN EN TELEGRAFIE.

Arnhem.

Examen Engelsch L, O.
'S-Gbavenhage, 2 Aug. Geslaagd de heeren K.
Buiter, van Puttershoek; A. Westerbrink, van Groningen; S. Hijenga, van Gorredijk; A. H. Habels,
van Maastricht; W. Stroo en N. J. v. i. Duijn
Schouten, beiden van Vüssingen; G. H. Marsman,
van Varseveld; D. van Heerde, van Abbega; P. Heeres,
van Groningen; H. Heimans en B. C. Post, beiden
van Zwolle; L. G. van Bandwrjk en W.H. Waanders,
beiden van Botterdam; J. P. Binkema, van Leiden,
en J. Bosma, van Utrecht. Geëxamineerd 26 can-

didaten.

Emamen Hoogdnitsch L.-O.
's-Gbavenhage, 2 Aug. Toegelaten de heeren W.
Boog, van Nieuw Schoonebeek; A. W. Frens, van
Boxmeer; L. M. Goossens, van 's-Hertogenbosch: A.
Groeneweg, van Amsterdam, en de dames; P. M.
Berkeljon, van Heythuysen; H. de Boer, van Hoogezand; L. G. van Oordt, van Tilburg; en M. J. H.
Baetsen, van's-Gravenhage. Afgewezen 4 mann. cand.

Examen Gymnastiek L.-O.

Haablem, 2 Ang. Geëxamineerd 4 mannel, candidaten. Geslaagd J. H, Lenssen, Maastricht.

Examen apothekersbediende.
Abnhem, 2 Aug. Geëxamineerd 3 m. candidaten.
Geslaagd de heeren C. A. Stroobergen, geb. te Goudswaard en J. van der Plas, geb. te Overschie.

Roeien.
In de Ned. Sport schrijft dr. R. J. Th.
M e u r or een en ander over het mededingen
van de Hollandsche ploegen aan de Henley.
Dr. M. keurt het af, dat die ploegen dit jaar
voor Henley gegaan zijn. „Blussé had krachtens zgne vorderingen en antecedenten gegronde hoop zijn nummer te winnen, doch de
anderen...?" Dr. M. heeft niet vroeger gesproken, omdat hij meende van bemoei- en
partijzucht beschuldigd te worden, en zijn
Waarschuwende stem had toen niet gebaat.
„Doch de wrevel zoo vervolgt dr. M. dien
ik in mij voel, nu de goede naam, dien de
Hollandsche roeisport in Engeland had, bedorven is, brengt er mij toe, om ook nu nog mijne
afkeuring neer te schrijven over het gaan
van Triton en Laga naar H., en die te
argumenteeren. Het recht om er heen te gaan,
of, wat hetzelfde is, de gegronde hoop op
behalen van succes, hadden noch de acht van
Laga, noch de acht, ja noch de vier van
Triton. Waarop heeft Laga zijn kracht gebaseerd? Zeker niet op de nederlagen, die zij
geleden hebben. Waarop Triton? Zeker toch
niet op de overwinning, die zij op Laga
behaalde."
In Laga keurt dr. M. af, dat zij reeds de
tweede acht, die de vereeniging ooit had,
uitzond. Haar ontbrak dus een maatstaf ter
vergelgking. En zou 't dan niet goed zijn eens
anderen, die oordcelen kunnen, om raad te
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vragen ?
//En .Triton? De acht van verleden jaar was goed,
doch m.i. niet sterk genoeg voor de Grand. Welnu,
toen een hunner beste kzachten de ploeg verliet en
zg'n plaats werd ingenomen door een minder goede,
had Triton niet mogen inschrgven; dat was het verplicht aan zün eigen naam en aan de Hollandsche
roelsport. Ook de vier van Triton, wier grooie verdiensten ik ten volle erken, heeft zich roekeloos in
den stig'd begeven. Het gaat tech niet aan, om zonder
do noodige voorbereiding in een voor hun geheel vreemd
type vaartuigen den strüd aan te gaan met de beste
Engelsche ploegen. Die nalatigheid betreur ik ten zeerste, want zg was, mits de noodigeoefening was voorafgegaan, wel in staat gewee3t nieuwen luister aan den
Hollandschen naam bü te zetten... Door te zeggen,
dat de ploegen niet naar H. badden mogen gaan,
zeg ik niet te veel, dat bewees de uitslag. Tritons
acht toch nam van de ze 3mededingers wat tgd
betreft, de vierde, misschien de vgfde plaats in
terwgl daarenboven nog een viertal andere achten
sterker waren dan zü. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de acht van Laga.
«Wanneer men mgne opinie zou vragen, hoe sterk
een acht dan wel zou moeten zün, om met kans op
succes ln de Grand te starten, dan zou mün antwoord luiden, dat eene ploeg uit Amsterdam op den
Amstel de 2000 M. moet kunnen afleggen in 6.20 »
6.25. En deze bewering berust op de ervaring met de
acht van Nereus opgedaan. Deze toch had vóór den
wedstrüd op de Koninklijke geroeid 6 min. 41 sec. Met
het oog op de mededinging in Henley, werden de
roeiers eerst langzamerhand in conditie gebracht, en
waren zü dit nog niet op de Koninklgke. In Henley
zelf kon dan ook nog veel van hen gevergd worden, en
zün zg sedert den wedstrüd der Koninki. nog zeker 15
è 20 sec. vooruitgegaan. Een ieder die de verslagen van
den wedstrüd in Henley gevolgd heeft, weet, dat de
ploegen voor de Grand van '95 niet minder waren dan
die dit jaar startten, en dat iedereen het er over
eens was, dat Nereus toen een mooie kans in de
Grand had gehad, hetgeen ook bleek uit den door
hen gemaakten tgd. Dat detüdendit jaarzoo büzonder mooi waren, lag alleen aan het weer, nog nooit
waren de condities in H. zoo gunstig als dit jaar
voor het maken van records. Voor de Thames Cup
mag de tgd pl.m. 10 sec. hooger zün,du56,30a6,35.
Wat nu voor Amsterdamsche ploegen geldt, geldt nog
niet voor ploegen, die gewoon ign in diepe vaarten te
roeien waar het water veel kalmer is, en waar wegens
de grootere diepte niét zooveel zuiging plaats heeft.
Voldoet een ploeg aan deze eischen, dan is zg' verantwoord; verliest zij, dan maghaar ra. i. niemand een
verwijt daarvan maken. Welnu aan ideze eischen

Te Zutfen h benoemd tot leeraar in de plant- en
dierkunde aan het Gymnasium en de H. B. School
de heer H. D. Tjeenk Willink, doctorandus te Leiden;
id. in de Hebreeuwsche taal san het gymnasium, dr.
H. W. Ph. E. van den Bergh van Eystnga; id. in
de Ned. taal en letterkunde aan het gymnasium, de
heer K. O. Meinsma, thans tijdelijk leeraar.
voldeden geen van beide ploegen. De acht van
Triton kon verleden jaar, zooals mg persoonlijk
De gemeenteraad van Gorinchem heeft aan den door leden van Triton is verzekerd, op' baanheer H. L, Hegkoop, op diens verzoek, eervol ontslag tjes nauwelijks onder 7 min. komen, en heeft
verleend als leeraar in de Hoogduitsche taal- en verleden jaar op den wedstrüd der Koninklijke bü
letterkunde, alsmede in het schoonschrijven aan de goed weder 6.48 geroeid, en dat was nogwel de oude
H. B, school en in de Hoogduitsche taal aan het combinatie. Het verschil in tgd tusschen de win
6.51
en van Triton pi. m. 7.17—
Gymnasium aldaar. Tevens werd besloten hem voor nende ploeg
één jaar een toelage van f 600 toe te kennen.
d. i. 26 sec, komt dan wel overeen met hetgeen
ook volgens mgne meening de ploeg sterker had moe-
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KERKNIEUWS.
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zün."
En aan het slot:

ten

//Eindelgk nog een woord ter opwekking. Van bevoegde
Beaumont,
züde vernam ik, dat Blackstaffe,
In de zitting van gisteren werd door de vergadein de Diamond Scalls,
ring een telegram van gelukwensching aan Hare Croft en andere mededingers dit jaar
aan het kammet groote
Majesteit verzonden, terwijl door den Voorzitter een pioenschap waarschünlükheid
Nederland znllen deelnemen. Laten
voor
woord van hulde aan Haar werd gewgd
de Hollanders trachten revanche te nemen; laten
Aan de orde waren verschillende missives van J.
scullers, zoowel jongeren als ouderen, ook zg,
onze
Biemond c. s. te Nieuw-Vennep, in zake moeielük- die reeds de roeispaan
ter
hebben gelegd, alle
heden, ontstaan door de verandering der grensschei- krachten inspannen, om hen,züde
dieons als sportbroeden
ding tusschen de gemeente Kage en Nieuw-Vennep.
harte welkom zün, waardig en in grooten getale
Besloten werd met wgziging van het synodaal besluit van
ontvangen."
te
omtrent bedoelde grensscheiding van 1894 te bepalen, dat de renten van het kapitaal tet zelfstanPaarden.
disrmaking van Abbenes, in het belang van dit
laatste gedeelte van Nieuw-Vennep zal gebruikt
Gisteren werd in de Heemstralaan te Baarn een
worden, en dat vooifcs in deze buitengewone omstan- haiddraverg gehenden van paarden van zessen klaar,
digheden, een subsidie ad 500 uit bet fonds ter waaraan deelnamen Sador, VI. Hollander, Moquette,
voorziening in de geestelijke behoeften, ten behoeve Newbold, Willem 111, Buntreis, Martin, Lucille,
van een godsdienstonderwg'zerte Abbenes, Ban Nieuw- Rtjeeted, Angiline en Wim, Na den eersten omloop
Vennep zal worden toegekend, behalve een toelage van waren nog aangebleven Wim, Sader, Moquette, Wil-

Synode.
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KUNST EN WETENSCHAPPEN.

RECHTSZAKEN.

SPORT EN WEDSTRIJDEN.

6*/isec; Ouzon (Frankiijk) tweede; Ras-

mussen Tjarbj (Denemarken) derde.
Verder werd een match over een Eng. mgl
gehouden
tusseben den Duitschen professional
Blükens bij het Departement van Marine ontvangen Arend en den üeenschen
amateur-wereldbericht is Hr. Ms. flottieljevaartuig Edi, onder bevel
van den luitenant ter zee der lste P. A. It. Henmquin, kampioen Schrader. Arend won met
2 dezer te Colombo aangekomen.
5 lengten; tijd 2 min. ól sec.
(.St.-Ct.)

ZEE- EN LANDMACHT.

personeele wedstrüden.
De uitslag was van den korpswidstrijd, waarvoor
72 vereenigingen stonden ingeschreven:
No. 1 //Onder Ons" van Botterdam, met 272 in
40 worpen; No. 2 //Hard gaat ie" van Haarlem, met
265; No. 3 //Je Maintiendrai" Den Haag, met 257; |
No. 4 //'s-Gravenhage I', met 255; No. 5 //De Kroon"
van Haarlem, met 239; No. 6 //Unknown" van Botterdam, met 237; No. 7 //Kampioen I", van's Graven-

of de onderzijde van den ballon naar den beschouwer toegekeerd was, en dus een punt
van den aequator 't hoogst boven water uitstak, dan zou zich ook het verschijnsel van
overlangsche naden voordoen. Maar nu de
argumenten vóór en tegen weer zoo belangrgk
vermeerderd zgn, is 't zeker beter, voorshands
geen verdere onderstellingen te maken dien-

aangaande."

Het inaestorte huis.
Omtrent de ruïne die te Botterdam door
den bouw van het z. g. Witte Huis is ontstaan (zie ons vorig ochtendblad) meldt de
N. R, Ct. nog het volgende:
Een ontzettendan warboel gelijk, ligt thans
alles door en over elkander, aan wind en weder
blootgesteld, verbrijzeld, gedeukt en vernield
onder puin en balken bedolven.
Het tramverkeer was gisteren in den voormiddag in het belang der veiligheid gestremd;
een cordon politieagenten weerde iederen
nieuwsgierige. Honderden hielden zioh gisteren den geheelen dag op in de nabijheid, doch
op behoorlijken afstand, om de ruïne in
oogenschouw te nemen.
Na het omtrekken van het gedeelte huis
herhaalden zich de instortingen niet meer.
Alle werkzaamheden aan de fundeering van
„het Witte Huis" zgn tot nader order gestaakt.
Slechts drie heipalen waren in den grond
gebeid, toen de werking in dr. Van Loou's
huis reeds begon.
Volgens de meening van deskundigen zal
het door dr. Van Loon bewoonde huis, althans
het gedeelte aan de zijde der Wijnstraat uitkomende, gesloopt moeten worden. Een
beslissing was gisternamiddag nog niet genomen.
Het is aan dr. Van Loon mogen gelukken
een gedeelte van zgn allernoodzakelijkste

werktuigen in veiligheid te brengen. Zgn
gansche meubilair, voor zooverre het niet verwoest is, bevindt zich nog in het gevaarvolle
pand. Er blijkt meer meubilair vernield dan
men aanvankelijk vermoedde.
Ook de heer M. H. Moses, bewoner van
pand No. 8 in de Wijnstraat, grenzende aan
het gedeeltelijk ingestorte huis, heeft wegens
het gevaar dat dreigde, zgn woning moeten
verlaten, terwgl verschillende goederen haastig
in veiligheid gebracht worden.

Gisteravond kwam trein 38 van Antwerpen,
zonder) aansluiting met Pargs, te 7 u. 3 m.
alhier aan.

Schieten.

strüdsprüs door B. baron van Pallandt, te Eerde; weder vertrekken, doch had daardoor bijna
en de match 3 doubletten L. C. P. (20 M. voor een uur vertraging.
schutters wier handicap A 20 M. of meer bsdraagt,
voor de overigen 17 M.) door F. I. Evekink Burgers, te Arnhem.
Ooievaars op Linnaeus.
Het aantal schutters was 33.
In de Augustus-ailevering van De natuur
in! deelt de heer S. M. Garth o f f, bloeCricket.
Te Leiden gaf'gisteren de voetbalclub Ajax I van mist, een en ander mede omtrent de ooievaars,
die van 1888—1897 verblijf hebben gehouden
daar een returnmatch tegen Bood en Wit van Haarlem. Ajax won met 61 ruos: 143 tegen 82.
op de terreinen der vroegere Tuinbouwschool
Do vorige match, te Heemstede gespeeld, had Bood „Amsterdam" te Watergraafsmeer. Hij schrijft:
en Wit met 113 tegen 102 runs gewonnen.
ln 't najaar van 1887 kapten we uit een flink hooer bleef nog 20 M.
gen populier den kop weg
stam over
brachten een oud wagenwiel naar boven

achter. De aannemer kad zgn werklieden tegen
ongelukken laten verzekeren.
Te Alkmaar komen des Vrijdags, wanneer

kaasmarkt wordt gehouden, steeds vele
vreemdelingen. Natuurlgk alleen als belangstellende toeschouwers of toeschouwsters,
zonder zelf aan de werkzaamheden deel te
er

nemen.

Den vorigen Vrgdag echter was dit laatste
wèl het geval; terwijl de markt in vollen
gang was, vroeg eene kleine Engelsche dame
om het zeel van een der dragers en droeg
toen, met behulp van een kaasdrager, alsof
zg' dit meermalen verricht had, twee berries,
wegende te zamen 482 KG. kaas, van de
markt naar de weegschaal.
Daarna ging zij met den haar vergezellenden heer verder, alsof er niats gebeurd was.
De kaasdragers en de andere bezoekers van
de markt hieven een luid hoezee aan ter
harer eere.

Sedert onheugelijke tijden Jag in de Zui
derzee, ongeveer een half uur ten N. N. W.
van Harderwijk, een steen waardoor reeds
menig vaartuig schade had beloopen. Aangewende pogingen om dat voor de scheepvaart
zoo lastige voorwerp te verwijderen, bleven
om verschillende redenen vruchteloos. Toen
echter nu in het begin van dit jaar
wederom een vaartuig door de aanwezigheid van dien steen schade beliep, doch
thans zoo erg dat het zonk, werd opnieuw tot de opruiming besloten on bg aanbesteding het werk gegund aan den reeder
v. d. Wal te Harlingen, die Vrgdag jl. in zeer
korten tijd dien steen lichtteen te Harder wijk
aan den wal bracht. Het geyaarte weegt ±
3000 pond, heeft een middellgn vau 2.20 M.
en een hoogte van 0.70 M.

De burgemeester der gemeente Rheden
(Gelderland) heeft de ingezetenen bg bekendmaking gewaarschuwd voor het nuttigen van
rauw varkensvleesch, daar bg onderzoek gebleken is, dat van varkens, die met afval en
melk van boterfabrioken gevoed waren, 60 a
70 pCt. tuberculose, en van varkens die met
allerlei voedsel gemest waren, 22 pCt. tuberculose had.

Bg het examen voor vroedvrouw moeten
de candidaten ook eenigszins thuis zgn op
het gebied van het lager önderwgs en worden
haar vragen gedaan over taal, geschiedenis,
aardrijkskunde enz. Die vragen zgn zeer
eenvoudig.
Bg eene vorige gelegenheid werd aan een
van haar gevraagd naar den naam van den
moordenaar van den Zwijger. De examinator
wilde haar een weinig op weg helpen en
zei: Geer....
O, ja! En nu noemde de candidaat den

—

naam van
Gerard is.

—
—

een

novellist, wiens voornaam

Ditmaal werd eene van haar gevraagd
of zij ook iets wist van onze zeehelden.
Het antwoord luidde bevestigend.
Van wien weet u wat te vertellen?
De candidaat dacht een oogenblik na en

zeide toen; Verspiek.
Waarschijnlijk bedoelde zg Van Speyk,
wiens naam zg volgens 't Geldersoh dialect
uitsprak.
En wat weet ge van hem?
en bonden dit met vier Btevige, gegalvaniseerde draGeneraal Verspiek heeft onder Napoleon
den goed vast. Op 't rad zelf legden we eenige takken den brand in 't kruit gestoken, luidde bet
Aan het Kralingsche Veer werden op 2 Aug. aan- en
bonden ook die goed vaat tegen het afwaaien.
gevoerd 6 wint ir- en 460 zomerzalmen. waaronder
Zoo
bleef 't den winter door liggen totdat op 16 antwoord, dat zeker minder juist was, maar
248 Br. Jacob.zalmen, die 85 c. tot f 1,25 per %
's morgens 8% uur de eerste ooievaar op waarop de candidaten toch waarsohgnlgk niet
Maart
1888
kilo opbrachten,
't nest aankwam, 't Wüf jevolgde spoedig. (Gewoonlük zouden worden afgewezen.
{Arnh. Ct.)

—

VISSCHERIJ.

Te Harlingen was van 25 tot l Augustus de aan
voer zeevisch ala volgt 51 mand rog; 2926 stuktongen; 182 stuks tarbot en Grieten; 540C0 pons
kleine schol: 2000 pond scharren; 185 baald
mosselen; 23 baal alikruiken. De rog werd naar
België verzonden de mo .selen en alikruiken naar
Londen en Huil de overige vitch kwam aan opkoopers ter verzending en aan venders.
Van de haringvisscherü arriveerden te Maassluis
de schepen: Voor de le reis logger Ma 58, Thorbecke,
L. Vroombout, met 8 last; loggei Sch. 301, Nüverheid I, C. v. d. Zwan, 11 last; bomsch. 297, Wisselvallig, J. Boeleveld, 10 last.

