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Eerste Blad.
Op weg naar den feestavond.

De tijd van St.-Nicolaas breekt weer aan,
de hoogtijd van den menschelijken heilige
met zijne traditie van weldoen en blijmaken,
die elk jaar op nieuw wordt gevierd overal
en in allerlei kring.
Het is de hoogtijd der kinderen bij uitaemendheid, hunne stralende oogen, hunne
blijde gezichten, zij zijn de liefste hulde, die
deze heilige vraagt; maar toch ook voor
ouderen heeft zijn naam een vriendelijken
klank. En overal waar men van hem weet te
verhalen, waar de kinderen reeds avonden te
voren met geheimzinnig gefluister over hem
spreken of luisterend met eene stille huivering, half angst en half genot, meenen zijn
paard te hooren voorbijgaan daar omhoog
over de daken, overal maakt men zich op om
hem te ontvangen, nu de laatste maand van
het jaar weer is aangebroken.
In het kleinste plaatsje staan in het eenige
snoepwinkeltje, dat het rijk is, een paar
suikerpoppen tusschen de andere lekkernijen
in, een teeken, dat de heilige ook hier zijne
opwachting zal maken, zij het in zeer bescheiden vorm. En in de winkelstraten onzer
groote steden, wat een tooneel vol leven en
beweging 1 Daar wandelen zij in bonte rij, de
vrouwen en jonge meisjes, voor wie deze
dagen niet anders zijn dan voorbereiding

voor den feestavond vol verrassing. In keur
van sierlijke toiletjes bewegen zij zich vroolijk
en vol opgewektheid tusschen al de heerlijkheden, die de winkels in wedijver om elkaar
te overtreffen in dezen tijd uitstallen en aanprijzen. Met schitterende oogen wordt er bewonderd en geschat en gekocht. De schemering valt vroeg in, maar daarbinnen komt al
de sierlijkheid der uitstalling des te beter tot
haar recht bij het schitterend kunstlicht, dat
weerspiegelt in kristal en metaal. Het is
koud daarbuiten, maar des te krachtiger
trekt de warme gezelligheid van theesalon of
gebakwinkel; het koopen wisselt af met een
vroolijk praatje, eene ongedachte ontmoeting;
jonge meisjeswangen blozen en jonge harten
kloppen in blij verwachten. St.-Nicolaas, het
is het feest der verrassing, huisgenooten ontwijken elkander en goede vrienden verkneukelen zich al bij voorbaat in de ondeugende
plagerij, waarmee zij elkaar zullen beet hebben. Wie het aanziet wordt onwillekeurig
meegesleept door al die vroolijkheid, door de
bekoring van wat althans uiterlijk zulk onbewolkt genieten schijnt, totdat, door eene of

andere kleine oorzaak mis_>clren, ineens de
gedachtenloop omslaat en men stil staat
Welk eene overdrijving!
Daar wordt het geld uitgestrooid alsof
enkel ruim gevulde beurzen het deel der
menschenkinderen zijn en de klacht over
slechte tijden, over nooden en gebrek, zij
schijnt wel eene ongerijmdheid te midden
eener weelde, die van geene beperking weet
en ieder jaar wordt opgedreven tot het zoeken
naar iets nieuws, iets ongewoons, tot het elkander overtreffen in fijnheid van keus, in kostbaarheid der gave. Ziet in de speelgoedwinkels
de kostbare namaaksels van groote menschendingen, machines en instrumenten, spoortreinen en auto's, die u doen bewonderen
de vindingrijkheid en het geduld van wie dit
alles samenstelden, maar waar tusschen gij lang
moét zoeken om te vinden dat ééne, dat
uwe kinderen of die uwer vrienden nog
missen in de rijke overdaad, hunner speelgoedkast. Ziet die kostbare prullen, nieuwigheden van den dag, van één dag ook dikwijls
slechts, bewonderd vaak alleen, omdat zij
kostbaar zijn of gekocht enkel uit het verlangen naar iets nog niet geziens te voren...
En elk jaar wordt de keus moeilijker, elk
jaar ook zuchten meer huisvaders over den
druk dier belasting, zoo lieflijk van vorm,
zoo schoon van schijn, maar zoo zwaar in de
offers, die zij vraagt en die moeten worden
gevonden uit wat vaak zooveel beter kon
worden besteed...
Geen wonder dat menschen van het rustige
gezonde verstand opkomen tegen zulk een
toestand, zich verzetten tegen den dwang, die
mode of fatsoen hun vil opleggen en breken
met de viering van diea feestavond, waaraan
langzamerhand zooveel buitensporigs en zooveel opgeschroefds is toegevoegl. Wie voelt
niet de schrijnende tegenstelling tusschen die
uitstalling der weelde, dat weggooien van geld
en tijd en de nijpende armoe, die half brutaal,
half schuchter daartusschen doorsluipt? Kinderen in lompen drukken hunne neuzen plat
tegen de ruiten der winkels, waar binnen de
kindereu der weelde bezig zijn hunne maag
te bederven; huiverende vrouwen steken
bedelend de hand uit naar die anderen, die
bij den feilen overgang uit de warme atmosfeer naar de koude daarbuiten haar bont wat
dichter om zich heen halen. Geen dorp zoo
klein, geene streek zoo welvarend, of er zijn
kinderen voor wie de heilige geengroet schijnt
te hebben, mannen en vrouwen voor wie de
legende zijner goede hulpvaardigheid klinkt
als eene wreede spotternij. En in de groote
steden! Is het geen zoniige overdaad iets te
weten van wat daar omgaat en toch mee te
doen in den algemeenen roes van geld uitgeven en prullen koopen ; wie hart heeft voor
de nooden om zich heen, hoe dicht bij soms,
hoe kan hij doen alsof ze niet zijn, alsof heel

de wereld lacht en leed. en ontbering maar
een klein aandeel hebben in het leven! Is
het niet beter geen feest te vieren, maar wel
tö doen, kinderen zonder schoeisel van het
noodige te voorzien in plaats van andere
kinderen de overdaad te vermeerderen, hongerenden te spijzen in plaats van voor zich
zelf en anderen te genieten van de fijne
lekkernijen, waarmee de Sint wordtherdacht?

rijdt over de daken voor de gelukkigen ouder

En dus, niet langer op weg naar den feestavond, wij, maar ongemerkt, gewoon als andere
dagen laten we dien sden en 6den December
aan ons voorbijgaan? Zou dat de oplossing
wezen? O, dat aardige kiuderfeest met al
zijne geheimzinnigheid en al zijne poëzie, die
vroolijke feestavond der ouderen met zijne
onschuldige plagerijen, zijne kleine verrassingen en stille attenties, zooals De Génestet
hem ons zoo aardig heeft geteekend, waarom
heeft ook hij moeten lijden onder die groote
kwaal onzer dagen, die gebrek aan eenvoud
heet? Hoeveel lieve huiselijkheid, hoeveel
kindergeluk en oudervreugde, hoeveel jonge
blijheid gaat er niet verloren, waar als terugslag op al de overdrijving en al de verkwisting die avond wordt doorgebracht als een

St.-Nicolaasavond niet vroolijk kan worden
doorgebracht, laat het zijn dan in droef gevoel
van gemis of in weemoedig herinneren; die
weemoed, zij is maar de keerzij van vroeger
geuoten vreugd en daarmee allerminst wordt
de waarde dier vreugd verminderd of miskend.
Laat ons hem in eere houden, onzen eenvoudigen St.-Nicolaasavond, een stukje poëzie
in het proza der gewone dingen, een feestavond te midden van de werkavonden van
eiken dag en iedere week.

gewone. Hoezeer wordt daarmee miskend
de poëzie, die ook haar aandeel mag, neen
moet hebben in ons leven, zoo goed als in
dat der kinderen; hoe verarmen wij met zulk
een besluit ons eigen gemoed en dat van
velen om ons heen. Laat ons het feest van
St.-Nicolaas toch niet laten boeten voor wat
de kermis der ijdelheid er van heeft gemaakt.
Als daar kinderen zullen feestvieren, als daar
jonge liefde zijne vereering wil uiten, als
daar ouderen van jaren elkaar eene verrassing
wüïSu bereideu, dan is he. niet noodig dat
handen Vol geld daarbij worden vermorst,
niet noodzakelijk dat mode en fatsoen dwingen tot uitgaven boven kracht. Dan is allereerste en alleen noodige eisch de stemming
van warme genegenheid en vriendelijke waardeering, die eene uiting zoekt en haar vinden
zal ook, niet ten koste van, maar verstandig
rekening houdend met desnoods ook zeer
beperkte draagkracht. En als daar dan armen
zijn, die ontberen het noodige, kinderen, die
geen feestvreugde, ouders, die geen ontspanning kennen, o zeker, er is kracht noodig
dat te bedenken en toch te durven juichen,
zooals er kracht noodig is voor een ernstig
mensch om van harte te durven genieten van wat het dan ook zij; maar welke
avond beter dan dien van den goedgeefschen
heilige leent zich tot een kiesch, ongevraagd
betoon van hulp, zonder dank, tot een geven,
waarbij waarlijk de rechterhand niet weet
wat de linker doet? Nog altijd kan hij rondgaan daar door de buurten der armen, de
Oude Bisschop met zijne geheimzinnige weldaden, zooals hij nog altijd op zijn schimmel

onze kinderen.
O, ons oud, ons echt Hollandsch St -Nicolaasfeest, laat ons het niet wegdoen uit ons leven,
die avond van den sden December laat hij
nooit voor ons worden gewoon als elke andere.
De feestvreugde laat zich niét dwingen en er
zijn toestanden, waarbij elke f eestuiting een
schreeuwende wanklank wezen zou, het is
helaas slechts al te waar, maar als de

J. A. W.
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BINNENLANDSCH NIEUWS.
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28 November.
In het Drentsche Paar denstamboek
zijn in 1903 ingeschreven: 3 hengsten van inlandsch
ras; 16 hengsten van buitenlandsch ras; 10 merriën
van inlandsch ras en 44 merriën van buitenlandsch
of gekruist ras. In het veulenstamboek zijn ingeschreven 1 veulen van inlandsch ras en 30 veulens
van buitenlandsch of gekruist ras.
De vereeniging telt thans: 6 donateurs, 7 begon»
stigers en 41 leden.
De afdeeling >Haringkarspel,i der
Noord-Holiandsche Vereeniging »Het Witte Kruis«
heeft op verschillende plaatsen in de gemeente 20
stuks snelverbanders gedeponeerd, om terstond ge*
reed te zijn in geval van ongelukken.

SCHOOLNIEUWS.
Benoemd: te Rotterdam tot hoofd eenei
lagere school J. Voogd, aldaar;
tot hoDl'u dei
scnool te Wierden, Ov., H. H. Gierveld, te Deventer;
tot onderwijzeres te Wechterholt, gem. Wijhe,
tot onderMej. H. L. F. Vermeulen, te Zwolle-;
wijzer aan school No. 2 te Culemborg JM. G. Emeis,
tot onderwijzeres aan de o. 1. sch.
te Ammerstol;
tot onderte Balk, Mej. J. de Jong, te Franeker;
wijzer aan de landbouwschool te Ossendrecht, A.
te Meppel, tot hoofd
Eggermans, te Woensdrecht;
der school in de Groote Kerkstraat, IJ. Loopstra, te
tot onderwijzer aan de Cur. sch. Ta
Blija (Fr.);
Oenkerk (Fr.), R. Nieuwenhuis, te Niezrjl (Gr.);

—

—

—

—

—
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—
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tot onderwijzer met acte Franseh, aan de Oosterschool, te Oudepekela, D. E. Kuipers, te Groningen.

Voordracht: voor onderwijzer 2e kl. a. d.
tweede Burgerschool v. j. en m. te Haarlem, L. J.
Raadersma, JM. Kramer, beiden te Haarlemmermeer,en
A. H. van Vreeniogen, te Alkmaar; —voor onderwijzeres
te Haarlemmermeer, school No. 4, mejn. A. JM. Bongers,
I. Hartmans en O. Wijdom; school No. 3, mejn. C.
Wijdom, I. Hartmans en A. M. Bongers; school No 9,
voor
mejn. I. Hartmans, C. Wijdom en E.
onuerwijzer aan de gem. school No. 11 te JLeeuwarden,
K, Postma, te Appelscha; J. L. Beets en W. Kreger,
te Leeuwarden
voor onderwijzer aan school I te
Kampen, J. Schrijver, te Wezepe; 11. van Bovan, te
voor hoofd
Nieuw-Buinen en A. Bunt, te JEüjssen;
der school te Haulerwgk (beneden) W. F. Stedehouder, ond. te Pietersbierum; J. J. Schep, ond. t«
11. Homan, ond. te Blokzijl.

—

—

—

strooid, verbijsterd en verslagen, was weer naar den regen, welke tegen het zeildoek broeken en alle grooten in de korte/ voegde
kletterde. Dat, en nu en dan hei gehuil van hij er bij, vol spijt zijn eigen beenbekleeding
kan aan zijn slecht karakter slechts toe- t binnen zijn oude kwartieren achter de wallen.
' lemand koste
rij
ambulances,
van zijn geluk.
die onze een hongerigen hond, die aan de buitenposten beschouwend, welke nauwelijks tot aan zijne
ï De melancholieke van
1 geven ten
naar
Washington
nog van het kamp jacht maakte op een verdwaald enkels reikte.
trok
voerden,
gewonden
i|-.ini"iiiiii i i m i m i n n . i a
over
Long
Bridge;
voort
en beentje, verorak alleen de stilte ; behalve
„Dat is zoo," zeide Blakely. „Zooeven nog,
de
blauwe
steeds
grijze kielen lagen nog in rijen op het veld wanneer een regendroppel zich losmaakte toen ik den commissaris een extra kaars
van Manassas en de somberheid, welke onze van den middenpost van de tent en op de aftroggelde, zag ik een heele troep nieuwe
FEUILLETON.
harten terneêrdrukte, was als de mist, die zich pit van onze kaars neerkwam en ze deed joi gens dekens halen."
„Zeg er es, laat dat hangen!" riep Strong.
over den Potomac uitstrekte en de vallei van spatten en sissen
De
kaars
in
omhulde
was
midden
een
van
hare
Een
motre.en
„In orde luitenant; ik wist niet dat u het
Shenandoah
fijne
de
was met de schemering begonnen te vallen hevigste aanvallen, toen Blakely, de asch uit was", voegde hij er haastig bij, ziende dat het
luitenant Haines was, die een slip van het
en, stoutmoediger geworden met de duisternis, zijn pijp kloppend en zich tot niemand iv 't bijDit het Engelsch-Amerikaansch van T. B. ALDRICH.
zonder
als
't
richtend,
droevige
taptoe
maar
ware onbewust zeil had opgelicht en ecu vlaag vau wind ca
op de tent
sloeg hij een
lemand kan

aan

zijn

slecht karakter slschts toe-

„JUIST."

— —

I.
Natuurlijk was dat niet zijn naam. Zelf^ in
Jen Staat Maine, waar- het nog de gewoonte
is een kind voor zijn leven te verminken door
het Arioch, Shradrach of Ephraim te doopen,
zou niemand op de gedachte komen een jongen „Juist" te noemen.
Het was maar een bijnaam, welken wij hem
in het kamp gaven Maar hij bleef hem met

klisachüge vasthoudendheid aankleis
zoo onafscheidelijk van mijn heren
ven
innering aan hem, dat ik, geloof ik, niet
duidelijk over John Bladburn zou kunnen
schrijven, als ik hem anders moest noemen

zulk eene

dan „Juist."
Het was op een avond kort Daden slas van
Bull-Run. Het leger vao den Potomac, ver-

van
de tent van afdeeling 6, compagnie A
het zooveelste regiment N.-V. vrijwilligers.
Onze afdeeling, oorspronkelijk uit achi man
bestaande, was reeds gedund tot vier.
De kleine Billy, aooals een van de jongens
grimmig opmerkte, had besloten te Manasaas
te blijven, korporaal Steele moesten wij te
Fairfax Court-house achterlaten, in de heup
geschoten, van Humer en Suydom hadden
wij dien middag afscheid genomen.
„Zeg Johny Reb/' zegt Hun+e-vhet lederen
zij stuk van de ambulance oplichtend, „dat ik
terug kom, zoodra ik een nieuw been heb
Maar Suydom zeide niets ; hij opende alleen
kwijnend zijne oogen -en glimlachte tegen
ori3 tot afscheid.
Wij vieren, die waren overgebleven en ongewond, op dien schandelijken Julidag, zaten
somber onze doornhouten pijpen te rooken,
luisterendieder in zijne gedachten verdient

*

___

uiting gevend, aan de slotsom zijner overpeinzingen, opmerkte, dat „het een lamme
boel \xo,i,"

/■/De „naar-Richmond"-zaak ?*.
„Ja."

„Ik ben 'benieuwd wat zij daar ginder zullen
doen", zeide Curtis, over zijn rechter schouder
wijzend. Met „daar ginder" bedoelde nij het
Noorden in 't algemeen en Massachusetts in
't bijzonder. Cuitis was uit Boston, en zijn
gevoel' voor localiteit was zóó sterk, dat er
geloot ik gedurende al zijn zwerftochtend or
virglnla geen oogenblik van den dag of van
den nacht was, waarop hij niet den kortston
weg niar Fameuil Hall zou hebben kunnen

vinden.
vWat zij zullen doen?" riep Strong. „Zij
zullen ongeveer tweehonderdduizend blauw
flanellen broeken maken en ze oprenden, alle
rajgjt ,(«u mau er in
alle kleinen in de lange

—

regen binnenliet, die onze misnoegde kaars
met de ernstigste benauwdheid bedreigde.
„Hier binnen is je kwartier", zeide de luitenant tot iemand sprekend, die buiten de tent
stond. Oie iemand stapte binnen en Haines
verdween iv de duisternis.
Toen Strong er in geslaagd was, de kaars
weer tot bewustzijn te brengen, viel het licht
op een langen, schuw uitzienden man van
ongeveer vijf en dertig jaar, met een langen,
huoikleurigen baard en knevel, waarin de
regendruppels zich genesteld hadden zooals de
avonddauw in de verspreide spinnewebbeu op
het veld Het was een eerlijk gelaat met ecu
oogen, die r
onwereldsch soort van blauwe infanterie-pel
de
klep
van
van onder de breede
aankeken. Met een eerbiedigen blik op ons
legde hij zijn ransel af, spreidde zijn deken er
over nit en ze'te zich stil neer.
„'t Is vrij vochtig buiten, van avond", merkt.
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VRAGE.

in aanmerking.

Hoogere Burgerschool
voor Meisjes

(7268)

betrekking van JLEERARES
in het Handteekenen en de

Kunstgeschiedenis aan de
Hoogere Burgerschool voor
Meisjes, aldaar.
(7719)
Bij eene aanvangswedde van
700, welke tweemaal, telkens na
twee jaar dienst, wordt verhoogd
met f 100, bedraagt het maximum
aantal wekelijks te gevenlesuren 14.
Sollicitatiestukken worden vóór
den Sen December a. s. franco
ingewacht bij den Burgemeester.

Een gerenommeerdeMpij. v.
Levensverzekering wensoht
hare organisatie uit te breiden door de aanstelling van
een actief HOOFD-AGEJNT,
in alle plaatsen, waar zij onAmsterdam, 6 Augustus- 1903. voldoendevertegenwoordigd
is. De Hoofd-agent geniet, na
Rustenburgerstracd 63.
voorbereiding, een
korte
Den Beere J. 0. ter BRUGGEN. maandelijksch salaris van
WelEd. Heer! Hierbij betuig ik U
25 a 50. Bovendien hooge
mijn hartetijken dank voor het van U
ook uit de Zaken
genoten onderwijs in t Boekhoudenen
er
Agenten, en desgeaanverwante vakken, benevens voorliet wensoht Incassoloon.
uitreiken van 't ï estimoniwm. Wat
Alle andere beroepsbezigUwe methode betreft, zoo ben ik overkunnen gelijktijdig
tuigd, dat een ieder, die er gebruik heden
worden waargenomen.
van tal maken, tijd en geld spaart.
Brieven met opgaaf
Wanneer men slechts leeren wil, zoo refer., onder lett. F F van,
183
leiding
moet men ook onder Uwe
in
van den Dag.
(7728)
korten tijd een duidelijk begrip van Nieuws
Boekhouden verkrijgen. Waar zich de
Onderwijs in 3 a 6 maanden,
mondeling of in briefwisseling met
Testimonium. (Hiervan maakten
ruim Duizend personen gebruik tot
hun volmaakte bevrediging). (6302)

’

’

Srovisie,

Gevraagd:
Een Meid-Huishoudster, P.G.,
goed kunn. koken en netjes werken,
met beh. v. e. Werkvr. V/h ruwe
werk. Br., lett. L, Bkh. FARDON,
(7714)
P. O. Hooftstraat 69.

gelegenheid voordoet, zal ik Uwe me-

thode van onderaij* steeds

warm

aanbevelen.

(7266)

J.

Uuw Slolei (N.-H.)

*^Ü^

IRoJk en

een Onderwijzer,

’

In een der voornaamsteprovinciesteden wordt gevraagd, door
iemand met zeerfij ne, beklantezaak,
welke meer dan50 jaren gevestigd is,

Werkend Vennoot.

Inbrengkapitaal nader overeen te
(7682)
komen.
Br. fr., lett. F JD 137, N. vjd D.

toelage

600, benevens(behoudens nadere
poedkeuring) 200 van de provincie. De tegenwoordige Veearts geniet bovendien f 100 toelage van
de gemeente De "Wijk.
Een «zeer doelmatige Woning is

’

Personen zonfler Belreffini

ontvangen na toezending van 50
cent aan postwissel of postzegel
aan D. BROUWER, Oppert 35,
Rotterdam, 3 maanden 2 X per
week fr°. de Betrekkinggids,
waar de meestevacante Betrekkingen in voorkomen. Kosteloos adverteeren voor geabonneerden. (2545^

——

Gegadigdengelieven zich onder
vóór
overlegging van stukken
15 December e.k. aan te melden bij
denBurgemeester,die des Dinsdags-

sn Woensdagsvoormiddags voorhen
(7626)
te spreken zal zgn.
op Kantoor in Machinerieën, een

Jongste Bediende, niet jonger
dan 16 jaar, liefst van H. B. S. of
[I.
voor administratieve werkzaamheden ; mooi handschrift en '
j-oede referenties vereischt. Franco
aanb. met curriculum vitae, onder
lett. E F 95, S. «. d. D. (7636)

____
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Tn eene speciale Corsetzaak wordt

X gevraagd eene nette R. C. Juf-

frouw, eenigszins op de hoogte
van 't vak, niet beneden de2o jaar.
Kennis der Fransche taal strekt tot
aanbeveling. Brieven met opgave
waar en hoelang in betrekking onder lett. M JKJ 143. N. v. d. Dag.

(7710)

Keukenmeid,

Znsn
„Van eene plaats in 't bijzonder?"
erg opgewonden?"

ging Blakely voort, besloten hetnietop te geven.

„Juist".

Blakely wierp een verlegen blik door de
tent en.ziende dat zich op Ned Strong'sgezicht
een breede grijns vertoonde, fronste hij streng
zijn voorhoofd. Strong zette dadelijk een verstrooid gezicht en begon zachtjes te neuriën.
„Ik wou dat ik was in Dixie".
„De staat Maine,* merkte Blakely op, op
eene zekere uitdagende manier, die volstrekt
niet noodig was bij het bespreken van een
aardrijkskundige vraag: „is een prettige staat."
„In den zomer.*
„In den zomer bedoel ik", hernam Blakely
levendig, meenend dat hij het ijs gebroken
had. „Maar zoo razend koud als 't er zijn kan
in den winter, is 't niet?"
De nieuwe recruut knikte alleen.
Blakely keek den man een oogenblik moordzuchtig aan en toen. met een van die glun-

Woningbureau

«BaHjasmg mm

"MEST H

®ma**^rttmmr^"^^irwMm?aw--"B**,<mim

(7658)

Aardige Boekjes.

(.OUD
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’
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’

j
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Uitgaven vaa J. M. BREDÊE, 1

Rotterdam.
(7532) P
3te
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boy.

Fabrieksterrein
Uit deFabrieksterrein
liand TE teKOOP,
groot
Amster-

dam, aan het water gelegen, met
goeden opslag, met groot Fabrieksgebouw en Woonhuis, en vaste Machinerieën, ter grootte van rb 2500

vierk. Meter.
Te aanvaarden 1 Mei 1904.
Gegadigden wenden zich met gefrankeerde brieven, onder lett.
C N 880, JN. v. d. Dag.
(7475)

Pianino gevraagd,
N. v. d. D. (7724)

hooren.

Op datzelfde oogenblik klonk het signaal
„lichten uit". De eene hoorn antwoordde den
ander in ver verwijderde kampen.
Toen ons niet zeer uitvoerig nachttoilet
voltooid was, wierp Strong, met zekerheid
mikkend, ecu oude laars van een ander naar
de kaars en duisternis nam bezit van de tent.
Ned, die aan mijn linkerkant lag, boog zich
nu naar mij toe en fluisterde: „Zeg, onze
vriend „Juist" is een babbelachtige ouwe
jongen! Hij zal zich nog dood praten dezer
dagen,als hij niet oppast. Zooals hij doordraafde!"
Den volgenden morgen, toen ik mijn oogen
opendeed, zat het nieuwe lid van afdeeling 6 op
zijn ransel zijn blonden baard te kammen met
een hoornen kam. Hij knikte mij vriendelijk
toe en vervolgens ieder van de jongens, toen
zij de een na den ander wakker werden.
Blakely scheen niet geneigd het levendige
gesprek van den vorigen avond te hervatten;

de Uitgevers

GEBROEDERS POOT

-

Oppert 110 Rotterdam.

’

¥Xa;nt>ët,s

Wegens gevorderden leeftijd en
gemis aan opvolger ter overname aangeboden een goed
beklante Rij tuigfabrieJk, in ecu
Provinciestad. Geen tussohenpersonen.
(7644)
Br.
lett. O K 99, N. v. d. D.

11/ i Speciaal
111 biilijkst
JL Aio,
adres
(6126)

NEDERL VAANDELFABRIEK
L. H. ÜSGH k ZOOM, GRONIKËEN.
Ê Voor JBloctiarinoede.Ë
B Bleekzucht, Zwakte, §

IMptli.’

ÏIjERSMCo

Oosterstraat, Groningen,

IH

levertlOOO StaalpillenM
(Püulae Blaudii) a I.—, fr. É
per post
1.15.
Men lette op nauwkeurig m
adres, billijken prgs, duur- S
zaamheid en gegarandeerde p

B Jkw^teit.

’

°

iJjffi.nfiliJi

G. W. VON SCHMIT & ZOON
LEIDSCHESTRAAT

Wie
zijn
drogenof natten huiduitslag,basurdworm of andere onreinheden der
huid spoedig genezen wil zijn, diegebruike mijne nieuwe, overvette

*h

3

O

Zinkoxyd-Naphtol-Zeep
in Zalfvorm.

ziekten leden en tevergeefs al het
mogelijke hadden aangewend, vonden bij dit middel ongelooflijksnel
de lang gewenschte hulpe. Het heeft
een bewonderenswaardigresultaat
en is volkomen onschadelijk. Alleen
echt te bekomen in doozena 90 et.
en 1.85. Verzending onder rembours alleen door PAUL KOCH
hygiënische Verzendingszaak.

m.j

’

Arnhem No. 1.. (6868)

■■■■■■ii—iib-iiiim
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maken
Misbruik
van Sterken Drank. Wie van dit
gebrek wil genezen worden, vervoege zich in persoon of per brief

Kerkstraat 76, Hilversum, bij de

Ervenr
bezittende het
onfeilbare middel tegen deze heillooze kwaal. Attesten ter inzage.
Dagelijks te spreken.
(2844)

■■_■■
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Men verlange Stalen van onze Zijdestofien van 60 cent tot 8
9 gulden per Meter.
Specialiteit: Nieuwste Zijdestoffen voor Brulds-, Gezelschaps- en Wandeïtoiletten, ook in kleuren en wit.
(3663)
Wij verkoopen in Holland direct aan particulieren en zenden
de uitgekozen Zijdestofien franco rechten en port aan huis.

■■

W

f

*-*~n

Zelfs zij, die jaren lang aan huid-

Eijtuigfabriek.

_hb

(7742)

TNSIGNES * * *
1 MEDAILLES

lett. B, Adv.-Bur. HEIDMANN, Torenstraat 37, Den Haag.

Br.

lv. ÏL55 Dames-Reine Koopals

ÜÜ

f/ÊB

„Juist."

’

Van af
100 tot elk bedrag
beschikbaar, op elke aann.
voorw. (met en zonder borg). Ook

van het bedrag per
postwissel of in postzegels bij

(6900)

4-'"^'— sü |

Blakely bukte zich eensklaps en tastte naar
ziju deken, stopte die met de grootste zorgvuldigheid om zich toe en liet zich niet meer

Alom te bekomen

en tegen toezending

IBACH.
Huidziekten!
Te Koop eene Ibach-JPianino,
puisten, schilvers,
van

-^-^
ü
PfIH
iflfnPllI HF""
Wnlli
JL

„Dood".
„De oude lui dood ?"

GEL D.

’
. .’
’-

op Goud, Zilver, Meubelen, enz.

oud, voor studie. Brieven
lett. J T? in,

worden sleelUs echt en direct geverfd
door Dr. KUHN's Nutin Haarverf
’2.— Duurt 4 weken, Dr. KUHN
Kronenparfumerie, Nurnberg. (4062)
J. W. Kaussunq, P. O. Hooftstr.
130; Th. R. cis Zwakt. Nassaukade
361; H. Vos, Sarphatipark 140en G.
J. Schtjijt, Haarl.str. 139;Engros:
G. van dek Meer, le Helmersstr. 75.
Grossiers en Depots gevraagd.

-

’

’

’

’

’

. .

’

JAN MAHißffl?
JEenBienwMw
ssen. 5
mken nieuweKenni
j JJ 1.50
en 1.90 Geb. f

VOSEUIN

Tenteonstellinpitrine.

__.

verpletterende ironie:
„Gij hebt deoude lui zeker vrij goed verlaten!'"

I*Qcifersapelen. Eene verzameling
van 253 Kunststukjes, Aardigheden,
enz., die met lucifers uitgevoerdkunnen
worden
0.60. franco p. poat
Regen-en-ftegent£gr Weervoorspellers eist ïact Kijk
der Natuur. Naar de ervaringen
van een Buitenman
.40
franco p. poat 0.43
Hel Spel in den huiselijke»
k.rin&. Een onmisbaar boekje voor
allen, die gezelschappen op een aangename en prettige wyze willen bezighouden 0.40, franco p. poat 0.43
Fostse^elspraak. Aan alle Min*
nenden, Gelukkigen zoowel als Ongelutkigen gewyd f 0.55, fr. p. p. 0.53
Vermakelijke Stip-Waarzi'ffkunst. Onmisbaar boekje voor
allen, die zich de toekomst willen
ontsluierd zien 0.30, fr. p. p. 0.33
Be Waarzegster of het Nienwe
Orakel Dobbelspel
0.30
franco p. post 0.53

’

Harten J
Goud,sedruk.lng. 1.50, U
"igeb. ’1.90.
Een 7-jarige eerste klasse
f
P JAN MACLAREN. Van lang *|
j vervlogen Dagen, 3e druk.r
’1.50, geb. IJO.
3
te Koop aangeboden. (7650) Ling.
J
JAN
Zielen-L
v.d.D.
lett. V L 989, N.
Br.
j hadel, 2eMACLAREN.
1.50,
druk. Ing.
A
Hgeb. 1.90.
|i
j JAN MACLAREN. Bovenr
1 Falies de Liefde, 2e druk.3
C
Te Koop of te Huur gevraagd ]I Jlng. ’1.50, geb. ’1.90.
een houten Tentoonstellings- ] : Ej JAN MACLAREN. Uit mijnJ
vitrine voor Flesschen. D 1,10 a ! ' fJongenstijd. Ing. ’1.60, h
f*
1.50 M., hoog 2,00 a3,00M. Aanb. hgeb. ’1.90.
spoedig, onder lett. S 3048, aan P JAN MACLAREN. De Domi-h
ALLERT DE LANGE's Arm. Bur., 3nee en zijn Gemeente. Ing.r
L 1.50, geb. 1.90.
Damrak, Amsterdam.
3
(7730)

am

lachjes vaa gehuichelde vroolijkheid, welke
romanschrij ver s onsschetsen als zij udetragisc her
dan tranen, wendde hij zich tot hem met

kristal Arac Punch,

r

Heden ia verschenen:

j

ing.
Reeds verscheen )
L JAN MACLAEEN.

B.F.TMAH'gJ*- I

■■umi

BËlMgaßia

1

v/d Makelaar

—

GEGARANDEERD SOLIDE.

„Ja".

a/b

geh. compl., zoo goed
nieuw. Te zien: Frederik Hendrikplantsoen 62, 1 hoog.
(7709)

(7702)

/-'■''■"

I

Villa's en Woonhuizen op
allerleistand en in verschill. grootte
en prijzen. Inlichtingen te bekomen

Fro. brieven, lett. B, aan J. G.
v. TFRVEEN & ZOON, Bkh., Utrecht.

liefst P. G.

lmMHmmmmt M^miUßannMmTmmmMMmmwimmm

te' zeggen viel.
„Pas uit het Noorden gekomen?" vroeg
Blakely na eene pauze.

Te Koop en te Uuur:

slechts drie maanden gebruikt, voor
slechts 410 Gld.
(7705)
Br. fr., lett. K H 141, IV. v.d.D.
e

Dame

Blakely aan, bij wien de conversatie als het
sterke punt werd beschouwd.
„Juist*, antwoordde de vreemdeling niet
kortaf, maar vriendelijk en met een voorkomen alsof hij alles gezegd had wat er van

(4843)

Wordt verlangd met 1 Februari
eene bekwame, eenvoudige Keukenmeid, flink, liefst van buiten,
winter en zomer buiten, tegen hoog
loon, voor Noodhulp of voor Vast,

M^ffMÉ^Éw'^ft
W
!
Sn» Bi Bj|
ü»^
WW Bfniffij
■jjfffßy
VmWis&
laa"

„Maine."
„De lui zijn daar zeker

j

direct gevraagd bij een
en Heer, gehuwd,verlangen
bejaarde, door sterfgeval
tegen 1 Dec. e. k. een goed
alleen buiten wonende Dame eene
F. Gemeubileerde Zit- enSlaapnette, eenvoudige
kamer, en Suite, liefst le étage,
lust
35
die
jaar,
G., niet beneden
beide met Verwarming, op netten,
en toewijding gevoelt de zorgen drukken
(Omtr. Rembrandtvoor die Dame geheel op zich te plein ofstand.
Leidscheplein.) Zonder
nemen en het Huishouden mede te Pension. Br.
fr., zoo spoedig moge(7721)
bestieren.
per maand,
met
lijk
prijsopgaaf
nemen
en
te
Fro. br. met cond.
(7731)
adres
Grensstraat'
26.
N.
D.
v[d
149,
inform., lett. T JR

Wordt

Gevraagd,

_

[

een Commanditair of

VEEARTS.
bedraagt
De gemeentelijke

beschikbaar.

2.40 I

Uitgebreide keuze St.-Nicolaasgeseheokcn

Te Staphorst wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een

’'

»

Ter beoordeeling worden Monsters dezer goederen ook buiten de

600 met minder dan
vgf dienstjaren; voor iedere vgf
dienstjaren ’5O meer tot een
maximum van ’BOO. Stukken fr. in
te zenden vóór 9 Dec. a.s. aan den
Heer C. W. A. M. GROSKAMP, Burgemeester van Sloten te Sloterdijk.

jaarwedde

. . ..

iDiiürl's ZwbbSsgM
hoog fijne qualiteit.

(7725

Paleisstraat 6, Amsterdam.

model ronde band ala boven

Baarnsche Bosch.

Een bijna nieuwe
te Koop. Leidschestraat 25,

NAJAARS- en WINTERARTIKEL.
Extra zware kwaliteit Croisé finette Fantalons, zeer |

Aan 'de Openbare Lagere School
te Overtoom (Hoofd de Heer P. DE
BOEB) wordt verlangd
(7540)

Villa terreinen

Pianino fl6O.
PJLANTNO

||||f|||ssaiscn &«'yiEa»B»<2P Frères,

UEd. dw. Dr.,
Chemiker,

Hoogachtend,

Amsterdam.

keus 2e hands BILBH UB ü. Groote
JAJRTS, beste merken,
tegen billijken prijs te Koop.
& v. d. SMISSEN,
TE KOOP:nabij het j HOORN
Spuistraat 7, Amsterd. (3210)

te LEIDEN.

Burgemeester en Wethouders van
Leiden roepen op sollicitantennaaide met 1 Januari 1904openkomende

Bijverdienste.

" "

(7717)

VAN BRAAM, Dordrecht.

ten en andere solide nette Pers.,
die eene Bijverdienste weuschen
van 50.— a f 300.— per jaar,
gelieven hun adres met uitgebreide
inlichtingen omtrent werkkring
enz. in te zenden onder lett. O JM,
Alg. Adv.-Bur. A. DELA MAR Azn.,
N. Z. Voorburgw. 2..6, Amsterdam.
Alleen zij, die na informatie solide en vertrouwd blijken, komen

-

St. Meoiaas-Cadeaox.

millioen gulden (YoiteekeM).
Maatschappelijk kapitaal:
onmiddellijk na aankomst van Trein
LIEFBIJSTCKJ,
Directie: Th.
P. A. BOONE.
6.07 A. T. bezorgd tegen den geInspecteurs: H. N. STAKMAN, te 's-Gravenhage; G. O. A. VUNwonen abonnementsprijs van ’2.50
per 3 maanden.
"DERINK, te Groningen; P. A. BOONE Jr., te Arnhem; J. P. PUNT,
te Breda; EUG. MEÜJLENBEBGH, te Sittard.
(7091)

Liefdadigheids-Advertentiën halven prijs, zonderrabat voor tusscnenpersoneD

2

SCHWEIZER & CO, LlMl (ZWItSOIM).

ZütetOffen-Eïpail.

halven kring uitstrekte voor het belegerde
sarcasme „koffie" werd genoemd te Kapitool;
een tijd, zoo vervelend en geestafhalen, waagde Curtis het den man zijn mattend, dat de vermoeinnissen van zware
te vragen.
marsenen en de afschuwelij kheden van den
strijd begeerlijke dingen voor hen werden.
„Bladburn, John", was het antwoord.
„Dat is nog al een lastige voor den dageAppèl 'smorgens en 'savonds wachthouden,
lijksch gebruik, bracht Strcmg in. „A.ls het u parades, nu en dan een verkenning, domino
niet hindert, zou ik u wel „Juist" willen spelen, worstelpartijen en meer van die ruwe
noemen
voor de kortheid. Zeg niet neen, vermaken, die in het kamp uitvoerbaar waren,
ala je 't niet prettig vindt. Je vindt't toch goed? maakten de som van ons leven uit.
Bladburn lachite even, schijnbaar alleen in
De aankomst van de mail met brieven en
zich zelf, en was op het punt om te zeggen: couranten van huis was de groote gebeurtenis
„juist," doch hield dat in en bloosde als een van den dag.
jong meisje waarbij hij Strong vriendelijk
Wij merkten op, dat Bladburn nooit brieven
toeknikte als teeken van toestemming.
schreef of ontving. Ala de rest van die jongens
Van dien dag af tot het einde bleef hij dien er als razenden op los krabbelden met
bijnaam behouden.
trommen, ransels en bussen voor schrij fDe ramp te Bull-Run werd gevolgd door lessenaars, dan placht hij kalm zijn pijp te
eene lange periode van meesterlijke werklooszitten rooken; maar ons door kringen vau
heid, in zoo ver het leger van den Potomac rook aanziende met een gezicht, waarop de
betrof. Mr. Dowell
een goed soldaat, maar hartelijkste belangstelling te lezen stond.
ongelukkig retireerde naar Arlington Heights
„Hoor eenß Juist," zeide Strong dan, „de
en Mc. Clellan, die zich in West-Virginïe had mailzak wordt over een half uur gesloten.
onderscheiden, nam het bevel op zich over Ga je niet schrijven?"
de troepen van Washington en wijdde al zijne
„Vandaag niet, denk ik," placht Bladburn
geestkracht aan het reorganiseeren van de dan te antwoorden alsof hij gisteren geschreven
ontzenuwde troepen. Het was een vervelende had of het morgen zou doen. maar hij achrea'
tijd voor de lieden van het Noorden, die van nooit.
week tot week te vergeefs wachtten op „den
val van Richmond"; en een vervelende tijd
fWordt vervolffdj
ook voor de bewoners van die uitgestrekte
stad van tenten eu forten, die zich in een

maar
echt
gaan
naam

terwijl hij heengegaan was om wat met

—

—

—

—

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 30 -NOVEMBER 190.3." 1 e BLAD.

G. W. JAOKY & C°„

I^F* Speciale Aanbieding *9ÜÜ
H. J. VAN ABBE, Sigarenfabrikant, Amsterdam.

Vraagt s. v. p. Speciale Prijscourant.

(5475)

Wordt iritii ..nnin:

Een hoogst merkwaardig geneesmiddel, dat
op sneue wijze de verloren levenskrachten
teruggeeft.
Een gratis monsterpakje wordt per post
aan een ieder verzonden die er om schrijft.
Gratis monsterpakjes van een hoogst merkwaardig geaeesmiddel worden per post verzonden aan een ieder die
9r om schrijft aan de „State Medical Institute". Zoovele
mannen, die gedurende jaren op lichamelijk en moreel
gebied geworsteld hebben, zijn genezen geworden, zoodat
het Instituut besloten heeft gratis monsterpaki.es te versenden aan een ieder die er om schrijft. Het is een huismiddel en alle mannen, lijdende aan zwakte, te vroegtijdig
rerlies der krachten, ruggezwakte of uitterihg, kunnen
thans thuis genezen worden.
-Set geneesmiddel bezit
r—
de eigenschap eone aan ge_^^
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warmte teweeg te
brengen, rechtstreeks toegepastwordende geeft het
kracht en ontwikkeling.
Joame

\
I&ÊÊk
,'&hSjJÜP^ w§È

Het ëeneest alle ongesteldheden en het heeft
steeds op volkomono wijze
in alle gevallen geslaagd.
°p uwe aallvraSe om een
gratis monsterpakje, gericht aan het „State JMJedical Institute". 7000.
Elektron Building, Pr.

1
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Amerika, zal men het TJ
terstond zenden. Het In-

stituut wenscht 't grootst
iB aantal mannen te berei''^■'■^Êk\i^i^ri^Êmi(ÊÊM^^^' 6n> °-ie niet in staat zijn
liun nuis te verlaten om
''"'WÜ^^^^SLf^imÊ^^'
WW
zich te verplegen en het
jf
$'ft
gratis monsterpakje zal
'**
iün veroorloven te doen zien hoe gemakkelijk hetis genezen
te worden als men het. ware geneesmiddel aanwendt. Het
Instituut maakt geene uitzonderingen. Elke man die het
vraagt, zal een gratis monsterontvangen, zorgvuldigverpakt
als een gewoon pakje, zoodat de persoon die het ontvangt
geene publiciteit of onaangenaamheden te vreezen heeft.
De lezers worden verzocht zonder dralen te schrijven.
Men wete, dat een brief naar Amerika voorzien moet
worden met een postzegel van 12% cent. Schrij ft uw naam
zeer duidelijk en geeft uw kompleet adres, opdat er geene
vergissing in de afzending kan voorkomen.
(3682)
-1
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e Trombßno

*s

de mee3t °P§anS makende uitvinding 1
en tegenwoordigen tijd. Dit in alle

vaa
gezelschapskrmgen spoedig geliefd geworden
Muziekinstrument is eene voortreffelijke en
elegant uitgevoerde Trompet met krach(^^^S^;;^rlW7 tigen toon, waarop men door slechts de
daarbg behoorende muziekstrooken in te
miSW^^^ÊL^^^n steken,
derhalve zonder studie, zonder
WÈÊÊSmÊËLwSi
notenkennis, dadelijk de schoonste
WsnMOraSlTry
liederen, dansen en marsohen kan blazen,
als: «Tiompeter von Sakkingen,« «Sei nicht bös,« «Verlassen, verlassen,» «Die Post im Walde,» «Donau-Wellen-Walzer,« «lch weisz
ein Herz,« «Washington-Post,« «Verlorenes Glück,« «Weiszt du
Mutterl,« «Cavalleria Rusticana,« «Sei mir gegrüszt» (Schubert),
«La Paloma« en nog meer dan 200 andere uitgezochte muziekstukken kan men op onzen nieuw uitgevonden Trombino met 18 tonen
verwekt overal groot opzien, vooral wanspelen. De
neer iemand in een gezelschap, op eenmaal als Trombino-virtuoos
optreedt, terwgl het niemand te voren bekend was, dat men dit
instrument bespeelde. SUfT De TROMBIJETO is het grootste veruitstapjes, voet- en fietsmaak in huis, voor gezelschappen,
De Trombmo kost met licht
tochten, rijtoeren en roeipartijen.
bevattelijke handleiding en uitgebreiden lieder-catalogus, porto en
verpakking vnj:
Ie soort zeer fijn vernikkeld met 9 tonen
’4.—
« 6.75
« «
«
« 18 «
Ile «
Muziekstrooken voor dé Ie soort 20 cent; muziekstrooken
voor de Ile soort 40 cent.
De hierboven vermelde hederea kunnen slechts op de Ile soort
gespeeld worden. Alleen verzending tegen voorafgaande overmaking
(6874)
het bedrag of tegen rembours door
10A.
M. WISTKLER
&
Sonnenstrasse
Co.,
Münehen,
II
■11111
l
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Door gebrek aan opvolger is in een flinke Provinciestad een
aerste Meubelzaak met Fabriek over te nemen, zeergeschikt
voor twee Personen. Ook genegen er een N. V. van te maken. Franco
br,. lett. V H, Alg. Adv.-Bur. ALTA & VAN NUGTEREN, Beursstr. 17.
(7098)

Nieow üaithusianisme.

De Middelen van Dr. MAXIItt
zgn verkrijgbaar bij:

I

>

'

"^

I

Rotterdam: G. T. CAMPAGNE, Nieuwe Binnenweg 425, en
I. HALMMANS DE JONGH, Binnenweg 59; te Amsterdam: i
fa. 1. VAN HEMERT, Utr.straat, 1. VAN LIER, Drogist, 2e Jan I
Steenstraat 33; J. SONIUS-BOER, Goudsbloemstraat 34; H.
1
Sarphatipark 140 en Th. R. DE ZWART, Nassaukade 331; tel
Haarlem: K. VAN EDEN en J. J.
W. GRIEVER; I
te 's-Gravenhage: GEBR. BLOKPOEL, Noordeinde, Witte de |
Withstraat en Boekhorststraat; F. HAPPEL le Wagenstraat, en i
A. MULDER, 3e Wagenstraat en Piet Heinstraat, E. P. MESTER, |
Koningsplein; te Schevenmgon: J. A. ROL
VINK en H. G. H
WEBËR; te Leiden: VAN Bh VEREN en
te Eind- |
; te Tiel" H J
hoven: C. J. H.
te i
VEN; te Monnikendam : firma DEKKER ; I
r;
te Hdlder: J. BAAREhb; te Utrecht :G A
Drogist; |
te Alkmaar :MJIEROPen SLOTHOUBER; te ijmuiden: H. SANT, I
Drogist; te Delfzijl: P. DE JONGE; te Gouda: fa. WOLEF. |
Prgs per flacon ’2.50 met volledige en eenvoudige gebruiks||
Naar plaatsen, waar geen Depot gevestigd,
M
fo. aanwijzing.
%» toez- la6t verhooging van 15 et. door het Hoofri-Depöt: «&< i

HARLEMEJNSIS».
„, . „SOCIËTEIT
X^ Tot
import van Buitenl. en

Handel in Binnenl.
Geneesmiddelen te Haarlem. (7291)
Verkrggbaar bij de meeste solide Drogisten.

1

H

(6311^

Broedergemeente,

1

Jwïïlem

Linnengoederen, Lijfgoederen, Complete Uitzetten'enz.

ginds komt de StoomMagazijn
iïï'.
Bij P. N. VAN KAMPEN & Zn., I
te Amsterdam, zijn verschenen: 1
boot uit Spanje weer
Haarlemmerstraat 65-67-73, Amsterdam,
aap,
bestaat uit: I°. Een groote 2-persoons, zeer solide, met Satijntijk fi
Twee Jonptoeken floor
overtrokken Springveeren Matras. 2°. Een dito fijn afgewerkte en met ra
ISoe raar een knikker' Wollen Pluizen doorstoken, zwaar gevulde Kapok Matras. 3°..Een jf P. J.
dito zwaar gevulde Peluw met twee Kussens. 4°. Een groote, 1
Leidsche, Wollen Deken. 5". Een prachtige, met witte Watten g
roSien kan,
Een Eno-elsche Jongen op een
gevulde, Gestikte Deken. 6°. Een
Sohool, de druk.
blanke
Molton
Deken.
Hollaudscne
en
zonderKluchtige
Dit alles te zamen wordt voor ’37.50 franco wal of naast- §
Met 4 Platen.
station geleverd.
Arabier en Negerprins. Henry
linge Avonturen van bijgelegen
Betere Stellen ’45,
M. STANLEY ,naverteld,2edruk\
Veeren Bedden vanaf 18 Gulden. §
’6O.
Geïllustreerde Prijscourant van "alle mogelijke Slaapkamer- Ê
Met 4 Platen.
Sim-Simse,
m Meubelen wordt op aanvrage direct
toegezonden.
(6891)
De kleine mama PauÜne
TweeßoetaöorKiMte
en hare pop Marie,
van 6-9 jaar, door
">_ li IV in Duitsch en Franseh a SO cent.
PRIV&IT'I
W*i
Vos en Konijn,
tri
A
1
rII
IJUfIO 3 h l\ bn A. SMITH, HooMo. Ie Janv.d. Heijd. llOi.
_; "_
(7068)
De kluchtige Aap en
Bloeniensprookjes van Tante
Jo. Met 12 Prentjes.
het Poesje,
Vertelselboek van Tante Jo.
De kSuciiiige Poes en
met 12 Prentjes.
(7511)
het Hondje,
Alie a f090. Geb. f 1.25 S
De üen kleincNikkerljcs,
De negen kleine Nik-!
van J. M. BREDÊE, F
£JteUitgave
VLAARDINGEN (Holland).
Eotterdam:
(7533)

Afldriesseri.

*

i

1

kettjes,
Alphabetisch Letterkransje,
Alphabetisch Nummerkransje,
Torentje Torentjeßosse-

kruid,
A is een Aapje,
A, A, A, Zie dat kreeg
ik van Papa,
Niets is Nul.
Pauüentje met de Zwa-

velstokjes,

Soep Ilein,
Piet de Smeerpoets,
Hans Kijk in de Lucht,
De Plaaggeest,
De Duimziiiger.

Hollandsche
deuntjes,

Kinder-

Nederlandsche Kinder-

LOUISE ALCOTT,

1

§

den loop der Tijden.

i

’
Poil|lOfOSTOiit6NïUia|
1
I
Kolöeweli cc üorblère.
PfißöiipöPÖSfÖMiittJ
Téièoii 1423. 1
I
ie Afflsieito, I
DiUnlu
iSiiP
1 92.
1
GROOTSTE

B E D I) EN fl

Plan C, (Me Haven Ho. 11.

Leidschestraat 30,

80.

AMSTERDAM-

Telephoon Interc. 1752.

’

Zeer goede TAFEL WIJNEN zijn de
No. 105 a ’2B-— ] Per anker
MEDOC

\

van 45
PA.UILJLAC No. 138 » » 33.—
CANTENAC No. 112 » » 40.— f maathoudende
flesschen.
JMJAïtGAUX No. 146 » » 51.—

Pierrot,
CAETE BLANCHE 46
’2.— per flesch
96
BLANCHE
2.75 »
»
CAETE
Heintje de Vos,
H
, MÊ
» 4. — _
Ijl DEMI SEC (Muïim & Co.)
Haantje kukuiuku,
Sneeuwwitje,
i
'■
7_r
kS„
Oude
Ccaever
7.20
f
Tij! Uilenspiegel,
De Sprookjes van Moetïer
Onze Likeurstokerij ffDE BAVIAAN" fabriceert |
de Gans,
nog
1 de ouderwetsche fijne Likeuren, als: Curacao, |

I

1|

Amstel 52,

Damrak 56,
Rapenburg 101,

(7513)

Crème de Vanille, Punch-Siropen, I
I Anisette,
zuivere Limonade-Siropen, Lemon Squash, 1

lilI Advocaat van zuiver geel van eieren, enz.

I

Al onze Wijnen zijb gegarandeerd HOUDBAAR voor export naar de Koloniën.
Leveranties geschieden franco aan huis door

1

§1

geheel Nederland.
Flesschen, kisten en accijns zijn in den prijs be- 1§

BORDEAUX-WIJNEN en ALWIJNEN worden de flesschen en kisten
(1876)
provisioneel op rekening gesteld.
grepen; alleen bij de

1 GIERSÓHE

H|

l"M'«»«ffM"aittH"M-<L'pg,MI'lww,>J*¥^ffM

f|

F'

AHSTERDAHI, I Het meest doeltreffende lalttaaaiisclie middel
zindelijk,
onschadelijk '^SBS. É
H SST
Grootste
Specialiteit

in Prentenboeken.

Warmoesstraat

160.

hoogst eenvoudig en

—'

absoluut

en betrouwbaar, verzenden wij fro. na ontvangst van "<sB|_> i
i1 SWÉ~
Amsterd. Caoutchouc- -"ISS 1
.mi"- postwissel groot 10.

’

—

..’

Pers.*

l
Wollen Deken
extra zwaar soort geheel ge-

’

bloemd
8.00.
» 9.00.
Dito voor 2 pers.
N.B. Onze wollen Dekens betrekken wij uit de wereldberoemde fabriek van J. C. Zaalbekg & Zoon, Leiden.

..

Compagnie, Amsterdam. 12 Koningsplein.
<9»ii E
1 SMF* *,aB_S
' vraag Brochure tegen 20 Cents postzegels. "^j__\
| ,«T WAARSCHITWIH&voorJNAMAAKSELS *^3& (5725)|

’

een lichte wol-vulling opgemaakt en verschaffen eene lichte
doch warme dekking.

Donzen Couvre pied op- 1
gemaakt in zuiver Russische S
Dons en gegarandeerd Dons- I
dicht
8.00
Dito voor 1 pers.. » 13.75

»

»

1

’

2b.» 21.50'

Pers. GewatteerdeDeken

in mooi overtrek ’3.75, ’4.50.
Dito v. 2 pers.» 6.50 » 8.50.

Toehtdekens in effenroodterra cotta, blauw of brons:
mooi zwaar soort

leveranties voor Diné's of Partijen

de overblijvende Wijnen desverkiezendeterug- |
I1 worden
genomen, mits binnen 8 dagen na do levering.

m
111
m

11

..

Fransche Champagne (Kbims en Epernat).

II

Ontvangen de grootate collectie in Wollen, Donzen en
Gestikte Dekens. Onderstaande soorten verdienen bijzondere aandacht.
Pers. Wollen Deken
extra zwaar met mooi rooden
rand
4.50.
» 6.50.
Dito voor 2 pers.

1 Pers. SatinetDeken verv.
uit mooi geglansd Satinet en
gevuld met WOL.
13.00.
Dito voor 2 pers. » 16.50.
IJST" Deze Dekens zijn met

J

Bij

AG AZIJN.

Telefoon No. 3719.

Damrak

drinken,
Hop maar Janneke,
Draai het wieltje nog
eens om,
Tiereliere let, let, let,
Leven en Bedrijf van

4—6,

oorspronke-*i

Hoogstraat Ho. 38, loet Pajpsiraat, Telephoon So.UÜ.

tt-

Halvemaansteeg

11111l van

j/LI

[JÏUjUUUiijteuitgaveverkocht. T|

..

en duizenden andere
Prenten en Leesboeken
vanaf 1/2, zegge één halve
cent per stuk, verkrijgbaar in de Magazijnen:

"j

Voor 'Nederland bewerkt. r
J Dit Boek telt 524 bladzijden, J
t groot 8o formaat, bevat verder L
J145 Illustratiën op fijn Kunst-J
drukpapier naar beroemde Mees- ■]
Jjr ters
en een fraaie Plaat:
f
JDe E euw derHervorming, J
t naar W. VAN KADLBACH. L
P De prijs van dit keurig ge-r
jbonden werk bedraagt slechts j
t 3.50 in Linnen, ’3.90 in Leder. L
L ifl flnn exemplaren werdenp
E

H Import van de Roode en Witte Portwijnen. 1
Ter kennismaking met onze type WIJNEN, zoowel per
■H enkele flesch als per glas, hebben wij opgericht de:

J

?J Frieflrich Oetaipr, ?
Geschiedenis des Chrislendoms in J

Eigen Scheepvaartverbinding met Spanje,
Portugal en de Middellandsche Zee.

deuntjes,
UITTREKSEL van eenige merken nit 1
g§ SpeeSrsjmpjes,
onze uitgebreide geïllustreerde Prijs-Courant i
Bakerrijmpjes,
.^
die bijzonder dè aandacht verdienen.
Bood of Wit No. 101
’l6.— p. 12 fless. 1
Tafelrijmpjes,
.
» 20.75 »12 »
naar
No.
1.
Portwijn,
§ Feest-, Spring- en H
verkiezing. No. 108 . . » 24.— » 12 s
vanaf ’2.50 tot » 5.25 » flesch.
ZeerOudePortwijnen
i1
__; Dansrijmen,
Pale of Gold Sherry No. 272 .... » 12. — »12 fless.m
No. 81 .... » 17.50 » 12 »
D".
Wel, wat zeg je van I
( Amer ) No. 276 » 1.50 » flesch.
„«.
Vermouth Turin. i> etSec s No 25 , %__ ,
„
mijn Kippen?
|
.
.
.
.
flacon.
(Patras)
»
»
1.50
jpi eliaja Malvasier
Jaapje sla stil,
f (Zeer versterkende onsch. Wijn). Zeer krachtig. Orig. verpakk. H
Christi
2.— p. flacon.
Schuitje varen, Theetje 11 Lacryma
Orig. verpakk. j
Zeer zacht, maar krachtig.

Go£ i GVVê.? £A£f

,

ZEIST,

I

foor H.H. Sigaronhandelaren zijn de praohtige

tegen billijke n«teering van

3

...

’’

1.50-

Zendingen boven 10.00 fr".
door geheel Nederland. .6870)

N. Malthusianisme.
Mevr. v.d. WEEF.

Deskundige voor Dames, Prins Hendrikkade 37, b/h
Amst. Consult dagelijks van
(6l"l)
11—3 en 7—9 uur.

B baSgêoSTb

Zij, die in werkelijkheid ge.
nezing willen vinden bn kaaihoof.
dikheid of het ontijdig uitvallen
m vervan 't Haar, wenden zich
Haarku»,
trouwen tot J.
4, 2e Etage, Amst.
disre Zoutsteeg
Aan hen, die na onderzoek tot

behandeling

worden aangenomen^

■Bj wordt herstel Ëegaranl |H

£ET NIEUWS VAN DEN DAG

Wacht niet langer.
GEBRUIKT
f&M %.

„iita" y-

ID.

van

Maandag voortzetting van den

L. POOL & ZONES, Mam.
Linnen
Postpapier.
50 Vel Papier en 60 Enveloppen wit, blauw of rosé, aieer
fijne Doos ’1.75.

Wit met blauw randje pa.
Linnen Papier, 50 Vel en 50
Envel., nette Doos ’2.

Snijmachine
voor Amateurs

v. Photo's 6 X 9 en 9 X 12

’2.40, geheel van ijzer en staal.

Ij

— 19H

:

Dienstbodenjaponnen
Velours
vanaf
Japonstoffen
»
»
Zwarte »
»
Costuumrokken
,
n ,
»
Laken Bovenrokken
Flanel Onderrokken
»
j>
Kinder schor ten
»
Dienstbodenschorten
»
Jongens Blouses.
WoU. Kinderjurkjes
Dameshemden m/kant »
»
Dienstbodonhemden.
pantalons
>
»

_

I
|i

I

....
.. . ,

_

«,

i-_

BOSCO's WoDderhoed,

32^ » s

t

»
»

SU

45
45
150
5
5
14

R
k

» \

\

»

»

| canap"ussens! !." ." I lt | |
»45
» 1

1!

borstrokken

»

1

»
»

»
»

65
65

\

Tooverl{mtaarna

55
44y
22V2 » M
■
27^ »

GEBRS. SIMONS,

1"

Bonne qualité.

Heiligenweg 34.

Naar buiten onderrembours.

Timmerdoozen
J-immeraoozen
Groote Portemonnaies
Schildpadhaarspelden i
en Zijkammen 1.
Broches
Lange Dam. Horl.Kett.

§

t

„

1

1

Speelkaarten

Gel£l- Ansichtskarten
Postpapier per 100vel
Toiletzeepen

.

|

.

3

’5.-.

No. 2. Muziekdoos, zei/speler met
dubbele Staaltongen
10.—.
No. 3. Muziekdoos, zelfspeler uut
"1 KLOKKEN, eenig geluid ’ls.—.
No, 4. Mumekdoos, zetfspeter nut
3 KLOKKEN, prachtig van toon,

’

notenhout en prachtig afgewerkt. DE
VOORRAAD 18
dus spoedig bestellen.
Verzending franco na ontvangst
van postwissel door
(7747)
F. Ad. RICHTER _}" Co.,
stationsweg 24,
ROTTERDAM.

f

sj

5
.5
3

'1
j

»

i

n

i

n

tenderaaogßvinge» zj&tf*»' voor
Gezcndea ais wer PeJ.ee.
Men ontbied* vaa BwèUr'>
Boekhandel te BeMerekai k»t
degelijke w*rlQ«:
9 ,J* Vrtea^ «f IlaJkra!'

1

4

ii

P SpeeUle
n Kosteloos!
■""!
«enken, uitmun-

»2%r> I
» j
»
18

*

i

M

m

"

i

B

I SEVJEBETT's

Smeer
B
Ls goed voor 't leer. I

I

aagMßnwa^**^

Q ants R eyn jer

JfiK 1
ftV.IM
fl
HÉ Inil I

111

'

k .

PARAPLUIES I
Soie, serge extra forti

_

manches élégants

Prijs per deel (met ± 120

gebonden in
prachtband ’2.90. (7640)
illustraties)

Valeur
réelle 6.75

i

Au ohoix

i

■

I

Crêpe de cMne

5Q

deus Valencienne
et Carrés

,

en Don
Rnhnc
lIUJOO xlaxs et

tissus de laine G
W.
fantaisies.
Par 5M m. et 6 mêtres.

Rïmieio

.. .

_

en belle soierie nou-

BiOUS. vr^!-f-:4._„_ tfi rr
urdvaies,

dé broderie.

I

EtOIB

i

* 55.—

BEDDELAKENS

Taffetas,

Lakens
van Prima Graslinnen
met breede
«oom.
en smalle
AJUe 3 l,_ El lang.

1

extra solide,
I A W|»

j|l #l|

de 3 Volants froncés I W

X______H__nKnß_______Mß_-

'."NIEUWGebruik
- GOEDKOOP
- FIJI.
's winters avonds
tiet,Si_)t,SSeïfoub^eibens.tnagingeenenfet II

Ji

&«tëgeam ont&reïen. Sn fïeSfctjen a f 125,
75cten50ct.t>i)§§.$tyotï)e?er3fn2>tO' Mk
giften. g.ab.Sßirfjtcr & Sic,9ïettertiam. Mg

Te Amsterdambij: OLÊBAN, Heiligenweg; v. IUXLL, l>auisst,r.; FRANSEN,
RoHnB; SCHTJIJT Jr., Haarlemmerstr. 139. (3779)

Primmtr. 246;

DE STEDELIJKE VOORSCHOTBANK

mesM le Amsterdam, 796 Keizersgracht.

Int, TelepiiOOll

Hieuw

Sleißigïsijroop,
AiaiJMsiroop,
»Bffraßnnlroop,
aiiilEesiroop,
Citroensfroop.

Sllflll
rUIInS
M]

eetlepel Siroop. Op 1 chocoladekop kokende
melk 2 theelepels Siroop. Op 1 theekopjekokeude meik 1theelepelSiroop.

Op 1 liter kokende melk

1

’

Per flacon 0.4.5.
W. A. SPOOK Jr., Fabrikant, Cnlemborg.

Maiti üsiaßisffle.

«Beperking van het Kindertal, hare
middelen en toepassing. door

Mevr. de Wed. v Ham.
Dit gunstigst bekende
nuttig voor elke gehuwde Vrouv>,geeft
alle inlichtingen omtrent het N.
Malthusianisme. Fr als brief
na ontv. 60 et. per postw. of postz,
doorJ. C.F. DE RAADT, Amersfoort.
(95721

m

Nieuwe Uitgaven van W. VERSLUYS, te Amsterdam :

FRJEDERIK VAN EEDEN. De Blijde Wereld. Beden over
Mensch en Maatschappij. Met Houtsneden van GEORG RUETER,
Ing, ’2.50;
’3.25

.

ALBERT VER WE Y. De Kristaltwijg. Ing. ’1.90;
’2 50
ALBERT VER WE Y. Luide Toernooien. Ing. ’2.90;
’3.50
HERMAN GORTER. Verzen. Op Heilandsch papier, Ing, ’0,75
Ing, ’2.25; Oeb, ’2.75
Is. P. DE VOOYS. Van de Armen
van
A. B. KLEEREKOPER. Het Hooglied, Zangen
Ing. fl,^;
(7598)
fl&
HANS STEENGRACHT. Het eerste principe.
üen superieur verhaal .....<_..,.._. Ing, /2,*J)j Og}, /§,-=!

liSÖIH
B§S

iSiP*l2 het

KvÈ

ZCM

goed

bekBn(i

staande

SLOOPEN 60 X 80 oM.
Zonder overslag
7.—
8.60
Met

"

Lakens van

jef

Jour cm figuur raad.
Zeer mooi en fijn 3}^ EU lang.
met b.

136cEtff.f20.60i170cM.1iri27.90

154,

De Lampjes worden gevuld H
afgeleverd, met vermelding H
van den datum van vulling, B
Toezending na ontvangst m

|

’

8.65. H

(7720)

25.051200,, , ,34.90

Bijpassende SJLOOPEJN
10.&O.
met overslag

’

Uitrustingen
Uitzetten
en
Luiermanden
gemaakt en ongemaakt.
Vraag Stalen en Monsters;

dezelve worden franco toegezonden, en overtuig O van de
soliditeit mijner Artikelen.

SH.

H. KOLTHOF,

(7491) Fabrikant. Almelo.

N.

K^DOLFBAXJER,

van postwissel ad
BLIKMAN &
Amsterdam.

"
’
üalentialuinen

i

3 fl. Witte Port.
3 fl- JRoode Port.
3 fl. Madera.
!(7267>
2 fl. Samos.
1 fl. Bergerac of Malaga.
Alles eerste kwaliteit Franco
naaste Station door Jhet geheele
JSijk niet inbegrip van emballage
en flesschen tegen Eembours of
Postwissel van 10.—
Wijnhandel »'i Gekroonde Hen-netje»,
Oranjestraat, Apeldoorn.

Batterij.

KOOPT EN GEEFT VOORSCHOT OP:

(6306)

I

„

Kistjes lyne Wijn.

Opengevallen erfenissen, Onverdeelde nalatenschappen, Grootboek
kapitaal, Renten, Vruchtgebruik, Grossen van Hypothecaire inschrijvingen. Roerende en Onroerende goederen, Ceelen enz.

Nadere inlichtingen ten Kantore der Bank.

„

Voor de op handen zijndefeestdagen bieden wij aan!
3 fl. St. Julian.

ZeersterklichtgevendeEleetrische Zaklamp met l»ij-

Vttlimre

125cM.Dr.f16.30 164H.0r.f20.10
136, „17.20 180, 22.20
152, ,1885 200
26.40

SMBIUmiUMMIIIIIMWHWI-illllll

IHetraistüiisoielost.

3860.

SLOOPEN.

en

Ö.üU
i
,

i

|

®tt goebe oube§ut§mibbet tegen

behalve Dinsdags. Is op verzoek

I

JUPONS deSOIKI

=

Vison KJansas

1

aan domicilie te ontbieden. (7563)

Mevr. SWART,

Gedipl. Deskundige voor Dames?
Ceintuurbaan 121, Adam.
Consult dagel. van 11—3 en 7—9 u.

| 0 Ril i

"""""_>

Sknngs
f9
véritabie T _ïO.-

doublée hermine imitation.

I

N. Malthusianisme.

x_>a«af-f>'^~"--^-«»'-——»-°-«^

Garnis de

JT
*}""""

C{mlelirg

20, 30 en 60 cent.
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Zaterdag 38 Nov. tot 5 Dec. zijn
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ECHT INDIGO-KATOEN VOOr

Houdt de Huid blank en lenig.
ter voorkoming eu
genezing van Winterhanden en
-Voeten. Verkrijgbaar in metalen
doosjes a 12% Ct. in de Apotheken,
Drogeriien en Parfumeneënzaken.
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Mej. v. BIEZEN, Verloskundige, Sophialaan 176, Apeldoornn/°
't station. Deventer 2e en laatste
Woensdag van elke Maand van
uu*. Brinkgrevenweg fc.

3 min v/h Holl. Spoor. (1921)
Boek- en Kunstdrukkerij

V/h

en VAJN SANTKN. Amsterdam.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAU 30 NOVEMBER 1903. 2« BLAft

Tweede Blad.
Het ZondagsMad van Met STieuws

van den JOag

No. 48 bevat: De Bdsken-Hüëtlaan, vaa P. J. van El dik Thieme; Kroniek, van Frits Lapidoth; Vriendschap ;
Amsterdamsch stadsgezicht (Buiksioter Tolhuis) ; November-herijsneringbn, door
trer; Financieel Overzicht; Allerlei (Hoog
water te Monnikendam; De telephoontaal; Vreemde
gasten aan hei Britsche Hof; Waarde van adverteeren; Belangwekkende geluidsproef; Carnegies
landsman; Hoe Bichéliea zijn Koning fopte; Een
bergtop als brievmdékker; Het cachet van Büderdijk;
Jeanne d'Arc in een nieuwe rol; JEen wonder;
Damesbegrip van couranten; Als de avondwolk...
(gedichtje); allerlei andere kleine 'mededeelingen, kwinkslagen en aanhalingen) en SchaakOJPGAVE.

BRIEVEN UIT DE

RESIDENTIE.

27 JNovember.
Even zou 'k met een paar woorden op ecu
briefkaart een inlichting geven. Briefkaarten
zijn indiscrete dingen, omdat iedereen, ze meent
tfe mogen lezen; maar ze zijn makkelijk als
Jjö .geen tijd hebt voor een brief. Natuurlijk
is er juist geen ais je er een noodig hebt; dan
Waar een namaak, ontstaan uit den iaffen strijd
tusschen de Post, die op de halve centjes
let, en het Nederlandsche volk, dat' zich allerlei laat getroost om een kwart cent op twee
qriefkaa,r.en uit ta zuinigen; onderweg aan
t postkantoor een zegeltje er op.
't Kom aan de loketten; er zijn er twee
één dicht, met een vel bordpapier; voor no. 2
zes menschen, die voor 3 centen postzegels
moeten hebben. Dat duurt 'n eeuw, en 'k heb
baast. Een uitkomst: vlak naast 't loket staat
Een automaat, die me voor 2y3 ot. met één ruk
een zegeltje geven aal heelernaal gratis, zonder een. Lali'je er op. In mijn zak... 'k heb
geen vierduitstuk; de vctannaamste qualiteit van
«at gemakkelijke muntstuk is, dat je zo bijna
nooit hebt; haast hetzelfde als met de gouden
tientjes, die er óók heel veel zijn, maar allemaal
zitten in spaarpotten, van groote en kleine
kinderen en van de Ned. Bank. Maar er is een
zaalwachter, om op to passen dat er geen valsch
geld, honden en zakkenrollers in de publieks
bal komen
Hebt u ook een Jhalven stuiver voor me?"
„Jawel, meneer!" En de man dringt fluks tusschen de dienstmeisjes door naar 't loket om
mijn dubbeltje te wisselen. JDe postzegel aal
rue dus een Stuiver kosten.
Met mijn vierduitstuk naar den automaat.
Zaalwachter, assistent achter 't loket, dienstmeisjes er voor, een juffertje dat een brief postrestant heeft gehaald, alles kijkt belangstellend.
, Men werp© een 2i/2 -centstuk in de gleuf", enz.
Wacht even! !vßij 't gebruiken van afgesleten
geld werkt de toestel hiet." Neen, mijn muntstuk ziet er flink en onbedorven uit. 't Gaat
in de gleuf. JEen ruk
te vergeefs. Nog
een
idem als voren. „Zaalwachter l"
„Meneer 't"
„Dat ding werkt nietT"
„Ja, dat
gebeurt wel meer, meneer!"
„Meestal", zegt .
de assistent.
JDe zaalwachter probeert 't ook
nog eens. „Nee, 't is' weer defect. Ik zal den
commies waarschuwen."
„Maar mijn geld
zit er in." —De man kan, er niet bij; maar
hij schijnt gemachtigd voor dergelijke gevallen,
gaat naar 't loket, haalt 2Va oent en geeft ze mij.
En daarmede koop ik, aan 't loket, dan een
zegeltje.
JHadt u dat maar dadelijk gedaan,
meneer", zegt de assistent vriendelijk glimlachend; en al de menschen, die er omheen
staan, giegelen. „Ja zegt u dat wèlT"
Nu lees ik in de courant, dat de automaat,,
na een vruchtelooze poging met dikkere postzegels, is of zal worden verwijderd, 't Was anders "zoon aardig speelgoed voor pienschen,
die al den tijd hebben..
En zoo verbazend gemakkelijk voor den ambtenaar aan 't loket, zoo praotisch er vlak naast I
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Wijlen onze gezant'te JKome- de Heer Wes-

tenberg was een allerbeleefdste diplomaat. Toen

'k eens, voor een congres, min of meer officieel dus, in de Eeuwige Stad was, ging 'k mijn
kaartje afgeven aan 't Palazzo Bonaparte, waarin
de gezant woonde. Als 'k vraag of Zijn Excellentie daar woont, antwoordt de portier, dat
j.Eccellenza" niet in de stad is, naar buiten.
'k Laat mijn kaartje achter. 'JJDen volgenden
dag geeft men mij in 't hotel het kaartje van
den gezant, die
hoe weet ik nièb
was te
weten gekomen waar 'k logeerde en zijn tegenbezoek had gebracht (ofschoon hij: me zelfs
bij' naam niet zal gekend, hebben).

—

—

TUINBOUWKRONIEK.
LAND- EN(Tweede
Serie.)

Nogmaals:

Fruit

en Fruitboomen.

Uit onze voorgaande kronieken kan ten duidelijkste gebleken zijn, dat er op het gebied
van de ooftteelt nog een massa open vragen,
'.vij zouden Jbaast aaggen, „schreeuwen" om antwoord. En wie met aandacht de bewegingen
ap .handelsgebied en ook op politiek terrein
rolgt, wie verder niet blind is voor de sterke
uitbreiding der culturen in het buitenland,
zoowel wat qualiteit als hoeveelheid betreft,
die moet dan toch met ons erkennen, dat het
hoog tijd wordt, dat wij de oude sloffen moeten wegwerpen en liever zonder schoeisel gaan,
dan die versleten dingen aan de voeten te
houden.
Wij gaan niet vooruit met onze ooftteelt.
Wol wordt er meer kennis verspreid dan vroeger, doch aan oplossing der groot© vraagstukken wordt niet gewerkt.
Wij staan in dit oordeel niet alleen.
JDe Heer J. P. M. Camman, Rijkstuinbouwieeraar te Breda, verklaart:
10. ons sortiment vruchten is voor verre»reg het grootste deel afkomstig uit streken
met geheel ander Jklimaat dan het onze, (ra. a. w.
") Zie Het Nieuws van den Dag van 16 Nov.

's Middags kom ik, met een Nederlandschen noemd, zoo maar eigenmachtig en ongevraagd
Romein, jn het palazzo, waarin de postdienst ander werk op te dragen.
wordt waargenomen: een binnenplaats met een
.Inderdaad weer een fraaie bijdrage tot het
fonteintje, enz., waaromheen een zuilengalerij vraagstuk der rechtspositie!
in 't vierkant. Terwijl we aan een loket wachten, wijst mijn vriend me. een heer, die met
*
vlugge stappen de zuilengalerij in 't rond
Dat de JRaad Maandag,, na nog een laatsten
loopt. „Weet je wie dat. is?"
„Neen."
waarbij' Mr. Kolkstortvloed yan woorden.
,,JDat is onze gezant. Die komt hier eiken midman sprak van de „duizelingwekkende weldag een kwartier in 't rond loopen."
bespraaktheid" van het jongste anti-revolutionnaire lid, waartegen „ieder gewoon sterveling
't moest afleggen",
het vraagstuk der kinEen gang, waarin ik* wel eens zou willen derkleeding besliste in den zin van subsidie
loopen, voor de curiositeit.
(van f 5000) aan een centrale neutrale particuToen des Graven Haghe nog in haar prille liere vereeniging, weet men. Maar men zal óók
jeugd was
't Hof en 't Buitenhof, wat weten, dat Mr. Kolkman al vooruit verklaarde,
ridderhuizen er tegenover en een paar kloos- dat althans de Katholieken niet van die neuters, voor zusters en voor Predikheeren, daar trale klompen en hempjes gediend zouden zijn;
waar nu
Diligentia" is in 't Voorhout en zoodat het zonderling lijkende geval zioh voorachter de kerk, die Kloosterkerk [is blijven heedeed, dat Katholieken en conservatieven zich
ten,
waren er ondergrondsche gemeenschapsten slotte verklaarden voor
directe
wegen tusschen die kloosters en het Hof: de overheidszorg voor 't arme schoolkind, wa.t 'n
openbare straat was destijds nóg onveiliger paar jaren geleden als staats-sooialisime zou
dan ze nu soms is, want op de Plaats bij zijn verafschuwd!
de Gevangenpoort werd
We zien echter die zaak' nog wel weer terug.
vaar men weet,
Aleid van Poelgeest door eenige ridderlijke heeWant als 'k mij niet 'bedrieg, dan heeft de
ren uit de wereld geholpen, waar toen de poliRaad over 't hoofd gezien, dat, krachtens het
uitvoeringsbesluit der Leerplichtwet een ondertie pok al niets aan kon doen.
Staande aan den Vijverberg, kan men den zoek bij al de schoolhoofden moe t voorafingang van dien „suburb" uit de 14e eeuw nog gaan, of ier, reden, bestaat om. art. 35 toe te
zien. Wat er diep in die ondeiaardsche gang zit, passen.
weet, geloof ik, niemand; en evenmin precies
Is dat juist, dan krijgen we dus ook dat bewaar zij uitkomt. Maar dezer dagen heeft men sluit terug.,
bij de Parkstraat, waar zeer diep riolen worden gelegd, een ander stuk ex van gevon* * mededeelingen verEen paar staatkundige
den. Jn den maagdelijken zandbodem stuitten
de werklieden op zwaar metselwerk, dat -r- te nam 'k dezer dagen.
Vooreerst: dat èen wetje wordt gereed gerecht of ton onrechte .— voor een gedeelte
van die galgen wordt gehouden. En hecht maakt, om aan de gemeenten de kosten te veren sterk! Het geslacht der .20ste eeuw heeft goeden, aan haar veroorzaakt door de „miser te vergeefs zijn werktuigen op beproefd: dadige woeling". Het totale bedrag zou f 50,000
de metselaar uit de 14de eeuw lachte in zijn zijn; vermoedelijk grootendeels, voor Amsterkist" in zijn, knoken; erj was geen breken of dam.
loskrijgen aan
Ten'tweede gaf men \mij. -en uit vrij goede
Hoe jammer, dat we niet eens door die ganbron, een van de dusver gegeven .afwijkende
verklaring van 't gebeurde met art. 109 der
gen kunnen glaan en ons een denkbeeld vormen van de middelen van gemeenschap in dien Militiewet.
"
goeden ouden tijd!
In de dagen van strijd had de Minister Beraldus deze voorstelling,
»
gansius,
behendig
tacticus als hij is, zijn collega Kuyper gebracht
De heeren uit dien ouden 1 tijd zonden zich tot 't onvoorzichtig blootgeven van diens 'kaszeer geschikt wederkeerig aan hetzelfde comteel-des volkslegers (door de bekende uitlating
pliment kunnen houden.
over de behoefte aan sterker garnizoenen). Dat
Hoe zouden zij staan to kijken over onzen kasteel heb ik vastgezet, dacht de müitairist,
tgd! Of ze dio HagJhe mooier zouden vinden? en hij kwam nu vooruit met zijn pionnen (de
Zeker niet overal. Maar zeker zouden ze neiging uitbreiding vau den mihtiedienst), meenende,
gevoelen, ons als toovenaars te braden, om dat zijn collega daartegen nu toch wel niets
onze onsterfelijke ziel te redden, wanneer zij kon doen. JMaar op 't politieks bord is Dr.
b. v. JDr. Bleeia-ode (leeraar in natuurkunde Kuyper óók een meester; htj! liet zijn ambtgeaan de 3-jarige H. B- S.J) in zijn laboratorium noot die pionnen vaatwerken en
bracht
Jhadden zien werken met 4 milligram radiumtoen eensklaps zijn raadsheeaen in de lijn, die
bromide en hem de wonderbaarlijkste kunstop 't juiste oogenblik den Oorlogsminister
stukken hadden zien vertoonen met dat merkscJhaak gaven en met mat hedreigden, indien
waardigste aller op aarde ontdekte elementen. hij zijn pionnen niet opofferde.
JEen stof, waarvan één stofje
En nu tot slot een Stedelijke curiositeit.
want wat
is een duizendste van een.gram al.veel meer?
Jlh een onzer winkelstraten is onlangs een
in een doosje, door 't lichaam van een mensch banketbakkerswinkel geopend, die een (overheen een geëlectriseerd voorwerp ontlaadt en leden) Haagsen journalist, kampioen op 't gedat donkere stralen uitzendt, waardoor in een bied ober xeclameberichtjes, ditmaal terecht, een
zoetigheidspaleis" zou hebben genoemd. De
volstrekt duister vertrek een diamant een
schitterend groenachtig licht gaat uitstralen, kosten van dat gebouw worden .door deskundigengeschat op
fonkelend als een vuurvlieg.
tenminste &fi ton. Men
Radium, het edelste metaal tevens; want geziet: Den Haag is nog niet al te zeer versteld, dat 't ware te krijgen, zouden zelfs de armd door de financieele aderlatingen, als het,
Carnegie's zich nauwelijks de weelde kunnen alleen aan koek, de rente van zulk een kapiveroorlooven, er één nietig kilogram van to taal kau opbrengen.:
bezitten, daar dit een 10 millioen gulden zou
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kosten.
Gelukkig! zei Dr. Bleekrode. Want één zoon
kilo radium zou in een stad nog meer onheil
aanrichten dan een trolleytram in de buurt
van 't laboratorium van Prof. Van der Waals.

V

Van de 3-jarige JEL B. S. naar den JRaad', „il
n'y a qu'un pas".
Dezer dagen toch hebben Burg', en Weths.
namens Dr. Kuyper bericht gekregen, dat deze,
als arbiter ingeroepen door de leeraren M. 0.
zijn Ministerieele goedkeuring onthouden aoü
aan een verordening, waarbij de JRaad decreteerde, dat leeraren, benoemd bij' de 5-jarige
H. B. S., desgevorderd verplicht zouden kunnen worden om, desnoods tegen hun wil les
te geven aan het gymnasium.
Noode .onderwerpt het DagJ Bestuur zich en
stelt een wijziging voor. Maar, terwiji het nu
't gymnasium loslaat, handhaaft het dezelfde
verplichting toch voor de middelbare meisjesschool en do 3-jarige, vice versa.
Natuurlijk, dat de leeraren zich "ook daartegen verzetten. Niet tegen 't lesgeven;
als men 't hun behoorlijk gevraagd had 'zouden ze wel hebben ingewilligd, denk ik. 'Maar
tegen de handelwijze der Gemeente, om aan
ambtenaren, met een bepaalde bestemming beveel soorten hooren Mes niet thuis, wat aan
do opbrengsten, ziektes, leeftijden, ens. te
merken is);
20. do aankweeking onzer vruchtboomen geschiedt vooi- een groot deel in gronden, die
gebrek hebben aan de noodige minerale stoffen
bij een overmaat van stikstof;
30. de onderlagen, waarop of wel de tusschenstammen öf wel de variëteiten direct
worden veredeld, zijn voor het grootste deel
afkomstig uit Zuidelijker streken;
40. de door ons gebruikte tusschenstammen
zijn in vele gevallen niet de meest aanbevelenswaardige

50. de cultuurzorgen, aan onze boomen bewezen, aijn grootendeels onvoldoende;
60. do voeding onzer vruchtboomen is, niet het oog op de uitputting
vanden bodem, geheel onvoldoende.
Waarlijk, wie bovenstaande uitspraken met
aandacht leest, komt tot de conclusie., dat er
aan de fruitteelt een massa gebreken kleven,
zooveel, dat het haast een wanhopig werk is,
die gebreken alle op te ruimen.
Toch zal er met kracht aau de verbetering
van den toestand moeten gewerkt worden, wil
men niet- ondergaanWat wij noodig hebben?
Een reeks goed opgesteldeen door-

gevoerde proefnemingen

1

—

Natuurlijk behoeft er nooit iemand te denken, dat deze mnefriemingen door de praotici

—

28 November.

i( 12 Jan.
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Sabang

V

24 Deo.

l(Poeloe Welt

2

Genua (Nederl.)

Dec'.

j.50 !.m.{ Singapore

il

2G Dec.
Batavia
. 28 Dec.
11.45 "sm. 1 Pen. 26 Dcc,
I< Singapore
|| 2e5 Dec.
I

/

t) Brindisi (.Enff. ma-Sj: 1 Dec.'
'Aie verder hieronder.]

I

f) Behalve voor Atjeh, de Oostkust van Sumatra,
Palembang, Riouw, Banka, Billiton en Borneo alleen
die brieven en andere stukken, waarop de aanwijzing
via Brindisi voorkomt.
Waar China en Formosa,
i

j

Hongkong

4 Dec. 11.45 'sm.

Brindisi

5 Jan.

Naar Japan.
Southampton

|

i Yokohama

1 en 4
Dcc,

|

6.4ö'savJ2 en 5

Jan,

Naar Suriname en Curocao.
Paramaribo
1 Dec. | 7.40 's m. 18 Dec.

Amsterdam

(W.-I. maildienst')

Curacao
30 Dec.

Naar Curacao alleen op verlangen der afzenders.

JNaar Noord-Amerika en Curacao.
New-York*
1 en 4 6.4s'sav. 10en 14 Dec.
Southampton
Dec. I
Rotterdam.

......

5 Dec. 9.16 'a m.

(Hoüand- Amerikalijn)

8

15 JDec.

New-York eiken Zaterdag naar Curayao i*a, 9Van
dagen.

1

Naar Zuid-Amerika.
Lissabon

........

i

Naar Argentinië

a^L»

4 Dec. s.lo'sav.

26 Dec.
I

Gepua

3 Dec.

5.10 's av.

23 Dec.

_&£*£

Naar Br<mM

Lissabon

4 Dec.

Lissabon

1 en 5 6.20 's
Dec.

s.lo'sav.

20 Dec.
20 en 25 Dec.

in.

Naar de Westkust van Afrika.
Southampton.

.... J29

Naar Liberia

j^^

Nov. 5.50 's m.

16 Dec.

Naar de Congo-Slaat]

—

Tot kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton
Halst is benoemd E. J. L. M. van Waesberghe, burgemeester der gemeente Hulst.
Met 1G December a. s. is benoemd tot directeur
van het postkantoor te Putten J. A. Rijser, thans
klerk der posterijen van de le klasse.
Te rekenen van 1 October jl. is aan den eervol
ontslagen brievengaarder J. Diüêwarde, te Leur, voor
den trjd van vijf jaren een wachtgeld verleend van
275 's jaars.
De Ministers van Justitie en van Wa
staat, Handel en Nijverheid geven de volgende week
g een audiëntie.
Bij beschikking van den Minister vSan
Binnenlandsche Zaken is:
Voor het tijdvak van 1 tot en met 31 December
1903, benoemd tot assistent voor de natuurkunde

j aankomst.

dam-

5 Dec. I 7.40 's m. Singapore
j 10 Jan.
!/ Batavia

Amsterdam (Nederl.)

ij

Cabiada
2 Dec. 6.20 's m.j 28 JDec.
3 Deo. 6.45 '3 m, 4 Jan.

UIT DE STAATS-COURANT.

Bij Kon. besluit is J. Roose, consul der
Nederlanden te Malaga, wegens hoogen leeftijd en
voortdurende ziekte, eervol uit zijne betrekking als
zoodanig ontslagen. De waarnemingvan het consulaat
is voorloopig opgedragen aan den vice-consul der
Nederlanden te Malaga, E. Gros Gayen.