ALLERLEI.
Een

’

en Leeuwen werd aangehouden; aangezien de en eerst veel later met
die er ook goed
stukken niet in orde waren.
afgekomen waa, weer in de baan kwam. Martin en
zgn berüder Matze kregen, terecht of te onrechte, de
Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Purmerland, J.J. schuld en reden niet meer mee.
In den tweeden omloop vielen Sador, Moquette en
H. Bange Jz., te Langezwaag; te Culemborg, J. L.
Rejected alle met 3 ritten af, waarna Willem 111
Bommezgn, te Sneek.
Aangenomen: Naar Warfum, door M. Hefting. te eerst Wim en vervolgens Luoille Bloeg en alzoo den
Siddeburen; naar Nieuw-Loosdrecht, door G. Vel- prgs van 200 won. Wim en Lucille kampten n»
nog om de le en 2e premie / 100 en 50 en Wim
lenga, te Kootwgk.
Bedankt: Voor Heeze ca., door A. S. Gallee, werd winnende.
te Everdingen; voor Stevensweert door G. van Weühe,
te Voorhout bü Leiden; voor Woudsend en Indüke,
Athlethiek.
deor J. de Visser te Brakel; voor 's-Gravenhage H.
de
Door
Botterdamsche Athletiek-Vereeniging Pro
M. van Nes te Botterdam.
Geref. Kerken, Bedankt: Voor Oudega, door A. P. Patria zg'n ter gelegenheidvan haar tweejarig bestaan
op Zondag 8 Augustus nationale athletische wedstrü
Lanting,, te Gameren.
den uitgeschreven, te houden op den Dordtschen
De bisschop van 's-Bosch heeft benoemd tot pastoor straatweg.
der nieuwe parochie Berkdgk te Kaatsheuvel den
Het programma bestaat in no. 1 1 Eng. mgl
heer A. J. M. Sweens; tot kapelaan te Baamsdonk (160 M.) Hardloopen, le prüs grootezilveren medaille,
den heer J. Mostermans; tot rector van het Liefde2e pr. zilveren Kruis, 3e pr. zilveren medaille.
No. 2, 10 KM. wandelen, prgzen als fcoven.
gesticht te Millingen den heer J. van den Akker; tot
kapelaan te Bakel den heer O. J. van Dorenmalen;
No. 3, 10 KM. Hardloopen, kampioenschap van
tot kapelaan te Nuenen den heer M. F. Dekkers, en Nederland. Kampioenprg's groote verguld zilveren
tot kapelaan te Luüks Gestel den heer A. F. Teur- medaille, le pr. groote zilveren kruis, 2e pr. groote
zilveren medaille, 3e pr. zilveren medaille, 4e pr.
jings; de twee laatste priesters van het Seminarie.
bronzen medaille.
De wedstrijden zullen gehouden worden volgens
reglement van den Ned. Atbletenbond en zün alleen
opengesteld voor leden en candidaat-leden van dezen
Door tusschenkomst van den heer E. C, Bond.
Ninaber, te Amsterdam heeft de heer W. C.
Korthals, te Heidelberg, aan het Nederlandsch
Turnen.
Museum ten geschenke aangeboden eene kleine
Het provinciaal gymnastiekfeest mot wedstrüd, lop
arreslede met beschilderden bak, benevens een initiatief der gymnastiek- en schermvereeniging
volledig paardetuig; dagteekenende uit de Hannibal te 's-Hertogenboech op het terrein der
tentoonstelling aldaar Zondag gehouden, is uitstekend
laatste helft der 18de eeuw.
Aan den schenker is de dank der Regeering geslaagd.
De prgzen weiden behaald als volgt:
betuigd.
(St.-Ct.-)
De verguld zilveren medaille, door de cfficierengymnastiekvereeniging te 's Hertogenbosch, beschikbaar gesteld voor gang en houding tüdenß den optocht, door de vereeniging K. Z. O. D. gevormd uit
van het 2 regement infanterie.
Vier personen, dia «ich ieder voor ’25 tot onderofficieren
Voor de toestel-oefeningen werden de twee prüzen
meineed hadden laten omkoopen, zgn door de toegekend: de le, een verguld zilveren medaille, aan
rechtbank te Groningen veroordeeld tot een de vereeniging Hannibal; de 2e, een zilveren medaille,
jaar, en hij, die den meineed uitlokte, tot 2H aan de bovengenoemde vereeniging K. Z. O. D.
Te halfzeven had de plechtige uitreiking der prüzen
jaar gevangenisstraf.
plaats, die geschiedde door den voorzitter van het
Uitvoerend Comité, den heer Joh. van de Ven, voor
den eersten prg's en door den voorzitter der feestcommissie, den heer P. M. J. Meuwese, voor den
Wereldkampioenschappen le Glasgow.
tweeden prgs.
Namens de Officieren-Gymastiek vereeniging werd
GLASGOW, 2 Aug. (Reuters speciale door
den 2e luitenant Amweg aan den directeur van
dienst voor het Handelsblad.) Hedenavond Kameraadtchap
zij ons doel een medaille overhaneindigden de wedstrijden om de wereldkam- digd voor gang en honding van diens vereeniging.

Ocntencroiacr.

Gistermorgen kon de sneltrein van Arnhem
Bg' den grooten jaarlükschen Bchietwedstrgd op
naar Rozendaal (trein 105) wegens een defect
Ligowsky Clay-Pigeons, Zaterdag vanwege de Nederlandsche Jachtveeniging Nimrod te .Arnhem gehouden, aan den wissel het station Tilburg niet binis de openingsprüs gewonnen door: A. Bn. v. d. nenkomen. Nadat een en ander met verHeyden van Suderas; de Nimrod's prgs door E. eende krachten hersteld
was, kon de trein
W. de Fielietaz Goethart, te Apeldoorn; de twee-

Andrè.a ballon.
oud-wal visch vaarder schrijft aan G'èteborgs Handelstidning dat hij bij de Moermankust, ongeveer op de plek waar Lehmann het
voorwerp gezien heeft, veel doode walvisschen
heeft zien drgven (wanneer?), zoon walvisch
kon z. i. wel voor een ballon aangezien
lem 111, Lucille en Rtjeeted.
’l5O voor het overige van dit jaar.
Een verzoek van den ring van Noordwgk om
Martin en Lucille waren niet geluk afgegaan en worden. meening schgnt
bevestigd te worden
Deze
dispensatie van Art. 23 Begl. op de vacaturen voor moesten keeren, ten gevolge waarvan Lucille onderste
dat de JV. R. C.
schrijven
toegestaan
volgende
Kage,
de gemeente
werd
voor den tüd van boven gereden werd, zün berüder Steinnagel verloor door het
een jaar en op de bekende voorwaarden. Een gelgk en er van door ging, Baarn door naar den kant van van den heer C. J. Bottemanne te Bergenverzoek van den ring Batenburg voor de gemeente de Eem, waar het dier bg Kuger opgevangen werd, op-Zoom ontving.
Steinnagel,
Puflgk

Ten behoeve] van dei militaire* oefeningen zal in
het groepshoofdkwartier Vreeswgk voor het tüdvak
van 12 tot en met 26 Augustus a.s., in verbinding
met het Bgkstelegraafkantoor te Utrecht, een tgdelgk militair telegraafkantoor, met den naam *Vrceswg'k militair", voor het verkeer geopend zü'n.
De diensturen zg'n bepaald ala volgt: op werkdagen van 6 u. 30 m. voor- tot 9 u. 30 m. namiddags; op Zon- en feestdagen van 7 u. 30 m. voortot 8. u. 30 m. namiddags (spoortüd).
Achter den naam van het bedoelde militaire
hoofdkantoor zal in de adressen van telegrammen, pioenschappen.
Kegelen.
tot inlichtingen van den militairen telegraafdienst,
Van het amateur-kampioenschap over 100
de naam van het militaire kantoor voor bestemming K.M., met
Na
die tot laat in den avond
kamp
een
flinken
gangmaking, was de uitslag: duurde, eindigde Zondagavond
door de afzenders tusschen haakjes kunnen worden
het kegelconcours op
Gould (Engeland) eerste in 2 u. il 9m. het sportterrein, voor zooveel betredende korps- en
gesteld bgv. //Vreeswgk militair (Everdingen)".
(St.-Ct.

hage met 236; nr. 8 //Eecht Vooruit" van Groningen
met 231; nr. 9 *Alcmaria Vitrix" van Alkmaar met
230; nr. 10 »Becht naar 't doel" van Botterdam met
228; nr. 11 //Harmonie I" van Leiden met 228;
hï, 12 fDoor oefening grooter" van 's Gravenhage,
met 227; No, 13, //Links in die Gasse", van 's-Gravenhage, met 225; No. 14, //B. A. L." van Alkmaar,
met 222; No. 15, //Door oefening sterk", van
Amsterdam, met 219; No. 16, //Mercurius", van
's-Gravenhage, met 219; en No. 17, //Onder Ons",
van Apeldoorn, met 218 houten.
Speciale prgzen werden in denkorpswedstrüd toegekend aan: I°. de club//Je Maintiendrai" van 's-Gravenhage: een zilveren lauwerkrans, aangeboden door den
's-Gravenhaagschen Kegelbond, voor de club, lid van
dien bond, welke het hoogst aantal houten maakt.
I°. Aan de club //De Kroon L", van Haarlem: een
verguld zilveren medaille, voor het werpen van de
meeste negens (14).
3°. Aan de club //De Krans", van Ng'megen, als
zg'nde de club die de meeste treffers heeft (37), doch
geen prgs in den korpswedstrüd heeft behaald,
4°. Aan den heer Beiss, lid van //Je Maintiendrai",
als zg'nde de club-afgevaardigde, die in denkorpswedstrüd het hoogst aantal houten heeft gemaakt, t. w.
59 met 9, 8 na.
Van den personeelen wedstrijd: No. 1. Th. Holt,
van 's Gravenhage, met 46 in 6 worpen; No. 2
Joh. Knurbein, van 's-Gravenhage, met 44 met 9,9,8
na; No. 3. J. v. d. Heuvel, vau Delft, met 41 met
8, 9, 8 na; No. 4. J. Zwart, van Gouda, met 43 met
9 na; No. 5. A. Boorda, van 's-Gravenhage, met 42
met 9 na; No. 6. W. Vervllet Jr., 's-Gravenhage, met
41 met 8 na; No. 7. A. ter Harmen, van Apeldoorn,
met 40 met 5 na; No. 8. A. Zumpolle, van 's-Gravenhage, met 39 met 9 na; No. 9. J. Biir, van
Amsterdam, met 39 met 8 na; No. 10. O. Tonino,
van Delft met 39 met 7 na; No. 11. J. N. Martinot,
van 'Botterdam, met 39 met 6 na; No. 12 B. A.
Everts, van Apeldoorn, met 39 met 5 na; No. 13,
A. G. Van Hees, van 's-Gravenhage met 38; No. 14.
Martens Jr, van Haarlem, met 87 met 8 na;
Nq. 15, A. P. Thq'se, Botterdam, met 37 met 6 na;
No. 16. A. G. Zegveld, van 's-Gravenhage, met 37 met
5 na; No. 17. C. Bakker, van 's-Gravenhage, met
36 met 9 na; No. 18. B. J. Barendse, van 's Gravenhage, met 36 met 7 na; No. 19. Lossewas, van Delft,
met 36 met 6 na en No. 20. Drabbe, van Delft, met
36 met 5 na.
Speciale prüzen werden in den personeelen wedstrgd
toegekend aan:
I°. den heer Ph. Holt, van 's-Gravenhage; een
verguld zilveren medaille, aangeboden door den kegelaar die het hoogst aantal houten maakt, doek lid
van den 's Gravenhaagschen Kegelbond is.
2". den heer Joh. Kuurbein, van 's-Gravenhage, een
zilv. medaille aangeboden voor den kegelaar die het
hoogst aantal houten maakt, doch lid van den Nederlandschen Kegelbond is;
3', den heer F. Berendse, van Apeldoorn: een verguld zilveren medaille, als consolatie-prüs (minste
hout 26) zonder poedel.
De wedstrüd op de vrije baan wordt nog voort
gezet tot en met Dinsdag a. s.
De heer J. Mol van Botterdam heeft op deze baan
in de worpen het maximum 45 houten gemaakt.
Voorts zün seriëu van 44 en 43 niet zeldzaam.
Gisteravond had de prüsuitdeeling met concert en
bal plaats.
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//De beschrgving, die de kapitein van deDordrecht
gaf van hetgeen hü nabg de Witte Zee zag drüven,
past volkomen op een dooden vinwalvisch, zooals ik
die meermalen in den tüd, toen ik de walvischvangst
uitoefende, gezien heb.
«/In het noorden en benoorden Noorwegen ligt de

—

komt 't wüfje later, toms 5, 6, ja, wel 10 dagen
blgft 't mannetje alleen.)
Ging 't betrekken van 't nest al heel gemakkelgk,
niet dan na een zwaren strijd bleven ze er meester
van, In de nabüheid van 't nest (in de Kmislaan)
was een ander nest, en nu scheen 't den Kmislaanschen ooievaars onnoodig toe, concurrentente krügen.
Het ging er menigmaal heftig toe. Eens zelfs telden
we 15 ooievaars, die een formeel gevecht leverden.
Ten slotte overwonnen toch de eerstaangekomen en
't nest werd privaat-eigendom, wat 't gebleven is tot
den huidigen ds ;.
In het volgende tabelletje heb ik opgeteekend,
wanneer zo aai kwamen en hoeveel jongen ze eiken
zomer hebben uitgebroeid.
Jongen,
Aankomst.
8.30 v.m.
8
1888, 16 Maart
4
1889, 20
//
5
n.m.
//
4
3
1890, 30
n.m.
//
1
1891, 14
7.60 v.m.
5
1892, 21 Februari 3
n.m.
8.45 n.m.
5
1893, 8 Maart
//
9.20 v.m.
4
1894, 8
ii
1.25 n.m.
4
1895, 18
//
4.40 n.m.
4
1896, 5
4
#
10.45 v.m.
1897, 5
hieruit
de
ooievaarsmaand
Men ziet
dat Maart
is.
Wanneer ze vertrekken? Na half Augustus zien we
se gewoonlgk niet meer.
In 1895 (najaar) woei 't geheele nest met wagenwiel naar omlaag. We namen toen den boom 3 M.
in en herstelden 't ongeval.
Soms wordt een jong 't nest uitgedragen en op
't weiland neergeworpen. Ook dezen zomer gebeurde
dit. Bg onderzoek bleek 't een zwak schepseltje te
zün, dat misschien toch ongeschikt zou zgn de groote
reis naar 't Zuiden te volbrengen. In ieder geval
meenen de oude ooievaars een goed werk gedaan te
hebben in 't bslang van hun zwakken telg, en dat

voorname jachtgrond voor de vele Noorsche walvißch- zal wel zoo
vangers, die daar bgna uitsluitend vlnwalvisschen

wezen,

_^

Bij het opmarcheeren der schutterij te Haar//Deze hebben een sterk geprononceerd geplooiden lem- naar het terrein, waar de parade zou
buik, welke plooien tot bgna aan do punt van de worden gehouden, had gisteren een onveronderkaak doorloopcn en op flinken afstand zich als kwikkelijk geval plaats.
strepen voordoen.
De schutter Lijnzaad die zich niet gedroeg
//Dood zünde, drüven zg eerst op hunne zgde, doch
komt
dat een man in het gelid paste, groette
ontbinding
de
buik
zooals
voortgchrüdende
meer
bü
boven en rgst het dier hooger uit het water.
o.a. op in het oog loopende wijze een paar
//De tong, eene kolossale slappe massa, kan hst i-lier voorbijgangers en werd deswege door den
bg zün leven uitzetten, opblazen als men wil,om het
bevelvoerenden kapitein Craandrjk met een
water dat met de bemachtigde visch in den bek genotong
tusschen de sabeltik op den arm tot de orde geroepen.
men is, door de uitzetting van de
baleinen door er uit te persen en zoodoende de visch Lijnzaad ontstak daardoor dermate in drift,
alleen door te slikken. Nu komt het voor, dat de dat hij zijn geweer bij den loop greep en
ontbindingsgassen in de tong uitzetten, deze naar
buiten treeUt en dan als een of twee groot 3 lucht- den kapitein met de kolf een slag wilde geven.
Hg werd evenwel tijdig gegrepen door
bollen neven of voor den bek uit igen, veslal nog
hooger boven water uitstekende dan bot doode lichaim schutters en politieagenten en naar het politie/-De tong heeft een rimpelige; oppervlakte, ziet er bureau getransporteerd.
van nabg uit alsof er fijn netwerk over ligt, en heeft
een bleek blauwgrgze kleur. Tevens is zg zetir beTe 4 uur zou gisteren volgens de aanplakwegelgk en zoo licht indrukb»ar, dat een meeuw er
biljetten, op het tentoonstellingsterrein to
slechts een zwak steunpunt op vindt.
«Zoolang een doode walvisch in het water drgft en 's-Hertogenbosch een 1000 Ms groote ballon
in zgn geheel is, bemerkt men van stank niets mits opgaan. Duizenden menschen
bewogen zich
men niet ia de onmiddellgke nabgheid en beneden
om en op de tentoonstelling. Te 6 uur was
wind er van is.
'/De opgenomen grootte lgkt wel wat sterk, doch hij zoowat zichtbaar, toon eensklaps de ballon
vooreerst is die op een mgl afstand gcgißt en de toe- scheurde, zoodat van opgaan geen sprake
stand van den dampkiing in htt hooge noorden verandert de gedaante van wat men ziet soms verbazend. meer was.
Ben Bchip op eenigen afstand gezien, schgnt het eene
Te Lonneker verbrandde gisteren een blok
oogenblik tienmaal zoo hoog als het lang 1b en toch
daarna schgnt het tienmaal zoo lang als het hoog ia, van vier woningen, door arbeiders met hunne
ten tweede komen exemplaren v&n deze soort walgezinnen bewoond en gelegen bij de Duitsche
visschen voor die 110 Eng. voeten en meer lang nij n, grenzen. Oorzaak onbekend. Alles was verzoodat de gegiste leDgto miaichien nog niet eens zoo zekerd.
ver mis zou kunnen zgn."
„Laat ons hopen, zegt het Rotterdamsche
Te Zaandam heeft brand gewoed in de
blad, dat deze opvatting van de zaak door stoomhoutzaag- en schaverij „Skandinavië'
een nader onderzoek ter plaatse bevestigd van den heer C. de Vries Tz. Een godeelte
wordt. Een belangstellend lezer wijst ons »an eene houtloods on het kantoor werden
nog op oen ander argument tegen de ballon- door de vlammen vernield.
hypothese, ul. dat volgens de rechtstreeks
naar photographieën (van Machuron) gemaakte
Een brand bij den landbouwer R. Bosman
afbeeldingen in de lU. London News van op de grens vau Eerbeek en Laag Soeren,
31 Juli (en ook reeds in l'lllustration van is vermoedelijk ontstaan ten gevolge vau het
verleden week Red.) Andiée'a ballon geen stoken van den fornuiapot welke des nachts
overlangsche naden heeft. Do naden komen werd aangehouden om 's morgens tijdig warm
als rechthoeken voor, langste zgde even- water to hebben. Iv het geheel zijn IG4 diewijdig aan den ballon-aequator, ongeveer ren omgekomen waaronder 155 kippem. Van
4; opstaande zgde ongeveer 2 voet. Daar het vee was niets verzekerd; de woning en
alleen de langste zgden doorloopen, de inboedel wel, doch laag. Eenig geld werd
kortste daarentegen (als bij metselwerk) eveneens een prooi der vlammen.
afwisselen, zouden alleen de lange strepen
zichtbaar moeten zgn, maar als de ballon op Do man, die Zaterdagmiddag op den St.Ja.nsv.gde lag, wat 't waarschijnlijkst is, moesten Singel te 's-Heriogeuboech onder de neerstortentß sieoi.M' ou d» n tr«.s oedoivuu werd, is
die naden verticaal gezien zgn.
„Nu kan men nog aannemen dat de top overleden; hg laat eon vrouw en vier kinderen
vangen.

—

Een Spoortrein-paniek.
Op dezelfde lijn en niet ver van de plaats
waar onlangs het vreeseljjke spoorwegongeluk
plaats had dat zoovelen het leven kostte (bg
Gentofte), is dezer dagen ternauwernood
weer een ongeluk voorkomen. Een sneltrein
van Elseneur, die een half uur vertraging had,
moast daardoor bij Hilleröd met een trein uit
Kopenhagen kruisen, in plaats van bij Fredensborg. De Westinghouse-rem werkte echter
niet (evenals bij het ongeluk bij Gentofte)
en ofschoon de machinist onmiddellijk het
sein voor de handrems gaf (en deze thans gelukkig wel werkten), snelde de trein het station
toch nog een heel eind voorbij.
De passagiers, die meerendeels wisten dat
er te Hilleröd moest worden gestopt en het
ongewone gefluit hadden gehoord, geraakten
in groote opgewondenheid. Zg verdrongen
elkaar voor de vensters en trachtten de portieren te openen om uit den trein te springen
terwijl in de open wagens eenige heeren over
de afsluiting poogden te klimmen.
De reizigers, die te Hilleröd wachtten op
dezen trein en op dien van Kopenhagen, zagen
met schrik den remmenden trein mei de ontstelde passagiers voor bg snorren en toen men er
in geslaagd was, den trein tot staan te brengen
en hem terug had gebracht, waren velen zoo
beangst geworden dat zg niet mede wildon
reizen.
Bestrijding van de kwakzalverij voor 100 jaar.
In ons land niet alleen, maar in verschillende landen wordt een ernstige strijd aangebonden tegen de kwakzalverij.
Voor korten tijd (zie Münch. mcd. Wechenschrift) verscheen een rapport van dr. Lent
(Keulen) te dier zake. Naar aanleiding van
dit rapport komt dr. Bëhm thans met een
aardig bericht, nl. een opgave van de maatregelen die voor ongeveer 100 jaar van overheidswege werden vastgesteld, om de kwakzalverij tegen te gaan.
0. a. leest men daar:
Daar het „provinciaal bestuur" ziet en door
ambtelijke berichten ook verneemt, hoeveel
schade wordt aangericht door allerlei kwakzalverijen (in de Schwabische provinciën), zoo
is genoemd bestuur verplicht, om verdere
nadeelen voor de burgers te voorkomen, het
hieronder volgende te bepalen:

1. Aan de Tjrolsche en Hongaarsche
zoogenoliohandelaars (onze jeneveroliekoopers

van vroeger? Ref.), aan alle kandelaart» en
„Hausirer" (ventende en rondtrekkende kooplieden) wordt de verkoop van geneesmiddelen,

of welke benaming zij daarvoor ook kiezen,
zoowel op kermissen als bij andere gelegenheden geheel verboden. Opdat zulks echter
niet heimelijk zal geschieden, zoo moet:
a. op de grenzen, waar dergelgke personen
in Schwaben komen, aan deze lieden medegedeeld worden dat de verkoop op straffe van
verbeurdverklaring is verboden;
b. wannoer zij het land door willen trekken,
zoo worde hun het niet verhinderd, maar hunne
pakken met koopwaar moeten op de plaats,
waar zg 't land hinnenkomeo, worden verzegeld
en deze zegels kunnen eorst dan worden verwijderd, als zij het land verlaten. De te volgen
route moet op hun pas worden aangegeven;
c. bij het verlaten van het land moeten de
zegels ongeschonden bevonden worden, op
straffe van in loeslagnemicg der goederen. leder
persoon die tegen dit verbod zondigt, wordt
gestraft met tien guldon boete, en direct over
de grenzen gebracht;
d. ieder staatsburger van wien het bewezen
wordt, dat hij vau dergelgke kooplieden medicamenten heeft gekocht, wordt eveneens beboet
10, en ingeval van niet betaling dezer
met
boete, wordt ljjfadwang toe^.jjast.
, 2. Marktschreeuwers, tandentrekkers, breuk-

’
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snijders en andere dergelijke kwakealvers, isi ! Tegen een der zuilen, die den koepel ondersteunen
vla zoover dus tuaschen het Kabinet-Boëll en het
fet verboden hunne kunsten in de steden of* verheft zich de Tulpzeo p-kolom ten hemel. Dit il Kabinet-Piefen treffende overeenstemming;
product van een jonge fabriek te Tilburg, die eerst
/*Mr. VaD. Eouiïh.dovöltsticuvereiniteithüldigetn.c;
dorpen van het rijksgebied te vertoonen en : een
een half jaar werkt. Zg' produceert «llorlel tóilei- noemde de monarchie een gevaar.
bunne zalven, poeders, pillen e. d. te verkoo- ' I reepen en ook hiiishcudttei).
//Mr, Cort van der Linden, evenzeer aanhanger
pen. Worden zg betrapt op overtreding, dan
I>e dritükerü-Ooster heeft een handpers in van het revolutie beginsel, duldt de Kroon alleen als

.

.

sgn hunne waren geconfisqueeid en worden ag

over de grenzen gebracht.
3. Boekdrukkers of uitgevers, die advertenties van zulke kwakzalvers met eigen lette.
drukken of in een courant opnemen, wordeu
bg eerste overtreding gestraft maj 15 booto,
bg tweede overtreding met ’3O en bg volgende herhaling met verlies van hun bedrijf.
i. Aan vreemde doctoren kan de uitoefening van hun bedrijf toegestaan worden, wanneer zg daarvoor een toestetaming erlangd
hebben van het „Mediciual-Collegium" te

München.
5. In steden, dorpen, marktplaatsen is de
verkoop van in- of uitwendige artsenijen ook
aan inwoners verboden, wanneer zg niet
daartoe, door hun radicaal van apotheker,
materialist, dokter of chirurgijn, gerechtigd zgn.
Overtreding wordt gestraft met 10 boete;

’ ’

iü

bg eerste herhaling met 30 en verdere herhaling met 4 weken gevangenisstraf.
Drukkers of uitgevers, die desbetreffende
advertanties plaatsen, worden op dezelfde wgze
gestraft als in § 3 vermeld wordt.
Hiervan zgn die geneesmiddelen uitgezon- opnieuw werken.
de beide Hesse's staat de windwg'zer op
derd, die door het „Medicinal-Collegium" denTusschen
viersprong. Alle wegen gingen tot dusver naar
(geneeskundige Raad) onderzocht zgn en Kome; nu gaan ze naar Heerengracht 209-, lftf,nr
Waarvan de verkoop dus gepermitteerd is.
straalt Kindermann's patfloeilivkt'. dö z"sü is er
Daar ook veel geklaagd wordt, dat apothe- niets bg'.
Rekenen gü&i tegenwoomig per machine. Geen
kers, chirurgijns, barbiers en „badstoofhouders"
(ook een soort barbiers) inwendige kuren toepas- Baftjea dio dat zoo accuraat dost als het Nationaal
De toestel telt, drukt een bonnetje mat
sen, hoewel hun ditvan overheidswege verboden Kasregister.
reclame voor dè firma, sngdt dat af en tfefrpt het
is, aoo is de burgemeester Van iedere stad ver- geheal gereed uit. Da heer O. H. van Erk, Kalverplioht dezen lieden dit verbod nogmaals op het straat 189, is vertegenwoordiger van deze practische
hart te drukken eu hen ie te lichten omtrent de toestellen,
Maypole zeep verft in alle kleuren, dat is genoeg
straffen die op de overtredingen zgn gesteld. bekend.
Het gaat in. een wip. E»en doorkoken met
In gevallen waar door inwendige kuren schade ii de oplossing onder de kraan uitspoelen een heet
wordt aangericht, moeten de doctoren of andere strgkijzertje erover klaar is Kees, Van Hengel &
Frederiksplein, is het adres. Verft in alle kleuren.
personen die er kennis van dragen, dit bg de Co.,Daarnaast
Verdonek, v. d. Helstoverheid aangeven, waaropeen streng onderzoek straat 45, metIsidor
sigaren en S. van Dgk Azn, met
oude klare merk //prosit!" en J, freüa i n g, Büüsvanwege de hooge regeering zal volgen.
daelkade 77, die zwarte Cartons in een oogenblik
Men kan moeilijk zeggen dat dese wette- i herschept
in reölamebordjes.
lijke bepalingen niet streng genoeg zgn; ook
Ziezoo,
dat is bekeken. Niets nieuwsmeer
ademt de geheele wet een goeden geest, en
onder
den
koepel, 't Mocht wat! Gisteravond
dient ze om de onderdanen voor schade te
vrg waren. Men vraagt zich af, hoe het heb ik weer een visioen van den brandweermogelgk is dat des ondanks de kwakzalverij wagen gezien. Die komt ook wel aan de beurt.
nu nog zoo welig tiert, dat men opnieuw i Morgen gaan we eerst de „straten" in. Daar
weer bedacht is, om langs wettelijkon'weg i zullen we dan vermoedelijk ook kennis maken
met de nieuwste inzending: een Indischman,
dit euvel te beperken.
als reclame v00r.... een luie
rondwandelend
(Geneesk. Courant.)
stoel.

-
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Zoo is me verteld.

STADSNIEUWS.

Het vuurwerk.

Van de Reclametentoonstelling.
Onder den Koepel.

was gisteravond flink bezoek op de tentoonstelling. In den tuin, die trots veel verwaarloozing
een gezellige gelegenheid bluft, lieten de Italianen
zich hooren, en de levenmakende familie in het
kwastenpaleis. Buiten, in de galerü, gegons van de
wachtende menigte. Die menigte moest erg lang
wachten vóór-het vuurwerk kwam. Het was alkwart
voor elf toen de eerste fontein vuurballen de lucht
in ging. De gebruikelüke kreten van //hfel" gingen
mee. Toen kwam de naam van de Koningin-Begentes
vEmma," in vurige lettera. Gejuich. Veel succes
hadden de langs een draad schietendefluitende vuurpglen, die door het boomloover hun weg zochten.
Na zonnen en fonteinen en Bengaalsch vuur werd
het slotstuk aangestoken: //Beclametentoonstelling".
De verschillende stukken gingen, dank zü het mooie
weer, goed af. En de wind was voor de kükers in
den tuin zeer gunstig. De kunstvuurwerkmaker J.
B. Hors ten uit Utrecht heeft het voor zün reclame
Ür

Wilt ge weten hoeveel reclame-prentjes en
boekjes ik voor rue heb liggen? Negen-en
veertig, behoorlijk geteld. Daarbij zgn adreskaartjes, boekjes, prijscouranten, prentjes, een
stukje zeep, een stalenboekje van gekleurde
lintjes... en mijn toegangskaart.
Ja, mgn toegangskaart en uw aller toegangskaarten van vijftig cents, waarde lezers, is
en zijn reclame-producten. Want ze zgn gratis

-

gedrukt en geleverd door de Hollandsche
Uitgevers en Drukkersmaatschappij, Keizersgracht 260 bis, en ze verzekeren u, blijkens
een stempel op derugzgde uitbetaling van f 2400
boo ge op de tentoonstelling een ongeluk krijgt bijzonder goed getroffen.
da'o u voor uw leven ongeschikt maakt tot ;
Werken (sterven inbegrepen 1) of van 1200 j
Een hevige gasontploffing
bg levenslange gedeeltelijke ongeschiktheid. had Maandagmiddag te 3 uur plaats in ds woning
De lisico van deze verzekering wordt gedragen j van den heer G. C. Terlaak, notaris, Hemonydoor de Ocean Accident and Guarantee Cor- laan 14 alhier. Daar er den ganschen dag
poration, directeur voor Nederland de heer reeds een sterke gaslucht in huis had geheerscht,
I*. C. Middendorp, Kokin 162.
zoodat zelfs de buren er over klaagden, deed de
Daarmee beginnen wg dus. Maar waarmes bewoner van het huis door een loodgieter, die
te eindigen? Ik heb gisteren alle inzendingen hem voor dergelgke karweitjes was aanbevolen,
onder den koepel bezocht en ben overladen een onderzoek instellen. Deze beging de gewone
met toelichtingen en papier. Men heeft mg onvoorzichtigheid met
licht in de nabijheid
mg op
brandkasten laten forceeren, men heeftmg
den
gasmeter
te
komen, die in een
de
een fiets rondgekard, men heeft
de trap geborgen was. Het gekastje
onder
temperatuur van badwater laten beproeven, volg was een geweldige ontploffing, waardoor
men heeft mij zelfs een glaasje oude klare j de gang van het huis in een ruïne werd hergepresenteerd.
,
schapen. De marmeren vloersteenen werden
O de persman is de ware reclameman! Als in de hoogte geworpen (de gasleiding liep
ge met hem wandelt komt ge alles te weten.
onder de gang door naar de straat) cm in
met me in de voorhal op te
Ik ben aangevangen
de geopende ruimte, daardoor ontstaan, vielen
nu
gaat
gewoon
vragen:
//hoe
een
stellen en me af te
,
«rechtuit
ik
ben
de van den muur losgerukte voorwerpen, als:
was:
en
mensch?" Het antwoord
gemeubeld paviljoen, bordjes van Delftsch-aardewerk,
het
tot
fraai
gegaan,
rechtuit
de barometer
reclame is enz,, terwgl
waarvan het inwendige een inzwggande
parapluie-standaard,
de
de trapde
Kalverstraat.
voor de firma Pander
geheel uit elkaar gerukt werden.
enz.
leuning
de
muren
rechts
en
links
tegen
hangen
Daar
naast den ingang het
Groot was ook de verwoesting in de voorkleine affiches; daar hangt
tableau de la troupe van de Nederlandsche kamer. Kostbare porseleinen pullen werden
Opera, directeur C. van der Linden, geïllustreerd aan stukken geslagen, an lappen
behangsel
mot de portretten van de voornaamste artisten in
van
den
muur
gerukt.
loopend
Achterom
het
tegen
vinden we
rolcostumes.
Tot op de 3de verdieping werden de geslogroote schot, dat do zaal van het Paleis halveert,
piano's
van
de
&
BliuhCo.,
Wolff
allereerst
Pleüel
ten deuren uit de sloten geslagen, en viel een
ner en andere firma'a waarvoor Duwaer's pianokastje met linnengoed omver.
handel, Bokin 86, de vertegenwoordiging heeft.
De loodgieter moest zgn onvoorzichtigheid
Hier laat de heer Snoek aUe dagen een hoorbare
duur
bekoopen. Met verschroeide handen en
weerklioscu^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
reclame
Daarnaast Odol en Bet bed der toekomst, beide hoofd werd hg per brancard naar het gasthuis
bekende merken, het eerste

’

!van

voor de tanden, het tweede
voor de nachtrust. De combinatie is nogal vreemd.
Maar de Manhattan-fietien, burende aan deze etalage
weten wel dat rust na arbeid noodf** iB. Vertegenwoordigers hiervoor zün
& Co., Plant.
Kerklaan 28. Van vreemdeWalewük
combinaties daarentegen
Bpr
de dnpkxmachine van het fabrikaat
i>rUi,.
Wol.f, Jdie door dezelfde firma verkocht en vertoond
wordt. Te New-Tork rüden op een dergehjke machine
een blinde en een lamme samen. Dc eene trapt en
de andere kükt, samen fietsen ze, naast elkaar.
Volgen de brandkasten Van Cramer Eisenburg., N. Z. Voorburgwal 169 en in de Jongo
Boelensteeg vgf nummers tegelük. Een klein kastje
laat daar zien, dat de vlammen tegen dit staal niet
bestand zgn. En zelfs niet tegen deze verf, want
hoewel alles roodgloeiend geweest is, bleef de verf
aan de binnenzijde onvetbrand.
Meüer W. Goudeket, Prinsengracht 872,
geeft te zien aquarellen en geaquarelleerde photographieën, gekleurde gravures, enz, Wat Hals en
Kembrandt gewrocht hebben, ge vindt het hier
terug, eerlük met het stempel van niet-echtheid ge-

gebracht.
Ook do vrouw des huizes bekwam enkele
verwondingen. De schrik deed haar echter

Barka.

Billiton, Straits. Gsm.contract.
36 7f
UU
3*%
87..X

87%
37%
37%
37%

September.

37%

October...
November..
December..

tfotking, In de nabg heid vertoont de decorateur //vliegwiel", in welke qualiteit de laatste OranjeA Sohrcuter, Vgzelstraat 41 zg'n wapen voor de telg het eouvereine volk als gehoorzame lasthebber

Koningin. Gebr. Schols, wgnhandelaw;.,hebben
vlak vóór den ingang vau de /ratrast" eßirgroot vat
cognac geplaatst. Alicrsnoeperigste kleine reclamej tumbiertjes lokken hier uit om klant te W.oïdßVi,
We komen dan weer in een mode-hoekje. Mevr.
ont e n t—D uitz, Oude Hoogstraat 29, vertoont
vloei eoatmsetjes, allerbeste getuigenis afleggend van
haar coupe-cursus; de vitrine van G. J. de Boer,
Spui 8, doet de dames watertanden naar een nieuwen
mantel en een nieuwen rok.
Pliotographieé'n spreidt de heer Ma*. ÖflSiüan,
Gal«rg 48, ten toon. Kr zijp. gelukkig geslaagdeportretten bg in platinatype. Zeg eens, dat het zeskantig
vitnnctjo van J. B. Valeggia, Singel 462, geen
reciameartikelen bavat. Maskers en valsche fiek!_\_\ talsche neuzen. Eu allerlei andere #&ar öm van een gewoon
zwart meisjeshoofdje de mooiste zigeunerin voor een
gemaskcid bal te maken. Zeer goedkoope kiektoastelletjes vindt men bg iVt.H, Hesae, Spttistntatllß,
Gebr. Hes Be i«arentesren hebben een heel ander
artikel tot hun »p*«is,liïèit. Een onnoembaar artikel, en <^e ander, dat wel genoemd mag worden:
Vfdfcaipen. Wg zagen een Gegser, die A. la minute warm water levert. Maar niet *oodra dran.it
men de waterkraan dicht, of ook het gas #a»t
neer, zoodat de toestel van Wanen hcóit tan
verbranden. Zoodra echte? de waterkraan weer
geopend wordt, gaat de gasverwarming in volle glorie

Rotterdam, 2 Aug.