HE*-"
Sr4»^
JHoofdkant.
Naar Oost-Indië.
Spoortijd. I
/ Sabacg
iUPoeloe Weh)
\ 8 Jan.

—

—

Vermoe-
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t Over Liverpool alleen op verlangender afsenders
Naar Zuid-Afrika.
Kaapstad
21 Dec.
Southampton,

4 Dec.

6.45-Hi ar.

Pretoria
23 Dec.

DeJbgoa
Baai
25 JDec.

IDeiagoa
Baai

2 Jac.

Zie verder hieronder.

*

Over Napels alteen op verlangen der _fs_ader&
Naar Ceylon.
Colombo
Brindisi
1 JDec. JUU6 'tg. 20 Dec.

Brindisi

Naar Australië.
I Adelaïde
-4 Deo. 11.45 'sm.
4 Jan.

I
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zelf zullen genomen worden; daarvoor kosten geven..
ze te voel tijd, vragen'te veel geld en
Doch kwam er een gezonde beweging ondel
is er een te groote- dosis wetens ah appellijkweekers, dan zon ongetwijfeld de Begeede
ke kennis voor noodig.
ring wel krachtig bijspringen; daaxvaa zijn wij
Toch moet het dien kant) op.
voldoende overtuigcL
Met eiken dag, dien wijl wachten, wordt de
Veel fruit gaat va» aas naar JDuitscJhland,
toestand ongunstiger, omdat het buitenland, doch wai daar heen gezonden wordt, vindt
inzonderheid Amerika, bezig is fruit te expe- .hoofdzakelijk afzet bij appelstroopfabrieken, die
dieeren, dat van prima qualiteit is.
natuurlijk betrekkelijk zeer lag» prijaen betalen,
Laten onze kweekers het.in hun ooren knoo- 'omdat Jhet er jnieti jsoo
pp appjcomt,' .welk©
pen, of nog betei-, met grooto letters in hun sxnorten verhandeld worden.
huiskamers opschrijven, zoodat aÜen het lezen
Die fabrieken slikken ailes,;
kunnen: „Amerika begint Engeland,
Nu moge dit oogenschïjnlijk: voordeelig zijn,
Duitschland, ja ons eigen land te daarmede gaat '.toch -gepaard ~het minder acht
overs troomen ;net fruit; inzonderheid geven op het veribeteaien van, de appelsoort
appelen.
en het "veroina<diteaz_en van den meer voordeeIn Eng©j___ad is voor onze appelen hoeligen handel in de fghste soorten, die als
genaamd geen plaats meer-.
tafelappelen worden gehruikt, waarvoor zeer
Werd ca- in 1897 voor ruim, f 512,000 aan aphooge prijzea wonden betaald.
pelen in JBngeland uit Nederland 'ingevoerd,
.Anaerika
evenwel "hoofdzakelijk fijuo
daarna daalde bet cijfer beduidend ieder jaar, tafelappelenvoea*
die hooger in prijs rijn, en
uit.
zoodat de invoer in 1901 slechts f220,000 be- of men na meer- o£ -mimdearsvßardig fruit verdroeg. Amerika daarentegen voerde in 1901 zendt, da onkosten va» vervoer zija de-elfde.
driemaal zooveel in als ia 1897.
Wat ib. v. .die invaer beteeken* Wijfct o. a,
Wij gaan hard achteruit, Amerika; stoel uit deze raededeeling, dat
op één dag, 16_ Devpor uit!
cember 1902, iv JHambuxg wenden geveild 25,000
JEki er wordt baji óns maar niets gedaan om (v^f-eurtwintig-duiaeind) vaten appelen, aangedien toestand te verhelpen; er, zit geen fat voerd van uit
Amerika. De prijken varieerden
iö of er is gehrek^ aau -nacht.
naar soort eu qualiteit van f 8 tot f 22 per vat.
Ook van Regeeringswege wordt niets gedaan,
JDat was verleden jaar zoo, en op het oogenwat in zekeren zin wel te verklaren is, omdat blik is het zeker niet minder; zelfs in ons
de kweokers zelf geen enkel teeken van leven land Wierden thans gasooie Jhoeveelhedöa Am©-

HIT NIEUWS ?AN DEN DAG VAN MAANDAG 30 NOVEMBER 1903. 2e BLAD
aan de Rijks-Universiteit te Leiden, Dr. C.Zakrzewski.
Voor het tijdvak van 1 December 1903 tot en met
31 Augustus 1901, benoemd tot assistent voor de beschrijvende meetkunde aan de Polytechnische School
te Delft H. van Eek, civiel-ingenieur te Dordrecht.
Met 1 December a. s. aan P. F. Bliek, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als assistent voor de
delfstof- en mijnbouwkunde aan de Polytechnische
Sohool te Delft;
voor het tijdvak van 1 December 1903 tot en met
31 Augustus 1904, benoemd tot assistent voor de
delfstof- en mijnbouwkunde aan de Polytechnische
School te Delft G. Duyfjes, te 's-Gravenhage,

De vereischten voor het vergelijkend
examen van adspirant-surnumerairs der directe belastingen en van het kadaster
zie ons vorig nummer
zijn opgenomen in de St.-Ct. No. 279.
Gedenkteeken te Bern.
De DirecteurGeneraal der Posterijen en Telegraphie brengt ter
kennis van de Nederlandsche kunstenaars, die hebben
deelgenomen aan den wedstrijd voor het ontwerpen
van een plan voor het opriohten te Bern van een
gedenkteeken, ter herinnering aan de stichting
van de Algemeene Postvereeniging, dat
geen der ingezonden ontwerpen is goedgekeurd;
dooh dat een nieuwe wedstrijd is uitgeschreven tusschen de inzenders vaa zes der best geoordeelde
ontwerpen, de heeren:

—

—

—

—

E. Hundrieser, te Oharlottenburg; GeorgesMorin,
Ernest Dubois en René Patouillard, te
Parijs;
René de St.-Marceaux, te Parijs; Giuseppe
Ignatius, ïachner,. te BresChiattone, te Lugano;
lau
en A. Heer, te Münehen.

— —
—

te Berlijn;

—

—

De officier van administratie 2e kl. J.
M. Grullemans wordt met 1 December a. s. overgeplaatst aan boord Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord.

Kamers van Arbeid voor Bloembollenteelt.
In de St.-Ct. No. 279 zijn opgenomen twee Kon.
besluiten van 24November jl., waarbij bepaald wordt:
dat artikel 1 van het Kon. besluit van20 Juni 1902,

No. 114, tot oprichting van eene Kamer van Arbeid
voorde bloembollenteelt te Beverwijk, zal worden
gelezen als volgt:
«Voor de gemeentenBeverwijk, Wijk-aan-Zee-en-Duin,
Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Limmen wordt
eene Kamer van Arbeid opgericht, waarin vertegenwoordigd zal zijn het bedrijf der bloembollenteelt.»
en dat het derde lid van artikel 7 van dat besluit
zal wordea gelezen als volgt:
»De in het eerste en tweede lid bedoelde personen
kunnen gebruik maken van openbare middelen van
vervoer te hunner keuze tusschen Beverwijk en Wijkaan-Zee en-Duin, Heemskerk, Uitgeest, Castricum of
Limmen.«
Voorts, dat artikel 1 van het Kon. besluit van 20
Juni 1902, No. 115, tot oprichting van eene Kamer
van Arbeid voor de bloembollenteelt te Haarlem,
zal worden gelezen als volgt:
»Voor de gemeenten Haarlem, Schoten, Velsen,
Heemstede, Bermebroek en Bloemendaal wordt eene
Kamer van Arbeid opgericht, waarin vertegenwoordigd zal zijn het bedrijf der bloembollenteelt» ;
en dat bet derde lid van artikel 7 van dat besluit
zal worden gelezen als volgt:

»De in het eerste eu tweede üd bedoelde personen
kunnen gebruik maken van openbare middelen van
vervoer te hunner keuze tusschen Haarlem en
Velsen, Heemstede, Bermebroek of Bloemendaal.«
Woningwet
In de St.-Ct. No. 279 is opgenomen een Kon. besluit
van 10 November jl. tot wijziging van lietKon. besluit
van 28 Juli 1902 (St.bl. n°. 160) tot uitvoering van de
artikelen 7, 8, 9, 26,. 27, 28, 30, 34, 35 en 36 deiWoningwet.
Het bevat de volgende bepalingen :
In artikel 10, letter a, van het Kon. besl. van 28
Juli 1902 (St.bl. no. 160) worden tusschen de woorden :
«toelating» en »te« ingevoegd de woorden: nen de

handhaving daarvan«.

In artikel 10, letter e, van voormeid besluit vervallen de woorden: «of wel bij ontstentenis van zoodanige goederen» en worden na het woord : «gehoord«
ingevoegd de woorden: «terwijl bij ontstentenis van
onroerende goederen bedoelde overschotten zullen
komen ter beschikking van de gemeente, waarin de
vereeniging, vennootschap of stichting is gevestigd.»
Aanartikel 10 van voormeld besluit wordt toegevoegd
eene nieuwe alinea, luidende als volgt : »fe. het voorschrift, dat wijziging of aanvulling van de statuten
of van de akte slechts van kracht zal zijn van den
dag, volgende op dien, waarop de toelating door
Gedeputeerde Staten gehoord, is gehand haafda.
Na artikel 11 van voormeldbesluit wordt ingevoegdeen
nieuw artikel, luidende als volgt: «Artikel Ha. Handhaving van de toelating geschiedt op een daartoe
tot Ons gericht verzoekschrift van het bestuur. Bij
het verzoekschrift moet het bewijs worden overgelegd,
dat de wijziging of de aanvulling van de statuten
of van de akte op rechtsgeldige wijze tot stand is
gekomen. De handhaving van de toelating wordt geweigerd, indien dit bewijs niet is geleverd, alsmede
in de gevallen, omschreven in artikel 9, eerste en
tweede lid. Onze besluiten tot handhaving of tot
weigering van de handhaving der toelating worden
met redenen omkleed en openbaar gemaakt in de
Nederlandsche
ingeval zij afwijken van
het advies van Gedeputeerde Staten, met bijvoeging
van dit advies.»
In artikel 12, eerste lid van voormeld besluit vervallen de woorden : «alsmede, indien brj wijziging of
aanvulling van de statuten of de akte die wijziging
of aanvulling niet binnen eene maand ter Onzer
kennis is gebracht of niet langer wordt voldaan aan
de eischen, gesteld bij de artikelen 10 en 11».
Na artikel 18 van voormeld besluit wordt in § 5
ingevoegd een nieuw artikel, luidende als volgt:
«Artikel 18a. Geldelijke steun van Rijkswege wordt
aan gemeenten verleend voor de doeleindeu, in § 7
der Woningwet omschreven, indiei. blijkt, dat het
belang der volkshuisvesting door den maatregel, in
verband waarmede die steun wordt verzocht, op
riehtige wijze wordt bevorderd».
Artikel 20 vau Ons voormeld besluit wordt gelezen
als volgt:
«Bijdragen uit 's-Rijks kas, als bedoeld in artikel
33 der Woningwet, worden toegekend tot zoodardg
doo' het Rijk en de
bedrag, dat het geldelijk
gem ente te brengen, ongeveer gelijk sta.
Blijkt in bijzondere gevallen het verleeuen vaneene
bijdrage van hooger bedrag noodzakelijk, dan worden

rikaansche appelen omgezet en er worden mooie ten, maar die ééne keer is dan ook absoiuut
noodig.
prijzen gemaakt.
±Nu meet men niet meenen, dat er bij zoon
Sommigen meenen, dat boomen planten een
reusachtige hoeveelheid geen voldoende sooreenvoudig werk is, zoodat iedereen dat wei kan.
tenvariatie was; op dien dag toch waren 66 Men graait een gat, zet, den boom er in, vult
soorten aangevoerd.
Jhet gat met de vrijgekomen aarde en. klaar
is Kees.
.Laten onze kweekers toch acht geven.
Want wanneer de cultuur vau fruit in AmeZeker, Kees is klaar, maar de boom is het
en niet.
rika en Australië nog meer toeneemt
die zal toenemen,
dan word* het buitenDaarom late men het planten der vruchtboolandsch» fruit goedkooper, en zullen wij voor men geheel over aan een boornkweekersknecht,
het geval komen te staan, dat Amerikaansoh die daarin routine heeft.
fruit goedkooper ca lekkerder is dan
Zoo
heeit al veel boomen geplant en
het inlandsche.
kan daarom ook een oordeel uitópx-ei-en over
Dan ligt de Hollandsche cultuur languit op den ondergrond. Wie in de kweekerijeti bekend
den grond en niemand zal dan in staat wezen is, zal me. ons erkennen, dat juist die ondergrond, waarop en waarin de boom staat, behaai' op te beuren.
Men kan meenen, dat Jhet zoon vaart niet slissend is voor het voigeud leven der bouuien.
zai nemen.
Dat men met het graven van gaten zeer voorWij evenwel zijn overtuigd) dat 't wel spaak zichtig moet zijn, icert de ervaring; naar de
zal loopen.
gaten stroomt het water, zoodat die dan ook
Stoma niet eenmaal het Westland
en dat het eerst, onder water staan.
is nog maar enkele jaren geleden door allerlei
De lev era n o ier komt dus ook de
misstanden in handel en cultuur aau den rand boomen planten.
van 't graf?
Slaan de boomen niet goed aan, men kan
Zijn er niet op zuivelgebied links en rechts den kweeker ter verantwoording roepen; de
hevige slagen gevallen, die door waakzaamheid mislukking is zijn werk.
,
Jhadaen kunnen worden afgeweerd /
Nog zijn wij niet aan 't einde.
Als het kalf verdronken is, kan men wel
Ook het onderhoud der boomen, het snoeien,
den put dempen, doch het beeft ons toch rein houden, etc, moet door den vakman geeen kalf gekost. En als dat hu eens bet beste schieden. Laat aieu zijn boomen jaarlijks nakalf vau den stapel was I'
zien, dan kost dit wel iets, doch men is ook
Er moet wat gedaan worden,
zeker, dat men zijn boomen geeft wat hun
JEen daad, een flinke daad is noodig I
toekomt.
De kweekers moeten te zamen koEn eerst in dit geval mag men op een oogst
men.
rekenen.
Een pomologisch congres is noodig.
Elk levend wezen stelt zijn bepaalde eischen,
Laat het desnoods een week of langer duren, en wie aan die eischen niet voldoen kan, moet
't komt er niet op aan; maar het moet er zich niet met de cultuur bezig bonden.
komen, want een aantal brandende quaesties
Doet men het toch, dan treedt verwaarloozing
wachten op behandeling.
op en volgt de eene ellende pp de andere.
Wie neemt daartoe het initiatief'f
Als de vruc'itboomen he.' eens konden uitroeJJYö yvachtettl
pen, hoe verwaarloosd en mishandeld zij worT
den; onze ooren werden dan doofgeschreeuwd.
Wij kunnen particulieren dus wel aanraden
JDe tijd voor het planten van vruohtboomen is vruclitboomen te plinten en in de tuintjes, die
sveer aangebroken, en wie het wèl meent met meestal beschut liggen, zullen de boomen wel
zichzelf
en dat zullen de meesten toch goed vrucht dragen ook, mits men in acht neme,
wat wij hiervoor schreven.
Tïel doen
moet zioh eerst afvragen:
Jarenlang kan men er dan genot van hebben.
Bij wien zal ik mijn, boomen beVan een gezonden, goed geplanten eu met
stellen?
Want het komt er vooral op aan, boomen oordcel onderhouden boom, bedoelen wijl.
te ontvangen uit een goede kweekerij, Boomen
toch, die van jongsaf niet goed werden geCorrespondentie.
voed en niet oordeelkuindig .behandeld werden,
doen het later slecht.
MJeJ. C. van D., ta S. Voor uw terreintje
Wel kunnen ze later wat opknappen, doch met boomein zouden wij' u aanraden.: 4 K.G. superphosphaa.t. 6 K.G. patentkaji, iy2 K.G. ChilisalpeBen verwaarloosde jeugd drhkt een stempel
ca 6 K.G. kalk! U maakt den grond wat los
niet alleen op elk mensch e*l dier, doch ook ttsr
en strooit daarover de super en de kali; daarna
op iederen vruchtboom.
de kalk. De Ohili bewaart u tot het voorjaar
Van onbekenden of op veilingen en andere en strooit die daarna in tweeën uit; telkens een
maand na elkaar. Als u de Ohili hebt uitgestrooid
verkoopingen, moet men nooit zijn boomen betrekken; bij misgewas, en dat zal nog wel gaat u er met den gieter over; dan lost het
op.
eens voorkomen, heeft men geen verhaal op direct
Een goed adres, we* te ver van u af, is dat
de onbekenden.
den Heer Joh. P. Morra, tic Alkmaar. Hij
En dan zit de kooper niet met zijn gebakken van
zal u wel aan d«ze kleine hoeveelheden willen
peren
maar heelemaal zonder peren.
helpen, hoewel daarop niet veel verdienste zit.
In de tweede plaats moet alle aandacht geH. S. N., te N. Als een geschikte bemesting
wijd worden aan het planten van de boomen kunnen wij u aanbevelen: per H.A. 700 K.G.
Men kan een boom slechte éénmaal goed plan- ka'iuiet vaa 12 pOt., cm 4ïo K.G. super,;hósp!iaat
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ue redenen,

waaruit deze noodzakelijkheid blijkt,
uitdrukkelijk in het ingevolge artikel 34 der Woningwet in de Staats-Conrimt openbaar te maken besluit
vermeld.

De bijdrage mag niet stijgen boven de helft der
door de gemeente verschuldigde annuïteit.
Gedeputeerde Staten
De bijdrage kan door
gehoord, worden verminderd of ingetrokken, indien
overeenkomstig het bspaalde bij artikel 10c overschot-

ter beschikking ziju gekomen van de gemeente,
een voorschot, als bedoeld in artikel 16, tusschentijds
is afgelost, de gemeente gebruik heeft gemaakt van
de bevoegdheid tot naasting, bedoeld in artikel 16
of indien Ons big kt, dat de voorgeschoten gelden
door de gemeente niet op rinhtige wijz e in het belang
der volkshuisvesting worden aangewend.
Op Ons besluit tot vermindering of intrekking is van
toepassing hetgeen in artikel 19, vierde lid, is bepaald
omtrent Ons besluit tot terugvordering.»
Hr. Ms. pantserschip De Ruyler, onder
bevel van den kapitein tar zee A. C. van der Sande
Lacoste, is den 26en dezer van Sint Domingo vertrokken, met eerste bestemming naar Sint Thomas.
De beschrijving van eene partij Gouvernementskinabast, oogst 1902, opgenomen in de
veiling van li December 1903, is geplaatst in de
St.-Ct. No. 279.
ten

De statuten der volgende naamlooze
vennootschappen zijn opgenomen in de St.-Ct. No. 279 :
Bxp oüatiemaalschappij tßet Spaarne.m te Haarlem (onroerende goederen); kapitaal
200,000, waarvan
’70,000 geplaatst en de overige te plaatsen binnen 10
directeur A. van Capellen Jr.; commissajaren;
rissen C. D.
P. W. Snoek en H. M. Aschheim;
De Centrale Maatschappij lot exploitatie van omoerende
goederen » OVan jeoord,«te Amsterdam kapitaal ’60,000,
waarvan ’lO OOu geplaatst eu de overige te plaatsen
binnen 10 jaren;
Raad van Beheer: J. J. van den
G. van Sitteren Jr. en
Bergen Jr., M. H. G. ten
F. J. D.' Theijse.
Hetzelfde nummer der St.-Ct. bevat de statuten der
volgende coöperatieve vereenigingen: Coöperatieve
Boerenleenbank, te Lekkerkerk ; De Coöperatieve Vereeniging tot redding en berging van gestrande schepen en goete Breskens.
deren, tDe
De St.-Ct. No. 279 bevat een Kon. besluit
van 11 November j.1., inhoudende beschikking op het
beroep ingesteld door den Raad der gemeente Achtkarspelen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten
van Fries and, d.d. 23 April 1903, No. 60,2eafdeeling,
waarbij goedkeuring is onthouden aan de «Verordening tot wijziging en aanvulling van de verordening,
houdende aJgeraeene bepalingen voor de scholen van
openbaar lager onderwijs in de gemeente Achtkarspelen», vastgesteld in de openbare vergadering vanden
Raad dier gemeente op 17 Decemher 1902.
Dit Raadsbesluit behelsde toevoeging van een
nieuw artikel 14K_, van den volgenden inhoud :
«Aan het verleenen van verlof aau de onderwijzers,
hoofden van scholen en alle overige onderwijzers en
onderwijzeressen aan de openbare lagere scholen in
de gemeente werkzaam, kan door den Raad de voorwaarde worden verbonden van geheel of gedeeltelijk
verlies van jaarwedde.
verleenen van verlof de bepaling
"Ook kan bij

’

—

—

.Beide "meststoffen er nu inwerken.
eon 500 K.G. kalk ovenicvn..
Verder schrijft die lieer N. ons: „Ik heb ecsu
tuin met verscheidene vruohtboouieu, kroon-, piramide- ein ieiooomen, innar ben over de opbrengst

van 20 pOt

Breng er ook eens

vau de meesten met Uevieuen.
jViiju Paradij sappe, (een ilinke kroonbuam) geeft
elk jaar één a twee vrucnten. Twee zomeu-bergamotten _p>rauiioen> geven geem vrucnt. Van verschillende tuiniers, die ik er al bij gehaald heb,
kan ik geen opheldering krijgem; ze welen het
niet. Ik vermoed dus, na het lezen vau uw artikelen, dat net aan de bemesting ligt. Stalmest
heb ik _itl herhaaldelijk gegeven, maar het 'effect
is, dat de boomen flink uout maken, maar geen
vrucht. Ook omtrent cic soorten verkeer ik in
het onzekere. Zoo neb ik eeui pyrainiue met peren, die men winterbeigamot heêift genoemd, Ze
hebben den vorm van ecu bergamot, maar groeien
aau trossen van '6 a 4,' bersi/en nog al veel, en
wanneer ik ze oewaar tot im zacul worden, krimpen ze ineen, nebben een leerachtige samenstelling eu eindigen met te scniiiime.eu of te rotten.
Miskenen ligt ook dit aan de bemesting. Ook
heb ik nog a.i bioadluis in de boomen, en hoewel
ik i*ï bestrijd mcl petroleum, raak ik ze niet

kwijt,"

JNiiai- aanleiding van dit briefje zou ik een paar
kronieken kunnen vulleu, JOoCa dit gaat niet;
daarom enkeie korte opmeu-kiiigen.
10. Ecu a/iree vooi' ineststoiie-n gaf ik reeds

boven op.
»
boomen .wel hout, doch geen
20. Uindafc
vrucht inalaen, heb ik de Chilisaipeter (stik^tofbeinesting) ex uit gelaten; gewoonlijk is die overvloedig© boutvonnuig een gevolg van eenzijdige
bemesting, üi dit geval van te veel stikstof. Ais
u kajniet, superphospuaat en kalk geeft,, kimt u
er op reigenen, oetepe nesultaten te, zuilen krijgen.
do. Wat de soortenkeuze betreft, ja, dat kan
ik op een afstand niet beoordeelen. Doch er is
wel raad op. In uw omgeving, te Bist, woont
een bekwaam boomkweeker, de Heer P. A. v. d.
Goot; vraag hem eens naar uw boomen te komen zien. Vermoedelijk zal hij u wel uit den
droom helpen.
Als u mij enkele van die ge-bersten peren wilt
sturen, zal ik dis eens oöderzoeken. Over Moedluis zal er nog Wel eens een artikeltje komen
dezeu winter. Voorloopig kimt u alvast de aangepaste plaatsen eens duchtig üi-uneien met evv
poteusch-oplossing': 2 deeien polasoii op 100 dt-elen
wafcei. Hink vochtig houdan. Zij sterven daarvan. Dat u ze niet vol'-omen kwijt raakt, zal
wel hiei-ian liggen, dat iv uw omgeving ook aangetaste boomen staan, die niet rulgezien woixien,
In bepaalde r-;jüen van het jaar vliegen de bloediuizeii (dat, .zijn de gevleugeld© wijfjes) en zoo
komt de besmetting van den eenou tuin naar
den anderen. Mocht u verder met dea Heer v. d.
Ooot tot geen resultaat komen, doch dit kam
ik niet veronderstellen, dan. kunt u zich opnieuw
tot mij wenden.
Opleiding in den tuinbouw. Weer ontvingen wij, thans uit A., een schrijven van een
vader, die inlichtingen vraagt voor zijn ruim 18-jarigon zoon, die na eenige schommelingen eindelijk lust gevoelt in den tuinbouw te gaan. Wij
zijn, schrijft de vader ons, geen menschen met
groot kapitaal. Heoft mijn zoon, zoo vraagt hij
verder, indien hij opgeleid wordt, kans, daarin
zijn brood te verdienen?
Laat ik maar dadelijk beginnen met te zeggjem,
dat ik niot zou aanraden, het jongmenscri ia
quaestie in den tuinbouw te doen. JEen gewoon
tuinmansknecht vam hem te maken, is zeker niet
de bedoeling. Trouwens, do loonstamdaard is in
den tuinbouw laag, zoodat allicht een werkkring
is te vinden, die meer geeft. Maar ging hij toch
naar een kwéßkwrq, dan zou ruft 'oujwfcwij" I —mge

6

gemaakt, dat door hem, die in het geno,
daarvan wordt gesteld, onder goedkeuring van Burg»
meester en Wethonders en ten zijnen koste zal moeten
worden voorzien in het stellen van een plaatsvervanworden

ger gedurende den tijd van het verlof.»
Het Kon. besluit heeft thans, met ongegrondverklaring van het ingesteld beroep, het bestredenbesluit
van Gedeputeerde Staten gehandhaafd.
Bij dit besluit is in de St.-Ct. opgenomen de voordracht daartoe van den Minister van Binnenlandsche
Zaken, die het oneens is met de daarbij gevoegde
overwegingen van den Raad van State, doch tot
dezelfde slotsom komt als deze.

Telephonie.
Den 4 December a.s. zai te Klazienaveen een Rijk»
Telephoonkantoor, in verbinding met Emmen, vooi
het algemeen verkeer worden opengesteld.
. De diensttijd is geregeld als volgt: op werkdagen
van 9 tot 11.30 uur voorm., 1.30 tot 3.30 en ö.30 tot
7.30 uur namiddags;
op Zon- en feestdagen van
7.30 tot 8.30 uur voormiddags (Greenwichtijd),

—

De jaarl ij ksohe algemeene vergadering van den „Nederlandschen Vrouwenbond
tot verhooging van het zedelijk bewustzijn"
wordt den volgenden zomer te .Deventer gehouden.

Te Eandwijk is afgebrand de
tabakshofstede van Chr. B. Br kon niets
gered worden, zoodat verloren gingen: eene
melkkoe, twee hokkelingen, éen mestvarken,
een hond aan. den ketting, hooi, stroo, de tabakoogst van dit jaar en de geheele inboedel.
Het verbrande was verzekerd, dooh laag.
Te Vlaardingen is binnengekomen de logger Soh. 241 „Elizabeth", schipper
L. van der Zwan, welke op sleeptouw heeft
meegebracht de bom Sch. 278 „Alice", schipper L. Rog, van den reeder Jac. de Niet, te
Seheveningen. Laatstgenoemd vaartuig had in
den jongsten storm het roer verloren en dreef
op de Noordzee rond.
Op de Zaan te Zaandijk is Donder.
dagmiddag tengevolge van den harden wind
een schuit, waarin twee personen gezeten waren,
vol water geloopen en gezonken. De opvarenden
werden gelukkig gered.
Nabij De Koog op Tex el is Donderdagmorgen 't lijk aangespoeld van een onbekenden schepeling. JDit lijk werd te De Koog
begraven.
FAILLISSEMENTEN.
Failliet verklaard:

—

26 Nov. A. Theunissen Hm., koopman te Bercham;
rechtercommissaris Jhr. Mr. F. JX. Verheien; curator
Mr. G.
beiden te 's-Hertogenoosch.
26 Nov, C. de Roon, schoenmaker en winkelier te
Rotterdam;
rechter-commissaris Mr. P. Polvliet;
curator Mr. P. L. M. Driebeek, Wijnhaven 91, beid»
te Rotterdam.

—

Geëindigd Faillissement.
door het ver*
bindend worden der eenige uitdeelingslijst.

—

A. van Es, schilder te

jaren duren, voor hij iets praesteerde. Stadsjongeiui, die geen begrip van tuinbouw hebben,
nooit eens in een tuin, al was het voor pleizier,
hebben gewerkt, gaan een waagstuk aam door den
tuinbouw tot bedrijf to kiezen, vooreul als zij reeds
op ruim 18-jarigen leeftijd aijn.
Zeker, onmogelijk is het niet, maar dan moet
hij geestelijk en lichamelijk wiel ver boven de
anderen uitsteken; maar, dat is in dit onderhavige
geval ook ai niet het geval. Is er evenwel wat kapitaal aanwezig, minsteos enkele duizenden guldens, dam verandert de zaak. Dam bestaat er ten
minste kaas, dat mem later eigen zaken kam gaan

drijven. Legt men het dam

wat

verstandig aan,

cm werkt men zelf flink mee, dam is het mogelijk
een bestaan te vinden.
JDe gemakkelijkste tak van den tuinbouw is de
afdeel ing binderij; maar daarvoor is nu geen speciale opieiding op een kweekerij noodig, al kan
men daar dan ook heel wat nuttige kennis opdoen, zoodait ik ledereen, die een bloemenwinkel
wii openen, aanraden moet enkele jaren in een
kweekerij te gaan werken. Het rangschikken van
bloemen tot bloemwertoem is meer een quaestie
van smaak.
Dat het bedoelde jongmensch op het oogenblik
lust heeft in den tuinbouw, behoeft nu nog geen
reden te wezen om hen» in don tuinbouw te doem.
Ik geef voor zijn lust geen halven cent, eenvoudig omdnA men niet weet, waarin men lust
heeft; de jongen weet niet, wat tuinbouw is. Maar
wil hij niets anders, laait hem dim gaan. Doch
dan moet hij ook naar een tuinbouwschool, ca
in uw gevaj zou ik dan aanraden de Rijksttiinbouwwinterschood be Aalsmeer, 's Zomers zijn de
jongelui daar den geheelen dag! op de Jkweélcerij,

terwijl zij 's winters onderwijs krijgen. De cursus
duurt 2 jaar. JDe onkosten voor schoolgeld bedragen maar enkele guldens en de tassen znn
zóó geregeld, dat jongens uit Ajnsterdara met d»
boot 's morgens heen cm 's namiddags terug kunnen. In den zomerdag' is hij niet verplioht te
Aalsmeer te werken; dat kam hij ook 'overal elders
doen.
'
JEen tuinier zander opleiding is zachtjesaan ondenkbaar geworden. En al is de theorie laxig
niet nummer één, zonder een voldoende hoeveelheid
kennis komt men er tegenwoordig niet.
JDe school in Aalsmeer begint in Ootober en

eindigt April.
W. Z., to HJ. Een s_eer geschikt boekje over
boomteelt is dat van de lieeren S. Bleeker en
H. de Greeff, directeur en leeraar aan de tuinbouwschool te FreiWi ksoord. 't Kost, meen ik
nog berieden den gulden en is uitgegeven door dè
firma G. Hovens Gréve, te Steenwijk, 't Is in
de Hollandsche taal het eeriig goede werkje en
behandelt appel, peer, bes an framboos. Tj zult
er veel uit kunnen leeren.
Wat uw vraag oveï de bemesting betreft,
ja daarop is niet zoo spoedig een antwoord te
geven. Velen beginnen nu te gevoelen, dat zij
een tekort aan kennis hebben in zak» de voeding
van de plant. Een special© cursus kan er in
de kronieken niet gegeven wordea daarvoor hebban
wij geen ruimte; toch zijn er reeds verscheidene
Land- en Tuinbouwkronioken verschenen, uitsluitend aan de bemesting gewijd. Het was misschien
het verstandigste, dat verschillende kweekers en
bloemisten zich tot groepen vereenigden en zich
dam heel gewoon in de bemestiTigsieer lieten onderwijzen. Vob moet dan niet geschieden in een
paar lezingen, doch daarvoor zijn wekelijksche bijeenkomsten noodig; in één winter kam men reeds
een aardig eindje opschieten.
Met plantenziekten staat het evHie-ana zoo.
Te hooi era te gras eens iets er over vernemen
zet geen zoden aan den dijk. Er is in den tuinbouw behoefte aan cursussen ook voor ouderen

A. v. d.

TUIN.

HET NIEUWS VAN DEN DAG

4<!verleiitiüii:

van :i ofminder regels f0.95
elke regel meer
Cent.

Liefdadigheids-Advertentiöii halven prijs. Zonder rabat voor tussehenpersonen

ISam. Plckw.
I de

ad re»;

J.
SCIIiJLP «& Co.,Oo4ei>b.gr. 2«>, Amsterdam. B«Ur.
JDeii Haag. 189a, Uou eu
(2297)
Medaille.

Eerste Bediende.

In een flinken Kruidenierswinkel wordt gevraagd een le
Bediende. Zonder goede getuigen
onnoodig zich

aan te melden.

Adres

C. HONIGH Az., Westzijde Zaandam.
(7706)

Zadelmakers-

KNEC i T gevraagd. Adres :
JL. BEIJNEVELD, Winicel.
VAN DEN ELSAKKJER,
Weteringsch. 79, vraagt door

Mevrouw
omsta.ndigheden

met 1 Dec. een
net 2e Meisje, P. G., boy. 18 j.,
goed kunnende strijken en naaien,
v. g. g. vz. Aanb. 'sav. na 8 uur.
tegen Februari een
<Uf Werk-Keukenmeid, die
smakelijk kan koken. Loon ’l2O.
Br. ir., lett. C Z 111, N. v.d.D..
/^evraagd

Huis met Vergunning
TE KOOP

aangeboden in de Oude Stad,
op netten stand. Huuropbrengst
6500, waarvan
üfiO. Koopsom
meer dan de helft als hypotheek
kan blijven staan. Br. fr., motto

’

’

Geldbelegging, a. Het Nieuws
v/d Dag.

Te ICoop
eenige fijne Salon-Ameublementen, Canapé, i Crapaux, 6
Stoelen Tafel, /' 110,Leeren Stellen.
Stellen van 'f 55 tot ’9O.
Spiegels, Schilderijen, Kleeden enz.
Digeiijks te bezichtigen 3de Oosterparkstraat 213, bij de Linnaeusstr.
10 tot 6 uur, ook Zondag.

Mooie Inboedel te Koop.

Salonkastje, Canapé's,

gemakkelijke Fauteuils en
Crapeauds. Tafels, Spiegels, Schilderijen, Pendules, 2 pers. Waschalel, mooie Tapijten en Overgor(6349)
lijtien.

Ceintuurbaan 161, huis.

bes e Punch van Rum. I

IR

(7711,

T. C. Bac en Zoon, Makelaars,

Kantoor Spuistr. 217, Amst. vóót
1 uur. bie.ien te Koop aanVilla's,

Huizen, Hotels, Restaurants,

JBar's meten zondergewaarb.
zoowel in ais buiten

Verg.

Amst., tevens solide Zaken op
allerlei gebied welke ookinKoOTJ
worden aangenomen. Inl. kostel
N.8.: Tevens berichten wij onze
geachte Clientèle dat de Zaken
voortaan zullen gedreven worden
onder de Firma T. C. BAC &

TeKoop: Buitenplaats 45000,
id. f64000. Villa's ’1601.0, ’lBOOO,
’21001), f22000 e.a.
Te Huur: Villa's van ’3OO,
IiOO. Adres : J. VAN DER SMIT
Jr., Hilversum. Maandagsl2—luur.
Hotel Suisse, Kalverstraat.

’

V

"VEiLINGT""

in de «Nieuwe Sociëteit« te Wormerveer, van den INBOEDEL
van wijlen Mevrouw de Wed. 11. H,
VAN VLEUTEN-VAN GELDER.

Bezichtiging: Zondag en Maan-

V^A

t^BB^
lC'""

meer aa

i)o0r

en Doctoren als een uitnemend en versterkend

,

in model Tonneau, Wagonnette en Bri o k.
I. LEONARD LAJNQ,
114 Stadhouderskade,

IJAPANSCHE TENTOONSTELLING

(Engelsche ziekte.)

GINNEKSN.

Winter-Pension aangeboden.
Ruime, luchtige Kamers met verwarming, Badkamer. Verbinding
met Breda door Paardentratn.
Voordeelige condities gedurende de
Wiutermaanden. Informatiën te
verkrijgen bij de Directrice (7304)
MJej. MOLENAAR.

Hoofdpya en Gebrek aan eetlust.

S4_jJ_|l^

*^§^

Tubs

»

2 ~~
KUo
4

»

Vaatjes 10 >
20
»

"

|>U.

"""
netto /

'

gratis en franco op aanvraag!

cognac.

Mat haf, grootste suooes leveren n'
sedert 1887 tegen postwissel ofrembours.
Mandje» uinlm-mkj onO-rmoctU» Oog-aas
48 pOt.
Tien UAatboadaiide Tlesscban tast ia»
begrip emballage 11.— of
fWmrtuni
f tl. franoo kioofdplaatseu.

Best adres

voor werkelijk fij n e
Koffie.
(6144)
»
JOÜSTEA & ZOON, Sn**,

’

importtwrê vun

Ooguoe.

(I*6)

speoiaal

voor geheime en VrouMaandags en Vrijdags, Heerenmarkt 6, Amsterdam.

wenziekten.

EftOELSCH

door een bekwaam Lëeraar. Cursussen 10 Gld. per 3 mnd., 2 lessen
per week.
Keizersgracht 769.
(7055)

ALEX.AMS.ERDAM,
MEYER & Co„
Kromboomsloot 16.

Specialiteit: KOFFIE volgens systeem LIEBIG.

1.80

» 3.25
» i 7.50
i
»14.—

rembours overal.

o/) Imiiwiimi
mr
\TB^ van EIGEN HULP.

x^J
[o/M

1'
M Bureau : KORTENAERKADË 3, 's-Gravenhage. I
Amsterdam,
Wijnstr.49.-- I
|
Bijkantokj-n:

m

Rokin 99.

Vj/*?/

—

Rotterdam,
Groningen, Heerenstraat 1.
Directeuren: J. C. VAN GOENS en Mr. E. A. SMIDT. SH
Adjunct-Directeur .- Mr. O. J. SNIJDERS.

if
HVerzekekerd kap f 18,700,000. Verz. rente f 740.000il
1 Reserve f 7,500,000. Zekerheidsfonds f 400,000. i
Aan de verzekerden

is f 900,000 als winst terug- I
I gegeven, wat mogelijk was
door het Onderling- f
en zmmg beheer. Volkomen
| Syste mbelangrijke
soliditeit door I
fl de zeer
reserve en het Zekerheidsfonds.
I
Vraagt Prospectus «>___ Wi___.«.tvoorbecldeu.
WÊ
Mondelinge en schriftelijke inlichtingen geeft de Inspecteur la
.1 voor Nederland-G. J. v. d. SCHROKST'1, gep Majoor der Infan- «Ê
(5212) Ma
Wa terie, te Rijswijk (Z.-H.), Geesttirugweg.

.

worden inge-

gewone Jaarlijksehe Algemeene Vergadering op Donderdag 3 December, des middags 3 uur, ten Kantore der Vennootschap, Heerengracht 265a, te
Amsterdam. Om de Vergadering
bij te wonen, moeten overeenkomstig Art. 21 der Statuten de aandeelen uiterlijk den 1* December
gedeponeerd worden bij de Amsterdamsche Bank of ten Kantore der
Vennootschap.
JDe Balans en de Winst- en Verliesrekening enz. Jiggen van 19
November af ter inzage van Aandeelhouders ten Kantore Heerengraent 255a.
(7167;
De Raad van Beheer.
Amsterdam, 10 Nov. 1903.

Is, naar men reeds meer
(9630)
vernam,

onhandig en onbeholpen gevoelt

Likeuren,

Bundtei! & Smith,teEotterdam.
Prijscourant op aanvraag.

wie

-«*

door buitengewone lichaamsdikte
misvormd is of zich daardoor
en derhalve

Dunner worden wil,

hem is „English BreakfastTea" merk „Queen Victoria"
ten zeerste aau te bevelen. Na kort
gebruik wordt zelfs de dikste

dr in ke

degene, die dunner worden wil.

„EiiÊlisli

IAIiL KOl», Verxendïngszaak,
Arnhem No. 31.

Kapitaal
beschikbaar
ep le en 2e Hypotheek, accept,

een borg, of inboedel, door geheel
Nederland, geen kosten vooruit,
discretie verzekerd en solide behandeling. Fr. br., lett. J B, aan
EGELrNG'B Boekhandel, Heerengracht 432, Amsterdam. Voor buiten
postz. voor antwoord. (3696)

!

„Bureau voor to tafel",
Sigaren in Dépöt. Bovennieuwstraat
No. 121,
Op
en voordeelige
gemakkeJrike

conditièn, worden aan soliede

Wederverkoopers (ook aan
Particulieren) puike qualiteit

Mgarrn in Dép6t gegeven. Briev.
met opgaaf van Referentiën,
onder het motto Sigaren in Dépót,
a" het Alg. Adv.-Bur. NIJGH &

VAN DITMAR, Eotterdam. (1871)

Tochtlatten
duffel, groen 30 et.

met pa. qual.

Bordeaux 85 et. per Meter. Zendt
aJ?L,?£ P?stwissel aan W. VAN
?A
JAARSVELD,
Timmerman, Jalouzieenfabnkant en Makelaar, Zwanenburgwal 94, Amsterdam. (6877)

Kampen, verschaft uit alle plaatsen:
Adressen in alle branches en houdt
heeren Fabrikanten en Grossiers op
de hoogte van bestaande en nieuw te
openen zaken. Oond. op aanvrage.
(7615) H

*SAGIRÏEII).*
Schoone, volle lichaamsvormen door

Nienw-Mallhnsianisme.

KIPEIEREN.

f 5.75.

©O »
f 3.50.
40
f 3.50.
Franco. Inclusief emballage.

„

J. K. OOSTERWIJK,

Mevr. B. LEGUIN DE BOTS
Verloskundige, Bilderdijkstraat
9 huis, Amsterdam. Spreekuur
dagel. van JU—3 en van ï—9 nnr.
(7289)

Tep aantoÉf w le

Blaas en Urineïanaal

Ootmarsum.
Oostersch Kraohtpoeder, (7287)
de wettig gedeponeerde
bekroond met de Gouden Medaille te
Parijs 1900 en Hamburg 1901; in 6 OVERTOLLIG HAAR
Capsules
a 8 weken wordt tot 30 pond meerof Dons wordt van Aangezicht,
beste
derezwaarte gegarandeerd.Streng Armen en Borst pjjn 10 o s ver- bet meest gebruikte «n werkelijk geeft.
middel, dat een verrassend resultaat
reëel, geen bedrog, vele dankwijderd met
worden
zonder
gebruikt
De Capsules kunnen
ons

Tarolin

betuigingen. .Prijs 1 carton met
gebruiksaanw.

1.50 in postwissel
of postzegelsfranco. Hygien.lnstitu.

’

N. Malthusianisme. D. FRANZ STEIHER & Co.,
Mej. H. SALLE,
BERLIN 134, (9225)

Wittekade
23 huis. Consult dasrel. (3975)

VERSCHE
100 stuks

Breaiiast-Tea",

die voUomen onschadelijk is. Alleen
verkrijgbaar, in pakjes a ’1.26 of
’2.60 (Porto extra) onderremb. bij

hebben meeste kans op succes door adverteeren in UENikvwe €OVK ïht te
's-Gravenhage, welk dagblad de meeste
werkgevers, maatschappijen en groote kantoren van allerlei aard bereikt.
(6696)

Eenig adres: DJE POSTDUIF,
(6029)
te Helmond.
Solide Agenten en Agentessen
tegen hooge Provisie gevraagd.

Mm&

—

volge Art. 22 der Statuten opgeroepen tot het houden der

mr

ZOEKENDEN

ter T^rranging van

'

MerL-Msclifi Tramweg

Het beste adres voor Essencen en Kleuren,
Voor Limonades, Cognac en

BFTRFÏf ICIIIfS

Heerlijk. Zuiver. Coedkoop.

i

vrouwelijk lichaam.
50 cent, o. couv. 60 cent.
A. VAN KLAVEREN, Amsterdam.

zoo slank als een den

den Haag.
(5890)

jPVonco

20 Modelstudiën

en voelt zioh dientengevolge als
nieuw geboren. Daarom
(t>S92°

EET
\
\H|^pW/ „p osTd Jl?".

y^^WpUlT^X
f

(9927)

etf_o_P3

Sen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaand fabrieksmerk. Men lette daarop.
Zij zijn overal verUriJebE_,r a f I.—.

Cueniische Fabriek van 11.

ARTIKELEN

voor ZIEKENVERPLEGING.

Maatschappij.

KI^nWIPPBLS van Dr. DE ¥EIJ
*W*M
&-^i<*fJiJl
i.Vlfi'-rJJ.i I©?'

Optische Instrumenten

Aandeelhouders

prima

Amsterdam.

tegenover bet

Bestrijding van Bloedarmoede,Eleekztaciit, Mala"a 'Binnenlioor^). Aigemeeue Éwakte, voortdurende

—

(7467)

gebruikt worden door

Pension Mastboseh
Tandem bii Dr.(6423)J. PIETERS ANEKA,
Arts,

I

I
1

van verzwakkende ziekten.

oDille Antomoliiiln —
Wei
(7677)

Firma JHENJDJRIKS &

VAN STEENBERGEN,

OiftpeilMe Instrumenten,

iM
Hoofdagentschap Van de Sanatogen-Werke JBauer & Cie., JBerlrjn.
Jw
AM.TEBDAM, Heerengracht 158, Postbox 58.
_____________P

VAJN

en alle Boekhandelaren.

J.J.VANSTEENBEK«KNt

SANATOGEN is verkrijgbaar bij Heeren Apothekers en Drogisten.

OPRÜIMÏNÖ

STRAUSS & Co., Reguliersbreestraat,

I

1

Rachitisme

Geïllustreerde brochure

**

ledem., Amstel
49. Rijks- en Gemeente-leverancier.
(2054)

BR.EUKBANDEN,

Zenuwziekten .
Bloedarmoede
eveneens uitstekend

van
fl Fabrikant
-/*
Breukb. en Kunst-

Warmoesstraat 126
Amsterdam.
Fabriek en Magazijn van

middel aanbevolen bij

il

;^__.

Te verkrijgen bij:

- <l^C^
fL__<p

1

\ft

f 5.10 en hooger.

'"»*\ÖJÖf^V

■giiH^ D.B.Kagenaar,

__\_\m **i

berstenenden

’

(7674)

H. HOM, Uitgffer, utrecht.

SANATOGEN kan

PUIK!

Wilt gij lekker eten. bestel dan
Uwe Winteraardappelen bij
G. G. MOLL Jr., Hoeve Heldenrust,
Apeldoorn, tegen 3.— den H.L.
Dezelve blijven puik tot het volgende
jaar half Juli en worden gezon en
franco elk station, onderrembours.
Niet goed, geld terug.
(7639)

„LÜÏKY" f ÜLFEMÖOII,

!(Op

DOOB

W. MEIJER FÖRSTER.
Prrjs: ’0.60 ingen., ’0.90
gebonden, franoo per post 10
cent hooger.

ó{ÊsL^
Lr*!e»*~ -»sfo

Aardappelen.

(7670)

//¥

’Jf
fi

dag 29 en 30 Nov., van 10—4 uur.
Inlichtingen bij Notaris
te Zaandijk, en den Makelaar CORNELIS ATEN, te Wormerveer.

Toegang kosteloos.

J0

V?^||P|?r
Ij" lil

I>iii.«dag 1 December:
JPorselein en Aardewerk,
Spiegels, Schilderijen, Pendules, Kristal en Glaswerk,
Verlakt en Lakwerk, Koper,
Tin, Blik en Boeken.
Woensdag 3 December:
Zink, Brons, IJzer, Houtwerk, Bedden, Beddegoed,
Antieke Zaansehe Kleeding,
Kleeden, Gordijnen, Mat-en
Mandwerk en Boeken.

6J4>
Militaezaal 423 S ngel.

HORDENREN,.
(Heidenstamm)

TER VERSTERKING VAN
HET LICHAAM EN
HET ZENUWGESTEL

)> \\ 1100 Professoren!

~~

MILBTIEZAAL.
Geopend tot en m~* 5 JDec. a.s. van 11 tot 53^ uur.

V erschenen:

/j^Ük

Ihlversum.

PUIK!

SCHOONSCHRIJVER M. 0.

Schrift: opleidingin JKJinnd. Vraagt
adressen der geslaagden en prosp.
M. J. JONGEJAN,
LELIEGRACHT 44, AMSTERDAM.

)}

ZOON.

Zondag van 2 to'

Tegen uiterst billijke voorwaarden opleiding aangeboden, schriftelijk, ook voor
diploma Gemeentesecretaris.
Br. fr., lett. G J 230, N. v. d. D.

CHRISPIJN

Practiseh St. Xicolaas-Cadoaa

(7649)

7

M.O. Staatsinrichting.

Fahr. Boomsloot, Amsterdam.

’

1903. 2e BLAD.

Punch l

ea—a«—■ murw^

IJzeren Ovens.C.
Beste

VAN MAANDAG 30 NOVEMBER

Königgratzerstr. 78.

ACRIITOL,

volkomen onschadelijk én geeft
een mooie huidskleur, a 2.— per
flacon. Geheim verpakt.
(6507)
NB. Fr. t. postw. 10 ets. hooger.
Eenige Importeurs voor Nederland
GEB&s. QOEDHAKT,
Singel 642 i/d Munt, Amsterdam.

’

dat men zijn dagelijksche bezigheden behoeft
te staken. Men vrage de echteGrotznersche
Tarolin Capsules en weigereDealle zoogedoos met
naamde betere middelen.
1.80 en is teverkrijgeu
50 Capsules kost / Francalse
Galerij
bii Pharraaeie
*0, Amsterdam, Snablllé Steiger W,
Kotterdam, F. Happel, Wagenstraat
ca, 'lüraveahage.
(9213
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Aanbevolen Merken

IFERWEROA&

TIEMAN.I

IJLeesgezelscliap

/Net Rescontre-stelsel aan de

„ËLCK WAT WlliS",
ssSF" Keuze uit 74 Tijdschriften. -?|Bel
(1630)
ABONNEMENTEN VANAF /6 PEB JAAB.
Elke week tien Tijdschriften en een Roman
Voor slechts TIEN GULDEN per jaar.
Vraagt Prospectus met voorwaarden JPAJEjJB ISSTBAAT 29.

&/i*

Londensche Beurs.

Alle instructies, uitgevoerd tegen officieele tape-koersen, netto,
onder een minimum dekking van
(6270)
3 Dollar per Sïiare voor Yankees.
SO0/» der koopsom voor Mijnwaarden.
Voor nadere bijzonderheden zie Handboek uitgegeven door:

en gePaten^eer,ien Kleederhanger

vÉ^L

JÊj^j^k M®ti' v@er Hegpen Fl. 1.25

<;^^^^^W „ÜÉn" veer Dames Fi. 1.50

LONDON & PARIS EXCHANGE, Ltd.

Hl (löl gepatenteerde! Broekenhanger

1 La
St. Estèphe Medoc . .
Rosé Ludon

l

.

I

Wa

Malleret
Petit Bourgogne
Haut Sauternes

| Witte Bergerac
1 Rüdesheimer

........
. . .’

..........

I Chateau

.

1

0.60
« 0.72 H
« 0.80 I
« 0.99 1
1.35

« 0.99

1

g

« 1.08 1
Portwijn .....«..« 1.08 E
« 1.44 K
Kxtra oude Roode Portwijn.
H Oude
« 1.08 I
Witte Portwijn
Hf
«180
É Extra Oude Witte Portwijn.
| Fine Old Pale Sherry
« 099 1
« 0.90 S
gj Goede Madeira
« 1.44 H
S Madeira Superior .
£ Vermouth dl Torino Dom Eellabdi (per Liter). « 1.17 ï

.
...
.....

.

1 Oude Roode

Pilzen netto

■

B

a contant.

HOOFDKANTOOR:

ï HEEREHGRACHT 88,

„Gw"
Fl. 0.75
.^^^K
Fabrili. : SINKAM
Ilnutiovcr A. (Deutschland).
W. O. ICUiJEU & ZÜZiEfê,

Westermarkt 19.

Fipezaagdoozen,

H. MANHOUDT, Firma PAULUS.

c76ii)
10 0,000. keuze in Surprisen
is

Zooveel wel niet, maar toch de grootste
bij het oudste adres van JFeestartikelenGEORGE CLADDE R,
Oude Spiegelstraat, Amsterdam. Vraag de nieuwste St.-Nicolaasrijmpjes om op pakjes te plakken. 10 ot. fr. na ontv. van 't bedrag.

ij

teMea.

1 Cabinetportret 1.—,
Salonportretten
nabestelling
»0.50.
van af ’1.50, ’2.50. ’4.—
6 Cab.portr. met proef (7 stuks) ’3.—.
en hooger
Vergrootingen naar ieder Portret billijk in prijs.
Portretten in platin, iets hooger in prijs.
(554)

’

Heden verscheen het Eerste deel van ."

Geschiedenis van onzen Tijd
sedert 1848

-

DOOE

—

——
—

midden-Europeesche landen.:
Het Britsche Rijk.
De OostEuropeesche staten en hun gebied buiten Europa.
Noord- en
Zuid-Europa.
De Vereenigde Staten.
Latqnsoh Amerika,
Azië en Afrika.
JDe Europeesche Omwenteling 1848—1852. De uitbarsting.
De crisis.
Nederlaag derrevolutionnairemachten. JDereactie.
Jaren van overgang en voorbereiding. De Oostersche quaestie.
Het Britsche JRrik tijdens de Europeesche revolu'ie.
De
Krimoorlog.
Het Europeesche vasteland van 1853—1859.
JDe
Indische opstand.
JDe laatste vredeja«n in de Unie.
Begin
der opening van Oost-Azië.
(7660)

—

—

—

— —

—

—

Prijs ingen. f 6.55. Getond., kop. vergnld, in linnen f7.65; ia leder f a^s.
Uitgaaf van H. D. TJEENK WILLINK &Zn., te Haarlem.
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C Dr. J. RIEMENS, 3

E Alles het Uwe,
?
G-edacJhten en Beelden, *|
rjjmet
23 groote platen op
r

kunst :
benevens verschei-J
j dene kleine platen tusschen den _,
EJ tekst. Gebonden in prachtband J
5.90; Goud op snee 6.50. H
■1 Uitgaven van J. M. JBREDJÊE.H
rte Rotterdam.
(7634)

E drukcarton,

’

’

J

Maakt zelf

Borstplaat,
Likeuren,

Nieuwendijk 186, Amsterdam.

N. Malthusianisme.

alom verkrijgbaar. Ft* na ontvangst bedrag door JUS, Den Haag.

Mevr. VAN STEE,

Deskundige voor Dames,
HEERENGRACHT 89. (6102)
Consult dag. van 11—3en van 7—9.

1

I

St. Nicolaas-Oadeaux, als:

in groote verscheidenheid tot bijzonder lage
prijzen aan.

(7237)

21/2 Kilo f 9.50. Doozen van 6 Kilo/ 18.—.

Franco toezending tegen postwissel. Verkrggbaar bij alle voorname
Apothekers, Drogisten en Kruideniers. Depot te AmsterdamL. VEJRHAG-EJN", Oude Doelenstraat 9; te Haarlem: KJARTHAUSte Utrecht: BOSCH, HONIG & Co.; LOBBY & JPORTON!
V. d. BERG & Zn.
(6085)

I

liet te wmmm met andere Firma's,
JuisÜöQ^end-Horloge „Glashütte^

—idtf^

AsiKi

§S* Q

riWBSÈItoCn

TjjT

E
I

fffiSlOttfl.

9% 'JÊ «* 'wijzerplaat dctatba-

practische en nuttige

130 St. Nicolaasitimffies 15 et.

’

_.

vuurn mum.

Zij geneest de hardnekkigste chronische verstoppingen, slechte spijsvertering, maagontsteking, maagkramp, tering, dysenterie, slrjmachtige
vochten, winderigheid, scherpen smaak, slijm, oprispingen, braking,
diarrhee, koliek, hoest, asthma, catarrh, influenza, griep, oppressie,
matheid, congestie, neuralgie, ontsteking van het strottenhoold, zenuw
ziekten, zwakte, uitputting, bloedarmoede, bleekzucht, rheumatiek,
jicht, alle borst-, keel-, luchtpijp-, blaas-, ingewanden-, slijmvlies-,
gal-, nier- en bloedaandoeningen.
Voor herstellenden is zij het voedsel bij uitnemendheid, onmisbaar om de krachten te herkrijgen, die geleden hebben door ouderdom,
arbeid of uitspattingen. Zij is ook het beste voedsel voorkinderen
van hun geboorte af en wordt in de ziekenhuizen. gebruikt.
Viermaal voedzamer dan vleesch, zonder té constipeeren, is zij
50maal goedkooper dan geneesmiddelen.
In bussen, / 1.25; i/8 Kilo ’2.25; 1 Kilo f 4.— ;

In verband met de algeheele verbouwing en de
daardoor ontstane zeer beperkte ruimte, bieden wij
eene menigte ARTIKELEN, waaronder zeer
Tafellooper*, Antimaeassers, in point lacé, tulle en linnen,
Witte en gekl. Dames- en ffLinder-fantaisieboezelaars,
Zwarte Cachemire en Zwarte Zijden Boezelaars,
Bébé-Hoedjes, Rébé-Manteltjes, Bébe-eTarkjes,
Linnen en Katoenen, Geborduurde en Fantaisie Zakdoeken,
Xteharpes, I-avalïèi'es, Cols, Strikken, «fabots,
Ceintuurs,

JLimonades etc.
met HJJSBJE-JESSJJEJN'CJKS a3O
Cent. Vraagt adressen of 5
proeffl. franco a 1 -50, aan de
Fabriek Hebe, te Deventer.

DE «MiD AAN ALLEN

hergeven zonder geneesmiddel, zonder purgatie en zonder kosten door
het heerlijte Gezondheidsmeel DIT JBABJRY, uit Londen, de
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1 Onze Gasten.
r
keurige

’

J

LONDON*.

-
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■

Prof. P. L. MULLER

—

h

Onveranderd succes sinds 57 jaar.

—

j

UUus■j Prachtwerk met
rtratiën in rijken Stempelband. j
C
J Prijs slechts 3.90.
V Een fraai kloek boekdeel, ver-r
rguld op, snee; in cartonnen]
1koker, gelegenheid biedende L
taan »onze gasten» om een her-J
J innering aan hun verblijf in een U
Ij gastvrij huis te verlevendigen, r

Telegram-Adres:

»PLENARÏLY,

j-__ir_i-__rijrxjnLj-i_r-i-j-ijrx

Keurige St. Nicolaas

ï

JHJofphotograpliejn.

INHOUD: Toestanden vóór 1848. Algemeen overzicht. —De

3 Halvemaansteeg 3. bij den Binnen-Ainstel.
(7500)
Gratis ZaagonderricJht.

Moorgate Street, London E.G.
Maatschappelijk Kapitaal £ 250,000.

6 ALB. PORTR. MET PROEF ’1.25.
12 ALB. PORTR. MET PROEF f2
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Eoutsnijdoozen en Zaagmachines,

Basildon House,

(73ï8)

& WE\DT,

"*\

Bijzondere faciliteiten voor Cliënten in Holland voor het
verhandelen van
Amerikaansche Spoorwegfondsen en Mijnwaarden.

Vraagt bij Uwen Winkelier:

ffli

8

Beleefd noodigen wij de Dames tot een bezoek aan onze
Magazijnen uit.

Prima Bourbon-Vanilie.
Jl>elicatessenhandel van

|l>e

D. EIGEN AN, Hofleverancier, Hoogstraat 38, JDen Haag, zendt
franco door geheel het land, na toezenuing van
een postwissel & f 1.35. een tou je BourtoouVanille, inhoud 13 Peulen, I»<* qualiteit.
(7089)

laar M-Afia pr ünion-Castle Lijn.

Geregelde wekelijksche afvaarten van
Londen (via Southampton) en van Southampton (direct).
Expeditie van goederen bij de Agenten te Amsterdam:
DE VREES «fc Co., De Ruqterkade 100 (voor afvaarten
van Southampton).
VAM DEN WAIX BAKE «fc Co., Prins Hendrikkade 131
(voor afvaarten van Londen).
Passage (zoowel van Southampton als van Londen) bij genoemde firma's, alsmede bij de Stoomvaart-SEaatMChappij
„Zeeland**, te Vlissingen.
(6110)

Etsen, Gravures, Gekleurde Platen enz.
Éneadrementen in alle genres.

Tentoonstelling in de Kuustzalen van Schilderijen, en Aquarellen dagelijks te bezichtigen.
Geïllustreerde Catalogus der Etsen op aanvraag te
verkrijgen,
(7099)

g|P

I

toezending van geld of tegen rembours.
By bestellingen uit Oven_eo»ch« gewesten moet hst bedrag irooraf
worden Ingezonden Axtikelen, die niet bevallen,
wordea steeds teruggenomen en ingeruild.
Beeteflingea ts adregseerea aan:

—
Maison BOWHEUB,

BazeljOE jewitserland.
(tiUto)

Eerste Nederlandsche Verzendingszaak

Firma J. S. J. DIETZ,
AMSTERDAM, PÈseir. Ui Reestraaat 39.
voor Dames, Heeren en Kinderen*

I'

Bij JOHAN PIETERSK, te Rotterdam, is verschenen:

HET WETEN.
Een Schet3 door

G. VAN HULZEN,
Schrijver van Van de Zelfkant der Samenleving

De Man uit de

Slop.

(7684)

fTTTCJ voor ieder belangstellende bij
XWMXJ\. JL JLO iederen Boekhand. verkrijgbaar.

ft T> A

Eerste Levensverzekering-Maatschappij

ÏOLTEESEfiD
Telephoon 3345.

Oma-üsarissett: Mr.
H. AL.

AMSTERDAM-

A UND, Ur. A.

Zakdoeken
Handschoenen
JReisdekenß
Tafelloopers
JFoulards
JBretels
Parapluies
Waaiers
Slobkousen
Bontwerk
Ceintuurs
Chambre eloacksw
Jupons
Schorten
Voetzakken
Tafelkioedan
Avonddoeken
Dassen
Zielitzendingen franco door geheel Nederland. |
Groote geïllustreerde Prijscourant franco op aanvrage. (7062) 58

.

SS*
Wïaoi
FEANS
BÜFFA & ZONEN~ ZONDER
Kapitaal
Maatsciiappeiijk
f 5011,000.—.
Kalverstraat, Amsterdam. Noordeinde,
Haag.
GBOOTSTE KEUZE VAN

—

|H Dameshorloge* koeten/ S— nasar.
Verzending franco en vrjf vaa Inkomende rechten tegen voorafgaande

St. Nicolaas-CadeaDX
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Den

|H

verguld), atet 25 jaar Garant*» voor het uitzien als echt goud van «ca
massief gouden horloge niet ta onderscheiden, slechte / 20.—. bl
massief 14 karaaU Qoud/6S._. Dubbcl-Dooblè-Kottln* ta
oe modernste modellen è /S. *n ’7— naar gelang vaa het gawtcht.

Hearengracbt 259.

FENTENEE VAN VJLISSINGJBH.

Prof. Dr. K. F. WENCKJEB4CH, Dr.C. H.
VAU DE
W. R. ESSEE. J. GAASTKA 80.
Directearoa: C. H. J. SCHIWIjLSB, Dr. J. A CASF.

GeHiengde-Uitzet-LijfreMtcverzi kering.

Collectieve verzekering van Vereenigingen op zeer
(5916)
gunstige voorwaarden.

■«"y"t_iMiiiifiiinfiH«^

BLIKEMBALLAGE-FABRIEK
(5226)

HOFSEEJESTKIE & VIS, Weesp.
GeconSoliedste en concurreerendste adres voor
Lak-,
denseerdo Melk-, Vernis-,
Jams- en JBeschuitbussen.
IjimilllllllllllllM.llllllllllillllillNlllWl.lllllllllllll lllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllHlllillllWlllllllliliil
JDeFraais te en meest Practische %

S

ST. NIÖOLAAS-CADEAÜX

I

zijn de bekende en van de nieuwste verbeterin- E
gen voorziene NAUMJAJNN, VICTOJBIA, ï
WTTjJFrRT.iTVTTN'A, VJJEJJBJJTAS c. a. prima

Naaimachines.
Rijke sarteering.

f

TMent biüjjke prijaen.

Generaal-Vertegenwoordiging

I
99

Hoofdmagazrijnen:
Warmoesstraat 189, Kalverstraat 146/48 en Filialen.
JN JS. Gedurende de St. JNicolaasweek wordt bij I
elke Machine een passende Surprise gevoegd. (7401)
UMUuumMM-HH^BMUIIIHIimHiip n ii ««ffiMffßa^i-i».■. miw. i
it^^f^^amsi^maamÊm
Book- «n Knnstdrakkerij v/h BOSLOFffZEN
& VAN SANTEN
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Derde Blad.
28 November
VAN'T

27 Nov. 1903.
Nog den ganschen dag bracht de Tweede
Kamer door met de voortgezette behandeling der
Indische begrooting Toor 190 4.
Eerst tegen half vijf einuigde de zitting, te
laat zelfs om de leden nog voor het sectieonderzoek van de Drankwet bijeen te houden.
Besloten is dus daarvoor de vergadering van
Maandag-middag op te offeren en des noodig
dien avond en de volgenden in de afdeelingen
door te werken, zoodat Dinsdag te 10 uur met de
Staatsbegrooting voor 1904 kanworden aangevangen en onafgebroken voortgegaan.
Het was vooral het onderwerp dat aan 't
begin en het slot der vergadering de Kamer
op nieuw bezig hield: het renteloos voorschot
van ruim 2 millioen voor eenige bepaalde werken
in Indië, dat den discussiën nog zulk een uitgebreidheid gaf. Wij komen daarop later terug en
beginnen met de korte vermelding van de verdere
bijzonderheden uit de discussies.
In de eerste plaats die bij Hoofdstuk II: uitgaven iv Ned.-lndië. Over de bijzondere inrichtingen, onder 't Dept. van Oorlog, behoort
de Pupdlenschool te Gombong. De Heer Schaper
had daartegen- een grief. Zeer jeugdige kinderen, van 8 jaren af, worden daar reeds ondergebracht en opgeleid voor den militairen
dienst.
Dat keurde hij af,
men moest ze
althans voor een ambacht opleiden en dan op
14-, 16-jarigen leeftijd de keuze laten van handwerksman of soldaat te worden. Kleine kinderen
voor hun gansche leven voor een loopbaan te
bestemmen
en zeker voor de militare
achtte hij niet verdedigbaar. De Minister van
Koloniën, de Heer Idenburg, vond dat nu wel
niet zóo erg, maar voegde er toch bij dat hij
bereid was 't denkbeeld van dien spr. te overwegen. Intusschen, de zeer jongekinderen staan
wel onder verband tot de Pupillenschool, maar
worden tot 12 jaren in liefdadigheids-gestichten
opgevoed.
De Marine. Door de heeren Cremer en Verliey
(de Heer Pijnacker Hordijk besprak bij deze
afdeeling alleen in goedkeurenden zin 't nalaten
der hermeting van in Nederland gemeten schepen bij aankomst in Indië) werden verschillende beschouwingen geleverd. De eerste drong
op bezuiniging aan en betoogde, dat, waar de
kosten der Ind. marine in eenige jaren met 7
of als men den aanbouw in aanmerking neemt,
met 14 ton zijn gestegen, terwijl 't auxiliair
eskader niet eens compleet en daardoor 3 a 4
een vermindering van de
ton goedkooper is,
Ind. marine van 't getal flotile-vaartuigen, zeer
mogelijk was bij de verbeterde middelen van
communicatie, waardoor men in enkele dagen
de kleine expedities, die inlandsche opstandjes
moesten en- konden onderdrukken, gemakkelijk
met gouvernements- of Paketvaartschepen kon
Uitzenden, liever dan voor elk g
schip
te sturen. Vooral als wij in Atjeh de handen
vrijer kriisren, geloofde spr., dat men op de Ind.
marine .
li_g millioen per jaar dóór vermindering .jon sparen. Hij beval dat te eerder
aan, omdat, als de Reg. haar plan uitvoert om

.
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instede van flotille-vaartuigen kleine schepen te
bnnwcn met groote geveohtswaarde en dienstig
voor de bestrijding van een buitenlandschen
vijand, de koeten daarvan ook niet ten laste
van Indië Zullen komen. Door vermindering
der flotille-vaartuigen zou men ook een deel van
't personeel, dat nu in nutteloosheid daar vertoevende en door klimaat en andere oorzaken
in waarde achteruitgaat, terugnemen en het
overblijvende verbeteren. De Heer Verhey bestreed dat denkbeeld echter ; hij meende, dat de
Heer Cremer de beteekenis der verbeterde communicatiemiddelen overschat.
In elk geval
meende spr., al zou ook hem vermindering van
de linancicn toelachen, dat men daartoe niet
moest overgaan, zonder onderzoek door een opzettelijke commissie van officieren der landen zeemacht en van bestuurs-ambtenaren.
De spr. drong verder aan op het noodige comfort
bij de geprojecteerde marine-kazerne; op het
zenden van een deel van het auxiliair eskader
gedurende eenigen tijd naar koeler klimaat; op
verbetering der positie van machinisten en
stuurlieden, die men niet met onderofficieren
behoorde gelijk te stellen, ook op reis en bij
ziekte; hij bracht den Min. hulde voor zijn verbeteringen van de kustverlichting en vroeg ten
slotte pubiiceering van de in Indië aanwezige
kolenvoorraden, opdat de schepen daarmee bekend zouden zijn.
De Minister verzekerde, dat reeds vroeger
overleg met den G-ouv.-Gen. is gepleegd over
mogelijke vermindering van uitgaven door vermindering van 't getal flotille-vaartuigen. Als
't voor Atjeh kan, zal men daartoe ook overgaan:
maar 'men verlieze niet uit 't oog, dat, daargelaten de waarde van de kabels en snellere gelegenheid tot troepen-verplaatsing, 't verschijnen
van een schip meermalen groote uitwerking heeft
gehad en expedities heeft voorkomen. Alleen de
reserve is niet meer noodig en de aanbouw dus
gestaakt. Bij de met den Min. van marine gevoerde onderhandelingen is, welke type men
ook kiest, uitgemaakt, dat ze ook als éclaireurs
zullen moeten dienen en dat de kosten niet ten
laste van Indië zullen komen, omdat ze ook
bestemd zullen zijn om eventueel tegen een
buitenlandschen vijand op te treden. De grieven
en wenken van den Heer Verheij over de
machinisten en stuurlieden zou de Min. nagaan
en hij zou ook zorgen, dat de kazerne te Telawang, schoon eenvoudig, comfortable zal zijn.
De Minister van Marine, de Heer Eilis, gaf nog
een korte opheldering omtrent de bedoeling met
het nieuwe type van schepen voor Indië, dat,
behalve voor den Ind. dienst —in havens en
tevens moest dienen als
zeetoegangen
éclaireurs bij een aanval van buiten.
Kustverlichting. Met 't oog vooral op de gewijzigde vaarroute van de schepen der Maatsch.
»JNederland« en in het algemeen scheepvaartbelang, drong de Heer Hitbreckt aan op bespoediging van het nieuwe kustlicht op Diamantpunt*
(Atjeh) en hij vroeg of een licht van de 4e orde
wel voldoende en ook een kleiner licht op
Poeloe Weh niet gewenscht zou zijn 1 JDe Minister antwoordde dat alleen bestaande moeielijkheden 't werk vertragen, doch hij hoopte op
spoedige uitvoering en bij 't nader overleg over
de sterkte van 't kustlicht moet hij nog op
spaeü saö^Ößgên, ca licht op Poeloe toch
scheen niet noodzakelijk, maar bleek het nog
noodig, de Min. zou 't zeker toestaan.
Verloftraktementen. Bij Hoofdstuk 11, uitg.
in Nederland, wees de Heer Schaper er op, dat
vele gegageerden, in kleine plaatsen hun in-

—
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komsten verterende, door kostbazën en winkeliers door voorschotten geheel afhankelijk worden gemaakt en hun gagements-actenaan dezen
moeten verpanden, waardoor zij altijd arm zijn
en zelf hun ga^ementen niet meer in handen
krijgen. De Minister erkende, dat 't moeilijk is
de menschen tegen zichzelf te beschermen.
Maar wat mogelijk is wordt gedaan; er worden
geen attestaties de vita meer afgegeven zonder
vertoon van gagèments-acte en als iemand bewijst dat deze hem op sluwe of onbehoorlijke
wijze is afhandig gemaakt, kan hij een bewijs
van 't Dept. van oorlog krijgen ter vervanging
van de gagements-acte en dan wordt alleen
daarop de attestatie de vita afgegeven en de
gage betaald.
Minimum loon en maximum arbeidsduur. Een
langdurig
om niet te zeggen langdradig
debat had bij de Afd. Burg. openb. werken
van Hoofdst. II plaats. De Heer De Klerk
leverde een verhandeling over dit gansche niet
nieuwe onderwerp, pleitende voor een algemeen voorschrift in alle bestekken en aanbestedingen van 't Dept. van Kol. Hij weerlegde
de bezwaren van concurrentie, van regeling der
loonen naar vraag en aanbod, van moeilijke
contrêle en meende dat de Staat, werken opdragende aan werkgevers, die den arbeider te
kort doen, daaraan medeplichtig is. De heeren
Passtoors en Helsdingen sloten zich met even
lange speechen daarbij aan; en zij beriepen zich
voornamelijk op de k acht der Haagsche Afd. van
den Metaalbewerkersbond over de wijze waarop
aan een Haagsche fabriek, de Pletterij, bij de
uitvoering van werken voor den Staat (spoorwegbruggen voor Indië) te laag loon werd betaald,
nachtwerk zonder verhoogde betaling geëischt,
werk werd verlangd gedurende 31 achtereenvolgende uren. Vooral de Heer Helsdingen trad
daaromtrent, na eigen onderzoek, in breedvoerige
beschouwingen en drong, behalve op de regelingvan loon en arbeid in de bestekken, ook op
medezeggingschap van de vakvereenigingen bij
klachten van de werklieden aan. De Minister
verwees de heeren voor een algemeene regelingnaar de Staatsbegrooting; het Dept. van Kol.
kon er weinig aan doen; het gaf zeer weinig
werk aan de industrie. En wat nu de geuite
klachten betreft, de Min. had zijn opgaven aan
de loonstaten ontleend; de leveringstermijnen
werden ruim genomen en op de tijdige bestelling der materialen controle uitgeoefend, om
nachtwerk te voorkomen. De Min. had ook de
werklieden gehoord, maar zij waren wat laat tot
hem gekomen. Alleen een algemeen-wettelijke
regeling kon afdoende helpen. Toch beloofde
de Min. alleen bestellingen te zullen opdragen
aan fabrieken, die de werklieden goed behandelen;
want hij gevoelde daar veel voor.
Terugzending van militairen. Op een vraag
van den Heer Pijnacker Hordijk, of een tegen
zijn wensch, tijdens zijn verblijf in Indië voor
den dienst naar Nederland teruggeroepen adj.
onderofï. der Kol. Reserve door de verbreking van
zijn 6-jarig onafgebi oken verblijf geen schade
zou lijden, gaf de Minister overweging in uitzicht; op een vraag van den Heer Schaper antwoordde hij dat 't overleg met den JMin. van
Oorlog over de verbetering der toestanden te
Harderwijk nog niet afgeloopen is, maar zeker
tot. een bevredigend resultaat leiden zal.
Dcli labak. De Heer Melchers beval bij de
Middelen wet (in Indië) de invoering van een
uitvoerrecht op Deli-tabak aan; dat kon een belangrijke bate geven en bij de enorme voordcelen, die de kapitalisten in Nederland er uit ge-
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nieten, mocht de Ind. schatkist ook wel er vau
profiteeren. De Minister zegde overweging toe.
'verponding. Aan den Heer Fock beloofde d.i
Minister de bespoediging van een gewijzigde)
regeling en wegneming daarbij van de meeste
der thans bestaande bedenkingen.
Wij meenen hiermee ongeveer al de detailpunten te hebben vermeld.
En nu 't hoofdpunt der debatten.
Het Voorschot.
Op de afd. Oorlog van Hoofdst. II der uitga»
ven had de Heer Van der Zwaag in den aanvang:
der zitting voorgesteld, de 40.000 op den posfi
aanvulling der genie-magazijnen en de 372.00C1
voor genie-werken, die beiden uit het renteloos
voorschot zouden worden bestreden, te schrappen. Daargelaten de vraag of Indië (wat hiJ
ontkend had) belang had bij de verdediging
tegen een buitenlandschen vijand, achtte hij de
uitgaven noodig noch urgent. De groote Mogendheden, die uit landhonger onze Koloniën
wel eens konden aanvallen, Japan, Eng"
en Amerika, hebben de handen voorloopig te vol
meende hij, maar bovenal, het grootste belang
bij 't behoud van Indië heeft Nederland toch
zeker, en dan wordt 't op de spits gedreven huichelarij om de kosten daarvan niet alleen, niet
voor de helft minstens, te dragen, maar bovendien een voorschot aan Indië te geven voor de
leniging van den economische nood en 5/l9 daarvan inmidden te besteden voor militaire doeleinden, die wij, zoo niet geheel, dan toch minstens voor de helft dienden te bekostigen.
De Minister van Koloniën merkte den spr. op,
dat hij zijn doel langs dezen weg niet bereiken
kon; het was wel radicaal om de uitgaven eenvoudig te schrappen, maar er was verleden jaar
toe besloten en 't gevolg zou dus zijn, dat ze
eenvoudig dit jaar niet werden voortgezet. Wilde de spreker een principieele beschouwing, dan
verwees de Min. hem naar de Middelenwet.
In die beschouwing zag de Heer VanderZwaag
pressie van den Min. op de Kamer; de Kamer
die verleden jaar de werken voteerde, moet nu
ook de gelden toestaan. Maar hoe is dat te
rijmen met 's Ministers beweren in de stukken,
dat deze werken, werd 't renteloos voorschot
niet gegeven, niet konden worden uitgevoerd.
Dat is echter zoo niet. Zijn ze noodig, dan moest
de Min. de gelden op andere wijze, bijv. bij suppletoire begrooting, aanvragen, niet bestrijden
uit 't renteloos voorschot voor den oeconomischen
nocd van Indië.
DeHMinister. herhaalde, dat zonder 't voorschot
de werken moesten worden gestaakt. En hij
had nader overwogen, of ze konden achterwege
blijven, maar was tot een stellig ontkennende
beantwoording gekomen.
Ook de Heer Fock achtte de Kamer overigens
door de verleden jaar genomen beslissing gebonden. En waar de Min. zich zeer had beperkt
in de militaire uitgaven, waarvoor hij hem hulde
bracht, wilde spr. hem niet in ongelegenheid
brengen. Hij ontraadde dus 't amendement.
Tegenover 's Min. toenemende pressie stelde
de Heer Van der Zwaag de vraag, hoe de Min.
dan zou doen bij verwerping van 't voorschot,
waarvoor hij (al ontkenden sommige leden er
't recht toe) zich vrijheid voorbehield.
De Minister antwoordde, dat de gelden dan
eenvoudig uit de Ind. middelen moesten voortkomen, ten schade dus van andere belangen.
Nadat de Comm. van Rapp. bij monde van
den Heer Van Limburg Stirum eenparig de aanneming had ontraden, werd het amend. ver-
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in eene binnenkamer van het inlandsche vorstengeslacht. Maar Augusta de Wit legt voor