Tin op termgn vast.
lugnttn»..

fanuari.,..

dienen mag.
uitoo iets, dfth iè dit tfe1. ecu rejjhoïJngs-te&inseJj
waaromtrent hómogeneiteit dient teoestaan.
i/Sa te meer, nu de laatste Oranjetelg straks den
troon hoopt te beklimmen, mag hieromtrent wel alle
onzekerheid verdwgnen, of de Ministers, homogeen
met hunnen ambtgenoot voor Justitie, bedoelen de
souvereiniteit van het volk tot openbaring te krenpen,
on de JSrop^ te If.ton füngSèren ais het «groote
flfcgvrier, dat zich naar den wil van het souvereine
volk beweegt, dan wel vierkant in strgd mst hunnen
ambtgenoot, de souvereiniteit vari het Huis van
Oranje te handhaven, het hisbrische feit van 1813,
door dc grondwet bekrachtigd."

~ ocntendffömC
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37%
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37%
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Pensr op termen.
ttctterdam,Zl ,]\Ai, 2 Aug.

Lampons
*1
14%0. Januari...
14% h Februari..
14% * Maart....

14%
14%
September 14&
Ootober.. 14% 14 % h April
November. 14% 14% //Mei
December. 16
14% *'Juni
lult

iusjustna.

.....

87%

in Bntrepot.
Jltli. 2, Aug;
10
c.
lb

15% 16%»

16% 15% 1
15% 16%»
15% 16% e

\ty% IE
kalm. kalm.
kalm. kalm.
CTamburg'. 2 Aug. (iZ.O.) Raapolle loco 69%.
Petroleum loco 4.A9 brief. Beuzel steam 22%. Koffle.
Stemming kaltn. Omzet ep termijn 31 3a\i 1-600 z.
Santosrood average: per Sept. 36%, Dec. 37%, Maart
.8, Mei 38%. Spiritus per Aug;-Scpt. 19%, Oct.Ministers afgrevaai-dig-den. In 'tal- Nov;
\i%. Stemüling vast.
gemeen kan, memt JTvt. 035.. ,»<_,, fc&gin ie samenHavre, 2 Aug. (R.0,) Koffie Sante? good average*
♦"/Jcgllig van Minister en Kamerlid geen overwegend Verkocht 14,000 z, Stemming kalm, Prijzen op levering
bezwaar bestaan, al zgn gevallen denkbaar, dat deze per 60 KG.: Ang. fr. 44.60, 3ept. 44.75, Oct. 45.—,
Febr. 46.—,
samenvoeging niet wenschelük is en nok niet alle Nov. 45.25, Dcc, 45.50, Jan. 45.75,
April 48.80, Hei 46.5C, Juni 46-75.
46.26,
«aart
leden van een kabinet behoeven in do volksvertegenOntvangsten 31 Juli te Bio 19,000 te Santos 34,000 b.
woordiging zitting te neiüeh.
CABGALIJST AMSTERDAM.
Maftr dat de leidende Ministats tevèos als afgevaardigde optreden, acht het blad om meer dan een reden
Java Prinses Am.Ui, 8.: ISIB halen ftofÊe, 84
aanbevelenswaaWig. «Uit den aard der zask zgu hei kisten Irdteo, N -I. Hbk.; 913 bn. Koffie, Cult.-Mü
doorgaans de knapste en meest invloedrijke mannen Kayoe Knak;. 731 bn..Koffie. N, 1, Oult.,Mjj; 700 b.
van een partg, die tot het hooore ambt van raadsman Koffie öo»t-Java Cuit.-Mü.: '^-> b. Koffie, 17 k.
der Kroon V.'ördêh geroepen, In de Kamer bekleedeu indigo, Knl Bank; 584 b. Koffie.
Cult.-Mü Ngredjo;
zü een voorname positie. Als leiders hebben zü vele 558 b Kpffie, Deichman & Vom Kath, 500 b. Koffie,
andtjrsn «ïéhtei: ziek, ge^en zg dé richting aan.
Culttiürn**j. /.■P*in',°d'*nr'' 4rs b. Koffie, Ned.-Ind.
//waarom zouden zü dus uit het Parlement moeten Eseompto Mü "; 334 b. Koffie, Hof mann Schoöer &Co ;
verdwgnen, wanneer hun aan de groene tafel een aiO b. Koffie, Cultuurmg.'/GoecoengMajaig"; 800 b.
zetel wordt aangeboden? Het ministerieele leven is Koffie, Ciiltuurmü- '/Soeinber Bopoog"; 233 b.Koffie,
dikwerf broos. En een man van beteekenis in het Van Heeüeren K Co;; 176 b' Koffie, 665 p. Tabak,
P»rlei»»nt Icdpt düi'halve gevaar, dat hg, door het 74 k Indigo,Cult.mü. der Vorstenlanden, 150 b.Koffie,
aannemen van een portefeuille en het bedanken voor 1270 p. Tabak, 121 k. Indigo, 11 b. Cubeben 13 k.
zün Kamerzetel, binnen korten tgd geheel uit het Noot, 9 k. Foelie Mirandolle Voute « Co.: 136 b.
politieke milieti vefrdwght. Ce voorbeelden ontbreken Koffie Cult. Ma.,TangWi 130 b. Koffie Cult. Mg.
niet. En de schaduwbeelden evenmin".
Bandar Angin; 101 b. *o±o, 2C5 b. Wnahast, D.
Dat de ministers zonden medestemmen over hunne M. & C. Watering; 93 b. Koffie Handelsvereniging
eigen voorstellen lgkt het blad toe geen ernstig beAmsterdam; 60 b. Koffie J. M W. v. Dusseldorp&C".;
zwaar te zün,
36 b. Koffie, Cult. Mü ; Awas Segara; 25 bl Koffie,
Wat hierboven is gezegd, bedoelt het blad in al- 20 k. Indigo, Mesritr. & CO.; 19 b. Koffie, Kinaondergemeenen zin. „Treedt een minister als afgevaardigde neminsr Tjampaka Warna; 13 bl en 30 k., Koffie,
op, dankan men hem ook aan de stemb"s bestrüden, ge- Cult.
Mü'. Baperrtnsai HO bi nn 18 k, Koffie, Cult.
lgk dit elders eveneens geschiedt. Of zulk een beatrgVlij. pad. Bovenlanden; 4b.enls k. Koffle, Cult.
ding altijd wenschelük en oirbaar is, blgve hier int Mü. Taloeg Goenving; 921 p Tabak, Dcli Mü ; 380 k.
midden. Maar nog eens, niet een verdediging van Noot, 78 kn. Foelie, 10 z. Foelieschillen, Cred. en
personen, maar de verdediging van een gewoonte, Handelsvg. Banda; 65 kn. Noot, 2t kn. Foelie, E.
van een gebruik hebben wü hier willen leveren, B. A. v. Ellinkhuizen; 55 kn. Noot, 130 kn., Gom
omdat deze gewoonte en dit gebruik er toe kunnen Damar, 44 krandj. Hoorns, 240 b. Cacao, 30 p.
strekken de politieke verhoudingen krachtiger Kapok, 4215 boa Botting, Van E<-gben & Co.; 35 k.
te maken,"
Noot, 3 kn. Foelie, 13 bn. Foelieschillen, Buisman
& Brands, 7 kn. Noot, 3 kn. Foelie, Moluksche
Handelsvennootschap, 95 kn. Thee, Kaupé Wilde;
1400 blok Tin, 67 bl. Kinabaat, Ned. Handeling.;
63 kn. Indigo, 310 bn. Cacao, H. G. Th. Crone;
(Van Ingezonden Stukken, geplaatst of ongeplaatst, lil kisten 5 krandj. Gomcopal, 23 kn. Gomdamar
wordt de kopiJ niet teraggegeven.) Gebrs. Veth; 59 kn. Gomdamar, 17 b. Peper, Boasson
& v. Overzee; 35 bn. Copra, H. Bosenthal; 214 bn.
Copra, Jul. Hoppert & Heuse; 2093 b. Koffie, 103 k.
Verkiezing Tweede Kamer.
Indigo, 4 k. Schildpad, Order.
District VI.
Voor Eotterdam: 2951 b. Koffie, A. v. Hoboken
Nu de heer Cremer minister is geworden en eene & Co.; 560 b. Koffie, A. Knottenbelt & Co ; 303 b.
nieuwe verkiezing voor de deur staat zullen dekiezers- Koffie, Batjan Bxpl.-Mü- 139 k. Noot, 38 k. Foelie.
groepen weder candidaten stellen.
887 krdj., 2 k. Gom Copal, Van Overzee & Co , 12 k.
Vóór het candidaatstellen vrage men zich, wien Noot, 3 k. Foelie,
H. Muller & Co.; 249 p. Tabak,
kiezen wg , wat is zün verleden, wat zgn de antece- 93 k. Indigo, 624 krandj.,
58 z., 11 k. Gom Copal,
denten waarop dergelgk candidaat wgzeu kan, in 228 Huiden, 35 p. Vellen, Order.
eén woord wat en wie is hü? Er zullen weder vele
Voor Londen: 108 kn. Thee, order.
namen genoemd en besproken
worden. Namen van
Voor Hamburg: 540 b. Koffie, 18 krandj. Guttah.
personen met en zouder politiek verleden.
200 Huiden, 340 bos Botting, 59 k. Gom Damar,
Aan persoonlüke vriendschap van dezen of genen Order.
bestuurder eener kiesvereeniging kan ook iemand eene
Voor Newyork: 943 p. Casaia, Order.
candidatuur danken, maar in den breede, een groot
man, waaraan wü allen, en vooral gü, nieuwe
Amsterdam aang. 2 Aug. (R.K.) Amsterdam, 8.
kiezers, veel aan te danken hebt, de erkenning uwer Grangemouth. Steenkolen en Stukgoed. Carg. D. Burpolitieke mondigheid; een man, een staatsman zoo- ger & Zoon.
als wg" in tientallen van jaren niet in den practi(Hl.) Primes Amalia, 8. Batavia, Stukgoed, Carg.
schen loop van ons politiek en maatschappelgk De Vries & Co.
leven werkzaam zagen enfin, aan mr. S. van
IJmuiden aang, 2 Aug. Bovre, 8, Drammen.
Kopernikui, 8. Pillau.
Houten.
Laten wg allen volmondig erkennen, hetzü voorVert.: Chrittiania, S. Frederikstad.
of tegenstander, dat Van Houten een man is dio
Maassluis aang. 2 Aug. Celaeno , 8. Bilbao.
St; Gothard, 8, Oxelösund.
recht heeft op een zetel in onze Kamer van AfgeRaguta, 8. Bilbao.
vaardigden. Wg moeten hem niet vragen: neemt gg City of Belfast, 8. Dublin, 1. v. Swansea. ■ Aline, 8.
aan ? Maar hem aanbieden eene plaats, zeggend: gü Bristol.
Vertr,: Eddie, 8. Cardiff. Thalia, 8. Hamburg.
hebt hier recht op, help ons land regeeren want gü
hebt bewezen dit te kunnen als uitvoerende macht. Charlotta, Olsson, Gefle. ■ Stord, Martinsen, Frede- "
M. J. H.
rikstad
13
Grimsby vertr. 1 Aug, Dordrecht, 8. Archangel.
Bavre vert. 1 Aug, ltle de La Réunion, 8. Kéunion.
LaPall.ce vert, 1 Aug. Oropetx, 8, Valparaiso.

-

INGEZONDEN STUKKEN.

--

-

.

INGEZONDEN lEDEDEELINGEN,

POSTTREINEN

CO CCKE, Chemisiers, »4 M ttlverNtraat

Wijnkelders m het Amstel-Hotel. waarmee het Handelsblad wordt verzondei
(Amsterdamsche tüd.)
Specialiteit in .Jade Bordeaax-W^aen
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Weesp
Bussurn
Hdversum
Baarn
Amersfoort
Apeldoorn
Haarlem
Helder

FAMILIEBERICHTEN.
Dit verschillende bladen.
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5.2

6.45

5.55

5.2
6.32
4.58
4.25
4.58
4.58

5.55
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5.55

4.58

5.55
5.55

4.26
4.26

5.55

4.26
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6-22
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VEILING
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GOEDEREN.
! Scheveningen
Fr,isoati.
't uvondt 6
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BEVALLEN: E. Damman—Lukwel, z. Brussel;
L. J. vau Wely—V. d. Hilst Karrewg,d Malang;'
Bar. 0. M. van Lgnden—Van Weede, z. Den Haag';
mevr. Bloembergen—Burger, d. Botterdam: A M.'
Henaen—Simmermans, d. id., G. J. Smidtg—Tjasink,
z. Wieringen; C. Kugken—Smildiger, d. Baarn; W.
P. Piins—Jordaau,z. Haaksbergen; mevr. Veldhorst
Beek, z. Dokkum.
OVERLEDEN: wed. O. van Slooten—Srheeman,
55 j. Groningen; W. H. Aloxander. m.47j. BonnC. de VO3, v. Velp; Ch. Mak, m. 80 j. Osn Haag;
T. Bomgn—Huizer, 73 j. Botterdam; wed. P. van Bloemendaal
der Hoogt—Stempels, 65 j. Bolues; E. de Vries, m.
20 j. Kappelle a. d. IJ. D. van Os, m 68 j PurmeZandvoort.
rend; C G. A. van der Poel, Zilt Bommel; G. J,
Sandpoort
Helge Sr., m 80 j. Hardingsveld; wei. K. J. Kelderman—Aljfsen, 78 j. Den Haag; F.J. Th E. FroBeverwjjk
wein, m

5.2
5.2
5.2

6.45

uur, in

—

Véreenigde Staten.
De markt te Newyork
opende Zaterdag vast en ging gedurende een uur
matig vooruit. Grangen vooraan, op het groote graanvervoer en de vooitdmend goeden st»ad van den
oogst. Daarna weidt-n de prgzen onregelmatig en
broükcMcn de atandaardfondaen algemeen af op belangrijke realisatie-vérkeopen van Beadings en Mil-

Weenen Sik. (.B.0.) ( 30 JnU. .31 Jnli. 2 Aug.
pCt. Papierrente Mai. I 102.10 102.10 102.10
5 h Zllverrente Jan. 102.20 102.20 102.20
4 » Goudrente
123.30 123.80 123.80
èftEd. 1964
158 70 157.50 157.60
1856
200.50 200.50 200.80
146 20
»
1360
—.— 146.—
189.— 188.50 188.50
» 1864
i
Ore-i. Anst
368.— 368
369.—
i pO*. Heng. Goudrente 122.70 122.60 122.70
Sir,
8 h
n
Bente'<»2 100.20 100.20 100.20
4%* Z.lverr. Bjw. leen. 101.50 101.60 101.50
ftank XcUta
916.— 946.— 941.—
Hongaarse!^ Loten..... 153.70 153.70 163.70
Stastespw. Aand
346.— 845.— 346.—
Loten Stad Weenen.... 164 50 164.50 164.70
fheios Loten
141— I*l.— 141.—
rurksche L0tón.........
66.20
65.80
65.40
Beursstemming
kalm,
prüsh. kalm.
Wissel London
119.50 119.40 119.50
Hamburg
68 70
58.70
58.70
*» tarüa
47 60
47.60
47.60
Kapo'éons dor
9.52
9.521
9.52
Zi1veragi0.........
JOO.— 100.— 100.—
Wissel Amsterdam kort.. 99.—
99.—
99.—
flaatadieconto
3% 1 3%
3%
Ummhurg (R.0.).. 30 Juli. si Juli. 2 Aug.
5 pCt. Pjvuierrente
87.—
87.—
87.
87.—
5 » Zilverrente
87.40
87.30
79.—
dert. Bussen.,
T9.— T9.—
t pGfc, Buitenl. Spanje.,
61.20
61.60 61.50
Wissel: Londen 3/m
20.28» 20.29
20.29
» Amsterdam
167.60 167.55 167.55
r IVSs kort zicht., 81.05 80.66* 80.65*
PiaatßdisMnte...
2%
2%
2%
8 mndL
Par.JS (R.0.) Slotk. 30 JuU 31 Juli 2 Ang.
|1 103.67 i 103,67 103.85
3 pCt. Amcrtieable
8 // Fr. Bente (open.) 104.80 ! 104.80 104.75ex
Dito (slotk.)
104.80 \ 104.75 104.90
| 108.12 108,12 107.55ex
3% pCt. dito
Fransch-Oost. Spoorw.. 739.— 739.— 737.—
6 pCt. Italië
! 94.10 93.82 93.90
i 574.— 874.— 577.—
Banque Ottomane
22.10
Geconv. Turken
22.0 i 22.—
Turksche Loten
118
118% 117
4 pCt. Buitenl. Spanje.. 61 %
61%
61%