Het kunststuk is in het littararische ambacht | ontwaaxdigd tegenwierp, dat, als de aarde een
alles behalve nieuw. Het doet altoos denken i bol was, de menschen aan den overkant imONZE LEESTAFEL.
ons open den kleinen man, die daar hurkt aan dien tour de f orce van den. beroemden mers met het hoofd omlaag
zouden moeten
aan den weg en ploegt achter de buffels, stil ostréoloog Richard Owen, die uit één enkel loopen en, erger nog,
Augusta
er
af
zouden moeten
Orpheus in de Dessa. door
in zijn eigen doen en weten; en dat zij hèm in het aardrijk gevonden bot van den een of vallen 1
Hoor hen lachen, onze snuggere bur-de Wit. Amsterdam, P. N. van Kampen ons nader
brengt, ons hem beter begrijpen doet, anderen antediluviaanschen ichthyosaurus het gerscholieren en hoogere paeisjes, hoor hen
& Zoon.
gansche gedierte wist te construeeren, zooals allen schateren om de domheid van zoon aposUabbi PaUlus in Filippi, door in zijn schier onontwarbaar samenstel van onMaurits Wagenvoort. Amsterdam, H. J. W, derworpenheid en zelfbewustzijn, gedweeheid en het^ moet hebben gegaan en gestaan, van den tel!
list, naïeveteit en sluwheid, en in de oeroude muil totaan het tipje van den staart
Becht.
in
Historische romans te maken, is tegenwoor-:
wereld van ziju phantaseeren en gelooven,
pleister. JD© ichthyosaurus zelf is echter nooit dig geen loonend werk meer, sedert de menschen
volgt
orkeststuk,
zoo
Gelijk een lied na een
dit is eene verdienste, die zelfs onder eene teruggekomen, om ons te laten zien of
het zoo schromelijk critisch aan alle historiën zijn
op Augusta de Wit's Indischen roman hare minder bevallige iukleeding zeer hoog zou moevan hem geknutselde model met het origineel begonnen te pluizen. Met kerkelijk-historische
anüer
Indische dorpsverteiling.
om een
ten worden geschat.
wel klopte.
romans vaart men nog
omdat men
beeld te kiezen: gelijk een rozenstok naast een
Wat de doirpsvertelling in hare eenvoudige
Een kunststuk in elk geval, dit boek van het daarbij ook nog methachelijker,
de theologen aan den
boom, zoo staat de eene naast den ander. omlijning vereischt, is
van twee dimensies, Maurits Wagenvoort,
en als zoodanig bes.tok krijgen kan, die niet malsch zijn, wanhier eene horizontale en iets
Ginds meer stam en kroon en vrucht
eene verticale:
een
achteiiswaardig.
neer zij ueginnen. Ten slotte echter heeft een
meer louter geur en liefeiijkheid. Maar wie weten van hetgeen er is aan de opEene andere quaestie is, of de apostel Pauromanschrijver, op welke ,st-of hij zich ook
zal er zeggen in welke van ue beide gesiuiten de pervlakte, wat men ziet; en een weten van lus reden
zou kunnen hebben om voor de in werpe, in laatste ressort slechts met den romanvoortbrenging eener rijke natuur zich kostehetgeen daar onder is, wat men niet ziet. dit boek van zijne persoonlijkheid en zijn woord I
lezer te doen; en déze zal in dit geval, zoo hiji
lijker openbaart?
Eene idealiseerende oude school vermeide zich gegeven
den heer Wagenvoort te ! een redelijk mensch is, moeten erkennen
Dit is de aandoenlijke geschiedenis van Si- zottelijk in pastorale zoetigheden, die op het danken. voorstelling
Op dit punt schijnt wel eenige twijfel misschien met een krachtig onderdrukken van
JBengkok, den vermini_ton kleinen fluitspeler, werkelijke landleven evenveel geleken als eene gewettigd. Deze
Paulus toch, epilepticus, eseene zeer ongepaste neiging tot geeuwen
dat
die zoo wonderschoon kon pijpen, dat ai het meikmeid op eene Saksisch porceleinen Phylis. taticus, dogmaticus,
met zijne leer der absolute Maurits Wagenvoort, om dit zware boekwerk
gedierte, kruipend en zwemmend, gevleugeld en Een© naturaïiseurende nieuwe meent de waarverdoemenis van de niet geloovenden als de te hebben kunnen samenstellen, om zulk een
gehorend, naar hem luisteren kwam en zich heid te treffen met een in de 'schreeuwendst quintessence. van de Blijde Boodschap,
ze- klein skelet tot zulk eene weigedaanheid van omgeschiedenis
door hem als betooveren liet. De
mogelijke kleuren aïmaien van eeue oppervlakloot, askeet, dooder dcs vleesches, verbeten vang te hebben kunnen aanrenden, een man
ook van iets anders nog, wat Si-l>eiigkok met kige, meestal slechts voorbijgaande of' accidencoelibatair, in navolging van wiens ideaal een moet zijn van veel studie, veel belezenheid,;
zijn wondere fluitspel deed, en wat niet braaf tele leehjkheid. De eerste, onwaar, wilde niets reeds sedert eeuwen op de aarde uitgestorven
veel bereisdheid, eene niet alledaagsche verbeelvan Si-Bengkok was
niet moreel, ook voldan gemoed; de tweede, even onwaar, wil niets menschdom al lang geen apostelen, geen prodingskracht
en een gansch ongemeenen
gens inlandsche begrippen, jnaar waartoe hij dan materie. Maar het
feten en ook geen brood meer zou hebben nooMaurits Wagenvoort heeft te Thessalonica
verviel, omdat hij was een kind van zijn volk achtigen ziener omvat en werk van den waardeze Paulus is niet juist zijn Hollandsch nog niet verleerd. Hij schijnt
overziet het a.l. Tot dig geliad,
ook in ds zwakheden van zijn volk.
werk, werk tegelijk van positieve kennis
aantrekkelijke
dit
figuur; en wanneer
zelfs daar in de blauwe verte zich 'an
Ik wil hier met méér er van verklappen, opdat en diep verstaan, van plastiek en doorvoeling, dan tegenover hem Olympas ziet en hoort, men
den
rant
te houden van de nieuwste stilisti
geschiedenis
de kleine
nieuw zij voor wie schijnt voor het In.sulindsche leven Augusta de volgeling van Plato en Socrates. den humanen, rnodeplalen
en niet- naar eene der el" .
haar nog niet lazen, en dus nog in recht vele Wit de geroepene.
mtelhgenten en geestigen Griek, den cdc-laarsten sneed hij! .zich een jasje. Gelijk bei
handen en harten kome
een tegengif op het
digen
mensch ook, die in alle heimelijkheid, hebben onze voortvarende jonge litteraten de
*
cynische en oppervlakkige zoogenaamde reavoor de wereld verborgen, zijne krankzinnig de pronomina
„men" en „gij" uit 'het JN
*
lisme van het gros onzer Indische verhalende
geworden© vrouw met roerende' teederheid verHerlezen hebbende het zestiende
lanusch weggeruimd, om daarvoor in de'plaats
litteratuur. Het is trouwens zulk een luttel van de Handelingen der Apostelenhoofdstuk
en den
ie stellen het fideele ca karneraadscbappelijke
" — dan zou men kunnen wanen dat Mauvertelsel. Bn toch is er zooveel in
zoo brief van den apostel Paulus aan de Philippenrits Wagenvoort,
ondanks al zijne ©ogenschijn„je". Men verontruste zich (of je verontru:Er
is
I
in
een
rijkdom
kleurige
véél
van
lijke ingenomenheid met de Paulinische predïsen, kan men onmogelijk aan Maurits Wagcndaarover
niet te zeer; de oude woorden zulten
natuurschildering, misschien voor het zuiver voort's jongsten arbeid eene zekere
ijne breede uitmeting van hare bemate
van
mettertijd,
wanneer de weerhaan der mode
oog
weinig
een
ziende
fe dik van verf. niet bewondering onthouden. Hier toch
men teekenis, toch in het binnenste zijns harten het draait, wei -.veder tot hun recht komen. Maar
sober genoeg. Er is in eeue navoeling van hoe aan een mosterdzaadje een boom ziet
ontwies. licht voor zijnen voet zoekt bij de Hellenen.
Maurits Wagenvoort ging te Thessalonica met
do voor ons westerlingen schier onvatbare Met andere woorden.: hoe een man van
Dit vermoeden blijvc evenwel hier ter zijde. deze
veel Geleerderen
gekheid nog wat verder, dan de gei.
bekoring
der Indische muziek — kennis en nog meer phantasie, zich
mystische
dan de schrijver dezer opmerkinnaarstiglijk
te
An
. en te 's-Orra/venhagc. Niet
ten
onzen
voor
muziekzin
dier
onmelodische en onverdiept hebbende in de locale
de zeden gen mogen uitmaken, in hoever de geestelijke inalleen dat hij zijne eerste Christenen g*
rhythmische klanken, wier magische macht over en instellingen en denkwijzen kleur,
van een lang dividualiteit van den geromantiseerden
laat jijen en. jouen
wezens van lagere orde reeds in de oudheid vervlogen tijdperk-, slechts een zeer klein p-e- lus des heeren Wagenvoort al dan niet Pauzich
hij hen spreken met jou en jij
een Orpheus oefende, een Arión, rijdende op -geven, een uiterst gering motief behoeft, 'om dekken laat met de geestelijke individualiteit heid doet
Hij
je.
en
laat
hen lof zingen
re: , .groot'
natuurgeluiden,
dolfijn;
den
ais vvindgedaaruit te ontwikkelen en op te trekken een van den Paulus der Schrift. Eu tusschen «
wonderlijk zijn je werken, jij. ahr.;;
en
ruisch door riet, voortvloeiend in effen behistorische
personen, volkeren andere geleerderêin en Maurits Wagenvoord; sta
ibeeld van
i en als hij ï'auïus het .'.ónze Va
stendigheid, onwillekeurig, hartstochtloos, zichlandstreken. De stad Filippi, van ook de vraag, of onze auteur don schre
gansche
en
in doet, dan gaat het met je en jij en jou.„kabbelend over menschezelven onbewust,
nog
slechts
eenige
welke thans
puinhoopen lig- ren Olympas niet een klein
deed
Men werpe niet tegen, dat 'e-en g
lijke lippen, waar de slag in beeft van het gen te bleeken onder de zon, herrijst voor onze begaan, door hem. te latenanachronisme
praten
over
de jij en jou in den grond op
levenden
purperen hart".
lijve.
in
i als
Wij wandelen door
'nigheid van i
en hare beweging kan zijn, dan. i
el met gij en uw.: Ook
Maar bovendien is er in dit kleine verhaal hare straten; wij zijn getuigen van haar b
m de zon? Of niet de zich om een cen° het oe.
■. diepste, spr
■': 'f- 1
hare ongerechtigheden, hare
een inzicht in het voor den gewonen Europeeven, hare
■nur wentelende sferen van Pythagoras de tonen, die daarvoor
verborgene
zoo
gemoedsleven
sehen mensch
destijds eene nog volslagen andere
van geestelijke stmomiiigen: en daarbij vergez
i
voor ons gevoel onvervreemdbaar. Ds
. van voorstelling van ctan kosmos gaven,crienon
den Javaan, dat voor slechts weinige, zeer ons, ais goede bekenden, <j>e ,
of
den Koning met cc
geduldige
en
vreemden
in
tactvolle
t
Paulus en Su&s. Timotheus en Lydia, Epa- eerst
| jareh later een zekere
zijne diepten ontsluit. Couperus, altijd aristofroditus, E
ityehe, met en
Kopernicus aan de Ptolemaeïsche dwaling
den zijn- dan de hoffelijk bi
dolman.
craat, met oog en zin enkel voor aristocranog eene gansche schare yaa broeders en zusnekslag heeft toegebracht?
is die boer een vlegel
tische vormen, heeft ons blikken doen slaan ters, rabbijnen, philosofen, heiligen eu zondaren.
Maar dan die goede Paulus weer, die
J. VAN DEN OUDE.
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 30 NOVEMBER 1903. 3e BLAD.
70, Wijziging der Waterstaatsbegrootingvoor
worpen, met 68 stemmen tegen 10, die van de
De Minister sloot zich ten volle hierbij aan.
heeren Ketelaar, Melchers, Troelstra, Hugenholtz, De Heer Troelstra zette de zaak te veel uit; 1902 (stormschade aan den Hoek van Holland
Nolting, Schaper, Lieftinck, Van Kol, Helsdingen het goid hier geen eersten stap op een nieuwen enz.J.
80. Verhooging en aanvulling der Waterweg, maar een op zichzelf staande hulp voor
en Van der Zwaag.
Niet te vergeefs had de Minister den Heer eens, zonder eenige prejudice, geen principieele staatsbegrooting voor 1903. (Opening Nieuwe
Van der Zwaag naar de Middelenwet verwezen; beslissing maar 't geven der gelden voor enkele Maasmond), waarbij de Heer Krap rapport
maar hij was bij zijn hernieuwde poging niet afloopende militaire uitgaven, die eenmaal zijn uitbracht over een adres.
gelukkiger. Niet gelukkiger ook dan de Heer goedgekeurd. De Minister van Financiën, de
Van Kol, die bij Hoofdstuk I, uitgaven in NederHeer Harte van Tecklenburg, in "t debat opgeroeMARKT- EN HANDELSBERICHTEN.
land, over art. 9 (geldleeningen en voorschotten) pen, verklaarde dat hij geen bezwaar had tegen
Amsterdam, 27 November. (Weekbericht). Koffie.
stemming vroeg, omdat daarin ook iets van het 't voorschot. Uit den aard der zaak moest hij
bleef deze week in onverandeide stemrenteloos voorschot is verborgen. Met 73 tegen het totaal bedrag, met 't oog op de financiën, De markt
ming met geregelden
noteeringen onveran7 stemmen (alleen de socialisten) werd de post beoordeelen, maar niet de bestemming inonderderd, zijnde 2'J^ voor goed ordinair Java, 19J- voor
deelen: dat was de taak van den Min. van Kol. good average Santos. Termijnnoteeringen voor
goedgekeurd.
Terwijl nu, bij de Middelenwet (Hoofdstuk I, Met klem drong ook de Min. er op aan, de behoudens eenige kleine fluctuaties, onveranderd als
Middelen in Nederland) de Heer Cremer bij den voorschot-omschrijving niet in bijdrage te vereinde der vorige weet, omzet met onuevredigend.
Tabak. De^e week werden aangevoerd ter s.s. Ambon
post van 't renteloos voorschot den Mm. vroeg anderen, omdat dit de plannen der Reg. te
of het nader overleg met zijn ambtgenooten na kwam, de verhouding tot Indië wijzigde en 1925 pn. Java. Afdoeningen uit dele hand kwamen
niet voor.
hem er toe had gebracht, de omschrijving te de basis van de Ned. financiën voor 1904 (blijVruchten-, Rijst- en Specm)°-bericht van den Makekens de millieenenrede) veranderde, wijl 't
veranderen in een bijdrage van Nederland,
laar P. Plet:
en van het voorstellen van een amend. in dien voorschot onder de buitengewone middelen weer
Vruchten in één doen.
zin afzag, nadat de Minister, den loop der zaak is teruggebracht. Hij betoogde verder, dat het
Men noteert per 50 Kg.: Nieuwe Zante Krenten fBl
nogmaals hebbende herinnerd, weigerde den post voorschot niets, de bijdrage wèl prejudioeert.en a y-, Gephalonia Krenten /a- a 9s-, Vijgen: Sinyrna,
a 13£ ; Rozijnen: Smyrna
los te laten, maar ook den vorm te wijzigen, hij eindigde met een beroep op de vaderlands’24 a 28, Oomadre dito ’7.3 a—,
Musoadel ’—.— a
opdat Reg. en Kamer geheel voor 't vervolg vrij liefde der Kamer om 'tamend. te verwerpen en /—-.— a —.—, Samos
—.—, Sultana f 10- a 14.-, Pruimedanten f—.— a
zouden blijven, wat wèl kon bij een later stelsel den post ongewijzigd goed te keuren.
’23 a 25-, Amandelen f— a—.
Ook de Comm. van Rapp. bij monde van den —.—, Sucade
van bijdragen, waarin ook dit voorschot dan
kalm.
Rijst
Heer van Limburg Stimuli adviseerde eenparig
kon worden omgezet, doch niet omgekeerd; terSpecerijen. Noten en Foelie vast gestemd. 3 Decemwijl de Heer Boett, die ook zijn bedenkingen in dezen zin.
ber worden de taxaties uitgegeven van de diverse
Na langdurige replieken werd 't amendement partijen, welke 10 Dec. in veiling komen. Peper: de
staande hield en aan een bijdrage de voorkeur
bleef geven, zich bij den post neerlegde, nu de Van der Zwaag met 72 tegen 6 stemmen (de prijzen kunnen zich inoeieltjk staande houden, afgeMm. die geheel van alle toekomstige plannen aanwezige socialisten, de heeren v. d. Zw-aag, daan 144 bn. zwarte Java en 20 bn. Lampong Peper.
Zanzibar Nagelen weizoo gemakkelijk koopbaax.
en de Melchers, Troelstra, Hugenholtz, Schaper, Helsheeft losgemaakt en onder de mits
Amboina Nagelen gevraagd.
toezegging van den Minister, die deze gaarne dingen) verworpen.
van Valenkamp en Van KoolDrogerijen
strijd
overwinning
De
de
beslist,
principieel
dat het
was
was aan bergen). In (bericht
voorstel, 't latere
gaf
den loop dezer week kwamen tot afdoedefinitieve plan, ook ter wille van de Eerste den Minister, wien van verschillende zijden gening : in veiling 76tf2Ü Kg. harde Uom üopal, 23510
Kamer, niet bij de begrooting, maar afzonderlijk lukwenschen te beurt vielen met de uitkomst Kg. zachte dito. Aan de markt gesteld brj inschrijving : 1 Dec. 13 kn. ca. 1320 Kg. Macassar Gutta
zou worden voorgedragen,
kwam de Heer van 't langdurig begrootingsdebat.
Pereha, 191 stuks ca. G960 Kg. Surinaamsch LetterVan der Zwaag opnieuw met een amendement,
Die uitkomst is geweest dat al de Hoofdbn. ca. 2130 Kg. Paarlmoerschelpen
strekkende om het voorschot ad f 2.188,800, te stukken der Indische begrooting zijn aangenomen: hout. 2 Dec. 35
de op 17Dec. te houden Java-KinabastVoor
(Fiores).
133.752.980
Indië,
uitg."
Hoofdst. 11,
in Ned.
f
met veiiing worden aangeboden 7ö7ö colli ca. 713122 Kg.
verminderen met voor militaire doeleinden uitgetrokken bedragen van 160.000 op Hoofdst. I 74 stemmen tegen de 7 socialistische; hootdst. I,
Java-lndigo met meer vraag; enkelepartijtjes vonden
40.000 en
372.800 op Hoofdstuk II uitg. in Nederland f 32,974.000, Hoofdst. 11, uit de eerste h nd koopers.
en van
der uitgaven. De Heer Troelstra gaf er in 't Middelen in Ned. Indië, raming f 125.380.775 en
Amer. Terpentijn stil, met slechts vraag voor behoefte.
breede een toelichting van: het gold de vraag Hoofdst. I Middelen in Nederland, raming
f 29.604.775 zonder hoofdelijke stemming.
Amer. Harst vast, met geregelde vraag.
of uit Nederlandsche middelen voor de oorlogsMeekrap stil.
Wij hebben nog volledigheidshalve te vermelnitgaven van Indië zou worden bijgedragen.
Amer. Petroleum zeer vast. De noteering werd in de
Dit echter ontkende de Heer Van der Zwaag, den, dat in den aanvang der vergadering, te afgeloopen
week op ’l2 per 100 Kg. consumtie
die, als er toch oorlogsuitgaven zijn, ze juist door 10.15 uur geopend, de volgende reeks van
gesteld.
maar
niet
betalen,
Nederland wilde doen
uit
Muiden. In den loop der week kwamen tot afKleine wetsontwerpen
renteloos voorschot. Hoe dit zij, de Heer Troelstra
doening LKT 200 Buffel-, LTS 111 Bunder- en NJEM
32
verwacnt per
HR 344 Runder-,
enf dan zijn eigen toelichting. Hij kwam er tegen is aangenomen, zonder debat en zonder stemstoomende per Koning Wiliem 111, alsmede ÏKP/A671
op dat men, voor oeconomische doeleinden Indië mingen :
10. Naturalisatie van: N. D. J. Vos, kapitein Buffel- en dito/B 425 Bunder- per Gedé. Ex inschrijeen kleine hulp verleenende, bij insluipsel daarving 11
van een dccl bestemde voor uitgaven voor oorlog. van een stoomschip te Dordrecht; L. Cockx, Runder-. Nov. werden voorts verkocht No. 84* 1108
stalhouder te Rotterdam; A. E. Verbist, schaapWij betalen in Nederland al 45 millioen vooiHonig, wat de blanke soorten betreft kalm, doch
de defensie; moeten we nu, uit liefde voor Indië, handelaar te Kiinge; H. C. Euweus, landvast gestemd; de bruine soorten blijven voortdurend
ook de Ind. oorlogsuitgaven nog dekken? Spr. bouwer te Kekerdom (Übbergen); H. .J. Schaub, hoog in prijs, terwijl van nieuwe inlandsche nagenoeg
deed daaraan niet mede, al had hij gaarne voor aannemer en timmerman te Zaandam; J. H. niets wordt aangeboden.
Was zeer vast, doch met weinig zaken.
oeeonomische verbeteringen miliioenen voor Indië Fendel, schipper te Rotterdam; M. G. Brühl,
Melasse. Tengevolge van de gewijzigde heffing der
over. Het openstellen van twee bronnen, de Ned. vleeschhouwer te Haarlem; G. J. Grünning, inkomende
werd in den laatsten tijd niets
en de Ind., voor de oorlogsuitgaven, zou deze stucadoor te Amsterdam; ü. J. Heerma van aangevoerd rechten
en bepaalde zien de handel uitsluitend
nog meer opdrijven en het imperalisme nog meer Voss, zonder beroep, te Rotterdam ; J. Besscsen, tot het voor de consumtie
benoodigde.
tweede stuurman aan boord van een stoomin de hand werken.
Tin aanvankelijk kalm, maar den avond voor de
schip te Batavia; G. Ström, le luit. bij het Banka-vehmg liepen prijzen op tot
Intusschen merkte de Heer Van Baalte op
per Dcc,
volgens de verdedigers van 'tamend. bij wijze' Oost.-Ind. leger, te Kampen, en CA. B. Rohde, flli voor Febr. De veiling liep in doorsnee af tot
daarna bleef de markt stijgende, met
van advocaten-spitsvondigheid en om eigen chef der firma Peek en Cloppenburg, te Haarlem. ./"7ÜJ en ook
omzet in Banka tot f 11% voor Dcc,
«draai» te dekken,
dat de heeren met hun
20. Wijziging der begrooting van Binnenl. ievendigen
y7l|—72_ voor Febr. Ten slotte waren er koopers
Zaken voor 1902 (verhoogingen en vermindeamend. te laat kwamen. De uitgaven zijn geper Dec. voor /71-J en Febr. ./'72£.'
voteerd en moeten gedragen worden zoo niet ringen).
Koolzaad vast, met weinig aanbod. Gedaan: Br.
ito. Verhooging van de begrooting der Alg. Cawnpore stoomend a ’203
door Nederland, bij voorschot, dan door Indië.
elf Amsterdam.
BaapoUe dadelijk en op Dec. in één doen, per Mei
Dit laatste wilde spr. niet en nu de aanvraag Landsdrukkerij voor 1902.
geheel van de principieele beslissing in de toe40. Bekrachtiging van provinciale heffingen was de stemming flauw en hepen prijzen ’§ terug.
Lijnolie opende ’$ lager, was de geheeleweekflauw
komst was losgemaakt, moest men den vorm in Zuid-Holland.
en sloot prijshoudend. Bi) de slotkoersen
gestemd
Bekrachtiging
provinciale
bekijken;
hulp
belastingen
't
is
60.
van
maar niet zoo nauw
een
der vorige week noteert loco /|-, Dec. fg, voorjaar
voor ééns. Wilde de Heer v. d. Zwaag anders,
voor 1904 in de verschillende provinciën.
zomer fl en najaar /-J- lager.
60, Regeling van de ontvangsten en uitgaven enFijne
dan had hij afzonderlijke posten van uitgaaf en
gaden. Karwijzaad meer aangeboden en iets
van het Pensioenfonds voor weduwen en weevan voorschot tegenover elkander moeten voorflauwer gestemd. Bruin Mosterdzaad gevraagd, geel
stellen om daarover te doen beslissen.
zen van burgerlijke ambtenaren voor 1904.
dito lager koopbaar. Voor Kanariezaad is da stem-

—

ming willig, zender aanbod van eenig belang. Maan»
zaad onveranderd stil.
De noteerineen zgn va,nj
x
Bruin Mosterdzaad ’26'- a ’271 1
„
Geel
„13 „ „18 per 100 Kg. 'S
Iq
Kanariezaad
„19 „ „20
Karwijzaad
»ni » »ui
lv «

\

„

’196

a

—

’

’’

—

—

_

Buitenlandsehe Fagevraagd Eene
briek van Chirurgische
Reiziger
Advertentiën:
en Verplevan 3 of minder regels ’0.95, voor Gedistilleerd, tegen Provisie. Instrumenten
gings-Artikelen zoekt in
elkeregel meer 30 Cent.
Br. fr., lett. O JL 122, N. v.d.D.
Amsterdam eenen "Ver
Liefdadigheids-Adverten tegeitwoortiiger voor getien halven prijs, zonderrabat voor tussehenpersonen.

■*

.1

zich aan twee ontwikBieden
keldePersonen ophet gebied der
eiect. en alle machin. ais machinist en electricien om te drijven
en te onderü. Bek. m. bank- en smeêwerk, onversch. w., ook v. buitenl.
Br. fr., lett. N K 121, N.v.d.D.
«Coöperatieve Winkelvereeni-

TV e

-3J ging te 's Gravenhage vraagt

afd. 8., zijnde
Aardewerk en Huishoudelijkebenoodigdheden een flinken WINJKELBEDJEEJNDE, goed bekend met
dit vak en daarin minstens 3 jaar
werkzaam. Goede mondelinge of
schriftelijke getuigen. Br. franco:
Prinsenstraat 11, 'a Gravenhage. In
dienst te treden met 1 Febr. 1904.
voor

BEDIENDE-REIZIGER.

Een ontw. jongm., 22 j., g. bek.

Kantoorw. en Boekh., zoekt
plaatsing, ook n. ongen. te reizen.
Hr. fr., lett. T T 195, IV. v.d.D.
met

om spoedig in dienst
(gevraagd,
W te treden, een aankomend

Kruideniersbediende, genegen
alle voork. werkz. te verr. Aanv.
sal. f 100.—per j. boven kost en inw,

Br. fr. lett. M, Boekh. J. J. GROOT,
Kl, Houtstraat 41, Haarlem.

Aankomend Bediende

van nette Familie gevraagd, in

Boekhandel en aanverwante Artikelen. Fr. br., lett. M 11, SIESTROP's Boekh. Ferd. Bolstraat 7.

afloopder werkz. wordt door
een Bouwk. Opzichter teekenaar
tegen 1 Jan.of eerderwerk gevr.,
niet ongenegen als Dn-ecteur of iets
dergel. op te treden, voorz. v. g.g.
Br. fr., lett. P L 100, N. v. d. D.

Door

(7618)

vraagd een Eerste Bediende,
op de hoogte zijnde vanhet DamesConfectievak en bekend met de
chëntèle. Kennis der moderne
talen strekt tot aanbeveling.
Br. fr., lett. D A 112, N. v. d. D.

(3evi*aag|d

’

AteZ. Onze markt verkeerde gedurendede afgeloopen
week m onveranderde stemming en de prijzen waren
algemeen als voren met beperkten omzet.
Noteeringen Tarwemeel per 100 Kg.
Eerste qualiteit Inlandsch
f 11$kf 12

Tweede

Zeeuwsen
Ongebuüd

Timmerman,

flink bekwaam Werkman,
kan voor voor vas t werk geplaatst
worden, als ook oen
(7745)
JUJSTENSCH.VVJER.
A. BEEK, Hoorn.
Fabriek,

„

Tweede

Ruim Bestaan.

Men

JONGMENSCH,

„

Sssf :
;
Roggemeel Mandsch
„

s|fc

4f

S

Specerijen.

„

„„

.

.......

OfflÉüiöESt
Den Haag
een Volontair, hoofdzavraagt

kelijk voor Administratie, met
eenig onderpand of Deelgenoot.
Kennis vanPaarden geen vereisehte.
Franco brieven, onder lett. B J,
aan den Boekh. J. A. FRENTROP,
Groenmarkt, Den Haag.

„

besch. JongeDame, P.G., 21
klein gezinvrij Bovenhuis gevr.
jaar, uitst. bek.
Wollen-, In 15 Dcc,
Eene
zind. Meid-AlLinnennaaien enz., z. z. tegen 1 Jan. leen, goede Burgerp. koken, v. g.
met

deg.

gaarne gepl. eer ass. in dehuish.,
bij voorkeur in Amst. Uitst. ref.
Br. fr., lett. B T 18, Jf. d. d. D.

ManteljufFrouw.

Gevraagd tegen half Januari of
begin Februari R. JKJ. Juffrouw,
intern, gewend met beter publiek

om te gaan. Prima Verkoopster en
goed kunnende veranderen wordt

’

KRUIMEL, Heerengracht
668, vraagt
Mevrouw
Februari eene
fatsoenlijke Dienstbode, van den
met

P. G., goed kunnende koken en
eenig huiswerk verrichten, in persoon zich aan te melden voor 12uur.

Amsterdam
tegen Febr.
15 Dec. gevraagd
Ta
BABOES.
Meisje, dat zéér goedkan
Voor Java bieden zich aan twee derde
ol

Baboes. Te bevragen onder lett. V,
b/d Boekh. TEELEJN*. te Zevenaar.

33f/—

„
Mei/Juni
335/—
2>t» was de geheele week kalm gestemd
en prijzen
tot
daalden f%,
dat den dag voor de veiling van
Londen onverwacht hoogere prijzen werden gemeld,
waardoor het geleden verlies ruimschoots werd inge»
haald en de veiling tot f± hooger dan de vorige
week coulant koopers vond. Na de veiling bleef de
stemming zeer willig en met grooten omzet werd er
verder fi hooger betaald. Men noteerti Banka prompt
/"71|-, Febr. /72£, April ’721.
JPurmerend, 27 Nov. Atslagmarkt. 222 manden
Spruitjes 32 a 48 et. per duoo. mand, Bloemkool 6£
a 11 et. per stuk, Bieten 40 et. per 100. Handel matig.

’

Singel 390.

„„

Jan./Febr.

Ö3

kennis te maken met Juff. of
"Wed., van denzelfden leeftijd,
zonder kind., liefst met eenig
om Huw. aan te gaan. Discr. verz.
8r.,1tt. DE 927 ,N. v.d.D. (7586)

„

Suilter. De markt was deze week kalm gestemd eade prijzen hebben geene verandering ondergaanGedaan Nov./Deo. ’1034 a lü3/-, Mei ’lO <)__,. Gei
raffiaeerd stil.
Margarine. De markt is zeer kalm met enkele zaken
op aflading, prijzen onveranderd.
Huiden. Bij inschrijving werden op 24 dezer verkocht tot vaste prgzen 1848 Ronder-, 1371 Buffel-, 1638
Geitenvellen, 123 Schapenvelien en 76 Hertenvellen;
verder op 25 dezer 219 Randex-zeilendper Sommerfeid
en uit de hand 346 Runder-.
Verfwaren. Indigo. Java. fraJm. Dit de band 32 ka,
verkocht.
Terpentijn vast, Loco ’261, Jam/AprU ’261.
Katoen varieerde weder bijna dagelijks en prgzen
rezen en daalden met de kleinere of grootere oogstschattmgen, die deze week werden gepubliceerd en
nog steeds een millioen bn. uiteenhepen. Latham
Alesander 10,300 000 bn., Neill Brothus 11,30ü,UX) bn.
De vaste stemming houdt evenwel de overhand ei.
de noteeringen zgn heden:
Amerik. nogo Nov.
34*/— Cent

B

Weduwnaar (Duitscher), 60
Ïlen
-i j., met eigen Zaak, wenscht

zVzzïï
„— „„ —

Noot en Foelie onveranderd. Peper ca

Tiziaan, Trotox, Velasquez, Vermeer, Vigée—Le Bron, de Vos, v.d. Webff, Wouwerman. ITS
prijzen van deze voortreffelijke wandversieringon varieeren van
lrso tot 350. ft
Tevens verkrijgbaar sierlijke en goedkoope éneadrementen.
js£
Deze geïllustreerde Catalogus is voor slechts 25 cents verkrijgbaar.
<&
(7517)
SCHELTEMA «& HOLKEMA'S BOEKHANDEL, Amsterdam.

Gevraagd Loopjongen.
Maatschappij v. Commissieliandei.

12*

Nagelen kalm.
Cacao stil.

Apol,
Batjbb, de Bock, Breitner, Coneoliano, Coeot, Coekeggio,
Dbekindeben, Dolci, Düree, van Dijck, van Jëyck, Flinck, Gioeoione, Geaadt van _J9_j
Roggen, Gbetjze, Fk. Hals, Hoeeema, Holbein, Josei.' Israëls, de Josselin de Jong, Kauffmann, Sjfg
Lippi, Je. en Wm. Maeis, Mauve; Mesdag, Mueillo, v. d. Neer, Neuhuijs, Palma Vecchio, 2%
Pbsne, Potocka, Potter, Raphaël, Rembrandt, Reni, Rubens,
Sassoperrato, Tisch- SE?

feß
iS" De

14

Rotterdam, 27 Nov. (Weekbericnt) Koffie. Do
markt blijtt vast gestemd. Java vooral. De oogstberichten zijn hoogst ongunstig en de prijzen nog altijd
matig voor deze zoo bgzondere soort. Maar ook Santos, waarvoor de verwachtingen gunstig blgven en
waarvan de prgzen nog steeds laag zgn te noemen.
Thee zeer vast en Java iets hooger.
Hijst onveranderd.

|lfSll SMraiSß llflöillFElffl.l
«^&
4&j>

■

andermg.

Js_

en naar:
jjU£ \an
Cjkanach,

18

Duitsch
9
10£
Ansjovis zeer stil in de prgzen kwam geene ver-ï

Rokin 74—76 Itock Wijde JBiapelsteeg, Amsterdam.
Zooeven verscheen onze GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS, bevattende
Jsg;
ÏÈs 175 afbeeldingen van door ons Uitgegeven

ro£

——
——
„ — „„„„ —
„ 16* „ „ 16£
„ — „„ —
„ „„
„ „„

„13 „„
„„ lOf „„ „„
„ 13|
12| „„

Eerste qualiteit Hongaarscn „17
„
„
Tweede
„
„
Derde
Patent
Amerikaansoh 13
„
Eerste
„
11?

v. Loon

Ê.r. fr.,

wordt

een net

N aaien, Mazen, Stoppen en Strij ken.
Br. Fr„ met opgave van vorige

. betrek&n___lett.J___Jßl93,tf.v/<JI>.

/100 met verhooging.
lett. E N 124, N. e. O.

Burgemeester en Wethouders vaa
Scherpenzeel (Prov. Geiderl.) roepen bij deze sollicitanten op voor
de betrekking van

hemeen
te-Vroedvrouw
op eene jaarwedde van
225.

’

Stukken franco in te zenden aaa
den Burgemeester van Scherpen»
zeel, vóór 15 December a.s.

I Cöüpse. Bevraag

tegenifebr. of Maart, in een

Provinciestad, een alleszins
bekwame Coupeuse,
die de leiding van het
Atelier op zich kan nemen

UITGAVEN OF KUNSTGEBIED VAN:

t

„ 10* „„ 11

Patent
Duitsch
„
Eerste qualiteit

GESCHENKWERKEK
|
£2sg
fa
£ HOLKEMA'S BOEKiIANÖELJ|^
’ ISCILTIIA
StJPS

Op een
Artikelen
vraagd een actief Jongmensch,
niet beneden 21 jaren. Vereisehte
goed correspondeeren in Franseh
en Duitsch. Voorloopig salaris 35
per maand.
lett. M JMJ 189, N.v.d.D.
Br.

„

„

voor Hotel in Gelderland, eene beverlangd. Brieven met opgaaf van
kwame Keukenmeid of Kookleeftijd, genoten salaris en laatste
j
Jongste Bediende, Lindexamen ster. Loon f 22 en veel verval.
te richten onder de
H. B. Ö. 3-jarige cursus vereisehte. Br. fr., onder lett. S L, a/h Alg. betrekking,
N T, aan den Boekhandel P.
lett.
Br.
M
Adv.-Bur.
1
120,
&Co.,A'dam.
lett.
J
JV. v. d. D
_B.
Breda.
cargadoorskantoor te AmOp een
sterdam wordt gevraagd een

Grossierskantoor in Modewordt tegen 1 Jan. ge-

Voor een hier te lande nieuw
Artikel op bouwkundig gebied
ten voorzien. Briev., fro. lett. H,
worden iv allo plaatsen Personen
XADTA's Advert.-Bureau, Velsen, gezocht, bereid zich op zeer billijke voorwaarden het recht tot
vraagt voor den verkoopvan exploitatie te verzekeren.Vereischt
Bovril een AGENT in iedere kapitaal van 2 tot 10 Mille, naar
stad van Nederland, bij voorkeur gelang van 't aantal Inwoners.
Kruidenier in 't groot. Schrgven: Ruime winsten verzekerd en door
Cic Bovril, 183, Bd Anspach.Brusael. bewijzen aan te toonen. (7733)
,
i.
Br. ir., lett. D D 181, N. v.d.D.
opzichter
van huizen, veel
[TTien
_t__ vrijen tijd hebbende, vraagt
25 jaar,
bekend met DUBBEL
nog eenige Perceelen opzicht.
Br. fr., lett. G G 184, N. v.d.D. BOEKH. en MOD. TALEN,
in 't bijzonder m. d. Pr.
taal, 9 jaar administratief,
tevens als CORRECTOR
werkzaam op een groote
gevr.
Onmiddellijk
bekwame Drukkerij
in Rotterdam,
Monteurs,
zoowel voor
Eleetr.
practissch met het vak beSterk- (Lichtkracht) ais zwakstroom
(Telefonen), zelfst. onder strenge kend, in staat zelfstandig
op te treden, wenscht rau
.controle kunnende werken.
te veranderen.
positie
tot
Br. met opgave waar
heden
gewerkt, met afschrift van getuigBr. franco, lett. IJ IJ 199,
schriften, lett. Z W 1 54- IV. vjdD. „Nieuws van den Dag".

Eleetr. Mont.

Agentuurzaak wordt ge-

Botterdam; dito Dec/Jan. a /'IBS/187/

cif

Kantoorbediende.

een Slagersbediende,
fi evr.
P. G., van goede getuigscnrifKW

-

lieel Nederland. Alleen
zij, die met het vak bekend
zijn, komen in aanmerking.
Kennis van de JFransche of
Duitsche taal is gewenscht.
Br. franco, lett. E G- 228,
„JETieuws v/d Dag". (77:31)

Bediende Manufacturen.
ln eene

o

186/ISSi, dito Jan./Febr. a ’188.185.107. dito Febr./
Maart a 183/185 cif Amsterdam Azov/Krim prompt
a ’217 cif Rotterdam; Bombay stoomend a ’222 cif
Amsterdam; dito disponibel a ’222$ cif Zaan.

—

1

— „ „—
..—
— —

„

1901

„, „„—
Korianderzaad
m M
Rood Klaverzaad
73
»»—?"
„
„ „„
,g
Wit
Blauw Maanzaad
„12 „ „ 12£
Lijnzaad verkeerde deze week in voortdurend
dalende richting, doch het slot is iets vaster. Gedaan
La Plata disponibel a ’204 van zolder; dito dito a
/"203| cif Zaan; dito geladen a _fli)2, dito stoomend

’—

—

10

en ook eenige jaren als
zoodanig werkzaam is geweest. Brieven met opgaaf

van referenties en verlangd
sal., lett. S S 194, JV.-o.cJ.iJ.

1

I

"jTJen Juffr., m. 1., P. G., z. z. g.
JCj gepl. .bij een bej. Heer of Dame
of kl. Gezin, v. e. inform.
Br.
lett. L £ 188, N.v.d.D.
het begin van Januari wordt
Jnuwelijk van de tegenInwegens
in het Sanatorium le

woordige,

klasse „JRhijngeest", nabij
Leiden, verlangd een alleszins bekwame KEUKENMEID, op
een salaris van 200 'sjaars, met
f
bewassching, enz.
Aanbiedingen worden ingewacht
bij den Geneesheer-Directeur.
40 jaar, wees, AmbteJuffrouw,
naarster, wenscht plaats als

Opzichtster over kinderen of
Gezelscnapsjuffr. Adres: Onaussée
72, te Mechelen, (België).
December gevraagd nette
Dienstbode
klein gezin,
Met
kunnende Koken. Zien te verv.
in

's avonds tusschen 7 en 9
lebes3traat 34, le Etage.

uur, Cé»

Februari te Amsterdam
Tegen
gevraagd een Werk Keuken-

als Meid-Alleen, met
hulp der KinderjuÜJrouw. Salaris
f 120 met opslag en verval.
Sr. fr., lett. K K 187, N. v. d. D..

meid

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 30 NOVEMBER
T\\o hum not. Gom. JEJc.mors,
L. voor enkele oa^en omtr. Dam
Br fr., '_ett. W Tl 29, JV. v. d. 1).

Boekenveiling

Teruimefte
irevraagdflink
Werkpla

bij G. THEOD. BOM, Keizersgracht 149, in b-Koning van Zweeden, op Maandag 30 .November en volgende dagen, waarbij

lett. H H 185, JV. v. d.D.

Plaat- en Prachtwerken,
meest nieuwe Letterkunde,

ei-a
licht, en stookpl.,

Sr

„ts met

v. Meubelmaker.

Gemeub.
Kamers.
Gehuwde Dame

vraagt Gem.
Kamdr en Wachtkamer tje,
vror 1 a 2 x per week. Brieven
metprijsopgaaf, I H 119. JV. vjd D.
KAMERS te Huur
voorHserofHeerenDame.
Spuistr iat 13, o/dKerk. (7595)

Bireet

?\t- ei Slaapkamer
aangeboden, zeer
gemeub.,
net

aan nette D. of H. als eenig inw.;
zonder p. ’2O met. p. ’4O. Bilderdijkstr. bij De Clercqstr. 63.

Wetenschappen, Amsterdam,
School- en
Tijdschriften, Teekenbehoeften, Winkelgoed,
Fotografieën, Schilderijen, . (7642)

Fotogravures,

waarbij in lijst, Etsen, Aquarellen,

Vlinderverzameling, Muziekinstrumenten, Goud, Zilver, Kostbaarheden. Instrumeuten, Historische
Rariteiten en Fotografie-benoodigdheden. Kijkdagen Zondag en Maandag a.s. Catalogus 10 Ct.

Tooiioirte

Aartoiiuipi.

TeflirOiteKöOipvraaES:

In de tweedehelft vanDecember 1903 zuilen in veilingkomen
de volgende Vaste Goederen:

Een Boerderij van 20 Koeien.
Fr. br., lett. B, Adv.-Bur. J. B.
RElJNDORP,Martelaarsgr.l6, Amst.

1\ Eene Boerenwoning ca.

Langi. St. Bern hard.
Prachtig St. Nicolaas cadeau, 10

weken oud, pracht exemplaar van
bekroonde ouders, ook een groote
Reu en Teef te koop voor billijken prijs, bij W. 11. ScHLEBAUM
Linden straat 54, Amsterdam.
ziekte direct ter overn.
Wegens
Café-Billard, v. Ostade-

straat 70, inventariswaarde.

VELP.

Te Koop zeer lief a/d hoofdstr.
gelegenVilla (weldoort.), beneden
4 Kamers, Keuken, Kelder, enz.;
boven 2 Kamers en Meidenkamer.
Tuin met j. vruchtboomen enz.
Koopsom billijk. Br. fr. No. 405

a/d Bkh. J. W. DITMAAR Jk., Velp.

PIAITÏNÖ'S

f5.

cegen betaling van f 5 p. maand.
Pianinos van fBO tot f 200 Nieuwe
van af f350. Garantie 10 jaar.
FRANS ESSEE, Verlengde Rozengracht 236, Amsterdam.
(6732)

Wïtzaak.
Overname
In een derhoofdsteden van Noord-

Brabant, op den besteu stand,
wordt wegens dubbele affaires,
met Januari ter overname aange-

boden een florissante ZAAK in
Witte Goederen, Lingeries

en Bonnetterie, met fijne Clientèle, onder gemakkelijke voorwaarden, ook geschikt voor een of twee
Juffrouwen met eenig fortuin.
Br. fr., lett. J J 186, JV. v. d. D.

Prachtige PSAf^INO,

al. 2 maanden besp., n. constr.,
pr. van tooa, zeer billijk te Koop
(volle gar.)

Overtoom 26 (Huis).

"APËLDÖÖRÏ7
Te koop aangeb.

een fl. dubbel
Burgerwoonh., op het drukste

punt van Apeldoorn, voorzien van

Gasl. en goed drinkwater en ruim
TCODM. Tui n. Koopsom 7uoo
gulden, dadelijk te aanvaarden,en
een dubbel Bovenhuis, nabij het
station. Koopsom 1800 gulden.
Inl. verstrekt CHa. H. KLEIN
JLEUGEMORS, Molenstraat DD46I,
aldaar.

Ter Overname
aangeboden in een. der bloeiendste

steden in Gelderland eene oude,
gerenommeerde, goed beklante en
geheel naar de eischen des tijds
ingerichte ZAAK in Haarden,
Kachels, Fornuizen, Huishoudelvjke Artikelen, Gasornamenten, Bad- en ClosetInriehtiugen, enz., enz. De
Eigenaar wenscht zich uit de Zaak
terug te trekken, maar is bereid
den Kooper voorloopig ter zijde te
staan. De Magazijnen zijn gelegen
op eersten stand en voorzien van
geheel nieuwe betimmeringen, Gas-

en Waterleidingen, Centrale Verwarming, enz.
Er zal alleen worden geregardeerd op brieven van direct belanghebbenden en in geen geval van
tussehenpersonen. Br. fr., letters
Alg, Adv.-Bur. NIJGH fc
H O
VAN DITMAR, Rotterdam. (7757)

Saniieis-Kleefepapp
te AMSjJEEDai.

Onder UITGEEST.

met diverse ferceelen uitmuntend

Wei- of Hooiland,alies staande
en gelegen te ol nabij Assum,
groot 17 Hectaren, 38 Aren.
Thans in huur bij den Heer P.

REIJNE.
2. Arbeiderswoningen en
eenige Perceeltjes .Tuingrond,
nabij het vorige.

3. De Villa i>Tivoli«, aan den
Rijksstraatweg, hoekWijk aan Zeeërstraatweg, groot 31 Aren, 10 cA.
4. Zes Woonhuizen met Er-

ven op »Velseroord«. Inlich-

tingen zijn te bekomen bij den
Makelaar D.
te Velsen.

lire frtoopii.

Ten overstaan van de Notarissen
A. C. ROELOFFS VALK, te Uithoorn, en S. DE WIT, te OudeWetering, zal op Woensdag den
23 December 1903, 's voorm.
11 uur, in het Koffiehuis «Het
dorstige Hert«, van Mej.de
te AmWed. C. J.
stelveen, in het openbaar worden
Verkocht :
I. Eene gunstig gelegen, nieuwgebouwdeen in volle werking zijnde
Wind- en

te Amstelveen, gemeente Nieuwer-

Amstel, aan den Amstelveenschenweg, in den Middelpolder, met
Woonhuis en verder aanhooren,
ter grootte van 7 A., 66 c__... benevens alle Machinerieën. Werk-

tuigen en Gereedschappen,
volgens art. 563 sub 1° B.W. daartoe behoorende; en

11. Een uitmuntend, bijzonder
vruchtbaar perceel Wei- of Hooi-

land, met Dijkgrond, in de
onmiddellijke nabijheid van de
brj 1 omschreven goederen, ter
grootte van 1 H.A., 63 A., 25 cA.
Te aanvaarden bij de betaling
van den koopprijs vóór of op 15
Februari 1904.

Breeder bij biljetten. — Nadere
inlichtingen ten Kantore vau voornoemden 'Notaria ROELOFFS VALK
te Uithoorn.
(7768)

in de

Stads Bank vanLeening,

te Amsterdam, ~Ne» 57,
van alle Panden, beleend in April
1908, en die van Maart 1903,
welke nog niet verkocht zijnkunnen
worden, en wel:
Voorm. te 10 uur, den 9, 10,11,
14, 15, en 16 Dec. 1903: Koper,
Lijnwaden enz.
Voorm. te 10 uur, den 17, 18,
21, 22, 23 en 24 Dec. 1903: Zilver,
Goud, Juweelen enz.

VerkooDloKaal NES8 57.

Maandag 7 en Dinsdag

Dec.

Maandag 14 en Dinsdag 15 Dec.
1503: Zilver, Goud, Juweelen enz.,
des voorm. van 11—2 uur.
In het Verkooplokaal zijn aangegeven de voorwaarden, de Nos.
der te veilen panden en de dagen,
waarop ze verkocht worden.
Zie voor verdere inlichtingen de

Beleenbriefjes.
Aan het Hoofdlokaal, ingang
Nes 57, zijn dagelijks van 12—3 uur
de Panden, die in de vorige Vendu
niet zijn gegund, ter bezichtiging,
om alsnog ondershands „k Contant" verkocht te worden.

VERKOOP

JAN WILLEM HENDRIK VAN
STAA,
HENDRIK LDYKEN Jr„
gestelde
dieM
Men
GOEDEEEN. HENDRIK
WILLEM
EK.NST
De Intendant-in de stelling van
Amsterdam, Toeziende Chef van HAALHOOM, -HENDRIK FREDEbovengenoemd Magazijn, zal op RIK HÖQBMANN en JAN WILWoensdag 2 Beceniber 1903,
LEM HENDRIK VAN STAA Jr.,
des voormiddags te 11 uur, in Make!aars,zullen, ten overstaan van
bedoeld magazijn _■ z joh bevinden Notaris' A. SOHELTEMA BEdende in de Cava.lerie-Kazerne, DUIN, op den 14denDecember
Sarphatistraat No. 112, te 1903, des avonds na zes uur, in
ingevolge machAmsterdam
het verkooplokaal Frascati, wetiging van den Minister van Oorlog, gens sterfgeval in veiling brengen:
'm het openbaar verkoopen:
..Een Huis, met twee afzonderEen partij buiten
lijk verhuurd wordende Bovenhuiaan de
dienst gestelde ËOEDEREü zen, groot 46
De goederen liggen op 1' en 2
December e.k, van des voormiddags 9—lo^ uur, in meergenoemd Magazijn voor gegadigden en een Huis met afzonderlijk vertér bezichtiging, waar tevens de huurd wordend Bovenhuis, aan de
voorwaarden voor den verkoop ter
lezing liggen.
De Kolonel-Intendant
groot 37 Centiaren.
poMénde Chef
(7343)
Te bezichtigen des Dinsdags,
E. G. WINCKEL.
Donderdags- en op den verkoopdag
Amsterdam, 15 November 1903
van 2 tot 4 uur.

m

—

LiiitareraM

te koop aangebodeneen serreameublement, best. uit Canapé,
2
1 Fauteuil en 1 Theetafel,
voor. slechts ’5O. Een eetkamerameublement, best. uit Buffet
met marmerblad, 6 Stoelen met
leder en een Trek-eettafel voor ’lOO,
gebruikt doch in goeden staat.
Br. fr., lett. V S 128, JV. v. d. D.

in Frascati, ten overstaan
vnn den Notaris P. W. SCHREUDER, in veiling brengen:
Het bij uitstek nieuw gerestaureerd WOONHUIS, met
twee afzonderlijk verhuurd wordende Bovenhuizen, Sousterrein,
Open Plaats,Achterhuis en ERVE,
aan de
uur,

Huize Lisiduna

Kerkstraat 232,

op den

De Veiling van het meermalen

aangekondigde wegens sterfgeval
aangeslagenWoon- en Winkelhuis, aan de

167,
Govert FlincfatraatMaandag
zal plaats hebben
op

a. s. 30 November 1903, des
avonds na Zes uur, in Frascati, en
is bedoeld nog te bezichtigen dien
namiddag van

87,

Bloemstraat 67

1% tot

WILHELM

Makelaars.

Te Koop een pr. zw. SalonPianino, met vollen ronden toon.
Hoogst solide, keurig eleganteKast,
m. schr. gar. Te zienBloemgracht
112, le Etage.

1 lilff ff füflllfM
|

uur.

VIS" c.s.,

TTIaTIMÏXöT

en is om zijne liggingen constructie
bij uitnemendheid geschikt voor
Pension of Sanatorium.
(7292)
Aanvaarding dadelijk; dagelijks
te bezichtigen, waartoe men zich
vervoege bij den Makelaar RUITENWeversingel.
BERG te

|^

jg
\SÈK

’

’
’

VAJN

Amsterdam,

specialiteit in het vervaardigenvan
JKJunsttanden op caoutchouc", op
goud on op platina zonder verhemelteplaat. Allles de beste
kwaliteit en goedkoopste prijs.
SSjF"" Ontneming vankiespijn zon*
der trekken,Operatiënpynloos

en andere Boomen, aan den
Wageningen ca

"iLöËiiccüsiËsr

U itsluitsnd primakw., Xö et,
Vraag inlichting brj P. TH. RADEMAKER, Molenstraat22. Den Haag.
(7082)

Módel-Boerderij.

.

De Makelaars J. W. J. PETERMANN en H. BADER, te Amsterdam, en C. KOKKR
te Broek
in Waterland, zullen, ten overstaan
van den Notaris D. COSTERDS, te
Monnikendam, op Donderdag 3
December 1903, 'svoorm. 11 uur,
in het Café «Broekerhuisti,te Broek
in Waterland,
(749?)

PIANOLES,

grondig onderricht. t"è per maand.
Br. fr., lett. IJ P 38, X. v. d. D.

Fabrikanten!
WinSieliera
I

Een Koopman vraagt een
partij artiKelen om uit te
verkoopen, in commissie of
voor eigen rekening.
Br, fr., lett. JB IJ 110, N.v.d.D.

pubhek verkoopen:

Eene flinke Huismanswoning,

ingericht tot Modelboerderij, bewoond door den HeerJ. DEKKER,
met Boomgaard, Schuur en Erf, te
Broek in Waterland, benevens

E ItntN, /4.2Sde6ofr.h.
ÈT*%%¥*&% verseh v. Zieken,

Weiland, aldaar, samen groot
23 Hectaren, 25 Aren, 80 Centiaren.

gj

(401-.

Zendp.w.ofremb.

Een {rescMit Boet TOor een Heer

gew. dr. 65U bladz. gr. form. met
400 gravures en Sterrenatlas van
! Bode. Gebonden in prachtb. met
; étui 5.'Z5. Uitgaaf van L. J. VEEP..
| MAN, te Heusden.

f'M ’

SL-Nicolaaspaüet Z1,25
7! .25.

gg

Zend postwissel
en i
gf
ont©ingt onderstaand Wonder_r^ pakket,
inhoudende: zelfrijdende
'
a,

3§£

S

F" A" BÜ1S"
J/9 40

"

Hoenderpark, Padua, Eochem.

| is: ïTammanon, «Het Kijk
: der Sterren.» 2e tot heden bij-

INA BÖCDIÜ-BAIiKEÉ.

lIAJ-jLi.

(2Ö91)

Advies gratis.

Straatweg nabij
aan de Grebbe.

«A^DEZEN TIJD

FENNA DE MEYIER.

50S,

bij het KOmJK'&SJPJLEIN

vóór_l uur.
De Notaris J. G. SANDBRINK,
te Veenendaal, zal op Donderdag 3 December 1903, aan
Amst.

¥

’

Tandarts COHEN,

’

Spotpr.
1000, (waarde van
Inventaris), Hink best,, bew. voorh.
le Clientèle. Inl. B/d Makelaars T.
C. BAC & ZOON, Spuistraat 217

"M »E
DEE WACHT. (Pas verSchrijfster van «Verleden..
schenen) 2Dm
4.50. Geb. 5.25. lf
SIS
BELOOFDE E.ABID. (Pas ver«hpw^tït*! iw D*.
DPW» (fas
.Pas ver- x HET
I» i»P DEJ..SA.
OïïPHMJ*
gjï
sciienen)
/ ü.90. Geb. ’3.50.
A schenen)
1.50. Geb. 2.—. #
’1.90. Geb. ’2.40. It Machten
Ferforffew Bronnen
’2.40. Geb. ’2.90:

ft

pondentie ü 50 Cents per uur.
Br. fr., lett. Z JMJ 946, N. v. d.D.

in

Vleeschwaren en Comestibles
door bijz. omst.h. direct teaanv.

Pt n' VAN KAMPEN &Z00N»

|¥

WIT.

AU^USÏA DË

te Amst,

Duitsche-, Franseba
Engelsche-,
beginselen, Conversatie, Corres-

Eiken

koopdag van 2— 4 uur.

HUIZINGE „LISIDUNA" te
gelegen op 5 minuten afstand van het Station
aan de Koningmnelaan, op het
fraaiste punt van den Amersfoortschen Berg. Het Huis van
Waterleiding, brandvrije Kluis en
aan een eerstevan alle
rangs Heerenhuis eigen, voorzien,
heeft met den Tuin eene oppervlakte van 80 Aren 54 Centiaren

(6 ADam)
Tb Koop opeenlestand
2 AAK
fijne

publiek verkoopen:
ongeveer 150 zware,

Centiaren.
Nog te bezichtigen op den ver-

J. BOLK, Notaris te Amersfoort,
zal Dinsdag 1 December 1903,
's Avonds 7 uur, in het Koffiehuis
y>De ' Arendu', te
publiek Verkoopen, wegens
overlijden des Eigenaars, de voor 4
jaargebouwde groote HJSBREN-

1

het Hotel De Grebbe onder Rhenen,

nabij de Vijzelstraat, groot 68

Amcrsfoortschen Berg.

’

Auto, Servies, doos Keukengereed! schap, Kookkachel, Pop, Springtouw, doos Boppennieubels,Hamer»
;
j

;
:

9 Qfl

piano, Trompet, Tol en 10Prentenboeken, v.d.

Rotterdam.

BOQAERT, Baan Ui

’" fi
G. F. HASPELS.'
ft
ft Van
**
ft Reinier. (N.ow) ’2.20..
'j 0M TAN Cïö&K" \ %2^*i2^
'**>" É
Geb-/3'so'
M
FATTT
W H.CöJsgtiotuC 0.
RAPÏÏ "
JiAUUDAÜfI.
ft Z?y»M. VAN WALCHEREN. ;
ft
COUPERUS
1*gpter.tot’1.50. Geb. ’2.-. i^J®
|Ë 17an Kind
q^"?" [ JBKne Fere.. ’3.90. Geb. ’4.50. ft
.f^
en^
BA?
„n
Vrouw.
1
"X«
"(^^■/h-:» Saa'Sn"-S*fio -' corneüe huygens. fi Afdeeling: incasso,
B-„
’2.25. Geb. ’2.75.
Th VAN KÜERWEOE

Se^n.

5e Druk.

__é^4

’1.25.

Geb.

’1.90.

'

-fieidiLoos

j

*é »*

ji.io.iiet>.

/*'

1
SSê
W

fi
jmi

PHRS^TIKF
IFR
bttKidiiret MII!
IÏIUi-UtK.
Lief en leed uit een Ideine wereld.
’2.90. Geb. ’3.50.

'

.

'

n..

.1

111(1

ifi AAA■*A■"tift

in

=o u

►
’3.50.
’2.90. Geb.
JDe Administratie belast
Geb. ’4.90.
„„-,, #v/., . .^ fiboffenoord. ’4.50.
fi
Zomer.
Geb.
S&C
’2.25.
ziek
|
nnniuuiiiio
’2.90.
niet het incasseeren
Begin*.
ELISABETH B. BROWNING.
’2.25. Geb. f 2.90. Jg | van Wissels en
QnitanAURORA LJJSIGH.

Betrijkeleven ’1.50. Geb. ’2,—
t
t icunr-ru

§ AMADE SAY.LOHMAN \M ; ;AV^£ S|^,EN\

’2.90. Geb. ’3.50.
ft
BtoW»««&Jm,' .-

ft

®penbai*e

1903 : Koper, Lijnwaden enz.

Wegens verhuizing

Informatiën geeft Notaris BOLK.

Onder VELSEN

Te zien:

D. SLUMMER. c. s.,' Makelaars,
zullen op Maandag 30 November 1903, des avonds na zes

1903. 3e BLAD.

' TTüï PMTI
; JlßLyj^

T A TlTTifirTlTT
LArlliüill-ifS*^iili U

rfi

muuM

i

|

HENRI BOBEL

tien tegen een zeer billijk
tarief*. JMrect na betaling
Tan elk bedrag worden
de Geiden bij de Trek(7495)
kers bezorgd.

;

Ss?
O

Lengen der Eer.
IDe(N^w)’2.90. Geb. ’3.50.

31 Leliane.

.’2.110. Geb. ’3.50. ft
(NiEtrw).
Jtóg
]\1 Hel recht der Liefde.
iiS Vrouwenliefde
XWfiH
H
Ulfilltlll.
Geb. ’3.-. g|
f2.40. Geb. ’2.90. ►
fWj
Bij den Uitgever E. VAN DE
W Na'tontwaken. "’2,9o. Geb. ’3.50. f OCTOBERLOOVER. (Pas 4 Vlindertje. j 2.90. Geb. ’3.50. #f
te Rotterdam, ia
WATERING,
§1&
4
verschenen,
Geb.
liet
Jongere,
Geb. ’2.40.
C^ Smarten. ’2.50. Geb. ’3.—. "
’1.50.
’1.90. i
’1.90.
verschenen:
Zusje.
M, Geloof.
’1.90. Geb. ’2.40. ft
’2.50. Geb. ’3.—. I Gedichten.
’2.90. Vfjjsfteid
.’2.25. Geb. ’2,90.
1
en Schoonlieid uit China. %t_» Ken
', Verzen.
Hei ééne noodige.
’2.25. Geb.
léS
Bollandseh
lm
"’2.25. Geb. ’2.90. 1
’1.50. Geb. ’2.— W*
’2.25. Geb. ’2.75. Bo&i..
m Vragensmoede ’'2.25. üeb. ’2.75. " Najaarsstemmen f 1.50. Geb. ’1.90. J Be» Droom, ’2.50. Geb. ’3.— |K
in Zuid-Afrika.
Miserere.
’1.50. Geb. ’2.—. f 'Sh«e DaJen. ’1.50. Gèb. ’1.90. j Kwan Yin. .’2.50. Geb. ’3.
g^
SKIr^^Myy^-yV.
.Nagelaten
Geschriften
'y y
,ty
iiin»^^»<y^M,<rv,<i|,^"T*yirry lTV"y<.
’2.40. Geb. ’2.90. :,
in de literatuur. .
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Men zie verder ook onze ..NAJAARSTIJDING", die op aanvrage omgaand wordt toegezonden. (7357) |Éc

I:c€:€M«ftM^^

J. W. J. PETERMANN, H.
BAUER c. s.. Makelaars, zullen op
Maandag 7 Becember 1903,
des avonds na Zes uur, in het
Verkooplokaal Frascati, ten overstaan van den' Notaris Mr. A. J. C.
in Veilina: brengen:
■ Het gunstig gelegen WINKELHUIS met Pothuis, Achterhuis, Open Plaats en Erve,

E. L. DEKKER c.s,, Makelaars,
zullen op Maandag 14Becember 1903, des avonds na zes uur,
in het verkooplokaal, Frascati,
ten overstaan van dé'n Notaris
J. PALING L z N., in veiling
brengen:
Een HTJTIS, met afzonderlijk
verhuurd vrij Bovenhuis, gr.,oten
waarin sedert onheuglijke jaren Tuin,
Tuinhuis en Erve, aan de
Brood bakkerij wordt uitgeoefend,
aan de
f 02,
tusschen de Van der Helst- en
Nicolaas Berchemstraat, groot
tusschen de Heerengracht en den
2 Aren, 30 Centiaren.
Singel, groot 85 Centiaren.
Het perceel is voorzien van GasTe bezichtigen Dinsdag, Donen Duinwateraanleg en kan nog derdag en op den verkoopdag
worden bezichtigd Dinsdag, Donvan 2 tot 4 uur.
derdag en op den VerkooDdag van
2 tot 4 uur.

Oude Leliestraat 12,

Officiet

■

Stadhouderskade

!

van Luitenant GERBIT BOLDIMk

, Met portret van den Schrijver en
een inleidend woord van Cv. BOiS-

SEVAtN.
Prijs ’2.25. Gebonden

Schateer, Ëemeente üraei

(7079.

’3.—

GELD verkrijgbaar

Openbare Verkooping

op le en 2e Hypotheek-, op voor-

schot vanaf ’lOO tot elk bedrag,
te Ursem, io de herberg »de Roode ook op meubilair,
koopmansgoeI
Leeuw«, op Woensdag9Decemderen of accept. Cond. bul., inlicht,
ber 1903, 's voormiddags te kostl.; kant. Heerenmarkt4, v. 10—
10 uren, van:
2 en 7—9 uur, voor buiten post»

UE KAPITALE

zegel voor antwoord.

BoerenDiaats „Hcsioorfl",

vpoft Slechts «.5&,-_

bestaande in eene Boerenwo-

In Plaats ’3.90.
ning met vele Woonvertrekken
en ruime Veestallen, afzonderlijk
Wagenhuis, Schuur, Arbeiderswoning,Erf.Boomgaard, ! is meer dan verrassend voor de
Tuin en uitmuntend Weiland, J Jeugd; met De Kinder-Courant
bijeen gelegen aan den Rustenbur- j kan. men de Jongelui den heelen
Gemeente | Winter bezig houden, elk Groot
gerweg, in de
Ursem, groot 20 Hectaren. 88 ! Boek omvat, behalve Verhalen,
Aren, 20 Centiaren, behoorende Novellen, JReisJbesehrrjvin!■■■■
Garnizoens-KSeedingmagazijn tot
»§»
den boedel van wijlen den ] gen, Charades, Kaadseis ca
te GRONINGEN.
Heer
J.
en uitvoeriger in bil- I nog veel meer,
Bij inschrijving a contant te
vermeld.
Koop: eene partij oudeLinnen jetten
Inlichtingen worden gegeven ten
en Wollen Goederen enz. van Kantore
van den Notaris I. A. DE
om nit te knippen, te kleuren,
de Magazijnen Leeuwarden enGro-.
plakken, te bouwen, enz.,
ningen, op den 9n Becember, GELDER, te Si ompetoren. (757:») te
enz.
jvrotaris VAN SENDEN, te Bieren, enz.,
v.m. 12 uur.
De Kinder-Courant met 52
De inschrijving moet geschieden 1\ zal op Donderdagen 10 en
prijs
op gezegeld papier en uiterlijk den 24 December a. s., telkens des groote losse Platen, voor
kan
nu
’3.90,
lioopen
men
9n December a.s., 's morgens 10 uur, nam. een uur. aan het Veerhtüs te
verschilzijn ingekomen. Voor dit doel is Dieren, bij inzet en toeslagpubliek slechts ’1.50, twee
lende
met 104 Platen, prys
7en
verko
o
e
:
p
geeen
bus
den
8
Decemn
Een
solide
geplaatst
! ,7.80, voor f3, vijfverschildes namiddags 3 uur.
ber van 's mors:. 9 —lü en den 9n bouwd, goed onderhoudenen
prijs
lende met 280 Platen,jQ.to.
's
geschikt
Bordeauxwijn, Haute Sau- December van tl—lo uur morg. voor alle doeleinden
; 19.50, voor slechts
In het Militair Magazijn van JKJlee- Gebouw, ter breedte van 15 il., '
ternes, Graves, Samos, BourDe Kinder-Courant omvat
gogne, Bergerac, Vermouth, ding en Nachtleger, Heereweg, te waarin ml van jaren Sigarenfavan
Rijnwijn, Witte en Roode Groningen.
briek wordt gedreven met annex een onuitputtelijke bron
tijdverdrijf.
_«x t -ei
5
(bevattende
Kamers,
Portwijn, Madeira, ChamDe inschrijvingsprijs wordt verWoonhuis
'Te bekomen bü D.
pagne, Tokayer. In kavelingen hoogd met tien teu honderd voor waarvan 2 en.
Kantoor ca Bazaar
vaa Goedkoope BoeKen,
vnn il flesschen, 10 en
Meesterskneohtwoning,
zijn
Keuken)
gemaakte
partijen
fust
onkosten.
De
10/2
te
Franco na ontRotterdam.
Bordeauxwijn.
te bezichtigen den 7 en 8 December Schuur en Tuin, een en ander gewaarop
Postwissel,
vangst
van
Te proeven: Maandag 30Novemlegen aan de IJsseistraat te vermeld: Kinder-Courant.
e.k. van 9—12 uur voorm. op geber van 10 tot 4 uur aan bovenDieren, groot 9 Aren, CO Centiaren,
noemd Magazijn, terwijl de voorgemeld Verkooplokaal.
verhuurd tot 1 Mei a. s.' ad 52;J
waarden ter lezing liggen, op werkNotaris H. M. VAN BEB. dagen van 's morg. 9—12 uur, en Op
'sjaars. Betalen en aanvaarden 1
BEIPT. Notitie verkr gbaar ten deze uren andere inlichtingen worMei a. s. Te Dieren wordt geene
Consul.
Gemeentelijke belasting gelieven.
kantore van VAN VLIJMEN den verstrekt.
Mei. D. VAN
Amst,
33
Jh.,
Egelantiersgr.
dagél',
Verinf.
bij
Officier,
& HETJKENSPELDT.
Nadere
Not. VAN SENDEN
De toegevoegde
1 Gulden.
(7746]
Vrouwenhuis
kooplokaal „Be Zwaan". (7151)
DÉ Eti.ITEK.
voornoemd.
(7510)
(7765)

M KMER-IMRM!

.

52 Groote Platen

Verkooplokaal
„DE ZWAAN",

TUnsflaa 1 Beeter 1903,

’

irWtfiysiaoisme.

HET NIEUWS YAJS DEN DAG VA3

ïoevMt
voor Bekoeïtip,
PasseerdergraclH.

I"

Aanvang der Spijsuitdeeling op
Dinsdag 1 December 1903,
Jfles morgens om 9 uur,
Stadgenooten, die geen circulaire
tot inschrijving ontvangen hebben,
gelieven dit aan het Lokaal op te
geven, waarna terstond eene zal
worden toegezonden.
(7585)
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BAROMETERS.
/ 4.—.
TOONEELKIJKERS 5.-.
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■HfM volgens
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■H dig en
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van
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wordenspoe-
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Bovenstaande som wordt ter
leen gevraagd voor uitbreiding
Uoor iemand eigen zaak hebbende. ■
zonder borg,alleendoor polis levens(7690)
verzekering te dekken.

lil
vil IH
W

Fantasie-Lampen, StandaardLampen, Bureau-Lampen,PianoLampen, ZIJDEN KAPPEN in
alle genres, G-asornamenten,Simplex-Lampen, Petroleum Termi-

&

W

K

Br.

W

/

lett. GE 138,

».

M M iJ. van BrandverzeKering, Tiel, A° 1833.

Brandverzekering op Huizen,

Inboedels, Winkels enz., tegen vaste
-emie zonder inleggelden. Gemachtigden te Amsterdam J. VAN
THIEL Si H. E. VAN DAM. Kantoor Heerengracht No. 139. (9879)

Alom bij den Boekn. verkrijgb.

ra of na postw. van den Uitgever
| J. E. Van Deuten, te Sneek.

fJZEBEN EN STALEN SCHEEPSBOUW
(vlugge modellen, zeer solied en net werk)

e_mßnm«'iHimiryiiM.Jiia

m

■■■

■

W. F. STOEL

'~' l~~^Jh
I ! '-^.T"

'R»'jik

V^f^^sßß^

Elastieken.

(Hazen

(.767a)

RH. Meifclfatóaiiii
een welvarend
die genegen

JUMON AIiLKK,

zonder inkomende rechten, en verpakking vrij, kost bij ons de 18 tonige

Dam, hoek Vischst., AMSTERDAM

B"
IDorps cïetsen

RectaeMei
Eikenhout,
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f/l

een Trompet met*^krachtigen toon,
Tra.arop men door sleohts de daarbij behooreudo muziekstrooken in te steken

Geen beter boekgeschenk dan i 1'

OOSTLOOIIX,

derhalve zonder studie, zonder
nocenkennis. dadelijk de schoonste
liederen, dansen en marsohen kan blazen,
lak: «Trompeter von Sakkingen,» «Wordt niet b003,« «Heelemaal
fi alleen,» «De Post in 't woud,« «Weet gij moeder,« «Onze darde,« 1

,"-^y/
="

Ingen. ’2.25; Geb.

Nte

Te..keningen en gekl.
platen met handteekening van Mej. J. B. BOKHOItöT. Prys mg. l.~s

’

gebonden f 1.25.
JDit fraai uitgevoerde werkje is.
een waardig pendant van »Oo!ijk
en Vroolijk.» van dezelfde schrijf-

ster, aan welk werkje een zeer
gunstig onthaal mocht te beurt
vallen in de kinderwereld. Wij gelooven niet te veel te zeggen met
te beweren, dat de jeugd deze
»Nieuwe Vriendjesii gaaxne in haar
midden zal opnemen en prettige
uurtjes met hen zal doorbrengen.
(7490)

I
4 ioederkransen.
-X
Ciioiiiclioue- X
A.jsist.

' CJ!o9upagnic,
@
SfKoningsplein
12, Amsterdam X

X

Vlijtig Volkje

Tien

PJRJENT&NBOJEKÈN

<roor slecJhts I.—.
1. Ket grooto Dierenboek.
2. Sint Nicolaas.
3. De Pop van Margo.

’

De Geit en De Vos.
Nog wat Nieuws.
De Wi,jze Haan.
De Pot met Melk.
Ons eerste Boek.
9. Assehepoester.
10. 'Vlijtig Volkje, extra fijn
'booJkje, dat voor 1.50 is uit1.

5.
6.
1.
8.

_Jf,''ii

’

is een alleraardigst
Pakket; 10 Prentenboeken samen slechts f I.—.

iïl'jï

Te bekomen bij D. BOLLE,
Bazaar van GoedkoopeBoeken,
te Eotterdam. Franco na ontvangst Postwissel van slechts
.'l.—, waarop vermeld is: „Pakket No. 10".
(7558)

~¥goi<vleesch.
St. licolaas-Cadean.

Filets, Botjes, Muisjes, groote
stukkon en Billen, allen prima
malsch en fijn van smaak, ’0.60
per pond, franco rembours. Maasirichhr Stoomslachterij, Maastricht.
(76243

’

-

ICOper 1(00. Monsters teg. berekening.

"""

"""""

"""*"""""""""" """
11 nihin iiiiiiMmrnTTrrimmrTMTTi

Attentie s» w» p>

Voor iedere VIJFTIG CJEBTTS, die men besteedt,
ontvangt mem EEBJ «OT in «le VERLOTING van
een paar PRACHTIGE Prijzen, nn reeds in de
Etalage tentoongesteld.

’

DOOR

LEO HERTZ,

M"iMMMj"^^

Stuttgarter Nleubeirnagazijn,

J'

SINGEL 1.130 Tolisis,

5

Uitstekende boeken

AMSTJERDAM.

lOORDWAL.

3e Druk.

2.90_

Ml

MAEIE HONIG,
.het nieuwste verhaal voor Meisjes van 12 tot i5
jaar. Smaakvol gebonden is de prijs slechts
1.90.
Te bekomen bii alle Boekhandelaren en bij de Uitgevers
SCHILLEMANS & yAN BELKUM, te Zutphen. (7277

is

’

\'-:.--'':'?'■ ' ' ■'■■'■ f.-"i

: ],'"■

OPSTANDING.
geïllustreerd.

Fransche üreukbanden zonder veer 1
1 nooit
pijnlijk
dragen
aan- fl
absoluut

vertrouwbaar,
in het
en toch
bevolen door tal van Specialiteiten en Artsen, zijn uitsluitend bij fl
m ons verkrijgbaar a ’2.50 enkel en 5 dubbel. Naar buiten met B
gj 15 cents verh. na ontv. v. postw. of onder remb.

H

’

UITGAVEN VAN COHEM ZONEN - AMSTERDAM.

IJAJST

met 32
26/17, Prijs ’1.25. 1
te Buiksloot.
Uitgave Stoomdrukkerij J. M.
Voorhanden bij alle Boekhandelaren in Nederland.
In 1898 uitte «Klzevier's Geïllustreerd Maandschrift» den wensoh 9
spoedig weder eens iets van Oom BJJSN's werk voor Kinderen te 1
mogen bewonderen, beze wensch komt nu in vervulling met dei
verschijning van dit Prentenboek.
(TG22)
in kleuren "gedrukteplaten en dito omslag, form.

Uitgave A. W,

■Job.

Sieketee I

BEÜEA

Buekenkastjes
f'l'i.
Cylinderbureau's
’7O.
,3
90,
5.50,
Bijzettafeltjes
7.50,
Teekening franco
Meubelfabriek. Spuistr. 260.
Telefoon 5366,
Amsterdam.
Op het nummer le tt en s.v.p.
(7494)_
;
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Ingen. ’1.90.
Prachtb. 2.50.

lm

’

S deelen
iln PracMbamd

’5.50.

’

6.50.

DE VERLOREN
7ft n M

’ t^e>-l
s°edko°PeDi

Ïfi
| (VSevrouw

nflVl F

Prii3 /°-5o-

(Schrijver van Sherlock Holmes' Werken) AAN HJBT HOP
VAN LODEWIJK XIV. Prijs ’0.30.
ADEL (Uit het Dagboek van een

J. KOOPMAN, %j£fss

MSTERDAM en NEDEBLANDSCH INDIÉ
IN VBBBINDINQ MET DE DIENSTEN DUB

PAJKJSTVAABT-MAATSCHAPPIJ.

.

van Amsterdam

van
Genua

te te Sabang te Sm- te BaF.Safd (Poeloe Wen) gapore tatia

tKoninginKegentes 5 Dec. 17 Dec. 22 Dec. 9 Jan. 11 Jan. 13Jan.
31 »
5 Jan. 23 i 25 »27 i
*iioning Willem 111 19 »
2 Jan. 14 Jan. 19 »
6Febr. BFeb. lüFeb.
tPrins Hendrik
16 » 28 ».. 2Febr. 20 » 22 » 24 ■
*Oranje
11Febr. 16 » 5 Mrt. 7 Mrt. 9 Mrt.
tKoning "W Hem 11 30 »
I
13Febr. 25 » 1 Mrt. 19 » 21 » 23
* Koning Willem
27 »
10 Mrt. 15 » 2 Aprü 4 Aprü 6 Aprü
tPrinses Sophie
*KoninginWilhelminal2Mrt.24 » 29 o 16 » 18 » 20 »
Deze Mailbooten hebben zoowel op de uit- als thuisreis te Sabang
onmiddellijke aansluiting op Dcli en Padang met da Booten

....... ..
.

_

. .

der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.

AFVAABTEJsT

2.50.

LOUISE STRATENÜS, Sg^Tso. iVJi^/^aof^ (tweede
LOUISE STRATEMUS, l^S?%Eso m (tweedegoedkoope Uit-ave)-

H. rnNiky
UUIIHiI

1

1 Ingen. ’1.90.

lln Praehtb.

Maildienst tusschen

I Via SABANGIPoeIoe Weh) eoIïNGAPORE.

—"

cüaüeaux pr Dames et Enfants.

SlB3Mfffll-MaBISCH3B3ii„IDEIILMD".
KONINKL.

"*■

i

■

I PmiMioliiot
m ïfflKl

1

Reclame Meaklen.30.

HERWOteN "I
««a"
fllilli
1
"**
h—^°- Coraelie mm \ g^
De Wïitkeijttffrotiw Nalüulia ?Dfl ESGüslruiÜ 1
l-Fokko Bos
"Wroiscan dOr
Ingen. /'1.90.

Telef. Interc. 1976.

Damesbureautjes

& ZOOI.-Utrecht.

Het beiangrijkst ö eoek

"'".

M

| „Sanitas", Weesperstraat 11, Amst.

Ing. ’2.40, geb. ’2.90.

MLAAS*EI van Ocm BEN,

'

■■—«hij

LEO TOLSTOï.

2e Druk.
Ing. ’2.40, geo. ’2.90.

Ing. ’2.40, artistiek geb. ’2.90.

f

woog*

LÉO TOLSTOï.

Ursula Hagen. ÖOïIOI 8D

KIXöKR-PAiiKET. P
Wat Aanlig!!!.

Onde Hoogstraat 1, Amsterdam.

1

/

J. F. A. VLAANDJBRJJBN.

uf ’5 tot

. COffIÉLIE

HOOGSTRATEN & G°.,

Patent Trektafels w&! / 50.

1/
tam

vindt men bij

Uitgave van

D. VAN Si,IN & ZOON.
Rotterdam. (76 0).

Telefoon 5602. /
/ Amsterdam.
/Prentbriefkaarten
Engros /

if

f

als Damesblouses, Damesrokken, Fantaisie en Kinderschorten. Linnen en Damasten Tafelstellen.
On b jtstellen, Tafelloopers, Tafelkleeden, Handschoenen. Zakdoeken, Fantaisie-Kussens en Sluimerrollen, Katoentjes voor Dienstboden^apannen, zwarte
en gekleurde Japonstoffen, Zibellnes, Homespuns,
Wollen Katoenen en Molton Dekens, enz. enz.

heel Nederland
(7110)
5.50.
Meubileering en Inrichting van
geheele Hu.zen, enz., in alle stijlen.
Zeer billijke prijzen bij solide
beaienmg onder garantie.

in vier weken uitverkocht.

I

door Mevr. S. MAAÏ-

’2.75.

JBggT" De eerste druk was

Trombmo met 18 tonen spelen.
| Muziekstrooken voor den 18 tonigen Trombino 35 cent.
Alleen verzending' tegen voorafgaande overmaking van ■et
r bedrag of besen rembours, door de Compagnie Ani ricaine.
1
AMSTERDAM,
ROTTERDAM.
Oude Brugstoog 21 bij den Nieuwendijk.
Reizerstraat 6.

fin ii 17

Jsj

Tweede Druk.

[j

ieawe Vriendjes

... f 5
1 Prijs
Franco door ge-

door S, ULFERS.

Wellen-Waker,« «Washington-Post.ii «Cavalleria Eustieana,« 1
| «Donau1 «."Sei mir gegrüszt» (Schubert), »La Paloma». en nog meer dan 200
uitgezochte muziekstukken kan men op onzen nieuw uitgeI andere
vonden

Verschenen bij /E.E.KLUWER,
Deventer:

I

«n f

i nfi fifin

L I^l Lüülddü"udUödllA

zgn op
dorp in Twente, waar geen concurrentie bestaat, hunne Goedederen in depot te geven, gelieven hun adres en conditiën op
te geven, onder letter L, aan E.
BROEKHUIS, Agent N. v. d. D.,
(7685)
Hengelo (O.).

Prijscrt. Eu geïll. Brochure op aanvrage franco toezending. (1958)

SUECHTS^/Hiliö"

ft

I

Nhanghai.

"

en Metalen

RSTORS, Amsterdam,

mooiste en voordeeligste

%\

geftne andere landen dan genoemde) voor
st
Blechts f B.ï>s
Dit in ons zon uiterst goedproernuniiner
koop reclame pakket F. Vraa»!
priJNli]st. UlUTisa
IMPÜKTEKS
f'ijte!str»at
559
Atv,sterdam.
Utcrens/r.
sd

"g

-

sorteering van

(/ave. uUiluitend van : HaicTeraAzoren. Arxentiaië
Auatralië, Filippijnen.
Hosnia. .Japan Porto-Uico Turkije, Tasmp.nië
Kijypte
Ceylon Qucenpiand. Luxemburg en Finland. (Volrekt

bad.

SP UITJEN enz.

ZOON, Alkmaar.

I

POSTZEGELS

EN

FABRIEK VAN IJZERCONSTRUCTIES.
(7439)
&

(iiEBH.

"

Albert Cuypstraat J>fos-270

druk

I met 'd staalplaten, naar teekeI ningen van Jozef Israëls. Fraai
I gebonden slechts /' 1.90.
B Vincent Loosjes: RINSKE
2e druk, geb. ’2.50;
§
2e druk, geb.’2.9o.
9

§^^
kS^s.

PERRY & Co., Anisterd.: HaSverstr. ca Galerij,

I

laf
**

BEDE.
ADAM
(7675) 1
7e druk.
goedkoope

in het volle Zuiden. Tuin.
Uitstekende Fransche Keuken. De modernste Oomfort.
Kamer alles inbegrepen van
af 4 Franken. Pension van
9 Franken. Men spreekt

beste, degelijk&te en daarom ook het ,
goedkoopste geschenk voorkinderen Men vindt
cc uitvoerig beschreven ln de geïllustreerde
prijscourant, die gratis en franco verzonden

g^TZ

AEMSTELS
MEUBILEES-INSiOHTING I

v.d. D.

""george eliot.
Nieuwe,

.

Gelegen in het Centrum en

(7487)
Hollandsch.
H. MOELOOK, Eigenaar.

4000 Gulden gevraagd.

Hf Jf»'

Imilk

fri CHTER's
het
§£^""ju
—.

F. AD. RICHTER & Cie., Rotterdam.

IWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWI
I
Riuce-nez §■
■■THERMUMETEKS
Hote! de Suède,
i|B
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\____\
Avenue Ilenulien.

.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi
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Anker-

gLsteenbouwdoozen

J-. l
Opgericht 1894. Leveranciers van het Rrjk, Ziekenhuizen en «Ziekenzoig». Telef. 2695.
Betrouwbare speciale Inrichting tot het leveren tegen zeer coneurreerende prijzen van S

f

12

E

1

f^^- i

EXTRA
DIRECT naar PADANG, JAVA en MAJCASSAB.
9 Dec. t JMJadura, Kapt. J. TEJENSMA.
Laadt voor Oleh-leh, Tagal en Pecalongan direot.
23 Dec. * Ambon, Kapt. G. A. ZEILINGA.
Laadt voor Tjilatjap direct.
Adres voor JLADmG- en PAKKETTEN:
Te Amsterdam: VJRACHTBUJEEAU STOOMVAART-MAATSCHAPPw
„NEDEELAND" (Handelskade).
Te Rotterdam : KUYPEE, VAN DAM & SMJEEE voor de schepen
& VEDEE voor die gemerkt tgemerkt *,
Adres voor Passage: AUdeeling Passagiersdienstt Prins Hendrik(oulty
kade 159, te Amsterdam, en bij de Agenten.
N.B. De vaartbeurten der schepen lmnnenjgewjjzigd worden.
fc VAN SANTEN
Boek- en Kunstdrukker^ v/h

HET NIEUWS VAN DEN DAG TAN MAANDAG-

30

JSUVEMBER 1903. 4e BLAD.
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Vierde Blad.
In de

Draadlooze Telegraphic.
„Times" van 10 JNovember

ÈelaiiTijji bericht

komt een

voer omtrent de laatste reis

vau net Engeiscne oorlcgrsclui> D_ui^aii'_, hetfveik, voorzien van eene Jiu_ircouï-.nsttiilati.e, üen
Sisten. Octoöer van Portstaouth vertrok: eu den
2asóen dier maanü ta uibraitar aankwam. Uo
reis werd meaegeinaakt door Marcoui zelf en
had' ten doel het nemen van proeven met de
meuwsce verbeteringen, door Juni aau zijne iuriehtugeii aangebracht. JDeze proeven zijn mét
schitterend succes bekroond gewordend Van
keu verlaten van Portsiaouth af tot bij aankomst to Gibraltar bleef ket schip in ongestoorde gemeenschap met het krachtstation te
Poldhu aan cic Zuidkust van Engeland, dagelijks werden dienst- eu purticuiiere telegrammen
gewisseld en den 29sten October ontving Kapitein Jackson, de commandant van ds „Duncau.",
zijne volledige instructies direct uit Engeland,
te Gibraltar, per draacüooze telegraphie. Do
luchtdraaen waren op het schip bevestigd aan
een gaffel, welke echter tijaens een zwarea
storm in ac Golf van Biskaje werd weg geslagen. Itaardoor werd de hoogte van opnangmg
der lucbtdraacn sterk verminderd, en toch bleven ds berichten zonder stoornis en even duidelijk als te voren overkomen. Hierdoor werd weder bevestigd hetgeen Marconi reeds bij zijne
laatste proeven op de Amerikaansche kust had
aangetoond, nl. dat, dank zij den magnetio dei
teetor, door hem sedert korten tijd ingevoerd,
de hoogte der masten aanzienlijk kan verminderd w-orden. Toen het schip voor Gibraltar
ten anker was gekomen, werden berichten gewisseld tusschen het station. Poldhu op de Engelsche kust en eene Marconi-installatie op
de rots van Gibraltar. Tot aan het vertrek van
de „JDuncaa , op den 3den No-v., werden dwars
over het geheele vasteland van Spanje heen,
berichten uit Engeland ontvangen, op den laatsten dag een telegram van de directeuren der
Ma! loni-Maatsckappij te Londen, gericht aan
den Gouverneur yan
om hem geluk
te wensehen met den uitstekenden afloop der
proeven. Men mag dus zeggen, dat sedert 1
JNovember de directe telegraphische gemeenschap tusschen Engeland en Gibraltar is tot
stand gekomen.
Geldersch-Overijselsche LandbouwMaatschappij.
Arnhem, Vrijdag.
inleiding van
Delangrijke
Omtrent d© zeer
deu lieer F. J. A. van Voilenhove, eivielitigemeür te Nijmegen, over „De voorbereiding
eener nieuwe \ogeiwet" kunnen wij nog het
volgende mededeelen.
fc..pr. ving aan met te verklaren, dat hij noch
lanubouwer, noch ornithoioog is; daarom is
hot dan ook niet zijn bedoeling uiteen te zetten
uur, iil een goede V'ogeiwet alzoo moet worden
opgenomen, ook wenscht hij geen ontwerp van
we o voor te leggen. Het is alleen zijn voornemen te wijzen op de richting, waarin moet
gewerkt worden, wil men komen tot een rationueele vogelbescherming.
Er zijn slechts twee landen, waar men op den
goeden weg is; in Amerika en in Hongarije.
jJaar is en wordt nog
steeds hard gewerkt door
de Eegeeringen, die zelf de vogelbescherming
tér liand namen.
Men ging in die landen van het gezonde
denkbeeld uit, dat, wil men komen tot een
doelmatige Vogelwet, men dan allereerst weten moet wat een vogel eet in de verschillende' tijden van 't jaar op verschillende plaatsen. Als men dat niet weet, mist men eiken
degelijken grondslag.
Er bleek al spoedig, dat men in Amerika,
noch in Hongarije, vertrouwd was met de voeding dccr1 vogels, zoodat men tot observatie
moest overgaan. Het onderzoek werd op ruime
schaal ingesteld ca duurde eenige jaren. Omdat de JRegeeringen speciale personen hadden
aangesteld, die zich uitsluitend met dit onderzoek moesten bezighouden, kreeg men een
macht van interessante gegevens, di© een nieuw
licht wierpen op het vogelleven, waarvan ieder
veel weet „van hooren zeggen", doch weinig
uit eigen ondervinding heeft opgedaan.
Zoo werd geconstateerd ia den Staat lowa,
dat door de ringniusscheai. in één jaar tijd
ongeveer 870,000 K.G. onkruid zaad is opgepikt. , Ook Jkuifleeuwerik, meerl, kwartel, vink
eten veel zaden. Aardig is het, hoe de musschen
verzot zijn op de zaden van paardenbioemen.
Van een. bepaald terrein met deze bloemen
bezet, was 3/4 doormusschen leeggepeuterd. Vooral de distelvink (putter) eet de zaden van een
massa composieten en laat, wat een groot
voordeel is, de vruchtboomen met rust.
In Amerika staat er een boete van 50 dollars
op, wanneer levende insectenetende vogels ;of
Jiun lijken worden vervoerd. Toen deze wet
voor eenige jaren, tot stand kwam, lag terstond
de bekende vogelveerea-industrie tegen den
rond. Het gevolg hiervan, was, dat er te
arijs een nieuwe industrie ontstond, om veeren
van minderwaardige vogels door kleuren meer
handelswaarde te doen verkrijgen.
Om hst publiek toot de vogelbescherming te
wmnen, werden vanwege het JLandbouwdepartement in Amerika duizenden exemplaren
verspreid van een boekje over de vogels in
betrekking* (trot den landbouw.
Sedert 1896 is in Hongarije de vogelbescherming een belangrijk punt van Staatszorg. In
dat jaar kreeg een bekwaam vogelkenner in
opdracht te onderzoeken, welke vogels in Hongarije vertoeven en wat zq eten; daarvoor werd
Dat onderzoek duurde
tfi.ÖOO kr. uitgetrokken.
ö jaar. Intusschen kon de onderzoeker, de Heer
Herman, in 1899 leeds een boek uitgeven met
prachtige platen over de vogels van Hongarije.
Een paar jaar later verscJheen van dit groote
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standaardwerk een volksuitgaye, waarvan 20,000
exemplaren gratis onder de boeren werden
verspreid.
Heer Van Vollenhove liet zoon exemplaar
onder de aanwezigen circuleeren; inderdaad was
|dit een takkend boek., want de mooie 2ra-

De „Times" voegt aan dit bericht toe, dat
niettegenstaande gedurende vel© dagen aanhoudend vaa Poldhu uit berichten werden overgeseind, de minder krachtige kuststations en
scheepsinstallaties, welke in' de nabijheid van
Poldhu aanwezig -waren, geen den minsten
storenden invloed hebben ondervonden.
Bovenstaand kaartje geeft de Lloyd-stations aan voor welker installatie met toestel-

len van draadlooze telegraphie de Marconi-

zee een belangrijke stap is vooruitgegaan.
Ook Nederland blijft in dezen niet geheel
ten achter. Wel wordt nog op de Hollandsche
basten geen enkel station gevonden, maar
door eene gouvernerncnts-conimissie worden dezer dagen proeven genomen, tusschen Amsterdam en, JKampein.:

vuren gaven de vogels weer in hun natuurlijike
houding, zoodat iedere boer jse direct moet
herkennen.
In 19U1 was het onderzoek reeds zoover gevorderd, dat 89 vogelsoorten als nuttig voor
den landbouw moesten worden beschouwd, hoewel bij ons slechts 32 soorten beschermd worden.
Zoo staan wij dus achter bij Amerika en Hongarije; onze Vogelwet voldoet in het geheel niet.
Wij weten thans, dat wij van onze vogels'
nog weinig wéten. En hoe zal men, slechts ;j
met die weinige kennis gewapend, nu een goede
Vogelwet kunnen maken 1 Wij zijn thans nog
even ver als in 1880, toen onze eerst© Vogelwet verscheen.
Vogelbescherming is een praotisch landbouwbelang.
■...'..".
En als zoodanig moet de quaestie ook opgelost worden.
Met dierenbescherming heeft d© zaak niets
te maken; 't is alleen de vraag: welke vogels
moeten uit een landbouwkundig oogpunt tegen
moord beveiligd worden?
Zoo vatte men in Amerika en Hongarije de
zaak op.
Daarom moet het onderzoek niet aaa eenige
liefhebbers worden overgelaten, doch moet de
Eegeering het zelf ter hand nemen.
Eesumeerendo komt spreker tot de conclusie, dat het nog lang geen tijd is een nieuwe
Vogelwet in te dienen, omdat men omtrent
de vogels als belagers of beschermers van den
landbouw nog veel te weinig weet in ons
land, doch üat het, onze gebrekkig© kennis
voor gogen, hoog tijd wordt, dat onze Eegeering een statistiek late opmaken.
Eerst onderzoek, en naar aanleiding daarvan een wet'
Deze heldere voordracht werd met aandacht

hij reeds een oproep heeft ontvangen tot bijwoning eener vergadering, waarin besproken
zal worden het aanleggen van een stamboek
voor Jhet Koode IJsel-vee.
JDoor een der leden werd nog opgemerkt, dat,
als het met dit stamboek niet vlotten wil, men
dan maar een Geldersch stamboek moet gaan
aanleggen.
Nadat door den voorzitter een woord van
welverdiende hulde was gebracht aan het aftredende hooMbestuuJcslid, den Heer ïeiland, werd de tójeenkomst gesloten.

De nieuwbenoemde commandant, de Heer A. J. VV.
is op Curacao aangekomen.
van der
Bij Kon. besluit is het iouragegeld, dat tot dusver
was toegekend voor deze functie, ingetrokken.

aangehoord.

. . ..

......

Bestrijding vond de spreker in geen enkel
opzicht. Alleen constateerde de Heer Harto g, uit Barneveld, dat na ingewonnen informaties, hem gebleken was, dat hoogst zelden overtredingen van de Vogelwet voor het
kantongerecht komen. Wat hebben wij, vroeg
hij, aan zoon wet?
JD© Voorzitter bracht jiamens de aanwezigen dank aan den inleider voor zijn helder
betoog; de geheele inleiding zal ia de ; .Mededeelingen van de Maatschappij" w-orden' opgenomen.
Door den Heer Van Doornik werden daarna eenige mededeelingen gedaan omtrent de
Onderlinge-Verzekeringmaatscliappijen. Hoewel
do commissie nog niet geheel- met haar arbeid
gereed is, kon toch wel worden medegedeeld,
dat zij het Beiersche systeem stelde boven 't
Belgische. Het eerste is bij de wet geregeld,
terwijl het tweede te veel op het particulier
initiatief laat aankomen. Inderdaad blijft de
oommissie het Beiersche systeem als het ideaal
beschouwen, al zal het andere meer aan de
bestaando toestanden aansluiten. Het eindrapport kan spoedig tegemoet worden gezien.
Vervolgens deelde de Heer H a r t o g nog mede, dat hij een onderzoek had ingeste.d bij de
handelaars in landbouwwerktuigen, ten einde
te weten te komen waar en welke werktuigen
er in 1903 in Gelderland zijn aangeschaft. Hem
was gebleken, dat in 't Oosten van deze provincie de meeste waren geplaatst; 't achterlijkst was de Betuwe Hij drong er verder
op aan, dat groot© werktuigen meer coöperatief zouden warden aangekocht door de afdeelingen of door d© landbouwers onderling.
De voorzitter herinnerde er aa.n, dat de
antwoorden op do prijsvraag in. zake landbouwwerktuigen tegen 1 Januari 1904 worden ingewacht en meende, dat men den uitslag daarvan eerst moet afwachten.
Verder deelde de voorzitter noi? nwij, dat

Maatsckappij reeds een contract met de Lloyd
gesloten heeft, en welke installaties reeds
voor een deel zijn uitgevoerd. Zij vormen, zooals
mem ziet, een keten om de geheele wereld,
Voegt men daarbij, dat schepen met Marconiinstallaties voorzien alle met elkander en met
die Lloyd-stations kunnen seinen, dan behoeft
het geen verder betoog, dat de veiligheid ter
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De kapitein W. Laatsman, van het 2e reg. vest.artillerie te Amsterdam, wordtbenoemd tot adjudant
van den regiments-commandant.

Ter vervanging van den 2en luit. J. de Jongk, van
het 3e reg. vest.-axt., wordt de 2e luit. J. F. Quanjer,
gedetacheerd te fort JPannerden als commandant der
vxedesbezetting.

In 1904, met 30 April, zal de volgende garnizoensverandering plaats hebben: Jhet le eseadron 3e reg.
huzaren vanJDen Haag naar Amsterdam,hetßeescadron
3e reg. huzaren van Amsterdam naar Den Haag.

28 November.
In een bijeenkomst van gemeente-ambtenaren te Maastricht is aan Jhr. Mr. Chs. Kuys de
Beerenbrouck, lid van denGemeenteraad aldaar, eene
gouden gedenkpenning aangeboden, als bewijs van
erkentelijkheid voor zijne bemoeiingen in zake de gemeentelijke pensioenregeling.

JDe geldelijke vergoeding, welke aan de tot Jhet
houden van dienstpaarden gerechtigde officieren ge-

In de plaats van den overleden strandvonder A. JLangeveld, is als zoodanig benoemd de
Heer A. Daalder, te Koog op Texel.
Tot penningmeester van den polder
Burghom (N.-H.) is gekozen .de Heer P. Buis Jz. te

paard.

durende het met 1 November j.l. aanvangen dienstjaar wordt toegekend, voor niet in natura verstrekte
iourage, is bepaald, te 's-Hertogenbosch 55. Bergenop-Zoam 58, Deventer en Zutfen 59, Breda, 's-Gravenhage, Haarlem en Roermond til, JLeiden, utrecht eu
Venloo 62, Arnhem 64, Amsterdam en Amersioort 65
en in alle andere plaatsen 68 cent per dag en per
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Schipbreuk. —: De bemanning van het
stoomschip „Anglia", der firma W. H. Muller
Schagen.
en Co., te Eotterdam, v/aaxvaai na den storm van
Tot molenmeester van den Niedorpei Zondagnacht op Borkum twee Jlijkea zijn aanpolder en hbofdingeland van de Niedorper kogge is gespeeld, bestond uit de volgende personen:
G. J. Kümp» gezagvoerder, uit Eotterdam;
te Nieuwe-Niedorp.
gekozen de Heer J.
Havinga. 1© stuurman, uit Eotterdam; J.
A.
Te Bolsward is feestelijk gevi.erd he=t Gosselaar, 2e stuurman, uit Delfzijl; S. Datema,
350-jarig bestaan van het Weeshuis, dat den 25eïi timmerman, uit JlioUerdam, A. Stempels, kok,
November 1553 gesticht werd door Hid, Hero Jelbertsuit Eotterdam;.A. JH. van. Vliet, hofmeester, uit
doohter, weduwe van Nanne Eeijns.
Eotterdam; ï. ~W, JHacLof, bediendej uit VJlaarTot bijwoning van het feest waren uitgenoodigd dingen; J. 801, matroos, .uit Eotterdam; C. O.
de oud-weezen, die hunne opvoeding over de laatste Kleynsoon, uit "Botterdam; K. Upeneck, hit
tien' jaren hebben ontvangen,van de tegenwoordige Finland; J. Scheppers, uit Veendam; H. Alvader en moeder; voorts de huurders van de zathen bers, hchtmatroos, J. A. den Boer, le machinist, C. de Wit', 2e machinistj J. Janssen.
en landen van het gesticht en die van de losse landen, met hunne vrouwen.
donkeyman, H. Buarda, stoker,.J. .Hoogeveen,
Des avonds waren deze allen weder in de feestzaal stoker, G. van den Akker, aile zeven, uit Eoten eveneens de Gemeenteraad, de predikanten der terdam.
i
Ked. Herv. gemeente, de leeraren van het gesticht,
Da gevojoden l^kep, zjia-^a»ii ,JHaw,njg.t, en .Van
allen met hunne vrouwen, en de oud-weesvoogden.
Vliet..
Na het bijwonen van eene soiree werd deelgenomen
Men schrijft ons nit Vlissingen:
aan een souper, dat een birjk gaf van den rijken toeDonderdagmiddag kwam een lorrie van de
stand van het weeshuis, evenals de ruime uitdeeling
aan de armen en behoeftigen in de gemeente, en de eleotro-tinfabriek in aan raking met de locomoverpleegden in het Algemeen Stads-Armenhuis en het tief vaa de stoomtram. 13e man, die de lorrie
R. K.. Liefdegesticht, benevens de verschillende voortduwde, geraakte hierdoor onder dit voertuig, waardoor zijn linkerbeen gebroken werd en
Diaconieën.
hij
naar het gasthuis vervoerd moest worden.
Aanvankelijk bestemd voor 12 schamele weezen, is
er 30 jaren .geleden een 68-tal verpleegd geworden JDe locomotief leed eenige schade en er moest
zelfs na terugJkeer uit Middelburg een andere
uit eigen fondsen.
machine worden genomen. Hierdoor ontstond
Voor de kinderen der slachtoffers.
Te eenig oponthoud en is de tram van 6 uur
Sneek sprak Woensdagavond Jacob. de Haan voor een uit Vlissingen en) 6 unr uit Middelburg dan ook
niet groot maar zeer sympathiek pubüek over den niet vertrokken.
nood der slachtofïerskinderen.
Bovendien genaakte om 6 uur op de JKleine
Gecollecteerd werd f 13.58, terwijl een steun-comifcé Markt de locomotief uit de rails, wat wederom
wordt opgericht, waarin reeds zitting hebben genoeen hlalf uur vertraging ten gevolge had.
men de heeren: Mr. P. O. Andreae, arrondissementslid 'van den Gemeenteschoolopziener ; M. ten
raad en K. Groeneveld, onderwiijzer, en dat waarArchaeologie en Beschavingsgeschiedenis.
schijnlijk nog uitgebreid zai wórden.
Gistel-middag; 3 uren heeft Dr, C. W. Voll-;
De politie te Vlaardingen heeft aangegraff, privaat-docent aan de Utrechtsche unien
houden en naar hét huis'van bewaring teRotterdam versiteit in. de topographie vaa GriekenlandgeJEomeinscJhe
lessen
Mythologie,
zijne
overgebracht, de'koopman T. H. v. T., die in Jhet in de
opend met eene nede, getiteld: „Archaeologie
Algemeen Politieblad stond gesignaleerd tot het onen JBeschHivingsgeschiedenis".
dergaan van hechtenisstraf.
Spreker had het zich tot een plicht
bij den aanvaag zijner academisch© lés
MARINE EN LEGER.
JDe bij de zeemacht benoemde officier van gezandh. baar mede te deeien,. door welke
2e kl. P. Geerke (arts) wordt geplaatst aan Jhet ten yan aJlgemeenön aard zijn onderwijs behospitaal der marine te Willemsoord, in afwachting heerscht zou zijn.
yan nadere bestemming.
'
Bij het "behandelen van iedr; onderdeel der
en zijn
De majoor T. E. M. van Lilaar, van hefc le reg. oudheidkunde zou hij 1 tot .zijn
huzaren te
is overgeplaatstnaar Deventer. eindoosmerk maken: de beschavüur&caaa^wida.
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Griekenland, De beseJhavings-geschiedeais <fer ontwikkeling van het geestelijk leven
,vaa de measchheid is het einddoel waarnaar
üv geschiedschrijver streven moet. Echter
is zulk een einddoel: thans nog niet volledig te bereiken. Is echter de beschayiiigsgeschiedenis dor oudheid nog niet rijp,
om opgeieekeiid te worden, zoo mag nochtans de academische lëeraar zich niet tevreden stellen met het aanwenden en het onderwijzen yan de analytische methode en hare
uitkomsten. Zijn hoofdtaak toch is: niet in
stille afzondering mede te werken tot het tot
stand komen der wetenschap van morgen:' in
erste plaats is hij geroepen om de wetenschap van heden te verspreiden en vruchtbaar
bo maken. In het vervullen vau deze taak zag
spr. de reden van bestaan van het onderwijs
iv tic oudheidkunde. De gevolgtrekkingen voor ac
beschavingsgeschiedenis uit do vaststaande resultaten van het historisch onderzoek te
.ie .:■ het essentieele, het eigenaardig belang
van ieder
van iedere reeks vau feiten
te doen uitkomen en tastbaar te maken, het
tragen in één woord dier beschavings.aedenis, die nismand nog kan jsragen te
beschrijven, zonder zijn onmacht te bespeuren,
maar waarvan wij nochtans
dat zij
de kern der geschiedenis is, dat zij datgene
is, waarom al het overige is, ziedaar- de taak
ten philoloog, van den archaeoloog. wien het
voorrecht ten deel valt 'de wetenschap zijner
keuze te onderwijzen aan anderen, die' zich
deze wetenschap begeeren eigen te maken. Na
vervolgens hulde te hebben gebracht aan de nagedachtenis van Jacob BurckJhardt en aan
Allard Pierson, op wiens werk „Onze geestelijke.
Voorouders" Nederland het recht heeft trotsch
te zijn, ging spreker over tot het eigenlijke onderwerp van zijne beschouwingen, de vraag nl.
ho© het onderwijs in de archaeologie opgevat
moet worden om dienstbaar te zijn aan de
kennis der beschavingsgeschiedenis.
Kortelijk schetste spreker de ontwikkeling der
archaeologische wetenschap, beschouwd niet
zoozeer naar hare resultaten, als wel naar hare
geestelijke richting.
Hij stond stil bij de opkomst en de ongemeene
beteekenis der Duitsche wetenschap in de le
helft der 19e eeuw en wees er op, dat hare
wijsgeerige begrippen en hare methode thans
het gemeengoed geworden zijn, waarop alle volken teren. De internationale wetenschap onzer
dagen is echter bijna geheel analytisch geworden: eerst in den jongsten tijd wordt door
moderne archaeologen weder met goed gevolg
de gedeeltelijke synthese *pr> de analyse vastgeknoopt.
Spreker behandelde daarop de methode. Wij
hebben, vervolgde spr., bij de studie der oudheidkunde de door Taine gevolgde methode
om te draaien, d. w. z. niet uit ras, omgevingen tijdstip, kunst en stijl te verklaren, maar
in de eerste plaats omgekeerd, uit de voortbrengselen der kunst de geesteseigenschappen,
die het raa op een bepaalden tijd en een bepaalde plaats kenmerkten. Daarbij heeft men
de fout te vermijden, van Jhet individueele bij
iederen kunstenaar te verwarren met de algemeene eigenschappen van zijn volk, hetgeen
kan geschieden door voor het verstaan en het
schilderen van de algemeene beschaving van een
gegeven tijdperk sleohts die stijlrichting in
aanmerking te nemen, die door het volksbewustzijn geijkt is geworden.
nDe geschiedenis der kunst in de oudheid,
van het standpunt der beschavingsgeschiedenis
beschouwd, moet niet zijn gelijk een lijn langs
de toppen, maar gelijk een lijn langs den grond,
waarboven bet gevaarte der bergen zich verheft." De kennis van den volksstijl, gelijk die
spreekt uit voorwerpen van dagelijksch gebruik
en ook van kunstnijverheid, is de beste leiddraad voor den archaeoloog. In de groote
beeldhouwkunst echter heeft de Grieksche geest
d© mogelijkheid gevonden zich op meer volkomen wijze te openbaren; doch ook hier zijn
het meest kenmerkend de algemeen typische,
de aan de onderscheiden scholen en richtingen gemeenzame eigenschappen.
Na nog de vraag beantwoord te hebben: waar
Ijègint de Grieksche kunst? welke van de Myceensche kunst te scheiden is, stelde spreker
de vraag, welke de hoofdeigenschap is van het
Helleensche ras, die zioh in de geschiedenis zijner
kunst openbaart.
Pierson beschouwde den geest van Hellas
als een rusteloos en nooit te bevredigen streven
v;i_a
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BIJENTEELT.
Buiten gieren gure winden; de meeste boomen

«taan ontbladerd; bijna geen enkel bloempje
vu-toont zich noch in de tuinen, noch in de

weiden, noch op de akkers meer aan ons oog.
En in plaats van de honigbijen, vliegen nu de
sneeuwvlokken, alias de winterbijen, rond. Natuur gaat meer en meer de winterruste genieten. Maar niet zoodra geeft de zon in 't
voorjaar meer licht gn warmte, of alles ontwaakt geleidelijk met vernieuwde kracht. Dan
sieren zich weer boomen en heesters in bruidstooi: frisch-groene bladeren en daartussclien
bloesems van allerlei schoone kleuren; Flora's
kinderen tooien veld en weide, tuin en akker;
jubelende vogels vervroolijken het landschap;
vlinders, bijen en andere insecten zweven in
dartele vlucht door de reine, zoele lucht, of
zetten zich op de geopende bloemkelkjes. Daar
vinden deze kleine schepselen ecu kostelijk
voedsel. En wat doet het bijtje bovendien.'
't Brengt van den rijken overvloed, zooveel in
zijn vermogen is, naar zijne woning; 't verzamelt ook voor de kwade dagen. Inderdaad,
hoe bewonderenswaardig is toch in geheel zijn
doen en laten, dit nietig diertje 't Weet schatten bijeen te garen, welke zonder hem verloren
zouden gaan. Voor duizenden guldens aan honigsap zoeken de bijen telkenjare uit bloemen en
bloesems. Jammer is 't, we hebben 'tal meermalen gezegd, dat er nog zooveel streken in
ons bloemrijk vaderland zijn, waar weinig of
geen bijen worden gehouden. Maar toch: de
bijencultuur neemt toe. Met elk jaar komen
er nieuwe bijenhouders bij, terwijl vele anderen,
die al korter of langer tijd bijen hadden, het
aantal hunner koloniën hebben vergroot.
Wat t© antwoorden op de vraag, door velen
tot mij gericht, of er in de biienteelt een goed

"'

naar hoogere waarheid en naar een ideale,
onbereikbare schoonheid.
Daarentegen beschouwt spr. als de determineerende eigenschap
van Hellas' geest, zijn streven naar maat in
alle dingen; deze eigenschap spreekt uit al
wat Hellas heeft voortgebracht en het duidelijkst wel uit zijn kunst. „Hellas' machtige
invloed op de beschaving der wereld, komt
niet voort uit een innerlijk gehalte van hart
of verstand. Zijn triomf berust op het volmaken van den vorm. Niet een onbepaald streven naar het oneindige, maar het bewuste
trachten naar de volkomenheid eener beperkte
schoonheid heeft dit volk van kunstenaars
groot gemaakt". Deze hoofdeigenschap der
Grieksche beschaving Verklaart ook de uitwerking, welke zij op de Europeesche cultuur heeft
gehad. Daarom is de geschiedenis der oudheidkunde een licht op het pad van wie haar
breed opvat: zij draagt bij tot kennis van ons
zelven.

Met een kort woord tot de studenten der
Utrechtsche Hoogeschool, waarin hij o. a. de
vrienden herdacht, wier moreele steun hem gedurende' zijne zwerf- en studiejaren had staande
gehouden, besloot Dr. Vollgraff zijne belangwekkende rede.
RECHTZAKEN.
Voor de Rechtbank ta Zutphen heeft terechtgestaan ds lieer 11. J. J. v. H., te Arnhem, wegens liet te hard rijden met een automobiel in
de gemeente Lochem, waardoor de paaiden van
den landbouwer Langeler,- uit Zwiep, schrikten
ca zijn knecht, B. Klein Wassink, dio ze wilde
bedwingen, onder den wagen geraakte en ernstig
gekwetst werd. De auto hield toen stil, en een
der heeren was uitgestapt ca had hulp veflesJnd.
Do burgemeester en de gemeente-veldwachter haaden bij het hotel „Stad Lochem" den beklaagde
er reeds opmerkzaam op gemaakt, dat hij veel te
snel reed.
De beklaagde, dio niet verschenen was, had voor
den rechter van instructie verklaard, dat hij niet
gezien heeft', dat Langelei- met de zweep wenkt»;
en voorts, dat da auto goen meerdere snelheid
had dan 8 kilometer pier uur (matige draf), ook
om het stof voor de inzittende dames, die voor
oene trouwpartij gekleed warien. Hij had ook niet
durven stilhouden vóór den wagen, omdat Jhij bevreesd was, dat de schichtige paarden in den
automobiel zouden springen.
Het Op. Min. eisciite 14 dagen hechtenis bij
verstek. Do knecht. B. Klein Wassink vroeg f 30
schadevergoeding.

Twee maanden geleden werd te Zwolle de vrouw
van J. T. in voorloopige bewaring gesteld als verdacht van afpersing en van mishandeling van Mej.
S., van wie zij herhaaldelijk gelden had geleend. Drie
weken daarna werd vrouw T. weder op vrije voeten
gesteld en naar de openbare terechtzitting verwezen.
Toen de vorige week de zaak diende, was de Officier van Justitie van meening, dat de ten laste ge-

legde feiten niet voldoende waren bewezen en requireerde toen vrijspraak.
De Eechtbank heeft thans uitspraak gedaan en
heeft vrouw T. veroordeeld tot gevangenisstraf van
1 jaar.

STAD-NIEUWS.

en

Politiek
de Vakvereeniging.
Mr. J. A. JLevy sprak gisteravond in „JFrascati" in eene vergadering van den Centralen Gemeentewerkliedenbond over het onderwerp: „Politiek en de vakvereeniging".
Alvorens aan den spreker het woord giegund
word, idirukte de voorzitter, de lieer Koster, er
zijn spijt, over uit, dat de opkomst zoo siecht
was. Hét eigenlijk doel van de vergadering was,
om uiteen te zetten, dat d© vakrereenig-ing neutraal dient ta zijn, welk beginsel reeds verleden
jaar op list congres to Rotterdam uitgesproken is.
De Centrale Bond heeft gemeend uitsluitend vakvereeniging te moeten worden, waarom men ook
niet aangesloten is bij den Landelijksn Bond van
Gemeente-werklieden, welke medewerkt tot verkrijging van algemeen kiesrecht. Een en ander
WBTd met een kort woord door den voorzitter
uiteengezet.

Mr. Levy, zijn betoog aanvangende, zeide, dat
reeds meermalen door hem gezegd was, dat religie en politiek buiten de vakvereeniging moeten
blijven, wil deze, zoowel óp sociaal als econuinisch
terrein, haar functie naar behooren blijven ver-
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vullen. Men moet niet uit het oog verliezen, ging
spreker voort, dat, wanneer de godsdienst eir in
gehaald wordt, het principieel gevolg zal zijn, da.t
d© menschen feitelijk de geloofsbelijdenis ter sprake
zullen brengen en dit wordt dan de twistappel,
wat zeer tegen den eisch en de kern is van eeno
ware godsdienstige vafcveréeniging. Meestal bezigt
de vakveroeniging economische wapenen en gaat
men nu voorbeelden uit de Schrift daarmede
te lijf, dan doet men het economisch karakter
geweld aan. Sprekers onderwerp is: „De verhouding van. de politiek en de vakvereemging", en
daarom wil spieker allereerst zeggen, dat aan de
politiek, evenals aan de religie, het terrein van
de vakveroeniging onverbiddelijk ontzegd moet
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stukken, die eene belangrijke rol spelen in de
dogmatiek van de leer vau hem.
Het eerste is het historisch maiteria^
lis m e, hetwelk ook door Marx: wordt gepredikt.
Hij zegt: de gansche vooruitgang van de menschheid is het gevolg van economische drijfveeron.
Verandert de economische toestand, dan wijzigt
zich alles, wat daarop is gebouwd. Het andere
anker, waaraan het leerstuk van den klassenstrijd is
bevestigd, is de leer vaa de meerwaarde.
Volgens Marx is 't alleen do arbeid, die de waarde
produceert. De arbeider, zeide spreker,
volgens hem, recht op de volle waarde, die zijn arbeid tot stand brengt. Hij leidt daaruit af, dat
cic kapitaal-rent© verdwijnen moet, daar 'de kapitalist zich die rente onrechtmatig toeeigent.
Deze stellingen of leerstukken, zeide Mr. Levy,
zijn do grondslagen voor den klassenstrijd en geven de richting aan, dio Marx zijn volgelingen
aanwijst.
De eerste grondslag, dat alles economisch zou
zijn in de maatschappij en mits het. gevolg van humanitaire en religieuze overwegingen, is tastbaar
onwaar, en dan ook door Marx, na overleg met
Friedrich Engels, teruggenomen, om te gaan zeggen,
dat alleen iv de menschelijke verhoudingen ook
de economisch© verhoudingen eau rol spe Jen. Ook
do tweede noemde spreker geheel onwaar, daar,
volgens hem, kapitaal arbeid in ruste en arbeid
kapitaal in beweging is.
De beide onware grondslagen voor den klassenstrijd, zeide spreker, hebben helaas de noodlottigs ie gevolgen. Ten eerste zedelijke verwijdering
tusschen werkgever en werknemer; ten tweede wantrouwen ou 'weerzin tegen iedere poging: om gemeenschappelijk te beraden, hetgeen voor beiden
nuttig kan zijoa, en ten derde, dat men als middel
cm zicJi te verdedigen aangrijpt de werkstaking.
Behalve de zedelijke gevolgen, zijn- er ook nog)
economisch, die noodlottig zijn.
Er wordt h.l. een toestand van onzekerheid göbcren, die noodzaakt, dat het kapitaal uit 6rbeiüs-ondernemingeii zich terugtrekt, 'belegging
zoekt op andere wijze, of naar het buitenland
verhuist. In een artikel in „Vragen des Tijds"
is reeds aangetoond, zeide spreker, dat die onzekerheid al achteruitgang beeft verwekt.
Het tweede economische gevolg is, dat werkgever en arbeider zich als natuurlijke vijanden
gaau beschouwen, wat ook samenhangt met het
zedelijk gevoel.
Ten slotte het derde, dat al hetgeen in ds
politieke wereld, d.w.z. in de wetgeving voor den
arbeid en do arbeiders geschiedt, beschouwd wordt
als lapwerk, zooaat men aan de ïnaa-tschappij onttrekt, d i e voorlichting, welke, noodig is om de zaken te doen slagen. Dit zijn nog maar noodlottige
gevolgen vom- de arbeiders in 't algemeen, doch
voor de gemeente-werklieden komt er iets jjij. De
gemeente is de werkgeefster, de. kapitalist, die
tot zich neemt dat, wat overblijft als j3e loonen
zijn uitgekeerd.
De ondernemerswinst komt in de schatkist van
de gemeente en naarmate die beter gevuld is,
is de gemeente meer bij machte belastingen

1

worden.

De Landelijke Bond van Gemeente-werklieden
beginsel, hetgeen blijkt
uit het strijdprog-iamma^ dat den statuten voorafgaat en uit de mededeelingen van dea voorzitter,
dat meegewerkt wordt ter verkrijging van algemeen kiesrecht. Spreker is steeds gewoon ronduit zijne meening- te zeggen en verklaart daarom
te zijn togen algemeen kiesrecht, in den zin,
zooals het in den jongsten tijd uitgelegd wordt,
0.1. om het armlastigen, bedeelden, ook te verleenen. Voor allen, die maar eenigszins in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien, wil "spreker het
kiesrecht, hetgeen ook uitdrukkelijk gezegd werd
in het ontwerp-Tak, waar spreker, toen hij in
de Tweede Kamer zitting had, vóór gestemd
heeft. Wanneer men het kiesrecht in handen speelt
van hen, die bedeeld worden, heeft men niet den
minsten waarborg, dat het kiesrecht niet wordt
staat lijnrecht tegenover dit

misbruikt.

Mogelijk, dat de kiezers wel letten op eigen
belangen, doch op die van de gemeenschap hoogstwaarschijnlijk niet. Misschien nog wel op de belangen van do klasse, waartoe men behoort. Be
mogelijkheid, dat oo.k in het Parlement de .klassenstrijd Wordt aangebonden, noemde spreker het
grootste euvel van een Staat of volk.

In de vakvereeniging moet. vóór alies nimmer
gesproken worden over algemeen kiesrecht ging
Mr. Lcvy voort. Als persoon, a.ls individu, is
iemand vrij oen eigen moeuing te hebben omtrent
al hetgeen in verband staat met JRegeeringsbeleid
en de samenstelling- en vruchten train het Parlement. Dit wil spreker niet alleen een recht,
maar zelfs een plicht noemen. Te betreuren
is 't, zeido spreker, dat die plicht te vaak beikeken wordt door ecu te eenzijdig kijkglas on men
te zeer gaat letten Op eigen richting. Ook is
't zeer te betrearen, dat men zich in hét algemeen
zoo weinig moeite geeft om op de hoogte te
komen van het ingewikkeld raderwerk der constitutionneele maatschappij, 't Neemt echter niet
en dat is d© roeping en plicht van
weg,
iederen burger, onverschillig welke plaats hij inneemt — dat hij zich op de hoogte te stellen
heeft van de verschillende zaken eu oen vrije
meening moet hebben.
Door dien plicht wordt verlevendigd het bewustzijn, 'dat men behoort tot do gemeenschap,
en men wordt er door onttrokken aau beslommeringen. JDerhaive. zeide spnëker, :1e individu, op
verminderen, enz. Wanneer nu de gemeente-werkde enkele uitzondering- na,, wetende, dat hij is lieden, op grond van den klassenstrijd,
de gestaatsburger, heeft don plicht eene bepaalde incemeente do kapitaalrente ontzeggen, <ïa,n zouden;
ning te hebben en daarvoor uit te komen, en voorts zij iets
doen, wat ongerijmd is.
te streven voor verwezenlijking van hetgeen zijne
Ten slotte onderwierp spreker het strijdprogrampartij beoogt.
ma van den Landeiijken JBond aan eene beDe vakvereeniging nu, betoogde spreker verder,
en legde er den nadruk op, dat, wanbrengt menschen samen, die bijna geheel dezelfde schouwing,
de politiek buiten de vakvereeniging gehouden
neer
inzichten hebben, wat economisch wel een voorwordt, het economisch bestaan van den arbeider
deel ls. Politiek gesproken, is dit een groot naverzekerd is en zijn zelfbewustzijn verhoogd wondt.
deel, want in de vakvereeniging wordt de burgerAl deze voordcelen worden in de waagschaal geniet geplaatst voor de gemeenschap en nare
steld,
men zich begeeft öp de breede waeischen. De eeiizijdigheid, waarmede zij krachtens teren wanneer
de
van
Een goed voorbeeld geven
politiek.
haar wezen de zaken beschouwt, die niet eendo Engelsche en Amerikaansche vakbonden, üit
zijdig beschouwd mogen worden, is eigenlijk het
een werk, getiteld: „L'évolution industrielle des
hoofdmotief voor spreker om de politiek buiten
Etats
Dnis", waarin de drie hoofdgroepen in Amede vakvereeniging te houden.
rika: „de ridders van den arbeid", „de federatie
Vervolgens zeide spreker, dat dit ook hot oorvau arbeiders" en „de Unie' van spoorweg-arbeideel was van de beide Webb's, die'1 iiet standaurdders' bosciiroveu zijn, deelde JMr. Devy ten
werk schreven over de vakvereeniging; spreker cislotte
iets mede.
teerde hieruit oen en ander, om to laten hooren, nog
JNa eenig debat werd de vergadering gesloten.
hoe eenigszins met ironie door den schrijver en
de scnrijister van het boek gesproken word over
de vakvereeuiging, die wel aan politiek doet.
MARKT- EN HANDELSBERICHTEN.
Thans zijn onderwerp meer practiseh beschouwende, vroeg spreiver, waarom tooi: algemeen kiesrecht f Alleen om oen klassenstrijd over te- Urengan
Maatenbroek, 2G Nov. Hooi en Stroo. Voor prima
liaiupereitaüuscn Hooi werd besteed J lö.— a lü.—
naar het Parlement en maatregelen te zien nebinneuveldsch uit Mastenbroek, Ueuemuiden en Urafmen als vrucht van zulk oen Parlement.
borst ie eiual. j 1..— a ld.—, 2e qual.
Het leerstuk vun den klassenstrijd, het dogma van stroo
/ B.— a ll.—,
./' —.— a —.—, alies per IUUU £ Kg. vrij spoor
Mar.-., iiangt nauw samen met twee andere leer- oi sscneep.
Handel redelijk

—

ooftbóomen, de bessen- eu frambozensuuike
bestaan is te vinden'/
e, do acacia's,, enz. enz., geven, neder op zijn
Om teleurstelling te voorkomen, deel ik hier
duizenden
lkj«
waaruit de werkzame
dadelijk mede, dat dit niet het geval is:
don kostolijken nectar halen, welke anders
Slechts enkelen is het langzamerhand gelukt. bijtjCs
J zou kennen, bagumen met het
gunt.
Men denke er wel aau, dat de opbrengst dezer verloren
lozen vun het „Praotisch Handboak yoor den Bijonwisselvallig
cultuur hoogst
is. Jaren met weiirkt uaur „öiearyUiu's Bieueuja.ur",
nig schoone dagon in lente en zomer geven "oor O. 0-.. Spongier; uitgave van 0. A. J. van
slechts weinig inkomsten. Die met de bijenDishoeck. Mot- liet aankunnen van oene bijenkolonie
teelt wil beginnen, doe het óf uit liefhebberij, moet u wachten tot Maart of begin 'April. U
ook eenige practische kennis to hebof om er eene bron van bijverdiensten in te dient echter
beu. Is er by u met zouveel belangstelling in
vinden. In het eerste geval kau men met ét'ui de
bijencultuui'
wekken, dut or oaas eene lezing
of met een paar volkon volstaan; iv het tweede op dut gebied to
door een ervaren jifikea' kan gedient men meer koloniën te- hebben. Eene houden v orueu; Gewenscht
zou het zijn, dat u
langzame uitbreiding komt altijd 't voordecvooral' eens de inrichting eener bijwhuis houding
ligst uit. Al is men theoretisch degelijk met eu de behandeling van een bijeuvolk " kon
de bijencultuur op de hoogte, eenige jaren van zien. Ik zeil' wil bogen 't voorjaar wel oen. goedo
oijenkolonic bij een mij bekend imker voor u kooeigen ervaring daarbij maken iemand eerst goed pen.
Ken gezond, krachtig bijeuvolk, met eono
tot een echt imker. De bijenteelt geeft behalve
iv 1903 geboren, zaa dan denkelijk f 7i/8
geldelijk voordeel, eene aantrekkelijke, lichte mopdorbij
a 1 9 kosten. Voor het overige verwijs ik u naar
bezigheid in de frissche buitenlucht; zij oefent bovenstaand artikel.
een weldadigen invloed op het karakter; zij
bevordert de huiselijkheid; zij leidt door het enG. W. V"., te B.vanDe provinciale afdeeling NoordZuid-Holland
de Vereeniging tot bevordering
aangrijpend voorbeeld tot spaarzaamheid, werkder Bijonteeit in Nederland is gevestigd to bezaamheid en ordelievendheid.
verwijk. Do afd. heeft ten doel het bevorderen
der Bijonteeit in haren meest uitgebreiden omvang.
Correspondentie.
Zij tracht dit doel o.m. te bereiken door hot
oprichten vaa
door het bevorA. 8,, te H. Op de to Eerbeek gehouden bijen-, deren van den onderafdeelingon;
aanplant van homiggevonde gewasen
wasmarkt
had
de
imker
J.
Kamphorst,
sen; door het vergemakkelijken van het vervoer van
honi^te Voorst, puike Mee. Ik weet echter niet, of
bijen, door het verspreiden van
kennis omtrent
'hij daarvan nog te verkoopen heeft.
mefc l°sson bouw en hot bevoideti-en van
u^jT^ll
het
gebruik
A.
D
Het
C.
te A.
is me niet mogelgk den
daarvan. JDe afdeeling bestaat uit:
door u bedoelden honig aan te prijzen of af te a. gewone leden; b. leden-begunstigiers; c. ledenkeuren, zonder dien te zien ein te proeven. Wil donateurs. In gameenten, waar tien leden gevestigd zrjn, kan eene omderafdeeling wolden opgeu mij een proefje
't behoeft nißt veal te zijn
ervan toezenden, gaarne wil ik u dan even belod00 tlol>l>oïl persoonlijk vrijen toegang
3i* alle
iiT' 1l?_
tot
richten, hoe ik den honig bevonden beb.
lezingen en tentoonstellingen van de afdeoling of de onder-afdoelingan, op vertoon van
A. JB., te 's-Gr. 't Gaat heel goed, eeno bijenhunne kaart vaa lidmaatschap ovor het loopend
kolonie in een stadstuin. In onderscheidene steden worden reeds bijenvolken, zoowel door damee, }aar86? Fl *««i«t Kelting, te .^tpoort.
«~~->
als door heeren, gehouden, en wel met goed gevolg. is voorzitter dar aiüJeeüng.
De vele bJoeraiTarkia-i, da talrijke siarheestere, de . JDï. J. G. £L de M.. te JEL Mot müne hommel-
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kolonie bon ik wederom niet gelukkig geweest. JDe
diertjes zijn langzamerhand óf bezweken, óf vertrokken zouder _erug te koenen, ia 't begin van
September verkeerde de familie nog in gooden doen;
Idem nog honig en broed on zo vlogen het
jat hunner woning
eene Amerikaansche
bijcnuust zonder raampjes
lustig uit en in.
Dut was bepaald een 'aardig gezicht. Toen de
weersgesteldheid spoedig duaj-op guur en opnieuw
regenachtig werd, verminderde de bevolking zeer
snel. Aau gebrek kon dit niot toegeschreven worden, want ik had do kolonio volop puiken honig
in do raat, afkomstig van mijne bijen, gegeven,
en daarvan hadden zo tamelijk veel opgesmuld,
Thans is do geheele kolonie te niet, want ook
de moeuerhoiumel is verdwenen. Ik had ze haar
nestje laten behouden met droge aarde er bij.
'k Hoop 't volgend jaar de proef te herhalen':
k vind het met u zulke hoogst belangwekkende
dieren.
W. K., to W. Wees zoo goed bovenstaand artikel en hot antwoord aan A. 8., te 's-Gr., te
lozon. Nadere beantwoording uwer vragen volet
per brief.
W. v. Z., to E. JDe boogjos en iß&mpjes met
honig, welke 't volgend voorjaar zullen moeten
dienen, blijven 't best bewaard in een droge kist.
Deg daarin een Stuk ongebl usohte kalk óf plaats
er oen schoteltje met droog zout in: kalk en
zout nemen veel vochtdoolen tot zich. Verzegelde
raten blij von langer goed dan onverzegelde.
De honig in onverzegeldo celJkm gaat door den
invloed der lucht en door de vochtigheid licht
verzuren; bovendien slaan zulke i-aten spoediger
uit, dw.z.: zij beschimmelen. Om meerdeir» zekerheid to hebben, geef ik ü dein raad de raten
tot aan den verzegelden honig in te korten; de
verkregen stukken raat met nog onverziegelden honig
ban u in een JBJeulsch potje bemuren, of bij deu
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voerhonig voegen.
Mej. G. 8., te W., en anderen. In bovenstaand
artikel worden uwe vragen beantwoord. Mag 5.'-u daarnaar verwijzen}
Eerbeek; 26 JNov. 1903.

J.
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£> Articles de Paris g

DE ZAANLANDSCHE ZILVERSMEDERIJ.

Advertentiën:

—
SPECIALITEITSZAAZ

van 3of minder regels ’0.95,
elke regel meer 30 Gent.
Liefdadigheids-Adver tentiën halven prijs, zonderrabat voor tussehenpersonen

Kalverstraat 51.

AMSTERDAM.

1 JACOB VAN COEVERDEN.I

in TA.jmEJLr- en SEIÏVIESZXLVJEJK,

in ZILVER van Antieke Stijltoewer&cingr,
: heeft eene uitgebreide kenze in Taschbeugels, Ceintuurgespen, Wapen- en Beeldlepels,
Jitagère-Zilver,
»De Veluwen, Nunspeet.
Thee- en Likeurlapels en Servetbanden, Armbanden en Lange

Bouwgrond 25 cent.

'

Hettmgen, benevens eene groote verscheidenheid m

(2273)

SIGAREN in DEPÖT.
Aan Winkeliers, ook aan

te

bericht, dat het te zijnen overstaan
Barticuop 24 Noverauer 1.1. in veiling ge- ; lieren, met prima
referentiën. Bill.
brachte Heerenhuis en Erf en Condit. Br. fr. lett.
S E, ALTA &
Tuin te Arnhem, aau den Veiperv.
Beursstr. 17, Amst.
buitensingel No. 6, kadastraal be(6703)
kend gemeente Arnhem Sectie Q,
nommer 581, groot 5 Aren 44 Centiaren, behoorende aan den Heer
Mr. F. G. CAN_NË.\iAN, bij inzet,
liooging en nahooging in bod
is gesteld, met 6uo hoogen, op de
som van
’19147. !)ainralii\M..S,
De toeslag blijft bepaald op I
Prinsestraat 47, üen Haag.
JDinsdag 8December desavonds
No. 1 40 et.
Merk A. 35 c.
te 7 uur, in het »<Jentraalgebouw«
| No. 2 37>£. Preanger N". 150 »
in de Bakkerstraat te Arnhem.
N°. 265 i>
»
Het pand is te bezichtigen op | No. 3 25 »
No 4 20 » per y2 Kilo.
Dinsdag 1, Woensdag ï, DonderBij 2>£ Kilo 2 Cent minder per
dag '6 en Dinsdag 8 Decemuer van
y. Kilo,
bij 25 Kilo groot rabat.
1 tot 4 uur 's namiddags op vertoon van een toegangsbewijs, afgeBetaling coutaut. (8575)
geven door voornoemden Notaris.
.Nadere inlichtingen te bekomen
Haematogen Dr. Hommel
saii
te zijnen kantore, zoomede bij den Vaf**}
1.50. Emserpastilles jUAO.
Heer' Air. G. B.
Advocaat ca
EmserzoutÓr.
bandow/O.isö.
Procureur te Arnhem.
Verbandkisijes / 2.50. 'Bedslof
’2.— p. M. Roode Leeuwtje,

Geld wordt verstrekt

.

op le en 2e Hypotheek, ook voorschot van af f 100 tot elk bedrag;
ook op Meubilair en Koopmansgoederen. Cond. billijk. Inlicht.
kost. le Helmersstraat 154. Kant.
van lü—2 en 7—9 uur.

OpSeirïiiig.

Stoom Koffie-Branderij

DE KLERCK & Co.,
Aiiisieriluiii.

**JfJn

bussum7~~

’

Vijzelstraat 28

(7x66)

Huize„Thesïdolija",

Publieke Verkooping

Voor het

van AssisBiJKsexamenkan
een Jong-

tent-Apotheker

mensch, woneuue te Amsterdam,
gezond ,en flink van persoon,

goed onderwijs genoten heobende,
16 jaar,, vau nette burger
'kosteloos, extern
ouders, P.
geplaatst worden in een drukke
Apotheek te Amsterdam. Br.fr.
met opgave van geuoortedatum
circa

antecedenten, onder letters
O O 191, Nieuws van den dag.
en

Velpsche RijtiifaMet

Voorhanden diverse Jftfieuwe
RIJTUIGEN.
(750Ï)

T.A. BUITENWEG, Velß, Held.

SllcÉiiS le Paard]

Herstellingsoord,
Lochem.
een prachtvolle gekleurde Plaat,
op "Woensdag 16 December
Mevr.U. H. U(jiJ v. WiJiiE, Direc1903, des avonds i uur, te Bussurn, trice
Groot 102 X 140 cM.
;
HUINIJNK,
Dr. TEN BüKKEL
Ju het Hotel De Rozenboom, ten
jUUP, diploma franco door geheel Nederl. voorslechts
I
beh.
Zr.
Geneesheer;
van
den
:>verstaan
Notaris K. J. Burgerziekennuis,diploma
5 0 Cent.
massage.
PERK, van:
Prrjs van ai 3 per aag.
(72i0)
Verkrijgbaar bij :
(7514)
ongeveer
jaren
Eene
20
1
ii Dalvemaansteeg 4—6.
1
goed
bestaande,
beklante
KI Amstd 52.
Bloernis erij te Bussurn, aan miiiUllillllllil liiiiMiMe^ia^^iaamw»
" . llUg_o1 1 Damrak 56.
de Eslaan, bestaande uit:
!
Bapenburg 101.
lli.tiö Aren Tuingrond, Woonhuisje, 3 Schuurtjes, Warme Kas
Voor het aanstaande
door Emma Kraft.
(12 X 5y M.) met 150 M. Verfeest wordt ten zeersteSt.-Nicolaaaaanbevolen
warming, dito Kas (12 x 4 Mt)
In prachtband, met 6 groote M
platenv.H.C.enJ.A.Louwerse
met 60 M. Verwarming, benevens
steeaen bak met 5 ramen.
f 2.50.
Te bezichtigen: dagelijks behalve
van EmmaJKrait, S
De
verhalen
des Zondags, van iO—4 uur.
door Betsy uft het JJeensch verTe aanvaarden 1 Februari 1904.
taald, vormen een smakelijk jm
Bree er bij Biljetten.
boek, met goeden inhoud voor H
Nadere inlichtiagen geeft voor- !
kinderen van B—lo jaar.
vervaardigd door
(7760)
I
noemueNotarisßEliK.teilüversuiD.
de Koninkl. Luxe-Broodbakkerij,
N. Rott. Cour.
Do Notaris A. N. J. VOS te I
PAUL C. KATSJEJR.
Uitg. P. KLUITMAN, Alkmaar.
Amersfoort zal op Dinsdag 15
December 1903 dcs avonds 5 ■in Miii_iwinr.ii_rTia»|__________H___i

’

MlÉpflvoorÜfltal
■
■

|

in het koffiehuis, bewoond
de weduwe J. J. KAMERBEEK., te Soest (wegens overlijden
van den eigenaar)

uur,

te

Prima GEPASTEURISEERDE ROOJVLöOTER, behare

Pubüek Verkoopen:

reid onder controle vun het Geldersch-Overijselsch Boter-Gontrcle1.40 per K.G. franco
station,
huis, verpakt in kistjes van 2i£ en
iys K.O. en in vaatjes van 10, 20,
25 en 60 K. G. onder rembours ofna ontvangst van Postwissel.

ln de Gemeente Soest.

I^eisc flink gebouwde

’

Huiseïnge,
waarin sedert vele jaren met
sucoes de

Bakkersaffaire

wordt uitgeoefend, met Schuur,
E rf en Tuin, zeer gunstig gelegen
aan den straatweg in de onmiddellijke nabijheid der Hervormde Kerk
i n
van het Station Soest, groot
6 A. 90 cA.
in eigen gebruik bij de erven
W. VAN DEN HOVEN.
Aanvaarding bij de betaling der
kooppenningen op 15 Maart 1904.
Breeder bij biljetten.
(776_)

Voor Amsterdam verkriigbaarbij
P. GIJSWIJT, Van Woustraat 45,
(2966)
voor denzellden prija.

' Voor jouge Dames! I

Bekendmaking.

Else van Brabant

Van Troost in Weileii,

Het A B C

Burgemeester en Wethouders van
Il he d e n zuilen op Donderdag

10 December 1993, des na- j
iv uidags te 1 uur, ten Gemeentehuize teDeSteeg, in het openbaar I

AANBESTEDEN:

De levering der Schoolbehoeften voor de 11
Openbare Scholen, voor
den dienst 1904, in twee
perceelen.
De voorwaarden liggen ter lezing
ten Gemeentehuize te de Steeg.
De Inschrijvingsbiljetten moeten

aer Huiswil I

door Selma Poets,

in prachtband f I.^o. m
Practiseh geschenk vooralle yj
(7576)
jonge dames.
Uitg. P. KLUITMAN, Alkmaar. |
Geen Levensverzekering-Maatschappij verstrekt vollediger inlichtingen omtrent den aard harer

beleggingen dan de „Utrecht",
Leidscheßtraatweg 2, 3 en 4,
te Utrecht. Voor liet sluiten van

op dea dag der besteding vóór 10
uur v. m. ten Gemeentehuize zijn

Lijfrenten

ingekomen.

De Steeg, 26 Nov. 1903.
Burgemeester en Wethouders voorn, i

verdient zij dan ook het
volste vertrouwen. (2977)

BRANDT.

NIZZA
Eenigst Hollandsen

Aanbesteding.

adres

C. E. M. LUGT,

1903, des namiddags één ure, in
het openbaar aanbesteden:

De levering van het druken bindwerk, van de schrijf-,
bureau- en sohoolbehoeften,
benevens van de schoolboeken, ten dienste dergemeente
AlKmaar,gedurendedejaren
1904, 19U5 en 1906.
De voorwaarden van aanbesteding, de ïnschrijvingsirjsten, alsmede de verschillende modellen
liggen ter secretarie der gemeente
ter inzage op alle werkdagen van
9—2 ure, terwijl een afdruk van de
en het tarief voorde
voorwaarden
levering van het drukwerk aldaar
tegen betaling van ’l.— verkrijgbaar is gesteld.
Inschrijvingsbilletten (op zegel)
in te leverentergemeente-secretarie
vóór of op Donderdag 3 December
a.s., des middags lü ure.

Burgemeester en Wethouders
voornoemd:

G.
0. D.

Voorzitter.
Secretaris.

voor

Snij bloemen

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR zullen op
Donderdag, den 3en December

,

Avenue Villermont 27.
(6780)

foor

WiÉrproFisifi.

De Zeeuwsche-Hollandsche Aard-

appslenhandel, JacoD

van Len-

364—366, levert puike
Klei- en Zandaardappelen
voor Winterprovisie, tegen uoncurnepkade

waren, Vernissen, Albastine,
etc. zijn mede voorradig. (1586)

!een2eSlypotlseek
beschikbaar,

Puik! Puik MPuïk!

I

platen

Innchting wordt gehouden in het
Geb. «Eensgezindheid», Maandag
30 JNovember, 's avonds 7 uur.
Dinsdag en Woensdag 1 en
2 Dcc, 's morgens van 10—12 uur,
's middag van 2—5 uur en 's avonds
van 7—lo uur.
(7700)

en ziet goed
toe, dat men ze u geeft.
Koog aan de Zaan.

Onovertrefbaar is mijn kwaliteit fijne Zandaardappelen.

Monsters, wit op schotel a ;' _$.—
en geel op schotel a
3.25 per
H.L. Franco aan elk Station, goed.
olijven tot Juli i904.

’

Prachtige zure Bellefleurs,
zuiver gepiukt en verpakt in manden van een halven H.L. 4.—
dito zoete f 2.50 per % H.L.
A. DteKkEK, Hoeve uWerklustt,
Vlijtscheweg B 30, Apeldoorn.

’

in kistjes van af

f 1.25fr°. Thans
inhooidzaakChrysanthemums,
bij J. H. JKRUSJEMAU", Warmond.
(7416)

Duitsche Taal,

Eleetrische Geleiiipi

JKeizersgracht 85. Amsterd.

HUWELIJK.
JERNSrIG.

Vraag

kw.lö^'ct.

„Germania",
(6715)

Arnhem.

van W. K. ue

Bruin,

NIEUW 1

met

50 platen van Braakensiek.

C. Joh.Kieviet, FRITS WARDLAN D, 2« druk,
met 50 platen van

Braakensiek.
Adona, "WEGGELOOPEN. Een bijzonder grappig boek,
vol platen van Cccii Alden.
Kipling, FLINKE ZEELUL 3° druk, met platen.

iWifflOffll
Mooiin egroot
formaat.
Adona,
Adona,
Adona,
Oe

De Spoortrein
Zoo spelen wij
Kunt ge al tellen

IDe

Motorwagen.
Poppenviiia,

met veranderbare trainers.
Elk bock slechts ’0.75.
Uitg. P. KLUITMAN. Alkmaar.

verschenen: vel 2—l van den eersten jaargang (1903) van: De
B. D. A. v. d. WOUDE, Zwartsluis, Rechtspraak van den Cenlevert franco station, vrij zicht, tralen Raad van Beroep in
zake 's Bijka-ongevallen-Verzekering,
Veeren-Bed, Peluw en Kusuitgaaf onder reaactie
sens, groot 2 pers., nieuwedubbel Periodieke
van Mr. W. JHJ.M. WERKER,
gezuiverde Veeren, linnen bewaste
Griffier v. d. Centr. Baad van Bel'ijj_.,l wollen, 1 watten, 1 molroep. Dit werk is voor leden van
ton Deken, Bed en Poluwovertrek en 2 Matrassen, voor Baden vanBeroep, Advocaten,Werkgevers en Vakvereenigmgen noodBetere kwal. ’35, iets extra’46. zakelijk. l
Vel 2— bevatten o.a. uitspraken
Reeds Duizendenin binnenvan den Centralen Baad van 25
en buitenland geleverd.
16 Oot. en 25 Oet. 1903, beEen solied 2 pers. prima Kapok- Sept.,
nevens
uitspraken van de Baden
Bed, Peluw en Kuss. ’1 1.75, met 3
Dekens, Overtrek en Matrassen ’24. van Beroep te Arnhem,Leeuwarden,
Middelburg, Eotterdam
Specialiteit in (6203) Groningen,
en Amsterdam. De uitgave wordt
geregeld è, 20 Cents per vel druks
(7663)
voortgezet.
met gewatt. voering, woll. Damast
Gordijn, Bedje en Kuss.
Ledekan ten, Matrassen enz.
Vraag Prijscourant mat Teekeningen
100 prima ’5
„
50
2.75.
Na ontvangst postwissel of remHei. Bijbelseh A B C of bours franco door geheelNederland.
A. NOLET, ierseke.
Christelijk Alphabet, met (7759)
Plaatjes en Versies vanH.
Prijs 70 Cent, 2o ex. f 15,50 ex. ’25.
B hen en.
VV. J. VAN VAS.
De SCHAATSEN van A. K.
lIOEKd.TItA & Co;, te
"War ga, op de Tentoonstelling
Adam, le Helmersstraat 81, Lis en Wintersport 20—24 Novemverstrekken Credieten van af ber 1903 te Alkmaar, met de Zil500, onder borgstelling of andere veren Medaille van H. JM. de
zekerheid.
Koningin, en de Verguld Zilve(7186)
ren Medaille uitgeloofd door
den IJsbond «Hollandsch Noorderkwartier».
, Onderget. zendt wederals vorige
Geïllustreerde Prijscouranjaren 2>2 kilo xaai naonvangst ten gratis en jranco.
(7738)
van postw.
1.30 tr'. door het
geheele

Sint Mcolaas.

’

—

’ I^köïniïiër TaaT.
Éclit
Bijk.

’

(7601)

Confiseur, Dokkum.

HUWELIJK.

Een Jongmensch, 25 jaar. P. G.,
niet onbemiddeld, goede positie,
wenscht kennismaking met fatsoenlijk Meisje, met vermogen.
Geheimhouding verzekerd.
Br. fr., lett. Z V 131, N. «.d.D.

Nederl.
Academie van
Kfimr
MalttaiaÉiieT
Mevr BOOaEBOOM, Deskundige

ie J-elmersstraat 7 3 tmis,
sterdam. aOT Consult vanAm2-»
uur, behalve Zaterdags en Zondags.
Verstrekt tevens schriftelijk advies.
Het beste voorbehoedmiddel
met georuiksaanw. ’7.50. (2755)
Vrouwenhulü
en f 4.—

Accoontants,

te UTRECHT.

Het Examen Boekhouden
zal worcien gehouden op 22 en 28
December
a.s. Aanmeldingvoor
10 December bij het Secretariaat,
Keizersgracht 758, Amsterdam.

kante, gescliiiclertic

TROMMELS,

inhoudende V 2 Ko. geurige
üend s.v.p. pos twissel
van
1.25, l.ao of 1.00,
met opgave aan wien en
wanneer men afzending verlangt, aan

I

’ ’

|

BöLUËR

k ZOON,

StrijkinriciUing'ën.

,

Doetuw voordeel en zendt u weJßoor-

j
den
en Manchetten JNATnaar
BLOMI VAN WJkfiZJüJL's

IStoomwasscherij
„c,DE LWEISS",

60 000 M. Heeren (ook

Looiersgracht 4a, Amsterdam,
een Machine in werking is
f( gesteld, welke Boorden en Manchetten prachtig wit, lijn van glans
<en gelijk nieuw afwerkt.
Onmogelijk kan handenarbeid/
hiermede gelijk gesteld worden,
zelis siijtage wordt hierdoor aan-

maar goedkarak., ontv. nad. ml. en
Berlin S 42.
portr. door

111111111

’

Hofleveranciers,teBolsward.

HUWELIJK WDlTlfv°e
Prgïï:
z. Verm.)

iwaar

. (7652)

lIIIIWIIIIIII

en Meisjesboeken 1 :merkelijk voorkomen.
prachtband Jt 1.55.

IJoups
in

'bijDeminstens
pn_zen zijn 1 Cent per stuk
100 stuks, en m enkele

g

C. Job.

Frans van Dorantll.
W. P. de Vries, I'lerre Urlsart.
P. Visser, Heeinskerck
op No.a-Zembla. El
Marie Honig, MiUie's Vacantle.
Bete} Vier Mchttjes. Uitliet NoorsclM

A. C. Callenfels

Intocht van Sint Nicolaas.
Nieuw 4° prentenboekf 0.50.
Uitg. P. KLUITMAN, Alkmaar.

iiMMimrii^^

(legarneerde Wiegen

Zeeuwsche Oesters.

I

voor complete Meübileering,
Meubelfabriek, Behangerij,
.Keizersgracht ltt.
Telefoon 4402. (9202)

II lIIIIIHIII II
Boekhandel, v/h GEBR. BELINBij -I'AN'i'E,
te 's-Gravenhage, zrjn

Voor St-f*£icoiaasCadeau
dit jaar zeer mooie, Tier-

A.J.J.
VAN GOOI,
Magazijnen

Uitgave P. KLUITMAN, Alkmaar.

OVJERIJSELSCJHE

Door eene beschaafde.
Weduwe, P. &., zonder kinderen, met eenig vermogen,
wordt onder geheimhouding
kennismaking gezocht met
flink degelijk Heer, van middelbaten leeftijd.
Br. Ir., lett. R O 147, N.v.d.D.

BXJttli^HSHlSSXS^ËfilHfflHflißHii^ffiflß

Per

uitsluitend
inlichting

"HUWELIJK."

Een net en knap Jongmensch,
30 jaar, P.G., degelijke positie, w.
k. m. met een net Meisje uit den
netten burger- of boerenstand, of
jonge wed. Steller dezer is gevestigd
in gezonde streek n.b. Amsterdam.
Br. fr., lett. W W 198, N. v. d. D.

onder

—

’

(4157)

bekende WinteraardappeDe
len, zoolang de voorraad strekt,
elk

’’

Algemeene Telephoon-Mpij.,
voorüeen RIBBINK VAN BOEK & Go.,

Hoeve Buitenzorg levert de

franco
è,

laar, Groot Historisch werk uit
den tijd van den Grooten Keurvorst,
met 16 Platen. Prijs / 2 40.
2. A. NIEMANN. Pieter Marits,
lotgevallen van een Transvaalschen Boerenjongen, met 16
Platen.
2 beroemde Werken
r»F
Ufc met 32 fraaie platen
samen voor slechts 2.—. In
2 Prachtb. slechts 2.75.
Als extra toegift voeg ik
er nog tijdelijk bij: 2 Aandeelen in de a.s.PremiënVerloting van Massief Zilveren Serviezen en Effecten,
welke spoedig plaats heeft.
Zoon aanood komt nooit terug.
Verkrijgbaar bij D. BOLJLJE,
JBazaar van Goedkoope Boeken, te
Rotterdam. Franco na ontvangst
Pustwissel van slechts
2. of
2.75, waarop vermeld:
slecbts^/
Adelaar en Marits.
(7653)

Fijne Bloemen,

Aardappelen. Winterprovisie.

C. Joh.Kieviet, DIK TROM,Derde druk,

reerende prijzen. Monsters met prijsopgave gratis op aanvrage. (/3<9)

DE BAZAAR
van de Ned. Herv. Diakonessen-

in de winkels Urlings
Patentstijfsei
HOE KAN DAT???
Vraagt
{2.
Voor
sl
e
chts
JACOB JDUYVIS.
1. Onder den Rooden Ade-

Uursu» en Privaatles.
Billijke Conditiën.
(72aü)
HUGO
Leeraar M. 0.,
Achterhurgwal 123,b/d.Hoogstraat.

ltente 4 a 6 pCt.
Ook Voorschotten met en zonder
borg aan betrouwbare personen.
Fr. br., 1 tt. S D, Alg. Adv.-Bur.
W. MEEBKOTTER, Amsterdam.

Hoogst Bekroond.

De Secretaris:

C. J. DE LANG EVERTSEN.

Zeer doelmatig tot 't tegengaan van
Vocht en aanbrengen vanFransche
Grijs,Kose, etc, met bijbehoorende Dek- en Kleurstoffen,
ten dienste van met Portland bepleisterde buitenmuren, alsook voor
witte binnenwerken, in puike qualiteit te bekomen met gebruiksaanwijzing bij de fabrikanten D. H.
SCHJMUHE & Zn., Kantoor Leidschegracht 26, Amsterdam.
Vele attesten van goedebevinding
liggen ter inzage. AllesoortenVerf-

NIEUW 1 Ch. Krienen, KAREL VERMEER.

| BEDüWABfiIEK.
Opgericht 1876.

in prachtband t' 1.35. S
Bijzonder fijn gevoeld en fijn g
geteekend. De Indische Mereuur. JS

SILICAAT.

Vraagt de prachtige Joogeusboekeo van f 1.90.
met 5U

Wegens opheffing der isskrf
Ü FISAIE UITVERKOOP tegen veel c©
CO
verminderde prijzen.

***"

Baüketiettm, St. Nicolaas,
station
rembours
H.L.
f 3—
Boter Specoiaas (in blik) G. JMJULDEJEIJ,Apeldoorn.
Kerstkransen,
F
"GLOEIKOUSJES
prima

§

Coöperatieve Stoomzuiveli'aDe
briek «Weddehoen»,
Goor
(0.), noteert deze week voor

door

JT7V l Ru-—

o.

(7297;

ZEEUWSCH KNOOPZILVER.

van Inzet
Benefit
.Notaris G. DE MEUIER, Velp,

5

ef de Vienne.

.#-

Bosch, Duin en Heide, Zuiderzee.
Inl'chtingen

15

uren gereed; aldus voordeeiiger

m eigen werkkring. Men neme
,de proef.

( dan

Toezending naar buiten onder

3rembours.

Vracht wordt niet vergoed.

Ig

,

Een Wed. m. kind., JR. 0., 48 jaar,
m. eenig vermogen en Knksoetrekk.,
waaraan Wed. en VVeezenpensioen
verbonden en een inkom. y. f 'Al
>'s weeks, zoekt kennism. m. Jonge
j
Dame
of Wed- zond. kind.,
JB. O.', 45 è. 50 jaar?
Geheimh. verz. en verzekerd.
lett. P Jfll 123, N.v.d.D.
>Br.

§

Waarheid

en geen droomen is het, dat bij
ons een groote voorraad van Boe-

kenhangers en JEtagères;
Werk-, Bloem- en Theetafels;
Album- en UJtachine tafeltjes;
Fantaisie- en Vouwstoelen;
Kindertafeltjes en Stoeltjes
en velerlei andere degelijke
at.
wegens overgrooten voorraad worden UITVERKOCHT (7667)

"HUWELIJK.

,

Een goed adres voor

'TBr[wra (

StoßverienPlanii i P

is P. VISSER Dj«^ Fabrikant,
Koog
1
a/d Zaan.
(8061)

"
uiterlijk,
. wenscht i. k.30 t.jaar,kn.
k Stationschef,
k. met tamelijk

{■ gefort.,knappe,R.O.JongeDame,

2 25 tot 30 jaaroud, of Jonge w cd.,

m de van ouds bekende Amster-

2z. K., ten einde bij overeenstemming
sspoedig te huwen. Br. met portret
confer lett. JN JN" 100, N. v. d. D.

markt 21 en 7, VAN MARLE & Co.

\

tot

nagenoeg

ZJEJN. Komt en ziet onze étalages
damsche Meubelmagazijnen Nieuw-

BEKEIMIIG.!
Wegens
ziekte is van
heden ai' de Vrachtrijderszaak van Haarlem
op Amsterdam geheel

OPGEGEVEN.

De Cliënteele wordt

ZöaliiTHpMtai
KROMMENIE

4°/. Pandbrieven uit in stukfeeft
en van ’lOOO, ’5OO, ’lOO en ’5O,
welke na 10 jaar ai
tegen 100
°/ OJ

pari aflosbaar zijn.
De Directeur:
>
( (6524)
A. DE RTTTTER,

A. J. MUSS,

ifirma C. L. C. VOSKUIL.

,

Schilder-, 'reenen-

en Ktmtoorbelioeflen,

Reguliersbreestraat 30—32,
.filiaal: Paleisstraat 7.

Ruime keuze ARTIKELEN ter
bij deze dank betuigd t beschildering
en ter inbranding.
GLAZEN SCHAALTJES om
voor de bewezen gunst. < Ook
(7359)
te beplakken.

Achtend,

Bond
N -Malthusiaansche
STERKEN,

UEd. dw. dnr.r

JOHANNA

Gedipl.

s-Gravesandepl.N°. 10,Amst.
J. C. VAN HOKTEN. 5Dons.
a. werkd.v. 11-3, 's av. v. 7-y o.
Spnarnwoudtcrstraat

30.

(7üBö)

HET NIEUWS TAN DEN DAG VAN MAANDAG 30 NOVEMBER 1908. 4i BLAD.
16
Volks-Apotheek Van Woustraat 75 . Blaudsche Staalpillen, 1000 stuks f I.—| Salminiakpastilles p. doos 10 et. g Likdoornsmeersel per flac.
per
1

«
„aw mv vttvvi
VM.»MM*BiAjLi ,

bij de Ceintuurbaan,
Amsterdam.

Huwelijk. Opreclit Eemeend.

_

tjw>«.<iii><Tii»«i_>_ii_hf

-]

37 jaren,
JEen Heer, P.
prachtige Staatsbetrekkirig bekleedende, óngefort., zoekt langs
dezen weg kennismaking, met

. .

20 ets.
.;:. f 0.50 f Kamfertandpoeder
)p. doos | Maag- en Slijmpill. p.doos 20 ets.
i Eiwitstaai,
i?s Liter
1 Scott's Emulsion, zelfbereid, flac. f 0.75 1 Pepermunttandpoeder . 10 ets. | Santalcapsulen, p. gr. doos I.sr>
ut, é

é mii ii

VEBKOBHEDEN, lEELPIJN
ZEIÜWFIJNEI

gefortuneerde jonge JDame
van ca. gelijken leeftijd, om na
wedera. goedv. een JHuwelijjk.te
siuiten. Stipte geheimhouding
op eerewoord verz. en verz.
Brieven, liefst met portret, fr.
lett.

o

ii—fi»

'»ii> irt*>^i.f_iriii_*--n

|mU

voor, ffl:

m -ga—^ mr

1
,' PODII
llGGll PlOlOtorO
lllCCl
TltJlMülü mOPl

Samengesteld doorG. VAN STEUN

Kapitein-Kwartiermeester.
Prijs
5, in Prachtband

iHAI IE. ü !

’

Men

’

zoo onaangenaam en pijnlijk

fCprQ'ffpPQ'f
IVÜI diiüüdl.* II

Elke doos bevat
gebruiksaanwijzing,

-j

j

’

’

middel tegen:

Verkoudheid, Zenuwachtige en
door hwnne werkzaamheden
Hoest, ;:. ronchitis. Lucht„
) mjpont'steking, Heesehheid, "n
Pijn op de borst, Catarrh, nngen ujn blootgesteld, of veelstof
of prikkelende dampen inademen.
Asthma, enz.
Zeer nuttig voor rookers.
!n het kokertje, dat 72 Pastilles bevat, zit een gebruiksaanwijzing.
Prij3 per kokertje fl. 0.80. Franco per post fl. 0.90.
To Rotterdam bij: JF. E. VAN SANTEN KOLFF, Korte
Hoofdst. —Te Amsterdam bij: HENRI SANDERS; VAN TUIJLL,
Paleisstraat; Pharmacie JFrancaise, Galerij 35; Intern. Apoth., Singel

. .
f"^ ""era^'

hoek Heiligenweg; Volks-Apotheek.de Lelie», Leliegracht 2, ïvek
Te 's-Gravenhagebij:
Te Weesp bij: H. W. VOS.
irëngracnt.
Mei. E. DE LEEUW, Prinsenstraat 42.
Te Zwolle bij Wed. J. RAVE.
"v erlangt de echte en wacht u vooral voor namaaksels.

—

— —-

ij

&

|

Ja/&o&)

„r

"

|

Parfumerie-

m

winkels.

tS%a^*j%*Ji,->- J

JOHANN MARIA FARINA,
Jülichs-Platz No, 4, te Keulen-

Lïopatenteerd Leverancier der meeste Keizerlijke en Koninkl. Hoven.

„Eenig Agent: Firma H. BOHJNEJN—JANSEN, Nijmegen*.

1 Centraal Meubel-Bazar, BI
274 N.Z. Voorburgwal o/h„N,v/d Dag* 274.

INieuwe en 2e hands

Meubeßeivlil

Groote sorteermg Fantas ie Artikeic 11,

zeer geschikt Voor

ST. NICOLAAS-CADEASJX.
||É Vrije toegang.

(7643)

Alles.geprijsd.

||

firma JH. SPOOKENBJERG Czn.

j Interc. Telephoon______tr_r_tfJCVlt ■!^Cai_?__^«,_S'^'\l______i Interc. Telephoon

Prima kwaliteit zachte, groene, gele Glycerine Zeep.
Concurreerende prijsen,
(7076) Levering franco door het geheele land,

MöTrijzen.

340 Prijzen. PRIJSRAADSEL.

Prijzen van gewaarborgd goud, diamant, muziekdoozen enz.

In bouw- en weiland vindt men mijn geheel. En doet zijn dien3tom
het 1, 2, 3, 9, 6 te verdrijven. Hij 5, 2, 3, 4, 8, 3 met kracht, maar geeft
geen 6, 9, 4, 8. Toch wil hjtj 3, 2, 5, 1, 4en 9, 5, 1, 3, 4, 10 bevrijden.
1, 2, 10, 3 sta ik stil, kan dan niet 1, 2, 5, 6 loopen. De 6, 7, BeD
1, 7, 5, 6 zijn in den grond gekropen.
De eerste 100 goede oplossers ontvangen ieder 100fijne visitekaartjes
met 100 daarbij passende enveloppen. De daaraan volgende 100 oplossers
ieder een prachtige pluche Photographie-Album met nikkelen sluiting en
verguld op snede en verder de derde 100 oplossers ieder een prachtige
Oleographie 32 bij 25 van H.J M. Koningin Wilhelmina, vervaardigd
:loor Bogaerts te Boxtel. Na dien zullen onder al de oplossers den
tn December de volgende prachtige prijzen nog worden verloot:
le prijs, een Kamerdraaiorgel met bladen (Ariosa); 'Ze prijs, een prachtige Phonograaf, met daarbij enkele rollen muziek; 3e prijs, een prima
Axminster karpet, groot 3.50 bij 4.50 Meter, kost 28.—; 4e prijs, een
orachtig gouden Heeren Remont.-horloge (2 Jaar garantie); 5e prgs,.een
uweelen Ring met parels en diamanten. Verder aan 10 inzenders ieder
:en prachtige gouden Ring (gewb.) en tot besluit aan 25 oplossers
eder nog een groot Boekwerk met platen van E. Maklitt.
Oplossingen worden ingewacht tot en met 4 December onder letter J,
Boekhandel,
nhoudende 25 cents aan postzegels, aan A.

’

üpijkenisse.
Dankbaar voor de vele dankbetuigingen van tevredenheid. (7509)
leder oplosser ontvangt den 12 December den uitslag franco thuis.
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wordt gedurende de feestdagen

FABRIEK EN MAGAZIJN:

108

Kalverstraa^JoB, JVmsterdam.

I

Alleen f e Arnhem.

(7627)
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GROOTE EXPOSITIE

van

verschillende

1

Firma PAUL SIEMER & Cie., ARNHEM.

Onze St. Nicolaas-uitgave met Surprises

op aanvraag franco.

f

1

Het Geschenk bij uitnemendheid.
| Een bron van genot in iedere I

onder-1

Het meest interessante
houd voor de Gasten.
ü Een gezegende afleiding voor
alle zorgen.
prijs/650.
f

in de vele

1

19.
Damrak
NUMMER letten s. v. p.

Op het

Zooeven verschenen:
Willem sCHtiKMANN j Huwelijken.
k
Fortuinzoekers.
b
i.90.
Omslag en JBandteekening van Ï'hko Njbuhus.
uitgave: NIJGH & VAN DITMAR, Rotterdam,
(7673)

Jet /ilo. w£ .

De

ARTIKELEN. Beste, oudste en bekendste adres: P. F. CLADDER,
voorh. Singel 436, thans Vijzelstraat 72 (tegenover Hollenkamp),
Vraagt gratis geïllustr. Prijscourant.
(7661)
Amsterdam.

—

Gevraagd een zeer bekwaam

*>

.- genre hare intrede in de wonmg eu met dezede bekoring, die haar |'|
altijd vergezelt. Men moet de Pianola hebben gehoord, om den frap- mm
pahten indruk te ontvangen van de wijze waarop ze haar taak vol- g
voert. Jn

C. G.

ónze magazijnen is daartoe steeds de gelegenheid.

BËNDËK. Leiden vm AmsSerdam (Damrak 74)

"ft BINNENHUIS

S9

5 Rokin

j

Ï2Ö.

van Versierde Meubelen door
K. VAN LKÉUWEN en van kleinere Gebruiksvoorwerpen in
aardewerk, hout, koper, zilver, leer enz., Batiks, Handwerkenenz.
van verschillende medewerkers.
(7404)
Met 1 Januari wordt de bekende Meubelwerkplaats van den Heer
GILJBEN, onder diens leiding, met „'t JBIJNJJKrjEJN'JHJtriS" vereenigd.

~

Hoofdorug, te Heerenveen, verDe Firma W. H. ÏACUNIS,
zendt geregeld 2% Kilo Taai na ontvangst Postw. ’1,70 franco
door Nederl. Heerlijk Speculaas 2y, Kilo ’2.70.
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COUREUR.

Alleen zij, die vele jaren in degelijke
Zaken werkzaam geweest zijn, komen
in aanmerking. Aanbieding met duidelijke opgaaf van leeftijd, verlangd salaris en tegenwoordige betrekking, onder
Sett. L J 142, „Nieuws v. d. Dag". om
~

TË~KÖÖP^

"

'TAAI!bij TA
All
de

’

I

BRUILOFTS-

Pia.nola brengt nieuw leven
Piano's, die bijna of
geheel ongebruikt staan en weinig meer zijn dan een onpractisch II
. Meubel.
Waar zij verschijnt, doet de goede Muziek vau ieder gewenscht |||

;

270

De Firma PAUL SIEMER & Cie. ii* en blijft alleen te Am- §
hem gevestigd. Onze geachte Cliënten
worden voor misleidende m
Advertentiën en Prijscouranten gewaarschuwd.
(7699)

DE PIANOLi!

gMj

I

_:

____^.

zijn bekend als solide en gemakkelijke soorten.
Groot Assortiment.
Billijke Prijzen.
Op maat. —Spoedige bediening.

ieelen der wereld bekend onder bijstaand Fabrieksmerk:
l
ff
ua+mamffMßm_lff«^mffl__j.
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Me^^^^ » «.gS»
Neemt de proef!
MEDDENS' Schoenen en Laarzen MEYJES & HÖWELER.

j

°^

In iederen

Melk ■„&£*■

Onontbeerlijk voor lieden,
die sich met spreken vermoeien

een voortreffelijk genees-

i

I

’

luimmogène i^j^^^z^^ '

Hoofddepöt voor JBTedorland JHJEJJNJRI SAJNDEJRS, JEokin 8, Amsterdam, en
verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten.
(7273)

met P ortret yan Generaal DE WET door
aan geboden in plaats van 7.25 voor

Indien gij hoest, gebruik dan „Pastilles Géraudel".

(7623)

~T"

bovengenoemde

b

— Een beperkt aantal Exemplaren van den laatsten druk van:
generaal C.
door
THÉRÈSE SCHWARTZE
Prachtband —
verkrijgbaar.
2.90.
Boekwinkel

Tijdelijk aanbod.

populaire uitdrukJking, die overal bekend is, taeI Deze
wijst ten volle de krachtdadige uitwerking van de
PASTILLES GÉRAUDEL

in alle

****_?

*«
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w^coiaas os STRIJDTUSSCHEN BOER BN BRIT

ferkrijgen

'■
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ïorge

enLl
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de Pijnlpe plek gflcs d, men
\l F TUrPßflflf»
'iitkwilßè'
tUC wor4t het°? g^d
I nSrlSflUllitglE
-^llt
tegen de huid te drukken.
p«

nocli Thapsias of Trekpleisters,
welker
;

: Geen Smeersels leer Sn-LSksmeersels'dMe mm
'

6.50.
Uitgave van P. B. NIÉÜWEN(7536)
HüIJS, te Breda. .
vraagt prijsopgaaf v. ±
6 oude, echter goed trekkende
Kachels in Huur met 6 Poken
in. Scheppers, fr« tuis en van huis.
Br',
Brinklaan 129, Bussurn.

Ze zijn

mm]

-_"■

: Reea Tlnctmir mUM urn -^r>n^^^j^ x "jle thermogèhe k£

Officieren!

GEDENKBOEK van de Kon.
Mil. Academie, 1828-1903.

I

'■■"■-

146, Nieuwsv. d.Ddg.