*

'

waukees. Het aanbod kwam hoofAzakelük van
de Moore & Scbley groep, die hun bezit se^enen
over te brengtn in Chesateake en andere laaggtprgsds aandeelen. Northtrn preferreds waren
weiei' tistöJ cy voortgezette inkoopen, gegrond
op de aanstaande verandcï*::" \_ het bestuur der
bezitting, terwgl de vraag naar Chetü
*o«d«
% deed rijzen. Denverwaarden verbeterden bg geringen
omzet, door gebrek aan verkoopera. De banksta&t hoewel
minder gunstig, had zeer weinig invloed en na e;n
redelykë fenfis* p"w?t ds markt zonder levendigheid,
maar prüshoudend ffict (rtgsvew geluk verdeelde
verhoogingen en dalingen.
De geldmarkt is de geheele week ruim geweest en
gemidd«'d was de koers voor leeningenmet dadelgke
opzegging maar #elnij boven 1 pCt.
Leeningen op tüd waren ook gemakkelüker en
waren Vlot aangebeden k 11^ tot 2 pCt. voor 60
dagen tot 4 maandeu.
De weekstaat der Newyorksche banken wjfst aan,
dat de surplus reserve % 1,650,000 kleiner is en
45,717,500 bedraagt. Do uitvoer van de week aan
gond belsopt 8 3,800,000, waarvan
100,000 naar
Canada en het oterigs naar Knropaging. Het meeste
goud is uit de schatkist genomefi; di reserve der
regeering is nu nog % 140,000,000.
Zilver bloef vast zonder verandering sluitende u
De
57% c. bieden of 1% c. lager voor de week. met
uitvoer naar Londen is gisteravond laat nog
75,000 vermeerderd én beloopt voir de week
1,782,000 ons.
weekberichten der handelsagenUchappcn zgn
in het wezen der zaak dezelfde ak de vorige week,
doch vo£gin «r bij, dat alle plaatsen die berichten
aonden, verbetering vaa den handel vermelden.
Geruchten uit Minneapolis koiaande, beweren, dat
de toestand der passagiersvrachtprijzen in dat district
geheel ontredderd ls,
De Fin. Chronicle wgst aan, dat de trruto-ontvangsten van 78 spoorwegen in de tweede week Van
Juli vermeerderd zün met 1.45 pCt. en de brutoontvpn»_>.en van 70 spoorwegen in de derde week
van Juli vefiaeetóoide.n met 6.39 pCt.
Vereen. Newyorksche Banken. 81 Jvü,
Beleeningen en discontos 9 543,000,000 + 2,980,000
//
120,000
91,500,000 +
Specievoorraad
// 13,431,000
104,000
Biljetten in omloop
» 623,050,000 + 520,000
Üetto depositos
Legal tfö&__,ï.tïi,.i. u 109,980,000 -+- 1,640,000
Nederlandsch IndtscitÜ T<*w*mpM. Ontvangsten
1897
Juli
/ 26,000 tegen 26,800.
Belgisch Credit Commnnal 1868. Trekking van
81 Juli 1897. Betaalbaar 1 Oct. 1897. Hoofdprgzen
No. 44635 fr. 10.000, Ne. 14245 fr. 1500, No. 42642 en
125708 elk fr. 500, No. 1683 26266 70994 73263
128939 en 148158 elk fr. 225, De volgende 441 nummers zün aflosbaar a pan,
209 1042 1258 1683 2823 3Ö28 3421 3845
4116 4315 44&1 4719 4829 6105 6262 6442
6714 6751 745? 7507 7395 8245 81.57 8470
9119 9263 9340 9403 11411 1*732 12771 12838
12873 12888 13207 13386 13646 1*125 14845 15118
16199 16369 16843 17953 18188 18191 18*217 18507
18559 18627 18634 18670 18927 19133 19244 1941»
19639 20646 81271 21545 21622 21734 2138» 22059
22483 22637 22743 22969 2299? 23190 23486 24466
24893 24995 25265 25372 25845 25893 2ö(?15 26266
26705 26892 27802 28133 28145 28267 29246 23483
29838 301Ö7 30300 30625 31390 32148 33095 33217
33575 34192 34482 34967 35165 35247 35255 35819
35973 36392 86463 365f8 36870 36979 37142 37694
37972 38133 38194 38584 38839 39210 39438 89648
39794 40070 40&33 40908 40983 41124 41192 41220
11434 41694 41926 41995 42C44 42723 43001 43131
43188 43225 43680 43791 43826 44392 44635 45016
45H7 45280 45760 46763 45804 45964 46404 .46684
17062 47337 47618 47868 48183 49084 49109 49666
49948 60114 60372 61453 52118 52204 63252 533*9
54422 54529 54662 54751 66480 85247 56882 57406
57452 57490 67514 67691 57789 67881 68ÖÖ6 58089
58685 68807 69326 59469 69729 59996 61404 61720
62004 67305 62486 62767 63162 63740 64733 66268
68091 68212 69464 69961 70394 -7Ci5« 70994 71966
72972 73263 73558 75496 75722 76301 «41 X 7CSP
76772 77111 77161 78087 78110 78903 7895:1 70f'94
79096 79697 79768 80165 80304 80605 SIHO 81195
81491 82654 82834 82890 81099 84323 81478 84637
84705 85127 86087 86888 87375 87397 87737 882S8
88sl6 88667 88703 88778 89051 89300 85709 90952
91180 91249 91441 91971 92108 93222 93572 93751
93786 94604 94738 96380 95596 9óöê2 56828 96624
97199 97231 97470 97812 98357 98632 99073 99087
99126 99145 100013 100214 100410 100451 100668
10 922 101451 101806 10205C105136 10*275 102545
103519 103603 104126 104652 104853 10(904 KWIB7
1 '5413 105520 106783 107250 107300 107307 107894

*

.....

*

"

_____

—

*

21%

21%

3290 fr. 3280 fr.

j 658.—
4 pOt. Egypte 1876.... 1 —.—
j —.—
Aand. Panama
Wissel: Londen (iicht)..i 26.10
k
Ameterdam
206%
Plaatsdisconto
Bio-Tinto

—

—
—

Portugal

3

*
Suez-Aandeelen

'

Prüshoudend.

659.—

—.—
—.—

25.10

j

205%

21%

3290 f»
564.—

——

—.—

25.10%

206%"
—

Vlrtdrltt (RU.)
.9 Julf 30 Juli 31 JnU
64.40
4 pOt. Binnenl. Spanje.. 64.60 j 64.60
//
4 1 Buitenl.
80.50 '80.50
80.20

’

Slotkoersen.
(Medegedeeld door io 88. Aiof.LEB & EIJZSK.)
Londea.
30Juli31JviW^
2 Aug.
I
S
i pOt. Spanje...
62%
93' V,
8 » Italtë
8 i Portugal.... 22
8
Arfcontünen. 87
( * Fnnded ld. S 84%
t i Braziliß
I 64%
8%» ürognay... j 40%

.

,

-

14%
Atchison
£ prei
.1 29%
66%
ld "Aojs!«tm
W.4pot./i.'g-Ryp. «8%
73%
OsmAtes

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

»

W

g

9¥
oentrai.Denver..
.11%
id.pref
tf>%
Erle
lt'h'c
id. le prei....... 37%
Milwaukee........ 89%
Kissouri
14%
Hashvil)
56%
30%
Horfolk
Korthern Pa;..,.. 44 ','.
16%
Ontario
:

g

3?" ,
|jf

'S

&
j?
■

F

8

0ni0n..,.........

Wabash
11%
id. Bond».. ..! 86 V
New-Bio Tinto....! 22^
i)..'!«>
j 13 3 S
Jagowfcmte»^ """! 9%

28

hnrt€re>!.

»

.-.-■■,,,

/»»

6*V„
4pCt.Mt-x. Central 70 .^Paconcai
i p^'t Northern. 68
Texas Facific 2mnd. 29
ld.
91%
1 pOt. Turken.... 22 I 4 //
,SüJuli|3l Juli
2 Aug.'
f»rt|»,
1104.80 104.75 104.83, 90
St>ot.!kDt6
Spanje
4
61^ 61% 61%, '-»/„

.

,

!
0* 21%, %
iVrt^nal
rarken..,.,"! 22.10 22.t*2 22,22.02
94.10 88.8* $>3.95, 90
103170 108370 108528 108781 109660 109965 110080 I * Ittl»
, 64.60/
Brazili»
»
1
■
110732 110748 111133 111284 111438 111664 112308
Loten
lïï 118
....'llö
Turksche
112684 112614 1139U 114210 114613 114865 115246
,'77
Bauqne Ottora
jS74 674%,
JE74 |864
1158C.0 1(6603 116926 '15938 110(35 11b765 11
,
id. Paria.......
117305 117546 117635 117950 118147

118739 119294 119531 119682
120210 120351 121329 191789
122710 123C89 123149 123597
-',2 124764 124989 125005
125708 126082 166133 126276
128374 Ï28522 128622 128939
130674 131121 131314 131366
132306 132588 132922 133058

119744
191797
123649
125168
126632
129478
131469
133092

1

11835& KM74

119813
122361
124049
125232
126971
129650
131750
133148

Bass
Bio Tinto
De Beer»
Bandfontein
Transvaalland

1198*3
122618
124106
125688
127H5S
129759
138218
133276

Öhartered

Sart Band

M*fei

..

i r

...........

Goldfields

-

J3292
864
742

658
742

3275
560, 664
743,746

116
139

'139% 142%, 148

114

,113,11

661

3287

61% G2J/ 62,64%
43% 43% 46
94
96
99,100%

Dynamite 468, 476. Robinson Bandfontein 38.
Terwgl Staatsfondsen een onbeteekenend verloop
hadden met weinig verandering in prgzen, waren
Mgnwaarden niettegenstaande de afwezigheid der
Londensche koersen zeer willig gestemd met verdere
aanzienlgke verbetering yoor de meeste soorten om
zeer vast op de hoogs e koerfien te sluiten. Goldfields
wonten fr. 8%, Chartered fr. 4%, Bandfontein en
Transvsaüand fr. 2%, en de Beers ff, */ Ook B,°
Tintos beter gevraagd met fr, 6 avans.
»«yMMH.
3C Joli 31 JUU 2 Aug.
6 pOt. Italië
j 94% 94% i 94%
M.0*»...... 98% 98% ; 98%, %
Oredit.,.
!230% 231% 231%, %
Disconto ..,.(207% ,206% 208%
Berl.Ed.Ges.
j
Broodne? Bk,
I
I
190% '191% !j96%, 197%
E'rnecsr.

133280 133538 18360S134022 134244 134951 134985
135429 135549 135581 135747 136048 136189 136247
137652 137817 1382Ö4 138410 138731 138731 139108
i39179 139650 140278 140807 140340 140596 141530
141707 142005 142057 142308 142342 142950 143065
143383 143495 143919 144708 144756 144774 144901
145768 145997 146056 146431 146799 149946 148158
148229 148246 149986
Wecnen. Serietrekking Staatsloten 1860. Rtuttr

-

grieft ons de volgende lgst:
226 318 409 542 730 739 907 1079 1120 1195 1250
'.259 1395 1471 1493 1643 1931 1977 1990 2148 2236
2287 2428 25C6 2522 27* 7 2789 2812 2876 2899 2<>B6
3279 3483 3590 3794 3>59 3953 4028 4081 4193 4320
45«5 4542 4811 5127 5213 5433 5555 5568 6017 6177
«237 6264 6434 6457 6587 6592 6613 6737 6815 6834
6845 6975 7130 7513 7564 7599 7652 7653 7665 7710
7781 7878 7888 7929 7944 8022 8074 8076 8132 8140
»CK)hiuü«:....!175% 184% 192%, %
8149 8185 8311 8719 8824 9049 9348 9373 9479 9651
Unrahütte,..!l64% 1165% 174V, 172%
9917 9932 997110061 10208 10231 10305 1031410334
Dynarait
j189% 190% 192%, %
10406 10457 10195 10530 10533 10537 10675 10694
Sordd, Lloyd:lo6% 106% 107%, %
10702 10714 10776 ICBBI 11000 11109 11320 lfto9
ïrsnsosen...,il47% 147% |147%, %
11487 11-98 11897 IÏOBI 12181 12184 T2421 12485
Oanadian.... 67% j 67% 69%, %
12502 12622 12791 12889 13001 1315*1 13272 13275
13325 13476 13547 13568 13725 13783 1*832 13877
Northern prei' 41% I 42% I 44%, %
14032 14115 14281 14289 14330 14398 14434 14674
De hausse van Zaterdag ad 9 pCt. in Bochumer
14714 14786 14885 14C97 15084 15113 15** 47 15220 <*p het gunstige jaarverslag, bracht heden groote aan16287 152*8 18*18 15S01 15612 15*16 15919 15954 koopen in Tlergwerken teweeg, welke daardoor met
16032 16158 H>l7l 16217 16249 ;(i299 16324 16147 zeer uHgebrciden omzet aanzientgkergzing behaalden,
16546 16667 167 U 17233 17217 17303 17493 17535 zooals voor Bochumer nogmaals 8 pCt., Laura» 7 pCt.
17720 17814 17334 18027 1884 18211 18237 18191 en Harpci er 6 pCt. ouder den invloed waarvan ook
18Ü05 18531 18607 '8726 18592 19018 19112 19680 locitle Ba! km t;oed geraagd waren en Disconto»
19763 19836 19837 19908. Promietrekking 1 "So>*. 2 pCt. steyen Ouk Aacrik Sporen herratten opnieuw
hunne hauttt-bewi S.: efl rc*r« Cara/Wans 2% pCt.
en Northens 2 rC

.

.

...