3t.-NMaajB-cata

!_

PUI, BEIEÜIITiEK,

"■

~~~~

wegens familieomstandigheden, eene flink beklante, ruime
te Amsterdam, ingericht voor reparatie van Stoomen andere Werktuigen, waaraan tevens is verbonden een naaststaande
Rijwielzaak. Bewijzen van betrouwbaarheid ter inzage. Huurcontrakten tot Juli verplichtend. Brieven
letters F D, aan
SOHELTEMA & HOLKEMA's Adv.-Bur., Rokin 74—76, Amsterdam. (775J9)

KANTOOR van

ftrtel bd Zwailkken'B Ninwß öi ozenwa sscüerïi "prïkkëbëënTen
Aroiimm van liter Frieten.a.
Rein
'"VERPIiAAXST
van
Opgericht 1892,

lis

Telephoon JNo. 2277,

Leidschegracht

39

naar

(7764)

WETERINGSCHANS 38.

aBHpMiHiI^aHBHBiaBBBBO0_j^H^aHKaiMBaBHaHBiB
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SLMF STROOP
van

BBOCADES & STJHBEMAN, te Meppel.
Geeft de lekkerste Slempmelk.
Aangenamer en gemakkelijker in 't gebruik dan Slemp(6896)
poeder en dergelijke praeparaten.
Verkrijgb. bij de meeate Comestibles en Drogistzaken.

Een wonderbaarlijke en kluchtige historie, door J. J.
met 152 Illustratiën van
TOFFER in
keurigen omslag, slechts ’0.90.In Prachtband slechts ’1.25.
nDHrvnDCISM la een boek om tranen te lachen, oud en jong verrnlftAJSiïiiSN
maakt er zich mede PRIJJKKJEBEEN wordt
niet, gelezen, maar letterlijk van buiten geleerddoor ieder,
die het in handen kan krijgen.

MUIS
DE
SPARREBEEN,
GESTOOJRDE

of DE
NACHTRUST VAN
een allerkomiekste berijmde geschiedenis,in 12 tafercelen,
voor jong en oud, eenige echte oorspronkelijke uitgaaf, door
BRAGA Jr., versierd met 12 gekleurde platen, in keurigen omslag,
voor slechts 0.90.
Verkrijgbaar bij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken
te Rotterdam, en verder alom franco na ontvangst Postwissel
waarop vermeld: PRIKJJKJEBEEN of DE MUIS.
& VAN SANTEN
Boek-en Kunstdrukker^ v/h ROJELOFFZEN

’

EET NIEUWS VAN DEN DAfi VAN MAANDAS 30 NOVEMBER

Vijfde Blad.

ETSEN
van C. L VAN KESTEREN.

.

WINTERMQRG2N naar APOL,franco
aan huis /3.—
LANGS HET BOSCH naar BILDERS
franco aan huis / 3. —.
NAAR HUIS naar MAUVE, Eranco aan
huis / 6. —.
VOOR ANKER naar MESDAG, franco
an huis / 6.—.
Na ontvangst van het bedjrag in
.postwissel wordtdadelijk afgezonden.
De Directie van
HET NIEUWS VAN DEN DAG.

—

28 November.

—

Suiker en Kandij.
Bij Min. resolutie van den 18enNovember j.ï. is eene
toelichting gegeven omtrent vervoer van suiker
en nederlagen van kandij, in het terrein van
toezicht.

Door de verlaging van de belasting op suiker in
Duitschland tot 14 Mark en in België tot 20 francs
per 100 kilogram, bestaat n.l. vrees voor heimelijken
invoer van suiker uit die staten.
De bepalingen van het besluit zgn gemaakt om dit
te voorkomen en zoo noodig krachtig te beteugelen.
Zij kunnen voorloopig buiten toepassing worden ge"
laten voor zooveel stroop betreft.
Het bepaalde moet door de ambtenaren met oordeel
worden toegepast, in dier voege, dat in zake belastingen als eerlijk bekend staande ingezetenenniet noodeloos worden bemoeilijkt.
Wanneer bijvoorbeeld iemand eene hoeveelheid
suiker boven één kilogram voor zgn meester uit een
winkel hier te lande haalt en ongedekt door document vervoert, kan die persoon te dier zake ongemoeid worden gelaten, wanneer dit vervoer kennelijk
gesne betrekking heeft tot frauduleuzen invoer.
Dit geldt evenzeer voor kleine hoeveelhedenkandij,
die door kinderen beneden den ouderdom van 16
aren worden vervoerd zonder voorzien te zgn van
en geldig document, wanneer dit vervoer geen verband houdt met verkeerde praktijken.
Bij vervolging in rechte van bekeuringen wegens
onwettig vervoer van suiker door kinderen is in den
welke
re^el de verbeurdverklaring de eenige
de rechter toepast, uit overweging, dat zonder oordeel des onderscheids gehandeldis. Hetkomt daarom
verkieslijk voor, bij het aanhalen van kleine hoeveelheden suiker of kandij op kinderen, deze niet te
vervolgen en de zaak af te doen. Van den regel om
tegen kinderen geene vervolging in te stellen, zal

.

intusschen kunnen worden afgeweken ten opzichte
van hen, die reeds meermalen op fraude zijn betrapt
en daarbg kennelijk weten, dat zij een ongeoorloofde
handelingplegen.
Het opzicht tot de huisvisitatiëa bij particulieren
ter achterhaling van den sluikhandel met suiker en

_

kandij, moet met veel omzichtigheid worden te werk

gegaan.

.

De vrijgevige bepaling wat geraffineerde suiker betreft, is ingetrokken ten einde het gevaar te vermijden, dat men zal trachten suiker heimelijk in te
voeren en daarna dekking te verkrijgen door vertoon
Tan verzendingsbiljetten,jafgegeven in hetvrge terreia.

.

Zondagsrust.
Op de te Rotterdam voortgezette vergadering der

Vereeniging tol Bevordering van Zondagsrust werd in het
jaarverslag o.a. medegedeeld, dat het Hoofdbestuur,
uitvoering gevende aan de besluiten der vorige algemeene vergadering zich gewend had tot denMinister
van Oorlog in zake de op Zondag gehouden wedstrijden op Rijksschietterreinen en het proviandeeren op
Zondag, en tot den Minister van Waterstaat met het

LEESTAFEL.

Over Soeiolume. Een drietal studies, door
J- Visser. 's-Gravenhage, Martinus
Mr. S. 1903.

NghofE.
zijn getiteld: 1. Christendom
Deze drie studies
honctionnarisme en Democratie;
2.
Socialisme;
en
3. Bvolutionnair en partieel Socialisme.
De eerste studie is eene poging om te bawrjzen,

dat de collectieve productie geenszins strijdt
met de beginselen van het Christendom. In de
tweede en derde studie wordt onderzocht ia
hoeverre de verwezenlijking van g taats-organisatie
en -exploitatie yan tot dusverre vrije productieen andere bedrqven mogelijk en wenschelijk is.
De schrijver behoort zelf niet tot eenige partij.
Dit feit laat a priori vermoeden, dat zün werk
onpartijdig en objectief zal zijn.
In zijn eerste stadie komt hij tot een resultaat, dat een dikwijls uitgesproken meening
verwerpt. »Het is min of meer lachwekkend,«
zegt hij p.P Wz. 8, «wanneer men beweert, dat
het liberalisme de vader is van het socialisme.
Do geschiedenis van het socialisme logenstraft
deze bewenag.«
Het einde van de beschouwingen, in dit werk
voorgedragen.^ is,-lat, de vraag: welke gemeenschapsvorm is de hoogste? alleen juist wordt
beoordeeld door haar te toetsen aan het algemeen belang. Maar het begrip «algemeen belang* is wisselend, wisselend door de economische evolutie; wisselend door de voortdurende wijziging onzer ethische denkbeelden.
Reeds thans een bepaalden gemeenschapsvorm
voor zeker of yoor onmogelijk te verklaren,
dunkt den schrijver bewijs van economische
bijziendheid. Steeds zal men een beperkten economischen gezichtemder behouden, wijl niemand
alle sluimerende natuurkrachten kent, noch alle
te komen verbeteringen op industrieel en technisch gebied, noch alle nog plaats te vinden
ontdekkingen.
Met deze verstandige woorden besluit Mr.
Visser zijn belangrijk geschrift.

verzoek niet alleen des winters maar ook des zomers
op Zondag minder treinen te doen loopen.

Op laatstvermeld verzoek is geen antwoord ingekomen. De Minister van Oorlog daarentegen heeft,
onder mededeeling van hetgeen geschiedt, geantwoord dat zijn beginselen ia zake Zondagsrust de
overtuiging kunnen schenken, dat door hem, voor
zoover de belangen van den dienst slechts eenigszins
toelaten, tot bevordering van Zondagsrust in het
leger gaarne wordt medegewerkt.
Het Hoofdbestuur heeft ecu onderzoek ingesteld
naar de Zondagsrust van suppoosten in verschillende
musea, enz. Het is het echter geheel eens met het
gevoelen der afdeeling Leiden, dat het geopend zijn
van deze publieke instellingen gedurende eenige uren
van den Zondag als een gewichtig volksbelang mag
gelden; het acht alleen hier en daar beperking van
den Zondagsdienst gewenscbt.
Ten slotte werd nog medegedeeld, dat de Eegeering
aan het Hoofdbestuur inlichtingen en advies heeft
gevraagd over aangelegenheden betreffende de belangen der Vereeniging.
JDe voorstealen van Haarlem en JRotterdam, betreffende de behartiging van Zondagsrust bij de
aanstaande behandeling van de Arbeidswet, werden,
na eenige bespreking, van de agenda gevoerd, ein
de zaak overgelaten aan hot hoofdbestuur, hetwelk verklaard Jhad, indien noodig, eene afzonderlijke vergadering te zullen uitschrijven.
Ajangenomem werden twee voorstellen van 's-Hertogenbosch en JMeppel, betreffende pogingen bij
de JRiegeering tot beperking van den Zondagsdienst
aan de sluizen.
Evenzoo een voorstel van Rotterdam, om bij de
Regeering aan te dringen op Zondagbepsrking bij
de postbooten, bij het sluiten vaa. nieuwe overeenkomsten.
JNa zeer breedvoerig debat w«rd in eene motie,
op voorstel van Rotterdam, de wenschelijkheid uitgesproken van maatregelen voor 2km.dagsruet in
Indië.

Op voorstel van Eist werd besloten, dat het
hoofdbestuur een onderzoek zal instellen, naar de
Zondagsrust voor zeevarenden.
Op verzoek van den. correspondent te Veflp zal
het hoofdbestuur ook pogingen aanwenden tot vermindering van den Zondagsdienst op de spoorwegen, doch gelooft niet, dat dit veel zal baten.
Tot leden van het hoofdbestuur
in de plaats
van de .Jtieeren De Klerk en Ter Haar Romeny
werden gekozen de heeren Th. de Rot, te Rotterdam, en J. W. IL J. Kolkman, te JDordrecht.
Des avonds wend in het JNutsgebouw eene openbare bijeenkomst gehouden, waarin als sprekers
optraden de teeren L. O. Schuller tot JPeuxsum,
JNed. Herv. predikaat te Amsterdam, en H. Ermann, _R.-Kath. geestelijke te Rotterdam,
Deze bijeenkomst werd opgeluisterd door de
mannenzangvereeniging „ConcojxLia" "(directeur die
Heer H. JH. Tobé), alsmede door Mej. M. Zöllner
en den Heer C. J. JNogarede, met voordrachten
voor piano en orgel.
De Heer Meerkamp van Embden bood aaa de
.amgvereeniging als herinneriatr aan dezen avond
eene fraaie medaille aan.

—

NED. OOST-INDIË.
Batavia, 30 Oct.
Duitsche Mail.
CIVIEL DEPARTEMENT. Benoemd: Op de buitenbezittingen: tot controleur VV. A. C. Whitlau, die
geplaatst wordt in de res. Oostkust van Sumatra ■
tot le-substituut-griffier te Batavia, mr. E. h!
Th. Mens Fiers Smeding; tot houtvester op Java
en Madoera, C. H. P. van Diggelen en A. Reilingh; tot commies 2e kl. bg' den post- en tel. dienst
G. G. A. Westhoff, W. F. Ehrencron, VV. F. Bons en
E. R. P. Marcks; tot ingenieur 3e kl. L. Valk; tot
tijd. magazijnmeester bij den aanleg van staatsspoorwegen, E. P. Deschaus.
Verplaatst: naar de res. Westerafd. van Borneo,
de contr. W. W. G. A. Eleobaas; naar deres. Palembang, de contr. H. L. C. Petri.
Geplaatst: in het gouvern. Atjeh deadsp.-contr.
A. A. M. van Lierop; in de res. Bali en Lombok, de
adsp.-contr. H. P. Coors; in de res. Palembang, de
adsp.-contr. W. Ch. Hardeman; in het gouv. Sumatra's

Westkust, de adsp.-contr. D. A. Rinkes.
Bij den waterstaat en de B. O. W.
Toegevoegd: aan den chef der irrigatieafd.
Brautas, met aanwijzing van Lengkong als standplaats, de opz. le kl. J. Vreedenburgh; aan den chef
der Se waterstaatsafd. voor de werken tot verbetering
van de bevloeiing door de Molek- en Kedoeng-Kandangleidingen (afd. Malang), de opzichter le kl. G.

Rapp.

Van Edward B. Koster is thans een bundel
Verzamelde Gedichten verschenen (Rotterdam
W. L. Brusse).
*
Men vindt daarin oud en nieuw bijeen: Tonen

en Tinten, zijn episch gedicht Mobe. «Natuurindrukken en Stemmingen«, «Groepen en Contouren», «Eerste Gedichten», een elftal Engelsche
gedichten en een aantal vertalingen naar oudeen
nieuwe dichters.
Het lijvige boekdeel, van een flink portret
voorzien, zal zeker welkom wezen aan alle
vrienden van dezen verdienstelijken dichter, die
zulk een groot vriend is van de Natuur en haar
vaak zoo schoon en juist weet te beschrijven,
die zong in zijn
NATURA CONSOLATRIX:

Hier rust ik ver van 't woelig menschenras
In macht'ge zuilengangen van het woud,
Met dak van wisslend groen, doorwrocht met goud
Hier op het mollig, mosrijk lentegras.
Hier is geen menschgeknoei, geen misgewas
Van zwetsers, op gelogen kennis stout,
Geeu huich'laars, die der waarheid zuiver goud
Besmetten voor wat hun tot voordeel was.
Hier rust ik uit; hier ben ik gansch alleen.
Niets hoor ik dan der vogelen gezang
En 't windgefluister in de hooge boomen.
Geen stemmen meer van menschen om mij heen
Geen strgd om 's levens goed, geen wild gedrang.
Maar lentelust en liefelgke droomen.
Mevrouw Eigenhuis--Van Gendt heeft een
boekje geschreven, getiteld: Broertje, bestemd
voor de kleineren en daarom met een flinke
groote letter gedrukt. Jan Sluytera versierde
het met 20 goede teekeningen.
Een dergelijk boekje heet Kleine Rakkers, vertaald uit het Engelseh van Edith Farmiloe door
E. Resink. De schrijfster heeft, als andere dergelijke boekjes, ook dit opgeluisterd met aardig
geteekende kinderfiguurtjes in den trant van
wijlen Phil May. (Als het vorige bij H. J. W.
Becht, te Amsterdam).
Fa» ««ft jongende dat met zich zelfging wandelen,

1908." se" BLAD.'

Overgeplaatst: naar de res. Zttider- en Oosterafd.
van Bomeo, als eerstaanwezend ambtenaar de arch.
A. W Andriesse.
Bij staatsspoorwegen op Java.
Benoemd: tot machinist le kl. PM. d'Hanens.
Ontheven: eervol van het beheer van onderafd.
111 der 2e afd. de adjunct-chef der 2e afd. L. E.
Jacobs.
Belast: met het beheer van voornoemde onderafd.
met Malang als standplaats, de wd. adj .-chef der
2e afd. S. M. S. Philipse.
Geplaatst: bij de lijn Rangkasbetoeng—Laboean
en belast met het beheer der 2e sectie, met Menes
als standplaats, de adj .-chef der 2e afd. K. J. A.
Ligtvoet.
Bij het boschwezen op Java en Madoera.
Benoemd: tot leerling-opziener P. A. le Olercq,
die geplaatst blijft in het boschdistrict Bodjonegoro ;
tot tijd. leerling-opziener en geplaatst in de noutvesterij Toeder (res. Rembang), G. Cooke.
Overgeplaatst: naar het boschdistrict Kedoe—
Djokjakarta, de opz. C. D.. A. Hoekwater.
Tijdelijk gesteld: ter. beschikking van den
directeur van justitie,. Mr. J. W. C. Oordes, laatstelijk
voorzitter van den landraad te Pati; ter beschikking
van den ass.-res. in commissie W. P. D. deWolffvan
Westerrode, de ambtenaar H. F. E. Verstilt.
Brj het kadaster.
Overgeplaatst: aaar Semarang. de landm. 2e kl.
Brocx; naar Madioen de id. 3e kl. W. 0. Mul; naar
Banjoemas, de id. Ie kl. J. G. van Angelbeek;
Belast: met de waarneming van tijdelijk leeraar
in de wiskunde en het lijnteekenen bij de H. B. S. te
"Semarang, de adsp.-ing. Ch. G. Cramer.Bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen.
"Werkzaam gesteld: als verificateur, de ontvanger N. L. V". Huguen'n en geplaatst te Semarang;
als ontvanger, _de verif. 5e kl. F. Ch. Lamaison en
geplaatst te Besoeki.
Overgeplaatst: naar Rengat (Riouw) de ontvanger A. H. Lewis; naar Bandar Chalipah (Oostkust
van Sumatra), de ontvanger W. Ran.
Bij het residentie-gerecht te Salatiga (Semarang).
Ontheven: wegens vertrek, eervol van het openbaar ministerie, C. Canne.
Belast: met id. J. JH. Nieuwenhuijs, controleur.
Bij den post- en telegraafdienst.
Benoemd : tot chef van het op te richten posten telegraafkantoor te Pangkalpinang de commies
2e kl. F. Young te Weltevreden.
Ontslagen : als agent van de Wees- en Boedelkamer te Padang voor de afd. XIII en IX Kota en
de onderafd. XX Kota en Kota VII der afdeeling
Tanah Datar, P. Freeth.
Benoemd : tot agent van de Wees- en Boedelkamer
voor de afdeeling XIII en IX Kota en de onderafd.
XX Kota der afd. Tanah Datar (standplaats Solok).
P. Freeth.
.
Ontslagen : op verzoek, eervol uit 's lands dienst,
de klerk bg het post- en telegraafkantoorte
J. J. Jacobs; op verzoek, eervol uit id., de klerk bij
de Wees- en Boedeidamer te Semarang, O T. Wind;
op verzoek, wegens ziekte, eervol uit zgne betrekkin"!
de commies 3e kl. bij den post- en tel.-dienst D. B. ö.
Claus; op verzoek, eervol uit 's lands dienst, de
opzichter le kl. bij den waterstaat en de B. O. W.
B. A. Hildebrand; eervol uit id. de gewezen klerk op
het belastingkantoor te Semarang, E. G. Krijgsman.
DEPARTEMENT VAN OORLOG. Ingedeeld : bij
terugkomst uit Nederland van zgne detacheering bij
de hoogere krijgschool, te Padang, op het bureau
van den gewest, intendant, de le luit.-kw. C. P. J.
Süverkropp; te Batavia, op het bureau van den gewest, intendant, de le luit.-kw. F. Kenninck.
Geplaatst: bij aankomst in Atjea, de kapt. der
inf. van verlof uit Nederland terug H. J. de Jong;
bij aankomst bij het linserhalf 7e bat. de 2e luit.
H. B. Stapel, uit Nederland verwacht, bestemd voor
den dienst in Indië; bij het 13e bat. de le. luit. van
; uit
Nederland terug, L. J. F. van der Molen:
te Salatiga, de uit Nederland verwacht wordende

.

2e luit. der cav. W. H. Franssen.
Overgeplaatst: te Mageiang, de le luit. der inf.
gedetacheerd bij de genie, J. W. Kleijn; naar Atjeh
de 2e luit. J. M. Sloos en de 2e luit. JH. J. Kuiper;
bij het le depotbat.: de 2e luits. L. A. Snell en A.
B. N. Veenstra; bij het garnizoensbataljon van
Celebes, Menado en Timor, de le luit. I. J. C. Mulder; naar Batavia de le luit. der art. H. H. Dmgemans; naar Atjeh de kapt. J. H. O. van Dompseler;
bij de vesting-art., te Batavia, de le-luit. der art.
C. H. M. H. Kies.
departement VAN MARINE. Overgeplaatst:
op de Noord-Brabant, de off. van gez. le kl. dr. M. J.
Brandts: op de
de ld. id. L. J. Jansen
en de adelborsten le kl. D. Scalogne, J. W. Vlielan ier
Hein en J. J. van Konijnenburg; op de Koningin
Regentes, de adelborst le ld. P. Haverkamp; op de
Holland, de id. id. A. E. Rambaldo; op de Komng
der Nederlanden, de off. van adm. 2e kl. B. H. Vermaas op de Noord-Brabant,L. Hollaar bij het depart.
van marine, de luit. ter zee 2e kl. W. O. Loudon;
op de Kwartel, de leerling-machinist A. L. Hamel.
Trouw-, geboorte-

en

doodberichten.

GEHUWD: V. H. R. Zijlstra met A. S. Lesant, Djem-

—

(Bij volmacht) E. Gialts met J. B. Direckx,
Delfzijl-Batavia.
(Bij volmacht) H. IJffenA.Reyne,
s.f. Petjangaan (Koedoes)-Dedemsvaart.
ber

—

en andere verhaaltjes is de titel van een grooter
boek, met tekst van Mevr. E. de R.-K., dat door
Alb. P. Halm en G. J. van Overbeek met een
30-tal teekeningen werd versierd. (Rotterdam,
Masereeuw en Bouten).
De uitgsver S. L. van Looy, Amsterdam,
heeft zich verdienstelijk gemaakt door het in
dé wereld brengen van verschillende werkjes
over teekenen. We denken hier aan de verschillende boekjes van J. van Dijck, hoofd eener
school te Antwerpen, als de «Teekenvoorbeelden
voor school en huis«, «Het teekenen in de lagere
schook en «Eerste teeken- en kleur-oefeningen».
JNu is de reeks weer voortgezet met een boekje
getiteld: Teekenlessen van Grootvader, met heel
eenvoudige figuurtjes, die de kinderen graag
zullen nateekenen, al spelende leerend.
Drie alleraardigste prentenboeken, thans mede
bij Van Looy uitgekomen, geven als het ware
de proef op de som. Deze keurig uitgevoerde
boekjes met versjes zijn versierd met geestige,
uit de hand gekleurde plaatjes. Zij heeten:
Drie fabels van Bertha.
Jbtf versjes van Bertha (o. a. Piet de Smeerpoets, Hansje de JNagelbijter, enz.); Versjes voor
de jeugd van Noord en Zuid, door den boyengenoemden J. vanDigck. Al dezeboekjes bevatten
plaatjes van den zich noemenden Mr. Maarten.
Van af- en aanmonsteren, het bekende boek,
waarin JMJ. J. Brusse zoo treffend «het leven van
den zeeman aan den wak heeft naverteld, nadat
hij het letterlijk medegeleefd had, is nu reeds
verschenen in een zesden druk (Rotterdam,
JN ij g h & v. Di t m a r). De schrij vervan «Boefje»
en «Achter de coulissen» geniet een welverdiend
succes van zijn werk.
Van iTam<^'eszo»a^oorspronkelijkopnaani van
Koos Habbema, verscheen (bij H. J. W. Becht,
Amsterdam) een vijfde druk, waarbij Herrn.
Heijermans Jr. voor het eerst als de schrijver is
vermeld. In een voorwoord geeft hij eenige opmerkingen over dit boek van «Jongelings-onstuimigheid.»
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BEVALLEN: Scholten-Stortenbeker, D., Batavia.
M. M. A. E. Arendsen de Wolff-Hommes, D., Bandoeng.
Bik-Brouwer, Z., Batoe-Toelis. A. Willems-Leman,
D., Weltevreden.
Notebooin-Vermaas, L)., WeltevreC. W. A. M. Groskamp-VoÜte, Z., Palembang.
den.
M. van Zeyl-Vinju, D.. Bandoeng.
0. W. C. M.
Houwink-Pohle, D., Soengei-liat, Banka. SmitSibinga-Wrjnschenk, D., Salatiga. Von Nordheim-Verboon. Z., Solo.
A. E. Baronesse van IttersnmLincklaen Westenberg, Z., s. f. Poerwodadi, Madioen.
Echtgenoote van JMr. J. Dirkzwager, D., Semarang.
Spiegel-Weiss, D., Semarang.
OVERLEDEN: S. G. M. van der Zwaan-Brenkman,
Kederi.
G. W. M. M. Lieber, 72 j., Batavia.
L.
E. Illing, 65 j., Batavia.
J. P. Cordesius-Olaisse,
Batavia.
G. E. E. van den Ende, Padang.
W.
Kirberg, 27 j„ Weltevreden.
D. P. Portier, 53 j..

—
— —

—

—

— —

——
—

—

—
—
—

Semarang.

—

—
—

—

T. B. Engelberts, 5 j., Semarang.

STADSNIEUWS.

Officieele Kennisgeving.
Nijverheid.

B. en W. brengen ter kennis, dat bg Koninklijk
besluit van 4 November 1903, is verklaard dat geene
beslissing kan worden genomen op het niet door
belanghebbende zelf onderteekend verzoekschrift,
waarin wordt verzocht, dat aan S. Van der Kaars,
wiens naam onder het verzoekschrift voorkomt, worde
toegestaan het oprichten van eene lompenbergplaats
in het perceel Joden Houttuinen 82, waarvoor d»
vergunning werd geweigerd bij besluit vaa B. en W.
van Amsterdam, dd. 2 April 1903.
Makelaars.
B. en W. brengen ter kennis, dat de volgende
personen hebben aangevraagd te mogen worden
benoemd tot makelaar, in het vak achter hun naam
genoemd: J. W. H. Peters (assurantiën) en L. Ch. J.
Nieuwenhuijs (effecten).

Militie.
Is een bewoner ten plattelands verplicht
militairen huisvesting en voeding te geven; die van
elders militair onderwijs komen geven?
2. Indien men op de lijst van inkwartiering aangegeven staat, voor 1 officier en 1 manschap; moet
men dan twee manschappen nemen zonderofficier %
Antw. Op beide vragen: Ja.
B. A. F. te H. Van een gezin is de oudste zoon
December '84 of Jan. '85 vrg willig in dienst gegaan
(Kampen) en in '90 benoemd tot officier, wat nij nog
is. No. 2 ging vrijwilli» in dienst en dient nog beneden den rang van officier. No. 3 ging vrijwillig en
heeft zgn tijd uitgediend. No. 4 en No. 5 trokken
een dienstplichtig nummer doch waren vrij wegens
broederdienst. Is nu de jongste zoon het volgende
jaar dienstplichtig als hij er inloot?
Antw. Wanneer de oudste gedurend 5 jaren heeft
gediend in een lageren rang dan dien van officier en
No. 2 en 3 eveneens voldoende dienen of gediend
hebben om eenen opvolgenden broeder vrg te maken
van militie, en No. 4 en 5 hebben vrggeloot, dankan
No. 6 als reden van vrijstelling „broederdienst,'
opgeven.
L. v. N. te Amst., ontving een kennisgeving van
het «Adviesbureau voor Militairen", dat de militieraad voor hem zou zitting houden op den 23en DeJj.tcA.

cember e.k. Daar deze instelling hem onbekend is
vraagt hij of de datum, door dit burean opgegeven
wel de officieel vastgestelde is.
Antw. De bedoelde mededeeling is niet officieel,
dit gaat uit van een particulier. Vanwege do
gemeente zal de vrager te zijner tgd een kennisgeving
ontvangen vermeldende dag en uur, waarop hij vooi
den Militieraad kan verschijnen.

FAMILIE-BERICHTEN
Jte andere Couranten

Ondertrouwd: 26 November. M. M. den Hertog

en G. KJooy, (Jouda.
27 November J. G. Bier en M. N. Dirkzwager, Nieu-

werkerk a/d IJsel/Moordrecht.
Getrouwd: 27 November. 3. A. van Puffelen Jzn.
en M. den Hollander, Middelburg;
T. Weijhenke
ca E. Bauer. Penang;
J. Bal en M. M. Vleugels
Schutter, Amsterdam/Oosteriand.
Bevallen: 25 November. R. Noordmans, geb. Lemstra, JD., Tzum;
J. Visser, geb. De Boer, Z.,
Stavoren.
27 November. E. van Roo, geb. Poelman, D_, MidSteenhoff, geb. Meekers, D., Eotterdam;
delburg;
G. H. J. Scholte, geb. Van Woerkom, D., Amsterdam.
Overleden: 25 November. A. Havinga. 63 i..
J
Rotterdam.
26 November. Wed. C. Abrahamse, geb. Adamse
93 j., Koudekerke; —J. H. Senée, geb. Van Ooster-

—

—

—

—

—

«Elzeviers Maandschrift»» verscheen niet
geleden een artikelenreeks over den
Prtiikentijd, door W. F. H. Wunderlich. Deze
In
lang

opstellen over een tijdvak, dat in de laatste
jaren meer beoefening heeft gevonden (we mogen
hier wel even herinneren aan de studies van
den Heer Kops «Uit Grootvaders Tijd«) zijn nu
in fraai boekformaat verschenen (.Amsterdam,
Uitgevers-Maatschappij «Elsevier»). De bevallige'
illustraties van Mej. C. van der Hart geven een
aangenameaanvulling van den doorwerkten tekst.
Pharao is de titel vaa. een historischen
roman in drie deelen van Boleslas Prus,
vertaald door A. W. en uitgegeven bijl Johan

Pieterse, te Rotterdam.

Het book verplaatst den, lezer in het oud»
Egypte, in de dagen van Ramses XII en Eamses XIII en behandelt den strijd van laatstgenoemden tegen de oppermacht der priesterschap in zijn land. Het eerste deel heet „De
Erpater" (troonopvolger); het tweede
ters en Pheniciërs"; het derde „De laatst© worsteling", waarin wiji Ramses XIII zien ondergaan:
en de koninklijke macht in handen komen van
den oppersten Hoogepriester.
In hoever ai deze gebeurtenissen ca de daarbij geschetste zeden en toestanden in overeenstemming zqn met de werkelijke gesohiedenis.
zooals die in de laatste eeuw meer en meer
ontraadseld is geworden, moeten wij' ter beoordeeling overlaten aan bevoegde kenners van
de JEgyptische Oudheid, Op den Jezer zal het
boek een eenigszins gemengden indruk maken;
©enerzijds van een streven om, vooral in den
aanvang, in stijl en zinsvorming van het gebruikelijke af te wijken; anderzijds de oude
toestanden te doorweven met allerlei woorden
cm benamingen vaa zeer modernen oorsprong.
Toch ontkennen wij> niet, dat het wellicht velen
zal boeien, ook door het ietwat geheimzinnige
in den toon van het geheeL
de
Van Jorissen's „Historische Bladen"
na zijn dood uitgegeven verzameling vgai __a |

—

HET NIEUWS VAN -DEN DAG TIN MAANDAG 80 NOVTfiMBIfiK 1903; 5e BLAK

——

see, 46 j., Nijmegen;
Wed. H. Klip, geb. Van
Rhijn. 76 j., Rotterdam;
W. Looper, 63j„Amsterdam;
C.
geb. Crost, 63 j., Amsterdam.
. 27 November. E. F. S. van der Ven, Maastricht.

—

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
a 60 cent per regel.

NIETS TE VERLIEZEN, ALLES
TE WINNEN.
Een ieder wenscht te profiteeren van eene aanwijzing, waarbij men niets kan verliezen maar- alles kan
winnen. Maar alvorens u deze aanwijzing te geven,
leest de volgende verklaring, gegeven door Mejuffr.
Johanna Middeldorp, wonende te Schoonheten bij
Raalte, prov. Gelderland. Zrj heeft de ontvangen
raadgevingen opgevolgd, zij heeft alles teruggewonnen

wat zij verloren had.
«Het is mij een groot genoegen,» zoo verklaarde zij
aan onzen verslaggever bij zijn laatste bezoek, »dat
ik u de prachtige resultaten mededeel, die ik met de
Pink Pillen verkregen heb. Ik ben nog nimmer zoo welvarend geweest en sedert tien jaren ben ik lijdende
geweest aau vergevorderde bloedarmoede, ook had
ik last van steken en ruggepijn tusschen de schouders, ja, tusschenbeide was de pijn zoo erg, dat ik
geen raad wist; de eetlust was niet al tè best en
klaagde dikwijls over scheele hoofdpijn. Tevergeefs
had ik een groot aantal geneesmiddelenaangewend,
totdat ik op zekeren dag eene raadgeving bekwam om
de Pink Pillen te gebruiken en die mij geheel en al

hebben hersteld.

-- - —
- - - - sh. - d.
- Sohape n vleesch. Schotsche Hamels 4 sh. 10

a sb. d., Argent. te Deptford geslacht sh. d.
a sh. d.; River Plate in ijs vervoerde achterstukken sh.
d. a sh. d., voorstukken sh. d. a

MARKT- EN HANDELSBERICHTEN.
LONDEN. (3 uw 20 minuten.)
Consols
4
Russen 1889 2e Serie.
Obl. Orel-Vitebsk
5 pCt. Italië
4 „ Spanje
c. „ Portugal (nieuwe)
Turken (ünihed)
4 pCt. Egypte (Onified)
7 „ Argentijnen 1886
4 „ Amerika 1877
5 „ Illinois G.B.
5
„ Mexico
1899
„ Binnenl.
3 „
Schuld
4 „ Brazüië ISB9
3i „ Uruguay.

26 Nov. 27 Nov.

. . —88J —
— —

2J pCt.

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

89
100 i ICO£

18

-

Druten, 27 Nov. Gevangen werden: Zalmen,
200 Kg. Paling, Snoek, Baars en Blei. Zalm gold
’-.— a -.—, Paling ’l.— a -.—, Snoek, Baars enßlei
20 a 50 et. per Kg.,
Elften ’-.— a -.—r JFintea
et. per stuk.
a

—

— —

—

d. a 5 sh.— <L, Ooien 3 sh. 8 d. a 3 sh. 10 d.; EngelFruit.
sche Hamels (hebt) 4 sh. 4 d. a 4 ah. 6d., ditozware
Druten, 27 Nov. De fruitprijzen waren als volgt}
d.; Ooien lichte soorten
8
3
sh.
a
soorten
6
d.
3
sh.
89|
89f
7.— a B.—, Stoof3 sh. d. a3sh.dd., dito zware 2 sh. Bd. a3sh. -d.; zoete Appelen ’3.— a 4.—, zure
61A
6i|
a 5.—, Tafelperen/'—.— a—.—.Pruimen
peren
Wellington
’4.—
d.;
ah.
-d.
a
sh.
Canterbury
sh. -d.
86|
BG|
lange Wolkammers ’4.50
d.; Sydney en River Plate sh. -d. a a -.5.—,a —.—, Aardappelen:
a
sh.
103|
104Ï
ronde ’3.50 a 4.—, blauwe ’3. a ’3.10.
N,-ZeeL
d.;
sh.
Lamsvl.
sh.
d.
a
d.;
sh.
101|
101*
d. a sh. d.; Holl. Hamels Eigelsheimers ’3. a 3.20, Roosjes /'3. a -.— p. HUi
Austr. dito
sh.
3 sh. 1 d. a sh. d.; Duitsch sh. d. a sh.
d.; Ooien
sh. d. a sh. d.; Holl. Lamsvl.
Antwerpen, 26 Nov. Granen. Tarwe. Kansas
102
a sh. d.; Schotsch sh. -d. a sh. fr lü's a, 17, Kurrachee fr.
sh.
d.
, 102
27
15J a 16, Calcutta fr. 16,,
27*
d.
Eng.
8 d.;
dito sh.
a sh. d., Ostende sh. Amerika fr. 18, Widdin fr. 15,
Bombay fr. 16J.
77|
77*
Argentijnsch
-d. a sh. d.;
sh. d. a sh.
Rogge. Inlandsche fr. 13|, Moldavië fr. 12Ï,
58|
59
Tagand., Canterbury sh. -d. a sh. d.; Canadeerog fr. 12* a 13, Donau fr. 12*, St. Helega fr. 12*,;
1}
Columbia
19?19*
a
sh.
d.,
3
1
sche
Ooien
sh.
d.
dito
zware
2
sh. Azoff fr. 12| a 13$.
i
4. „ Ecuador
8 d. a 3 sh. d. per 8 pound (3.63 kilogr.)
Peruv. Corp. gew.
Haver. Bourgas fr.l2§, Donau fr.l2|, La Plata:
3|
3§
4
sh.
d.
Eng.
Kaifs vleesch.
a 4 sh. 8 d., fr. 13$, Inlandsche fr. 13 a 14.
„ pref
18*
, „
18J
Holl. 4 sh.
d. a 4 sh. 8 d.; lersch 3 sh. d. a
4 pCt. Venezuela 1831
Gerst. Voeder fr. 10., a Io|-, Moldavië fr. 12 a 16*,;
30
295
ah. d.
Donau fr. luf a llf, Turkije fr. 12 a 15.?, Azië fr. 12 a
Ontario Spoorw.-Aand
21|
21-JVarkens vleesch. Eng. 4 ah. -d. a i sh. 4 15f, Tunis fr.l2 a 15J, Groningen
a
28*
28*
»
ËP
d., Holl. 3 sh. 4 d. a 3 sh. 8 d., lersch 3' sh. 4d. fornië fr.ls« als*, Polders fr.l6*. fr. 15* 16... Cali„ „
Missouri
17|
171
sh.
3
d.
a
d.,
a sh. 6 d., JDuitsch
sh.
AmeriMaïs. Mixed fr. llf a llf, La Plata fr. 9* a 10|,
„
„
ünion
75ï
7S£
kaansch sh. d. a sh. d.
Cinquantino
Southern „
Donau fr. 14* a 14f, Odessa
„
47*
47*
27 Nov. Hooi en Stroo.
11_, Bessarabië fr. 12$.
fr.
„
Canadian „
122Ï
122Ï
Hooi 85 a
sh. d, goed Hooi 70 aBO
Tarwebloem, voor de bakkerij No. O fr. 20.75 a
„
Nashvüle „
107*
107 J sh.Uitgezocht
d., mindere qual. 60 a 70 sh.; gemengd ca —.—, No. OO fr. 21.75 a —._, groothandel
„
2l|
Denver-Rio „
2tï
fr. 21.50
d.;
75
a
85
sh.
bsste
8u
Spurrie
Klaver
a9O sh. a —.—.
„
„
Wabash
36*
36*
a
80
d.;
d.;
qual.
mindere
70
sh.
Stroo 28a40sh.
Roggebloem, voor de bakkerij fr. 24.50 a —.—.
Atchison Topeka Aand.
67£
per ton.
Aardappelbloem, merken S S in dubbelen driehoek
, 4 67*
ïlaatsdisconto
4
4
IiLASGOW. 27 Nov. Rnw Uaer 48/10^.
fr.
3U— a—.—, merk DWMC fr. 29.— a—.—, andera
Zilver ...*..
26*
26*
27 Nov. Tarwe nu en dan f d., Maïs merken
fr. 28.50 a —.—.
NEW-YORK.
25 Nov. 27 Nov. 2 d. Jhöoger. Meel onveranderd.
Koffie. Markt kalm. Verkocht 1250 zakken.
Oall money
2—
6^-7
LIVERPOOL, 27 Nov. Offic. slotprijzen. American
Beetwortelsuiker 88 graden. Officieele noteoring:
Wissel Londen Cable Transfers.
484
é84.10
good ordin. 6.04, do.lowmiddl. 6.14, do. middl. 6.20, beschikbare fr. 21-, Nov./Dec. fr. 21$,
ir.
Jan./Maart
Parijs 60 d. zicht
6231
523*
dito middling fair 6.46, Pernam fair 6.50, Maccio 21%, Mei fr. —. Gekristalliseerde beschikbare
fr.
4 pOt. U. S. 1 undedLoan Regd. B.
455.
110
110
fair 6.50, Egyptian brown middling b%-, Egyptian Melasse
n., op levering
6f, basis 4o°
Atchison Topeka &; S. Fé Aand.
66|
65f
brown ï%-, dito brown good fair a%?, dito brown Suiker. Rechten °/o n. MarktNov./Dec.
kalm.
good
good
fair —, dito brown
&%-, dito white —,
Spek.Mennoteert} Baoksfr. 84 a 95,Short middles
Canadian Pacifio
XJIS*
118
, dito white good fair —, dito fr. —a—, extra long
dito white fair
middles fr. 104 a —.geaouten
Chicago Northwestern gew. Aand! 163
164
white good —, Bhownuggar fair —, dito good fair Sohouders fr. 93 a —, Pic-nio Borax fr. 85 a—, dito
Denver & Rio Grande
„
20
19J
4v2 —/, dito good 4¥—/, Oomra
ditogoodfair
gerookte fr. 99 a—- BeUiea fr. —a —, gatouten
67
67
"
rref'
n"^ ."
dito good 4%-;', Seinde fair —, Bengal fair Hespen fr.
4.%—/,
"
a —> dito gerookte fr.
a —, Clear
Ene "o
Raüroad Aand.
27*
.".
26i
dito
a 115, Short fat Backs fr. 90 a 104
ilXs,
—,
good
TinneveUyfair
fair
Madras
Backs
fr.
104
—,
praf
,le
„V'A
6ÖI
dito Tinnevelly good fair 5%—/, dito Westernfair—,
per 100 Kg. Markt kalm.
__-_ff
yzgi
JUhnois Central.
Western good fair 4 15/32.
Reuzel. Officieele noteering: zuivere Amerikaansoh»
dito
Kansas City Southern" pref. .'.
33*
31
95-, Nov. fr. 92-, Dec. fr. 85-, Jan. fr. B^l, JFebr.
fr.
Louisville & Nashvüle
103|
io3t
fr. 83*, Maart fr. 83*, Aprü fr. 83*. Markt vast.
National
le
pref.
Mexican
Amsterdam, 28 Nov. Koffie. Oohtend-noteering:
'. 36*
37
In beschikbare verkooht 16 balen vettige
Santos- Nov. —, Deo. 18j|, Jan. 18i, Febr. 18_. Maart LaWol.
18
PPef'
18J
„■
"rr
2?
Plata,
dito Australië en
dito Kaapsche.
"
18|, April 18f, Mei 18|, Juni 19-, Juü 19^, Aug. 19£,
" Kansas
" Texas Aandeelen" 16£
Missouri
17|
Markt kalm.
Sept. 19g, Oct. 19|, Dec. Ij% et. Stemming vast.
Huiden Men verkocht 100 stuks droga en 16831
N,^ Ont. fe'Vest
'
Smt JPankras, 27 Nov. Bloemkool le soort ’-.
stuks gezouten Os- en Koe-.
Norfolk & Western gew.
soort
a
2.50
-.—,
—,
j
Koolrapen
a
2e
’-. a -.
' betaalt voor]j
56°
/1.50
56
Petroleum. Officieele noteering: Men
per 100, Bieten /8.50 a 12.—, Ramenas f 6.— a 8.50
85
»
»
.»
Pref.
..-..'.
84
rT
D
beschikbare fr. 22-. Men verkocht beschikb. fr. 22-,
gew
union Pacifio
per 1000, Uien ’1.70 a 1.90, Wortelen ’O.BO a 0.95 Oct.
741.
73
fr. 22-, Nov./Dec. £r. 22*. Jan./April fr.
50
Kg.
per
85*
rpref-.
"„"
85
w't.
vast.
Markt
WabashuIL
bt. Louis & Pac. Pref. A
JNoord-Scharwoude
21
Nov.
(Dorp),
Heden
35|
34X
36 Nor. Ter Veemarkt
Cureghem-Anderlecht,
V. S. Steel gew. Aand.
besteed
voor:
le
werd
reuzen-Bloemkool
soort ’-.
u
n"
Zilver (Commercial Bars).
a -.
2e soort f-,
a -.
Kool roode fl. a5.75, werden aangevoerd 404 Ossen, 160 Stieren en
57
571
Koeien en Vaarzen. Men besteedde voor Ossen
NISW-ÏORK, 27Nov. (Goederenmarkt.) Katoen, daar. 2e soort ’1.20 a 3.50. gele ’3.50 a 5.50, 2e soort fr. 0.81 a 0.91, Stieren
fr.
ontv. 88C00 b.,dag.uitv. n. Gr.-Britt. iouib., dag.uitv. ’1.50 a 3.—, witte ’1.50 a 3.— per ICO. Uien ’-.— Vaarzen fr. 0.71 a 0.84 per Kg. 0.71 a 0.84, Koeien ca.
\
—,
Drielingen
a
-.
-.—
—,
Nep
per
a.h. vasteland 2bOoü b.,id. lev. loopende maaattll.il.
’-. a
’-. a
Scherkundige Meststoffen enz.
id.lev. p. 3/m. 11.20, id. middh Upland 11.35, id. New- 50 Kg.
Orleans lc%,geraff. JPeiV<.J_i_min kistenl2. o,id.credit
Visch.
Antwerpen, 27 Nov. ChUisalpeter (Soda-JNïteaai),'
Huizen, 27 Nov. Heden werden alhier aangevoerd 15$ a 16°/„ stikstof, beschikbaar fr.21.60 per lOOkilo.
balances 1.82—, Standard White 9.0U, te Phüadolphia
pond Aal —.—
9.45. Terpentijn 60-. Beuzel (Western Steam) 6.80. Ta'M 700 pond Bot ’13.50 a li.—,
Zwavelzure Ammoniak (Sulfaat van Ammoniak) 20
mandjes Garnalen f-.
—. per 100 pond,
a 21 °/„ stikstof, beschikbaar fr. 30.50 per 100 Jkïlo. jr
il—.Suiker, Museovados 3.t
,
id.Centrifugal 96 °/o a
Gewoon Superphosphaat, 13 a "/, (phosphonunr)
3|—. Meel 3.40 a 3.55. Mats, Western su_, No v.-iev.—, a -.— per mandje, ±0 tal Zuiderzeeharing 6.25 a
id. Dec.-lev. 49|, %'a-iwe voorj. no. 1 Northern loco 914 6.50 per tal (ZÖO stuks).
per percent phosphorzuur fr. -.—, zegge re. 4LSQ
Volendain, 27 Nov. Aangebracht 300 Kg. Bot, per 100 kilo.
id. Rooda Winter 88|, id. lev. Dec.
id. id. Jan.
Aal, 20 manden Garnalen, 9000 Kg. Spiering,
Thomasphosphaat (Metaalslakken), 16 » lfi «J^'
—, id. id. Jirt. —, id. id. Mei 84f. 88',
Koffie Rio 7 low 4000 Kg.
stuks Haring, 35 manden Sprot.
phosphoszuur, 75 "/„ fijnheid, perpércent phosphoi*
ord. lev. a. s. maand 5.60 a 5.65, id. id. per 3/m
zuur fr. 0.33, zegge fr. 4.80 per 100 kilo.
Enkhuizen, 27 Nov. Heden werd alhier aange5.85 a 5.95, id.id.no. 7 Bt—. Rn Straits 25.75 a -6.25-.
Koper 12.50- a
Vracht v. Katoen lu- ,id.v. Granen voerd 450 pond Bot, prijs ’10.35 a -.— per 50 Kg.,
Aardappelfabrikaten.
n. Liverpool 1* a—. ia. id. n. Londen 11- p. bushei .— .manden Garüalen, prijs ’-. a -.- per mand,
Berlijn, 27 Nov. Aardappelmeel: Nat Mk. 12,60 ai
tal Zuidarzeehanng f-. a-.— per tal(200 stuks).
27 Nov. Wekel. receipts van Katoen m
—.—, le soort gebuild Mk. 21.75 a 22.25, 2e «oorte
de havens der V. S. 375,000 b. Wekel. uitvoer naar
Maassluis, 27 Nov. Van de Haringvissoherij kwaMk. —.— a —.—, alles bruto; le soort Witte Aard2
loggers
aanbrengende
bom,
8
men
binnen
en
van
,000
Groot-Brnsannie
b., id. id. naar het vasteland
appelsiroop 42 °/o prompt Mk. 25.— a 25.50; le soort
126
Pekelharing
tot 203 ton
te zamen
ton en Gele
173,000 b. Voorraad in alle havens der V.S. 892,000 b.
dito prompt JMk. 24.— a 24.50; le soort wittei
ton Steurharing.
LONDEN, 2i Nov. (3e dep.) Chineesche en Indische
Prijzen: Volle Haring./10.50a —.—, Maatjesharing Aardappelsuiker prompt Mk. 25.25 a 25.75; le soort
27i.ee en Bijst gedrukt. Jute kalmer. Koffie flinke vraag
Mk. 24.25 a 24.75: Dextrine prompt
-.— a -.—, Eng. Wal ’9.25 a -.—, IJÏe Haring gele dito prompt
en prijshoudend.
a
Mk.
27.—
27.50.
a
Terpentijn 44.4 a
8.50
-.—
per
ton.
I—, Oct./Dec. —/— a
Hamburg, 27 Nov. Aardappelmeels Ia gebuild
—'JPhilippine, 27 Nov. Deze weeJÈ werden per spoor
Jan./Aprü 14/I|.
ongebuild loco en prompt tolkantoor JMJk.21.75—a
Lijnolie 18
a f-, Jan./April 17 3- a —/— naar België en Frankrijk ongeveer 540 bn. Mosselen en
contant; dito vrijhaven Mk. 2L25
te Hul! 16 4|- a —/-.
verzonden tegen 6- a 6- frs. per baal. Door Belgische a22.25 netto
Dec.Febr —/
Dextrine in dubbele zakken Mk. 27.50
brief;
21.75
venters
worden
368
118
aan
de
alhier
nog
17.6,
Iwï-otraits £
dito per 3 mnd. £ 120 26lil.
haven
a
28.—
42° Baumee Mk. 35.26 a25.76J
;
,
Capillairsiroop
gekocht.
ü
manden
Garnalen
brachten
ÜJoper-Ohiü
54 15.- dito per
’3.— a -.
£ 54 10-.
per mand op. Mosselzaad werd verkocht "tegen ’1.20 de laatste a contant met 1$ % korting.
Zink en Spaansch Lood onveranderd.
a 1.80 per ton.
Spiritus.
Friescoe Boter L.4;— a li<B/- sü.
Lemmer, 27 Nov. Aangevoerd werden 150 Kg.
"Berlijn, 27 Nov. Spiritus. Betaald werd loeooabw
Vleeschprijzen in Engeland.
Bot 14 a 16 et. per Kg.,
Kg. Aal 24 a 32 et. per last zonder vat: 47.25. —.—, Nov. 47.75 Mk.
1
27 Nov. rleescn.
Kg.,
Kg. Sieepspiermg 12 a 14 et. per Kg.,
Hamburg, 27 Nov. Spiritus: Nov. 17.75, Kov./ 1:
Ossen vl. Schotsen üorte zijstukken 4 sh. d. a Kg. Schol
a
et. per Kg., 50 manden KuüDec. 17.75, Dec./Jan. 18.— Mk. B.
'<
4 sh. 4 d., lange 3 sh. 8 d. a 4 sh. d.; King. 3 sh.
spiering 30 a 40 et. per mand, 2 tal Zuiderzeeharing,
27 Nov. Spiritus. Er werd besteed voos
Weenen,
d.;
3 d. a 3 sh. Ö
Amerikaansoh (te Deptford ge’s.— per tal.
contigente waar JKr. 42.4Q geld, 42.80 brief pee
slacht)
sh. d, a sh. d.; Ganadeesch dito-sh;
Stavoren, 27 Nov. Heden aangevoerd 140 Kg. beste
10,000 liter procent.
d. a
sh. d.;Liverpooisoh 3 sa. — d. a 3 sh. 4d., Bot 18 a22 et.,
Kg. Aal 24 aHz et. per Kg.,
Maagdenburg, 27 Nov. Aardappelspiritus ia ge*
Amerikaansche in ijs ver voerdeachterstukken le qual. manden Kuilspiering 30 a 40 et. per mand, 5 tal noteerd:
70 lo loco 43.50 Mk. bez. en brief, Nov_
3 sh. 6 d. a 3 sh. a d., 2e qual. sh. -d, a sh. -d.
Zuiderzeeharing ’5. per tal.
Mk.
43.70
sh,
voorst,
id.
2 d. a 2 sh. 4 d., 2e qual.
le qual. 2Kampen, 28 Nov. De Haringvangst leverde tot
Koningsberg i/Pr., 27 Nov. Spiritus: Loco niet
sh, -d. a sh. d.; Nieuw Zeelandscheachterstukdusverre voor onze visschers nagenoeg niets op, van cont. 4i.— brief, 46.50 geld, Nov. dito 46.50 brief,
ken
d. a sh. d... voorst ukken sh.
sh.
daar dat enkele visschers zich nog bezig houdenmet
—. geld, —. bez.
d. a " sh.
d.;Deensche zijstukken sh. d.a-sh.
de vangst op Garnaien. Deze gelden'B ali et. de
Odessa, 15 Nov. (Russische tijdreken.). Russische
d.; Hollandsche zijstukkèn -sn. d. a sh. d., kleine ben, Bot 9 a 10 et., Aal 11 a 40 et. het pond,
Alcohol.
Sedert ons laatste bericht werden uitgevoerd
Argent. sh.
d. a sh. d., voorstukken sh.- d. Spiering 8 a 15 et. de 100 stuks.
3i)7 vaten naar het buitenland.
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Mejuffr- Johanna Middsldobp, volgens portret.
De aasawijzïng die wij u kunnen geven is te doen
tcat Juffrouw Middeldorp heeft gedaan. Indien gij
bloedarnioedig zijt, indien gij maagkwaienhebt, neemt
de Pink Pillen; gij hebt niets te verhezen, gij hebt
aUes te winnen. Gij kunt niets verliezen, omdat de
Pink PUfen hunne bewijzen geleverd hebben, dat zij
duizenden personen genezen hebben, datiedereenuop
gunstige w ijze over de Pink Pülen zal spreken en dat
gij iederen dag attesten leest van personen, die, gelijk

Juffrouw Middeldorp, genezen zgn geworden.
De Pink Pillen hebben genezen, de Pink Pillen genezen. Wat zaj voor anderen gedaan hebben, zullen zij
ook voor u. doen. Het zal niet hetzelfde zijn als gij
een geneesmiddel neemt om n te genezen dat zijne
nog niet geleverd heett. Gij stelt u bloot
bewijze
veel geld uit te geven voor weinig resultaat. Gij hebt
dus alles te winnen met de JPink Pillen te nemen
indien gij .lijdende zijt aan bloedarmoede, bleekzucht,
heupjicht, rJheumatiek, zenuwziekte,
neurasthenie scheeie
hoofdpijn, algemeene zwakte en
maagziekte,
renuwpipen. Gij hebt aldus de zekerheid, dat gij het
geneesmiddel neemt dat de meeste genezingen in de
wereld gegeven heeft. Mat de Pink Pillen
ebt gij da zekerheid, uwe verloren gezondheid terug
te winnen.
Prijs /"1.75 de doos, ’9 per zes doozen. Verkrggbaar bii SNABILIÊ, Steiger 27, Rotterdam, Hoofddépóthouder voor Nederland, en Apotheken. Franco

feheele

toezending tegen postwissel.

Ook echt tfsrkxijgbaar voor Amsterdam en OmPaleisstraat 13, CLÉBAN
streken hij A. VAN
& C°., Heiligenweg 42, en Maison des Spécialités
te Hilversum bij DË
Francaisee, Galerij 34/35;
Drogisi, Kerkstraat b/d Kerkbrink; —te
Alkmaar bij NI&ROP & SLOTHOUBER.
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populairen en aangemamen vorm. geschreven
historisch© studiën over verschillende personen
uit de Vaderjaadsohe en Algemeene Geschiedeis thans reeds een derde druk verschenis
nen, ditmaal mét een portret van ieder der
door den schrijver behandelde personen.
De snelle opeenvolging van herdrukken zijn
een sprekend bewijs van den opgang, dien deze
naar vorm en inhoud zoo voortreffelijke karakterstudies nog steeds blijven maken. Hoe
jammer, dat de Amsterdamsche hoogleeraar
dien opgang zelf niet heeft mogen beleven.
Ook deze nieuwe druk js door de uitgevers
defirma H. JD. Tjeank Willink & Zoon, te Haarlem —: op keurige wgze verzorgd..

—

JEen nieuw hoek van. Selma JLagerlöf, de gevierde ZweedscJhe schrijfster, moet onwillekeurig de aandacht trekken. Thans is in een door H.
J. W. JBecht, te Amsterdam, uitgegeven vertaverscheling van Mej. Maigaieta Meyboom
nen: „Jeruzalem II (In het Heilige Land)".
Blijkens den titel, zioh aansluitend aan een
vroeger werk van dezelfde schrijfster, geeft het
toch op zichzelf een geheel, en wel een zeer
merkwaardig geheel. Merkwaardig reeds door
het denkbeeld om op den gewijden bodem van
Palestina een verhaal te geven, waarin de hoofdpersonen zelven in .Noordelijk Europa thuisbehooren; het contrast alzoo tusschen Germaansche en Amerikaansche levensopvattingen
en Oostersche omgeving.
De levendige stijl, waarin ook" dit' werk is
geschreven, zal niet nalaten de aandacht te
trekken van een uitgebreiden kring van lezers.

—

. De Heer A. J. Hoogenbirk zegt in een voorgaand woord „ter toelichting" voor zijn nieuwste boek , tVan den Wereldakker", dat hij het,
1

op grond van vroeger opgedane ervaringen, beter acht niets vooraf te zeggen ter toelichting
noch van den titel noch van den inhoud van
zijn werk. De, lezer moet.di© zelf .trachten te
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Vermoedelijk zullen ook wel vele lezers zich
want de Heer Hoogenbirk weet op aangenamen toon te schrijven;
en wijl zijn. boek geen doorloopend verhaal bevat,
maar eene reeks van betrekkelijk korte schetsen^ vindt hij'daartoe te meer vrijheid om veel
afwisseling te geven. In de verschillende stukjes, hetzij hij eenvoudige schetsjes geeft uit
onzen tegenwoordigen tijd, hetzij hij, zooals
in het laatste stuk, ons verplaatst in den tijd
van den profeet Jeremia, weet hij overal aan
vorm en inbond iets boeiends to geven, dat
ook een goeden indruk kan maken bij hen,
die op godsdienstig gebied een andere opvatting zijn toegedaan dan de schrijver zelf.
__Onder de sprekende personen in het boek
zijn er eenigen, die nog al gebruik maken van
woorden of spreekwijzen uit andere talen. Aan
het slot van het boek heeft de schrijver een
lijstje gegeven, waarin al die woorden en spreekwijzen worden vertaald.
Uitgever is E^jeling's boekhandel, te Amsterdam.

daartoe moeite.willen geven,

Si m s oïii én De lil a —: uit het Duitsch
van Wilhelm Hegeier, vertaald door E. Tersteeg-Keus (uitgaaf van H. J. W. 'Becht, te
Amsterdam, 2 deelen)
is geen gemoderniseerde bewerking van het bekende verhaal uit
het Oude Testament. De beide namen zijn
gekozen als zinnebeeld van hetgeen in dezen
roman uit onzen eigen tijd wordt te zien en
te gevoelen gegeven. Het is een tafereel van
tegelijk ongetemden hartstocht en sluwe berekening, waarbij al de daarin optredende personen onze deernis, maar geen hunner onze sympathie kan opwekken. Als een waarschuwend
teeken heeft de schrijver, zonder in zijn boek
zelf daarover uit te weiden, door de twee
namen op den titel de twee hoofdpersonen gekarakteriseerd, en overigens op zijne wijze het
conflict tusschen ruwe natuurkracht en gejvetenlooze zinnelijkheid geteekend..
jbqejk is boeiend gesol_]»ye^.^en'__de_.xeirj-:
t Jfefc
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taling is met blijkbare zorg bewerkt. Dat deze
roman geen bevredigenden indruk achterlaat-,
mag geen verwijt aan den *schrijver zijn.' Het
oude verhaal van Simson en JDelila doet dit
ook niet.

Nog onderscheidene mooie boeken uit den
vreemde zijn onder het bereik van alle landgebracht.
Egeling's boekhandel, te Amsterdam, gaf uit
„D© Alpen-Koningin", van Franz Eosen, uit

genooten

het_ Duitsch bewerkt door E. Sicherer. Een
boeiend verhaal, met veel zielestrijd in de

grootsche omgeving van het hooggebergte. JDe
vertaler heeft ongetwijfeld met liefde zijne taak

vervuld, maar van tijd tot tijd stuit men toch
op uitdrukkingen die niet boven bedenking zijn,

bij

voorbeeld:. '..'..'

„Zij was te eerlijk, misschien ook te zwaar
op do hand om uitvluchten te zoeken."
„Ba.rbara zuchtte erge r 1ijk."
„Gesproken heeft hij er nooit meer over. maar
geteerd heeft het aan hem".
Dat heeft de vertaler toch niet gevonden
in hét woordenboek van Dr. C. A. JX. G. F.

Sicherer.

Max O'Keil. (Paul Blouet). is hier bekend
genoeg, èn door zijne, voordrachten èn door

zijne werken. Ook heeft men al wël gehoord van
zijn interessant boek, dat nu onder den titel
s,Dora Grantham, vrouw en artiste", door Mevrouw B. de Graaff—Van Cappelle vertaald en
ter Hollandia-drukkerij, te JBaarn, in het licht
"verschenen is. Voor de kennis van het leven
in al zijne schakeeringen in kunstenaarskringen
en de plaats van de vrouw daarin, is dit een
boek, dat men gelezen moet hebben.
Van een vroeger geschreven werk van den nu
overleden geestigen causeur, Hare Koninklijke
Hoogheid de Vrouw", verschijnt binnenkort een
;
tweede druk^
"' '-

_

.

EeoLzeer^J^eïitfe ïom&tf &?iJ>e*. Zwsrfe.
1

—

Mustang", van Dr. Karel May, uit het Duitsch'
vertaald door L. J. van der Meer-Van der Borch
van Rouwenoort (Gouda, G. B. van Goor
Zonen). Nog geenszins is de tijd voor spannende Indianen-ronians voorbij 1, en daarom zal
menige knaap kennis willen maken met de
handelingen van den Zwarten Mustang, of het'
Comanchen-hoofd Tokvi-Kava. Er zijn een achttal flinke platen in dit kloek uitgevoerde boek.'
i

Bij D. J. Veen, te Amsterdam, verscheen
een derde druk van „Gulliver's Reizen", voor
de jeugd bewerkt door J. J. A. Goeverneur,
met 6 platen naar aquarellen van Wm. Steelihk.
't Is wel een beetje vreemd, dat in het heele
boek met geen letter vermeld wordt, dat Jonathan Swift de sohrijvej: jis. van deze gereld-.
beroemde satire.

Moedertje Meg" is eert doof G. W. Elberts'
uit het Engelseh vertaald werk van Ethel S.>!
Turner Mevr. H. R. Curlewis), dio reeds ia:
grooten kring bekend is door hare vroegere
werken „Zeven Kleine Australiërs", „JDe be^
woners van Misrule", enz. JDit ia weer een in-;;
teressante Engelsche familie-roman (uitgave van'
G.j B. van, Goor Zonen, te Gouda).
Biji den uitgever IX Bolle, te Ro^ïdam,.
verschenen nog herdrukken van een paar wer^
ken, die zoo laag en zoo algemeen bekend zijh^
dat het enkele noemen volstaan kan:
„Verkeerd begrepen", van Florence Montgo-j
mery, naar het Engelseh door. J_. A. .van S.winr:
' )' '
i
deren.. Zesde druk.
„Dei Erfgenaam vaöJ 'Redclyffe", viajï Miss
Yonge, naar het Engelseh bewerkt "door Alma^'
Zesde druk./ "
j
Voorts een vierde druE"vah': „De Spaanscliei
Broeders", een Verhaal uit den tijd der ReJ
formatie in gpanje in de 16e èenw, naar hetf
EngelscJhl van D. Alcock, met B platen naars
teekenflagen: va» 1^
R. Wencbebacl_;:-_, j

-
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 30 NOVEMBER

Advertentiën:

can 3 of minder regels ’0.95,
slke regel meer 30 Ct.
Liefdadigheids-Advertentiën halven prijs, zonderrabat voor tussehenpersonen.
Den 7n December a.s. hopen onze
geliefde" Ouders:
A. VISSER en M. v. 't HOF,
te Kol hom, hunne50-j arigeE ehtvereeniging te herdenken.
Namens Kinderen en Kleinkinderen:
A. VISSER.
JN. VlSSER—Hokkbtba.

J. G. JIMMIK.
A- JlMMlK—Visseb.
H. SPAANS.
E. SPAANS—Visbkb.

De Heer en Mevrouw H. G. OLDEMAN—MULDER geven kennis

van de geboorte van hun Zoon

JACOBUS.

Haastrecht, 26 Nov. 1903.

Bevallen van een
G. A. J. HEUEF—Hbupf.

!lfffa & iwilffl aisterda&l

'

'

Eigen

||
llf
ma

Linnen- en Lm geriefabrieken te Veldhoven en Amsterdam.

Extra voordeelige
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aanbieding.

P

Witte DienstbodenEffen en Fantasieschorten
stoffen
vanaf 40
vanaf 30 et.
20
»
1É Zwarte Stoffen
31)4 » Kinderschorten
Witte en gekl. JPan„_
Dienstboclenkatoen
SU
30
m (echt Indigo)
tasieschorten
>
19^ »
»
Dameshemden
»/1.57j|
fm Boven-Rokken
62^
»
60
» pantalons
IM Flanel-Bokken
»’1.46

H—

....

M

.. .

WÈ
m

"Witte Zakdoeken
Vanaf Bet
et. Zuiver wollen Danies»
kousen
»
70 »
Poitorüpn- M.oiten
», .'l-00
Moffen
nnn
pelterijen.
»
!l
» » 1.00
Kragen...
»
» Parapluies
» » 1.00

en

CATHALINA SCHEELE
Wed. J. SCHRAVER.
Middelburg, 26 November 1903.

E. S. SLAGTER—Schbaveb,
W. H. SLAGTEE,

Zwartsluis.
FJRANCOISE SCHRAVEE,

. . Middelburg.

S. N. DE KLERCK—Schea ver,
F. A. DB KLERCK en Kinderen,
Hoorn,

S. J. VAN DER HARST—
Schbaveb,
M. P. VAN DEE HAEST
en Dochter,
Middelburg.

K. SCHRAVEE,
C. M. SCHEAVEE—Eoest

en Dochter,

Den Haag.

J. C.
P. SCHRAVEE—Visser

en Kin «leren,
Rotterdam.

(7748)

Dames uit den netten stand, met vele relaties, alsook Winkeliers, die zich met den verkoop onzer artikelen willen
belasten, gelieven zich schriftelijk tot het Hoofdbureau te wenden.
Depóthouders te Amsterdam: Mevr. Wed. BIJBAL 7, Ceintuurbaan 400; Mej. HERMS, Willemsparkweg 170; Dames GEZ. SCHEERE, H
'f?i
voorheen Mej. Velek\m Overtoom 261: Mej. E. FLOEISSEN, v. Woustraat 79; Mevr. Wed. FEKKES, Hugo de Grootkade 3; Mej. H. W. H
JU
ËI NEUHAÜS v. d. WAL, Paardcnstr. 3; 'Mej. MAEKL, Looiersgracht 37n; Mej. TER BEEK, Willebrordusstr. 105; Mej. Wed. J. DOORN- Hgti
Mej. Wed. v. LEEUWEN, O. Z. Voorburgwal 37: Mej. |g§
St. Jansstraat 11,
I§§ HOUWER, Oostenburgergracht 23i; Mej.
|J J. A. TE KIEETE, Jac. v. Campenstr. 66; Mej. BEUL, Commelinstr. 32i; Mej. v. d. KAAIJ. St. Jorisstr. 6i; Mej. J. G. JWJEEGEMAN,

UU aller naam:

J. DUISDEIKER Jr.

Amsterdam, 25 Nov. 1903.

Ondergeteekende

betuigt zijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij zijn
40-jarig jubileum als Ambtenaar
der Ned. Kijn- en Staatsspoorwegen
ondervonden.
D. DROOGENDIJK.
Baarn, 26 Nov. 1003.
de vele bewgzen van deelneming, gedurende de ziekte
en bij het overlijden onzer geliefde
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,
betuigen wij onzen hartelijken dank.
Uit aller naam:
Jb. HDLSTEEDE Wzn.
Amsterdam, 29 Nov. 1903.

Voor

allen, die na het overlijden
van onzen lieven Vader en

Aan

Behuwdvader, ons zooveeltreffende
bewgzen van deelneming gaven,
onzen hartelgken dank.
Haarlem,

Wed. J. WILLIAMS PARKER—
Teb Haab Romeny.
Hilversum,

Wed. IJ. DE KOCKTeb Haak Roment.
Amersfoort,
H. J. TER HAAR ROMENY.
M. G. TER HAAR ROMENY—
HtTBEB.
Utrecht,
A. B. TER HAAR ROMENY.
D. C. TER HAAR ROMENY—
Van Maasdijk.
Haarlem,
Dr. H. M. B. TER HAAR ROMENY.
L. TER HAAR ROMENJY, oaoVan Maasdijk.
,
27 November 1903.

"oproëpihgT
De Curator in de onbeheerde
N a 1 a t e n s c h ap van PIE TER
VAU DER VELDE, gepensionneerd Kolomaal Militair, gewoond hebbende te Hilversum, ten
huize van TEUNIS STüMPHORST,
en aldaar den 28sten Maart 1903
overleden, roept door deze op alle

gerechtigden tot die Nalatenschap,
evenals alle Crediteuren en Debiteuren van voormelden overledene,
om van hunne rechten, onder overlegging van bewijsstukken, opgave
te° deen, of aan hunne verplichtingen jegens die Nalatenschap
gevold te geven, en zulks vóór of
1903, ten
uiterlijk 15 December
zijnen Kantore aan den Godelindeweg te

Hilversum.

De Curator voornoemd,

Mr. P. G. VAN ANROOY.

Zie verder de Advertentiën

betreffende FamUie-aangeólad,)
legenheden in heï Se

das Beslé
'Garantiert„VORWERK"

g

..
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Omdat ik het zoo goed gi
vind en omdat ik zoo harte- El
lijk hoop, datvelen het zullen @j
lézen en ter harte nemen.
(Handelsblad, Dr. Pijnappel.) Ij
Het is een populaire, maar H
ernstige bespreking der geva- j|
ren voor gezondheid en leven, H
die voortkomen uit de ge- B
(Tijdschrift v. H
Geneeskunde, Mdntendam.) Ij
Dat is een uitstekend nuttig a
boekje, vooral in den tegen- H

Islachtziekn.

woordigen tijd.
(Indische Mereuur). I
Zooeven verscheen de Tweede M

Druk van

fat volwassan Joop; I
wel eens nonen weten.
Prof. 8
Naar het
Franseh van

A.

|

Dr. STEPHAM,

doob

Geneesheer Directeur v\h
Burgeniekenhuis te Amsterdam, ffl
0-50.
I
Prijs ■

.

’

f

ÏW.
1

LEIOEN.

DE

ALOM YEKKRIJGBAAR
voor Amsterdam: EL

ffüjjjßt^TgAAT

II

\
DM ■

In

34.

HOEDEN-CURSUS.
Volledig onderricht
en

Nedei*9andsche Bank
w@@p

gevestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht 389.

IM «vo r

iedere Dame is
een Corset DROITDEVANT, met
korte oflange heupen.
Prijzen^l.9o^2.2s,
’2.75, ’2.90, ’3.50,

Kolenbakken, $Ê

Turfbakken,
Vuurschermen.
M

’3.75, ’4.50,’5.50,

enz., tot

£la

taille Elegante.
"
Ruimst gesorteerd Corsetten-Magazijn

JW

lflÊk

Petpolsumkacliels.

WL

yÊk

VEILIG,
ZUINIG,
Verplaatsbaar,

21 ca 19.
Halraaaastesi
Intero. Telefoon 3921.

lÈk

Jf

ÊÊ

JÊS
Bg

Atelier voor

rvÜüCACHËLr
en Vulhaarden in alle sys-

'wn
ECHTE

wëëêè

I

NIKKEL-ARTIKELIj
Huishoudelijk gebruik.

1

Rijkste keuze.
Lage Prijzen.

REEDERS' Magazijnen
j N.Z. Kolk 17 i.leliestSwt 8ï §§

WILH.

WIJMANO,

Banketbakker, Reestraat 8,

heeft door deze de eer zijn geachte
begunstigers te berichten, dat even-

als vorige jaren, zijn etalage voor
het Sint Nicolaasfeest gereed en
ruim voorzien is van

Chocolade ch Saikrrwerkeii
Dagelijks versGH LETTERBAMET,

JNatuurboter, in nette
Tafelbus. Bruto 5 Kilo / 6.25
fr". rembours, H. MEIJBOOM Jz.,

Prima

Woldstraat'lo7, Meppel.

(5893)

Damrak, Amsterdam.

St.-Nicolaas-Cadeaux.
1.10
Tegen toezending
postw.

G. SCHIERBEEK,
Confiseur, Patissier, Winschoten.
('751)

I

Zooeven verschenen:

Jong Leven,
door P. VAN DER MEER.
2 dln. f 3.90, in prachtb. f 4.50
neen boek, dat vol is vanlevenslust en jeugd.«
Avondpost.

Proletariërs,
door J. STEYNEN, f 2.40,
in prachtb. f 2 90.
»De reeks novellen, onder den
titel der eerste vertelling vereenigd, vormt een heerlijk,
mooi boek.«
Vooruit.

B' herziene Druk.
Met 2 groote platos
en 45 figuren.

Prijs f0.90;.5e1).ri,25.

V""?^*^
j\ nj
v\jl

m

JWL^

';jM

Hef Toekomstig Lewei%

Afzonderlijke nummers 25 ets.
Men abonneert zich bij eiken Boekhandelaar en bij den Adminis(7758)
trateur H. N. DE FJREMEJRY, te Bussurn, Oldeberm.
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St. üicolaas-

J. N. MULLEB
v/h
Prima Lederwaren,
St.-Nicolaas-Cadeaux.
geschikt
voor

Enorme keuze Portemonnaies enz.

PALEISSTBAAT 45,
vr. Zadelmakerij Brouwersgracht 28
bij den Singel.
(7302)

Agentessen Linnenfabriek.

De Koninklijke Eindhovensche Damast- en Linnenfabriek,
VAJN JJDEJSr BRIEL en VERSTER, to Eindhoven,
telt in alle plaatsen Agentessen aan. Vereischten: beschaafde
(3155)
tand, uitgebreide connectiën en P. G.

Padeau's
als:

FantalslßDoezelaarlles,
EeformöoGzelaars,
Mèm,

fèïMlAUl

DÉMMttIMjOI,
ENZ.

Zooeven verscheens

Vijzelstraat

14,

TeSepSioon 1033,

is voor geurige PREANGER KOFFIE

het BESTE adres.

I

"het OUDSTE en tevens
(1538)

I

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Begrafenis-VereenigingJ
Stadhouderskade 2.

door

HELENE TEN BRINK,

naar het Franseh van MARCEII
PRÉVOST.
Omslag en JBandteekenine van

De Raad van Bestuur:
k. W. VAN EEGHEN Jr., Voorzitter.
Is. »A COSTA, Gedelegeerde.

(7703)

„Adelshoeve", Apeldoorn.

- en bij J. 11. AG. VAN HKTEREN,llarteiistraat26. l

üTI
0»
UT
er
|\ Hr ffllI TT! MTT
ltt
I
Jj
1 „U I lUlï U 0\ , iI P

YTOiw derToekomst wezenmoet,

GKELDERSCH
1 Vrachten-en
Bijenpark

TELEPHOON No. 941,

(8234)

Hoe

Rotterdam.

Administrateuren: J. B. DOUWES Ir. en N. SAX Jr.

Adressen;

Frangoi
s
e
11,
&
Fraogol
s
e
de
THEO JNJEUHUTS.
Prijs ’2.90.
Geb. r"3.50.
uitgave NIJGH & VANDiTMAR,

te AMSTERDAM.

H*«**ri» "***»* § Fijne
Voïïe~N®oi»rïwangsf
HaplngTi
Nieuwe
te
bestaat,
overheerlijk
om versolt to gebruiken en
marineeren,
duurste soort die
f
Vaatje inetSOsttiks f2.40, met 100 stuks f3.25, met SOO suiks f 5.75. 1

|j|

gewijd aan de studie van het spiritualisme en aanverwante verschijnselen, onder redactie van J. S. GöBEL en BJ. JN. DE FJREMEJRY.
Abonnem.prijs per jaar bij vooruitbetaling’3.00 (buitenland /4.00).

’

ontvangtüeenfijnen SuC.KandijJKoek of een heerlijken, gevulden
Boterkoek, in cartonnen doos
met ansicht van Winschoten.

GYMNASTIEK

van 's menschen zelfbewust, individueel voortleven na den stoffelijken
dood en van de mogelijkheid om alsdan met de op aarde achtergeblevenen in gemeenschap te treden. Alle vraagstukken, met dit onderwerp
in betrekking staande, worden uitvoerig behandeld in het. halfmaandelijksch Tijdschrift

temen. Gas- en JPetroleumkachels, het nieuwste.

L. DAKE & ZOON,

Jg^

'

SP BUSTES 11 E.

COiISETTEN op maat REFORM

CGRSETS, BUSTENHOUDERS. enz. enz.
POPPEN COB.SETS.

Geneesfranilige

Het spiritisme (spiritualisme) levert het wetenschappelijk bewijs

’24.50.

Niet naar keuze kan
na St. Nicolaas
geruild worden.

Dr. SCHREBER'S

Koopt, verkoopt en incasseert Wissels en ander
Voorbehoedendeen genezende lichaam»!
bewegingen, uitvoerbaar zonder gereedBezorgt
verschaft
Uitbetalingen,
Telegrafische
papier.
'
schap of vreemde hulp, en geschikt voor
beiderlei kunne en verschillende leef»
Credietbrieven, geeft voorschot op verscheepte tijden.
goederen, opent rekeningen-courant en neemt gelden
in
in deposito. Belast zich met Commissie- en Bankzaken Verkrijgbaar eiken Boekhandel.
(7495)
(1877)
j in het algemeen.

Een welkom Cadeau

ff REEDEES'

2£uid-H'fi*ikaj

COJiT- en WEST-APRIKA.

(7531)

Yersclienen:

van JDameS- en

Brngspruit en Witbaiik.
Correspondenten op alle Hankplaatsen in ZUID-AFRIKA,
alsmede op de voornaamste havenplaatsen van

vindt

KOOPT

'

Hoofdagentschap te Pretoria.
Agentschappen te Kaapstad, Johannesburg, Potchefstroom,

I
inREEDERS'Maröen
U groote sorteering il
Waterstoven,
Bedfiesschen,

bij den Dam.

in het vormen
Kinder hoeden.- Speciale opleiding voor Modiste. Vervaardigen van
Fluweel overtrekken enz. JPrachtige gelegenheid voor Dames
die zich hierin wensehen te bekwamen. Adres': Spiegelgracht 7.
garneeren

■ ["VAÜBEüDRUiI,

®

Filiaal

2

"

Wsila I
T^^^^62^L^^^, I

g_fflBsBwMmWBÊËSBW^m^mm

7 Un\\t 17

BLIKEMBALLAGE

Het beste adres voor alle soorten
Blikken-verpakkingisdeZaanlauuscke Blikfabriek v/Jh WOUD
(108)
k SGHA.AT. Krommenie.

I Begelijk
JPensionaangeboden,
voor 1 a
6 per
I weel;, HeerenstraatHeeren,16 le/ Etage

Fijne Crroenten, Soepen, Sausen, Tleesclicousserven..

1 Filiaal

Die Marke
führl jedes besacre Geschaft.
(7083)

cH

HOOGENSTRAATEN &

van SOHELTEMA &
1
HOLKEMA's
Amsterdam.
Vraagt de verzameling van g
besprekingen uit verschillende 53
(7288) |
bladen.
uitgave

Heden overleed onverwacht,
zacht en kalm, onze geliefdeMoeder, Behuwd- en Grootmoeder,
GESINA CHEISTIANA
FEITZSCHE,
wed. van Johannes
in den ouderdom van ruim
90 jaar.

ÜH

OOK DOOR ALLE DEPOTS, FRANCO.

«Huis ten Ham»,
Kerk Avezaath, 27 Nov. 1903.

Heden overleed, na langdurig
| lijden, in den leeftijd vau 73
jaren,onzelieve Moeder,Behuwd-

19

§

1

Gesteriliseerde Vruchten,

Groenten,Jams (systeem-Weck)
en Bijenhonig.
Ia alle plaatsen worden WINKELIERS voor den verkoop
gevraagd.
Vraag Conditièn en Prijscourant.

J. ESMEIJER.

(6893)

ANSJOVIS! V'^JSi'mn^^
Hftßl H WJ
i

I "*fe*«*<end van Noorctvangst
Noordvanast
ook!
i 8stuKS - A.40
.
i P P°* met 36
" AMSTERDAM.
" pl.m.
"
"
"
Zalsnbokkingen.
|Ve" anker
350
„
» >' 2-50
on bovendien ook 1© lekkere
1
5.75
n
n
Haring
worden
franco
andere
thuis
Rembours.
geleverd
na ontvangst van Postwissel of
f 7334)
De Vaatjes
tot het naaste Spoorwegstation. De
Vischwaren franco
Bij elk Vaatje geven wij in een kistje de noodige Kruiden, Azijn, Citroenen enz..
1
deHaringendesverlangdfijiiengemakkelijk,volgensgedrukteaanwijzing,temarineeren
m
gerookte

P ot van '10° stuks
onn

/ i"75

iM..it~»j

9*
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HAUSS-DIAMANTEN

65 SPEGIAAL-ARTIKELEN, alleen voor ST. NICOLAAS aan.

Extra solide en goede monturen, waarvoor wij 5 jaar garandeeren, allen met
prachtig schitterende HATJSS-DIAMJANTEN, tot den werkelijk bijzonder goedkoopen pnjs van fl. 3XA per Artikel. ledereen neme de gelegenheid waar van deze
bij uitzondering buitengewoon voordeelige aanbieding gebruik te maken, en haaste
zich, voordat de voorraad uitgeput raakt.

%,

'

HAUSS m,AMERICAN DIAMOND
PALACE.
55
Amsterd»

Kalverstraat.

(fc

éMtfc, I

\

«onder Concurrentie, beste Imitatie ter wereld, HAUSS-DIAMANTEN gelijken
zoo zeer op echte Diamanten, dat zelfs kenners zich lieten misleiden Alle a jour
gezette Bteenen hebben geen kunstmatigen achterkant en kunnen evenals de echte
Diamanten gewasschen en gereinigd worden.
WiJ bieden een beperkt aantal der Wer afgebeelde

m
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Zesde Blad.

tot heden
volgende maal nog iets te leeren en voor te airectie werkzaam te zijn geweest,
In den nacht, volgende op die voorstellingi
dragen, iets komisch en iets dramatisch.
nebben Schulze's gezelligheid, oubolligheid en brandde de schouwburg af.
juist om
Schulze geeft er gevolg aan en heeft met het u pgewektheid zijn talent krachtig helpen ontDien avond vreeselijk zenuwachtig
wikkelen. Geluk had hij bij den aanvang van bedoelde versregelen.
komische veel succes.
'k Moet bekennen een
zijn tooneelloopbaan, geluk heeft hij nog. En sterke liefde te koesteren voor Oranje
Weinig tijds later wordt vader Schulze met
vooi
als vóór 25 jaar, is hij nog steeds de oude, de het heele Vorstelijke Huis —. Wanneer de verzen
zijn Zoontje Cornelis op het kasteel ontboden.
joviale Schulze.
Niet vermoedend de reden waarom, gaan beikomen in de rol van Thomasvaer, gericht aan
Het geluk van zijn loopbaan speelt achter het de vorstinnen
krijg ik
den vol nieuwsgierigheid er heen.
aanwezig of niet
Na minzame ontvangst, vraagt Kneppelhout eigen verhaal, dat hij er van doet.
'n prop in de keel, trilling der kuiten. Dan
Ik was bijna 18 jaar, toen ik de Tooneelschooi moet 'k oppassen om niet weg te raken.
Zit
ineens aan vader (Schulze: «Wilt ge uw zoon
hetgeen er weinigen van kindsbeen in het bloed.
met einddiploma verliet
acteur laten worden?,..
Angstig en toch
en begon ik mrjn entree in de tooneelEen oogenblik verbazing, en dan vader en hebben
heerlijk gevoel!....
wereld.
Debuut: 11 Dec. 1878 met hetrolletje
zoon in één adem: «Graag, m'nheerk
Nu kom ik tot mijn ziekte: polyp op de stemGoed, laat alles dan aan mij over. Ik van Gaspard den krantenjongen, in Dames en banden.
draag verder zorg voor hem als u en uw Meeren van Pont-Arcey.
Harde, vreeselijke tgd van hoop en wanhoop.
Welk een verrukking, die repetities van Pontvrouw het ten minste goed vinden. In Augustus
Geluid weg!....
de kennismaking met artiesten als
Ik vertrouw
gaat Cornelis dan naar Amsterdam, naar de Arcey 1
Dokter Posthumus geeft hoop.
Albregt, Moor en zoo veel anderen
welk geEindelijk
Tooneelschooi.»
hem dankbaar, speel steeds door.
Dat was een blijdschap thuis! Maar er viel voel van kleinheid tegenover zuike kolossen!
zegt directie: stop ! en stelt me ruimschoots in
En hoe heerlijk het mogen meereizen in deook wel een traantje, als men dacht aan het
gelegenheid om te genezen.— Na zware operatie
zelfde coupé, waarin zij zaten. Meestal speelden
naderend scheiden.
van Dr. Zaalberg te Amsterdam naar Neuenahr—.
als Albregt wat gewonnen had, zei
Toen de dag van weggaan kwam, was Cornelis ze kaart
Hulde en dank aan menschiievende directie I
onder den indruk. Hij gevoelde, dat hij zijn hij vaak: »Hier Heus!
daar heb je een
bespaard gebleven van
Daarna, Godlof
bosschen en bergen zou moeten mi ssen, dat hij dubbeltje; en je krijgt er nog een als je mij ziekten, schadelijk voor mijn beroep.
jouw neus bezorgt»
op mijn neus was hij
onder vreemden zou komen. De schoone toeMoge het zoo blijven!!!
komst, die hem tegenlachte, gaf hem weer moed. jaloersch.
En zoo ben ik genaderd tot mijn 25-jarig
Toen volgde mijn groot debuut
AmsterBij het afscheid van zijn moeder was hig innig
jubileum.
Zaal stampbedroefd. Beiden gingen van elkaar niet zopder damsche jongen. Wat een avond!
Wat zal het zijn 1
vol, grootendeels gevuld met leerlingen van
'k Ben zoo bang voor het idéé «reclame»
tranen, en met een hart vol liefde.
Hoogere Burgerschool en Gymnasium.
Er 'k heb er nooit aan gedaan
Schulze was in Amsterdam.
maar 'k heb toch
:
Hij kwam er eerst onder de aangewezen" lei- vielen twee kransen van hen.
In de wolken een voorgevoel, dat het publiek zich ook mijner
ding van Mr. van Hees, den secretaris van Jhet van geluk
vermengd met trots
dat is voor vriendelijk zal gedenken op mijn feestavond.
dat heb ik verdiend, het komt mij toe!
hoofdbestuur der «Maatschappij tot Nut van 't mij
Wat moet, wat kan nu beter slot zijn van
Vreeselijke teleurstelling den volgenden dag. mijne overdenkingen in deze, dan het éérst en
Algemeen,» die zich destijds veel gelegen liet
liggen aan het tooneel en de opleiding van Ik lees het Alieuws van den Dag, met critick van het laatst te zegenen en te herdenken denman,
Ds. H. de Veer
tooneelspelers.
heel welwillend, vriendelijk aan wien ik alles en dus ook dit feest, te danmaar
met ernstige waarschuwing tegen ken heb l
Toen kort er na, door Jhet Nederlandsch
het over het-paard-UUen van pasbeginnenden
Tooneelverbond de Tooneelschooi werd opgeKan het anders, of moet niet, op zulk een
Eerst na jaren prakricht, werd hij daar scholier, en kwam bij den Ik woedend natuurlijk.
feestgetij, mij het beeld voor den geest staan
tijk gewaardeerd het nuttige en nobele van van mijn goeden, liefdevollen, vaderlijken bedirecteur, den Heer Kennefeld, in den kost.
Hij leerde er goed. Zijne Geldersche bosschen deze les.
schermer, van: Jan Kneppelhout,
onzen
Dit was mijn eerste artistieke oorvijg.— of grooten Klikspaan!
en- bergen kon hij echter niet vergeten. ZonEn moeten op den feestbij avond mijn gevoel en hart niet instemmen
dags wandelde hij vaak naar het station aan liever de tweede
want een jaar vroeger
de Weesperpoort, om naar de treinen te kijken, gelegenheid van Tooneelschooi-voorstelling in met het slot van het vers, dat hij heeft opgedie in de richting van Oos ter beek-Arnhem Eelis Meritis had Henri van den Beugel, de dragen : Geen plaats meer: Schultze speelt,
toen
kapper van het Nedenandsch Tooneel mij een hij mij zijn werk Studententypen cadeau saaakte,
gingen.
voor dansmeester mij, zijn jongen beschermeling.
.Amsterdam was hem niet vreemd; want aardige grime gemaakt
hij had er vroeger gewoond, van zijn zesde tot Hop-Sa-Sa, iv »De Turicsche Gezant.«
De edele man rust reeds lang. j
Leerlingen van de school weten op dien leefzijn negende jaar. Als kieine kleuter had hij
God zegene hem'
Ik zet
daar het klehie-steenjes-oproer meegemaakt, en tijd natuurlijk wat beter en best is!
Nog iets moet mij van het hart.
natuurlijk
pruik en baard af
probeer zelf
was op den Dam door een cavalierist weggeleder moge het weten, want het artistiek ontjaagd, tot hij een schuilplaats vond op den knoeiwerk
roep majestueus om den kapper wikkelde publiek is artistiek nieuwsgierig
stoep van de herberg: liet Schuttertje in de ten tweeden male, en krijg een fermen oorvijg ondeugden heb ik waarschijnlijk vele en naast
Ellendige Steeg, thans de Willem Eggertsstraat. met de noodige vermaningen om koest te zijn —. de deugd van nooit te wedden, of te hechten
noodig aan uiterlijk vertoon
Na dien tijd
zelis vandaag nog
Ook heeft hij in die jaren eens een dag en nacht
heb ik één genot,, één
rondgedoold, omdat hij niet thuis durfde komeu: of niet
altijd vraag ik inspectie en raad hartstocht.... bloemen, planten, en nog . eens
zooveel kattekwaad had hij uitgehaald. .Aan omtrent grime aan onzen geniaien hof kapper, planten, bloemen en dieren, en literatuur
ik
den', avond van dien dag kuierde hij in heit nu aan den Grooten Heer, Henri Beugel.
lees alles, rijp en groen
het liefst het mooie
Bij mijn debuut als krantenjongen werd ik
verdwenen plantsoen buiten de Haarlemmerpbort.wat er mij ook voor de hand komt.
■— en verder ook
Op eene hoogte: «Het Bergje« genaamd, stond-' bij open doek teruggeroepen
Wanneer het Eatum mij nog mijne. tevredenin de schaduw van. groen en molen, in den. eiken avond
na in het bezit te zijn gesteld heid en levenslust laat, zoo zal ik, hoop ik, tot
tuin van Clous, een zomertheater. Hij wist ia.' van mijn sigaartje
en met half gefluisterde mijn ouden dag, nog dankbaar voor de gaven
den- tuin te komen en woonde de voorstellinowoorden van den Heer Moor ia het oor, die ik, die Moeder Natuur mij schonk, het als mijne
bij, zijne eerste!
al buigende voor het publiek, opving: Ma, iia, levenstaak beschouwen; ze te blijven ontwikÉr werd gespeeld Marlitt's Heide-Prinsesje. pa i-ra, pcx ira!
-1 elen
Marietje Lorjé vervulde er eene rol in. PrachtigGelukkig in mijn jeugd en vol hoop óp de
Met dit voornemen flink voor oogen, wensch
vond hij haar, het kindje van zes jaar.
toekomst ging ik zes weken naar Parijs
ik dan mijzelf, ook ter wille van mijn gezin en
Die voorstelling was Schulze's eerste kunst-, Sarah Bernuardt gezien, maar het meest nog ver- familie en vrienden, een prettig 25 jarig jubileum.
extase!
toefd in het «Palais-i-toyak
èn op de
J. H. Kössing.
Weinig dacht hij toen, dat hij met datzelfde Boulevards —.
Bij . eerste poging tot zwemmen in een der
Marietje Lorjé zoo vaak spelen zou en op een.
z'-o maar
ptotographietje zou komeJh: hij als Luitenant Jolxp-'--. badhuizen in de Seiuo gedoken
bewusteen zij als -het dansgrage Indische meisje itijj Vast blijven, haken aan zwembroek
„Aurora" te Arnhem.
P. Brooshooft's Zijn -meisje komt uit.
loos opgehaald drie dagen doodziek leef nog!
mannenzangvereenigingJwoi«neeft
De
Arnhemsche
terugkeer,
Pargs
ging
mijn.eagauit
Bij mijn
De tweede kunst-extase kwam over Schulze
te Oosterbeek, waar hij van zijn negenden tot gament in.
Der vereeniging Het .Nederlandseh Vrijdagavond een vocaal- en instrumentaal concert
gegeven, ter viering van haar 25-jarig bestaan.
zijn dertiende jaar heeft gewoond. Geboren is Tooneel was, na drie jaar speiens in den Stadsliet programma voor dezen feestavond was zeer
hij te Arnhem 24 Mei 1860, op kamer No. 13 schouwburg, de paciit niet weder gegund; zij
van de Buitensociëteit.
gaf nu voorstellingen in het Grand-Théatre van belangrijk. Met het zelden in ons land uitgevoerde
Te Oosterbeek had Cornelis Schulze's vader Lier.
Daar trad ik als lid van het gezelschap Liebesmahl der Apostel, van Wagner, werd het concert
de sociëteit gepacht. Eens speelde daar, op het het eerst op. Publiek heel vriendelijk voor mij geopend. Dit werk, van 1845 of daaromtrent, dus
kleine tooneeltje, het ambulante gezelschap yan
kleiue succesjes behaald, allengs grooterea uit den Tannhausertijd, is door dea componist zelf
Bakker. In de vertooning kwam een meneer grooter.
.Bibiische Scène» genoemd; het eerste deel wordt
voor, die in zn hemd uit en in bed springt.
De drie jaar ballingschap der Vereeniging a capelle gezongen, waarna het Orkest plotseling
Dat maakte zoon indruk op den kleinen Cornelis, Het Nederlandsen Tooneel zijn om. Zij komt invalt. Het a capelia-gedeelte bevat vele moeilijke
dat hij 's nachts opstond, een kaarsje opstak el* weer in den Schouwburg op het Leidsche Plein modulaties, welke voor de uitvoering groote bezwaren
met dit lichtje naar de concertzaal sloop, om en wordt daar de KoninkUjke.
opleveren, ook door den eisch, dat da Apostelen en
te zien of die m'nheer nu lag te slapen.
Daar heb ik veel gewerkt, hard gewerkt, en, het Engelenkoor achter de zaal worden geplaatst.
Beépertoire beDe. m'nheer lag er niet. Hij was denzelfden Goddank, meestal met succes
Het tweede nummer was Braüms* Rliapsodie, voor
avond reeds vertrokken.
'k zal in ue aigeloopea 25 jaren wèl alt-solo, mannenkoor en orkest, (Mej. Marie Seret,
kend
Schulze had den schijn voor werkelijkheid geminstens 500 rollen, groot of klem, hebben geuit Amsterdam, werKte mede), een der meest bekende
en hoewel komiek, zelfs dramatisene
speeld,
nomen.
van dezen meester. In het eersta gedeelte is
Later zou hij leeren hoe moeilijk het is in roiien, naar genoegen, vervuld o. a. in Rooie werken
het orkest aan het woord, doch in het
voornamelijk
den schijn het wezen te doen gevoelen.
Rotto of hei onbekende meisterstuk. De
Mannes
tweede gedeelte treedt de r^nschelijke stem meer op
Veel heeft zeker de Tooneelschooi bijgedragen andere stukken of creaties kent men....
den voorgrond. Het derde couplet is een gebed, edel
Koningsverjaardag: Opvoering vau De Terugom hem dat te leeren, doch het meest moetier
van
gedachten en uitdrukking.
eigene
zijne
natuur en
opmerkingsgave en zin komst van dan Koloniaal?'.
Judith's Siegeslied, van H van Eyken, een aria voor'
voor het komische.
Ais luitenant der huzaren, die aan poëzie doet,
Van de komst aan de Tooneelschooi tot zijn heb ik de laatste woorden gesproken in den ouden alt en orkest, werd hierna uitgevoerd.
Ten slotte Das Meer, smfonie-ode voor goh, groot
komen aan de Koninklijke Vereeniging: Het Stadsschouwburg, zijnde: Dtnet die het naast zich
woorden
zijnen
Nedcrlandsch Tooneel
aan welke hij 25 jaar scharen om
van koor en orkest, van J. L. Nioodé.
Koningstroon^,
verbonden is, zonder ooit bij eenige andere n ulde aan Z. M. den Koning Willem 111.
Dit toonwork herinnert op vele plaatsen aan Wagner's
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HET TOONEEL.
Cornelis Schulze's 25-jarige

Tooneelloopbaan.
Men kent het liedje van het Geldersen boertje,
too vroolijk eu zoo blij, gelukkig iii het uezit
van eigen tuintje en erije.
Dat zou het loiliedje van Schulze kunnen zijn,
als hij niet aan het tooneel gekomen ware.
Want eigen tuintje en erfje moet hij missen;
Maar groen en een uitstapje heeft hij. Voor
Semiramis doet hij niet onder: hij heeft een
hangenden tuin, met schoone bosschages en
daarin een open piek om naar de sterren te
kijken, of neer te zitten, leerende zijn rol, dea
daags bij het licht der zon, in den laten avond
bij het licht, schijnende uit een Japansche

lantaarn.

Van Plankenland komt hij dan 's avonds in
Droomenland. Hoe had hij, het natuurkind, ooit
kunnen droomen op de planken te komem,
tusschen geschilderde bosschen verflucht te
ruiken, in stede rond te dolen in de Geldersche
heuvelen en bosschen, hei- en dennenlucht
opsnuivende I
Zeker niet Schulze, toen hij kwajongen waa
en te Oosterbeek woonde en daar met zijn kornuitjes allerlei kattekwaad uithaalde. JH.IJ was
er meer bekend onder den naam: Duvel van 't
darp dan als Cornelis Schulze. Hij, betooverd
door de lezing der boeken van Aimard, richtte
eene legerbende op en werd hooldman der
Apachen. Vreeselijke veldslagen leverde hij
met zijne dapperen op de Schapenstreek! Als
hij er over spreekt, ziet hij zich nog aan het
hoofd der dorpsjongens ca verricht wonderen
van dapperheid.
Naar-school-gaan was voor hem bijzaak, dolen
in het groen hoofdzaak. Toch leerde hij goed en
graag, en meester Ewijk van de school te Oosterbeek mocht hem wel, en hij meester Ewijk.
De sympathie voor meester Ewijk heeft Schulze
aan het tooneel gebracht. Meester Ewgk was
eens jarig, en Schulze vierde hem met een eigen
gemaakt gedicht. Van dat gedicht zou de Heer
Kneppelhout hooren.
Kneppelhout, de Heer van den Hemelschen
Berg, wonende op het Schotsche kasteel te Oosterbeek, alom, onder den schuilnaam Klikspaan,
bekend als de schrijver van Studententypen, beschermer van kunst en kunstenaars, was ook
schoolopziener.
In die hoedanigheid kwam hij op school en
verzocht meester Ewijk de opstellen van de
jongens te mogen zien. Die van Cornelis Schulze
bevielen hem het best. Meester Ewgk vertelde,
dat bij ook versjes maakte.
Zoo, die wil ik wel eens zien 1. .,. Met,
kwaad!.... Laat 't ventje zóo doorgaan!....
Een aardig kereltje. Heldere oogen. Er zit uitdruJbking in dat gezicht.
Schuinse ging weer aan 't dichten en maakte
een groot vers op den oorlog in Atjeh, die juist
Uitgebroken was, in dea geest van den Keinier

-- —

Claessen:
Wel hem, diet Vaderland meer dan zichzelf bemint
la 't sneuvelen toot 's lands eer, zijn hoogste wellust

Vindt.
Daar kamt op een gegeven dag de palfrenier
van den heer van het kasteel bij den ouden
Heer Schulze met de boodschap, of zijn zoontje
morgen op het kasteel wil komen.
Vader en moeder Schulze denken, dat hun
jongen weer aan het vechten is geweest, of vogelnestjes heeft uitgehaald, en zijn alles behalve
gesticht.
Met een van angst kloppend hart, eennieuwe
broek en schoenen van zijn zuster aan, gaat de
kleine Cornelis naar den Hemelsohen berg. Terwgl hij langs het uitgestrekte grasperk loopt,
wordt het witte kasteel eenspookgestalte voor
hem. Al zijn moed raapt hij saam en gaat verder.... en staat, eer hij het weet, in de studeerkamer. De Heer Kneppelhout, allerbeminnelijkst
voor hem, vraagt hem dit, vraagt hem dat, tot
hg begrijpt, dat er in dien jongen vrij wat
zat. Hij laat hem verzen opzeggen. De vrijmoedigheid en de natuurlijkheid, waarmee Cornelis
Schulze dit doet, bevallen Kneppelhout, zoodathij
het ventje opdraagt iets uit Kloris en Roosje te
leeren en een fabel van LafOntaine, om later
voor' te dragen. Op een soiree kwijt Cornelis
zich van zijn taak. JDe heeren en dames hebben
pleizier in het kereltje. Niet het minst Kneppelhout zelf. Daarom vraagt hij hem voor een
'

LEESTAFEL.
De beschrijving van een wetenschappelijke
expeditie behoort nu juist niet tot de ontspanningslectuur, is in den regel niets voor het groote
pubüek. Maar de zaak wordt anders, wanneer
men een boek heeft als hetgeen nu dezer dagen
het licht heeft gezien: Een jaar aan boord M. M.
Siboga, door Mevr. Weber—van Bosse (Leiden, E.
J. Brul). De Amsterdamsche hoogleeraar Max
Weber, de leider der expeditie van het diepzeeonderzoek ia de Indische wateren, heeft zich na
terugkeer ia Nederland beziggehouden met
de samenstelling van een streng wetenschappelijk werk met Franschen tekst, waarin deresultaten vaa de reis zijn beschreven. Tot den
wetenschappelijken staf vaa deexpeditie behoorde
ook de begaafde echtgenoote van dea leider,
Mevrouw Weber—van J3osse, die,naar mea weet,
eea werkzaam aandeel ia het onderzoek heeft
genomen door de beschrijviag vaa de flora der
I diepe wateren. Gehoor gevende aaa vriendelijkea
draag, heeft Mevrouw Weber thans haar dagboek
vaa de reis uitgewerkt tot een geregeld verhaal,
waarin het leven aan boord van de «Siboga« on
de verschillende verrichtingen op zeer aantrekkelijke manier wordea meegedeeld.
Het boek is niet alleen onderhoudend, maar
dikwijl 3 geestig; waat de schrijfster heeft eea
goed oog voor het komische, hetgeea geen afbreuk doet aaa haar overal blijkende liefde voor.
de wetenschap.
Met moeite weerhouden we ons het een of
ander aan te halen, maar in het algemeen wensehen we met nadruk den wensch uit te spreken,
dat dit fraaie werk. veel lezers raag vinden. Men
leert, er uit hoe rijk aan natuurschoon en in
.aadere opzichten ook de eilaadeawereld van het
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hier thans minder een uitvoerige bespreking te
geven van dit zaakrijke en inhoudrijke werk,
maar toch een aankondiging, die kan strekken
tot aansporing om het ter band te nemen. Een
werk over »De West« ontbreekt eigenlijk ten
eenenmale en moge al eens geklaagd worden
over gebrek aan belangstelling in de koloniën,
in bijzondere mate geldt dit Omtrent die in de
Antillen. Zoo heeft de Heer Van Kol dus in
dubbelen zin een goed en verdienstelijk werk
verricht. Zijn boek over de Oost heeft van verschillende zijden bestrijding gevonden, voor een
deel tegenspraak, die veroorzaakt en verklaarbaar werd, omdat de schrijver op zgn overhaaste
reis tijd en gelegenheid miste om het een of
ander te controleeren. In de West was het terrein
althans minder uitgestrekt en zoo mag men
verwachten, dat de nu verzamelde gegevens en
conclusies naar rato minder kritiek zullen ondervinden. In elk geval moet men waardeeren, dat
de schrijver zooveel materiaal heeft bijeengebracht; niet het minst dat hij ook, ter vergelijking, economische en andere toestanden behandelt in de naburige koloniën en landstreken.
Achtereenvolgens beschrijft de Heer Van Kol de
Engelsche eilanden Barbados, Grenada, St. Vincent en St. Lucia; dan Martinique (met veel
bijzonderheden over de ramp), Dominica (weer
De Heer JH. van Kol, lid der Tweede Kamer, is Engelseh), enz. Het daarna volgende grootste
eea ijverig ca voortvarend man, aiemand zal het gedeelte van het werk is gewijd aan Nederontkennen. Na zijn groote reis door Insulinde landsche bezittingen: de eilanden boven den
heeft hij niet lang aan den huiselijken haard wind (St. Eustatius, Saba, St. Martin) ca
vertoefd, maar tusschen twee Indische begroode Benedenwindsche eilanden Bonaire, Aruba
tingea iv, is hg scheep gegaan naar West-Indië en Curacao. Ten slotte bezocht de Heer Vaa
en ziedaar reeds een groot boekwerk als resultaat Kol Venezuela, Trinidad en eindelijk Suriname,
van dien »studietocht«. JVoar _fo Antüle» en »het rijk der muskieten.»
Venexuda, soo beet het boek, dat bij A. W. Sij tHet boek is opgeluisterd met vele platen naar
hof f te JLeiden onlangs verscheen. Weweaschea photo's ca verschillende kaartjes.

minder bekende Oostelijke gedeelte van Insulinde moet zijn, die «groote Oost« der Mol ukken.'
Ook krijgt men een levendig denkbeeld van den
arbeid door de beoefenaars der wetenschap met
zooveel toewijding en niet zonder velerlei opoffering verricht. Een geluk daarbij, dat in
weerwil van veel tegenspoed door de elementen
als doorhet materiaal waarmede geviseht werd,
de resultaten der diepzee-expeditie uiterst bevredigend .zijn geweest, zoozeer, dat de vondsten,
met de »Siboga« verkregen, die van veel grootere
expedities van Engelsche en Duitschers in verschillende opzichten in de schaduw stellen. Het
is een werkelijke verdienste van Mevr. Weber's
boek, dat alle geleerdheid vermeden is, maar de
belangstelling in zulk eea arbeid bij den lezer
wordt verlevendigd. Het is geen geringe lof
wanneer we zeggen, dat het zoo boeiend is als
een boek van Jules Verne. Toch staat hetaltijd
hooger, omdat men hier geen werk der verbeelding maar zuivere werkelijkheid heeft.
Het boek is keurig uitgegeven, en versierd met
vele platen naar photo's, welke door den Heer
J. W. Huysmans, die als teekenaar aan de expeditie deelnam, werden vervaardigd. Een duidelijk
kaartje aan het slot geeft een denkbeeld vaa den
geheelen »trek« der «Sibogaa.
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De Reis van de » Stella Polarea, uit het Italiaansch vertaald onder toezicht van Dr. Maurits
Snellen (Leiden, A. W. Sijthoff) voert ons
naar onherbergzame streken. Het hier bedoelde
boek beschrijft den grooten Noordpooltocht in
1899 en 1900 van Z.K.H. Lodewijk vaa Savoye,
Hertog der Abruzzen. Wel is -waar heeft deze
expeditie den beroemdea tocht van Nansen
niet overtroffen, maar de wetenschappelijke
resultaten waren zeer bevredigend. Het uitvoerig verhaal van den tocht laat zich aangenaam
lezen en zal ten onzent, nu ia zoon fraaien
vorm verschenen, zeker belangstelliag vinden in
het vaderland vaa Heemskerk en Barende ca
van Koolemans Beijnen. Het groote boekwerk
is rijk geïllustreerd en voorzien van een, trouwens onmisbare, kaart van het Poolgebied
waarop de bekende tochten zijn aangegeven
met de route vaa de »Stella Polare.l
Catharina Alberdingk Thijm heeft hi Groote.
Zielen (Amersfoort, Valkhoff & Ca) een boek
geschreven in den geest vaa haar vorigearoman,
«Een Apostel der Liefde.»
De schrijfster noemt het boek in de opdracht
aan haren oom, Dr. P. J. H. Cuypers,T een «boek
van zieleleven en streven naar 't .eaal« en
't i 3van het begia tot het einde doo- een edelen
geest bezield.
De groote zielea, die de hoofdrt^ spelen ia 't
verhaal, zijn vol echt godsdienstigen geest, vol
Christelijke toewijding. Het is een toekomstroman, welke begint met een Paus Joanni
XXIV, die afstand doet van den troon en einmen schreef
digt met een anderen Paus,
nog niet het jaartal 2000 van de Christelijke
kalender
die, terugkeerende naarden oorBpronkelaken Christeliiken eenvoud, armoede eij,
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 30 NOVEMBER
stijl. Een voorspel van het orkest vormt het begin;
daarin wordt de zee en hare gestadige beweging
geschilderd. Dan volgt een a capella-koor, indrukwekkend door de tegenstelling met de drukke inleiding. Het tweede deel is een «Wellenlieda, voer
fcoor en orkest, met sterke klankuitzetting, welke
overgaat in een tenorsolo. Dan volgt de »fatamorganaa, voor alt-solo, eene poëtische aria, welke
zeer gelukkig is geslaagd. Vervolgens komt een
mystiek gedeeelte — van een onzichtbaar koor
«Ebbe und Flathii, en als slot spreekt wederom de zee,
in geweldige stormen en woeste baren, afgebroken
door eene stilte en eindigend met eene jubelende,
triomfeerende finale.
De Heer Bouman, directeur, mag met voldoening
op dezen avond terugzien. De vier lauwerkransen
welke aan het vaandel werden gehecht, waaronder
een zilveren van het Departement Arnhem der.Maatschappij van Toonkunst, zijn als hulde de tolk geweest
van de algemeene voldoening, die »Aurora« ook nu
weer geschonken heeft. Dat verwachtte men bij de aanbieding, toen de'uitvoering een aanvang nam, en die
verwachting, werd niet beschaamd. Het koor heeft
beschaafd en met temperament gezongen; bescheiden
waar dat voorgeschreven wast met entrain, waar
kracht vereischt werd.
Mej. Maria Seret
thans te Berlijn —is een
altzangeres met groote begaafdheden, hare voordracht is gemakkelijk, natuurlijk en vol uitdrukking.
De Arnhemsche Orkestvereeniging heeft zich van
hare niet gemakkelijke taak op meesterlijke wiijze

—

—

■

gekweten.
MARKT-
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Boyenkarspel(Station) 27 Nov. Heden beateedde
men voor: Meirapen ’-. a -.—, Wortelen
a
-. Bieten ’9. a 10.— per 1000 stuks; Streekera
-. a -.—,
Muizen: groote ’-.
kleine
ronde
-. a -.
blauwe
1.30 a ï.50 per | Hl.
Bloemkool fijne —.- a —.—, grove f-, a -. reu4.— a 5.—, roode
zen ’l2. a 13.50, Kool: witte
4.— a 6.—, gele f 5.— a 7.— per 100 stuks.
0.85 a 0.90, kleine ’l.— a 1.20,
Uien groote g_ele
groote roode ’-. a -.—, kleine ’-. a -.—, Peren
a -.—. Appelen ’-. a -.—.
’-.Broekerhaven
(N.-H.), 27 Nov. De marktprijzen
waren heden als volgt: Streeker Muizen groote ’-.
a -.—, kleine ’-. a -.—, blauwe /'1.40 a 1.45, ronde
’-.— a -.—, Bieten
’-.— aa -. per i Hl., Meirapen
-.—, Wortelen ’-.— a -.— per 1000 stuks,
’lO.
Peren ’3. a 4.—, Appelen ’3.50 a -.—, Uien gele
-.— per i Hl.
’0.85 a 0.95, roode 27’-.— a De
marktprijzen waren
Hoogkarspel,
Nov.
heden ala volg: groote Muizen ’-. a -.—, kleine
dito ’-. a -.—, blauwe ’1.35 a 1.45, ronde ’-.
a -.—, Uien groote gele 0.85 a 0.95, kleine ’1.
a 1.25 per £HL Meirapen ’-. a -.—, Bieten _/9.

—

—— —
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Advertentiën:

van 3 of minderregels ’0.95
elke regel meer 30 Cent.
Liefdadigheids-Advertentien halven prijs. Zonder rabat voor tussehenpersonen

o
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winst.
250/
Commanditair gezoebt

in een handelszaak.5000
gld. in gedeelten te fourneeren, waarvoor volledig onderpand wordt
gegeven.Zeer reëel. Oeen
tussebenpers. Franco br.
lett» IJ U 130, JN. v. d. JD.

Sal.
f6OO a f7OO.
Gevraagd tegen 1 Januari a. a.

een jong Candidaat of geroutineerd Notaris-Klerk, ongeh.,
van den P. G., door een Notaris in
een welvarenddorp (aan het spoor)
in Friesland.
Br.
met opg. van ouderdom,
vroegeren werkkr., de reden der
verandering, enz. en referentiën,
lett. U TT 196, N.v.d.D. (7743)
(Bekendheid met de Friesche
taal, schoon geen vereisehte, zal
eenige voorkeur geven.)

Sigarenfaftrikanten.
H.H.
Jongmensch,
j. oud,
Een

26
.ruim twee jaar ala 2de chef ineen

sigarenfabriek werkzaam geweest
zimde, tot volle tevredenheid van
zgn patroon, waarvan hij de gunstigste bewijzen kan overleggen,
zag zich gaarne ala zoodanigweder
geplaatst, liefst daar, waar vooruitzichten bestaan om later ala
deelgenoot opgenomen te kunnen
worden. Br. fr. lt. L, Boekhandel
H. DE VOOGD, 159aFrederikstraat
te 's Gravenhage.

——
—

—

a 11.— per 1000 stuks; Peren / -. a -.—, Appelen
.._ a .._ per \ Hl.
JKnkhuizen, 27 Nov. De prgzen der Vruchten
opgegeven door de firma Gebr. Koomen waren heden
als volgt: Aardappelen: groote Muizen
-. a -.r-,
kleine /-. a -.—, blanke ronde f-. a-.—,blauwe
’1.86 a 1.85 per | Hl.; Meirapen /-. a -.—, Wortelen ’-.—a -.— per 1000;,Kruisbessen ’-. a-.—,
rood Aalbessen
a-.—.zwarte —.—a —. per
50 Kg,.; Bloemkool fijne ’3.
5.— a
a 5.—, grove
B.—, witte Kool ’2.25 al.—, roode f3 a450 per
100 stuks; Peren ’2.30 -a, 3.20, ApDelen f 1.45 a 3.80,
Uien groote gele ’0.65 a 0.85, "kleine ’l.— a -.—,
groote roode ’0.95 'a 1.10, kleine ’-. a -.—, handperen f -. 'ix -. per iHL
Hoorn, 27 Nov. Aangevoerd 597 vette Schapen
a 28.—,
Lamineren ’l4.
a 21.—.
’2
Kooien
a
per stuk. 88 Varkens ’0.33 a 0.38
per Kg. Handel vlug.

’

—

’-.—

’

.

soorten.-

Boter: Friesche ordinaire tot fijnste —/- a —/-,
fabrieksboter 100/- a 108/-, Deensche prima IC6/-, 114/-,
Norinandisohe extra 100/- a IC4I-., gew. 78/- a
92/-; Brittany le qual. 13/6, id.2e qual. 12/6, id. 3e
qual. 11/-, 4e qual. 9/- per 12 Eng. ponden; Siberische 84/- a 94/-; Koloniale Nieuw-Zeeland 90/- a
lersche —/- a —/-.
104/
r,
:
Kaas: Canadeesche 50/- a 53/-, N. Zeeland —/- a
—/-, Goudsehe 28/- a 42/-, Edammer 42/-, 52/-a—/-.

-
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-

-
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—
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’
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het bezit eener aantekening of akte voor nuttige handwerken. Jaarwedde
600 met
minder dan vijf dienstjaren voor
iedere vijf dienstjaren
50 meer
tot een maximum van
800.
Stukken franco in te zenden vóór
15 December a.s. aan den Heer O.
W. A. M. GROSKAMP. Burgemeester
van Sloten, te Sloterdijk. (7756)

’’
’

het Diakonie Oude MannenIn
en Vrouwenhuis der Ned. Herv.
Gemeente te 's-Gravenhage
wordt

ZIEKEJJtiT VERPLEEGSTER, van middelbaren
leeftijd, ongehuwd, en lidmaat van
de Ned. Herv. Kerk. Behalve Kost
en Inwoning, Bewassching en Geneeskundige Verpleging, is aan de
betrekking een aanvangssalaris
verbonden van 200.
Sollicitanten gelieven zich in
persoon, onder overlegging van
het lidmaatbewijs en zoo mogelijk
van getuigschriften, des Vrrjdagsavonds te zeven uur, aan te melden aan het Weeshuis op de Hooftskade.

’

Gevraagd, terstond,
een Burgerjuflfr., 30—35 jaar,

P. G., om met de hulp van Dienstb.,
alle huisl. werkz.heden te doen.
Amstel 134, 's midd. 2-4 uur.
eenv. Dame, n. burg. stand,
P.G., 40 j., prett.hum., won.in
een gez. streek, veel ervar. op het
gebied van verzorgen oiged.,

Een

uitst. Huish., biedt aan
aan
Heer of Dame of achterlijk kind.
Ook niet ongen. hetzij nu of later
als Huishoudster op te treden
bij een degelijk Heer. Uitst. refer.
Br. fr., lett. A C 224, N. v. d.D.

demeente-AÈiÉtratie.

Ter Secretarie eener schoone
gemeente in Gelderland, aan Spoor,
Tram en onmiddellijk bij eene stad

gelegen, bestaat, wegens benoeming elders van de twee tegenwoordigen, wederom plaatsing

van een VOLONTAIR ter
Opleiding.

Br. fr., lett. J L 232, N. v. d. D.

Terstond gevraagd
een bekwaam Boekbinder, kun-

nende pers- en

sneeverguiden. Zij,

—

-

—

’-

een hem pass. betrekking, b. v. b.

als Portier, Nachtwacht, Magazijnknecht, Bode, Opzichter over Genie
werkzaamh. of iets dergel., g. get.
als degel. Militair ten dienste, vrij
van sterken drank. Br. fr., lett. K P,
J. P. Heijestr. 62, le Etage, Adam.

Huisknecht,
Een net Jongmensch zag zich
gaarne geplaatst als Huisknecht
tegen 1 Februari of eerder. Br.,
motto Huisknecht, aan den Boekh.
van A. VAN LOON, Tiel.

van Politie der 2ekl. kan
Agent
te Amersfoort gepl. worden.

’

J aarw. 500, die bij gebl. geschikth.
kan verhoogd wordentot ’550. Voor
bovenkl. en schoeisel extra 65.
Vereischten: niet ouder dan 30 j.,
lengte minstens 1.70 M, gezond en
sterk gestel. Zich aan te melden
b/d
Commiss. van Pol. vóór 7 Dec. a.s.
Op br. wordt geen acht geslagen.

’

In Duitschland maakte het grooten opgang.
De Deutsehe Rundschau o. a. roemt het als »een
voorbeeld van beschrijvingskunst», dat »recht
heeft op eene hooge plaats in de moderne literatuur».
De vertaling dunkt ons goed geslaagd.
De Vorst uit het Huis van David, door Betsy
(Rotterdam, J. M. Brede e), is een vroom
boekje voor kinderen, waarin een reeks van
tafercelen uit het leven van Jezus worden
verhaald. Het is, van een aantal platen voorzien, zeer geschikt voor Kerstgeschenk in godsdienstige kringen of voor prijs op Zondagscholen.
Van Felix Ortt's Naar liet Groote Licht is een
tweede druk verschenen (drukkerij nVreden,
Amersfoort), 't Mag gelden als een bewijs dat
dit verhaal waarvan de hoofdpersonen dragers
zgn van ernstige, niet alledaagsche denkbeelden
de aandacht getrokken heeft, zij 't dan dat wellicht niet alle lezers bekeerd zullen zijn tot de
godsdienstige en maatschappelijke begrippen
waarmede zij in dit werk kennis maakten. In
ieder geval getuigt de behoefte aan een herdruk
dat 't den schrijver gelukt is belangstelling te
wekken voor de dagen die hem hoog en dierbaar
zgn en dat is zeer begrijpelijk want er spreekt
een diepe overtuiging uit dit boek waarvoor ook
andersdenkenden eerbied moeten gevoelen.
Ter Hollandia-drukkerij te Baarn verscheen
de naar het Duitsch von Ed. Strauss bewerkte
roman Vriend Stem, een goed beschreven worsteling van een voor de kunst geboren ziel, die

—

-

—-

Handelsberichten van Grebe & Co.
SI ob ti o t > > e l ng.
>
23 Nov. 24 Nov. 25Nov. 27 Nov,!
S ew-York.

Katoen

November
December
Januari
Februari
Maart

10.95 10.89 11.01 11.11
11.12'

Juli
Augustus

11.00 10.96 11.03
11.06 11.04 11.10
11.07 11.07 11.12
11.15 11.11 11.16
11.14 11.10 11.15
11.13 11.11 H.15
11.14 11.11 11.15
11.14 11.10 11.14
10.35 10.80 10.85

December

87% 87% 87>£ 88%

April

Mei
Juni

ilarw»

November
Januari

Februari

.

Mei
Juli
November
December
Januari
Maart

.
Mau
Chicago.
3.'ar we

..

Ohicago.

Lijnzaad
iT

Lijnzaad

11.25

11.23

11.23

11.23
11.23
10.91

.

83—

83% 83K 84J^

79^ 80% 79% 80*
_„.
50— 49>£ 49% 49}£
.
■

Mei

47% 47% 47>£ 48—

November
December
Januari

79>£ 80— 79% 80%

Mei

78%
79>£ 79- 80%
74\i 74% 74% 75—
42% 42% 41% 42—
42% 42% 41% 42—

Mei

41% 42— 41%
ilV* "X ily*

Juli
November
December
Januari

Mali

11.18
11.20

,

April

JUÜ

42^
«*-

December
Mei

90.— 91.— 91.— 91.—
95.— 97.— 98.— 98%

Loco
December
Mei

96% 100.— 99% 99%
95% 99.— 98% 98%

Courante Mannfactnren.

98% 101.50 101% 101%

GASMOTOR, 2 pk.,

Ken flink Jongmensch, P. G., 3
jaar in 't vak werkzaam, bekend
met etaleeren en v. g. g.
zoekt
tegen Febr. eene JBetrekking.
Br. fr., No. 191, Boekh. M. J.
COUVÉ, te Delft.

te Koop door aansluiting bij
Gem. Eleetr. In werking te zien bn
JL LEONARD LANG,
Stadhouderskade 114,
(7676)

Bouwkunde.

Best Paard, Coupé en Tuig
te Koop, br. merrie plm. 10
jaar, stokmaat 1.60. Buitengewoon mak voor alles langs
den weg, voor ieder geschikt,
die vertrouwd wil rijden:
Coupé fabr. Veth, Arnhem,
met blauw laken, verkoop
onder garantie. Te zien bv
J. H. VAN" DER METJLEJjSr
Kerkstraat 78 en 105,
Amsterdam.

Door opheffing van Zaken zag
zich tegen 1 Febr. a.s. of later
geplaatst een Vakman als
teiziger, Opzichter pi dergel.

faarne

.

Afschaffing.

/^jviïmüife»

.lekker "

die op de hoogte zijn met een snel- * Van prima refer. voorzien.
Br. fr., lett. C G 272, JiV. v. d. D.
linieermachine, genieten de voorkeur. Br. met opg. van salaris en
goede referentiën onder letter T,
bij den Boekhand. J. DE ZEEUW
te Dordrecht.

gepens. 0.-I. Milit., gehuwd,
z. K., middelb.leeft.,administr.,
Een
met Paarden kunn. omgaan, zoekt

——
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visscherJij 1 logger met 84 a
tonnen Pekelharing
en
tot
kantjes. De aanvoer
bommen met
van Steurharing bedroeg 98 tot— kantjes en van
tot
stuks.
Zwolle, 27 Nov. Van 20 tot 27 dezer zgn op
de Vischmarkt alhier aangevoerd en afgeslagen: la
stuks Kabeljauw ’0.40 a 1.60. 2550 stuks Schelvisch
20st. Tarbot ’0.40 al. 10,
stuks Tong
’0.20 a 1.05, per
stuk;
a-.—
stuks Bot ’-. a -.—.
’-.—
per 100 stuks; 20 Kg. Snoek ’0.36 a 0.55, 10 Kg.
Baars ’0.26 a 0.38-, 960 Kg. Bleien Voorn ’0.14 a
0. iO,
Kg. Schol ’-.— a -.— per Kg.,
stuks
a
et. per 100,
Spiering
dozijn Bokking ’-.—
a -.— per dozijn,
Poonen ’-.— a -.— per stuk,
5 Hl. Garnalen ’2.50 a 350 per Hl.

J.

eene Onderwijzeres,
tevens in

Vit de wereld der kleine menechjes, door M. J.
Salverda de Grave-Herderscheê (W. de Haan,
Utrecht) is een verzameling schetsen uit de
kinderwereld, geschreven door iemand die hart
vcor kinderen heeft en met talent en fijne opmerkingsgave het doen en denken der „kleine
menschjes" weet weer te geven.
De veertien schetsen, " van welke eenige reeds
vroeger in druk verschenen, zullen zeker met
groot genoegen worden gelezen door allen, die
van kinderen houden.
Van Felix Notvest door J. C. Heer is (bij H.
ten Brink, te Meppel), eene vertaling door Wilhelmina van Westrheene verschenen.
Het is een Zwitsersche roman,. met belangwekkende karakters, boeiend geschreven
een
boek dat pakt, dat men liefst aan één stuk zou
uitlezen.

—

Maastricht, 28 Nov. Boter ’1.23 a 1.31 per Kg.
'S-Hertogenbosch, 27 Nov. Heden ter Botermijn
voor coöperatieve fabrieken aangevoerd "20325 Kg.,
hoogste prijs ’1.31, laagste prrjs ’1.24, middelprija
’1.28 per Kg.
Londen, 27 Nov. (Bericht van Oetzes & Gerritsen.)
Boter: Markt zeer stil; alleen vraag naar de beste

Visch.
Jaarmarkten.
Heden aangekomen aan den
27
Nov.
Urnuiden,
Dordrecht, 27 Nov. Op de le en laatste Novemkustvisschers, i stoomtrawlers,
R ijk svisohafslag
bormarkt was de aanvoer 52 Varkens en 110 Biggen.
loggers, 1 kotter, sloep*, bommen,
stoomDe Varkens deden 18 a 21 et. per j Kg., de Biggen beuger, motorlogger, 2 drijfnetvisschers.
a
9
stuk.
per
Marktprijzen:
’5JEmmen, 27
Nov. Aanvoer en prijzen waren als groote Tongen
0.90 a 1.17-£per
Pinken,
40 magere middel „
„ 0.50 0.62 „ stuk.
volgt.- 7 Kalf- en Melkkoeien, 2
Varkens ’l3 a 45, 5 Fr. Schapen ’7.50 a 1>.50, 116 kleine
„ 0.17 , O.tó
Dr. Schapen ’3 a 6.50. 18 Geiten ’3 a 9.50 per stuk, liog
„
, -._ "
„ 0.85
175 Biggen 40 et. per week. Handel traag.
Kabeljauw
0.90 „ 1.60 ',
Doorwerth, 27 Nov. Ter eerste gehoudennajaarsgroote Sohol
17.50 —._
kist(3oKi.)
veiling werden voor alle houtsoorten ferme prgzen middel
„
14.50
—.—
.
"
bedongen. Men besteedde voor Eikenboomen ’7 a 9, Zetschol
„ 8.50 10.— "
Beukenboomen ’4 a 5, lepenboomen ’9 a 12e'n'gróve Schar
"
2.75
3.40
en fijne Dennenboomen ’1 a 2 per stuk.
„ 2:i-0
-._
Wgting
"
„
Gullen
3.70 „ 6.50 *
"
Kaas en Boter.
„19.- „'33.50 "
Hoorn, 28 Nov. Heden werden aangevoerd 2025 'tarbot
„ 23.50 26.50 kist(soK<'.')
groote Korsohelvisoh
kop Boter prijs ’0.60- a C.65- per kop.
„
„ 11— „ 16.50 ,
Alkmaar, 27" Nov. Ter Kaasmarkt heden aange- middel
„
„ 7.- 9.- _[ „
voerd 234 stapels, wegende 96,198 Kg. Prijzen: kleine feleine
255 kantjes Haring.
Graskaas ’29.—, dito Hooi —. Commissie Gras
a 7.75 „
’3o.—, .dito Hooi ’—.—, middelbare Gras ’3l.—. Haring Volle
kantje
J
„ droog
„ 7.45
dito Hooi —.—. Handel vrij goed.
6.95 „ -._
-._
„
„
Dordrecht, 2. Nov. Boter: Aangevoerd 901 stuks Steurharing
8.75
"
"
aj Kg. en 3 tonnen a 10 Kg. Prijs: Grasboter ’-.—
Durgerdam, 27 Nov. Aangevoerd werden: "300
a -.
per \ Kg. en ’13.--- a 14.— per ton. Hooibopond Bot 11 a 12 et.,
pond Aal 12 a 15 et. per
ter ’0.15 a 0.80-p'er -§ Kg. en f—
a —.— per pond, 20 Nest 35 a
et. per.mand, 500 pond Spiering
ton. Weiboter /'-. — a -.—, Margarine ’0.35 a 0.40 ’s.— a 7.—,
stuks Zuiderzeeharing ’5. a6.
beide per "§ Kg. Eieren ’7.— a 7.50 per 100 stuks. per tal.
2e soort Ilooiboter ’0.70 a -.— per -J- Kg.
JEdam, 27 Nov. Aangevoerd 50 Kg. Bot rans
J
Meppel, 21 Nov. Botermijn. Aangevoerd ;075 Kg.
’12.50, 300 stuks Haring ’6.— per tal.
hoogste prijs ’1.25, laagste prgs r' 1.21, middenprijs
Rotterdam, 27 Nov. "Prijzen : Kabeljauw ’1.30
a 2.60, Schelvisch 25 a 68 et., Gullen 30 a 66 et.,
’1.23 per Kg.
Deventer, 27 Nov. Aan de weekmarkt van heden Schol 28 a 86 et. per stuk, Stortschol ’4.90 a 8.30,
wareü de prnzen als volgt: Boter ’25.50 a 26.—
Bot ’11.20 a 15, Spiering ’7 a 7.80, Knorhanen
afwijkende ’24. a 25.— per A ton. ’l2.— a 13.— ’3.60 a 3.80 per mand, versche Bokking ’6 a 7
'8
f
'
per y_<_ ton. ’1.20 a 1.30 per Kg.
/'4 30a 4.80 per tal.
Kr alingen, 27 Nov. Heden werAsnter marktaanZutfen, 27 Nov. Ter Botermijn aangevoerd 4375
Kg. Hoogste prijs ’1.30, laagste prijs yi.2l, middel gevoerd
Zomerzalmen ’-.— a -.-—, 6 Winterprüs ’1..6 per Kg.
zalmen ’2.55 a 3.60,
St. Jacobzalmen
a
Geldermalsen, 27 Nov. Heden werd besteed voor -.- per è Kg.,
Elften ’-.— a -.— per stuk,
Boter ’1.20 a 1.25, Kaas ’0.50 a -.— per Kg.
Finten ’-.— a -.— per stuk,
Noordsche Zalm
Druten, 27 Nov. Boter gold heden ’1.30 a -.— f-£T a -"— Per i%"
Vlaardingen, 27 Nov. Binnen van de Haringp. Kg. Kipeieren deden 24 a 25 et. per 4 stuks.

Onderwijs Sloten N.-fl.

broederliefde, als Opperhoofd der Kerk het
Vatikaan verlaat, dat JPauselijk paleis met al
zijn kunstschatten overdraagt aan de Italiaansche Eegeering, ten bate van de armen en van
de geloofspropaganda, en de wereld rondreist
om overal op te wekken tot eenheid, verdraagzaamheid, broederliefde.
De heldin van het boek is een edele vrouw,
die zich wijdt aan een door haar gestichte
armenkolonie, die het vermogen mist om haren wereldsch gezinden echtgenoot gelukkig te
maken, maar die na velerlei smarten, met
engelengeduld verdragend, de weelde smaakt,
moeder te zijn van den boyengenoemden edelen
Paus, waarin het hooge ideale Catholicisme der
schrijfster wordt belichaamd.

’ ’
—
—

—
.—
— ——
—

Aan de Openbare Lagere School
te Groote IJ polder (Hoofd de Heer
A. DE GROOT) wordt verlangd,

gevraagd een

—

——’ —
——
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GASTHUIZEN te Veiling Sigaren.
VERRASSEND
AMSTERDAM.
2
onze
in
De Commissie uit het Burgerlijk

Armbestuur over de Gasthuizen
zal op 9 December a. s., s na-

middags 3 uur, aanbiedingen
inwachten voor de levering van
ongeveer:

80,000 16. Rrnii-,

16,000 „ Kalfs- en
10,000 „ YarkensTleesch,

te leveren van 10. Januari

tot ultimo December 1904.
De voorwaarden van levering zijn
tegen betaling van 0.25 aan het
Kantoor van het Binnen-Gasthuis
te bekomen, waar ook de aanbiedingen worden ingewacht onder
gesloten couvert met het opschrift

’

nAanbestedinga.
Namens de Commissie voornoemd,
A.

TER HORST—OUTSHOORN.

C. H. C. JAS.
(7772)
Amsterdam, 26 November 1903.

LAMENS & ESSELA AR zullen op
Woensdag
December a.s.,
des middags te 12 uren,
het
Lokaal De Brakke Grond,

VEILEN:

ca. 175,000 st. Havana
ting, l BOOJN's Geïllustreeren andere Sigaren,
de Familiekalender voor
waaronder zeer goede soorten, net
1904. 1 Eerste hulp Zakverpakt etc.
kalender
voor 1904 met
Te zien voor en op den dag der Ongevallenwet.
Veiling, alsmede ten kantore van
1 van de beroemde werken
genoemde Makelaars Nes 55, waar Kapt. MARRYAT. Boeken, van
di«
ook notities verkrijgbaar.
door ouderen gelezen en herlezen en door de jongeren verslonden worden, t. w.:
De Zoon van denStrooper
Magazijnen van
Het Spookachip.
de Zeeman.
iVmcrikaansclie Artikelen. Ruttlm
Japhet de Vondeling.
in de
Stuurman Flink.
Jack Rustig.
De eerste 500 bestellers ontvangen
heeft ditmaal een bijzondere bovendien cadeau een
fraai Prenaanbieding van
tenboek. Alleen na ontvangst
van postwissel waarop vermeld
naam voor de Kaartjes en welk

Holsteeg,

Prima Speelgoederen,

(geenbazar-artikelenietsjextra's) Boek, franco toezending door
Zeer lage prijzen. Beleefd wordt U GEBRs. WOLFJF. Eleetriverzocht een kijkje te nemen. (7780) sche Drukkerij, Hilversum.

onbegrepen door zijn omgeving, ten slotte den
strijd opgeeft en ondergaat. Daar is kracht in
den gang van dit verhaal en al bevredigt het
slot wellicht het gevoel niet geheel en al, er is
toch logisch weinig tegen in te brengen dat het
zoo en niet anders met den held wat verkeert
afloopen moest.
Men opstel der XlXe eeuw heet het boeiende
verhaal van Charles Combé, door J. JR. Bremer
vertaald, (Amsterdam Egeling's Boekh anIs de oescmedenis van een jeugdigen
£§
fïanschen predikant, die vol geloof en geestdrift
voor zijn ambt, zijn loopbaan vervangt en voortzet totdat hij op zijn weg een vrouw ontmoet,
wier verschijning voor hem het begin van smartelijke ervaringen en afdwaling wordt. Zijn diepste
zijn behoedt hem evenwel voor ondergang en 't
is waarlijk een meesterhand waarmede de aangrijpende lotgevallen van dit menschenhart geschetst zijn. De vertaalster heeft aan dit schoone
geschrift de volle zorg gewijd dien 't toekomt.
Jongensboeken.
Hendrik- Eben (Joh. H. Been) heeft weder een
kostelijk jongensboek het licht doen zien.
Uit de Gedenkschriften van een sclwoljongen heet
't en „Vs geïllustreerd met goede platen van
J- B. Heukelom (Amsterdam S. L. van Looy).
In dit boek is een knaap aan het woord die op
leuke jongensmanier van z jjn Gymnasiumtijd
verteld; t is dus een boek vol kattekwaad en
aanvankelijk overhoop lig_.en met de groote
mannen van de klassieke "wereld en de exacte
wetenschap, maar dat komt alles terecht, zoodat
't ten slotte een boek is van waar en eroot

--u*

zgn
St. Nicolaaspakketten:
LET WEL: 100 Visitekaartjes met naam op fijnElf enberncarton in Etui, met 100
Enveloppen,
portefeuilleslui-

jongensgeluk. Er gaat een jubel van frissche
levensblijheid door deze bladen. Aan oudere
menschen, die van dit artikel mochten te kort
komen zij de lectuur ervan aanbevolen. Het
boek dat wel is waar geschreven is voor hun
bengels van 10 tot 15 jaar, kan ook hen goeddoen, 't Zal hen terugvoeren naar de dagen
hunner eigen jolige jonkheid en daaris niets dat
zoo verfrisschend werkt als dat.
Elk jaar tegen St. Nicolaas komt de uitgever
H. J. W. Becht met een jongensboek, dat dadelijk de aandacht trekt door zijn kloek uiterlijk
en waarvan tot nog toe het innerlijke aan dat
uiterlijke beantwoordde. Dit jaar heet 't Van
Schooljongen tot Koning, 't Behelst de lang niet
misse geschiedenis van een Amsterdamsche
Hoogere Burgerscholier, die op deLeidschestraat
loopende plotseling in een luchtballon wordt getrokken en wiens geheimzinnige verdwijning,
het heele land in rep en roer brengt.
Precies over een jaar komt hij onverwacht
weer terug en dan is de uitgever van het boek
er als de kippen bij om hem een flinken som
aan te bieden voor het recht zijn lotgevallen
wereldkundig te mogen maken. De knaap
neemt het aanbod aan en zoo is het gekomen
dat alle jongens nu lezen kunnen hoe 't Rob
Rensma (zoo heet de held), daar hoog'in de
lucht gegaan is en wat hij verder beleefde toen
hij weer tot de aarde was wedergekeerd.
Dat wondere verhaal kan geen jonden
wereld beginnen zonder 't in één adem uit ter
ta

lezen,

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 30 NOVEMBER
I Vervolgder jVamWe-Advertentiën uit het 5e bUid.)
Heden overleed tot onze diepe |
droefheid onze innig geliefde 1
Echtgenoot en Vader, de Heer 1
GERRIT KEIZER,
in den ouderdom van ruim
57 jaren.
Wed. G. KElZER—Dekkek

en Kinderen.
Winkel, 27 Nov. 1903.

§

(7771)

1 Heden overleed onze lieve |
I Broeder en Pleegzoon,
WILLEM
S in den leeftijd vanruim 17 jaar. |
C. LORIAUX.
Mevrouw VERSCHOOFF— I
ROBSSI-ïGH. |

'Maastricht, 23 Nov. 1903.
|
Wegens buitenlandsehe betrek(7740) |
1 kingen eerst lieden geplaatst.
1 Eenigs en algemeene kennisgeving , |

1

1

IMo i

St.

I
IMo i KDNSTJ
St. Nicolaas- j

Nicolaas-8

Cadeau.

Cadeau.

raassg^^^_____________________BM

IDe

Hollandsche 1
Lelie,
E

onder Redactie van

Anna fle

Sayornin Lotoaii.

Prys

’

4,50.

L. J. VEEN, Amsterdam.

I

Per jaar f9.»

| i

JL. J. VEEN, Amsterdam.

I

(7735)

BOON's^ACAO,

E. C.

Nijmegen.
Nijmegen 24 Nov. 1903.

de menigvuldigeblijken van
belangstelling, zoo van hier als
Toor
van elders ontvangen bij gelegenheid van mijn vijftigjarig jubileum
op 17 dezer, betuig ik ook namens
mgne echtgenoote hartelijk dank
en maken wij van dezegelegenheid
tevens gebruik mede dank te zegaan allen, die van sympathie
eden blijken bij onze 37^-jarige
lichtvereeniging op 24 dezer.
W. H. SCHMIDT.
J.M. H. SOHMlDT—Usjbbman.
de vele bewijzen van deelneming,ontvangen bij het overigden van onzen geliefdenVader en

—

WORMERVEER.

(5889)

akte, 1 November 1903 voor
Bij den
ondergeteekende te Amsterdam verleden.' is tusschen de
GERARDpS
Heeren:
Kantoorbo liende, wonendete Abcoude,en

onder de firm. TROE &
ten doel hebbende den Handel in
en zulks in denmeest
Thee en
uitgebreiden zin, terwijl de door de
Vennootschap te verhandelen goederen in den Handelzullen worden
gebracht onder het bijschrift:
„Koffie en Thee Import Iloliand".
De Vennootschap'as gevestigd te
Amsterdam, is. aangevangenprimo
November 1.1., én zaf eindigen' ultimo October 1909.
leder der Vennooten heeft hot
recht de firma te teekenen en de
Vennootschap te verbinden, doch
uitsluitend voor zaken het onmiddellijkonderwerp der Vennootschap

uitmakende.
J. G. TEN SIJTHOFF,
Notaris.

Boekverkooping.

Voor

Tooi

BOEKEN,

leent voor

Cadeaux.
St.De Nicolaas
notitie daarvan is gratis te

bekomen. Te zien in ons lokaal
Spuistraat 46, Maandag 30
Nov. van 10—3 unr, en ook des
avonds van 7—9 uur, alsmede
Dinsdag 1 Dec. van 10—2 uur.
SCHEFFER & Co.

Auctionnarissen.
Spuistraat 46, Ainst.

Ziekte

kan geheel genezen worden.
Br., met inlicht, en postz. v. antw.,
lett. C, Boekh. HEEK, Hilversum.

DE BESTE JONGENSBOEKEN
HJN NOG STEEDS:

Veme's Wonüerreizen.
51 diverse a ’l.— in prachtb.
MULTATULI

VerzameldeWerken, 10 dln.
gebonden
10.50, is een
prachtig cadeau.
(7727)

’

Vraagt onze geïllustreerde

Meisjesboeken,

a 90 ets. in prachtband.

Pitg. Maaty. „Elsevier", Amsterdam.

FOX

PÖPPENHUIS7
Te Koop aangeboden
Pop-

een
penhuis met Balcon. Groot 1.28
meter front breedte, 1.08hoog, 0.80

diep. Het huis bestaat uit suite
met schoorsteenmantel, gang, kamer, keuken en zolder. Het geheel
is keurig geschilderd en behangen.
De buitenmuren steenkleur en het
dak pannenkleur. De voorgevel
kan worden afgenomen. (7750)
Br. fr., lett. C E 226, N. v[d D.

Wegens gevorderden leeftijd te
Koop een

Zeilmakerij

met zaak in VI S SCH E JR S-,

SCHEEJPS- en SCHILDERS WAR EN. Een ruim
bestaan opleverend. Te bevragen bij
den eigenaar C. E. L. BLOK, Hoorn.

~TANDEïïrT~

Door toevallige omstandigheden
voor 150 ter Overname aangeboden een nieuwe TANDEM
(Sterling), voor Heer en Dame, ook
geschikt voor 2 Heeren, slechts
zeer weinig bereden, 400 K.M.
Te bevragen: Amstel Apotheek,
Ceintuurbaan 231, Amsterdam.

’

TERRIËR,

fraai geteekend, 3 jaar oud
Br.
lett. JN" P 236, N. v.d.D.

FRANCISCUS BERNARDUS TROE,
Handelsreiziger, wonende te Amsterdam, eene Vennootschap
van Koophandel aangegaan,

letover Theologie,
terkunde, Kinderboeken enz., enz.,
waarbij veel dat zich uitstekend

de vete bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen waarden Behuwdbroeder, den HeerD. HOL Hzn., betuigen wij onzen hartelijken dank.
G. POS.
Amsterdam.
_N. B. JUNIUS.

1.50

Sj

ji

Net jongmensch, 32 j., P. G., eigen
zaak beginnende, w.'k. m.met net
25—30-jar.
Burgermeisje,
eenigszins bemiddeld. Br. liefst met
port., ond. lt. V IJ 243, N. v. d. D.

|ï*ri,Bs: lAHs
S5Cents.

W

LOUIS COUPERUS, Zonnewereldiente.
STiJR STREUVELS, Stille ftïsnden.
aia oe mmm lokmr, Mara.
GUIDO SEZELLE, Hisuwjaarnacht.
, Winte.raiii._en.
JEASSE REYREXE VA!! STUWE, liefde.
HEBRI BOREL, Fragment uit:
De Laatste Incarnatie.
Het Sprookje tan de
CBRKEB
Hulpvaardine Koningin,
Kunstbijlage, enz.
(7716)

1
f

onderstaande uit- |
gaven van H, i. VAN OE §
GARDE & Co., te Zalt- §
Bommel, zijn zeer gun- I
siigooordepeheelejPers 1
besproken. Zij zijn voor- §
handen bij de solide §
Boekhandelaren, of tegen I
postwissel bij de Uit- |
gevers te bekomen.

I
9

S
i
jf
I

I

j Opgericht

van CLARA VIEBIG.
Vertaald door
WILH. VAN V. ESTRHEEJfE.

1
Prijs ’3, in praehtb. ’3.50. 1

Wilt ge een fraai
1884.
St.-Nicolaas geschenk
geven, breng dan een bezoek aan
de Kunstzaak P. A. VAN RIEMSDIJK & Co. Prinsenstr. 9, waaleen ruime keuze beschilderdeTegels,
Borden, Schilderstukken in lijst
geëtaleerd is, alles eigen fabrikaat

en net afgewerkt. Inrichting voor
het omlijsten van Platen en leve-,
ring vau Lijsten aan H.H. Schilders
en Winkeliers, lage prijzen. (7755)

— Meppel.

(7324)

j

Geld beschikbaar.
Den TexKantoor W.

KORTEN,
straat 18, Amsterdam. Kantooruren van 10 tot 4en van 7 tot 9,
Woensdags en

'

-

St. Nicolaas

T|

H. BJERTKAXÜ.

BEIHK

Uitgaven van H. TJE».

bemeubeid, uit de hand te
Koop of te Huur, ook geschikt om Kostgangers te
houden, met een flinken Tuin
er bij, op een zeer gezonde
(7767)
streek.
Fr. br., lett. M O 235, N. v.d.D.

W. J. BOON & Comp.,

fea

VAN deb Does db Bije.

,

Romans.

HEERENHUIS,

in fraai gedecoreerdeBussen
X K°. inh. ’1
li « « « 0.55
« « 0.25
V,. «

Op Dinsdag den lsten December
1903, des avonds te half zeven uur,
zullen wij publiek verkoopen eene
kleine, maar mooie collectie

Behuwdvader, denHeerD.HOLHzN.
betuigen wij onzen hartelgken dank.
Amsterdam:
A. P. H. HOL.
's-Gravenhage:
Wed. H. J. G. HOL-

Scheur-

kalendervoorl9o4,Keb.» 0.90 Hg
GUIDO
Dicht1
werken, 10 deelen,
» 14.— «8
GUIDO
MottoHf

Prijs in prachtband ’1.90.

|

H<_riinff«n.

GUIDO

S

Hnwelijk.-Eri.stig,

1904.1

INHOUD o. a.:

HiTZËifiATüIT!^

Mr. BERNARD ORTUINUS
THEODOOR HENRICK

Heden overleed te Ngmegen
onze Behuwdbroeder, de Heer
CORNELIS KROEGER,
Weduwnaar van Mevrouw B. F.
E. SASSE, iv den ouderdom
van 79 jaar.
H. SIMONSZ,

2.90 M

. . 2.90 fl

album, geb

lüieuwe

Den 24sten November 1903 |
overleed te Rome, in den ouder- |
dom van ruim 75 jaren, de 1
HoogEdelGestrenge Heer

De Executeurs-Testamentair:
J. CONINCK WESTENBERG.
Mr. JP. CONINCK WESTENBERG.
J. VAN DER LINDEN. (7722)
Krachtens denwil desoverledenen,
eenige en algemeene kennisgeving.

b

tigeVerschijDingeD.geb. » 2.90

van J. C. HEER.
Vertaald door
WILH. VAN WESTRHEENE.
Prijs ’3, in praehtb. ’3.50.

.

Italië.

MAN, Jongeßoeping, geb.
JEANNE REYNEKE VAN
STOWE,
«eb.

FELIX NOTVËST, DeWachtSSßijni

Maastricht, 23 Nov. 1903.
g
Wegens buitetdandsclie betrek- |
kingen eerst lieden geplaatst. (7741) I
Eenige en algemeene Ixnnisgeving g

Hr. Ms. Buitengewoon Gezant
en Gevolmachtigd Minister van

ij
LOUIS
God
geb
en
2 90 n
f
STIJN STREUVELS, Min'M
nehandel, 2 deelen, geb » 5.50 BS
AN'.NAOESAVORNIN- LOH-

23

mm^^mmiwmMmmms®mhWmm

droefheid, onze geliefde Neef, 1
WILLEM
in den leeftijd vanruim 17 jaar. E
D.' HENDRIKSZ.
M. HENDRIKSZ—
HELLWIG.

1
1
1

i

Nieuwe Werkeo.l I Het Jaar

Zie. verder «Het Jaar 1904«.

Heden overleed,tot onze diepe I

WESTENBERG,
Commandeur der Orde van den
Nederlandschen Leeuw, Ridder
Grootkruis der Orde van de
H.H. Mauritius en Lazarus en
van de Kroonorde van
der Orde van de Eikenkroon
van Luxemburg, der Orde van
den Heiligen Schat van Japan
en der Orde van San Marino,
Groot-Officier der Orde vanSt.Michael van Beijeren, enz., enz.

I

.ONZE

1903. 6ê BLAD.

Zaterdags v. 10—2.

Prima Anthracict,

doelmatig voor elke Vulkachel, per
Gem. HL. ’l.BO fr. huis. .

Gfißßs. WOLFRAT,

TcrreinStaatsspoor a/d Boerhavestr.
Telefoon 4212.

L.

tf-4,tj

Cadeau.
Een rijke
keuze

Zijden Kapharpen,

geheelcompl. v.a. ’9.50.

\üi
J L

Amerik. Vulkachels,
met circulatie, v. a
’l6.—.
Email Vulkachels,

geo pen si zijn.
««.©MWOJpf'
AMSTERDAM

,

Kalverstraat 134.

lOpgerichtI

Heerestr. 10.
± 3.—. leder Artikel f 3.—.
Opgericht " Firma F.ZJEIIiMTe JL.

"Im^k

Zeilmakerij. Dekkleedenfabriek. Waterdicht Zeildoek §§

De aaugciiaamgtc

De meest verrassende

GESCHENKEN

bij ST. NICOLAAS of KERSTMIS
zijn ongetwijfeld

PORTRETTEN il OM Mm-Bett

Waarborg: Volkomen gelijkenis, alsmede hoogst artistieke uitvoering ; zoowel in gladde uitvoering als mee ruwe penseelstreken beschilderd. Geen Portretten mogen behouden worden, die niet volkomen
bevredigen. Prijscouranten met honderden ongevraagde getuigschriften
worden op aanvrage franco toegezonden.
(6813)

H. BOGAERTS «fc Co.
BUEGERZI EK JE N HJD\ÜsT
Linnaeusstraat.
Amsterdam.
POLIKLINIEK (behandeliny van loopende zieken.)
BOXTEL

(Ingang JN oordstraat).
Voor Inwendige Ziekten en Zenuw-Ziekten, dagelijks, behalve
Zon- en JFeestdagen, van 11—1 uur.
Voor Chirurgie en Gynaekologie, dagelijks, behalve op Zon- en
Feestdagen, van 11—1 uur.
Voor Neus-, Oor- en Keelziekten, Dinsdag, Donderdag %y_ \y_, uur
en Zaterdag 9—lo uur.
Voor Oogziekten, Maandag, Woensdag en Zaterdag van 3—4 uur.
Voor Huid- en
Maandag, Woensdag en Vrijdag
'
',-.-van 10—11 uur.
_,Voor
Ziekten van de Urinewegen, Dinsdag en Donderdag 10.30.
Zie voor de voorwaarden van opneming in het Ziekenhuis (ook voor
besmettelijke en zenuwziekten) Pag. % Advertentiën Algem. Adresboek.
Volledige Reglementen zijn opaanvrage kosteloos aan dè Inrichting verkrijgbaar
(633)
JBJ"ET BESTUUR.

—

~~TE

in boschrijke
van
een BUITEJNPJLAATS of
VILLA ; Koopsom hoogstens 10,000. Brieven
letter D, met
opgave van ligging, grootte van het terrein en indeeling der woning.
Adres Boekh. 11. Dli VOOGD, 159a, Frederikstraat te 's-Gravenhage. (7766)

’

Pond Cacaopoeder f 2.25,

zuiver oplosbaar, na ontvangst van postwissel franco
door geheel Nederland, bij
S. J. VAJN JNIEL, Kantoor JRoJkin 3bis, Amsterdam.

Adjunct-Inspecteur:
Acquisiteur
van eene
Buitenlandsehe Levensverzekerin^s-Maatschappn
groote

VAN LEVEN EM

Ü

voor

hare AJFDEELIJNG JKLEIJN VERZEKERIJNG, tegen Salaris,
Provisie, reis- en verblijfkosten, gezocht. Reflectanten, die in dekleine
of volksverzekering met goed succes gewerkt hebben, genieten de voorkeur. Zonder goede referentiën onnoodig zich aan te melden. Aanbiedingen, ond. lett. E JL, ajh Alg. Adv^Bur. A. DE LA MAR Azn., Amsterdam.

B

een kosischoolgesckiedenis.

Zalt-JBommel.

i

liMiIMiWMBMBM BMa
Zalt-JBommel.

1

’

I| |?frI

(7774)

UÏil Sportliefhebbers fl

is ontegenzeggelijkhet werk van fl

SANDOW: KRACHT

1

en hoe deze te bekomen B
is. Metkaart en platen, geb. ’l. Eg
«HU
11111 l ■«HWIIWIö

Een aardig, keurig gebon,den geïll. Meisjesboek is:

Op een Vreemde

Kostschool

door R. JACHBEKS.
Prijs ’1.50.
Een dito Jongensboek is:

I

I

I

Als alle boeken vanMEADE I
zeergeschikt voor jongeDames. 9
Uitgave van:
VAN DE GARDE & Co., I

Voor jongens en meisjes, voor B
mannen en vrouwen, van M
17—70 jaar. Voor leerlingen en leeraren in de
kunst van leven.

boekvoor

Boek van ■

Wilde Vogels.

I

recht naar eigen vaste over- B
tuiging' zoeken, zullen dit ■
werk met vreugde lezen en fl
herlezen. Pr.
geb.’2.40 E

nieuw

320 pagina's, is

WiLHELM BÖLSCHE.
In dit bock is al het nieuwe fl
saamgevat wat de 19e eeuw Ë
over het raadsel «Mensch» 1
aan het lioht heeft gebracht. 9
1.90. Fraai geb. ’2.25. §
Prijs

PIJJMJJMJEIf.JI

'''Mmi^i^iltiii^hUitAriV'illii'lillHliPil
Een

i

der anti-christelijke stroomin- H
gen of door hef dogmatisme H
alle geloof hebben vaarwel fl
gezegd en die nochtans op- fl

I

MFiADE, keurig geb., geïll. I

HET MENSCHENRAADSËII

EDO

f 1.65

Uitg. v. d. GARDE & Co.,

1

Allen, die onder den invloed

jen

MAY BALÜWIN, MM Steidel,

E^L-? ieuvL^erk van «ölsche §

door

’

1.90.

Op dezelfdewijze uitgevoerd,
mede ’1.65, is verschenen:

ELLA WHEELER WILCOX, §
door den bewerker vanTanra

HILTY.

ALLEN,

Sharp,cleJongsts op school

ZELVEN".

ln het Nederlandschovergezet

■

Boek voor Meisjes

kost is

Een boek van moed, overtui- _%
ging, helder inzicht, liefde fl
voor de menschheid en bovenal 8
van gezond verstand.
1 Naar
liet Amerikaansoh van

dook

Zalt-Bommel.

aardig,
groot
ÏEen
Meisjesboek, en dat geul. en
gebonden slechts

I

Het Leven een Zegen, e. a.
Prijs ’1.50. in fraaien bd. ’1.90.

8

Uitg. v. d. GARDE & Co.,
Zalt-Bommel.

j|

„KENT

door Mevr. NEUS—

-!erschenen.

’1.65.1

|

ADAMS

Vrouwen in de laatste jaren

LIEVEN*!I

JOWGEIiUT.

§

iniwiiin"

IGRANT
sante

Een bundel Sonnetten en Verzen
doob COJRNÉLIE DE WAAL.
Pr. ’1.50. Iv souple bandje/"1.90.g
VOOE

’3.50.

Dit boek, 400 pag. groot,
met 50 ill. karakteriseerde De
telegraaf als het meest amu-

11

Gecart. ’1.25. lnlinn. bd.

de schoonheid.«
(uit bespreking N. Rott. Ct.)

In prachtband

1
1}

overtuiging geschreven.
Dagbl. v. Z.-H. en's-Gravenhage.

merkwaardig, geheel

buitengemeen boek, vol vreem-

Met een Dubbeltje
de wereld door.

Een,, waarlijk mooi boekje,
dat gerust aan jongeliedenin g
handen kau worden gegeven. fl
Ecu pleidooi voor de eenigware roeping der vrouw, in 1
schoonen stijl en met gloed en «

GELUK, doorC.

KOÖP~GËTOAAGÏ),
Gelderland,
streek

3

I

„vrouwengEluk".

kuustmensch.n
Verschijnt voor St. Nicolaas. 9

R bewerkt

1

DAMES.

I
B
9

I EKKER, in praehtb. ’3.25. fl
M (Treft door grooteoorspron- 5
Ij keiijkheid, boeiend, v.friscn).
E Bespreking Nieuws d. Dag.
| Uitg. v. d. GARDE & Co., fl

Boeken die, gebondenin
fraaie praehtbanden, 1
sympathieke
feestge- i
scheDkeh zijn. Voorhan- H
den in eiken Boekh. óf H
tegen toez. van postw. m
franco van den Uitfr. ü
J. C. DALJMJEIJER, te
Amsterdam.
HJET BOJBK VOOB

fl

lit het Levensboek
eener Vrouw,

E Goede, Interessante!1

I

’

IMARY

nieuwste stijl (brandend met iedere
brandstof) v. a
’l4.—,
Geïll, prijsc. franco gratis.
Zendingen boven, ’lO fr. vrachtvrij.

JKOJNTJN'G's IJzermagazijn,
251, Amsterdam.

zal ZOID Afi 29 lf 0 VEIBER as.

I

De Telegraaf zegt er van:
»Het ■ is een onmisbaarhandboek voor elk met het hoofd
werkend Nederlander, hetzij
handels-, studie-, bureau- of

Uitgave van:
VAN DE GARDE fc Co.,
Zalt-Bommel.
trjr~iwwr''riniriiii m

Verl. Rozengracht

VAN:I)EI{MLK's/2BAMi{"

J

ÜITBETPJOMFffIEEK.
Prijs in prachtband

geh. compl. v. a. ’3.25.
(Buitengewone gelegenheid)

I»

5e jaargang.
Prijs
1.50. Geb. ’1.90.

IUCURDI IKJCII,

Een prachtige collectie
Staande Luxe
/o||N.
Petroleum Lampen,
l.r-ff-3» m. glazenen zijdenkappen

/S3£\
\J/

PYTTERSEN's
Ned. Slaaisaliuanak
voor lederee». 1901.

InEen

Bas harpen,
mod. stijl, v. a. ’14.50.
Chique

.

Wanneer U een St. Nico- jï
laasgeschsnk voor Vader, 9
Broeder, Oom enz. zoekt, 9
donkt dan aan

Sharp, de Nieuwe
Kostjongen.

i

In prachtband 1.50.
Uitg. v. d. GARDE &
Zalt-Bommel.

’

lEen

aantrekkelijk Boek voor

groote Jongens is:

GUNTER,

JACK CURZON

(ie' strijd

om de PMpüm).

700 pags. in praohtb. ’2.90.
Uitg. v. d. GABDE & Co.,
Zalt-JBommel.
(7668)

I
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APOLLO I

is de eenige Pianospeler die 7 octaven bespeelt en
een transpositeur heeft, waarmee men elk muziekstuk
in 5 verschillende toonschalen kan doen hooren.
Oeen ander instrument heeft een en ander en
daarom is De Apollo de meest volmaakte. Alle musici
zgn dan ook vol lof over De Apollo.
Ü__T* Men vrage Prospectus. *W

I

I
I
1

RIMiTRI IR'F

]

BI UllLLilJflilll I ürSe,_ en Nanobandel,
Damrak 20-22, Amsterdam,!

fiSËëj&S

BKBKjigKS

BStefc»*»

'

mooie woorden in Advertentiën en Brochures van namakers

'' ij^^^^^^^,..^^^^^^!^^^^!!!^^----Wenscht gij GEMAKKELIJK en VOORDES
LIG te SPAREN, wendt ü dan tot

Nederland ta
Beeld en Woord.

®«^3

a.BIHBORFIR
K'ifC'^iïüL.

In Prachtband j 9.75.
In den tekst worden behandeld :
575 plaatsen in Neder-

I

t NÉrlaitt Sptas,

MAGAZIJN van

land. 48 groote en 342
kleine platen.
Bovendien zijn opgegeven alle
Reisgelegenbeden, Hotels enz.
Uitmuntend
S t. -JV j co laasgesch <■ nk.
Uitgave J. M. SCHALEKAMP, Buiksloot.
(7591)

Heiligenweg

°&|japr

62 HEERENGRACHT, Amsterdam.

ffIETAALWAREN,
5 bij de Kalverstraat.

Prospectus op aanvraag gratis verstrekt.

~RUIM

Grootste keuzo

TENTOONSTELLING
Aquarellen & Beeldhouwwerken,

KAPITAAL 7

Dagelijks lO—4= uur.
Entree ’0.25.
Sluiting 6 Dec. a.s., 's middags 4 uur.

Op een Handelszaak gevraagd
’2OOO, a 6 pot., zonder verder
pers waarborg. Af te lossen in
hoogstens 3 iaren.
Br. fr., lett. L N 234, N. v.d.D.

tomatf 1500 pin

(7776;

Arancaria Excelsa.

HilayED: IfflMiffli

VERKOOPING

K~"^
paden SÈÉriifin en Geëncaflreerfle Aanarelien s

BAAR»,

op Dinsdag 1 December a.s., in „De Hrakke Grond", te Amsterdam, I

van de belangrijke en uitgebreide Verzameling*

luit

**********************

de Nalatenschappen wijlen WelEd. Heer C. JB. VEJRWEGE, wijle
I Mejuffrouw JR. S. GEURTSEN, e. a.
Zondag 29 en Maandag 30 November »**#****** (7672)

****************************

I BEZICHTIGING:

§ Directie: C. F. ROOS & C°., _

"MANUFACTUREN.
.

«_,_;_ _&,„*, Amsterdam.

MAK O'RELL

Bj£

Êroen

verzonden. Kloeke praohtplanten
per stuk f 2.75, per paar 5. —;
kleinere per stuk 1.75, per
paar ’3.—
JDe laatstgenoemde zijn onze

’’

populaire, brj duizenden geplaatste,

beminde Kamerplanten. JDe mooie
kistjes waarin ze verzondenworden
maken ze uitermate geschikt voor
cadeaus bij de a. s. feesten. Voor
tijdige bezorging op eiken datum
kan worden ingestaan. Franco en
verpakking vnj naar elk Station.

JOHs. TEJLKAMJP's Tuin-

bouw-Etablissement, Hillegom,
Hofleverancier vaa Z. M. den Duitschen Keizer.

(7782)

Bloembollen
voor KAMER of TUIN

kunnen, zoolang de vorst nog niet
is ingetreden, worden geplant.
Levering franco elk station.
Zware HyacintJhen voorpotten
of glazen in prachtsoorten per 10

’l, per 25 ’2; Hyacinthen in

’

soorten voor den Tuin 6 per 100;
Hyacinthen in kleuren gemengd
/ 4 per 100.
Tulpen in prachtsoorten voor
Potten of voor den Tuin, ’2 per
100, gemengd

’1 per 100.
Narcissen in prachtsoorten
voor Potten of Tuin 2 per 100,
gemengd 1 per 100.
Crocus in prachtsoorten, wit,
blauw, bont, geel of gemengd 0.40
per 100, 3 pr 1000.
Een pracht-pakket, inhoudende 250 bloembollen voor
Kamer of Tuin. Hyacinthen,
Tulpen, Crocus, Narcissen,
Scilla etc. voor ’4, de helft
f 2.25. Uitnemend geschikt voor
Cadeaux.
JOHs. TELKAMP's Tuin-

’

’

’

’

bouw-Etablissement, Hillegom,
Hofleverancier Zijner Majesteit den
Duitschen Keizer.
(7783)

Aardappelen.

De allerbeste, franco en zakfrij naar elk station, 4 per Mud.
Niet volkomen bevallend,kunnen direct geretourneerd. (7784)

’

JOHs. TELKAMP's Tuin-

bouw-Etablissement, HiUegem.

In elke Provinciestad wordt voor de stad zelf en de
omstreken gevraagd een HANDELSAGENT voor
een gemakkelijk te plaatsen Artikel in het Beddenvak.
Zonder monster en zonder concurrentie. Gegadigden ge
lieven hunne brieven, met overlegging hunner referentiën, te zenden onder No. 442, bij J. BRUNT & ZOON,

|

Boekh., Den Haag.

en Gebitten, welke uitmunten door Doelmatigheid. en Sierlijkheid.

FEEST
SINT
i\IÖLMS.
HET
VAN
Pakket voor U
SCHAT VAN
f

EEN

PRENTENBOEKEN.

1. SCHENKMAN's St. Nicolaas en zijn Knecht, Zie ginds
kom de stoomboot enz., met 16 Platen. 2en 3. In het
Paardenspel en Sport, 2 Groote Prentenboeken.4—lo. Zeven
nieuwe Prentenboekjes, allen voor /'l.

Pakket B voor f 150. ACHT PRENTENBOEKEN.

1. Het Peest van St. Nicolaas, vol met Platen. 2. Lelietjes
van Dalen, luxe Prentenboek. 3 tot 7. Oom Bernard's
Prentenboeken. 8. Het Dierenboek van Agatha, allen v. 1.50

’

Pakket C f 1.50. GROOT PAKKET voor kleine Kinderen.

1. LJINA's A. B. C- Prentenboek. 2 tot 5. Vier der allergrootste Prentenboeken met honderden Plaatjes en
Rijmpjes, allen voor f 1.50.

Pakket 0 f 1.50. VERRASSEND PAKKET voor MEISJES

1. Bakvischje, beroemd werk van CLEMENTINE HELM, met
Platen in Prachtband. 2. Lotje en hare Kinderen, verhaal
door GOEVERNWUR. 3. MINA'S jaardag en andere verh. 4. De
Portefeuille van Grootvader SPRANKHOJFF, door C. E. VAN
KOETSVELD, met gekleurde Platen, allen voor ’1.50.

Pakket E f 1.50. HET MOOIE VIERTAL VOOR JONGENS

1. De Vrijbuiters van Sumatra, vol met Platen in Prachtband 2. De Vogelaar, een verhaal van FRANS UOFFMANN, met
gekl. Platen. 3. M. A. DE BXTIJTEB, met gekl. Platen.
4. De Drie Vrijwilligers, allen voor 1.50.

Onnavolgbaar goedkoop

’

f£l

o
Een aandeel in de Premiën Verloting van
Kostbare Massief Zilveren, Serviezen en Effecten. AJÏÏe deelhebbers ontvangen de Trekkingslijat fro. p. p.
"Wacht nu niet tot hét uiterste oogenblik voor Sint
Nicolaas, doch bestel hoo eerder hoe beter.
Te bekomen bij D. BOLLE, Bazaar van GoedkoopeBoeken
te Botterdam. Franco na ontvangst van Postwissel, waarop i
behalve verlangde letter oï letters vermeld isj St. Nicolaas
Pakketten.
I
koop

toe:

,

MAK Ó'RELL

Dora Grantham

Vrouw en Artiste
'Prgs ’2.40. Art. geb. ’2.90.

■

—
———
Onder

fl

MAK O'RELL

Prijs

I
Informatiën kosteloos. I
Oude en onbruikbare en

&ÊF~ Te Amsterdam wordt gevraagd AGENT-BODE voor
oud Agentuur Voiksverzek. (incasso op heden ±. j 2.50 p.
wk.) Borgstorting ’lOO a 4°A>. Geen overname-som. Br., lett. JD 14,
ROUMA & Co., Amsterdaio.

A

Telegraaf.

& Co.

Bestaand Agentuur Voiksverzek. aanpeboden.

b^l_gg_"nd.

garantie verbeten

’

’

"

Vraag proefn. of

(7402)

Worlïs itaipph Co,

BOJKJIIsri4O, AMSTEJRDAM,
tegenover

Edison's

de Nederlandsche Bank.

Phonographen

EDISOJN HART-

CJtUöS. »Gold moulded« Records.
Alle gegarandeerd. 16000 voorradig.
Vraag prijscouranten.
(7637)

Nieuw

Maltliusianisinë.

Mevr.liOOliEKUEJUDli,^_riM*....ii_

8.-Amstel 192. Cons. 1-3,'sav. 6-8.
f 4716)

fpn
tf.pinO
UGII mcillC
li/nnrl

.

« lln n U

WUnUerWereiU

Natuur en Kunst in onze
„ , , omnS
Voor Nederland bewerkt door

..

J. HENDRIK VAN BALEN
Met 200 gravures naar het
leven geteekend door
BKUNO HÉROOJX
Prgs in prachtband

Das

Echo.
boek met stggende
belangstelling gelezen.
Allgemeine Zeitung.
I* beb het

'
"D"*^
WCIUÖ

Pr^ ’1.90. Art. geb. ’2.40.

Er gaat een aparte bekoring
nit van deze eigenaardige ver-

balsnnscJhjes^ma^weleenknnst

die in haar soort eenic; is.

On ze Eeuw.

b^"!^*?*g^
Wolfgang in De Spectator.

FRANZ PAHL

Thomas Alva
FdlSflll

MAK ESCHNER

:

De Aanbestedingscourant, 14e
jaargang, verschijnt te Haarlem,
Woensdags- en Zaterdagsavonds,
bevat wekelijks honderden aanbestedingen in Nederland te houden
en de afloopen daarvan en advertentiën. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling fr°. p. p. f 4.— p. i " '

.

„

Prijs ingenaaid ’1.50,

voor Fabrikanten, Handelaren,
En-gros-leveranciers, Aannemers,
Werkbazen, Agenturen op welk i
gebied ook, de Aanbestedingscourant, indien men zaken wil
blijven doen.

m

’3.25.

""

"onmisbaar"

den Boekhandel.

geb.

Moderne Historie

is

U.bO p.
/bestel
bij

Art,

WICKSTRÖM

ifl

Pianino overnemen, tevens een
Viool v. 30, beide Instr.
z. mooi van toon. Te zien: 2e Jan
Steenstr. 100, b.h., tuss. 5% en 7u.

’2.75.

de ROOS

VICTORHÜGO

fl
fl
H

Wie wïi. zwarte
Wie wil v. 190 een

oude

««

...dit lezenswaardige en aangenaam geschreven boelc
Anna de Savornin Lohman.

garanüel
! Goeteoorste urijzen; sclrifl.
J. L. SON, i
O.Z. Voorburgwal 1751
naast HOLLENKAMP
slecht
vervaardigdeKunsttanden en
Gebitten worden degel bruik-

...

Het
voor ""P eene gebeurtenis van
’2.90. groot belang, mede te kunnen
...Aller-amusantst. Het is een deelen, onder de vele schrijvers
boek waarmede de uitgever suc- en letterkundigen een dichter
ontdekt te hebben.a
ces zal hebben.
Wiener Abendpost.
Handelsblad.
Dit is een interessant boek,
De schrijver van deze zachte,
dat wel de moeite waard is ge- welluidende, droefgeestige gegelezen te worden.
schiedenis is een werkelijk eenig
Se druk

p^ïo ra An
i_
Prgs
’2.40. Art. geb.

] Kunsttanden
!

._ _

-"»

1

GEMAAKTE GOEDEREN.

Bijverüieaste - flaiflelsaieot

De fijnste Kamerplant, frisch-

E. STRAUSS

Hare Koninklijke
Vriend Hein
40
_.^raaigelL/f-90Hoogheid de Vrouw **{?"
I
«Zelden boeide
een boek van
tijd
dezen
. is
mij zóó

Ter Overname aangeboden, door toevallige omstandigheden, eene flinke, goei
rendeerende BURGERZAAK, in het centrum van Rotterdam Desverkiezend met of
zonder Goederen over te nemen. Tussehenpersonen komen niet in aanmerking.
Brieven franco, onder letters W Z 244, aan Het Piieuws van den Dag.

en beslist geheel foutvrrj.
e schoonste kwaliteit die we ooit

BESTAAN.

AGENTEN gevraagd in alle plaatsen van Nederland,
tegen zéér hooge provisie, voor een jaren bestaand, solied Schuld,
invordering- en Handelsinlormatie Bureau.
Alleen degenen komen in aanmerking, die in relaties staan met
Handelsfirma's of die in deze branche reeds met succes hebben gewerkt.
Franco brieven met opgave van tegenwoordigen werkkring en verder,
uitvoerige inlichtingen, onder lett. P P 192, N. v. d. D.ag.

om voor f 35,000 over te nemen het JÈJAIiVE AANDEEL
in een der eerste steden
sedert tal van jaren bestaande ZAAK, die 8 a 9
mille zuivere winst oplevert.
Br. fr. lett. S TJ 240, N. vjd Dag.

roor 3 jaar of langer. Solide
borgen. Br. fr. lett. H K a/h Alg.
Adv. Bur.
& Co. Adam.

(7763)

’650.

Met portret
Prijs ingenaaid ’0.75.
Een interessant boekje, zoowel
VOOT jongelui als voor ouderen.
bevattende een pittig geschreven

me^^d^m^r^^
populaire wijze zijn veryens

op

schillende uitvindinéen
deld worden.

behan.

,
-tdli OamSllZWerilln
OCnOOI
——
ANDREW HOME
-*

Bij onze Duitsohenaburen heeft
nn C«K««I
dit werk enormen opgang geUU
maakt. Een van Duitschlana's
Het 12 illustratie»
populairste schrijvers, Julius
zei van dit goede boek: Prijs ’1.90 Fraai geb. ’2.40.
j»Een boek als dit zou mij zeer
Even aantrekkelijk als de
gelukkig gemaakt hebben ais ik is de geheele inhoud vantitel
dit
het gekregen had toen ik een jongensboek.
Andrew Home zal
iongen wa.s, en nu het er is, zich gewis tal van
vrienden onder
hoop ik, dat iedere knaap en de jongelui verwerven;
hijisonleder meisje het op zgn of haar betwistbaar eender besteiongensverjaardag kragen zal.»
schrijvers van den tegenwwrdiDien wensoh deelenvnj ten volle, gen tijd.
————■
Nieuwe Courant.

IStinde,
j

hendrik van balen

OmdeHertogskroon

wuitatuliana

£H?lii|^

Een vernaai uit den tijd Overzicht
van Karel de Groote
doob
40 illustratiën
Dr. A. S. KOK en LOUIS D. PETIT
Prijs ’1.50. Fraai geb. ’1.90- Prijs ing« i. ’1.75. Geb. ’2.25.

IHet

I Boek- en Künstdrukkerij v/h ROELOFFZEN, HÜBNER & VAJS

I

SANTEN

HET NIEUWS VAN BEN DAG- VAJS MAAJNDAG 30 NOVEMBEK I3OK 7e BLAD.

Zevende Blad.
BUITENLANDSCH NIEUWS.
AMSTERDAM, 28 Nov.
Om de gavoeligheid van den Sultan te ontzien schijnen Rusland en Oustenrijk, in zake
de aan Z. M. zooveel eigernis gevende controle over de teu-uitvoer-legging der Macedonische hervormingen, er nu het volgende op
gevonden te hebben.
De burgerlijke Russische en Oostenrijksché
ambtenaren, die dit toezicht moeten oefenen,
en door de beide Mogendheden aangewezen,

Kouden worden aangesteld door den Sultan

en dus als zijne ambtenaren gelden.
't Heeft van de bekende briefjes van kinderhand, waarbij die hand werd vastgehouden
door een volwassene; maar tegen het op deze
wijze redden van den schijn hebben de beide
Mogendheden, naar verzekerd wordt, geen
bezwaren, nu het antwoord der Porte, tegen

de verwachting, zoo betrekkelijk toeschietelijk is geweest.

Er is al weder een Engelseh Parlementslid
namelijk Robert Jasper More,

overleden,

unionistisch-liberaal vertegenwoordiger van
Ludlow.
. Dit is de vierde zetel in het Parlement,

te zijn, houdt zelfs een Hongaarsch nationalist niet uit.
De maatregel is dan ook fel door de Oppositie bestreden, o. a. ais in strijd met het
reglement van orde.
Overigens was de woede der Oppositie ten
toppunt gestegen, doordien de Minister-President, in overleg met den Kamer-Voorzitter
Perezel en den liberalen leider Podmaniczki
door middel van een krrjgslist heeft weten
te bewerken, dat over het geheel onverwachte
voorstel geen debat gehouden werd. De
Voorzitter liet namelijk het voorstel voorlezen
dadelijk na de opening der zitting, toen het
naar de langzamerhand ingeslopen onhebbelijke
gewoonte in het Kuis nog zoo rumoerig was,
dat men elkander feitelijk niet verstaan kon.
Niemand meldde zich toen natuurlijk aan om
het woord te voeren en zoo besliste de President, dat dan aanstonds tot de stemming
kon worden overgegaan.
Toen de Oppositie gewaar werd, hoe zij in
den val was geloopen, werd het een leven als
een oordeel. De bekendee Ugron hield een
lange redevoering om de houding van den
Piesident als in Btrijd met de grondwet te veroordeelen. Onderwijl zat de geheele Oppositie schimpliederen op den President te zingen. De een schreeuwde:
den President er uit!^ de ander schold hem
voor r bandiet*, een derde voor
enz. enz.
Voorzitter Perezel poogde zijne houding te
rechtvaardigen, maar kreeg geen gehoor. Toen
zette Tisza zijn stentorstem op en riep: „De
Heeren willen nationale helden zijn. Vijftig
visch vrouwen kunnen het beter doen!*
Nu ontstond een formeele vechtpartij, waaraan de Voorzitter een emie maakte door zich
te dekken en de vergadering te sluiten.
De dubbele zittingen zijn er nu derhalve
door, en Lukacz, de Minister van Financiën,
heeft eene nieuwe begrooting ingediend. De
Kamerleden kunnen dus dadelijk aj.n het
werk gaan, tenzij er duor hen de voorkeur
aan gegeven wordt den tijd verder met tooneelen als boven geschetst te verspillen.
In het Oostenrijksché Huis van Afgevaardigden heerschen niet veel beter manieren.
Daar heeft het Duitsche lid Stem zijn Czechisch
mede-lid Fresl in volle zitting verweten een
zakuurwerk te dragen waaraan hij niet op
eerlijke wijze gekomen was, daar het namelijk
bij den Servischen koningsmoord uit het paleis
te Belgrado was gestolen. Gesommeerd om te
bewijzen, verklaarde Stem het verhaal van een
paar journalisten te hebben gehooid.
Het Huis achtte het geval ernstig genoeg
om door eene formeel votum zijne afkeuring
over Stein's lasterlijke beweringen uit te

welke vacant werd in de laatste tien dagen.
En nu komt er nog een vijfde bij, want het
bekende iersche Parlementslid O'Brien heeft
besloten, zich terug te trekken uit het politieke leven en hij is door geen protesten
zijner partijgenooten af te brengen van dat
besluit.
Uit Calcutta komt bericht, dat de Britsche
expeditie naar Thibet, aan welke uitrusting
ijverig gewerkt wordt, op 1 Januari a. s. zal
vertrekken.
'
Volgens een bericht nit Djibouti hebben de
Engeischen in Abessynië 200 zwarten aangeworven voor hunne troepen in Somaliland.
Maar de Negua heeft zijnen onderdanen het
dienst nemen bij die troepen verboden.
Aan eene afdeeling van 200 Derwischen, die
op een strooptocht uitgeweest waren, is door
jeene afdeeling van kolonel Manning het
grootste deel van den buit weder ontnomen.
Uit Kaapstad komt bericht, dat in de verIdezings-veldtocht voor de Tweede Kamer al
een weinig kleur begint te komen. De correspondent van the Times constateert „groote
verwarring"
onder de Progressisten of
Engelschgezinden, die, zegt de berichtgever,
op allerlei wijzen verdeeld zijn en waaronder
zoowel aanhanger.) zijn van Jameson als spreken.
voorstanders van Sprigg, gematigden, verzoeFresl's vrienden hebben de bewuste journingsgezinden, onafhankelijken, enz. Daarnalisten opgewacht en hun een pak slaag
tagtaover staat aaneengesloten de Zuid-Afrikaansehe partij, en het is zeker geen al te
gewaagde veronderstelling, dat al die verdeeldheid haar ten bate zal komen.
Men heeft in de mijnen van Johannesburg
niet alleen gebrek aan kleurlingen-arbeidskrachten, maar ook last met de zwarte arbei-

gegeven.
Lief landje!

Graaf de Merode, tot Voorzitter van den
Belgischen Senaat benoemd, heeft die benoeming aangenomen.

ders die er z ij n.
Nu hebben er weder 3000 negers, afkomstig uit Duitsch West-Afrika, het werk gestaakt, naar men zegt in verband met onrustbarende berichten omtrent den opstand in

Door de overstroomingen te St.-Petersburg
werden 50,000 menschen uit hunne woningen
verdreven. Er is vooral ook groote verwoesting
aangericht op de begraafplaatsen, waar een
aantal dooden door het water werden te voor-

Men is te Berlijn nn toch, gelukkig, teruggekomen op het denkbeeld, om der nagedachtenis van Prof. Mommsen een proces aan te
doen wegens Majesteitsschennis. Het beslag,
erelegd op het nummer der Rheinisch Westf aïische Zeitung ter zake der openbaarmaking
van het bekende onderhoud met wijlen deu
geleerde, overgenomen uit het Engelsche weekblad Truth, is ingetrokken en er zal geen

slachtoffers beschikbaar.

Damara-land.

schijn gebracht uit den weggespoeldengrond.
De Uzar stelde 10,000 roebels voor de

In Aziatisch Rusland, te Irkutsk en te
Tchita, zijn Donderdagavond aardschokken

gevoeld.
De Universiteit te Rome is wegens de aldaar

voorgekomen woelige

studentenbetoogingen
gesloten.
Onder de voorgekomen ongeregeldheden
aanklacht volgen.
ook het verbranden eener Oostenbehoort
Bij de Rijksregeering is een wetsontwerp
vlag.
rijksché
voorbereiding,
in
strekkende tot invoering
Koning Alfonsus van Spanje zal half
van een vast tarief voor geneesmiddelen. Het
op
is om te voorkomen, dat apothekers zich
December een bezoek brengen aan den Koning
onrechtmatige wijze bevoordeelen. De Regeevan Portugal.
ring heeft aan alle Bonds-Staten, diereeds zulk
Naar verzekerd wordt, staat dit inverband
een eigen tarief hebben, te weten: Beieren, met pogingen om een Spaan sch-PortugeeschWurtemberg, Saksen, Hessen en Elzas-LothaBritsen optreden voor te bereiden in zake
rin en, 9000 recepten ter taxatie toegezonden, Marokko.
welke schatting zal dienen als grondslag Voor
De Koning van Portugal moet voornemens
wezen,
wetsontwerp.
het nieuwe
in Maart a. s. een bezoek te brengen
Portugeesch© bezittingen in Zuidde
voornaamste
de
Kwilecka,
Gravin
beschulaan
digde in het opzienbareude proces (onderAfrika.
schuiving van een kind) te Berlijn, heeft na
hare vrijspraak ruim 200 telegrammen van
Onder de dames te Madrid heerscht groote
verontwaardiging
tegen den Gouverneur, omgelukwensching ontvangen.
het
diagen van hare torenhooge
deze
hacir
Graaf,
De jonge
haar zoontje, is heel dat
deftig zijn niet onaanzienlijk vgetuigen-geid* hoeden in don Schouwburg heeft verboden.
Er is nu sprake van eene betooging op
komen innen.
Bij de gisteren te Berlijn gehouden gemorgen, Zondag a. s., waarbij de dames allen
meenteraadsverkiezingen in het derde district met vervaarlijke groote hoeden op het hoofd
behielden de sociaal-democraten niet alleen naar de Opera willen gaan en daar luide
hunne 7 zetels, maar wonnen zij er nog 5 protesteeren tegen het verbod, „al zou de
nieuwe bij, waaruit zij de liberalen verdrongen. Koning zelf er tegenwoordig zijn."
De heeien, die natuurlijk met het verbod der
Na een allerheftigst debat, dat ruim acht hinderlijke gezichtsbelemmering zeer zijn ingeuren duurde, heeft gisteren het Hongaarsche nomen, willen dan eene contra-betooging houden
Voikshuis het Regeerings-voorstel tothethou- door hunne hooge zijden hoeden op te houden
;den van „parallel-zittingen" met groote meeren te rooken in de Schouwburgzaal, de eene
derheid aangenomen. Met dat vreemde woord onbeleefdheid dus met eene andere beant-

iblijken dubbele

zittingen

bedoeld te zijn, woordend.
tweemaal 's daags, eene des morgens en eene
Wegbüjven van het mannelijk publiek ware
Ides avonds.
veel beter I Er is voor de dames dan geen
Eensdeels neemt de Regeering dezen maat- aardigheid aan.
1

Iregel om het vele achterstallige werk af te
doen, maar ten andere wil Graaf Tisza daarmede de Oppositie afmatten. Tweemaal per
(dag vijf a zes uur in het Parlementair getouw

De verbolgen hoeddraagstess verlangen in
hare onredelijke opgewondenheid niets meer of

minder dan het ontslag vau den Gouerneur.

Volgens een bericht uit Washington hebben
versebeidene vreemde Gezanten langs niet
ambtelij ken weg te kennen gegeven, dat hunne
Regearingen geen bezwaar zouden hebben

een beschermheerschap der Vereenigde
Staten over de Republieken Haïti en San
tegen

Domingo.
Te San Domingo wordt de gevluchte President Wos y Gil in het Britsche Consulaat
beschermd door eene afdeeling Amerikaansche

troepen.

25

nog wel geruime tijd zal heengaan.. Althans
kolonel Gouraud heeft te Brighton een villa
gekocht, waaraan hij den naam „JEdisonia"
heeft gegeven en welke hij van allerlei elec*
trische apparaten heeft voorzien, met inbegrij
van draadlooze telegraafverbinding met het „Sa.
voy-Hötel" te JLondeia, waar zijn Keizer verblijf houdt»
JUJij heeft daar ook in een brandkast een verzameling pJhonograafrollen, welke de stemmen
weergeven van allerlei beroemde personen uit
de laatste 25 jaren.

Te Toulouse is voor de eerste maal in Frank-,
Uit Mexico wordt bericht, dat de President
rijk
vooreen vrouwelijke advocaat opgetreden in een
Diaz,
Republiek
Generaal
dier
Porfirio
crimineele
zaak. Het was Mlle Marguérite
eene
onderis
reis
naar
te
Europa
nemens
han,
zij
en
eene vrouw, die terecht-,
nemen en het landsoestuur tijdelijk op te stond onderverdedigde
beschuldiging
van moord op haren
dragen aan den Minister van Financiën schoonzoon.
Limantour.
JDe 26-jarig© verdedigster had succes mei
Als deze zich goed kwijt van die taak, dan haar pleidooi. JDe beschuldiging van moord
zou Generaal Diaz, die nu al 25 jaren aan het werd ingetrokken en de booze schoonmoedej
hoofd der Mexicaansche Republiek staat, het werd alleen wegens het toebrengen van verPresidentschap aan hem willen overdragen. wondingen tot 16 maanden _^vangenisstraf yeröordeelcLj
In Japan schijnt men in even groote spanning te wachten op een Russisch antwoord
Te Triest Jheeft een korporaal een luitenant,.
op zekere gestelde vragen, ais men het in Europa die hem jnisJhandeld had., met seweerschoteni
gedaan heeft op een Turksch bescheid, en gedood.
miadelerwijl heet de stemming bij leger en
De KoninklijJke muzdekvereeniging „JFhalange
vloot steeds oorlogzuchtiger te worden.
Artistique",
te Brussel, zal den 17en en 18en
evenwel
iv zijn jongste onderhoud met
Daar
1904 haar 25-jarig bestaan vieren met;
Juli
verklaard,
Keizer Wilhelm door ven Lzar is
een grooten internationalen „harmonie- en faa-l
dat hij er met aan denkt Japan den oorlog faren-wedstrijd."
aan te doen, behoett men zich in dit opzicht
door Koning
Er zal een gouden medaille,
wei niet overmatig ongerust te maken.
JLeopold geschonken
worden toegekend en

—

—

voorts een aantal prijzen van 100 fr. tot 3000 fr.

Londen- aoor Lord Jttosebery eengeaenkstoen onthuld, welke de „Coonty
Gouncii" liet plaatsen in het huis „Holiy
Lodge", Campden Mill, waar eens Macaulay,
de beroemde geschneuschrijveirj heeft gewoond^
Donderdag i's v&

Cardiff is men t<Qfc do ontdekking

'ie

—
—voeruon.

dent

ge-'

schrijft onze .Uonuönsen.e. canvüpuadat suitepeiu, <_aö vroeger do JSriooCJie

komen

zij an.n ine&Mjr,_töcne rtseuexs
wuxu.un en. aan, weer in -hageiand
komen, dikwijls yeei imuu<er ïnuouu. blijden te
vroeger ne* geva»i waa, Jtuet het
heoucii»
gevuigi vat ze njtuiujer tteuusm, vpofi haiV«n-_,
%i-fL Bjuwere oagejuGbaoj
ïjaaeiijJi ia n_v;n pot.de gevolgtrekking gekomen, Ufki hleioü. eeno p^rng tot oni,u.inii_aig
moest gezien .vuuutui, en uu* er ooü oene puvooiröcuii<mg va>a vréémd© Doven Jiratsone senepen m lag.

viag

vwjiocnc

dok-

in

JW

Te Mechelen is een deel van het gewelf, waaronder de Dyle doorstroomt, ingestort. Eene
vrouw viel met hare twee kinderen ia, dg diepte
en alle drie yerdronkem,
Andermajal vinden wij in de JEngelsohe bla*
den een geval vermeld van een soldaat, een
Schot, die den Zuid-Afrikaanschen oorlog had
medegemaakt en die stierf van gebrek, zonder
in het bezit te zjjn gekomen van zijne achter..!
stallige soldij!
En dergelijke gevallen zün laas. saceo. jij&.
zonderingen

'"

—

was na^uuriijk aanstonds iemand, die Jhier-.

voor euue agitatie tegen
cic toe-iüiUüë ais curwoti va_± tic meesoneven
van anuoro naweSj en reeus zijn stampan bjj
ctt>- uritsene liegiiermg' geua*dutt' oun van: naar te
meetuiiöven
verjü'ijgen, ctait ue
niet jonger ereend zomin wonuen. ü«C gevolg
zou BaiuiAtiJiijk zijn, aa,o ahe senepen in xaigelanu. zouven nei-ineten, en belast woraen naar
aen inu-ouu, aien. a.ö JÜngeaScne soneeps_néu;rs
züLiuun vinden.
jjaaj."
wei tot vertoogen van. de zijde van
'SS: ivegéetiJugeh zou xeiucn, is ue jüricscne
itegeering uiijüixuiX met Ueze agitatie niöt bijzoixotir ingenomen. Zij neeit in pus. geval voorvat zij do iiuuesmo voor
loopig
aaiueiouig vuind.

ziciiüJii eerst gunt onaei'zoöiiön. Hetgeen tevens
voörzientiger ia, want ac conclusie, waartoe
men in Garuill gekomen is was zeer gewaagd.
\vaiineer schepen aidus van vlag verwisselen,
onuerguan ze uiüWijis gi'QQiiö veranderingen, uie
op de berejiening van aen inhoud niet zonuor
invloed blijven en are inogciijKneid neeit nicn

in Uaidiii, naar het sCiUijiic, geüeel buiten re-

kening gelateh.
Ooiv ïioeit nren daar wel een lijst opgemaakt
van cic schepen wier netto inhoud vei'niinuerd

is, maar

die

Het adres voor nadere inlichtingen is „Secretariat Général Brasserie Fla.man__£"g Jluia,
August Orts 18, Bruxelles.

nie.

nagegaan or er ooü zijn, waarvan
te spoetdg geoonciudeerd

toegenomen en

is

do oernjüiicid van do soueepsmetei* iv
anaero lanaen dan .Engeland.
tegen

De Heer Jacques Lebaudy, die, naar men
vond, niet indrukwekkend genoeg optrad om
als
Keizer aer jianara" te worden ei'iienu,
heeft nu een Gouverneur-Generaal bede Amerikaansche kolonel Gom'aud, die
aiies voor „zujne Majesteit" bereddert, zooüat
deze zich niet niets heeft te benieeien.
De bedienden' van het „Kavoy-Hötei", te Londen, kunden eerst maar geen ontzag hebben
voor een „Keizer", die adeen in net hotel
zijn kamers kwam huren, die zerf zijn niaaltijaen
besteiue en zien twee maanden lang in hetzelfde
eenvoudige paiije vertoonde.
iviaar na sjjm»&*s& zij mei anders dan van Zijne
Keizerlijke JMJajeeteit, en Keizer Jacques verscüijnt nu ooii altijd in keurige kleeuiug.
„Zijne Majesteit, zoo veriuaarde kolonel Gouraud in een gesprek met een vertegenwoordiger
van „Daiiy jSèws", „Z, M. de Keizer is geen
ï'ransch onderdaan meer. Hij is een Sahariër,
en twintig millioen ondervanen hebben zich,
vertegenwoordigd door hunne opperhoofden, aan
hem onderworpen en hem als hun Keizer er-

kend."
Ue kolonel sprak

a^o geruchten omtrent den
aankoop van geweren en kanonnen tegen.
„Wij vormen geen krijgs-expeditie. Wij hebben een vreedzajne zending ten behoeve van
een groot volk, in een land, hetwelk aan dat
volk toebehoort en „onbeheerd land" is, voor
zoover de beschaafde Mogendheden betreft.
„Op de kaarten is het kuid als eea en al
zandwoestija aangeduid; maar dat is slechts
een wijze van voorstellen van een gebied, waaromtrent de teekenaaxs van de kaart niets wisten. Het is land van. allerlei soort. JEr zijn
zandgronden, maar ook gronden van allerlei
soort en rijk aan velerlei mineralen,
„De tegenwoordige bewoners, 20,000,000 menschen, leiden een vreedzaam leven en de eenige
betrekking, welke zij tot dusverre hadden met
de buitenwereld bestond in het verkoopen van
Jsameelen, op welker teelt zij zich toeleggen."
Sir H. JM. Stanley, de vermaarde reiziger
in Afrika, moet zeer ingenomen weaen met de
plannen van den Heer Lebaudy.
JDe Keizer en kolonel Gouraud zqn nu druk
bezig met voorbereiden der uitvoering van Jhet
groote plan. Maar het, schönt, dat daarmede

_

28 JNovember.

—

De referendaris van Hr. Ms Kabinet.
Graaf Van Bijlaadt, is ten Paleize het Loo aaaW

gekomen.

H. M. de Koningin-Moeder ontving eenige dame?
uit Apeldoorn in audiëntie.
De intendant vaa H. M. de Koningin-Moeder Jhn
de Ranitz, kamerheer van H. M. de Koningin, ve»
toefde gisterenmiddag ten Paleize het Loo,
Behalve de hofdignitarissen namen gisteren en
heden aan de jachten in den omtrek van het Loo.
in de ..buurtschappen Broekland, Beemte, enz., dcci
de gezant Jhr. Van Weede, de intandant van Soetsdijk Groene velt en de jagermeester voor Zuid-Hol-

land en Gelderland Baron van Zuyleu vau Nflevelt
en Loudon.
Het dejeuner werd weder telkens op Jhet jachtterrein gebruikt. De deelnemers hebben beide dager»
aan het diner ten Hove aangezeten.
De Italiaan sche Ge zant, de Heer Tugiai,
is uit Den Haag vertrokken en zal vier weken in het
buitenland vertoeven. Het beheer van Jhet gezantschap is opgedragen aan den Heer Bosdari, gezant*
schaps-secretaris, die verleden week van zija buite__»i
landsch verlof is 'teruggekeerd.

Onder de lijst van verbeteringen in
redevoeringen van leden der Tweede Kamer errata,.
welke op de laatste bladzijde der Handelingen van
de vergaderingen voorkomen, staat achter het verslag der vergadering van 25 November j.1., dat in de
redevoering van den Heer Hugenholtz moeten vervallen de woorden j »men weet dat de Heer Cremei
daarvan president-commissaris is.e
Zooals bekend noemde het JUd van WeststellingwerJ
de Paketvaartmaatsehappij.
Burg. en Weth. van's-Gravenhage hebben
naar aanleiding van de door het Raadslid E.
A. van Pandrik ingediende motie
aan den Gemeenteraad voorgesteld het presentiegeldvoor Raadsn
leden te bepalen op 3 per hd en per zitting.

—

—

’

Ook te Haarlem is nn een „Comité
van Actie" in zake de Diankwet-heiraening op*.
gericht. Het wordt gevormd uit de afdeeliageïi
van de JNed. Vereeniging tot afschaffing van Alcoholische Dranken; van den JNed. Chr. Geheeionthoudersbond, de Ned. Onderwijzers JPropagandaClub, de Nat. Chr. Geheelonthoudersveiieeniging,
den Volksbond, de Veieeniging tot afschaffing van.
sterken drank, en van den Vegetariërsbond.
Het comité zal eest openbarevergadering belegge^
Te Haarlem ia opgericht eene JB..
Kath. vereeniging van. Spoor- en Tiamwegpere*
neel, onder-aidesling vag, dgn „JEC-JKJ^Üij, VaLksx
bond".
Het Zuiderzeei-waiteE, bij de haven tt*
Edam. werd Dc^xderdagnamiddag weder opgezwieepti
tot 1.20 + A.P. Om 5. jrcqr. pogeiveieir.. jear/i dA
hoogste stand bereikt.

In de nabijheid van de «ijzeren kaap*,
onder de gemeente Ouddorp, (Z.-H), is aangespoeld
het lijk van een onbekend man, in vergevorderdeu
staat van ontbinding verkeerende.
Te oordcelen naar de kieeding, washe&eenaeemao.
Het lijk is in de duinen begraven.
Te 'sGravenhage is ontvreemd een ere*
dietbrief van de Disconto-maatschappij te Padang,
ad 3500, waarop nog te ontvangen is een bedrag
van. 1700, De briei is bevestigd aan een boekje,
waarop de naam van den belanghebbende,
De commissaris van politie der le afdeeling tei
's-Gravenhage verzoekt opsporing, in beslagnemingj
aanhouding van de daders en bericht.

’’

HUT 'NIEUWS VIN üï^ DAG VATT~toïI^I)AGr~T(r^OVEMBMB^ ÏSÖ3. YrBLAÖT
T

Te Velsen zijn bij den handelaar D. J. Doets uit een
gesloten schuurtje drie zakken met vodden ontrveemd.
Door de politie zijn zij opgespoord bij een inwoner
van Beverwijk.
Als vermoedelijke dader van den diefstalis in hechtenis genomen J. T., uit Beverwijk.
Namens den Baad van Beheer der
Baarnsche Koudwaier Geneesinrichting, te Baarn, zal
den 4 December aanbesteed worden: de verbouwing
van het gebouw der voormalige Geneesinrichting tot
Familiehotel.

SCHOOLNIEUWS.
De Heer A. Schoemaker, te Broek-inWaterland, is benoemd tot directeur Van den cursus
voor de hoofdakte te Edam.

;

De Heer A. K. J. JMJ. Okon, onderwijzer te
Tilburg, die onlangs zonder verlof die gemeente verliet, heeft bij den Gemeenteraad een verzoek om eervol ontslag ingediend.

gespeeld tusschen de twee elftalleni van. da Amsterdamsche en de JHJaarlmesche olubs.
RECHTZAKEN.
De kantonrechter te Terborg heeft 34 leden van de
vereeniging «Eensgezindheid«, te 's Heerenberg,veroordeeld, wegens het houden van een optocht zonder
zie ons nummer vaa
vergunning op 31 Augustus,
17 November jl. blz. 7
tweemaal gepleegd, tot 2
gulden boete, subsidiair één dag hechtenis voor elke
overtreding. Voorts wegens het schieten naar den
vogel zonder vergunning, tot 1 guldenboete subsidiair
één dag hechtenis.
Een der beklaagden werd vrijgesproken.
De eisch van het Op. Min. was voor ieder 3 boeten
van 3 gulden subsidiair één dag hechtenis voor elke
overtreding.
JDe Rechtbank te Middelburg heeft eene 73-jarige
weduwe, uit de gemeente JKapelle, tot eene maand
gevangenisstraf veroordeeld, wegens diefstal.

— —

De vijf Zweedsche schepelingen
ondor de geredde bemanning der nabij Seheveningen vergane bark „Henriette" zijn door
do zorgen van den. commissaris van politie,
tevens Waierschout te Seheveningen, ca van
den Consul van Zweden te JRotterdam, daarheen
vervoerd, om van daar naar. Stockholm .te kunnen reizen
Ophet strandte Seheveningen, tusschen het Wandelhoofd en strandpaai 99, zijn
proeven genomen met een dynamietkanon tot
het schieten van lijnen jn zee voor redding
van schipbreukelingen.
De eerste twee schoten mislukten, doch de
twee volgende gelukten geheel en al.
Nader wordt aan het L. D." gemeld,
dat de zaak van den moord te Noordwijk voor de
JHaagsche Eechtbank reeds op Maandag 30 November zal behandeld worden.;

In de openbare lagere school te
Heemstede is een begin van brand ontstaan,
hetgeen spoedig "door voorbijgangers ontdekt
werd. Vermoedelijk heeft een vonk uit de kachel na schooltijd den brand veroorzaakt, welke
echter spoedig gebluscht werd.
De veehandelaar J. M., woonachtig
te 'o Zand, gem. Zij-pa (N.-H.), is Donderdag
op de .markt te Schagen door een hevige ongesteldheid aangetast, ten gevolge waarvan hij
weinige ©ogenblikken later is overleden.
Uit Oudkarspel (N.-H.) schrijft men
ons:
Bij Jhet verleden Dinsdag vermelde bezoek
door alen Commissaris der Koningin, Mr. G.
yan Tianhoven, aan de tentoonstelling van den
„IJsbond Hollands Noorderkwartier", te Alkmaar, betuigde de Commissaris o. m. zijne
groote ingenomenheid met de ijsslede „JFrans
Naerebout", uitgevonden door den Heer C. JBogtman, te Gudkaarspel, welke inzending met eene
zilvere medaille was bekroond.
JDe Heer Kok, lëeraar aan de CadettenscJhool
te Alkmaar, gaf daarbij, inlichtingen omtrent
dit reddingstoestel.
Thans is, op verzoek van den Heer Van Tienhoven, eene teekening van deze slede door den
Heer Bogtman welwillend afgestaan, ten einde
te worden toegezonden aan den gouverneur der
Kon. Militaire Academie te JBreda,

-

halfelf eindigen.

Toynbee Kring O. V.
Zondag 29 Nov. (2 u.) gezellige bijeenkomst in het
gebouw, „de Vrije Gemeente" bovenzaal.

Zang, muziek, voordracht enz., lidmaatschap iq

25 et. per jaar, niet leden betalen 2 et. per keer.
Kinderen onder de 16 jaar geen toegang.

Zaterdag 28 November.
Aangevoerd en afgeslagen: 60 randen rniddelsoortschelvisch, p. mnd ’2.25 a ’3.
kleine
tong p. 10 st.
1.15 a ’2.—; 11 runden wfiting p. m.

’

’1.45 a ’1.95.

Uit de hand verkocht: een partij harde
bokking p. mnd. ’1.50,
K ij k d a g e n:
Zondag en Maandag. Veiling moderne schilderijen, aquarellen, enz., door C. F. Roos &
(10—1. u.), „De Brakke Grond".
Zondag en Maandag. Boeken, prenten, enz., bij
G. Theocl Bom & Zn. (10—3 u.). Keizersgracht 149.
Vergaderingen.

Felis Ort,

over «Het wezen van den mensch en de onsterfelijkheid.» (10 u.) Geb. voor den Werkenden Stand.
Bond slnsulindes Huish. verg. (1 u.) d'Geelvinck.

Maandag 30 November.
Tereja Riviergoud-Maatschappij', Buit. verg. N. Z. Voor-

burgwal 78. ,

Kon. Oudheidkundig-Genootschap. Kunstbeschouwing

van afbeeldingen van den Dom te Utreoht, met toelichting vau den Heer F. J. Nieuwenhuis, te Utrecht.

(8 u.) Muntgebouw.

FINANCIEELE BERICHTEN.

Van het eiland Texel schrijft men
."'_;".
ons.:
Er worden' thans aan de kust belangrijke
storingen waargenomen in het regelmatig afwisselen van ebbe en vloed. Deze afwisseling
geschiedt gewoonlijk om de 6 uur, doch Vrijdagmorgen duurde de vloed vlak aan de kust
slechts 31/2 uur, terwijl op Texelstroom den
geheelen dag ebbe ,werd waargenomen.

groot
der
provinciale leening van Overijsel van ten hoogste
580,100, rentende 'dy °/o, is ingeschreven voor
’417,000. De leening is gegund als volgt: aan de
a 99 ">/o
firma Jolles & Co. te Amsterdam
aan de firma Buisman, Gramata & Co., te Zwolle
.5000 a 99)4 °» en 5000 a 993/, 00 tt.
De inschrijvingen liepen tusschen de koersen van

Nabij Dokkum, onder Holwerd, is
■de boerderij' van den Heer H. door den bliksem
getroffen en geheel afgebrand..

Do Internationale Handelsvereemiging „Kosmos", te Haarlem, heeft besloten tot liquidatie
over te gaan. Tot liquidateursn zijn benoemd de
heeren H. H. van Wavercn en Mr. H. Tuymelaar.

■

Te Bei 1 en (Dr.) is tijdens een hevig