—-

-—

6.10
5.05
1. Afslag Heerenhui», Vonkelkade 123 en zeven 1 Rotterdam
het meeste kwaad, zoodat ook voor haar de
bouwterreinen,
61,464.
5000.
C.
van
der
Burg.
I
van
den dokter, die den ongelukkigen
hulp
4.45
Winkelhuis, melkzaak,
Flinckßtraat 319 Utrecht. .""""""""" 5.20
loodgieter verbond, moest worden ingeroepen. 2. 5000. 200. VS. O. H. Govert
van Dük.
3. Winkel' Zoist-Drieberjren.
5.20
4.55
huis, groentenzaak, als voren 321.
5250. J. p
4. Winkelhuis, Anjeliersstraat 87. Niet
Leih.
De thermometer teekende hedennacht te 12 uur geveild.
5. Winkclhuis met verdunning, le Oosterparkstraat 97. f 11,000. / 200. A. D. Breukerman.
63 gr., te 3 uur 63 gr, Fahrenheit.
6. Winkelhuis, manufacturenzaak, Daniël Stalpertl'onponprOw-n: Oostenrg* paptsi / 21.07%, ditc
straat 77. / 9350. ’3O. J. A. J Marnetto.
7.
Diversen in & f 11.60* dito ditc
S tiliet / 21.07%;
Huis, Nassaukade 469. 2650. G. J. Vermeulen
il. 92%; Portugeesche f—; Franscl-e
j
Winkelhuis met vergunning, Von Zesenstraat 85. /"6650. /4?.60; Belgische 47.60; div, Beichsmark SS.HO,
f
H. J. J. Frankemolen Jr.
9. Ei f, Douwes Hamb. Busland f 1.22, Buss. goud
Eoebel/
Dift'erentleele rechten. In vroegere Dekkerstraat, 600. Opgeh.
10. Huis, Beren1.9C%
Umm. dlveren Boebel f 1.25%; dito papier Koebe.'
60. P. Schmidt.
dagen werd in Nederlandsch Indië een verschillend strsat 14. f 6150.
11. Woon*i*v,
por
Poüisohe
hoel.-öl /*--; önaanscle
j _..-,.;
invoerrecht geheven: Nederlandsche goederen, met huis, Binnen Wieringerstraat 24. / 42C0. /20. J. M. f fPiaster buitenl. f—.—\ dito dito Juli 47.60;
Verkorte Balans der Nederlandsche hans.
dito
12.
Lukken.
Lange
Woonhuis,
Leidschedwars- j dito binnenl. f --.-_ tüto dito J .il /1.70; Amerik
certificaat van oorsprong aangevoerd, bstaalden aen
straat 172. / 6700. Opgeh.
op 24 Juli 1897.
op 31 Juli 189
13.
Huis,
T
Nieuwe Geud Dollar M.45%; Mexicaanscbo f 110.
lager recht dan de producten, welke vreemde mogend- Heerengracht 205.
"
F.050. A. I Zonligt.
f Hoofdban*. f 33,239,944.96%
f
Binnenl.
Wissels
"
14.
35,225,515.84
in
onze
heden
koloniën
wenschten
in
te
voeren.
van
Speciën.
Gouden. Onde Tien-GulPrijzen
Heerenhuis, Nassaukide 499.
merkt Wat is dat voor getik?
9850. ’lO H. D*
Promessen, enz. I Bg'bank.
» 2,702,831.f<9>£
/.2 528.608.61%
15 Fabriekepakhnis, Laurierdeußtnkken ’9.90 k 10,—, oude gerande Dukaten
Êen heel leger mannetjes en poppetjes voor reclame, Het besluit tot afschaffing der differentieele rechten van Voorthuijsen
Agentach... n 25,066,414.1t%
ln
disconto
.
*/ 24
945.381.01%' 60,099,205.37
! 4 5.75 k 5.85, wichtige Eng. Souvereinen
geëxposeerd door J. A r i o n i, NZ, Voorburgwal 298. werd op voorstel van den minister Fransen van de gracht 132 / 14,000. Op.eh.
/12.02%
_.
16. Heerenhuis,
!
■ / 61,009,190.72%
/
.,
12.12%,
Stukksu van 20 Mark /11.80 k 11.90, Papier op het Buitenland
Dat tikt en dat knikt en dat blikt van 't geweldigste. Putte den 15n November 1872 door de Tweede Kamer als voren 130. f 10,000. Idem. --17.H8erenhuiB ais i f
voren 128. f 8000. /30 W. F. M. van der
van
20
Stukken
Frank
Veel beküks heeft hier vooral het negerjongentje, dat met 38 tegen 36 stemmen aangenomen.
a
in
In
disconto
9.67%,
9.57%
Goud
Wal.— I
met elegante zwaaien afgesponst wordt en maar tel18. Huismanswoning, Spaarndammerdgk F 26 Sloten, Baren /1640 k 1655 per KG. fijn.
' 6195*445*04
Idem Eigen portefeuille... f 6,321,266.83
te
wgzen
Tijd
aanleiding
Be
vindt
op
hot
h.i.
wordt,
Zilveren.
Baren
kens weer vuil
1800.
100.
G.
van
900
tot
At:
maar
Verkocht,
f
van
300
voor
Steenwijk.
het
19. Twee I
’46
Draai « om en ge staart weer tegen een brand- verkeerde van dat besluit, nu Engeland de handels- kampen wei- of hooiland, als voren,
Bank nog ni t afge
3400 f 350. KG. fijn, Stukken van 5 Frank ’2.35 a 2.40, Prui„
Bische
Daalders
kast. Hoe komen we er in? De heer Henri Bles, tractaten met Duitschland en België heeft opgezegd. Idem. 18 19. / 6650.
loopen
!
1.75
k
1.78.
250.
Idem.
20.
WinkelDamrak 52, zal het ons vertellen. Het is een geheim- De oorzaak zoekt het blad in hot streven, bg de huis, Bloemstraat 192194. / 6250.
Banknoten.
59.45,
Pruisische
a
Fran
21.
’59.20
t
6,321,266.83
6495,416.04
Opgeh.
.»-"„
■sebe ’4B.- è 45.25, Belgische ’47.95 k 48.15, Beleeningen
zinnige operatie, die door nacatelgke dieven niet zoo jongste jubileumsfeesten vau koningin Victoria op Twee Huizen, koomengszaak en schoenmakerü,
f 10,399,159 45
Focke
11,191,601.31
JHoofdbank.
dadelgk nageleerd wordt. Ook dat meifje van de verschillende wüzen openbaar geworden, om den band Sioionszstraat 41-13.
j Engelsche Z12.05 k 12.15.
(mcl. Voorsch. In I Bgbank.... // 3,682,211.80
/ 6600. /*lO H. B, Boelvink.
31863*0 "
vereeniging Kinderkleeding, dat daar zoo deftig met tusschen Engeland en zgn koloniën nauwer toa tj 22. Huis, Lauriergracht
Uk.-Ort.oyonAerp.) I.Agentsch... » 27,779,608.78
6000,
72.
C.
27,513.J2«M
/
/9.
De
halen.
economische
büzondere
toestanden
der
haar nieuwe kleertjes staat te pronken, heeft van
Wiegand Jr.
Faillissementen.
brandkasten geen verstand. Het noodigt u uit tot kolonie Canada hadden da&r het verlargen naar
f 41,860,980.03
Failliet
f 41,891,271,27%
verklaard
28 Juli: H. H. L. Cohn, j
dergelüke
nauwere aaneensluiting og hat Moederland
geven en weldoen.
handelde
oi,der
Co.,
de
firma
Klein
en
te
BotterI
vroeger
rgpen.
reeds
doen
v*n rechts komt dezelfde uitnoodiging. Het is een
f 37,938,605.03
«p Effecten
. 88-261,846.27j^
dnder»taa»de beri «thten «gn reeds in cc» dam, rechtercommissaris mr. A. O. A. Tellenen
«Intusschen blüven onze Nederlandsche vrghandeslEchtotter van een fietsramp, die do goegemeent'
3,922,375.—
v Goederen en specie.
3,639,4^5.-'
Bü„
curator
Hollander,
S.
L.
te
Botterdam,
mr.
gedeelte
en
geleerdheid
TTiye
meer met hun
alleeu staan.
*
ww
ariLbedplt. De haer J.
"pi.j,
■—-,
medegedeeld
r 41,821,271.27J^
wgze laars meer
g.
41,860,980,03
30
Juli,
j.
Klasberg,
op
F.
heeft
treffende
vroeger
caféhouder,
ccEchilderd, wat ons te wachten staat ala we ona Al zien zg voor hun oogen, dat de voornaamste tak
thans werkman, te Botterdam, rechter commissaris, '^oorschotten aan het Bgk.
al
wegkwijnen,
ken
van
bedrüf
schgnen
met verzekeren
de lsvunamaar verzekerd zgn we! bü de
(Alt. 7 der wet van 7 Aug. 180
mr, S. Gratama, eur. mr. S. L. van Aalten jr., te
S
der natie door galoppeerendetering aangets.it,
De vredesonderhandelingen.
Stil. No. 122)
«
1,674,676.90%
Botterdam.
137.609.86
mJ__ h" dat aanBrAPende tableau zgn biljetten krachten
geleerde handboek der staathuiswetenschap,
het
de
2 Aug. (R. o.)\ 30 Juli. Jaoobus Zeegers, landbouwer te Munt en Muntmateriaal.
de h<*r Mid-ietidorp ook houdkunde moet nummer
van de Union. f*
blijven. Liever vol- DeKONSTANTINOPEL,
agent is van
éia
,
Mnnt, Goud
/ 23,891,150.—
gezanten hebben Zaterdag goedgekeurd Oploo, rechter-commissaris, mr. Wcseling, ourator
23,886,950.
Aisurance Sooiety,
gens wetenschappelüke rogols, landbouw, handel,
,
Mnatmateriaal,
7,694,817.97
Gond.
bord
beTat
mr.
B.
te
7,6^4,817.97
proefstuk's-Hertogenbosch.
Tilman,
den
van
*
't? van B. van *»Mant ge m. nü verheid en soheepvaart ten onderga-jg gtbiacht,
tekst
het ontwerp vau het vredesken van
«teeMrukkerg
tractaat
onwetenscbappelgke
gelijk
Rfi?
ze
Zuid
Geldlceui&g
op
die
uit
de
Provincie
Holland.
langs
protectio8
beraadslagingen was hebben, blgkens adverteitie in ons vorig G«d. Staten
wüze
f 31,585,967.97
31.580,767.97
hi,erondel; 00k «n visitekaartje van dan
II M a'
nistischen weg gazond gemaakt!
«ent, Eilver, enr.
A-rocdblad
voortgevloeid. TewHk pacha ontving daarvan besloten
*;; m.695.7
83.315,898.21
*
vaart worden dat hier goed werk wordt
de inechrgving open te stellen op 75 obliga«Intusschen denken alle overige natiën er anders mededeoliog en keurde
Kuntmateriaal,
«
, _.'
Zilver.
.-■ geleverd,
verschillende bepalingen ten elk groot ’lOOO, rentende 3% pCt. 'van 1 Sepwist ge tnog niet, dan moet ge ean
het waarscaijnigk Biet lang meer, of
en
duurt
over,
,
18
U4.901,8ó6
114,*;36.463.75%
vau
roode
dia
tnveloppen meenemon, die ga heal conscieniieuselijk
onze armoede en achteruitgang
gevolgen van hals- goed, doch maakte voorbehoud voor een aantal i * tember 1897 af als tweede serie der geldleening waartoe Sflecten.
andere
e*rat thuia moogt open maken.
jiß bealoten op 19 November 1895. De inschrü vingen
artikelen.
starrigheid eu waanwüshcid
worden het voorwerp
Belegg. van het Beaervalonds... e 5,258,142.75
Dan komt tre
5^58,142.75
B er van spot van diegenen welke oas van de wereldmarkt
ztker aohter.
Hst schijnt, dat de gezanten besloten heb- ji kunnen dagelgks wordtn ingezonden tot Maandag 9
van 1/5 van het kapitaal » 3.997,929,51
8 397,9^.54
*
Augustus
'
griffie.
provinciale
en
!
der
De
plaatsen
Een halve draai rechts en S B. Ko k, Utrecht verdringen en mter
cieor onze
toswgzing ge8,256,072 29
iuneman". ben hun leziLg van het tractaat geheel te ; schiedt
«
,
9,256,072.29
inschrg
hoogste
;
*
aan de
schtstraat 41a verrast ons met «reclamehoeden"; ewi
vers. De storting moet bebouwen ei. Meubelen der Back
,
670,000.—
670.000.-t
.*
haUe draai links en we aanschouwen de laatste
j xWr of op 8 Septem er plaats bobben.
*
rekeningen..,
,
„
Het nieuwe ministerie. Een iflvig handhaven.
Diverse
767,637.35%
darcesmodes, geëtaleerd door G. Bar ber, Oudo stuk vormt het tweede artikel van dan heer D. P.
Bank van Spanje. De weekstaat per 31 Juli
I
.*"
/
234,613,765.94%
«o< gatraat i en ütreebtschestraat 41. Nu een D.
wijst de volgende veranderirgen aan: Goudvoorraad
Fabius in Oe Stani iard, waarin brj in hoofdkw:rt draai terug, dan komen we voor een bord
hoogleeraar
Prof.
224,903,000 pesetas (+ 320,000 pes.); Zdvervoorraad Üapitas.l
Gr.
in
Ruge,
zaak
iJe
,
anatomie
,- -j0.000,000.—
de denkbeelden van mr. Cort van der Linden,
/ y.,,. .
met geschilderde letters en reclamevoorstellingen,
268,815,000 pes. (+ 914/00 pes.) ; gedisconteerde Beservi-fonds.
"
alhier,
heeft
ecu
a
tot!
ont
beuoeming
5,*38,178.88
den
nieuwen
vaneen
w
6^8,178.88
minister
uit
justitie,
van
diens geschrifArian, Lepelstraat
<*en SCQilcler V-'
j wissels 320,132,000 pes. (-*- 6,813,(1)0 pea.); beleenin- Bankbiljetten in omloop
«203,860,520.—
f 203,929,620.—
44. iuran
Meer naar het midden-*"zit een meisj*? heen en ten nagaat en daarnevens stelt de uitspraak van hoogleeraar aan da universiteit te Zürich als I gen 169,395,000 pes. ( -*- 5,201,000 ps» ) Debet
,
der
in omloop
»
1,443,691.11
»
768.553.1GV<
weer te naaien op de ,4/>tf»a-machine, vertegen- mr. Van Houten, om tot, de volgende conclusie te opvolger van prof. Stöbr, die naar Würzschatkist voor botnuldd coupons 8 205,000 pes. SJankassignatiën
Sokaning-Courant Saldo's:
woordiger Gustav Baken, Leidschestraat 107 komen:
j (-4- 2,069 000 pes); idem voor 'oetalugen in het
burg gBat.
Vac hot Bgk
f
6. Jacohy. Heèrengracht 469, exposeert, .-k>
Prof. Ruge heef', naar hst N. v. d. D. ! butenland 1,312,000 pes. (+ 273 000 pes); biljetten
«Volgens mr. Van Houten schuilt in elke monarchie
Van
anderen
5,212,887.49% „
/ 2,410,016.60%
geïllustreerde
met
;in omloop 1,120,534,000 re s. (— 2,333,000 pes.);
heften, waarbg een aardig mes een gevaar. Ook derhalve in den regeringsvorm, melden, dez* benoeming aangenomen.
5,212,387. 49%
2,410,016.60%
I
voor het kroningsjaar.
credit
der
geïnde
belastingen
schatkist
voor
7,544,000
waaronder wg leven.
jDivereerokenin.cn.,
«
«1,492,761.96%
1,572,360.32
pes. (+ 2,007,000 pes.).
"~
"
236,592,401 ~.bQ%
~f 234,613,765.94%
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"^IiGKMKKN
ParQa, BlotkoekB| 29Ju1l 30 Juli 31 Jnli
10 ot' lag-e" ffOTjea
"Wteni
Wissel Italiß kot,
95 \
95%
95%
h
Madrid kort
3.81
3.83% 3.82%
WINT?ZL<»JKRBf van het nieuwe gewas bracht in de
C»lciatt» Lond. TT.| 1.3^.
1.3».,, Z""tro\_
1.3%
qual. va* 6 tot 6.50 op per ICO kilo en
ftbttng-b. Lond, TT.i ***.«%
'
2.6% 2.6?-9 voorts extra blanke zware soort f 7,
«'HiVfcH onveranderd f 3 a 4.
arh <A °0 30Jnl1 31 Jnli 2Av.g.
ar°',r
Koolzaad werd verkocht van 10.40 tnt 10.80
a,:T
s
(Slotkoorsen.)
en extra qual 11.
Ütaats-eflecten 111
Beleenin^
Kaxakiezaad flauw en onverabdérd fi a/650.
id,
andera «1
1
Meel. Vorige week verkeerde meel bü voortduring
Oable transfers
48 % 4.87& 4.87% in koorteachtigen stemming, ten gevolgeder
herhaalde
Wissel op Parg*s
5 16% 5.!6% 5.16% belangrü'ke prgsverhoogiDgen van buitenlandsche nieel4 pOt. Amerika
y.
112
111
H2U
fabrieken. Ook de inlandsche molens volgden langAtchison Topeca Aand... 14
14
14
zaam deze richting. Aanvankelük *»!lde uien die
d". d\ prei. nieuwe.... 28%
prgzen niet inwilligen, doch ging men er ten slotte
28%
28%
d*\ 4 pOts. gen. nieuwe 87
87
schoorvoetend toe oVeï.
86%
Baltimore en Ohio aand.
9%
Heden meel willig met redelüken handel.
9%
9%
Oanada South
aand. 52%
53%
53%
Noteeringen:
Oanadian Pacitc
» 71
71
Prima qualiteit Inlandach
72%
/ 12.75 a 13 50
11
Central
v
10
erste
91^
91^
11 11.75 n 11 12.50
S
"
Chic. N.-Western pref. // 163
162
Extra puike qual. Hongaarsch... n 17.— ii „ 18.—
161%
Chic. Milw. St. P. gew.
„ 15.75 i .75
87%
87%
87%
Eerste
»
Denver Bio Gr. gew. **
*
Prima
Amerik,
11%
12%
12%
Patent....
11 13.25 11 11 14.—
Denver Bio Gr. pref.
46
Eerste qual.
45*^
1,
46%
leBakers.
// 11.50 // 11 12.50
*
Illinois Central
u
Tweede 1/
101% 102%
2e //
u 10.— 11 11 11.—
Louisv. & Nashv. gew.» lOIJS4
55
56
Duitaehe Boggebloem...
55%
9.— „ 9.50
&
Miss.-Kans. Texas. » 14%
14 %
14%
Alles per 100 kilogr, netto.
dO.do.2eHyp.Gd.Bdi.»
64
62 ex
Vee. Ter markt waren aangevoerd: 171 vette Bun63%
Srie-Spoorweg
16%
283 vette Kalveren, 1777 Schapen of Lammeren,
15%
15%
Michigan Central.... *«
102
ren en 624 Varkens.
IT.-Y. Ont. West.gew.»
16%
16%
Koeien puike qual.
16%
c, le qual. 30 e., 2equal.
Norfolk k West. pref.»
30
30
32
26 c, 3e qual. 22 c. j Ossen puike —c, le qnal. 29 c,
Manitoba Minneapolis « 120
122
123
2e qual, 55 e„ 3e qual. 21 c; Btieren le qual.
c.
»
Union Paciflc
7%
7%
7%
3e Io*l* ~"
kalveren le qual.
o»
»
Wabaak pret
\""
18
17% 17%
°'< 27 e., 3e °-'<
83 0,, 2e qual.
qual. 22 c; schapen
Geld aangeboden. De beura opende prii;Lioudend, le qual, 27 C, 2e qual. 23 C.J Lammeren le qual.
werd levendig en over 't algemeen willig en sloot 30
O.J 2e qual. 26 c. Varkens lequal. 18% c, 2e qual.
willig.
17% c, 3e qual. 16% c. Lichte varkens voor export
baltimore (R.O.}
c. Alles per % KO.
17%a16%
Handel in Varkens vlug; overigens onveranderd.
30 JuU 31 JuU 2Aug*
Aardappelen. Westl, zand-’ —. k —. —, dito klei—. k —. —, dito muisjes f —.— a per%hect.
*% P 0......
1 93
93
93
Geldersche kralen
2.20 a 2.50, Brielsche witte
2.20 k 2.30 per heet.
Tamelgke aanvoer en vraag.
Eieren. Zeeuwsche ’3.20 a 3.50, Overmaasche dito
’3.50 k 3.70 de 100 stuks.
Amsterdam, Maandag 2 Augustus.
Kaas. Zoetemelksche ’lB.— k 23.—per 50KG.
Aardappelen. Friesche Kraneker Jammen
1.80 aanvoer 15 partütjes. Handel willig.
a 1.90, Friesche Zaaiers 1.40 a 1.60, Friesche Hamburgers
1 80 a 2.—, Zeeuwsche Muisjes
1.90
a 2.—, Geldersche Blauwe 1.40 a 1.60, GelderAlkmaar, 2 Auga. Vee. Aangevoerd:— Paard
sche Kralen 1.90 a 2.—, id. Muisiea ’2.1032.20, f— k f —, 21 Koeien per
178
kilo 52 k 61
Katwüker Muisjes 2.10 a 2.40, IJpolder Blauwe vette Kalveren per stuk 30 k 86, idem perc; KG.
Pitten 1.50 a 1.70, Andgkoc Muisjes 2 10 i*. 2.50, 60 k 70 c; 35 nuchtere id,
8 k 18; 637 Schapen
Andgker Blauwa 1.80 a 2.—, Westlandsche mand fl6 k 23.—;
—;
Lammeren
’—k
vette
’2.— a 2.20, id. Zand 2.80 a3.60, Haarlemmer Varkens per KG. 34 a 41 c, 46 magere221
Varkens
Muisjes f
, Noordwgker Grave 2.— f 13 k 16.
a
a 2.20, id. Zand
1.90 a 2.50, Sassenheimer Zand
Tiel, 2 Aug. Granen. Oude Tarwe (1895) 7.—,
2.
a ?,. —.
f 7.50; id. nieuwe (1896) f 7.—, f 7.50; Eogge
Aanroer 12 ladingen. Handel matig.
nieuwe (1896) ’4.—, ’4.25; W. en Z GarB^3.7s,
fi.—; Haver 3.75, ’4.—; Boonen 7.—,/7.25;
Maïs
4.25, ’4.75; Gele erwten
5.50, f 5 75;
HAWBUBG, 2 Ang. (Tel van JoewiOH lc Co-, Wikken f 11.— a —.—; Koolzaad f 10.75 a 10.80.
medegedeeld dooc H. A. vvn Ovbhzke te Amsterdam. Boter ’1.50, ’1.40,
1.10 per KG. Eieren per
26 stuks ’0.90, ’0.85, ’O.BO.
Sept.
Dec.
Maart Mei
Tarwe 10 ii 20 c. hooger. Bogge ruim prg'shoudend.
6.50 kalm.
38
36% 37.'2'
38%
HAVEB, 2 Aug. (Tel. van Dotti k 00., mede- Er waren een partütje nieuwe Tarwe en twee partgtjes nieuwe Bogge aangevoerd. De Tarwe werd
gedeeld door O. E. Bkugman, Amsterdam).
niet verkocht. De Bogge bracht ’4 25 op. Garst
Mei
Bept.
Dec.
Maart
10 c. hooger. Haver, Boonen en geele Erwten on6.5
44^
45% 46% 46% V. veranderd.
Mais 10 a 15 c. hooger. Wikken schaars,
werden voor ’ll verkocht Twee partgen Koolzaad
geveid en verkocht tot genoteerde prüzen.
PABUS, 2 Aug. (Tel. van Chables Lévt k
Op de Varkens-markt was een kleine aanvoer. Er
Fbèee, medegedeeld door J. E. Abri as, Amster- waren
veel kooplieden. De prü'zen waren iets lager.
dam.) 5.45: 4 mnd. van Oct. 27% K. en 273/ V
Prg'zen: Varkens van ’13.25 tot 42; Biggen van
4 eerste mnd. 27% K. en 27% V.
tot ’ll. —.
MAAGDENBÜBG, 2 Aug. (Part. Ul. van 6.56 u.) ’5.
Biet- vast; Aug. 8.40 K., Sept. 8.55 V., Oct. 8.60
K„ Nov.-Dec. 8.72% V„ Jp.-a .-Maart 8.85 K.
Budapest, 2 Aug. (R.0.) Tarwe vaster.
HAMBOBG, 2 Aug. (Tel. van Joswioh 00.
medegedeeld door H. A. van Ovekzre te Amsterdam).
810 de Janeiro. (R.0.) Koffle.
6.50: Biet- kalir.j Aug. 8.40, Oct. 8.62%, Dec.
8.72%, Maart 8.92%.
24 Juli.
31 Juli.
Wekelüksche aanvoeren,. 79,000 balei. 105,000 balen
Voorraad
227,000 « 262.000
Rotterdam, 2 Augustus.
Kieuwe
verschep. n. N.-A. 39,000 » 180,000 »
*
Buitenlandsche Granen vast.
dito naar Hamburg
13,000
13,000 «
Bogge per 2100 KG. Helena f 125 uit zeeboot;
Holland
1,000 »*
«
Odessa 120; stoomende 72/73 KG. Donan/Bessarab
*
*
h
h
overig
16,000
Europa
«
1,000 »
bü partü f Ul; prompte aflading 9 pud 10/15 Nico- Tot. verk. der week
78,000 //
64,000 //
lajefl bü partü / H
W". 7 N.-V. Standard.... 8,750 reis
8700reis.
Geest per 2000 KG.: Zwarte Zee
98, / 102; Wissel op Londen
7»/,.
7%
stoomende Zwarte Zee 95,
Markt
Markt
Haver per 100 KG.: Amerik. / 6.90, pr#. minkalm.
kalm.
dere 6.40.
Santos
24 Juli.
31 Juli.
Boekweitgbutten per 2100 KG.: grovePetersb.
Wekelgksche
aanvoeren.. 157,000 balen 181,000 balen
/ 195, uit zeeboot.
Voorraad
v 463,000 «
Mais per 2000 KG.: Amerik. Mixed 90, ’94; Verschep. n. Ver. Staten. 370,000
16,000
9,000 «
uit
b.
89,
dito
stoom
90, dtto stoomend ’B9.
ii Hamburg... 41,000
*» 17,000
»
«
Fc Blnnenlandscbe Granen. Tarwe was heden weder
»
ii Holland.... 18,000
»
»
zeer ruim ter markt en werd 10 a 20 et. hooger
ff overig Eur.
60,000 u
62,000 »
gehouden wat door benoodigden aanvankelijk voor de
*
Werkelüke verkoopen.... 104,000 u 120,000 «
beate qualiteit werd ingewilligd; het overige vanden Prgs
v. good aver. parcel. 9,200 reis.
9200 reis.
aanvoer bleef echter meerendeels onverkocht omdat Vracht p. stoomb.
n. HavTe
houders net tot lagere prüzen geneigd waren af ie
van Santos 25 fr., 10 pOt. 25 fr., 10ptt
geven. Per heet. / 6.40 a 7.35, extra puike nog
Markt
Markt
daarboven en per 100 kilo f 8.40 k 9. Canada werd
kalm.
kalm.
verkocht van 6.30 tot 6.50.
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HEDEN.