onweder de toren der Herv. Kerk door den
bliksem getroffen. JEen begin van brand, welke
Jin de spits ontstond, werd met moeite gebluscht.
Overigens schijnt het gebouw nog al schade geleden te hebten en zijn zware stukken steen
en verder puin, stukken hout, lei en glas naar
beneden gestort.
Ook de kerk zelve -üet er inwendig geha, __
vend uit..
;
De stoomboot ..Elburg", welke D oniderdag van Elburg naar Amsterdam vertrok,

heeft tusschen Elburg en Harderwijk averij
gehad wegens het ruwe weder. JDoor het
breken van de stoomprjp kon de reis niet
worden voortgezet en is de boot naar Elburg
teruggekeerd.

Op de 5e serie,

’
’

96 tot

’

’

wy »/"

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
a 60

cent

per regel.

Act werkdadigate middel
£J?
fegeaJBLOEDARHfIOEDE,BL*JEKZUCHr,BLEEKE KLEUREN,H3- 3
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Heerengracht 433.

Filialen : Rotterdam, Den Haag, Groningen.
Telephooncellen, JBrievenkasten, enz.
Vraagt geïllustreerden Catalogus.
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Nederlandsche Opera".
Dd
Jan
Blockx,
die de laatste nepetitiën van zijn
Heer
Werk JDe Herbergprinseef in het Paleis voor Volksvlijt thans zelf leidde, heeft in. hooge mate zijne
tevredenheid betuigd aan solisten, orkest en koor
©ver de groote zorg, welke aan de instudeering
is besteed. In het bijzonder bracht hij hulde aau
den Heer J. A. Kwast voor de voortreffelijke voorbereiding van zijn werk, welke, hij tot heden nergens zóó Jhad aangetroffen.
;
Gelijk bekend is, zijn de eerste mtv.oermgen
bepaald op Zaterdag- en Zondagavond.

Levensverzekering-Mpij. Germania, Sarphatistr. 53.

VOETBAL
door employés van kantoren op
Amsterdam
is
Te
'
den 20en JNovmuber j.l. opgeScheepvaartgebied
richt een voetbeivereeniging, onder den naam van
Neptunus". Het bestuur is samengesteld uit da
volgende heeren: L.Muntmghe, voorzitter; H. KersJ. J. JF. van Gessel,
Jkerf Hzn., vice-vooraitter;
JWijttenbachstraat 55, le secretaris; L. Knecht,
2e secretaris, ca, F. G-. Pieters Jr., penningmeester.

RIVIERBERICHTEN-WATERHOOGTEN.

' Nieuwe

■

HOCKEY.

JDe JAmsferdainsche Hockey- en Bahdy-cluS zal
morgenmiddag spelen, tegen de Hilversumsche dames- hockey-club.
: Je Heemstede wordt e)9n 2eJ klasse- wedstrijd

Glasbeschermers.
Lampenglazen zuiien niet meer springen, als ze

voorzien zijn van mijn Glasbeschermer. 15 cent
per stnk. Op te geven voor gaslicht- of petroleumglaaen. J. OJLjIJ, Amsterdam, Haarlemmerstraat 68.
De PROVINCIALE NOORD-BRABANTSCHE EN
s-HERTOGENBOSSCHE COURANT is het Hoofdblad
van de Provincie Noord-Brabant, wordt daar het
meest gelezen, in vele gemeenten schier uitsluitend,
(2527)
en verschijnt dagelijks.
uitgevers: J. J. AKKESTEIJN & ZOON, te 's-Bosch.

RIJJN'.
Keulen, 28Nov. vm. 11 u.

Nap.

hoogte ~8.8u.i 37.34 +M
a.49 il. boven ouU was 0.10 M.

11.88 .VI. NAP., was u.S6 M.
Labith, 27 Nov. vm. 8
Arnhem, 27 Nov. vm. Bu. (Gewone hoogte B.oBj U.73 M.
NAP., was 0.31 M. Wind W. Bewolkt.
Wageningen, 28 Nov. (Gewone hoogte 7.78) 7.33 il,, was

+

0.21 il. Wind ZW. Kegen.
Utrecht, 28Nov. Peüscbaal Weerdsluls beüedentijde (Vechtkant) 0.42 M.
NAP., val 0.00 il., aaa de bovenzijde (Kijakant) 0.77 il. -1- NAP. was 0.07 M.

+

WAAL.

Nijmegen, 28 Nov. vm. s u. .üewone hoogte 8.08 JI. boven
NAP. of 2.76 M. boven nul). Stand 9.72 M. boven NAP..
il. boven nul, was ö.lö U. Wind ZW. Regen.

'

dagen vertraagd worden.

MEBWEJDE.
28 Nov. vm. 8 u. 1.90 4- NAP., was 0.45 M.
Wind Z.
MAAS.
Maastricht, 28 Nov., vm. 8 u. (Gewone hoogte 42.10) 42.87
M„ w»s u.04 Al. Wind ZW. Regen.
Roermond, 18 Nov. Maasbrug lti. !6 M. 4- N.A,P., was 0.70 M
Venlo, 28 Nov. 11.44 M. 4- N.A.P.
's-Bosch, 28 Nov. 3.52 M. f N.A.P., was .0.34 M. Wind

Belastingen.
Bij Min besch. is:
Benoemd, ingang 1 December 1903, F. JAJj
Kuipers, tot JRijks-kïerk 5e cat. ter dir. Groï
ningen;
v erplaatst, ingang 1 JDecember 1903, B.
Both, verific. 3e cat. van Roosendaal naar Amhem; J. JH. B. Logemann, id. v. Rotterdam (tijd.)
n.. Roosendaal; J. JPieters, komm. lo kl., v. Amsterdam n. Assen (tijd.); G. Kelder, id. 3e Jkl.,
H. Godschalk, id
v. JNetterden n.
4e' kl., v. Rucphen n. Ootmarsum;

Deventer, 28 Nov. 4.42 M„ was 0.20 M. N.A.P. Wind Z.
Regen.
Katerveer, £8 Nov. 1.44 M. 4- NAP., val 0.39 M. Wind ZO.
Betrokken.
Kampen 28 Nov. vm. 8 u. 0.39 M. 4- NAP„ val 0.89 il.
Wind NO, Regen.

NIEUWE MAASMOND.
Raamsdonk, ïl Nov. Peiischaai Keizersveer vm. 8 u. 25
Laagwater vm. 7.— u. 21 -f
u. '11
+"
Hoogwater vm. il
N.A.P. Wind ZO.
EN
MARKT-

—

27 Nov. Aanvoer van Eng. ïarm
qrs.
vreemde 82,900 qrs.; Eng. Gerst 1000 qrs.. vreemde
21,100 qrs.; Eng. Haver 400 qrs., vreemde 133,900 qrs.

Granen kalm, onveranderd.
LONDEN, 27 Nov. Lijnolie-invoer
qrs.. Lijnzaad
qrs.
invoer 7080 qrs. PirfroJewm-voorraad ■
Reelworieu-buxker, Nov.-iev. 8,4£-.
Lijnolie 17/9— a
Jan./April 17/11, Oct./JDec.
Sept.rDec. —/—.
—/—, dito te Huil 16/3—,dito
per d mnd. £ 120.10.-.
TiTvcStraita £ 119.50.-,
£ 54,17.6; dito per 3 mnd. £ 54 15.-.
Zink en Lood onveranderd.
LÜNDWN, 27 Nov. i.ze dep.) Suiker. Ruwe nlet
gecrist., beet-en Holl. crusked Amst. No. 1 kalm,
gecrist. en geralï. prijsh.
LiVEJRPOOJj, 28 Nov. Katoen. Verkoopen van den
dag 4000 b., invoer van den dag 34000 b., verkoopen
der week 3300Ü b., verkoopen op speculatie
b.,
verkoopen voor exportatie 2000 b., invoer der week
109,000 b., voorraad 308,000 b., wekel. uitvoer 6000 b.
Stemming kalm.
LlVMtfUOu 27 Nov. (2e dep.) Katoen. Verkocht
5,000 bn„ speculatie 500 bn. Stemming i loco
Amerik. kalm, 0.08 hooger, Brazil. 0.08 hooger. Oostind. onveranderd. Termijn prijsh.

—

American Middling 1000 6.20.
GO Basis middling

Gemeente-Vischhal.

Hr. Ms. pantserdekschip „Friesland", bestemd om heden naar Oost-Indië t<
vertrekken, stoomde Vrijdag uit het Nieuwe»
diep njiar de reede, doch had het ongeluk daai
een Jketting om de schroef t© krijgen Hei
moest daarom naar de Jhaven worden terugge.
sleept en wordt heden in het droogdok opge.
nomen.
Het vertrek zal door dit ongeval een JE*aai

Z. Regen.

+

Ons Huis buiten de Muiderpoort.
Praatodttend op Zondag 29 Nov. (10 u.) Wagenaarstraat 49. Spreker: De Heer Duijs. Onderwerp: Ferdinand Lasalle.
Toynbee-kring M. E. O. Op Zondag 29 Nov. (2% u.)
Wagenaarstr. 19. Muziek, zang,voordracht. Entree 2 et.
Aardrijkskundeles. Er zal begin December eene les in
aardrijkskunde aanvangen voor beambten bij de spoorwegen. Lesgeld 40 cent permaand. Aanmeldingeiken
Woensdag- en Zaterdagavond (B—lo u.) Wagenaar-straat 49.
Tooneelclub. Bij genoegzame deelneming zal eene
tooneelclub van „Ons Huis" worden opgericht. Leeftijd der dillettanten minstens 18 jaar. Voorloopige aanmelding als boven voor de aardr.les.
Dinsdag l Dec. (8% u.) zal de Heer Felis Orrt in
„Vlietzorg" Linnaeusstraat, hoek Wijttenbachstraat,
een lezing houden over; „Het streven der ChristenAnarchisten en hun denkbeelden over kolonisatie".
Leden vrij, niet leden 10 et. De lezing zal uiterlijk te

Zondag 29 November.
Vereeniging «De Dageraad.* Spr. dé Heer

+

WNW. Veranderlijk.

STADSNIEUWS.

GEMENGD NIEUWS.

Tiel, 28 Nov. vm. '. u. RtfkspeilschaaJ 6.06 M. + NAP., was
0.26 M.
Zaltbommel. 28 Nov. vm. Bu. 4 3.99 M. 4- AP., was 0.00 M.
Uorwjnen, 27 Nov. 2.40li. NAP., was 0.30 M. Wind Z.
LEK.
Culemborg, 28 Nov. 3.62 AL -t- NAP„ was 0.20 M. Wind N.
Vianen, 28 Nov. Stand Lek 2.65 41. + N.A.P., was M)S M.
Stand Merwed&4anaat 1.20 Al. 4- N.A.P., was 0.06 M.
Vreeswijk, 28 Nov. (Gewone hoogte i.32) 2.44 M.
NAP.
4.42 M. onder NAP., was ó.< 1 M.
IJSEL.
Westervoort, 27 Ncv. iO.Jo Al. boven NAP., was 0.33 M.
ÜMtpheti, £8 Nov. 5.88 M. boven NAP„ was 0.24 M. Wind

26

„
Nov.'Dec. 6.03,
Jan./Febr. 5.96, Maart/April 5.95 Mei/Juni 5 93.
28 Nov. Uaapoli», Nov. 53.50 Dec. 53.25,
4 eerste mnd. 53.—, 4 mnd. van Mei 53.25.
Lijnolie i Nov. 44.—, Dec. 43.25, 4 eerste mnd. 43.—,
4 mnd. van Mei 43.—.
öpwtttti Nov. 9.—, Dec. 38.40, 4 eerste mnd. 38.75,
4 mnd. van Mei 39.50.
bwiier: iü"* dadelijk S3.— a 23 25, Witte No. 3
Nov. 25.80, Dec. 26.—, 4 eerste mnd. 26.60, 4 mnd.
van Mei -7.50, geralï. 57.50 a 68.—.
Meet Fr. Bloem, Nov. 28.25, Dcc 28.30, Jan./Febr.
28.25, 4 eerste mnd. 28.10.
'larwei Nov. 20.40, Deo. 20.60, Jan./Febr. 20.60, 4
eerste mnd. 20.60.
Rogge: Nov. 15.60, Dec. 15.—, Jan./Febr. 15.—, 4
eerste mnd. 14.75.
UEKUJN, 28 Nov. (Graanmarkt.) Rogge i Dcc 133.—,
Mei 137.50, Juli —.—.
Kaapoiu : Dec. 46.90, Mei 47.30.
'larwei Dec. 162 75, Mei 165.Ï5.
28 Nov. _aiotuoeraenoRogge t Dec. 133.25,
Mei 137.50, Juli —..—.
Raapoi-te, Dec. 46.90, Mei 47.30.
'larwei Dec. 162.50, Mei 165.75.
Spiritus! loco

—.—.

Witteu Amsterdam l mnü. —«.—, ditokort 169 35 'lil.
HAMBUItü, 27 Nov. Raatpoti» 48J. Petroleum m loco
8.10 papier, dito oito -.— glü, itewsei titeam 33^.
Koffie. Markt prijsh.
26 Nov. AöUie. Omzet op termijn 39500 zakken
tiantos good average Dec. 30J, Alrt. 31£, Mei 32-,
Sept. 32}. bptniuti Nov. i9-£, Dec. Jan. :91...

—

atemujing vast.
Kojjie. Voorraad

-,—-,

—

——

ponden.
aakken of
BKIiMSN, 28 Nov. Reuzel lager, do. Wilcox 37J,
do. Armour 37|, do. (Judahy 3b- a —-, do. Ohoice
Grocery 38* a —, do. White label 38- a —. Spek

kalm. Koffie vast.
IiJiüLHN, 28 Nov. Raapolie-, dad. M. 61.50, Mei
M. 50— per
Kg.

VERVOLG NIEUWSTIJDINGEN.
De Koningin-M oeder komt Woensdag 2 December des middags halfvijf^ per
Staatsspoor te 's-Gravenhage.

In de algemeene vergadering van
den JRaad van State op Dinsdag a. s-, zal de
nieuwbenoemde Vice-President ais zoodanig fitting nemen.
Te Middelburg is zekere V. uit Amsterdam, die langs de huizen ging met een
bedelbrief, aangehouden en ter beschikking van
de Justitie gesteld. Hij had reeds vrij belangrijke bedragen ontvangen, welke hij evenwel
weer even spoedig verteerde.
De spoelsters op de linnenfabriek
van den Heer Van Lisdonk, te Goiric (N.-Br.),
hebben het werk weder hervat.
De Sc he ve ning s c he bom Sch.Ji 3 3",
schipper Verbaan, van den reeder W. van de
Zwan, is Vrjjdag van de haringvisscherij in den
Nieuwen Waterweg binnengekomen met verlies
van een man. JDe jonge matroos Simon Jol,
Seheveningen, was op de thuisreis door een
stortzee overboord geslagen en helaas verdronken. Hij was 23 jaar ca ongehuwd.

Hoofdstuk II (Hooge Collegiën) 1904.
De Minister van I'manden deelt in

zijne

Memorie van Antwoord betreffende dit hoofdstuk mede, dat op de reeds vroeger ontwik-

kelde gronden niet kan worden tegemoet geko-

men aan den wensch der leden, die op het
toekennen van vrij vervoer op de spoorwegen
voor leden der Kamer aandrongen; dat, daar
de beschikbare fondsen destijds eene herstelling
van de stoelen voor de Ministers in het voor hen
bestemde vertrek in het gebouw der Tweede
Kamer niet toelieten, de stoelen voorloopig
met een eenvoudige effen stof bekleed werden, en aan den JRijksbouwrneester in het 2de
district werd opgedragen de van de stoelen
afkomende bekleeding te zijnen bureele te bewaren, alwaar zij dan ook thans aanwezig is,
en dat het evenmin als ten vorigen jaro mogelijk is den post voor aankoop en herstelling
van decoratiën te verlagen. Thans geldt in
nog sterkere mate, wat tosn werd medegedeeld,
namelijk, dat, op grond van gebleken behoeften, het aangevraagde bedrag veeleer verho.o,ging dan verlaging behoorde te ondergaan.

>'''

,

Eervol ontslagen ingang 1 JDec.

1903,

H. JR. J. Claeijs, komm. 3e kl., te Koewacht.
(Wblcl. Adm. Dir. Bel.); j
Geen invoerrechten op bloem en,;
JDezer dagen liep
planten en zaden.
in de tuinbouwwereld het gerucht, dat de Eegeering voornemens was voor te stellen een
invoerrecht op tuinbouwartikelen eh wel op
bloemen 10 pCt., op planten 20 pCt. .en pp
zaden eveneens 20 pCt. Natuurlijk verwekte dit
gerucht ongerustheid. De Heer E. Krelage heeft
zich daarom tot de meest bevoegde zijde om
inlichtingen gewend, en tot antwoord ontvaa»
gen, „dat het bericht allen grond mist",
En dat is maar gelukkig ook.

—

Te Zaandam heeft hedennacht een
binnenbrand gewoed in de bakkerij en gloedstokerij van dea Heer Joh. van Vliet. Men
vermoedt, dat de brand ontstaan is door een
lek in den oven; waarschijnlijk had het vuur.
reeds gedurende den nacht gesmeuld.
Alles was tegen brandschade verzekerd^ ' s
De directie der Staats spoorweg^
Maatschappij' heeft een cursus ingesteld om
beambten te bekwamen in het leggen van verband en eerste hulp bij' ongelukken op de
spoorwegen. Dr. Cohen, te Rotterdam,, zal dezen
cursus aldaar leiden.
Tot dusver was wel iii eiken trein eene ver*
bandkist, maar slechts enkele beambten kandeni
met de daarin aanwezige ypo^erj^ goed «n^j
gaan.;

'

—

Vrijdag)
Draadlooze telegrap'h'ië.
is te Urnuiden eene vergadering gebonden door
belangstellenden bij de oprichting van een stas
tion voor draadlooze telegraphie (zie ook blzs
13), ten dienst© van de visscherij', in dien zin,;
dat de reederijen voortdurend in gemeenschap
i
kunnen zijn met hare trawlers op fcee.
De vergadering was belegd door een oomite,;
onder leiding van den Heer De Sturler, di«É
eene Maatschappij wil vormen $ot exploitatie!;
van een dergelijk station. JDe Heer Th. JDelprat,;
oud-hoofdingenieur der Staatsspoorwegen in.
Indië, gaf eene duidelijke verklaring van Jheti
stelsel-Maxconi, welke aaJndaohtig door de drie'
aanwezige belanghebbenden werd aangéhoomi.|
Tot een resultaat kwam men niet. 'In dei'
kringen der belanghebbenden beschonwt men'
trouwens het nut als denkbeeldig en de tiit-i
voering om de kosten en de moeilijJbheid dei
bediening van het toestel,;aan boord, .als zeegj
j
bezwaarlijk.

4

Het nab ij Diepen veen gevo'h'ideh lijk
(zie ons nummer van. 27 deraer), is herkend alsj
dat van de 59jarige zwervende vronw T., die
sinds 15 Augustus uit Deventer vermijt werd^
Het' hoofdbestuur vam Ben! „Erf^
gooiersbond" zal in zijn eerstvolgende verg&deïingy
welke op 23 December a_s. te Laretn zal gehouden."
worden, overgaan tot het vaststellem van een!
nieuwen „Schaarbrief" en eens instructie, voor; dc|;
meentmeesters.
Volgens het „Erfgooiersblaadje'- zal de* gtetaJeeate1
Laren zich verder onthouden aan de zoogenaamde'
Vergadering van Stad en Lande deel ta nemen,
en daarheen geen gecommitteerden meer zemdeni
Het vraagt voor het archief van het hoofdbestuui
alle boeken, brochures, geschriften, acten, stuk»
ken en oude couranten, welke haadgl<ga over erft
gooierszaken,. _,

—

Tot' voorzitter vaih de coöperatieve! broddbaJc- J
„Vooruitgang", te Haarlem, is
in do
plaats van het .Raadslid L. Modoo, die niet alleen
als voorzitter, maar ook als lid bedankt heeft
gekozen de Heer Bremer. Het dividend werd
' t
bepaald op 4 pCt.

kerij

—

Aanbesteding.
Te Hoensbroek (Limburg): het bouwen eöubr
nieuwe JR.Kath. kerk, Van de negen inschrijvers
was laagste Paus, te Venloo, met f 29,600.

Aan de Universiteit te Groningen
is het theor. tandheelk. ejainen afgelegd, door,
den Heer J. Benes.
Tot lceraar in de wiskunde, da wiséh natuurkundige aardrijkskunde aan het gymnasium te Winschoten is benoemd de Heer J. A.
Vreeswijk, doctorandus, tijdelijk leeraar aan, de
Hoogere JBurgerschool te Assen.

—

Vee-uitvoer na-ar Zuid-Afrika.
i
Naar aanleiding van berichten in verschillende
dagbladen, kan nog worden medegedeeld, dat
de met de voormannen der Afrikaanders gehouden besprekingen en gevoerd©briefwisseling,
tot het plan hebben geleid, om tusschen het
bureau van het Nederlandsch Landbouwcomité
en den Afrikaanschen JLandbouw eene blijvende
verstandhouding ta vormen of te onderhouden,
ter bevordering zoowel van de NederJLandschei
als van de AfriJkaansche landbouwbelangen,_
vooral door den uitvoer van vee van allerlei
soort en zoo noodig, ook van landbóuw.benoodigdheden. Het Bureau zal daarbij, zondei
eenig geldelijk belang vopi; het comité, zelf,
zijne diensten verleenen. .
W -'<-<. '"', ~^'-.
Nieuwe Uitgaven.
Frans Coenen Jr. Vluchtige verschijningen. Amster^
dam. L. J. Veen.
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"HET' "NIEUWS"-TAN BEN DAG- TAN 'MA AND AG" 30 NOTEMBEK
SCHEEPSTIJDINGEN.
Amsterdam, 28 Nov.

Bet st.

Koning Willem 1,

v. Amsterdam, n. Batavia
arriveerde v. 27 Nov. te

Singapore.

—
7
—
—
—
—
—
—
jïiraeus.
J27—

Het st. Koninß Willem
lil. van Batavia naar
Amsterdam, pass. 28 Nov.
J u. v.m. Dungeness.
Het st. Anchiscs, van
Batavia naar Amsterdam,
arriv. 27 Nov. te Suez.
Het st. Pomona arriv.
28 Nov. te Tanger v. Cadix
Het st. Bollux,{ van
Palerroo n. Amsterdam,
pass. 28 Nov. Dungeness.
Het st. Helena arriv.
; 27 Nov. te Valencia van

(Palermo.

Het st. Clio arriv. 27
INov. te Bordeaux van
Amsterdam.
i
Hét st. Danae vertr.
L27 Nov. van Malta naar
Het st. Etna arriv.
Nov. te Stettin van
'Amsterdam.

I

Amsterdam, 28 Nov.

[Het

Wühelmina, van Amsterdam n.
I Batavia, pass. 21 Nov.
JKaap St. Vincent.
|
Het st. Telemachus,
iv. Batavia n. Amsterdam,
i arriv. 27 Nov. te Suez.
Het st. Besoeki vertr.
I
127 Nov. van Batavia naar
st. Koningin

■

—
—
'.Botterdam.
—
—
—
—
"—
Amsterdam.
—

Het st. Voorburg arriv.
J27 Nev. te Savannah van

JFernandia.

Het st. Sloterdijkarriv.
27 Nov. te Newyork van

Botterdam.
Het. st. Pomona arriv.
27 Nov. te Cadis v. Rotterdam.
Het st. Themis arriv.
27 Nov. te Genua v. Am-

sterdam.
Het st. Aurora arriv.
27 Nov. te Kopenhagen v.

Het st. Zeus arriv.
27 Nov. te Samos van

jMantudi.
Urnuiden, 28 Nov.
Het Ned. st. Jumingin_Regentes, v. Java, liep bij
het binnenkomen tegen
den meerstoel vau de buitenhaven, welke vermoe-

delijk zwaar beschadigd
is. Het schip zelf bekwam
Ween averij.
.: Hansweert, 26 Nov.

Aas.n, si.

Het sleepschip Agncs is
hedenmorgen m de Dordsche brug in aanvaring
geweest met het stoomschip Telegraaf V.
liet st. Egan 5, heeft
t.e Wemeldinge een sluisdeur beschadigd.
Het st. Industrie is bij
Stavenisse in het Stoomboot-vlei omhoog gevaren,
doch zal met hoogwater

—
—

zonder assistentie weder
vlot komen.
Delfzijl, 26 Nov. De

sieeijboot hems, de vorige
week naar Brunsbuttei
vertrokken om den gaü'eischoener Geziena vandaar
ai' te halen, is niet verder
gekomen dan BaUrwn en
heeft anker en eea gedeelte ketting verloren,
benevens schade beloopea
aan het stuurgerei. De
sleepboot is hier thans

teruggekeerd.

—

27 Nov. Heden werd
door den kapitein van de
sleepboot Haarlem op de
Eems de helft van een
roeiboot gevonden, waarop de naam Rotterdam
was geschilderd.
Texel, 27 Nov. Heden
was op Texelstroom veel
drijvend hout van kleine
afmetingen te zien.
Merken werden er niet

op waargenomen. Ook aan
het Noorderstrand zijn

mijnstutten aangedreven.
vlissingen, 27 Nov.
Het schip Dudlwpe heeft
een anker mes 60 vaam

ketting verloren.
Westernieiand, 26
Nov. Achter Hornhuizeu is
een deel van sohip aangespoeld, achterPieterburen

komen kaatseballen aandrijven.
Binnenl. Havens

Amsterdam, aang. 27Nov.
Valk, marinevaartuig,

Nieuwediep

v/d proeftooht, Oosterdok
Tem, st.

Londen
Stukg., Handelskade
V. Leeuwen, de Kuyper
& ïussenenbroek
28 Nov.
st.
Fowey
Porcel.aarde, Handelsk.
Holl. Stoomb.-Maatsch.
Koningin Regentes, st.
Batavia
Stukg., Handeiskad

Anna H oerrtiann, st.

de Vries & Co.

Sommcrfctd, st.
.lava
StuKjxoed, Ykado
Wm. 11. Muller & Co.
Vertr. 27 Nov.
Koningsbergen
Titan, st.
Stukgoed
28 Nov.
Mala
st.
Sfukgoét
st,

n. Srruedam
ïaganrog

st.
Stahhope, st.
Hanna, st.

van Hengel

Drammen,

GoHe
Permm

st.

llocklands, st.

St Petersburg, st.
.-Rijia
Gezaagd hont, Houthaven

d°.

Söderhamn
st.

Burijerm.

Ferimndina

Londen

Batavier 11, st.
Glenpark, st.

Wisinar

Hamburg
d°.

st.

st
Vertr. 27 Nov.
Piiadra, st.

Christiania

Aarlinus
en lïiga
Bordeaux

Hollander, st.

Stukgoed
JKTiou wediep,aang. '27Nov.
Zeehond, Nederl. st'oomschoonor, Kot. Luit. t/z
11. Herman, Noordzee
Ymuiderj, aang. 27 Nov.
Fowéy
st.
Koningin-Regentes, st.
Batavia
28 Nov.
Capella, st.
Wiodau
Borga
Aasla, st.
st,
SC. Petersburg,
Riga
Java
st.
Het uitgaande stoomschip
Titan heeft wegens slecht

Ur.jiiiola, st.
st.
Balaria lil, st.
Propatria, st.

Harwich
Londen
Newport

Harwich

st.

28 Nov.
Glasgoiv, st.

Mascotte,

Grangem.
Leith

st.

Terug uit zee
Maine, st.

NieuweWaterweg,aang.

28
Vilie dAnvers, Belgisch
aviso, Noordzee
Fredensborg, st. , Sundsw.
Sabine Pass
st.
st.
Wiihelmsh.
In 't zicht
Lubcck
Flora, st.
Vertr. 28 Nov.
Manch.
Cormorant, st.
Christiania
Johanna, st.
Bergen
lngerid, st.
Bremen
Arion. st.

weer vastgemaakt.

De loodskotters zija binnen,
de stoomloodsboot doet ioodsdienst.
Ymuiden, aang. 28 Nov.
Aleklo, st.
Christiania
Diana, st.
Dantzig
De loodskotters zijn -weer
buiten.
naar
JDelfzyi, aang. 28 Nov.
st.
Sundswal
n.- Gend
als bijlegger wegens gebrek aan kolen.
Vlie, uitgökl. 27 Nov.
Flensburg
Erninuel, F.
Jantina Agatha, L.
Delfzijl
Harlingen, aang. 27 Nov.
Newcastle
Windsor, st.
Leeuwarden, st.
Londen
Minister Tak, st.
Huil
1. v. Nieuwediep
Belfzijl, aang. 27 Nov.
Hunze IX, st.
Hamburg
Vertr. 27 Nov.
Martje Vegter, Nieveen,
jamden
d°.
Emmanuel, de Boer,
Vooruitgang, Westerman, d°.
d°.
Entreprise,- Timmer,
iVo. 4,
d°.
d°.
Jonker,
Hellevoetsluis, vertr,
27 Nov.
st.
Wilhelm
Hamburg

'

stoombopper
Delagoabaai
Uitg. geankerd
Clio, st.
Rabenstein, st.

Ocker, lichter,
Lalin,
per sleepb. Krautsund
Uriarte IV, st.
Z wü ndreoht,aaog.27 Nov
Blue Belt, st.
EUesmere Port
Ter-JKTeuzen, aang.27 Nov.
Balling, st.
Londen
Vlissingen, aang. 27 Nov.
Duitschland, st.
Vertr. 27 No f.
Koningin Regentes, st.
Port Victoria
Gep n. Antw.
Rott.
Ariadne, st.
Dit-ector Reppenhagen, st.

Amsterdam

Vlissingen, aang. 28 Nov.
Prins Hendrik, st. PortVict.
Vertr. 28 Nov.
Engeland, st.
Queenbro'
Newcastle
Helios, st.
Gep. n. Antwerpen
New-Orleans
Bellena, st.
Cambrian King, st. Baltim.

Mïeuwe"W aterweg, aang.

27 Nov.
Beni Saf
Norton, st.
Poti
Ackworth, st.
Havre
Ary
st,
28 Nov,
Londen
Petrei, st.
Paro, st.
Lissabon
Kostock
Paula, st.
Harwich
Amsterdam, st.
was ten 5 u. 15 m. V.m
binnen

Rijnvaart.

liobith, gep. 27 Nov.
na 2 uur

Unstrut, Weber,

Anna, st.
K. Schroers 8, st.
Heinrich, st.
Jirnold Walpod, st.
Progres, st.

Neptutiue,

sfc.

Hamburg

Borga
Gezaagd hout. Houth&ygn
Vinke
Co.

Hamburg

Albert,

-Wilhelm, st.
Willem 1. si.
Ruhrort 35, Böiiringer,
Blijdens'.ein,
Vr.
Maria, ürikelbaca,
Henri Mathieu, de Lege,
llings,
Jozef Clara.
Hero, Uings,
Maasstroom 19, de Leege,
Rotterdam '■>,
A. Schroers 20. v. ZuijdaM,
Ulrich,
Maria
Maasstroom 23, noe.l,
Anna GeHrnd, Verschuren
do Beer,
Maria
Corn. Theodora,
alle n. Rott.
de Bot,
België
Adam
Adam 1, st.
.-luna Tneodora, Vermeulen
Huissen
yr. Maria, Verwoort,
Heiaenoord
Roelina
v. Wijngaarden, Leiden

Bevelander,

Verburg,
3
Marie i-rancois, v. d, Poel,
alle n. BcJgio

,

Macharen

Mailsbommel

Krimperwaard, Speksnijdei-

StolwiJK

Heymen, Ape.doorn

Wilhelmina, Slegers,
Boxmeer
Theodora, Jansen,

Doornenburg

Willem, Theuoissen,
Nijmegen
Margaretha, ac Visser,

Meerkerk

Knieper,

Arnhem
Broedertrouw, Swartjes,
Delft

Bernardina, Wandors,
Oudewater
Leo XUI, st.
Ulise, Roersch,
Salve Regina, Tromp,
Johanna :', st.
Catharina, Knijpers,
alle n. Duitschl.

Scheldevaart.

Hansweert, gep. 27 Nov.
na 4 uur.

Assistant, st.
Alerte, st.
Tres iratres, st.

Dordt
d°.
d°.

Marie, Nouwelaars,
Amsterdam
Blücher, v. Liesveld,

Rotterdam

Magdalena, Theuns,

d°.

26/27

Port

Japan

n. Londen
aang. 20 Nov.

Liverpool

Purrhus, st.

n. Japan

Tocopiila, vertr. C Oct.
Sibley, Rotterdam

Montevideo," vertr.
26 Nov.

Cap Frio. st.

Hamburg

Plata-Bivier, aang.

2b' Nov.
Dacia, st.
Hamburg
JNewyork, aang. 26 Nov.
Burcctona, st.
Hamburg

Dakar, aang. 25 Nov.
Amazone, st. Buenos A.r»

n. Bordea n
Dixeove, vertr. 25 Nov.
Sherbro, st.
Uambu r
St. Vincent JK. V., aang
27 Nov.
Teviot, st. Santos n. Londen
Algiers, aang. 22 Nov.
hnperial, st. '
Nicolajefl
n. Rotterdam
Manchester, st. Bougie n. d°
heeft 23 d°. de reis voort

gezet.
Krap

Bon, gep. 27 Nov.
st.

Odessa

n. Rotterdam

Amsterdam, 28 Nov. Koffie. Goed. ordinair Java
29JJ et., good average Santos 19| et.
Afgedaan 194 bn. Java WIB als 130 bn. Silo Sanen
aang. 25 Nov.
Delfzijl
en Cl bn. Segoenoeng aLh. gedopt ex div. schepenen
liman, st.
Goede verwachting,
517 bn. Bogor en Brada es Ardjoeno.
v. d. Wall, Appingadam
Middagnoteermg: tiantos- Nov. —, Deo. 18£, Jan.
Zwaluw, Smeltekop, Deifz.
18*, j,-e t,r ISJ, Maart ISJ, April 19-, Mei 19J-, Juni
Berendina Harmina,
19i, Juli 19|, Aug. 19J}, Sept. 19|, Oot. 19f, Dec. 19?
Pilon, Aurich
et. Stemming vast. Omzet 90u9 balen.
Jantina Margrita, Timmer,
Leer
Omzet in deze week 100000 balen.
Antje, Pott,
Delfzijl
KoJRe-teiegrammen van JL. Metz & Co., Havre (Serlé i
Aurora, st.
k Van llolk):
Johanna Anna,
d°.
Mei
Deo.
Mrt.
Juli
Brunsbuttei, gep. 27 Nov.
bOy K
10,25
cBi
40Falkenstein, st. Croonstad
40£ V.
n. Rotterdam
12.5
4039.;- W
üSj
W.
40-£
aang. 25 Nov.
Ontvangsten: Iï.OCO bn. Rio, 20,000 bn. Santos.
Rotterdam
Sunpulp, st.
Suiker op termijn: Nov. 103/32, Deo. 10 4/32, Jan.
Vertr. 25 Nov.
8/32, Febr. 1012/32, Maart 1015/32 Jan./Mrt. 1011/32,
10
Ve!zen
Aleclo, st.
Mei 10 2032, Juni
Juü 10
April
JKopenhngeD, aang.
Aug. 10
Sept. 1029/32, Oct. 1023/32 Oct./Dec.
23 Nov.
10 24/32. Stemming prijsh. Omzet
zakken.
Manchuria, st. Croonstad
n. China
Omzet in deze week 4500 zakken.
Keulen, aang. 26 Nov.
Suiker vast.' Dec. ’lO geboden.
Riga
Diana, st.
Thee. Uit de hand werdeen afgedaan van No. 578
Vertr. 26 Nov.
No. 3326 30/1 kn. Java es veiling 19 Nov.
10/1 kn. enAangevoerd
Hamburg
Fortuna, st.
Tabak.
per Koningin Regonies 2011 pn.
Wismar, vertr. 24 Nov.
Rotterdam
Glenpark, st.
Java, als IÏB pn. Djaran/H, 100 pn. Goensoen/KJ,
JNeufalirwasser, vertr.
118 pn. MRC/Paree, 140 pn. MRC/Djambean, 94 pn.,
25 Nov.
46 pn. K/1903. 194 pn. MKO/Bades, 65 pu.'
Kesambon.
Leander, st.
Keulen
HVA/TTT/flaree, 274 pn, Tambo, 145 pn. VV/L, 1614
Dantzig, vertr. 25 Nov.
pn. Baroe Loemadjang, 124pn. Kidol, 149pn. Bades/B,
st.
Rotterdam
150 pn. B/Djalie/E, 72 pn. JHS/K.
JKJoningsbergen, vertr.
Peper op termijn. Zwarte Lampong in Entrepot:
27 Nov.
Rotterdam
D.
st.
—, Dec. 32J, Jan. 32*-, Febr. 31J, Maart 31|,
Nov.
JMJemel, vertr. 27 Nov.
April 31J, Mei 31J, Juni 32-, Juü .32^, Aug. 32i, Sept.
Westplialia, st. Rotterdam
32^, Oct. —. Stemming flauw. Omzet 1800 balen.
Gothenburg, aang. v.
Omzet in deze week 3200 balen.
24 Nov.
Kruidnagelen. Noteering op termijn: Zanzibar in
Olof Wyk, st. Antwerpen
Entrepot: NO7. —. Dec. 39^, Jan. 39J, Febr. 39J,
Maart 39|, April 39|, Mei 39|. Juni 39|. Juli 39*,
SydDey, vertr. 26 Nov.
(Hamburg)
Itzelioc, st.
Aug. 39|, Sept. 39|, Oct. —-. Stemming vast. Omzet
Brisbane
matten.
Kobe, aang. 26 Nov.
Omzet in deze week 1600 matten.
Londen
Tamba Maru, st.
Katoen op termijn (Noteering der Amsterdamsche
SJhanghae, aang. 26 Nov.
Hamburg Katoen-Makelaars-Vereeniging) N.O.L.JM. Deo. 34.70,
Anerley, st.

.

Singapore, aang. 27 Nov.
Prinz Vialdemar, st. Sydney
p. t. 27 Nov.
Einden
et.
Zwammerdam Dunav, st.
Londen
2 Broeders, Jonker, Zwolle
d°.
Glengarry,
st,
,
Niets zonder Gods zegen,
Liverpool
Wissel, Goes Dardanus, st.
Marseille
st.
Ebenliaèzer, v. Klavei'en,
Vertr. 27 Nov.
Leiden
Bombay
Malta, st.
Josephine,. Lucassen,
Aden, vertr. 26 Nov.
Vereinigung 27, Berlenbach, ■ I

d°.

Senior,
Lucia Maria, v. Welij,
Alberdina, Jonker,

Machaon, st.

Louden
Nov.

Buitenl. Havens.

Schiedam
Time is moneij, Verweij d°.
Spera in Deo, Joosten, d°.
Etnanuel, Toinuizen, Kruisl.
Antonius, V.

3

(Sydney)

aang.

GerrtruiiJa-Adeleiile,Saei}er,
Bhederei 3.
Speculant, Rodewes,
Epoulard, v. d. Ensscbc,
Wilhelmina, de Vries,
aile u. Duitse h
si.
Ristelhueber 5, st.
Stollwerck st.
st.
Telenraaf
Hoop op welvaart.

Dulphin, Weisbarth.

v.

st.

Caroline. .Maas.
Quo Vadis, Vorgaurwen,
1-elicilè, de

st.

27

d°.

Dec/Jan. 34.40, Jan./Febr. 34.30.
Febr./Mrt. 34.30.
Maart/April 34.30, April/Mei 34.30, Mei/Juni 34.30,
Juni/Juli 34,30, Juli/Aug. 34.30, Aug..Sept. 34.30.
Stemming vast.
J.
Katoen (Bericht van Streur en Co.) vast.
*'.j
Noteering van Marmus Weijermans.
Schiedam, 28 Nov. Noteering Makelaars

’ll.—,

Jenever ’l5. —, Beurscommissie ’10.50, —, Stemming vast. Ruwe Spiritus
B|, —, Spoeling.
Commissie ’1.60.

’
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Te Koop gevraagd: ©
- AMSTERDAM. #|
Eeguliersbreestraat
Advertentiën:
„SPORT", 41(Afdeeling
MAGAZIJN
regels
fO&&> /.Het Scheepsstoom werktuig*
Verzending
franco door
Pakketten).
ivan 3 of minder
Grootste sorteering ST. JJICOEAAS-CADEAUX
meer 30 Cent.

elke regel
"
I Licf dadigheids-^Adverten
tien halven prijs, zonderrabat voor tussehenpersonen.
f Voor Jongens en Meisjes, van

t—lo jaar (ook Indische), bestaat
can ai 1 Januari gelegenheid tot

Inwoning,

4 Deelen, door W. F. JLICHTENBELT. Uitgave NIJGH &

VAN DITMAR, Rotterdam.
Leerboek v. Machinisten.
W. C. v. d. VALJKERT, 2 dln.
Uitgave JOH. G. STEMLJER Czn.,
Amsterdam.

Koop aanpoten
Te
STOBM BTJYSmG.

bij beschaafde Dame, op een geEond dorp in Gelderland.
Br. fr., lett. DH273, JW. v. d. D.

WaterbowMe, 2 Dia. ca 2 Atlassen,

fParticnlierSanatorinm

eaz. WateiMirtnnde,
N. H. HEMESAtlassen,
in rood lin-

dela JLoi,
f Onder directie van een» Hollandsche

bemaling dóór A. HOES.
Offertes en aanvragen te richten
aan M. BLOMMESTEIJN, Boekhandel, Hilversum.

\ dnmeCinquantenaire.
BrflSSei.

£05

Dame, gediplomeerd Verpleegster.

\

JBehandeüng van alle Ziekten, injen uitwendig, Zemrwiijders ca Herptellenden.
;
JDit Instituut staat in een der
ïmeest frissche en gezonde gedeelJten van Brussel, tegenoverhet park
du Cinquantenaire en is naar de
eischen des tijds ingericht.
"

aaieMen,
annex Tapperij

met
zijnde Café
Vergunning, op een der fraaiste
standen van Amsterdam, voor
groote uitbreiding vatbaar,
billijke voorwaarden, geen
'tussehenpersonen. Zij, die met
Stiet vak goed op de hoogte zijn,
'tomen in aanmerking. Aan het
Itelfde 'adres wordt terstond eene
Buffetjufifrouw gevraagd. Zonder goede getuigen onnoodig zich
aante bieden. Brieven,onder motto
»Café,ii in te zenden aan den kantoorboekhandel BLIKMAN & SARTORIUS, Eokin 17, Amsterdam.

eTïTe ctba.

Er b. z. a. een Electricienleerling, eenigszins m. h. vak bek.
Br. fr., lett. F E 160, N.v.d.D
1

JRillards en Café-Inven-

taris Hoopt en Huurt men
beslist het best bij
(5551)

fS. KOK,

J
Teleph. i Billard-JFabrikant,
stoot 45
o9RQ
JjXM.
{ -^ft^J
ROTTERDAM. >
Filialen-f AMSTERDAMJ,
Alles ook op afbetalingverkrijgb.
Keurige Blikjes inhoudende

S*"
sMg-

20
,'*

-&©
Eeuzenstokjes van ± 18 cM.,

prachtvolle

geur. VamUe of

ss
?s
f
cM.
franco
13
van
Stokjes
* Rijk, na
door het geheele
postw. een Gulden.
ontv.

K. v. d. KAMP,
(5723)
de Groote Omzet, Groningen.

Compleet, en

10 Deelen en
nen band compleet tot 4e deel, 2e
gedeelte 7e afl. le Deel afl. 11, 2e
afl. afd. VI, afl. 1., met Stoom-

THE&BRANCHE.

Christ
Junger
und vermogend, ausgebildet
in ersten Theehausern Bremens en Londons, auf dem
Theemarkte zu Hause, gediegener Theekenner, langere
Zeit als Tea-Taster am
Londoner JMJarkte thatig, sucht Beteiligung an
einem naehweislioh gut genenden! Thee-Import- oder
E xportgesehaft.Prima Zeugnisse und Beferenzen. (Th')
Br. fr., lett. Z B 246, N. v. d. D.
Door familieomstandigheden op zeer aannemelijke
voorwaarden ter overname
aangeboden eene jaren bestaande en alleszins solide

Kassiers- en

Effectenzaak

in de Provincie. Benoodigd
kapitaal 50 a 75,000. Zeer
geschikt voor een Jongmensch, in hetbezit van voldoend eigen en zelfstandig
fortuin, liefst van positief
Christelijke beginselen.
Geen tussehenpersonen.
Discretie vereischt en verzekerd. Brieven met voldoende gegevens s. v. p. onder
lett. D 15, a/h Alg. Advert.Bureau BOTJMA & Co., Heerengracht 226, Adam. (7J73)

’

Eleetrische Piano of
Piano met Pianola
tor Overname gevraagd,

in

uitmuntenden staat vereisehte. Desgevorderd ook de enkele Pianola
of soortgelijk Instrument.
Briev. fr., met opgaaf van prijs,
inclusief de voorhanden Muziekrollen, en waar te zien, onder lett,
Cr L.276, N_ie_uws van den Dag. .

liet geheele land op bepaalden datnm, tegen postwissel.
| 1 Stuk Wadnibber.
PAKKET a f 2.50,
PARKET a f 5.-,
1 Stel band afnemers..
PS'
franco doorhet geheeleland. \ " PAKKET 4fU
franco door het geheeleland.
franco door het geheeleland.
1 Oliekannetje.
1 Lantaarn (Acetyleen).
Acet. lantaarn.
1 teeiotbel.
broekveeren.
of
Orion-olie.
platte
1
Paar
ronde
1
Flesch
Bus
inh.
1
kilo
1
carbid.
7; .
ot
broekveeren.
1 Paar toeclips._
platte
1
Paar
ronde
kettingborsteltje.
1
Dubbel
1 Flesch Orion-olie.
1 JReparatiedoosje.
kettingborsteltje.
graphite.
1
Stuk
1
Dubbel
prima
ketting
1 Slot met
1 Poetsdoek.
1 Doos zuurvrije vasehue.
1 Stuk prima graphite
1 Engelsche sleutel.
1 llesch Qrion-olie.
1 Tube solution.
1 Doos zuurvrij vaselmé.
1 Grllotbel.
1 Paar ronde of plattehroelrv^eren.
Poetsdoek
1
1
Stuk
bladrubber.
1 Paar vernikkelde toeolips.
1 Schroevendraaiei.
1
Tube
solution.
1
Stuk
canvas.
1 Framebeschermer.
ZOND
AG gaopeui
Magazijn
is MORGEN
Men kan van tijdige verzending verzekerd zijn. Het

ï S.SS

Il

Pn veri^C

Groote omzet.

Kleine

Sfc Hicwïaas- en Kerstfeesteanbiedmg.

winst,

ondienst te doen door bg gelegenheid der bovengeMet het 00- 00 de aanstaande feesten hebben wij gemeend onze clientèle geen
door
het
te
die door
noemde
wij zooveel mogehjk de artikelen genomen, welke door ieder
üit de honderden artikelen, welke in ons magazijn aanwezig zijn, hebben
aan, eene gretige afname zullen vinden.
,
met
worden
er
wij
die,
ot
wielrf.der
kunnen
en
twijfelen
gebruikt
wielriidster
o
tMm
om op St Nicolaas bezorgd
te
vorden.
reeds
nu
besteld
worden
Pakketten
kunnen
2
en
kosW resn
f 50
f 5.-.
ne
gesorteerd
aandacht
ons
ruim
op
verzonden,
de
wij
vestigen
nogmaals
ten
worden
in
Behalve de

pa°kfett°e

ols^ranco

stellen?

t'^^^^^^^S^^^^^^^^.

„,„,

nakkettei

Du

arÜkeren wel'kedoor'ons feStpakke
lopbanden .
Verdeer goede^j f^^g^ J

BELLEN

.

vrage

pgggj-

"**

1903.
to|^"rtngen
I6oiÏAN'°sOPElte Friesche Schaatsen ook DOORLOOPERS (overal Tiegrcojad).Jtotet
EDISON
S
EECORDS
Etc.
ECHTE
Etc.,
1-,
geluid gevend.

zeer goed

LE PHONOGRAAF van af f

I>as*.pelden.
Eleetrische Zaklantaarn 75 Cent. Electrisclie Tooverlantaarn. Eleetrische
etc.

I«fe

Elect.risch^jrelepïtooMi^t^_s._Elecj£isck

W

Verzekerde Notes
GEEN BETER St. NICOLAAS CADEAU 5 pCt. WMiêié
DEB
dan een kistje extra gesorteerde Tafelappelen; 5 kilo bruto
’3.50, 10 kilo netto ’6, ir. thuis.
Vraagt volledige Brijscour., Bestelhuis Ned. Fruithandel, Tiel. (7186)

üüflergronna Electric Railways

Company_of Lonflon, Lt'

De Heeren GEBR. TEIXEIRA DE
1 Maart desgewenschtl'ebr. MATTOS berichten, dat de COUJPöJNS van bovengenoemde Recete Huur gevraagdeen goed
pissen groot £ 2.10.—, vervallende
droog HUIS (Nassaukade) ongeveer b/d Overtoom ot daaromtrent. 1 December 1903, van af dien
Vijf Kamers, Zolderen Dienstboden dag met
kamertje. Huurpr. niet hooger dau
f 30.10
mededeelingen ten kantore der Associatie Cassa
f 800. Schriftelijke
onder lett. F. _.. aanSOHELTEMA & alhier betaalbaar zijn.
HObKEMA's Adv. Bur. Rokin74-76
Amsterdam, 27 November 1903.

Tegen

IIde

/■&

W

Hij ko-

]f

Fotografische St. Nicolaas, met tal van

I Fototoestellen in elke grootte en voor iedere 1
I beurs, bij ttttttttttt t t t t t t t t t t 11 f
§
IVENS & Co., Rokin_l64- b/d Munt. I

I~PM's~POPPETJES.~|
Vraagt Uwen boekbandelaar bet door alle

bladen

zoo

bij

uitstek

artistiek Prentenboek:

gunstig

|

beoordeeld i

OOM BEN, PlM's POPPETJES.
Prijs gebonden f 1.90.
Uitgave van UEBIi. sCHUöBeb, Amsterdam.

|

Voor St. Nicolaas.a

Sensationeel!
BSilfßfeht

/

ö|«

IPsfilllS
lUwSk
*'llill|lr 111 lliii
roSIk

Eera mirakel!

g

Br. fr., lett. i? S, Centr. Adv.-Bur. MAXR.

Amsterdam.

|

.

„La Merveilleuse

u s Peelt zonder les
van muziek

en zon<^or kennis

11 1 II iliiliill
lifll icF<^^k Petter van Saeckingen», «Stille Nacht»,
ïls|i|!lila
T^^tffn^H^
lil
»Heidebloempje«, »Heelemaal A!leen«,
lIPIllJPjii j'
»Santa Lucia», »Zie de leliën op het velde,
ii ;l "fw^SfÏMMiliis
lü
Hlffil
>'^'en Neerlandsch bloed», «Bijenhuis
Iï§iïn.|flillïi«
1111111111
lllll' lliS11 -I i^Slllllljlllrn Marscn
»Hip, hip, hoerah<i, »CavaJlieria«,
ïll
">gij moeder», «Hebt gij niet deu
ü lil111lISf'<M JJ*v»lwlïïufl!rre
HlliSfi'lll'l'' ' n?BBEj|TriDSw kleden Cohn gezien», en nog circa 2000
liederen, dansen, marsehen, als: «Trom-

worden gespeelde
SSl^^S^MEJRVEILJLJEUSE
De MERVEILLEUSE verwekt

MSmS&Sm&BmWkWmW

overal groot opzien, vooral wanneer
iemand in een gezelschap op eenmaal als Tyroler Citer-virtuoos
'optreedt, terwijl het niemand te voren bekend was, dat men dit
instrument bespeelde, $MF* De JJMJERVEILJLEUSE is het grootste
uitstapjes en roeipartijen.
vermaak in huis, voor gezelschappen,
De JMJEJJBVEIJLJLETJSE kost, met licht bevattelijke handleiding
en uitgebreiden lieder-catalogus, verpakking vrij en zonder invoer-»

'
rechten:
j
le soort, met Amerikaansoh fabriekmerk, met 5 aceoorden 13, ~ l
17.50
»
2e »»
.1
,» 6
»
Muziekbladen 10 cent.
Alleen verzending tegen voorafgaande overmaking van het bedrag,
of tegen rembours door

"’’
■

Personen, die op een of ander gebied eene goede |
U
| uitvinding hebben, doch het aan kapitaal ontbreekt |
| ten einde deze vinding te laten patenteeren, kunnen I
m zich wenden tot eene bestaande kapitaalkrachtige 9
■ combinatie, die uitvinders in deze steunen kan.

I

■

AIIÏICAIIS,
COiPAGMG
DES
6ÜITAIS
AMSTERDAM,
ROTTERDAM,
_ Oudebrugsteeg 21,|
Keizerstraat 6.
'bij den Nieuwendij fc.

fIET NIEUWS TAN DEN DAG TAN MAANDAG 30 NOVEMBEE 1903. 7e BLAD.
ggj JONGENSBOEK
is dit jaar

I

Een Llinaaister en StoDster,
I vraagt
stop- en Verstelwerk

is dit jaar

J. KRIJNEN, Korsjespoorsteeg.

VanSchooljongenl Eensing
tot Koning
Assistentie
A.

MEISJESBOEK

[ aan huis, of heele of halve dagen
buitenshuis. Br., lett. H, boekh. J.

BEBIBAND.

1

net Burgermeisje zoektplaattegen 1 of 15 Jan. als
;
in de Huish. ook
niet onbekwaam in een winkel
, behulpzaam te zijn, van goede
referentiën voorzien. Br.
lett.

Rijkgeïllustr.,inprachtb./2.90.8
Boekh. E. Noordijk, Bankastr. 14,
H. J. W. BECHT. | J
Amsterdam.IJ"a"m"lw,"aJ
; Den Haag.
E

'T VEULEN
DOOB

TOP UTAEFF.
Pracldig geïllustreerd.
Prijs in fraaien band ’2.90.
Amsterdam, H. J. W. BECHT.
i.——»»» .-i ■ i min | ii.flum

CUISINIER,

Sorteerder.
Sorteerder,

Een bekwaam

van goede getuigen voorzien, kan
direct geplaatst worden aan
de Sigarenfabriek «NEDERLAND*.
Basseerderstraat 42/44.

IWilhelainaßiblothe k.
TOM EN JACK
DOOE

A. »E «iRAAFF.

Een prachtig, groot Boek, rijk geïll.
en een fraai portret van
H, M. Koningin Wilhelmina.
In prachtband
1.25.
Amsterdam, H. J. W. BECHT.

’

Handelskantoor.
Gevraagd Jongste Bediende,

JEBUMUI
naar hetZweedschvan

SELMA LAGERLÖF.
Ingen. ’3.50; geb. ’3.90.
Amsterdam. H. J W. BECHT.

Huisnaaister.

naar het Zweedsch van

GUSTAFAFGEIIERSTAM,

i

Ingen. ’3.50; geb.

’3.90

Amsterdam. H. J. W. BECHT.

STROOMBER&,
Restaurant
ROTT-EÜDAM,

vraagt een bekwaam Oberkellner, liefst gehuwd, de Moderne Talen vlug sprekende en een
o-oede hand schrijvende. Adres J ia

persoon, tusschen 3—5 uur.

Banketbakkers.
H.H.
Voor dadelijk gevraagd een

flinke 2de Bediende. Opgave
van verlangd salaris en waar gewerkt onder letter M, JBoekhandel

Si M. VAN DELDEN, Weimarstraat
lÖa Den Haag.

WrWMffiffllYMl llllll» lIWIIIIMM
Goedkoope Uitgave.

Heden verscheen:

liaincrtjeszonde

—

DOOS

HERM.HEYERMANSJr.

5e Druk.
Ing. ’1.90; in prachtb. ’2.50.
Amsterdam. H. J. W. BECHT.

I—

VORMERS.

Bekwame Vormers kunnen geplaatst worden aan de IJzergieterrj
van G. H. BROEKMAN Lzn. O/h
Militair Hospitaal, Amsterdam.

Tapijten.
Wordt gevraagd, intern, .een
flinke jonge Man, bekend met
het vak en een goed verkooper.
Br. fr. lett. T, aan het Aclvert.Kantoor van C. A. SPIN fc ZOON,
Amsterdam.
(7770)

aMBESHKHBRaOHH
Voor Jongens en Meiajes.
Heden verscheen de 2e drukvan

MEIDQRENS
en

WILDE
WINGERD.
Tweefraaie boeken door

TOTE \ASi Bib.RK_.__jr.
Elk boek met 6 Platen.

’
■n———mwm
In Prachtband
1.25.
Amsterdam. H.J.W. BECHT.

Jongste Bediende.

Niet ouder dan 17 jaar, voor
magazijn gevraagd, bij KLOUVEB
fc

Co., N. Z. Voorburgwal 103.

DAMES.

Door eenouden bekenden wijnhanflel woruen op alie voorname plaat-

Dames-Agentessen gevr.,
m. Vele relat., te^en ruime provis.
Br. fr.. lett. B T 239, A. v.d.D.
jen

Een prachtig, groot Boek. Rijk

Beguiiersgracht 51,
Amsterdam.

deniers, Banketbakkers ca
Commestibelhandelaren,

en zijn Moeder

dOOrMevr.E.de Pressensét.
geïllustr. en een fraai Portret
van H.M. Koningin Wilhelmina.
In Prachtband, si. ’1.25.
Amsterdam. H. J. W. BECHT.

Maison MAK,

SAMXTJE! FA!K!A]VJD

TSTïls Tufvesson

ÜRSÜLA

gevraagd voor Capots en Toques.
.Prima werkster. Hoog salaris.

Agenturen.

Heden verscheen:

Wilhelmina Bibliotheek.
Heden verscheen:

Modiste

SCHETSEN

.vni'MWWiTllß^—Bß—■
Buitengewoon mooi doek.

W________Kl_a____SaH«Hßß

HUISJNAAISTJEK. gevraagd,
die op een groot atelier gewerst
heeft. Br. onder letter B 240, aan
H. G. WOUTERS, Boekhandel Weteringschans 389, Amsterdam.

ZEVENDE BUNDEL

zoekt ioonende Agenturen.
lett. D C 158, N.v.d. D.
Br.

1

|

huwelijk der tegenwoorWegens
dige wordt verlangd tegen 1
Febr. eene Dienstbode, niet beneden de 26 jaar, aie goed kan
koken, en flink kan werken met
eenige hulp yan de Linnenmeid, in
een klein gezin, P.G., en van goede
Jan vaa
getuigen voorzien. Br.
Nassaustraat 89, Den Haag.

Er wordt een zeer bekwame

Rekenen, kennis der Talen.
£oed
Aanvangsaiaris f150.—
(7769)
Br. fr., lett. B A 156, N. v. d.D.

lemand, goed ingevoerdbij Krui-

Modiste,
zelfstandig kunnende werken.
aan W. E.
Br. fr., onder lett.
CASPARIE, Boekh., Groningen.

Jongmensch,

geruimen tijd in
Frankrijk gewerkt hebb., bek.
met Franseh en Duitsoh. alsmede
allerh. kantoorwerkzaamh., zoekt
plaatsing op een Kantoor, onv.
van welkenaard en waar, uitst. ref.
Br. fr., lett. O B 237, N. v.d.D.

Heden verscheen:

gelegenh.

eene deft. fam. best.
tot plaatsing voor een JDame,
In
op de hoogte der Moderne talen,

van

Aluziek en het Costuumvak. Bg voorkeur Dipl. Europ. Mode-Acad. en
niet ongen. des Zomers mee op reis
te gaan. Aanv. sal. ’350, intern.
Fr. br., lett. R B, a/d Boekh. KIRBERGER & KESPER, Rokin 134.

(Heem. Heijebmans Jr.)

Men leze de recensies.
Ing. 2.25, in prachtb. 2.90.
Amsterdam. H. J. W. BECHT.
Bgn—Miimimiiiii uw hhi

’

HHHHHHBBHHi

’

COSTUMIÈBE,

grondig ervaren in 't vak, heeft
een paar dagen disponibel.
Br. fr., lett. K M. 233, N. v. d. D.

Een Studenten-Roman.
Heden verscheen:

Wordt gevraagd een

GRANE
ERIK
naar Zweedseh

3e Banketbaiiersöeflienfle,
B.— per maand.
voor
direct. Loon

van

het

j

GUSTAFAFGEYERSTAM.

Adres: Koningstraat 3, Den Haag.

Agentuur gevraagd

Ing. 8.50, geb. 3.90.
Amsterdam, H. J. W. BECHT.

voor Haarlem en Omstreken.
Br. fr., lt. T JR, aan NOBELS' Adv.Bureau, N. Gracht 'il, Haarlem.

—^—B———

Goedkoope Uitgave.
Heden verscheen:

Gösta BerlingJ

Nette Buffetjuffrouw
evr., genegen in de huishouding
ehulpzaam te zijn. Dam Z, International Bar.

f

door

SELMA LAGERLOF.

4e Druk.
In Prachtband slechts 1.90- I
_jj_BT" Nooit heeft een vertaald I

’

Bock zoo'n succes gehad.
Amsterdam. H. J. W.

I

|

Slagersknecht zelfbiedt

zioh aan, gewoon
standig te werken.
Br. fr., lett. E E 231, N. v. d. D.

’

’

In

COUPEUSE.
een Provinciestad
gewordt

vraagd in een Maat- en Con-

fectiezaak een COUPEUSE,
goed op de hoogte van het vak.
Fr. br. met opgave van referentiën onderlett. Z Z 200, N.v.d.D.
_____\_W_______\____________________________

Voor Dames en Heeren.
Heden verscheen:

Een Liefde in de

Binnenlanden

gevraagd,tegen Februari

Wordt
of vroeger, eene bekwame
Derde-Meid-JLinnenmeicL

SJI-SJKI,

Aanbiedingen, onder letter S 44,
Boekhand, WEIJTINGH &BBAVE,
Gasthuismolensteeg 4, Amsterd.

Schrijfster vaa Ctara Wildenau.
Ingen. ’2.40; geb. ’2.90.
Amsterdam. H. J. W. BECHT.
■■■■■■nnß

Voor Dames en Heeren.

ffi eifl- Hüisöonflst er

volkomen op de hoogte van tafel,
dienen en opmaken van de waseh.

Heden verscheen:

tegen

HetRechthet van
het Gevoel.
Zweedsch van
Naar

AXJEJL JLUNI>JEGAIU>,
door

JEAIOfETTE E. KEIJSEB.
Ing. ’1.90; geb. ’2.50.
Amsterdam. H. J. W. BECHT.

Als

Sigarensorteerder zoekt
pJL een fl. Jongm., 'ii j., v. g.
g. v., bekend met alle werkzaamh.
eener fabr. Br. fr., No. 116,Boekh.
ABENISHOBST & Zn., Kampen.

Vriendin Gezocht,

d. n. jonge Dame, zu jaar, P. G.
lett. S O 125, N. v. d. D.
Br.
Duitsche Weduwe, Holl.
sprekend, z. plaats, als Huishoudster, in Fam. of Pension.
JBekw. met Ziekenverpl.
Br.jr., lett. P S 238, N. v. i. J>.

Besch.

H. BJEJBTJRAJND.
Vraagt overal:

In dienstvan denKroonprins
Het Gezonken Goudschip

Ocßiddersvandeßozenorde
Jongensooeken
Prachtige

voor ’2.90.
Amsterdam. H. J. W. BECHT.

ËniSUSHHBUaJi

Ketenen

lett.

AE 270, N. v. d.D.

(7587)

Dames of Heeren,
met een grootenkring van bekenden,

kunnen zich bij eenige energie een
aanzienlijke bijverdienste verze-

(7752)
keren.
Br. fr., lett. P H 229, N. v. d. D.
BMH__nHHHIH___l

Een aardig me.sjesboek.
Heden verscheen de 2e druk
van;

DRIFTKOPJE
BERTHA CLEMENT.
Groot form.
In fraaien band
1.90.
Amsterdam. H. J. W. BECHT.

Prachtig Uetti.

’

Gevraagd, in een Magazijn van
Taputen en Meubelen, een nette

JUFFROUW
extern. Brieven onder lett. E X,
aan SOHELTEMA & HOLKEMA's
Advert.-Bureau, Rokin

74/76.

Gevr. te Amsterdam, tegen 16
Dec. of 1 Febr., eene bekwame

WERKMEID,

netjes kunnende tafeldienen. Br.
fr., lett. It N, Alg. Advert.-Bureau
A. DE LA MAB Azn., Amsterdam.

Rijk geïll. doorJ.SLDYTERS.

’
HÜÜE, Marnixstraat 6:

In prachtband 1.90.
Amsterdam. H J. W. BECHT.

TEEen zeer net Huis

met

Tuin,

p. w., bijzonder vrolijk
uitzioht. Te bevr. B/d Mak. J. B.

’5.25

a

Een complete, ideine, zoo goed
nieuwe Handelsdrukkerij
wordt voor zeer billijken prijs te
koop aangeboden.
Zeer geschikt voor iemand, die
eene zaak wü beginnen.
Adres: Prinsengracht 458, Amst.

Wordt gevraagd

voor 3 Dames, bij nette familie,
met 1 Mei, 3 ongem. Kamers
met Keuken. Liefst omtrek
Raampoort. Er. br. met prgsoponder lett.T P 126, N. v. d.Dag.

Wilhelmina .Bibliotheek. jf
Heden verscheen:

GENOVEVA
Mevr.je.

door

rJßJuur

In Prachtband

’

1.25.

Amsterdam, H. J. W. BECHT.

vaste betrekking een pas

Wegens
opgerichte Zaak in Brand-

stoffen ter Overname aangebod.,
voor de waarde der goederen. (7656)
Br. fr., lett. H A 24, N. v. d. D.

RABBi PAULUS EST
FILIPPI, 2 Dln.,

"

DOOB

Maurits Magenvoort.
Schrijver van:
De Droomers, De Ploerten, enz.
Ingen. ’5.50; geb. ’6.50.
Amsterdam, ü. J. W. BECHT.

Amsterdam, nieuw gebouwd Winkelhuis. Aanv. direkt of later.
Geschikt voor apotheek, uurwerken,
modezaak enz. Huurprijs ’6OOp.j.
Br. lett. B D Z25,N.v.d.D. (7749)

Schildersatelier
of JLocaliteit
Huur ge-

te
vraagd. Opg. van prgs, ligging
en wanneer te bezichtigen, onder
lett. U F, a/h Alg. Advert.-Bur.
& Co., Amsterdam.

Goedkoope Uitgaaf.

SABBATH

■MUUnHBBaBBI
Goedkoope Uitgaaf.

’

door

Heden verscheen 2e druk:

Mevr. E. TERSTEEG—KUS.

2 Deelen.
Ingen. ’4.50; geb. ’5.50. 9

Amsterdam. H. J. W. BECHT. j
■wirtißMaiiiiimiiiii ii mmyiiiiimn

Pony-Tentwagen oi
Kleine
Buggie m. kap te Koo_:
gevr.
lett. A.

_

Alle soorten lelip vaten

VROITOMACHT

TE KOOP gevraagd.
C. VAN LEEUWEN, Kuiper,
Oouda-____,
_(7282)

naar het Zweedsch van

GUSTAFAFGEIIERSTAM
ingen. ’1.90. In pr.b. ’2.50.
Amsterdam. H.J.W. BECHT.
in

|

Prijsopg.

WinteraardappelënTi

B

BOEKEN. =fc 900
Ter overname

JPrima kwaliteit, goed blijvende:
Winteraardappelen, rembours
’3.— _per H.L., fr. eik Station.
levert H. OOSTERBROEEJ, Nieuwstraat, Apeldoorn.

Boeken van een Leesbibliotheek.
Aan 't zelfde adres Toonbanken en
Winkelkasten ter overname. Prija
uiterst billijk. Adres: G. v. d.
JHJEJUDE, Tiendstraat 4, Utrecht.

Pension gevraagd,

Voor Dames en Heeren.

voor 'i personen, bij lib. Israëlieten ;
2 Slaap- en 1 Zitkamer. Br. fr.
ond. lett. P. G. bg den Boekhandelaar P. H. J. REYNET
LA
BUE, Utreohtsohestraat No. 35.

Goedkoope Uitgaaf.

Ingrid
DOOB.

Te Huur:
Een gemeubileerde Voor- en

Slaapk. Ie étage met vrjrjen opg.

Haarlemmerdijk 46.

3e Druk.
Ing. 75 Ct.; in Praohtb. ’l.
_jj___P Een der besteBoeken
van dezen tijd. ( Vaderland)
aHHHIMBHOHBHIIIH^MHI

13ËLD GEVRAAGIf

Heden verscheen:

AIIVIIID.E PBIJDZ,

’5 p. maaud afbet

lietnaarBeloofde
Land
het Noorsch van

’

Msttt. D. Logeman—v/a Williieii.

Ingen. ’2.90; geb. ’8.50.
Amsterdam. H. J. W. BECHT.
mxm\Wb\\\wWm^mSmAmmjwwttLTm}%^Liiw\m\\\\\m*M*

Pianino.
f 150
buitengewoon

IWIM
IHII
Voor jonge JKinderen.
Vraagt overals

gIMMBHES

KL&INE RAKKERS.

Pianino, in Zwarthouten Kast,
met vollen ronden toon, hoogst

Vraagt overal:

solide, keurig, elegant model, ook
op afbetaling verkrijgbaar.
Te zien: Kerkstraat 94.

Iv Mineur
Dora Reval.
Prachtige
EN

Meisjesboeken
voor 2.90.
Amsterdam. H.J. W. BECHT.

1 Februari wordt door den
OpEigenaar
ter Overname of te

g

Huur gevraagd

met Mei een ruim licht Onderprijs en
stuk, oude stad. Br.
waar gelegen, Bureau Nieuws van
den Dag, lett. G P 161.

Gem. Kam., v. pr. m.

Aangeb.
p. week. Omtr. Sarphatipark.
Br. fr., lett. U JR 127, N. vjd D.
TJJtakkerij met Winkelh. te huur
JD a 6.50 p. week. Wagenstr. 8
b/h Haarl.plein. Dagelijks te zien.

’

I

schatten!
vau Alva.
VoorKoning en Vaderland!
Getrouw a/d Ruiling. I

I

Pachten aangeboden een Proeflokaal met Vergunning, gelegenin
het centr. oude stad te Botterdam.
Br. fr., lett. T V 241, N. v. d. D.

HHB9HHOMHHHHHI
TOP DfAEFF.
Vraagt overal:

School-lrïyllen
bv

DEHeerlijke
TWEELINGEN.
Meisjesboeken

’

voor 2-90.
Amsterdam. H. J. W. BECHT.
t———_B——

Te Koop,

wegens vertrek naar het buitenland,

125 PIANINO,
.Instrument,

5 jj
mooi zwart
gar. JJPrinsengracJbLt 316.

mooieSalon-

Ken

ISAJjJJj'Ü'.

SELMA LAGERLÖF.

tegen twee solide borgen.
Aanbiedingen met opgaaf van rente
en conditièn.
Br. fr., lett. B P 271, 3. vfd D.

DOOB

Prachtige Jongensboeken
voor f'i.X).
Amsterdam. H. J. W. BECHT.

naar het Duitsch van
WILHELM HEGELEB

AALBERS, Nrjmegen.

’

Ing. 75 et., in prachtb. 1 ■.
Amsterdam. JHJ J. W. BECHT.
H^MIBHHBBBmmnfIE

Ëeustrijd om de

Simson enDelilal

TE KOOP]
gebouwde
nieuwe,

Crapauds
Als:
en zes
samen voor den
spotprijs vaa 85; moet spoedig
weg wegens direot vertrek.
Adres: Derde Oosterparkstraat
184, eerste Bovenhuis.

lllfflïï. UEIJËKMOS Jr.

H. BJbHTJttAJXU.

fmrmmw\vmmm"' mmirt
Een prachtig Boek.
Heden verscheen:

AMEUBLEMENT!
Tafel, Canapé, twee

DOOB

te

Zaak in Tabak en Sigaren.
Huishuur billijk.
Br. rr., lett. E J 274, N. «. d. Dj

aangeboden

111111 l

’

Haarlem op zeer netten en
drukken stand ter OverTe
name aangeboden, een nette

8 tweede kl.
sol.
Huizen, v. f 32,000, benood. kapitaal ’4OOO. Huuropbrengst 8 "lt,
verzekerd door een verzekering.
Br. fr., lett. C B 157, IV. v. d.D.

HUURT"
~TË
In een der hoofdstraten van

m—i—

J. JEIGEAHUIS.
Ingen. ’2.25: geb. ’2.90. a
Amsterdam. JH. XW. BEüHT. |

Te Koop aangeboden, 2
Omnibusbrikken, k. z. o. d. k.
Vigelante, Coupé,
Lan.
daver, Dogoars, Dos-rl-Dos, Phaëton
enz., enz., bij J. HOUTMAN, Binnen»
weg 55, Rotterdam.

MdBBRnB99SHKSSSBHBHHHH
Een prachtig Boek.
Heden verscheen:

I

TweeJetails Eijtiipi

dePressensét.

Een prachtig, groot Boek, rijk
geïllustr. door J. slüïterb
en een fraai Portret vanH.M.
Koningin Wilhelmina.

in de van Eeghenstr.
gem. of ongem. groote Ben.Voorkamer en kleine Slaapkamer bij
besch. Fam. z.K. Br. fr. lett. J F, aan
WOUTEltó' Boekh. Alex.Boerste,33.

TOi^

DOOB

als

Amsterdam, H. J. W. BECHT.
■■■BSSmB9BBBKBB&H_

"■■■ll

Stoere Werkers

Boekdrukkerij te Koop.

DOOB

'"■Mi

Huur v. H. of Juffr., b. b. h. h.,
bij m. z. Jk. een mooie Voork.
Te
met Alkoof. JDacostakade 198 huis.

NIJMAN, Marnizkade 5.

SELMA LAGERLÖF,
Ingen. ’8.50: Geb. ’8.90.

gevr., z. sp. mogelijk, bij Amsterbij alleenw. Heer.

verkeerend,
in zeer goeden
voor ’5O te Koop. Keizersgr. 602.

Mevr. EISENHTJIS—VAKGENDT.

einde

dü!BoeJ_ voor 190b

OBÉUtare

Bad metstaatGeijser,

Broertje

Februari om met een familie naar
Indië te vertrekken. Reflectanten
geiieven zich te adr. ond. No. 896,
Boekh. GEBRs. WOLFF, Hilversum,

Homan door

dam,

is dit jaar
door

BABOE
wordt gevraagd

te Purmerend.

N.

Iq KINDERBOEK

Tegen 1 Februari wordt

Een Varkeneslagersknecht,
te bevr. onder lett. B, Boekh.

gevr., een ZAAK üi
Drogerijen en
Ziekenverplegingsartikelen.
Br. fr., lett. DP 227, N. v. d. D.

ygm^mmm______________________________\___________\________m

eene bekwame Eerste

Gevraagds

Er biedt zich aan een bekwaam
Ongehuwd, van de beste informamotto
tiën voorzien. Brieven
Nieuws van den Dag.

MODES.srevraagd

28
rKoop

S

Een geestig boek naar het Engelseh
van Ed. FARJMTT.OJE,
doob E. BESINK.
Bqk geïllustreerd en met
groote letter gedrukt.
In prachtb. ’1.25.
Amsterdam, H. J. W. BECHT.

H.H.
Uitff. van Locale Bladen.
Aangeboden tegen
gering hono-

rarium een serie Hoofdartikelen
op Maatschappelijk en Moreel gebied, slechts éénmaal in een Locaal
blad geplaatst, en waarvan Jhet
Kopijrecht is voorbehouden.
Br. rr., lett. U W 24=2, N. v. <_. Dj
van groote

en kleine
KJoperwerken, Koper eu
rsriek
nieuw Zilver platineerinrichting, The Vulcan, Laarstraai

28, Zutphen. Hofleverancier.

I

een goedbeklanteSigarenzaak

TIJNE VAN JBEJSJKEN.
Vraagt overall

i
H

I Een Klaverblad van vier. I
op zeer drukken stand te Botterdam. Br. fr., motto Zaak, aan.
De Berewoudjes.
STEGMAN's Boekh., Botterdom.
De Docht ers vd Generaal,!
Mijn Roman.

Jonge St. Bernards

van prima ouders, 9 weken oud,

, billijk te Koop, ABENDS,
i Korte Westerdokfitraat 4.

!

Prachtige Meisjesboeken,

HET NIEUWS VAN DM DAG VAN MAANDAG 30 NOVEMBER 1903. Se BLAD.
FINANCIEELE BERICHTEN.

Achtste (laatste) Blad.
TELEGRAMMEN.

BERICHTEN VAN REUTER's COMPANY.
TOJKIO, 27 Nov. De toestand is onveranderd.
JDe leidende bladen sporen.de Begeering aan
bij Kusland aan to dringen op een spoedig antwoord.
Het blijkt steeds moeilijker te worden het
ongeduld van leger en vloot binnen de perken
te houden.
In goed ingelichte kringen gelooft men dat
het antwoord van Rusland zal inkomen, voordat
de Rijksdag, den sen JDeoember, bijeenkomt.
BVUAPJEST, 27 Nov. In de Kamer diende
Minister Lukacz, overwegende, dat de in i October 1902 ingediende. ontwerp-bogrooting voor
1903 wegens obstructie nog niet is behandeld,
een gewijzigde ontwerp-begrooting voor 1903
in, waarop de uitgaven beloopen 1,084,000,000
kronen.
JJBUJDAFEST, 27 Nov. JDe zitting van de
Kamer duurde BV2 uur en was uiterst rumoerig.
De motie-Podmaniczky, voorstellende parallel-zittingen te houden des morgens en des
avonds, werd met groote meerderheid aange___■
nomen.
WEEJOTSK1, 27 Nov. JDe Kamer besloot haar
afkeuring uit te spreken over den Afgevaardigde Stem, wegens de beschuldiging vaa dief-,
stal van een horloge, uit het Servische Komngspaleis, door dezen tegen den Afgevaardigde Freal ingebracht.
Voor mogelijk komende lateredépeckeg xiepetg. 31.

In een turf-en-hont-keldertje in de

De Groningscüe Kook- en Huishoudschool heeft
over het afgeloopen jaar een bruto winst gemaakt
413.09, waarvan een bedrag van
van
305 tot
verdeeling kan worden gebracht, nadat f 100 voor
8.09 op deninvenafschrijving op de gebouwen eu
taris werd bestemd.

’

.

’

De winst laat eene uitkeering toe van
dividend.

’

1^ procent

FAILLISSEMENTEN.
Failliet verklaard.
27 Nov. if. Foort, lid fa. M. Foort <{" Co., in parfumerieën Tilauusstraat 55, kantoor Heerengracht 41;
J. Wilkens, lid fa. M. Foort Sr Co., in parfumerieën
Tilauusstraat 55, kantoor Heerengracht 41;
ln beide faillissementen r.-c. Mr. A. Fentener v.
Vlissingen, cur. Mr. B. H. Erdmaa.
Opgeheven Faiilissementi
Jon Klaver, bierbottelaar te Bussurn.
Insolvent (de boedels van)i
J. Bernardusse, pensionhoudster. Heerengracht 253.
J. Ph. Meessen, fa. Meessen Sf Oon wijnkoopers,
Prinsengracht 537.
P. H. D. Revelman, fa. Meessen Sr Co. t wijnkoopers
Eeguliersbreestraat 33.

PAARDEN.

Het renpaard Quo Vadis, dat door de Eussische
Begeering voor 250,000 francs is aangekocht van de
beüende Fransche sportman Edmond ülanc, is op de
plaats van bestemming aangekomen. De Kussisehe
Kegeering betaalt de laatste jaren zeer hooge prijzen
voor eerste klasse renpaarden, ten behoeve van de
Staatssioeterijen. In 1897 kooht zij het paard Galteo
More aan voor £ 20,000 .’240,000).

Bapenburgerstiraat, perceel 86, ontstond Vrijdagmor-

gen omstreeks elf uur JbiEund. In een. oogwenk
stond het keldertje in lichtolaaje. Da vlammen
vonden natuurlijk gretig voedsel in een© hoeveelheid opgestapelde turven, blokjes hout en pakken
lucifers. De brandweer, die spoedig met nog al
veel materiaal ber plaatse kwam, was na een. half
uurtje hot vuur meester met behulp vau de koolzuurspuit. JEen niet gering aantal turven kon nog gered worden. Vermoedelijk© oorzaak van het onheil, dat nog al zeer veel menschen op de been
bracht, is het omvallen van een po.roieunilamp.
Verder verleende de brandweer hulp bij vijf
kleine binneabranden: in de J. Verhulststraat 32,
Polanensfcraat 11, Van JBeuningenstraat 51, Bapenburgerstraat 187, Pianciusstraat 47, Hoedenmakerstraat 122, ca twee schoorsteenbranden: KL Houtstraat 12 en Jonkerstraat 59.
Tooneelvoorstellingen,Concerten

enz.

Stadsschouwburg .L,eiusonepiem;.

Kon. Vereen. «Het Nederlandsch Tooneel*.
Zondag 29 Nov. (8 u.) Vriendinnetje, Tooneelspel
yan Dugene Brieux.
Maandag 30 Nov. (8 u.) 5e Abonnements-voorst.
(le serie; Groene kaarten. Koning Oedipus, tragedie
van Sophocles, metr. vert. d. Prof. Dr. H. v. Herwerden.
Stalles, Faut. de Balcon en Front-Boyenloges 2.50,
Zij-Boven- en Front-Ben.loges 2, Zij-Beuedenloges
’1.75, Barq.. _drie le rijen Bart.) ’l.OO, Bart. ’l, met
ö°/o sted. bel., Gaand.loge
1, le Amph. f 0.75, le
’0.60, 2e Amph. ’0.50, 2e Gaand. 0.30.

’
’

’

’

29

(zang) en Johan Wijsman (piano), ’3.—, 8a1c.’1.50,
Leden Concertgebouw ’1.50, ’l.—. »De Algemeen»
Muziekhandela, Spui.
Maandag 30 Nov. (8 u.) JKleine zaal. Concert dooi
Jean ten Have, violist, en Leon Moreau, pianist en
componist, 2, Balcon 1.50. Leden Concertgebouw
1.50, Balcon ’l. »De Algemeen!
en hunne Dames
Muziekhandel«, Spui.

’ ’ ’

Natura Artis Magistra.
Zondag 29 Nov. (2 u.) Muziekuitvoering door hd
Amsterd. en Nederl. Opera-orkest, Dir. M. Wolters,
(le deel: 1. Voorspel Lohengrin, Wagner; 2. Vijfd(
Symphonie, C kl. t. op. 67, Beethoven, o. Allegro con
brio. b. Andante con moto. c.
d. Finale
allegro.
Bazin;
2e deel: 3. Ouv. Le voyage en
4. Romance (voor 4 violen), J. van den Heuvel; 5.
Venus auf Erde«, wals, Paul Lincke; 6. Offenbachiana^
Potpourri burlesque, A. Conradi.)
Bellevue.
Zondag 29 Nov. (2 u.) American-matinée door Muziek,
Dir. Joh. Zaagmaas. ’O.lO.
korps 7e Beg.
Nederl. Panopticum (Amstelstraat).
Van 's morg. 10 tot 's av. 10 u.
0.60. In he.
Café-Restaurant (8 u.) Concert.
Zaterdag en Zondag (2 u.; Matinee.
Wereld-Panorama (Kaadhuisstraat 5).
Dagel. (10 tot 's av. 11 u.) 0.i.0. Militairen bene.
den den rang van officier, en kinderen 0.10.
Kunstzaal Panorama.
Moderne schilderijen, antiquiteiten, bintrée vrij.
Panorama Plantage.
Jeruzalem en Qolgotha. ’0.50. Zondags 0.25.
Arti et Amicitise.
Tentoonstelling van Aquarellen en Beeldhouwwei
ken. Dag. 10—4 u. ’0.25.
Gebouw Bevordering Bouwkunst,
Marnixstraat 402.
Tot 2 Dec. (10—4 u.) Tentoonstelling Plateelbakkeri
»de Distel». Toegang vrij.

—

"

’

’ ’.

’

Nederlandsche Opera. Dinsdag 1 Dec. (8 u.)
Maatschappij tot Bevord. der Toonkunst,
Het Proefschot, van Weber.
Afdeeüng
Zondag 29 Nov. (2 u.; m de
Botterdam. Zondag29Nov. (Bu.) Romeo en Julia. Luthersche Leiden.
De Indo—Europeesche lijnen zijn hersteld. ;
Kerk, uitvoering vaa Kerkmuziek door
en
Maandag
u.)Romeo
Utrecht.
30 Nov. <fi l/_,
Julia. Mej. Anna Kappel (sopraan), Mevr. A. P. de Haan—
G-ranct-'l'neatre (Amstelstraat).
Manifarges (alt), de Heer C. de Wolf (orgel).
STADSNIEUWS.
Zondag 29 en Maandag 30 Nov. (8 u.) Voorst, door
het Lyrisch Tooneel. 'n Paaschlam, het Ti eurspel der
Johan Braakensiek.
Vervolg Scheepstijdingen.
Joden, door Ben Ngam. Stalles en Balc. 1.50, Loge
Tien tegen één, dat, als in een gezelschap over ’l, Bart. ’0.75, Ual.-loge ’0.50, Gal. ’0.35.
28 November.
Paleis voor Volksvlijt.
Vlissingen, 27 Nov.
Braakensiek wordt gesproken, zijn naam in verband
Buitenl. Havens.
Oratoriüm-Vereeniging (Dir. Ant. H. Tierie).
JDardanellen, gep. p. t,
Jap. st. Inaba Maru,
Het
wórdt
oe
van
»De
Groene»,
gebracht
platen
met
d.
i.
Baron de Schelking, de afgetreden sec-lo Nov.
Zondag 29 Nov. (8 u.) De Jaargetijden, oratorium v. Antwerpen n. MiddlesIbrail n. Rot|
retaris der Russische legatie, is voor goed uit Den »De Amsterdammer, Weekblad voor Nederiand«.
van llaydn. Solisten: Mevrouw A. Oldenboom— bro', is hedennacht op de Lydie,st.st.
Galatz n. d«i
Zoo luidde den aanhef van een artikelm Eigen Haard Lutkemaiin (sopraan), te Amsterdam; en de heeren hoogte van den Doel in
Haag vertrokken.
Patras, verto. lö Nov.
onlangs door Dr. B. D. Pjgzei over den bekenden Joh. I. Bogmans (tenor), te Amsterdam, en Th. Denys aanvaring geweest met Hexiiam,
st.
Cephalonü*
Napels, aang. 26 Nov.
een onoekend gebleven
illustrator geschreven. Maar behalve die populaire (bariton), uit Rotterdam.
Op voorstel van den Heer 3". VerOpera.
Bayern,
Nieuwe
29
(8
u.)
Zondag
Nederl.
Nov.
st.
Hamb,
stoomschip. De Inaba Mara
weekblad-prenten heeft «Braak», zooals de kennissen
heul Dz., heeft de Rottendamsche Gemeenteraad beDe Uerbergprinses, oorspronkelijke NederlandscheOpera zette de reis voort.
JaPan
teekeningen
hem
compiete
meer
gemaakt
noemen,
te
25
gep.
noodigen
verdere
Nov.
sloten Burg. ein Weth. uit
van Jan Blocks, onder leidmg van den Componist.
Het Eng. 3 m. schip Nestor, et.
uitingen
Liverpool
van zijn talent
Loge ’3, Stalles ’2.50, Barquet ’1.75, Frontoaicon Dudhope,kapt. Cummings,
plannen in ta dienen tot het bouwen van een en wel naar schilderijen. Deze
.„
Japau
op tentoonstellingen en
1.50, Bart. en Miudenualcon
1.25, Zijbalcon 1, van Antwerpen naar Los
"
Tariia, gep. 24 Nov.
nieuw Armhuis. overeenkomstig het plan van doa zijn aan den dag gekomen
0.75,
Amph.
Gal. 0.5...
Angelos, is bij Ter-Neuzen Arundo; st.
dóór reproducties in boek- of tijdschntten, en bepaalKotterdam
directeur van gemeentewerken.
d. Houaina
delijk door Eigen Haard. De directie van dit veel _fc Fransche Opera van Den Haag, Dir. Van Bijlevelt aan den grond geraakt,
Sagres,
gep. 25 Nov.
Leièvre. Dinsdag 1 Dec. (a u.) Zaza, Comédie doch werd weder vlot- en
Burg. en We tJb. van Grohin gen hebben verbreide weekblad heeft thans ieder ia de geiegen-- Lyrique van B. Léoncavallo.
Ellenia, st.
Tagaorog
naar de reede gealhier
den
voorgesteld
aan
Bond van heid gesteld voor geringen prijs een vijftal mooie
n. Kotterdam
den Gemeenteraad
Schouwburg
Hollandsche
sleept.
Dortmund,
st,
Valencia
Orde kosteloos de beschikking te geven over 210 platen naar werken van Braakensiek te verkrijgen.
(Plantage Middemaan).
Rotterdam, 27 Nov. "
"
tt. Keulen
Zondag 29 Nov. ('i u.) Voorüracht van Willem De sleepboot Oostzee heeft
Porto, vertr. 26 Nov.
Wij zien daarbij: «JDe kiezentrenker«, een grappig
last of 3H.700 Kilogram compost, waardoor deze
Ittersum, st.
Bond in staat wordt gesteld aan 60 werkeloozen in
tafereel op het Amstelveld; »De gestoorde bruuolt», Eoijaards" (Vondei's Lucifer). Stalles en Frontl. ’1.50, gisteren met het avondHuelva:
Parq. en Zijloge
JFinisterre, gep. 25 Nov.
1, Part. en Frontoalc.
0.75, Zrjgetij aan de Mneme gedezen winter gedurende 5 weken werk te verschaffen een dolle Rauferei iv een plattelandsherberg; : »De
Waterville,
st.
’O.OO, Amph. Eu Gal. ’0.30.
balc.
Shadowsk
trokken, waardoor het
net heide-ontginning.
n. Rotterdam/Hun
jnsderl. ±ooneelvereen. Zondag 29 Nov. (8 u.)
Sjabbes-wandeling», waarop drie Amsterdamsen*.
schi- 1.5 meter meer naar
St. Nazaire, aang. 26 Nov.
van
Luitenants,
Justüs van Maurik Verliefde
Militair Blijspel van KJraatz en
typen, die sommige schetsen
1
Jonen
kwam.
Heden
met
La
1-rance,
st.
W.-ladia
Burg. en Weth. van Assen hebben aan in herinnering roepen; en een bruilolt in
Von öchlicht. Stalles en Frontloge ’2, Parq. ’1.50, het ochtendtij trok de
Cherbourg, vertr. 26 Nov,
ten Amster1.25,
’l,
Moltke,
Zijloge
Zijbalc.
den Gemeenteraad medegedeeld, dat zij nog geen gePart.
Frontbalc.
0.75,
weer,
damsch patricische familie in den aanvang der 17e
Oostzee
doch zonder
st.
(Hamburg)
0.00, Amph. ’0.40, Gal. 0.30.
volg hebben gegeven aan het besluit, om bij den eeuw. Deze vier platen zijn vervaardigd
Newyork
eenig resultaat. Wateraquanaar
LondeD,
aang.
(8
30
Voordrachten
van
Henri
25 Nov.
Maandag
u.)
Nov.
stand gisteravond 113 Starling,
Minister van Waterstaat enz. aan te dringen op spoed rellen, de vijfde in de serie is de reproauctie van een
st.
Amsterdam
de Vries. Brand tn «JDe jonge Janu, Drama van S. d.M., heden 100 d.M. De Benbow, st.
in zake de ontworpen stoomtramlijnen Assen-Wijnjeschilderij
»Oude Schuls»,: waar een gezondekasteleines Falkland (Herrn. Heijermans Jr.). Vooraf KarakterRotterdan!
der
die
lossing
lading,
-lü Nov.
terp enz., óp grond dat de Minister wenscht té bevormet veelbeteekenend gebaar dea drinkebroer de lei schetsen van justus van Maurik Jr., voor te dragen gisteren gestaakt was, Batavier 11, st.
<j»
ïeren, dat het renteloos voorschot van 1,000,000tot
1.50, werd heden hervat.
Groningen, st.
HarUngen
vertoont om te bewijzen, hoe diep hij ai in 't krijt staat, in costuum en grime. Stalles en Frontloge
verhoogd.
GraveaeDd, aang. 25 Nov.
1, Part. ’0.75, Frontbalc.
Zijloge
Kiel, 25 Nov. De Ned.
f B.1,500,000 worde
JDeze mooi uitgevoerde, aantrekkelijke platen zullen Parquet / 1.25,’0.50,
st.
Antwerpen
’0.40, Gal. ’0.25.
Zijbalc.
Auiph.
Onderneming, met
tjalk
en W. zijn in dezen diligent Verklaard.
Southampton. aang.
een
ongetwnfeld
verspreiding
verwerven.
groote
üliddeni.)
(.Plantage
Schouwburg
frascati
dea
schade
aan
zware
Voorts heeft de Raad gunstig beschikt op een.vsrüó
Nov.
Tooneelgezelschap, Dir. prot 4_ /.oom Zondag 29
grond gezet, .is gisterea
Fowoj
st,
ïoek om de aan den Heer C. Brmjnis, te Prmsenhage,
Ben reus.
de Heer Th. RosenGisteren
wae
en Maandag 30 Nov. (8 u.) De Luiermand, ’l, ’0.50, afgekeurd.
Vertr. 26 Nov.
verleende concessie voor een plaatselijk telefoonnet, feldt, directeur vaa het. Passage-Theater, to BerOolot
G-othenburg, 25 Nov. Tagus, st.
’0.30. Schouwburg Stoel en Spree
Wight, gep. 25 Nov.
over te dragen aan den Heer C. J. Kapteijn, te'GieHet van Amsterdam hier Hermonthis,
lijn, hier. Hij heeft het theater Salon des Vast.
(flautage uransoiie Daan;.
Calla.
eendam.
aangekomen stoomschip
riétés de maand December genuiird voor den prijs
n. Hambun
Zondag 29 en Maandag 30 Nov. (8 u.) Het Geheim Odm rapporteert onder
Wegens den hoogen waterstaat in den afgeloopen
26
van 3000 gulden. I>e huur is daardoor zoo hoog,
Nov.
«om den Simde, Drama van VV. N. Peijpers. Paut. ’l, de Hollandsche kust geSonnenburg, at. Plata-Riviei
zomer en dezen herfst heeft onlangs de landbouwomdat het tooneelgezelscnap, dat in den Salon Stalles ’0.75, Balc. /'0.60. Parq. ’0.40, Amph. ’0.30. passeerd
te zijn een plat
n. Bremel
vereeniging te Kloosterveen aan den Minister van des Variétés geëngageerd is, die maand geen voorPowey, vertr. 25 Nov.
Salon des Variet.es (Auisteistraatj.
op zijde liggende ijzeren
Leentje,
Waterstaat verzocht het peil der Drentsche HoofdRasker,
Zondag zü.Nov. (2 u.) Middagvoorstelling. De Vodstellingen geven kan.
bark, waarvan de zeilen
(Kirkcudbrightj
denraper d<mi Parijs, f Ü.ÓO en
vaart te verlagen. Met dat verzoek heeft thans de Ge0.25 m vertering.
JDe lieer Rosenieiut denkt den Russischen reus
aan flarden aan de ra's
Caarlestows
van
leiding
Ned.
onder
Tooneblisten,
Vereen.
meenteraad van Assen zgne instemming betuigd.
De
naam
van
het
ningen.
Machnaw (deze is wel de grootste mensch die Marie van nesterhoven. Zonuag 29 en Maandag 30
Palmouth, vertr. 20 Nav,
kon
niet
worden
Emma,
st,
schip
(Hamburg)
ooit geleefd heeft) in den Sa_.on ues: Variétés tenNov. (8 u.) De Avonturen van' Troetelman, Hij is niet uitgemaakt.
Japaa
Tot lid van den Raad der gemeente toon te stellen.
0.75, Part.
Parq.
men- alleen, Blijspel. Stalles
1,
gep.
liizard,
26 Nov.
24 Nov. DeNed.
JNexö,
Blochteren (Gr.), is gekozen de Heer J. H. Kooi (hb.),
Machnaw waa die reus, die bij den RijkS-Kaast.
Loge
en
Gal. ’0.30.
bëlise n. Londen
tjalk Vijf Gebroeders, schipmet 353 stemmen.
vertr. 24 Nov.
seiier Graaf Voa Bülovv op liet tuiafeest genoovan
Ruper
Kajuiter,
J.
Johanna,
Carré
st.
Caen
(Binnen-Amstel).
Circus
, De Heer B. Sijtsema (volksp.), verkreeg 230, de Heer
digd was. Mea heeft er indertijd piaatjes :vaa
spoorwegmet
genwalde
Liverpool,
aang. 25 Nov,
u.) (specialiteiten-Voorstelling, Dir.
Dagelijks
(8
staven naar Bandhoim Jabiru, st.
Y. Kooiman (anti-rev.), 103 stemmen.
ia „Die Wocne" kunnen zien.
Amsterdam
Frits van Haarlem. Middemoge Z, Zijloge 1.50, bestemd,
Vertr. 25 Nor,'
is met verlies
achter
de
1,
Klapstoelen
Loge
Part.
’1.26,
Stalles
„Ned.
Protestantenbond", afd. AmsterNeTryork
van zeilen door loodsen Arabic, st.
Bij de verkiezing van een hoofdingeen Klapstoelen 0.75, Ze Rang 0.50, Gal. 0.25.
Zondag 29 Nov. (10i/_ u.): Openb. godsdam.
vertr. 25 Nov.
binnengebracht.
hier
in
het
is
Advertentiën
'61.
gewaterschap
land
«Hasselt-Zwartsluis»
Zie voorts onder
blz.
City of Hamburg, st.
dienstoefening voor jongelieden, in het ge jouw
Kotterdan]
JRembrandt-Tlieater (Renibrandtpleia).
kozen de Heer A.H. J. van Wijngaarden, Burgemeester
Nut vaa 't Algemeen. S. Kutsch Lojenga,
„Tot
Grangemouth, aang.
Dagelijks (8 u.j Voorstelüng, Dir. Li. L. Levin.
van Staphorst, met 118 stemmen.
25
Nov.
vaa Leiden.
26 Nov.
Frontloge ’2, Zijloge j 1.50, atall. ’1.50, Faut. achter
st.
Dunde.
de Loges ’l, Parquet f Part. ’0.75, Frontbalcon De scheepvaart op hier Amsterdam,
aang. 24 Nov.
Deheoron C. F. Roos & Co. zullen DinsTot directrice van de Kookschool to
Zij-ga1.’0.25.
gesloten.
0.60,
Balcon /'O.öu. Midden-stal. ’0.36.
is
jt
Zeebrugge
Zuid-Holland,
st.
dag 1 December in „Do Brakke, Grond" veiling
Zutfen is benoemd Mej. F. Kehrer, te Amsterdam.
Zie voorts onder Advertentiën blz. 32.
Sundswall, 23 Nov.
Vertr. 24 Nov,
houden van. scnilderijea en aquarellen, nagelaten
Concertgebouw.
Het scheepvaartverkeer in Diamant, st,
(Rotterd.)
door
B.
Verwege,
den Heer C.
JVlerj. R. S. GeurtNewyori
Zondag 29 Nov.
de boven-Alnösund is,
Aan het examen in het hoef beslag, van2 a.) ADounements-Concert, Dir.Huil, aang. 35 Nov.
aen e.a.
Mengelberg. (Ie deel: 1. Ouv. Eg ont, Beethoven; niettegenstaande het verwege de tNoord-Brabantsche Maatschappij van LandW.
De catalogus beschrijft o.a. schilderijen van BasAmsterd.
bouw te 's-Hertogeubosoh gehouden, hebben 28 leer2. Synipuome No. 8, F gr. t., Beethoven, a. Allegro gevorderde jaargetijde, Prof. Buys,st,st,
Newyork
Jozef en Isaac Israëls, vivace e con brio b. Allegretto scherzando; c. Tem o nog ongehinderd;gewoonlingen-hoefsmeden deelgenomen. Geslaagd zijn A. van ten, l>e Buck, Daubdgay,
st.
Rotterdam
F. C. ten Aate, de
Hart
2e deel: 3. Seredi monuetto; d. Allegro vivace.
lijk is ac scheepvaart Wharfe. st.
Lier te Andel, P. D. v. d. Water, VV. Koubos en G. Herman
d".
JNibbrig, IloeloiJs, Vaa der Weele, e.a.
daar midden Nov. door
Struik, allen te
nade, op. 6, Jos. Suk. a. Andante con moto; 5. Alle—G. de Bruijn te Bartoloaang. 25 Nov.
Kijkdagen' zijn Zondag en Maütndag.
Delfzgl
meusbroek;
H. Klerks, te Lethen; —H. btruik,
het ijs gesloten. Het st.
at.
gro ma non troppo e grazioso; c. Adagio d. Allegro
GalvestoD, vertr. 26 Nov.
B. Vergiocoso, ma- non troppo presto. Voor strijkorkest. Tuborg wordt heden nog
te Geuderen; —N. Garstman, te Giessen;
De Jh eeren G. ïheod. Bom & Zoon zulRotterdam
Framnös verwacht tot Peerless, st.
(Eerste uitvoering); i. a. Menuet des FolletS, 6. Danbij
zijl, te Wijk ; —C. de Lange, te Lage-Zwaluwe; -»
JDelaware, aang. 26 Nov,
len in hun verkooplokaal, Keizersgracht 149, op ses des Sjl'phes, c. Marohe hongroise, uit La DamnaO. Olarrjs, te steenvaneen volle Devonshire,
het
innemen
C. N. Proost, te Zevenbergen;
st, PanaroeKac
30 November en vojgende avonden 'veiling houden
hon de Favst, Berlioz). Introductie voor Vreemdelinbergen ;
lading hout.
H. Bastiaansen, te Bergen-op-Zoom;
Prawiepoint, gep. .2' Nov,
eenigo boeken au plaatwerken, prenten, boekvan
1.
F.
Geabonneerden
vertoon
van
gen
Diploma.
aon,
Lulea,
Denissen,
Keunsters,
Rutten,
op
J. F.
van
A.
23 Nov. De Runo, st. Haltim. n. Rotterd,
H.
verkoopers-winkelgoed, etsen, enz.
Zondag at» Nov. (8 u.; Kleine zaal, Concert door scheepvaart op hier is
H. iioogendoorn en J. B. Hooallen te Tilburg;
Kijkdagen zijn Zondag en Maandagi
Pabio Casals, met medewerking van Mej. Anna Kappej gesloten.
F. de Graaf te Alfen en
gendoorn, te Goirle;
Riel;
en F. Jacobs te Diessen.
Den ln December a.s. zal 't 30 jaar geEén candidaat waa met opgekomen en 1 werden
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN k 60 Cent per regeL
leden zijn, dat de brigadier van politie le Klasse F. H.
afgewezen.
Hippe bij het politiecorps hier ter stede iv dienst trad.
Voor het op 24 dezer door de Staats*
Aanbestedingen.
spoorwegmaatschappij te Utrecht gehouden SurnumeGenie. Bestek 216. Uitbreiden, verbeteren en inrichrairs-examen, zijn geslaagd van de 10 candidaten:
ten
van deponeer- en wapenkamer te Amsterdam,
;
P. J. Medendorp te Groningen C. L. Schouten, te
(raming /oüoo), 4 inschrijvingen. Minste van 0. Kater
Epe; en L. W. Somers, te Amsterdam,
alhier, j'i.'Jl. Bestek zl'i. Voorzieningen aan de artilniet
lerie-inrichtingen a/d Hembrug, (rainm-' /11ÜU), 4inAanbesteding.
sohrijvingen. Minste vanJ.de Vries, Purmerend, flUi.
.Bijvoegsel
Provinciaal bestuur van Utreoht:
Armenhuis. Levering van vleesch en vet, vau'l Jan.
het bouwen van eene custoswoning en bijkomende
1904—1 Jan. 1905, 4 inschrijvingen. Minste van E. A.
dat, blijkens de door hem
De ondergeteekende
werken in verband met de uitbreiding van het Phyrundvleeseh 50, kalfsvleesch 68, schenkelsiologisch JLaooratonum aan de Vaawijkskade te C. Weoer,
troleerde abonnementsboeken, op 9 November 1903 het aantal
vleesch 22 en vet 41) et. per Kg.
Utrecht.
Minste inschrijver H. J. A. Etmans, te Utrecht,
van het dagblad „DE TELEGRAAF'
dan het dubbele bedroeg
De afdeeling Amsterdam van den Bond
f 11,100.
van Nederl. Onderw. houdt hedenavond eene soiree
van het aaniai op II September 1902.
Te Rotterdam i het bouwen van een school in de in xßellevue.» Het programma
bevat o.a. liederen te
speelmanstraat.
Het is ondergeteekende gebieken, dat ook
9
19 bWette»; laagste a T. Blanken, te Rotterdam, zingen door Mevr. Küpter, liederen te zingen door het
Amsterd. Udel-quartet, voordrachten van den Heer
toenemen,
abonnés gestadig blijft
C. P. T. Bigot en als tooneeistuk: tDe SpreektaalAMaïJbJtti>AJf, 9 November 1903.
veredelingsbond» van Braadt van Doorn.
De soiree is ook toegankelijk voor niet-leden van
Aan de Universiteit van Amsterdam i B den Bond.
Aecowntant.
met gunstig gevolg het candidaats-examen inde
De tooneelvereeniging „In Liefde
Hechten afgelegd ooor Mej. M. L. Treub.
Bloeiende" geeft a.s. Zondagmiddag, in het ge- I
die zich op I Januari
wensehen 'e abonneeren. ontvanTot leeraar in de Ho ogduit sche taal bouw „d'Geeivinck" eeno voorstelling. Opgevoerd I
gen de tot dien datum verschijnende
.
gratis.
aan de H B. S. met 3-jarigen cursus te Rotterdam zal worden: „Een Raadsvergadering ta Koekamp", i
kluchtspel ia één. bedrijt Na, afloop ia er baL I
is benoemd de Heer W. Kloot, aldaar.
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„DE TELEGRAAF",
| OeneendZondagsblad
en

en Avond-JEditle
„Voor de Jeugd".
verklaart,
meer

gecon-

abonnés

■

na

het aantal

SCHOOLNIEUWS.

November 1903

E. VAN DTEN,

IZi),

a. s.
nummers

HET NIEUWS VAJN

van
Amst
e
rdam.
Effectenbeurs
*

De mat een

aanget. Oblig. zijn noodlfld.
Officieele Prijacour., opgemaakt door de

Vereeniging voor den Effectenhandel.

Vorige

——

79
95%
93%
95

84%
83%
■

i 88%

£6

Nederland.

Coit. Nod. "Werk. Soh. 2%
ObUg. dito dito 1896/03 3
Certificaten dito dito 3
Kol. Suriname Oblig. 3
Immtgi-atiofonds dito i
3
België. ObUg. 18S6
1&12
2%
dito dito
Bosnië en Herzegowina.

__

79
95%
93%

ObUgatieleening 1877 4
Louisiana Geo. L. 18744
24% Mexico. ObL Binn. Sch. 3
♦0 d°. d°. Afl. Obl. le. 2e, 8e 39»___
en 4e Serie 100—1000 5
dito dito dito ditossooos

TabaksleeninglflOSObl. 5 86%

_-_„„
Denemarken.
18873%
93% Oblig. Binnenland
dito"Bultenland 1894 3
Duitschland.
PO% Rtjksleenlng 1/1 en l/T i
3
!90 dito 1/4 en 1/10

.

——

Pruisen.

.

101% Obl. Conv. Leen. fT^^
af1.v.1903Rm.200-10003%
3%
101% dito Rm. 2000-5000
IS9O/'Ol 3
89 dito Staatsleen.ObUg.
3
87% Saksen. 1896-99
Staat Baden L. 19000.3%
98 St.Bremen 1399 Schbr. 3%
103

.

Hongarije.
99% Oblig. Goudleen. 1881/98 4 -,
98% d" L JKr. 100-10001892/19024
4 98%
98*16 dito dito JKr. 2000
dito dito JKr. 5000-10000 4
89% .f. d*. 1897 Kr. 500-10003%
85% Bel.vrfle Goud-Obl. '95 3
£8 Italië. 'Insehr. 1862/1881 5
5
dito Leening 1890
93% Cert. Adm. Lam. B. 5
dito Adm. TuteinNolth.s
|T

*

Hoorwegen.
Oblig. JLeening 1888

3
.
94%
Ooitenrflk. Febr.. Aug. _.
s——
101% Obl. ln Pap.
101%5 dito dito AprU/Ootober 54 101% 101%.
ICO dito BeLvrfle Kr.rentel.
dito dito Mei/Novemb. 4
100% dito dito Januari/JuU 4100%
dito in Goud 1876-189! 4
ICO% Lemb.Czern.JassySp.O.4
100%
82% Loc. Spw.-Mpfl. JPrior. 0.3
93 Polen. Obl. Schatk. 1844 4
Portugal.
3 63%
63% Obligatiën le Serie
3 58%
2e Serie58%
dito

—

dito

——-

’

ft-ïo Rentelooze Certificaten
97% a". ïabaksmonop. L. 4%
Rumenië.

99 Goudleening Amortls. 5
943i d».d*.l9o3Fr.soo—lOOOObl. 5
'94 d-.d". Fr. 2500-5000 Ree.O. 5
ir. 500-1000 dito 18904
" 82%. dito
dito tv. 2500-5000 dtto 1890 4
■
dito fr. 500-1000 dtto 18914
82% d ito fr. £500-5000 dito 18914
R'A_ dito fr. 500-1000 dito 18944
82% dito fr. 2500-5000 dito 1891 4 82%
dito fr. 500-1000 dtto 1893 4
8?% dito fr. 2500-5000 dito 1898 44
84 dito fr. 500-1000 dito 1893
83% dito tv. 2500-5000 dito 1898 4
13% ißusland. Cert. Hamb. 5

——

—

:

——
1

—

119% Obligatiën 1822
5
1?% Cert. Insehr. 5e Serie 5 112%
ObUg.
»05%
Mosk.-Jaroslaw 5 105
99% dito Iwang, Dombr.
G. R. 125 4% 99%
59% dtto dtto d°. G. R. 625 4%

f8 ,s/._ Obl. Binnenl. 1894
4
98 dito dito Certificaten 4
Po'Ji dito gec. 1880 G. R 125 4
95% dito dito G. R. 325
4 96%
196% d". '89 Rothsch. G. R. 1125 4
dito
625
95%
dito G. R.
4 95"i__
94% dtto '89 G. R. 1250-3123 4
£6% dtto >91 !e S. G. R. 125 4
4 95%
95% dito dito G. R. 625
95% dito '91 G. R. 1250-8128 4
96 i! 8 d°. '89/90 Hope G. JB. 128 4
'85% d«. d". G. JR. 625
4

—
—

—

'

95%
98%»
92%
Pn»
100%

'

d». d». 1890 G. R. 8125 4
d». d«. ée uitg. G. JR. 125 4
4
dito dito G. R. 625
R. 3125
4
dito dito
dito '93 5e Fm. G. JR.1254
<Uto dito G. R. 625
4
dito dito G. R. 8125
4
dito 6e Fm. "94 G.JR.I2S 4 95%
4 95%
dito dito G. JR. 625
dito dito G. R. 8125
4
"
dito JLeening 1902
4
dito 1894 Donetz Spvr. 4
dito Lg. 1867/69 £ 20
4

"

95%
79%

——

Oblig.

99%
93%
101%
100%
100%

-

:j~r-

""

BUITENLAND.

Denemarken.

’

——

■

100

191%
100%
100_
72%
"

145

1892 5

'

.

dito
dito
dito

dito

'"

56H»

100%

——
i

121%
64

,
164%
102%
38

101
34%
80

150

140
96

100

103%

.

8
85
100
34

—

30

101

150
35

N.-Guinea Hand.-Mpfl.A.

Penampean dito

Aand.

A.
A.
Sentan.-LorSuikJond. A.
dito dito ObUgatiën
5

Pondok-Gedeh dito

116

.

—

——

182
1

——
—

Baerv. en Heybl. A.

TwentscheBankv. Aand.
d". d°. Adm. Hubr. es, et.

11. Hypotheekbanken.

100

"'
520

,

525
13

505

■

■

IV. Tabaks-Ondernemingen.
Amst. Dell-Comp. Aand.
dito Certificaten
Amst. Sum. Ouit.-Mfl. A.

Arendsb. Tab.-Mfl. Aand.

Am, dito

dito

Certificaten

—

1—

——
—

——

,—

——
——
■

■

—— ——
.
—
■

-=-

Eleotra M. v. EL St. Aand.
Oblig. 470
dito dito dito
F. v. N. en A. St. le H. 0b1.5
Gekr. Valk Bierbr. Obl. 4
Guano & Superphosw. A. —i— "
'tHaantle Stoomb.br. A.
;
HJenkes'Groent.f.N. V.A.
K. N. Befl.-Bierbr.ObUg. 4
Kon. Ned. Grofsmed. A.
.
Kon.Ned.Hoed.euPett. A.
M.t.E.v.Petr.Rafi.lnß.A. —'—
Werkt,
Ned. Fabr. v.
en
Spw.-Mat. Seile A. A.
!
dito dito Serie B dtto
:—
ObUg. 4
dito dito
:
Ned. Gist- Spir.fabr. A. 164
dito dito
ObUg. 4%

'

—

-

—-

*

Ned. GuttaPercha-Mfl. A.

N.-Ind. Electricit.-Mfl. A.
ObUg. s—i
dito dito
Ned.-Ind. Gas-Mpfl. A. —:
dito dito
ObUg. 4 —:—
Ned.Margar.Fabr.Gew.A.
Oblig. 4% 35%
dito dito
A.
Nrd.-Ned.Btw.Suikert.
ObUg. .4%
dito dito
«Phoentx*. Houtz.m. A.
A.
Ribbius. K. T. & Sigf. A.
Rutt. Bierbr. Zw. Ruit.
dito dtto ObUgatiën . 4
Schelde K. M. de Aand.
dito dito 1900 ObUg. 4%
»Simplex«Mach.f.leH.O. 5
Veen.St.Sp. &"W.H. O. 4%
WesterSuikerrafllnad.A. 164.
dito dito ObUgatiën 4%
Wilton's M. f. le H. O. 4%

—.
■

191
132%
58%
144%
78%
87%
110

59

——

jQaboesi Petrol.-Mpfl. A.

Alg.'s-Grav.B.-Mpfl.o.4U.

IX. Dirersen.

Amst.Goed.Verv.N.V., A

te H. O. 5
Lobsarm Aspnalt-Mpfl.A.
Mpfl. t.

0.4
Amst Stadssobonwb. O. 2
Amst. Droogdok-Mpfl. A.
dito dito
ObUg'. 3 1*.
Amst.Galerfl-Mpfl.Aand'.
afg.

"

—'
"

11R% Blaauwhoedenveem A.
102% dito dito
Obiig. 4% ~~^ —~
dtto dtto
ObUg. 3%
,
100 Boek- en Kunstdr.
H. 0.4
Brakke GrondM. t. Ex.A.
dito dito
ObUg. 4
Eigen

;

~~
HulpWink.-Mfl. A.

—'

—

"

—

—

Leidsche Veem

Aand.

dito dito 1.899/1902 ObUg. 4
Linde en Teves Aand.