Parfum.

HALLE: Wiener Dameikapel Peiohka. 8 n.

GALEEIJ //BEMBBANDT" Kalverstr. 221. Open 9-5.

NAAB HET EILAND MABKEN afvaart van de
De Eug'terkade naast de Kettingboot. 10 uur.
Heden overleed in den ouderdom van 74 jaren,
onze geliefde vader en behuwdvader
H. B. KIP,
gepensionneerd kapitein ter zee, oud-Gouverneur
van Curai;ao en onderhoorigheden, Bidder der
Militaire Willemsorde enz,, enz.
A. C. KOOPMAN—KIP.
J. C. KOOPMAN.
1 Augustus 1897.
Eenige algemeene kennisgeving.
Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blüven.
(16486)

afiner onze

geliefde Zuater en

Behuwdzuster
CATHABINA WENDELINA JACOBA
TAUDIN CHABOT, geb. Pbovó Kluit.
P. W. H. PBOVó KLUIT,
1„ ,
.„
A.G. PEOVó KLUIT, _B.EYEB.B,\ Ji'!Ule*alB
Wed. A. C. DOMIS, PEOVó KLUIT,

,

Amsterdam,

'sGEAVENHAGE,
1 Augustus 1897.
Eenige en algemeenekennisgeving.
I——

____...

,.

ÏÖOR NEDERLAND,
gevestigd te Arnhem.

De DIRECTIE bericht dat hare Pand-

PANOPTIC: Treener Bameikapel Sohwarz. 8 nur.

Heden overleed

ONDERLINGE HYPOTHEEKBANK

9 uur.

FBASCATI: Berluron ep reu. 8 nnr.
OENTB,

Amerik.Goederenmarkt.
Sew-York, 2 Aug. (fl. O).

—

btoen vast »p oogstverwachtingen.
Petrolenm
en Beuzel lusteloos
Tarwe en Hpel vast. S ifMi-

Btil.

—
—

—

Vergelijkende itaat van gepakte Varkens
(in duizenden);
in West.
Steden met te Ohicago
alleen.
inbegrip van

SCHE PSTIJDINGEN.

Binnenlandsche

Splker ppbide vest feaar aloot prgshoudend.—
Ohicago
Kof3e ip levering lager ten gevolge van de vermeer- ia de weck eindigende
dering in Braziliaansche receipts. Loco lusteloos.
Ü0
28 Juli 1897
350
Tln prgshoudend.
IJzer lusteloos.
80
21
u
ii
290
2 Aug. 31 JUU 30 Juli
330
120
14 ii ii
110
365
Ksteen, D#gal, ehïvangst..
1,000 1,000
7 ii
ii
76
»
1,000 1,000
29 // 1896
200
« nitv. n, Gr.-Brit,
2560
»
vasteland...
7585
2,000 Totaal v. 1 Mrt.—2B Juli '97
2225
»* middling üpland
8
8
8
1 ii
29 ii '96 6600
»Op lev. Aug
7.64
7.64 7.59
in
Magazg'nen
Voorraad van Provisions
te Chicago:
*Op lev. Nov
7.06*
702
7.11
280,000 tierces
Beuzel
6.20 6.ij
Petrolenm gsraï?, in kisten 6.20
Bibs 33,720,000 ponden
pipeline ce.tiüi.
v
103,000 barrels
Pork
lev. Sept
»
71
«
5.75
5.75 5.75
geraffineerd
terpentijnolie
29
29
Antwerpen, 2 Aug,
28%
Reazel, Western Steam,... 4.42% 4.52% 4.55
Vete. Verkocht:
le qualt. 2e qualt. 36 qnalt.
Talk Prime City
3%
3% '3%
61 Ossen
Fr.
0.85 Fr. 0.75 Fr. 0.65
«als, Western.!
34% 34%
34%
78 Koeien
h
ii
«
per
Ang
»
33
« 0.78 « 0.68 « 0.58
32%
21 Vaarzen
» per Sept
33% 33% 32%
15 Stieren
« 0.70 h 0.60 n 0.50
Salknr Muscovados
3%
3%
3%
« 1.03 « 0.98
54 Kalveren
0.88
» 96 pOt. Oentrifugal 3%
*
3%
per kilogram,
3%
Tarwe voorj. N». 1 Northari 90
Antwerpen, 2 Aug. Holden. Verkocht:
Boode Winter
85% %i% 83%
KG. Pr.
r*
loopende
maand
lov.
83
82%
Droge:
n Sept,
»
82
81% 80%
N°. 891 250 Cuyaba koe en ossen IO9/,, uitv.
«
Oct
» 57 140 Santa-Fó meerebd.
Eest.
»
»* Nov
Mat. ossen 16l/e 75
6.80 i 6.85 k 6 90 k
'/
ffofltit
o-d Be
Sont
71
310 Camp. meerend, dea.
«"me Rio
mo tT iow
low 0,.
Pt.ji 6>9Q
690 fi gg
ossen en een partü koe B/5 78
6*90 k
è 7-~
w
Gezoutent
«
Nov
6*9?
>
'.
JNOV,I 6.95 7.06 7.10
N°. 1204 422 Bos. Mat.
ossen 20/25 48
»
»o. T
7%
7%
7%
//
1277 89 h
n
ii
20/25 50
Meel voorjaar
3.40
3.40
3.40
ii
ii
1280 99 ii
ii
20/25 uitv.
Tin, Btraiti
13.85 13.80 13.80
n 1415 1157 Concordia
//
26/32 58
ïilrer
57%
57%
57%
// 4072 343 M.-V. Mat.
koe
uitv.
Vracht n. Liverp. per bushei 3% d. 3% d. 3% d. Van ii 6027 600 8.-G. Sal. osßen 20/25
67
25/32
//
//
n. Londen
d.
d. 5% d.
3%
3^
//
// 6028 SCO
//
ii
ii
53
32/40
Liverpool
voor Katoen n.
3/
»/i4
»/M
//
8036 17 Damm. koe een.lw
15*»/, 45
Xoner
ï U
UH "%
Per Bellaitle,y&rtij 1719 200 Eos.Mat. u 25/32 49
ïUK H% H%
u
N». 1412 642 8.-A. Mat.
25/32 47
Zichtbare voorraad:
1409 84 M.-V. Sal.
52
»
32/40
'tarwe 17,814,000 bush. tegen 26 Juli 16,031,000 bs.
tt
1365 219 Biv. Mat.
w 25/32 50
Mais 15,696,000 11
rt
u
u 16,179,000 1,
ii
1371 125 Concep. Mat. u 25/40 50
Uitvoer van Tarwe naar Europa
949,000 »
//
#
//
1248 576 8.-A.
20/25 uitv.
11
'i
11
u
Mais
1,842,000 1/
it
1418 423 Concordia ossen bes. 25/32 53
u 4083 49 M..-V. Sal,
Xew-Orleans, (R.0.)
koe 25/28 74
Xateea MiddUng
| 7% | 7% | 7 ],Y,
800 Villa Colon oasen 25/32 65
Per Proipect
JPartJ», 2 Aug. Sniker van 88 gr. dadelijk
Philadelphia, (R.0.)
fr. 24.50 k 24.75, id. witte Ko. 3 loopende mnd.
Petrelena geraffiaeerd.... | 5.70 | 6.70 | 5.70
fr. 25.50 a —.—, Sept. fr. 25.75 a —.—, 4 mnd.
Sa*vwnnah, (R.0.)
vanOct.fr. 27.l2a —.—, 4 eerste maanden fr.27.76
TifpcatOneUe.....
| 26% | 26% | 26% k —.—, geraff. fr. 95.— k 95.50.
■ccl 12 merken loopende maand fr. 53.40, Sept.
■ew-Torh, 2 Aug. (Part, tel.)
fr. 54 50, Sept.-Oct.fr. 54.25,4 laatste mnd.fr. 54.55,
Suiker. Geraffineerd granalated 5, 31 Juli 5.
4 mnd. van Nov. fr. 54 55.
Tarwe loopende maand fr. 26.—, Sept. fr. 26.—,
Chlcag-O, 2 Aug. (Part. tel.)
Sept.-Oct. fr. 25.85, 4 laatste mnd. fr. 25.80, 4 mnd.
Tarwe opende voor Sept. levering op vorigen slot- van Nov. fr. 25.70.
koers, had daarna een onregelmatig verloop, doch de
Bogge loopende maand fr. 15.25, Sept. fr. 15.50,
richting voor hooger bleef op continentale berichten Sept.-Oct. fr. 15.75, 4 laatste mnd. fr. 16.—, 4 mnd.
toonaangevend. Slet prüshoudend % a l%c. hooger. van Nov. fr. 16.—.
Dec. 77% nieuwe stgl vk. 76, Mei 79% vk. 78%.
Baapolie loopende maand fr. 60.26, Sept. fr. 60.50,
Hals opende voor Sept. % c. hooger, had na 4 laatste mnd. fr. 61.—, 4 eerste mnd. fr. 61.75.
matige fluctuatiën een verder opgaand verloop op
Suiker van 88" en Baapolie kalm; Suiker, witte,
ongunstige weerberichten en schadeberichten uit Meel, Tarwe en Bogge vast.
Kaneaa en sloot vaßt % a % c. hooger. Mei 32%
Bewolkt.
vk. 31%.
Dax, 31 Juli. Terpentijn hooger; prgs fr. 60 per
Haver vaat % c. hooger.
100 KG. v. a. b. Bayonne aanvoer 60.500 KG.
Beuzel opende voor Sept. 5 c. lager, verbeterde
Rnhrort, 2 Aug. Steenkolen. In deafgeloopen
daarna, liep echter weer terug op grootere varkens week werd de waterstand op den Boven-Bü'n wederom
aanvoeren dan verwacht was en sloot prgshoudend wat hooger, zoodat opnieuw op M. 2.10 diepgang
5 a 10 c. lager. Oct. 427% vk. 435.
afgeladen wordt. In de kolenmünen worden per dag
Bibs had een geluk verloop daar er meer neiging ruim 13,000 D'Waggons geproduceerd, die alle grif
tot verkoopen dan tot koopen bestond en sloot prgs- weggaan, zoodat groote toeneming der voorraden hier
houdend 2% a 5 c. lager. Oct. 4.67% vk. 4.72%. in de Ruhrhavens niet meer waarschgnlgk geacht
Pork opende voor Sept. 5 c. lager, rees daarna, wordt. Ook naar Cokes iB veel vraag en tegen andere
daalde daarop weer ten gevolge van verkoopen der jaren is er hoegenaamd geen gebroken cokes in voor«Bulls" en sloot prg'shoudend 2% c. lager.
raad, die anders in het najaar sterk gevraagd is. De
Provisions op de locomarkt was matige vraag.
verzending naar België, vooral in de betere soorten,
is belangrgk; naar Holland blijft ze nog altgd midBLOTKOKBSBN:
delmatig.
Breslau, 2 Aug. Spiritus. 50er Juli 60.70,
AtiG.
Bept.
Deo.
Aug. 40.70.
70er
;
i
J
Peet, 2 Aug. Finnen, Tarwe najaar 10.72,10.73;
2 Aug. 31 Juli 2Aug. 31
Aug. 31 Juli voorjaar 10.92, 10.93; Bogge najaar 8.38, 8.40;
Haver najaar 5.92, 5.94; MaiaAug./Sept. 4.68,4.60;
Tarwe... 76
75% 75% 74% 75% 74% Mei/Jani 5.24, 5.25. Koolzaad Aug.-Sept. 13.20,
■als
27% 27% 28% 27% j 29% 28%
8
13.30. Stemming vaster.
_1
Haver...
17%
17^
Praag*, 2 Aug. Sniker. Biet- prüshoudend; franco
BenieL..'4.2o 4.25 4 22^4.30 '4.32^ 4.42U Anfsig
11.17%, nieuwa oogst 11.60.
Bibs
—I
;4.67%4.Ï0 4.67% 4.70
Wllmlng-ton,
31 Juli. Terpentin iprgshouPork ....7.80 7.82% 7.80 7.85
op 26 c, zgnde % c. hooger. Hars onveranderd
dend
—.
■—
I
prgshoudend op #1.25.
Spek prgshoudend, onveranderd.
JOuluth, 31 Juli. Tarwe prüshoudend en % c.
Varkens. Lichte 10 c, iware 5 c. lager.
hooger; Sept. 75 c.
PniJS.
AANVOEJUM*.
St liOllla, 31 Juli. Tarwe prüshoudend, %c.
Olear mid. lichte iware. in West. st. Ohicago. hooger; Sept. 78% c.
2 Ang
4 87% 3.80 3.65
67,000 47,000
San Vranelsco, 31 Juli. Tarwe zeer vast
31 Juli.
35,000 12,000
4.87% 3.90 3.70
en loco 2% c hooger: # 1.45, Dec. % c. hooger:
Vorig jaar 16,000 6,000
% 1.45%. Uitgevoerd werden deze week 100,000
Aangevoerd sedert 1 Nov. in West. steden 13,972,000 centalen
Tarwe naar Cork v. o. en 74,000 naar Bio,
13,241,000
tegen
in 1896.
alsmede 30,000 v. Meel naar China.
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32%
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*

*
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IJmuiden vertr, 2 Aug.
Burnt
Westfalen, 8.

Quebec aang. 31 Juli
| Mikado, 8. Karacbi n.
Ottoman, 8. Liverpool!
Huil
Queenstown aang. 1 Aug. Sydney (N.B.W.)e«rt.3oJuli
Londin
Nineveh, 8.
Aurania, 8. Newyork

havens.
vertrokken

n. Liverpool

Bangoon vert, 31 Juli
Staffordshire, 8,

/fr%<U,Mi<i,B.Middlcsbro'

Sydney (C.8.)

««rt. 29 Juli

Romsdalen, 8.
Clyde
Teneriffe vert, 31 Juli

Island Albatros, sleepboot,
Hamburg
Mars, 8. Burnt Island
Liverpool Auitralaiian, 8. Londen
Riga «ert. 31 Juli
ïlic anrj-.iS. Aug.
n. Australië
Terneuzenf"ng. 2 Aug.
Agnete, 8.
Liverpool
Gent I Aug. Athenian, 8.
Teal, Ö.
Londen }F»lmar,B.
Kaapstad n.Southampton
Smli.ia vert. 31 Juli
Haassluis aang. 2 Aug. I
Antonio, 8.
Huil Villa Uarcis vert. 1 Aug
Boynton, 8. Petersburg!
Sonthnmpton aang. 31 Juli
M'Utekind, 6„ Biciuen
Stella, 8.
Lubeck |
ï. L» 1 i.ita
Magdalena,B. La Plata
Winnebah, S. Hamburg l
1 Aug. Barbarona, 8.
Wight gep. 2ADg.
Newyork n. Bremen
Venezia, 8. Middel. Zee
Z Tartar, 8.
n. Bott.
Kaapstad
St. ülUhuel3 gep. 1 Aug.

Buitehavens.
nlandsche

Aden;<7«^. 1 Aug.
Bvmalaya, 8. Londen n.

Orinoco, S, Southampt.

vertrokken

Yoköhaina aang. 31 Juli

n. Colon

Angola, 8. Wk, Afrika

Martcillc
Süzzië, 8.
Hamburg
Irene, 8.
IJiomed, 8. Liverpool
Londen
Benalder, 8.

gep. 1 Aug.
Siberian, 8, Philadelphia Suez
Oruba, 8. Sydney n.
Lassell, 8. Eio Janeiro
Londen
Londen Oolong, 8.
Singapore
Orotava, 8.
CAmbromanf 8. iilßoston
Antwerpen aang. 3i Juli
Jnestltlltlon. (Londen, 1 Aag.) De lading
Clan-.Ogilvy, S.
Kanagawa Maru, 8.
van
het stoomschip Rettitution (zie Avondblad) heeft
Algoa
Baai
Yokohama
door water geleden, slechts een klein geEtrurio-, 8.
Newyork hoofdzakelgk
1 Aug. Southwark. 8,
deelte is door het vuur beschadigd. Het schip zal
Newcastle Ardanmohr, B.
reeds heden dereis kunnen voortzetten.
Brunswiek waarscbgnlyk
2 Mexican Prince, S.
Rt|nvrachten. (Ruhrort, 2 Aug.) Vrachten
Middlesbro Highland Lasiie, 8.
Botterdam
Almeria
Montevideo rgn vaster; er worden leege schepen voor aanneming
Ast-id, 8.
met
zgn
gevraagd,
schippers
daardoor
de
Sarpedon,
Hamburg
8. Singapore
Ookenfels, S.
wat terughoudend. Men betaalde voor schepen van
Berodot, S. Hamburg Londen aan;. 1 Aug.
middelbare grootte
Widgeon,
Harlingen
aang.
30
Juli
8.
Barbados
Steenberg.. //2.—«
naar
Bott.
Botterdam./1.20 naar
Bolland,
Liverpool
S.
Yucaton, S.
ii Schiedam
n 1.25/35 n Dordrecht u 1.20
Lulea vert, 2 Aug.
Bombay vert. 31 Juli
//
Haarlem
n 1.80
u Middelburg. //1.60/80
Eott.
Carville, 8.
Candia, 8. Londen n.
w 1.70/90
*/ Amsterdam.» 1.75
u Goes
Japan Madera vert. 28 Juli
n
//
ii
's-Eosch....
Alkmaar...
2.50
//1.30/36
Manaos
Bremerhaven aang. 2 Aug. Obidense, 8.
n 's-Hage kl.. u 2.50
;/1.60
# Zutfen
n. Liverpool
PfSlz, S.
La Plata
ii Hoorn k 1... «2.75
« De venter ...*/1.70
Gut Beil, S.Philadelphia Halt* gep. 30 Juli
//
Groningen
»
.//3.50
Utrecht....« 1.50
Aug.
Brnnsbüttel gep. 1
Calcutta
Senator, 8.
i> Kuilenburg, ff 1.45
o Arnhem
« 1.30
Columbus, Spanjer, Java
n. Londen
/
ii Zwolle
Middelham.//1.70
//1.80
1 v. IJmuiden n. Peters- Marseille aang 31 Juli
ff Breda
’1.90
BranktomeHall,
gesleept
door de
8.
burg,
sleepb. Oceaan
Karachi n, Liverpool
Vracht van Buhrort naar Mannheim mk. 2.—-Ü,
per kir vt>n
; naar Frankfort mk. 2.20 a
Dartmouth vert. 31 Juli Melbourne aang. 31 Juli
Londen 1700 kilo vry sleepen en lichten, op waterstand af{jAtlantis, B. Londen n. Cu 7g0a,8.
Belize Bontrea] aang. 29 Juli
laden
Drogden (By) geenk. 30Juli
Straits of Menai, S.
Waterstand stggendjaan depeilacbaal hier M■ 2.02;
Manchester wind W.; 15» B. Betrokken lucht.
Zeenymph, De Groot,
Nerva n. Bott. wegens 30 Parkmore, 8. Li verp.
tegenwind Hoville aang. 1 Aug.
East-London aang. 28 Juli Paritian, 8. Quebec
n. Liverpool
Clan Rots, 8. Liverpooi
Napels aang. 31 Juli
Genua ad»?. 1Aug.
Berichten van 2 Augustus.
Èarltruhe, 8. Australië Oroya, 8. Londen n.
2.98 M.
STBAATBBUBG, Bünslnis
n. Bremen
Sydney
11 u.'sm. 4.75 M
8.,
LADTEBBUBG,
29
Juli
Serva vert.
Gibraltar gep. 1Aug.
MAKAU (bair), 9 n. 'sraorg. 4.93 M.
Borneo, 8. Yokohama n. Stella Maris,
GEBMEBBHElM,llu.'amidd. 4.79 M
Londen Groenewold, Delftshaven
MAINZ, Bg'n 12 u. 's midd. I.SI was 0.C4 M.
Skanderberg,
Gulf of Taranto, 8.
S.Zaandam
BINGEN, Bün, 8 u. 's morg. 2.33 was 0.06 M.
Kewyork
aang. 30 Juli
Sydney n. Londen
OAUB Bg'n 6 uur 's morg. 2.75 was 0.11 M.
Grard Canary gep. 1 Aug. Flaxman, 8. Eio Janeiro
OOBLENZ, Bün 6 n, 's morg. 2.70 waa 0.11 M.
Londen
Athnnian, 8. Kaapstad 31 Europa, B.
TBIEB, Moesel 12 n. 's midd. 0.42 was 0.04 M.
Soutbampton
1 Aug. La Champagne, 8.
n.
KEULEN, Bün, 11 n. 's morg. 2.70 was 0.10 M.
Havre
Graverend aang. 31 Juli
DDSSELDOBF,BünBu.'smorg. 2.58 M.
vertrokken
Camco, B.
Quebec
Umbria,
Liverp.
3ali
S.
31
Lord Bamilton,
Lobit, 2 Aug. Vóór 2 unr. Gepasseeid en leHugo Molenaar, Schenk,
Columbus, Eott.
Java st emd naar:
Caritbrook Castli,
Eotterdam. Willem . Oudenbosch. JPtrnkColeman, Bemagen Sf. Cuthbert, S.Antwerp.
Newport Newa vert.3o Juli. 8. Victoria^. 2 Gebroe. baarheid, De Boer.
1 Aug. Oriental, 8.
Bombay
Qreenbrier, 8. Londen ders, 8. Dieu Donné 2, 8. Wageningen. Maria,
Balling, 8. Terneuzen 31 Kanawha, 8. Liverpool CoUnia3, 8. Servatia, S. Stegers.
Excelsior, S. Maria Anna, BELGIË, Koeln 27, Bvb,
Bott. Nordenham vert. 31 Juli
Winsloe, S.
Page. Koeln 31, Didier. id. Vereinigung 19 Ulrich.
Benbow, 8.
id. Margiena Annetta,
Meger, Flensburg 9, Baur. Petrus, Sep.
Duitschland. Janna,
Port Natal
Umtali, 8.
Delft. God met ons, 8. Ceacili* Francina, De
Ostende vet. 31 Julï
vertrokken
Nout.
Veer. Cornelia, Hopstaken.
31 Juli Norman, 8, Siberië Prima, S.
Steenbergen. Maria, Engclina Berdina, Bosman
Springhill, 8. Labrador Ouewunt gep. 1 Aug.
Totmos, 8. Guatemala Beekman. Cornelia, Dek- Poolster, 8. Lena Maatjt]
fireonock aang. 1 Aug.
n. Hamburg kers.
v. Maanen. B.n iette ClaPruttian, 8,
Boston
Ooltgensplaat. Wil- jinn.Meger. Dankbaarheid,
2 Theano, 8. Bilbao n.
Havre aang, 31 Juli
Eemie. Mark en Dintel 2,8.
Eott. heimina Maria, Kamp.
Campinai, 8. B'Ayres
Bijswijk.
Antonius,, Lamardus, Stensen. Karl
1 Aug. La Gaieogne, 8. Pensacola aang. 29 Juli Q
ISchroers 23, Ariens. Ons
Newyork Ramleh, 8. Liverpool Booninck.
Keizersveer. Pttro-, Genoegen, Bozenbrand.
Perim gep. 30 Juli
Keulen am?. 1Aug.
nella, van Strien.
4 Gebroeders, De Baad.
Luna, 8.
Danzig City of Cambridge, 8.
Calcutta n. Londen
Arnhem. Johanna Ca-\Amsterdam 8, S. Walter
Stettin
Saturn,B.
IPhilipp, 8. Johan ChrisIrit, 8. Koningsbergen Philadelphia aang. 30 Juli rolina, Haas.
Nedeshorst den
\tiaan, v. Koevorden.
Pacifie, 8. om voor Eott.
vertrokken
Wilhelmina}Cornelis Marinut, 8. Eti.
te laden Berg.
Hamburg
Flora, 8.
Meeuwgen.
\su.beth, Olieslagers. EenPlymouth vert. 1 Aug.
Hall aang. 31 Juli
Dordrecht. Vertrou- dracht, Pouw. Odin, 8.
Newyork Cuzco, 8. Sydney n.
Ilindoo, 8.
Karl Schoers 17, Krugiï.
Londen wen, v. Oogen.
Kaapstad vert. 30 Juli
VLISSINGEN. Vracht- Colonia 3, 8. Kv'.n 4, DorDamatcut, 8. Sydney Portland anng. 31 Juli
molen. Ktiln 15, Monun.
Clyde zieker, v d. Pot.
n. Londen Bhamo, 8.
Heteren. Vr. Geertje, Köln, 6, Ede. Wodan, 8.
n. Bangoon
Konstantinopel 31 Juli
Ruhrort 10, Zimmermann.
gep.de stoomschepen: Port EHzabeth aang.2% Juli Nout.
Huissen. Petrus Jo- Ruhrort 34, Dreiss. ConPrinkipot. " Plantain. ■ Otan Maoleod, S.
ourrent 2, 8. Slikkerveer
Liverpool kanna, Joosten.
Samoa. ■ RodEvroi.
Zwolle. Vr. Annigie, 5, Stam. Slikkerveer 8,
ney. Suram. CowHe. Port Said gep. 1 Aug.
Stroomberg.
inton, v. Werkhoven.
Allen van de Zwarte Zee Prinz Beinrich, 8.
Harlingen. Rotterdam Gelria, 8. Anna, Beunings.
Bremen
n.
Australië
Gibraltar.
naar
Jacques, van 't Hoen.
3, Gassers.
Boratio, 8. Huil n.
Liverpool aang. 31 Juli
Papendrecht. Wijnan- Buelva, Beü'siegel.
Bombay
Benin, 8. West-Afrika
dvi Catharina, Bodewes.
Lake Winnipeg, 8.
Sydney
Albany aang. 30 Juli
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ADVERTENTIËN.

BTADSSOHOUWBUBG: Tooneelspeleri Thuit, 8 uur.
GBAND THÉ STEE: Jane Shore. 8 uur.
SALON DES VABIÉTÉS:
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(16184)

Rüdesheim a/d. Rijn.
Beiderlinden's Hotel Rheinstein
tegenover de

brieven met nltkeerlntarslbewIjzen verkrijgbaar zyn ten Kantore

der Bank en b{| de Heeren JOLLES & Co
te Amsterdam, alwaar versebenen
Coupons, aang.ekondls.de
ultkeerln-g. sbewjjzen en losR»aar«r estelde Pandbrieven
znllen worden uitbetaald.
(45)

Hen vraagt een AGENT,
van garen

de

Jiuizen

en band bezoekende in

de stad Amsterdam Brieven te sturen Lett. G- V.M.,

St.-Niklaas, Belg-ë,

poste reitaLte.

(16278)

"Wette besch. Dame, wed. 51 jaar, P. G,, in
*"« bezit van inboedel,
zoekt samenwoning*
met iemand op lcetigd.
Brieven onder No. 16485, Bureel Handelsblad.

he*

mSENACH.

Hotel Rautenkranz

Van den eersten Bang. Geheel naar de eischen deß
ingericht. In het centrum van de Markt gelegen
met uitzicht op den Wartburg. Zalen voor vergaderingen en festiviteiten, baden en fraaie rütuigen.

tüds

Geheel electrisch verlicht
(11988)
W. OPPER MANN,

Eigenara

Bmmmmmm,

Unnneu»«tra*t.

IMen

probeere 't

eens met de bekend solide

Handschoenen

An «ant dOr,
N. Z. Voorburgwal 298 b/d Muziekschool,

worden der uitdeelingslüat di*
faillissement een einde heeft geHomen.
De Curator,
voor D, H., K., Unl lor men, Troutr,
(16491)
Mr. H. DEEN.
Bouw, Indië, Afrika, Bal, Concert,
Soirée, Recepties, enz. Mogen gepast
26 j., P. G., op de hoogte Bankiers- '
worden. Altg'd welkom Cadeau voor Verjaardag,
vak,
Correspondentie, Fransch
Philippine enz.
(5503)
en Duitsch, met diploma Boekhouden //Mercurius"
®'
Eng-ros en Export:
zoekt verplaatsing als BOEKHOUDEB of anderszins
Amsterdam.
Brieven s. v. p. No. 16490, Bureel Handelsblad.

.

lemand,

HOTEL
Hannover.
ROVAL,
van den
Huis

(15493)

Boekhandel J. WUTHIX Jr.

Telegram-Adres EOLL—MACHINEBIEËN—AMSTEEDAM.

19*111

:

"

Uitstekend Luchtkuuroord en Zomerverblijf, op een zeer bevoorrecht plekje, met
een weergaloos schoon gesicht op de Slotrnïne, de stad en het"Neckardal bg het lleldelberxer
Slot en in verbinding met den Slottuln.
Geheel vernieuwd

Uitstekende, zuivere

. Bflzonder geschikt
Dag-

Laffe
Wijnen.

NOORD-BRABANTSCHE NIJVERHEID,

voor laknrcn.

Bótel-Directeur: OTTO BEUSCHE,
voorheen in Kabtbn'b Hotel Hanaover en Skndig'b Drêsden.

<«.HERÏO&IIXBOBCH I*9l.

nen tlaai.de HandleeK opledere Oigarette eiecKen.

QÜ9)

IK! ri i HANDELSBLAD.
op Donderdagochtend in dat blad verachijnt.
t

LOTËAIJ

«

(1C423)

t

TMTOOMTELLING
VAN

en Pensionprtfzen. Een bekend goede Keuken.
Prachtige Salons en elegante Gezelschapkamers.

BA» HAJRZUUJKCt.

Oproeping.

|

Eeidefteig SchlOSS-Hotel ffetfe]berg

in het HANDELSBLAD geadverteerd, worden kosteloos opgenomen in den

■

m»

;

HOLLANDSCHE IJZEREN

Wulferts Hotel & Pension SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ.

die wekeljjki

(16770)

Eerste Oproeping.

_.

I Ifl SI lüf

\__mm^—»m—mm^m^_mmm

HEI BESTUU».

__
Prinses Mariestraat 6%
"(REVEsti^dT
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POLIKLINIEK

(215)

ROLL Hzn., Amsterdam.
SPOORMATERIEEL. | AANNEMERSMATERIEEL.

De BUBGEMEESTEB der gemeente Callantsoog
7flftN 1TaiTlonVOi
De Hoofdbronnen Georf. Vlctorbron en 1 ITT fITNPTT HJ&
O. roept ter reclame van het zuirer provenu op, derechtdILIOUI
UlZiVl/lu
Ü.LDlllU£lLl/
II elenenbron zün sedert lang bekend door de
m_wmm.__.
hebbenden op eene partü verkochte Grenen
Af
novertroffen werking bü nier-, blaas, en '
"
steenziekten, bü maag*- en darmontsteklns* alsmede bü stoornis vanden bloedsomloop, als
"ven gemerkt
b<>*m
bloedarmoede, bleekZUCht enz. Verzending 1896 meer dan 830,000 flesschen. Uit geen der
bronnen wordt zout gewonnen; het in den handel voorkomende zoogenaamde Wildungrer Zout
DEI HAAS.
I
wordt kunstmatig vervaardigd, is voor een dcci onoplosbaar. Brochures kosteloos.
LerSte
Uitsluitend
Stoffen en Coupe.
vragenbetrefiende. Bad en Inwoning in het Badelog-irhaus en Europalsf her Hot richteAanmen Leveranciers Engelsche
tot: Die Inspectlon der Wildungrer
Heerenkleeding.
van
A.
«.
De
BUBGEMEESTEB
der gemeente Callantsoog
(9813)
itlineralquellen
roept ter reclame op de rechthebbenden op eene
Uniforms Sport en Liverij.
Abonnementstarieven met en zonder behoud partü Baddlngrs gemerkt 888, eenige Platen
Bemerkt +H+ en eenige ongemerkte Planten.
(12739)
der Goederen.
___»___

Huizen, Bovenhuizen, Kamers enz.
JUpißiittlai
Binnen Watersloot 33,

il. F.
MACHINERIEËN. |

CHBISTIAÜF «LASTEMT, Eenig Eigenaar.

AwtteTdaw

(behandeling van loopende zieken.)

—

eersten raner, onmiddellijk tegen-

VAN HET

18 «EVJE»TI«»

\

ten dienste der ELECTRISCHE VERLICHTING,

te bezichtigen op de ARNHEMSCHE TENTOONSTELLING.
Groote Kolenbesparing*. Bgzondere Vuurkist Constructie, benevens ver.
schillende andere constructle-verbetering-en.
Compound Locomobielen en Stationnaire Machines, werkdruk io atmosferen.
Hoosredruk Locomobielen en Stationnaire Machines, werkdruk van af 7 atmosferen.
Bpecialiteitsfirma EICHAED GABEETT & SONS LIMITED-LEISTON.
Leiston Works.
Opgericht 1778.
Eenig Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën

over bet Central (Station.

HYPOTHEEKRANK.

te Delft,

*

'"

(In-rang* Koordstraat.)
Voor Inwendige Ziekten en Zenuw-Ziekten, dagelük.
landingsplaats der Pasaagiersbooten.
op Zon- en Feestdagen, van 11-1 nur.
Goede Keuken en Wünen. Tuin en Paviljoen aan behalve
Voor
en Gynaekologie, dagelüks, behalve
Chirurgie
het Hotel. Eestauratie. Groothandel in op Zon- en Feestdagen,
van den eersten rang-,
van 11—1 uur.
Wijnen van eigen Wünbergen.
(11984)
Voor Neus-, Oor- en Keelziekten, Dinsdag, DonderTusschen het bad Juliushall en kuurplaats Eichen
dag en Zaterdag 's morgens van 9—lo nur.
dicht bg de bergen gelegen. Qnnstig bekendekeuken
Voor Huidziekten, enz., Maandag, Woensdag en en
kelder; matige prrjzen.
(11987)
Vnjjdag van 10—11 nnr.
CANDIDAAT NOTAEIS, P. G., zoekt plaatReglement,
Het
sing aan Hypotheekbank en wenscht zich
bevattende de vooreene vaste positie te scheppen, en ziet alsdan aldaar
ASTHMA
en CATARRHE
af van waarden voor de opneming in het ZiekenpAVL.^T -TvT
hnezeo «oor de CIGARETTEN
sollicitatie naar Notarisplaats. Practisch ervaren en huis (ook voor besmettelijke zieken) is
of de poeder
ESPIC
ÏM
in Btaat kapitaal te storten.
Benauwdheden,
Hoest,
Verkoudheden,
op aanvrage kosteloos aan de Inrichting
Névralqies vS* I
Brieven, onder No. 16445, Bureel Handelsblad.
ll'Up.a'aeD'Terkoopin'tjrMt^O.r.S'-Lazare.ParljsfeWl
verkrijgbaar.

Het Agentschap

i Drie CompouM Locomobielen,

curator in het faillissement van J. N. W,
De
VEEMEULEN maakt bekend dat ten gevolg»
van het verbindend

Pleiziertrein 2e en 3e Klasse
van AMSTERDAM en HAARLEM
NAAR

DEN HAAG enROTTERDAM en terug,
OP

iMusdag. io Augustus i s»y.
Prys voor heen en terug:

Op denzolfden dag met Heenreis mot dezen ploiziertrein, terug den volgendezen pleiziertrein:
-2e klasee _’" 1.5©
d en dag met alle treinen
ii I.—
3e ii
behalve de treinen 212,56,
14, 52, 38 en 54.
2e klasse f ft
3e ii
ii
1.25
Deze pleiziertrein vertrekt van Amsterdam 's mor.
gens 6.45, van Haarlem 7.15.
Terug van Botterdam 's avonds 9.30, van Den
Haag 's avonds 10.
Da uitgifte tot een beperkt aantal, begint Zondag
8 Augustus.
Zie verder de aanplakbiljetten.
De Baad van Administratie,
Het Gedelegeerd Lid,
B. VAN HASSELT.
(16492)

—

van

op de Tentoonstelling aangekochte voorwerpen.
ii i iti i» r e/: i: \■> phij/-i;\.

Door het Comité werden reeds aangekocht:
Een prachtig Slaapkamer-ameublement, Pianino's, compleet zilveren Theeservies, gouden Armbanden
met diamanten en brillanten, gouden Horlogekettingen, Heeren- en Dames-Eü wielen, Brandkasten enz.
prachtige Landauer met twee
unniinDDiiGi
I»risl,P>. Een
IBSHFI
paarden en Tuisen.
(De winner van dezen prüs beeft de keuze óf den Landauer óf _T 2000 contant geld.)
JLoten zün k_T I,— verkrügbaar aan alle Kiosken en bü de Depothouders.
gelieven zich te vervoegen: Kioskonderneming
Zü die zich nog met den verkoop willen belasten,
*
Heeren gracht 100, Amster lam.
(12815)

BRUSSEL.
Het ALGEMEEN HANDELSBLAD ligt ter lezing in het
BRUXELLES
GRAND HOTEL GERNAY
HOTEL DE BELLEVUE
HOTEL DE SUÈDE
HOTEL DE L'UNIVERS
CAFÉ DES 1000 COLONNES
CAFÉ SESINO
THE TASTING ROOM
GRAND HOTEL DE

Boulevard Anspach.
Boulevard Botanique IS.
piace

Royale.
Rue de VEvïque.
2iue Neuve 48,

Bould. du Nord 9.
Place de la Monnaie.
Boulevard Anspach.
Boulevard Anspach.

Stoom-SnalpersdriiJdserü & A. ME & ZOON-