~~~~'

~~~ ~

Linnaeusp. Bg. 'M.r.P.r A.

Maasl.M.t.E.v.B.leH.O.s
——101% -Kat. Grondbezit Obl. 4% ~
99%
81%
250

'■

~~~?
~~j

dito dito
dito 4
Natura Artis Mag. ObL 3
Nederl. Bouw-Mpfl. A.

~~l

’’ '
— —— '

Ned. Mfl. v.K. Oestert.A.
dito dito Winst-Aand.
26% Nederl. Panopticum A. ~—
4R Nederlandsche Veem A. 55
92%
9'% dito dito
Oblig.
92% dito dito le Hyp. ObL4%4 ~Z

——
——
10

N. Afr.

Hand.-Venn.

';
"

i
.

«

A.

«NleuwerschleeBouwgr.r~
Mpfl. le Hyp. ObUg. 5
~~
Or.-Nass. Veem Ser. A. A.
Paleis voor Volksvlflt A.
~
Pass.-Mpfl. te Rotterd. A.
Poolsehe Koffiehuis A. ~~~
Rhein. Kohlens. M. v. A.
dito dito
Oblig. 4%
C. G. Rommenh.Koolz. en
Z.st.werk.Mfl. t. Expl. A.

Rott.-West.N.V.leH.o.4%

"
"

_

'

———
98%
t7ti-eehts.Waterl.-Mll.
19L—

Sehevening. Expl.-Mfl. A.

.

——
..

160

'

dito dito Obligatiën 4%
Priok Dr.-Mfl. A.
Tandt.
Tilburgs. Waterl.-Mt). A.
Uitv.- en n.h. v. O. 4% "
0.4

!

~~~~,'

_

—-—

—
___— ———
.„

Wilhelmina Veem Aand.
Zeebad Schev. M. t. E. A.
dito dtto dito ObUg. 3%
B. BUITEJNLAND.

België.

Bfi.Aux.Bonrseßrass. A.
3f..
91% Bq. Int. d. Brux. S. A. A.

loU

_

..

—— —
■

'i

~~~|
Ver.Am.f.Kerkh.leS.C.4
!
d«. d». d\ 2e S. 1890Ceit. 4
j
Ve*. Bez. Amer. fonds
'
Droes & Gosm. Cbl. 3%
']
..rm
113% Ver. Bez. Hyp.-Spw. ObL ..„,
Westend. Cert. 5 114% —"~l
"
99% Viotorta-Bron le H.O. 4%
i!
Vrlesseveom Aandeelen
d". N». 851—950 le H. O. 4
i
dito Oblig.
3%
i
1
Wandelh. Wilhelmina A.
85 Watert, in N. Mfl.t.E. A.
:—;
dtto dito ObUgatiën
1
4
Waterieid.-Mpfl. Pref. A.
1
<w

——

->

:

1

...
51%

Oementfabriek te Visé A.

'

Comp. Int. des Waeg.-

'

——

■

—— ——

"0

~

___

Denemarken?
Kononh. Prlv. Bank
Duitschland.

—,

A.

'
'

Bank v.Handelen Ind.A. ~~
Aand.
Berlin. Hand. Gesell. A.
Bresl. Dise. Bk. Afgest. A.
_,,
]f 2% Knltsche Rflksbank A.
'52% d°. d". Cert. Adm. Amst.
Frankf. Hyp.-B. Pbr. 4
—~ Germ. Bw.Sp. leH.-O. 4%
„
»Gronan«Baumw.sp.o.4%
99 Mttt.Bod.Cr.-Anst. Pbr. 4 ~
u
100% Preuss. B. Cr. Act. s. 17P.4 99%
Engeland. Van d. Bergh's
Marar. Ld.O.v.JPr.Ad. A.
Frankriik. >Ural Wolgat
Met. Mfl. bel.vr. O. '99 4

.g'°0%5,. Berliner Bank

!

''

______

"

*

~~~~

~~~~
___,

Hongariie.

«9% Boden-Credlt-Inst.Pbr. 4
99% dito
dito
4
rz dito dito .
3%
lUZ
Ung.
nyp.-Bank
Spare. S. TV& V Pbv.
„_,, Centr.
9^4 dtto dito 2e Serie dtto4%4

—

—

'

—'

—
'

'

dito dito Comm. Obl. 4
''
Hynoth.-Bank Pandbr. 4
■
dtto Comm. ObUgatiën 4 —7^
o|'i6lnners. Sp. A.G.Pbr. 4% 101%——■
10j% L.-Bod. Crd. Inst.Kl.gr. 6
'
dtto dito
5
". —:—'
Locaalspoorwogen O. 4
103-ït Pst. Ung. Comm. 8.0. 4%
'

„„.,

.x^ii

—

99% dito dito Comm. Obl. 4
dito dito Bel. vr. Pbr. 4
98%T Pst. Vat.Erst.Spc.Ver.P. 4

—

■

99

Tem. B. Th. 200 Kr. O. 4
2000 dtto 4
dito dito Kr.
ObL 4
Ung.
Agr.
rrrr
Ren teb. O. 4
lüZ?_ Noorwegen. Christ. H. en
R.K. R. Re en 4e Serie0.4%

'■

99% dito dito Kr.

*

Jlx.i
100%
„„.,

r
-"

Oostenrijk.
Oost. Hong. Bank Aand.
Bod.-Ored." A.nst. Pbi\ 4

Cv. Verk.w.i.Weenen 0.4
98% Gal. Bod.-Cr. Vei-. Pbr. 4
St.v.-Mfl. Oost. Lloyd O. 4
Rusland. B. v. Bult. H. A.
Hypotheek-Bank Pbr. 5
92 Mosk. Agr. BankPbr. 4%
dito dito
dito 4%
95% Zwedsn.Kon.Hyp.b.Obl.4
Amerika.
19 "' Amer. Car. & F.Cy.C.v. A.
62% d". d». Cert. v. Pref. dito

—
———

——-

\

!
Lits. Gew. Aand.
dtto dito
j
Prefer. dito
«5_ dito dito
1
Oblig. 3%
94% dtto dito 1—125.000
4
"i
10U
Glasfabi-. enKolnnm.v/h
A. Ziegler's Sohn A.
-_„
92% dito dito ObUgatiën 4% 92%s——
Soc. An. d. Oharb. Bénnis
Laura & Vereen.Aand.
"
Soe.lnt.d'Eiit.etEx.El.A.

~rrr~
J-".?6
.9°;?,

——

■

r

Graans. en Ph. M. t. E. A. ~~~
dito dito dito
Oblig. 4
~~r
's-Hage-Voorb. N. V. A.
96 GroenhoedenveemAand.
Gr.b. en Gr.er. MflJ 0b1.4% ~~
T
Gron. Waterl.-Mpfl.
A. ~~~
Handolsv. >Java< Aand. ~~~~~ ~~
Het Witte Huis le H. O. 4 ~
122% Houthandel N. V. V/h G.
■
Alberts & O". Aand; ~~
50 Industrleele Mpfl. Aand.
Koelit v/h Brummer&O".
...N'ftaml. Venn. A-B dito ~—
74% d».d°. 1-7501 eH. ObL 19015
101 Kz.&Zrst.C.M.t.E. v. 0.5
130 Krasn ap., Mpfl. t. Expl. A. ~~~ ~
dito dito dito
Oblig. 4 ~~~~
~
101% Laan v. Meerdv. Obl. 4%
~
101% dito dito ObUg. 1899 4%
dito dito
' '
dito 1900 4%
98 dito dito 1902. Serie 11,
12, 13. 14 en 15.
T ~~
4

ZZ_

35
3%
2 Bwool Mflnb.-Mfl. Pfef. A.
11% iGi-anplacerc Mb.-Mfl. A
Aand. 14
14 «Gros Concc Gew.
JPref. dito
40 dito dito
26 GuyanaGondPlae.
Mfl. A.
dito dito dito
Oblig. 5
Kwandang
SoamalatnJ A.
22%
103% Llmburgseheß.k,
Mflnen
Expl.

Amst. Hyp. W. M.

78% Scheepssl. V/h F. B.flsdflk
,„_ Mpfl. t. Expl. d... Aand. ~
79% Seheveningen 8.-Mll. 0.3

MoearaEnimPetr.-Mfl.A.s—;
93% 94
dito dito I—looo Oblig.
«Moest Dtr«Petr.-Mpfl. A. 48%

Algem. Zinkmfln Aand.
Bendisberg Mflnb.m. A.
»Brokop.« Guya G. PI. A.

'~'* !

Amer.Hótel-M.t.E.v/hA".

100%

Panolan, Maatsch.Cert.’ ■ ■■
Pechelbr. Oelbergw. A.
Perl.Pt. M. 6 "/o c. pr. A. A, 132%
dito dito
Aand.
Rass. Petr. FaelLdJC.v.A. 143% 144
dito dito Cert. v. Pr. A.
SchibaieftPetr.C.v.Gew.A 74%
dito dito Cert. v. Pr. A. 87
»SheU« The Tr.sp. & Trad.
Cy. Ld. Cert. v. Gew. A.
Sum. Palemb. P.-Mfl. A. 58% 60%

227

99

dMeH.Lng.l9OOl-15000.5

—i

Nederl. dito dito Aand.
Ned.-Rum. dito dito A.
NieuweNed. Petr.-Mfl. A.
Oliebr. In Hannover A.

—— r~
—— '

55

7—

A.
HolL-Rum. Petr.-Mfl. A.
Int. Rum. Petr.-Mpfl. A. 93%
Java Petr.-Mpfl. Aand.
K. Ned. Mfl. t. Ex.Petr. A. 478
480
dito dito Cert. van dito 478

VIII. IKijnNmvm. ijen.

Ttn-Hpfl. Aand.

58

— _
—

Galiclê Petrol.-Mpfl.

'
'
'1

216
«Redi.Leb.cMflnb.-Mfl.A.
Singkap
114

Rott. Droogdok-Mpfl. A.

4 105%
104% dito dito Obligatiën
69% Stoomv.-Mfl. »Oostzee« A. 65
98% dito dito ObUgatiën 4%5
Stoomv.-Mfl.iTrttontO.
12% Stoomv.Mfl. >Zeeland« A.
dito dtto
Aand. pref.
3—
58% dito dito ObUgatiën
&
Algem.
99% Verschure
Binn. St.v.-Mpfl. H. O. 5
83 Vrachtv.-Mfl»BothniaiA.
I.Tm. St. Trawl. Vlsseh. A.
32 Zuid-AmerlkaLfln Aand.
84 dito dito Obligatiën 4%
VII. Petroleum ftndernem.
Petrol.-Mpfl.
Arnh.
A.
19%
47%
47% Bibi-EybatPem-.OJC.v.A.
82 dito dito dito Oblig. 5% 83
117 Dordts.Petr. Ind. M.JPr. A.
dito 1897 ObUg. 4%
LU% dtto
101% dito dito 1903 dito
56% Eizasser Petrol.-Mpfl. A. 55% 57%

3
13
93%
, 50
476%
478%
93%
97
48
2%

.

d°.dMO<>/ole'Hyp.ObLl9ol
dito dito Cert. v. dito

SoemalataMflnb.-Mpfl.A.
Tlenako Steenk.-Mpfl. A.
Transv. Mfln-Mpfl. C.v.A.
T^T
dito dito Cert. Pr. Aand. 55% 55%

—

A.

Ned. Lloyd
Aandeelen
Mpfl. Vr. enPass. Vrt.Ned.
Stbomb.-Mpfl.Rott.o.4%
Aand.
86% Botterd. Lloyd
Rotterd. Lloyd Oblig. 4
Stv.-Mpfl.Amsttvpdam A.
138 Stoomv.-Mfl.»NederLt A.

A.

Ned. West-Ind. Expl. en
Mflnb.-Mpfl.Pref. Aand.
4% N.-CelebesMflnb.-Mpfl.A.
13 0.-Borneo Mpfl. Gew. A.
49 dtto dito
JPref. Aand.
22 Pagoea.t Expl. Synd. A.

25

.

Mpfl.

W. H. Müller's & o°. Alg.
Mflnb.-Mpfl. Geg. Obl. 5
Ned.-Ind. Exnlor.-Mfl. A.
ditodito Mflnb.-Mpfl. A. 8%

13

75

_
—

80% Ijsfabriek. inNed.-Indiè
Mpfl. t. Expl. vanAand.
101% Z.-H. Bierbr. le Hyp.O.s
Zwav.Ber.Mfl.v/hKetJ. A.
VI. Scheepvaart-Jlaatseli.
5* HoU. Gnlf St.-Mfl.le S. A. <*
dito dito Hyp. ObUg. 4%

10

ißongga» Ldb.-Mpfl.

Wilhelm.Koft.Ct.-Mfl. A.
WonokoyoM.t.E.v.h.JJ. A.

:

-

■*

ïMinoesslnsk*

92
87
8%
45
37

tj—"

——

'■

Sindanglaoet. M. t. E.S.A. 185
»SoemberredlocC.-Mfl. A.
Temoeloes Ld.b.-Mpfl. A.
dito ObUgatiën
5
Wat.-Popp. Ct.-Mpfl.O. 5
W.-Java Kma Ct.-Mfl. A.

.

—i

90
97%
132%
159%
101%
94 Kon. West-Ind. Maild.A.
102 dito dito dito Oblig. 4
4
102 dito dito 1900 dito
«Leonorac St. M. leH. O. 5
MüUer&C'RSch.Mpfl. A.
101 dito
dito 1899 Oblig. 4%
99%
99% dito dito 1901 Oblig. 4%
54% Ned.-Amer.St.v.-Mpfl. A. 947»
4
101% dtto dito 1901 Oblig.

56% 58

BadosMpil.Expl.Suikl. A.
Banda Ci\ en Hand. V. A.
Gending- Cult.-Mij. le H.
Obl. m. Winst bew. 6
Jav. Bosch Expl.-Mfl. A.
5
dito dito Obligatiën
Javasche Cult.-Mpfl. A.
Jav. CiUt.-Mpfl. Oblig. 5
Java's Oosth. Ctdt.-MptJ.

N.-I. Houtaank.-Jilpfl. A.
dito dito Obligatiën
5
Ngoepit Landb.-Mpfl. A.
Ngredlo Cultuur-Mpfl.A.

Eerste Ned. Coöp. Beetw.
le Hyp. ObL 5

Hud.* Ved. St. v. Mfl.O. 5

4 98

Obl.
Cert. 6
Kalibag.-Mfl. Suikert. A.
dito
ObUgatiëndito
5
KaU Tello Cult.-Mpfl. A.
Kallw. Plant. d°. Aand.
Karang
Adiw. en
Djat.Bar.Snikf.leH.O. 5
Maron Cult.-Mpfl. Aand.
Mei. L.-Mi_. N°. i-1300 A.
Mleh. Am. M. t. E.v.RL A.
Ned.-Ind. Cult.-Mpfl. O. 5

Dord.Met.w.Fab.CumJ.A.s

—— »JJUnarlneti«GoTid-:MfI.A.
2

109
100

■

Java-China-Japan-Lfln
N. V. le Serie Aand.
ObUg. 4
dito dito dito
Kon. Ned. Stb.-Mpfl. A.
Kon. Ned. Stb.-Mpfl. O. 4
Kon. Paketvaart-Mpfl.A. —;—
dito dito ObUgatiën
4
dtto dito uitg. 1903 ObL 4 101%

Surlnaamsche JBank ; A.
Transv. Handel-Mpfl. A.

■

Laagst» Hoogst

Vorige

—.59.,
——
——
—
——
—
——
— — ——
„„

AtlasSp.&Lflsfc.fab.afg.A.
dito dito
ObUg. 4—

Centr. Guauofabr. O. 4%
Conf., N. V. t. b. M. pr. A.
Delfts. D.-G.&Sp.f. afgJA.

30

215
113
95

»Amsterdam€ Letterglet.
V/h N.. Tetterode Aand. —:

HoU. Stoomb.-Mpfl.

Koloniale Bank Aand. 29%
dito prefer. Aandeelen 4i%
dito ObUgatiën 1899
5
LUkrv. Barge & Moorm. A. 77——
Ned. Handel-Mpfl. Aand. 14?%
dito Cert. v. Aap.deelen 140
dito Rescontre .Aand. 5 ■—■

65
93%
80
101

—

165

——

Maas- & Merve Bk. Sch. 4
Nat. Credtetbank Oblig. 4
Kat. Voorschotbank d°. 4 100
Nederlandsche Bank A.
Ned. BankvoorZ.-Afr.A. 100%
Ned. Cr. & V.seh.b. Sch. 4%
Xed. Grootb.-Bank C. 2%
dito
dito
dtto 3
N.-L A.k. en H.b. Pbr. 4%
Ned. Mpij. van Zekerheid

99% Alg. Friesche BJyp-Bank
Serie A—O Pandbr. 4 100
100 Alg. Hyp. Bank Pbr. 4
d°.
d°.
(met uitk.) d°. 31;,
94
93 d". d°. (zond. uitk.)d°. 3%

Bom.-Sum. M. 201-700 A.
Cult.-Mpfl. Vorstenl. A.

Cert.

*Eerste Ned.FL Mfl. 6% O.

99

4101
dito 3% 97%

41%
142%
142%
1 '9%
116% N.-Ind. Escompto-Mfl. A. 116%
116 dito dito Cert. v. Aand.
70 N.-Ind. Handelsbank A. 71%
97% dito dtto ObUgatiën 4
101% N.-I. Landb.-Mpfl. Obl. 5

Disc. Mpfl. Rotterdam A. —'
Fin. Mpfl. v. Z.-Afrika A.

101%

70
100

dito

Javasche Bank
Aand.
dito Cert. v. Aandeelen

——

90

4% 103%

dito dito dito 1894

30
44
99

dito dito

89%

89% Int. Cr. en H.-V. Rott. A. 89
101 dito dito Obligatiën 4%
170

—
—— —

V. Fabrieken.

JPref. Aand.
142 dito dito
6% ditodito Winstaandeelen 6%
110 Hand.-Ver. Amsterd. A.
100% dito dito Oblig. 1901
5 101
101% dito dito Obl. 1891/189S4%
100 dito dito dito 1835
498

dtto dito 1902 dito
3%
Stad Stockholm 1835 O. 4
dito dito 1900 dito
4
Canada. Prov. Queb. O. 5

375 DeU-Batavia-Mpfl.Aand.
dito Certificaten 374
378 dito Cultuur-Mpfl.
Aand.
48% DeU
DeU
Langkat
Cert. v. A.
175
DeU-JMaatsch.
Aandeelen
435
433 dito Certificaten
DeU Padang-Mpfl. Aand.
Plantage-Mij. Aand.
22% Dcli
Aand.
36 Dcli Tabak-Mpfl.
5 Franco Dcli Tab.-Mfl. A.
jKwalaPessllamnT.-M.A.
30
66% Langkat Ct.-Mfl. Aand. A.
19% Langk.Cult.-Mfl.Aand. B.
20 d°. Soekar. A. pr. Aand.
3 Langkat Tabaksb. Mfl.A.
50 d°. Tabak-Mfl. Aand. A.
Aand. B.
17 dito dito
2 Lankat-Maatsch. Aand. —'—
151
150% Medan Tabak-Mfl. Aand.
Dlawl A. pref. A.
23% Namoe
Nieuwe Asah. Tab.-Mfl.A.
83% Padang
C.-Mfl. A. pref.'A.
B. Aand.
11 dito dito
Padang
Tabak-Mpfl. A.
92%
Aand. 170
168% Rotterd.-DeU-Mfl.
13 Santa Rosa Cult.-Mpfl. A. 14
Tab.-Mfl. pref. A. -^
23 Sakoeda
Senembah-Mpfl. Aand.

:
115 SerdangT.-Mpfl.Aand.A.
dito B. 35% 35%
35% dito dito
51 Soengei BedlankarAand.
168% Sumatra Cult,-Mpt). 'A. 173 174
;
39 Sumatra Plant.-Mpfl. A. '190 Unit.Lank. PL O. y.G. A.

97%
dito
dito
dtto 3
101% Standaard Hyp.b. Pbr.4%
100
dito
dito
dito 4
101 Sted. H.-B.
Pbr. 4%
99%
dito
dito
dito 4
99% Stichtsche H.-B. Pbr. 4%
Tilburgsche H.-B. Pbr. 4
dito
dito ! dito 3%
,90%
101% Utr.sohe Hyp.b. Pbr. 4%
101% dito dito dito 4%
'■
100
dito 4
dito dito
96
dito 3%
dito
dito
100 Westl. Hyp. bankPbr. 4 100
94
dito
dito
dito 3%
Winschoter H.-B. Pbr. 4
100.
99%
H.-B. Pbr. 4
100 Zeeuwsche
Zulder Hyp.-Bank serie
AA-EK dito 4
.„...
102% Z.-HOIL Hypb. Pbr. 4%
99%
dito dito
dito 4 99%
93%
dtto dito dito 3%

—
——

100
voor Amb. en Bea. Obl. 4 100
93% dito dito dito O. 3%
101
Nederl.Voorseh.b. Sch. 4% 101
98% dito dito met winstd".
(te 's-Hage) ObUg. 4
N.-Br. M, v. Gem.-Cr. O. 4
108 N.-H.Lan db.-Cred. Aand.
115 Ontv.-en Betaalkas A.
118 Provincie Bank Aand.—
158% Rotterd. Bank
Aand.
95 Transv. Bk. en H.-V. V/h 93
145

4
Ned. H.-JB. Veend. Pbr. 4 99%
dito dito
3^ 93
Ned. Sch. H.-B. Pbr. 4% 101%
Ned. Z.-Afrik. JH.-BJk. 5
dito dito

dito dito dito

Laagste Hoogste
Vo. ige
Plant. Mpfl. A.
30 Asahan Tabaksb.Mpfl.
1
30 Asahan
A.
37 Besoeld Tabaks-Mpfl. A.

340
333

Nieuwe Ned. Hyp,bank
Pandbr. 4%
4
99 dito dito dito
99% d". Rotterd. Hypb. Pbr. 4 99%
H-B. Pandbr.
;
4
99%» Noord.
dito dito dito
3%
98% N.-Holl. Grondcr. Pbr. 4
dito dito dito
3%
100 N.-Ned. Hyp.-B. Pbr. 4
A. 195%
156% N.-W. & Pao. H.-B.
dito Pandbr. (met
137% dito
aand. gr. ’5O en ’100) 3%
103 dito dito Schuldbrieven 102%
99% Ond. H.-B. m. o. P.br. 4 99%
93 dito dito dito
3%
Oost. Hyp.b. Pref. Aand.
102,, Or. Nass. H.-B. Pbr. 4%
d°. 4
99% dito dito
dito
dito
d°. 3%
99% Overfls.H.-B.s.A-B.Pbr.4
101 Pretoria Hyp. Mpfl. d". 4%
101% Prov. Hyp. Bank d°.4%
100% dito dito SerieA-B. d». 4% 100%
dito dito ser. A. &". 4 100
100
100% Res. H.-B. v.N. Hyp. br.4%
dito 4
99%
dito ' dito
JRotterd. Hyp.b. Pbr. 4%

Gemeente-CredietObL3'J»
dito
dito
dito 3 "
dito
dito Oblig. 2%
Holland Bank
Aand.
100% Holl. Voorseh.b. Sch. 4%
115 Incasso-Bank
Aand". 114%
Industrie-Bank
Aand.
"
Kas-Vereeniging
152
Aand.

—

7

Cultuur.Oiwiernemiügen.

■

98
88
79
70

——

100%
99%

111. Kol. CrcdicUnstell. en

■

■

——

■

—-—

78 Alg. Cons. Bk.leen2es.A.
Alg.Cred.Bk.Sr. A-Sch. 4%
186% Amsterd. Bank Aand. 186
" 135% Amst. Ltq. Kas 1-4000 A.
Buit. Bankv. Ser. A—TJA.
2% 0. Bk.-v. Landb. en Nflv. A.
103 Centr. Wg. Ris. Bk. O. 4%
105% Orediet-Vereeniging A.
101 Disc.- en Kfleetenbank A.

3%
4
3%

S 6 China.Obl.lnG.R.G.18954 90%
91% ObUg. Goudleen. 1898 4%
_4 dito dito 1898 tr. 500-2500 5

99%

■

I. Bairt- en Creiiist-Inst.il.

——

Z.-Afrik. Republiek.

B.

4

Holl. H. Pbr. m. prem. 3%
dito dito z. premie
3%
Holl.Scheepsverb.Mfl.4%
Hyp.-B. v. Ned. Pbr.
4
dito dito
3%
Intero. Hyp.-Bk. Pbr. 4%
dito dito Serie A dito 4
Kennemer H.-B. Pbr. 4%
dito
dito
dito
4
Maas-Hypotheekb.Pbr. 4
Hyp.-Bk.
Maastr.
Pbr. 4%
dito dito dito
4
dito dito dito
3%

Se BLAD.

-—

99%
100
Wz
100 Mfl. v. H.Cr. inNed.JPbr. 4
M.v.H.Cr.inN.m.div. 3%
94 d". d°. zonder id. ld. 3%
Nat. Hypotheek Pbr.
5
103% dito dito dito
.. 4%
101% dito dito dito
4 101%
98% dito dito dito
3%
dito
dito
dito
3
100% sred.-Amer. Hyp.-Bank
Uithuizen
Pandbr.
te
5
100 dito dito
4%
100 Ned.-Amer.Land-Mfl. A.
101% dito dito
Pandbr. 4%

KOLOJSTCËN.

"

04%
00%

Ws%

A. NFDKIRLAND en

97%

tól%
93%
97^e
943i_
95%
'95
98%
54%
80%
95%
95%
95%

dito dito 1395 .
Egypte, Oblig. 18T6
dito Preferent" 1890

99

Indnstr. .en Fin. Ondernemingen.

Moskow-Kursk
4
dito 1898 MoskowSmol. 4100%
d". Or.-Gr. R. M. 600 O. 4
dito JR. M. 500—2000
4
d". '94 Orel Vit. G. JEt. 126 4
dito dito G. JR. 625
4 95
dito Tamb.-Sarat.Spw. 4 94%
500—2500
d°. Transc. fr.
4
dito dito frs. 5000
4
dito dito Z. R. 128-«26 3
dito Znld-W. Z. R. 125 4 95% —"
4 95%
dito dito Z. R. 62S
d°. Wederz. Gr.ered. &/v
de. Leen. '94 G. R. 125 3%
d». '94 G. JR. 628 3%
88 d°.
dB. d°. "94 G. JR. 8125 3%
3
82% dito 1859 £ 100
dito dito £ 1000
3
125
3
77 dito 1839 G. R.
1
G.
E.
128
d". GoudL 1891
3
d°.
1891
R.
625
d".
G.
3
'1
d». 2e T7itg.'94 G.R.125-628 3
>
d». GoudL '96 G. R. 125 3
3
78% d». d». d°. G. R. 625
ObL Goudl.'96 G. R. 8125 3
!45% Insehr. Bank-Assign. 6
6 146%
146% Certificaten dito
S6".s O.Goudl. '84G.R. 125-800 5
5
95% dito dito G. JR. 1000
4 71%
72% Servië. ObUg. 1895
Spanje.
ObL
S.lBBl
4
Perp85%
.—- dito Pes. 12000-24000
4
55% Binnenl. Perpet. Sch. 4
Turkije.
Gepr. Conv. Leen. 1890 4 94
941» Recepissen
van ObL 1902 4
87%
:
83 Gecons. Goudleen. 1890 4
1894
Leen.
m. Spec. Gar. 4
1903 O. 4
8P%6 dito Staatsleen.
Leening SerieD. 32%
32% Geconv.
Serie O.
dito
dito
36%
Recep, 4
82% Geunifle. Schuld.
Obl. St.l. 1900 4
02% Zweden.
98% dito dito 1890
3%
93

101

101%
102%

91%
100%»

97
97%5 do.Mosk.J.Arch.soo-20004
dito O.

.

100

——100%

Stad Kopenhagen. Obl. 4 "
Duitschland.
104 Stad Münehen. ObUg. 4
97 dito dito dito
3% —'—
96 Galicië. Stad Lemb. O. 4
98 Hong. Gem. Budap. O. 4
96 ItaUB. Stad Rome 7e en
8e Serie ObUg. 4
Oostenrijk.
Stad Weenen 1893 ObL 4
100 dtto dito 1902 dito
4
94% Rusland. Stad Moskou
dito
4
a
128
84% d°. d". d». /EOO-1000 d°. 4 94"ïi6
Zweden.
01% Stad Gothenburg Obl. 4

——

.4 100%
95

dito dito £ 100
d". Gr. R. Sp. G. R.11»'«14
4
95%6 ÜtO dito £ 100 188»
95 dito dito £ 100 1890
4
86'%_ dtto dito G. R. 600 IS9B 4
-125 3
78% dito dito 1880 Z. JR.«525
79% dito dito 1880 dito
3
91% dito Kursk Ch. AzOW i
4
900% dito dito £ 100
dito dito £ 500—1000
4
4
97% dito dito R. M. 600
97", d». d». R. M. 500—2000 4

96

——
——

99%. Utrecht.Gem.L.lBBß/'993%
Zutphen. ObUg. 1886 3%
ZwoUe. Oblig. 1893/'9B 3%
'
"

96% dV9oseultg.Rofh.G.R.l2s4
55% d". d". 1890 G. JB. 625
4 95%

95%
95%
'95%
95%

100%
99%

——

■

——
—

.

,95%

A.

Deventer. Oblig. 1895
3
Dordrecht. ObUg. 1895 3
JEnschede. Oblig. 1889. 3%
dito dito 1898
3%
9Q% 's-Gravenh. ObUg. '86 3%
99 dito dito 1889
3%
99% dito dito 1899—1903
3%
90 dito dito 1894
3
dito dito 1897
3
99 Gron. Prov. L. 'm-'SO 3%
102% dito Gem. Leen. O. 1900 4
dtto dito 1893—1902
3%
3
90% dito dito 1895
102% Haarlem. ObUg. 1901 4
96% dito dito 1897
3%
■
dito dito 1902
3%
3
Kampen. Oblie. 1893
■
Leeuwarden.ObUg. 1896. 3
■
Oblig.
1893
Leiden.
3
Limburg. Prov.-L. 188T3%
Maastricht. Oblig. 1896 3
■
Nijmegen. Oblig. 1893 3
■
Overijsel. Prov.-L. 18903%
102% Botterdam. Oblig. 1900 4
102% dtto dito 1901
4
97* i dito dito 1898/1905
3%
92% dito dito 1894/1893
3
88 ..e dito dtto 1894/1897
3
Schiedam.
1902
Oblig.
3%
"
■
dito dtto 1893
3

;—

dito dito

Pbr.

12%

NFDFRLAND.
Amsterd. Obl. 1900/1901 4 101%
dito dito 1861
3% 97
dito dito IBS6/1890
3%
dito dito 1897
3%
dito dito 1899
3%
3
dito dito 1895
dito dito 1893
3
dito dito 189S ’l2OO
3

——

Arnh.

3% "r_r~
HolL-Gold. H.-B. Pbr. 4 99*
101% HoU.sche Hyp. Pbr. 4%
'
100 HoU.sche Hyp.

dito dito 1898 ’6OOO-120003
84% dito dito 1893
2% 86%
91% dito N.zeekanaal 1860 3
Arnhem,
Ser.
le
0.1900/024 98%
109%
98% dito dito 1889
3%
■
dito dito 1892
3%
Bergen-op-Z. Oblig. "923%
Breda, dito 1886
3%
Delfland. Hoogh. Obl. 3
Delft. Oblig. 1888
3%

3

3e Serie

92.
99%

Prorinc. en Gemeentel. Leeningen.
101%
97J.6
97%
97%
97%
88%
92.
93%

■■

..

79%
79%
59^6
Venezuela.
29% *4 pCt. ObUg. 1831 £ 100 29%
29% *4 pCt. dito 1881 £ 150-r5OO 29%

Frankrjjk.Bw.v.lnschr.3

——
——

—

Pbr. 4%
99
dito dito
dito 4
90
dito dito
dito 3%
£9% Bataafsche JH.-B. Pbr. A
dito dito
101 Centr. Hyp.-Bk. JPbr. 3%
4%
dito
99% dito dito
4
Hyp.-Bnk.
Dordr.
Pbr.
4 99%
99%
99% Eerste Ned. Hyp. br. O. 4 99%
101
EersteN.Sch.v.M.Pbr. 4%
100 Fr.-Gron. Hyp.-Bank 4
92% dito dito
3%
99% Generale Hypb. Pandbr. 4
's-Gravenh. iLPbr.
4%
100 dito dito
4
93 dito dito
3%
99% GroningscheHypb.Pbr. 4
99 Haarlemsche Hyp. Pbr. 4

Guayaquil & Quito Spw.Mpfl.. Oblig. 6
Uruguay. Oblig. 1896
5
dito dito 18*2
3%

3
dito dito 1902
Staat Hamburg 1900ObL 4
1889
ObL
Stl.
3%
Finland.

1

99%
dito 3%
dito
dito
92%
100% Amst.Sch.v.b.Bankd«.4%
Hypoth.b.

6 43%

Dominic. Republiek,
12^6 *4 pGts. 2% O. m. tiek. 1901
*Ecuador. Oblig. 4% 1892

Laagste Hoogste

AmstelHypoth.b.Pbr.4%
Amst. JHypotn.b. Pbr. 4%
dito
dito
dito 4

101

— 40%»

.

,

Vorige

—
——

IC2%_ d°. Bol.vrile Gec. Goudl.
,
£20—100 1899 ObUg. 5
101% dito dito £200—1000 1899 5
37% Staat Vera Cruz Geg. Sch.
lOO 1? Argentinië. Leen. 1886/87 5
78% Buitenl. Leen. 1896/990.4 78%
So?4s Brazilië. Oblig. 1895
5 90%
90% dito dito £ 100 Ree.
5
dito dito £ 500-1000 JRec. 5
81% dito 1883
4%
80T._ dito 1879
4%
JLeening
1888
83% dito
4%
76% dito dito 1889
:
4
States
Bds.
75% Uhited
Resc.
Oblig.
1901-1902
£20—100
4
75% dito dito £ 500—1000 dito 4
102 .in Fund. Leen. '98 £20-100 5 102%
dito dito £ 500—1000
5
ObUg. 5
Staat Bahla
84% Staat Minas Geraes Obl. 5 84%
80% Staat-Para £20-100 d°. 5 80%
Staat San Paulo Oblig. 5
Chili. Oblig. IS9S
90%
5
r
_i6
20 *Columbia. Gec. Buitenl.
■ Sch.
100—500
ObUg.
14 20.__
£
dito dito £ 1000 dito
1%

79%
93%
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Auteursrecht verzekerd.

Zaterdag 28 November.
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dito dito G. R. 825 ObL 4
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1897 4
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1898 4
&'. d°. Frs. 500 JEeo. 1903 4
Ryb. 3. M. beL vr. Pr. O. 4
Wladlk. d°. Z. JR. 125 O. 4
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dito dito O. G.JR. 1251894 4
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1898 4
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5
Sal.-Xonst. Spw.-Mfl. O. 3
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N.-W. Union dito 7
Winona St.-Peter dito 7
Chic. Burl. QuincyO.v. A.
dito MUw. St. P. C. v. A.
Ch. MSlw. St. P. (W.D. )0.5
dito Lake Sup. JJDv.ObL 5

Chlo. Gr. W. R. C. Deb. 4
dito v. 5 pCt» pr. St. A.

dito

r Warschau Weenen konden zich
eenigszins verheffen,

terwijl voor Wester Suiker de stemming loom blijft.
Cultuurwaarden herstellende voor Cuituur-Mpij. der
porstenlanden.
ïabaks-aandeelen nog steeds zeer stü.
JPetroleum-waarden blijven vast voor de Indische
soorten, als Koninklijke, Enims, Sum. Palembang enz.
Int. Rum. nagenoeg onveranderd.
Russische soorten mat van toon.
Van Mijnw. ondervonden Eedjangs bonafide vraag
voor Indische rekening, waardoor zij ziohflink konden
■verbeteren.
Gisteren zgn Oblig. Paketvaaxt Lg 1903 101& en
'Oblig. West-Ind. Maildienst niets gedaan.
pOt.

friet-Officieel.

Cert. v. A. Ned. Bank 192—%. Cedula's P. B—%.
4 pCt. Oblig. Rock Island per 1913 72%.—Nieuwe
Aand. Dedemsv. Stoomtr. 100.

Slotkoersen van in de officieele PrijsCourant voor komende Effecten.
Cultuur Mij. Vorstenlanden 68.
JElz. Petr. Mij*
K. Ned. Mij. Petr.bronnen 79>£.
57.,.
Eedjong
Un. States Steel 11%.
Lebong . 26.
Peru Oorp.
Mortg. 88, Wem idem pref. 19.
Ned. Cert. N. W_
Bock-Islaud Cert. v. gew. aand. 24%.
79.

— —
— —

Buitenlandsch Nieuws.

Tien soldaten van het Nederlandsen-Indische
leger, zija Donderdag te Marseille,. waar het
sciiip, dat hen naar Indië moest brengen een
dag overbleef, en waar zrj met anderen aan wal
waren gegaan om de stad eens te zien, verdwaald geraakt.
Eén hunner, die wat Franseh sprak, vroeg
B o n voorbijganger den weg naar de haven; maar,
door verkeerd begrijpen van zijn raad, kwamen
eij op een naar Aix gaanden tram te land en
na een paar uren rijdens stonden zij bij nacht
"in de hoofdstad van JProvenoe, verder van hun
ifichip dan ooit.
De politie te Ais verschafte hun nachtverblijf en_ Vrijdag zijn zij naa.r Marseille gebracht,
psaar zij hun schip vertrokken vonden en waar
au de Nederlandsche consul hen zal helpen.

VERVOLG NIEUWSTIJDINGEN.
Naar men ons meldt, is Ds. W. J. Geselschap een der oudste leeraren van do Ned.
Herv. Gemeente alhier, die eenigs weken ernstig
ongesteld was, weder herstellende. Hot gerucht,
jdat hij zijn emeritaat zou vragen, blijkt tot heden ongegrond; Ds. Geselschap heeft dienaangaande
Ijjog .geen beslissina genomen.
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Lex. & East. R. O. Ct. v. O.
91% St. Louis Cairo le H. 0.4
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"
92% Louis & Jofl. Br. Gd. O. 4
~~
103% Louis v. & Nashv. C.v.A.
120 dito dito
ObUg. 6
72% dito dito 2e Hyp. dito 3
~~
~~~
106% dito dito Slnk. F. ObUg. 6
■
~~
dito CoUat. Tr. in G. d°.s
dito Mob. & Montg. R. C.
le Hyp. G. O. N°. 1-40004%
~~~
St. L. <Fc San Fr. O. gew. A.
02
dito dito Cert. le JPref. A. -_T=~
4bVB dito dito Cert.' 2e JPref.A. 46%
dito dito
ObUg. 6
dito dito Alg. Hyp. d°. 6
——"
dito dito Gec. Hyp. d°. 4 -_-T~ -JJ_^T
81% dito Ref. in
Goudp. 1951 4 82% 82%
dito Wich. West. Oblig.'6 ~
00 KC.FortScott.&Memph.
Cert. v. 4 % JPref. A.
mt dito dito Ref.
Goudb. 4
91% Mex. Centr. R. Cy. CoU.
Trust G. ObUg. 4%
icnsL
-.. Int.
w" Mex.
Prior. L. dito 4%
'.

—— -rrrr

19% 19%

35
51

67%

86%

O. South. Cert. v. Aand.
dito 2e Hypotheek Obl. 5
Canadian Pac.
O. v. A.
dito dito le Hyp. Obl. 5

61
101%
118

ditoAtl.&N.W.leHyp.O. 5
Can. Pac. Alg.-Br. dito 5

d°. d°.

d°. 3%
Manit.&Southw.leH.d°.s
Brnce
ft
le
H.
O. 4
Tor. Gr.
Landgrant

Venezuela.

’

158%
250%
229
141%
142%
251%
137
455
345%

16

—,

—
74%d\1eGe0.H .G.Ó.p.19511
. ——

100

74^
—;
20%
Öc^s Norf.& West.C.v.Gew.A. 56% 56%
85 d\Crt.v. 4% Adj.Pref. St.
96% dito Gecons. le Hyp. 0.4
North. Pao. Spw. O. v. A.
d". Pac.R.O.PliorL.G.B.4

8 I

100%eOreg.-CaUf. le Hyp. (G.)5

Prins Hendrik vertrekt hedenavond
met den. JD-trein naar Duitschland, voor de jacht
vergezeld door zija jadjudant, Jlir. Hooft. GraajEIjanct, en keert aanstaanden Zaterdag terug.

Dr. Van Aalst, rector van het Jïïaag-

sche Gymnasium, zal morgen kunnen herdenken, dat hij 25 jaren geleden den doctors-titel
verwierf.
Heden, weid de JBector in het Gymnasiumgebouw door curatoren, leeraren en leerlingen
op hartelijke wijze begroet en gelukgewenscht
JDe huldiging gj^g vergezeld van de. aanbieding yan eenige meubelen.
Van het gebouw wapperde de vlag.
Met het rooien van. de boomt::
langs den straatweg Sloterdijk—Haarlem, u-i
dienste van de eleetrische trambaan, is n.ie;j
van Sloterdijk af reeds Hink gevorderd. .De
boomen zijn verkocht voor f 0.10 per stuk, maar
moeten binnen drie weken zijn opgeruimd.
Aan de Eleetrische Spoorweg-Maatschappij is
de verplichting opgelegd om nieuwe jonge boomeq t,e planten, .Noordelijker op den berm.

De 70ste verjaardag van Jhr. JR.
van Suchtelen van de Hare, burgemeester yan
Bussurn, is aldaar feestelijk gevierd.
Plaatsgebrek noodzaakt ons bijzonderheden
daaromtrent tot een volgend nummer uit te
stellen..
De Minister van Binnenlandsche
Zaken "is gisteravond naar Amsterdam vertrokken, alwaai hij heden bleef=
De zaak De Danoy is heden naar de openbare trechtzitting, der Haarlemsche Eechtbank
verwezen.

.

Aanbestedingen.

plaats, enz., voor dè Wilhelminasluis".
5 inschrijvers; laagste JH. de Jong Pz., te
JZaandaio, voor f 8300.
De gunning is aangehouden; de 'raming was

f 9100.'
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dito dito
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Stad Weenen
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Panama Kan. 1—660,000
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Prolongatie
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. Te Zaandam heden: het bouwen van eene
dubbele sluisknechtswoning, kantoor, berg-

" 4«j,i
Tegen, een der pijlers van de MaasSkuttesnaea,.. "' ij
brug te Maastricht is Vrijdagnamiddag liet Hiipamuila.., " 41.;)
Herncuaml... t&s
schip jjCaciisole", eigenaar Srneets, te MaesSUJCKüoIm,.,, "" 4f.-j
eijck, gestooten, met het noodlottig gevolg, dat
)
i8.4
" 4a.i
de stuurman, JR. JRaatschelders, van het vaar1ekte......
3'J.l
tuig werd geslingerd en in de diepte verValsnlis
nnM
dween.
JDe Verongelukte was 52 jaar pud en woon^
achtig te Obbicht. :
Het schip za+L vermoedelijk verloren zijn.
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iets aangenamer.
Buitenl. soorten voor Mexico ca Colombia onverVoor Brazilië blijft eene vaste stemming be'uiderd.hoewel
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jtaan,
Per iivian-waarden vast van toon, zoowel voor
preferente als debenteurs.

Vervolg

—-—

—

_
_

——

97%
97%

77% Baltimore Ohio C.v.A.
d°. C. v. 4 ,»n. Oom. Pr. A.
30% Ches. & Ohio O. v. Aand.
111 dito le H. 1-18116 Obl. 5
98 dito Alg. Hyp. NM—18474
en. 18489—24069 4%
Chic. N.-W. Commonst.
184% dito Cert. v. Pret. Aand.
le Hypoth. Cert. 7
107% dito
113% dito Sinking Fund ObL 5111
dito
Mad. Extens. dito 7
118%
Menomenee dito 7
117% dito
dito

Sreer

_— —

——

—97% —
—

dito Eastern Oklahoma
le Hyp. Goud-Oblig. 4

—

Laagste Hoogst!

8% Modlokenrto St.tar.-Mi). A. 8
Cert. v. 4ft ObL
28 d\ d°. Tramw.-Mpfl.
Nederl.
A.
dito
Oblig. 4
79% dito
dito dito
dito 3%
Ned.-Ind.SfcTr.JMfl.Aand.
Obl* g. 4 100%
"
100 dito dito
N.-HolL.Tr.w.-Mfl. 0b1.3
Stoomtr.-Mpfl.
Ooster
A.
116
ObUg. 4
dito dito 2-600
33 Oost-Java St.tr.-Mpfl. a. 33
dito
Oblig.

St.P.JMinn.&Manit.C.v.A.

dito dito Geeons. ObUg. 6
dito dito in Goud d°. 4%
dito dito 2e Hyp. d». 6
dito ditoDak. Ext. d°. 6107%
di to d°. MontanaCentr. 6
le Hyp. 5
dito dito
dito dito Extention O. 4
Extent.
d°. 4
dito Pacific.
dito East. of Minnes.d0.5
Pennsylv. Spw. C. v. A.
Pittsb. C.C. St. L.g. O. 4%
Pittsb. Fort. W. C. v. A 7 -TT.
40% Read.Comp.C.v.Gew.A. 41%
78 dito dito le JPref.
dito
dito
dito dito 2e Pref.
45% South. Pac. C°. Gew. A. 45%
ObUg.
97% dito dito Goud
4% 97%
86% dito dito dito
4
Ref.
98% Centr. Pac. le
H. O. 4
83% d°. d". Mortg. Goud. O. 3%
101% South. Pae. of Cal. R. R.
C. le Hyp. ObUg. 6
102% dito dito Serie G—D d°. 6
113% dito dito Serie E—F d". 6

21
Denver & Rio Gr. C.v.A.
dito dito
-_r—
Pref. Aand. -rrr
dito dito C. v. Pr. Aand. B 7*
dito Obligatiën
4 rrrj
dito le Gec. H. Gd. O. 4% 105^
dito ImprovementObl. 5
Rio Gr. Western Railway
~
Comp. Goud ObUg. 4m
Desm. Fort D. le H. O. 4~~
dito dito Extension O. 4
Erie Spoorweg-Mpfl.G.A. 27% j 27%

„,„
"

Vorige

108
107%
108%
126%
110
98%
102%

& St.L.C.V. A.

67%
bB%
98%
106%
85
88%
97%
27%5
67% dito dito O. v. lePref. A.
48% dito dito Orig.' 2e JPref. A.
48% dito dito C. v. 2e Pref. A.
83 dito dito Gen. Lien Bds. 4
113% Chic. & Erie le Hyp. 0.5
111% N.-T. Pens. & Ohio O. 4%
109% Flor.-Centr. &Pen. Obl. 5
d°. le H. Ext.bds. 1-468 5
105 d".le Cons. Mortg. Gldb. 5
94 Gr.Tr.W.Rw.OMeH.G.O.4
52% dito dito 2e Hypotheek
Great North. O. v.Pref. A.
128 TlUnols Centr. C. v. A.
103% dito dito ObUg. in Goud 4
102% dito dito dito per 1953 4

■

>

_

——
20%

53 :
Afrika.
97 Ermelo Spw.-JMfl. Aand.
Keneh. Ass. Sp.-Mfl.O. 3%
100 Pret.Piet.Sp.-JMiJ.O.'97/99 4
A ttïP'pi.lcfl.
67% Atch. T. S. F. C.v.gew. A. 67% 68%»
90% dito dito Cert. v. Pref. A. 90%
Algem. Hyp. ObL 4 99%
99% dito
86% dito Adjustment ObL 487

93%

Cl. Cinc.

Laagste Hoogste
Vorige
le
Hyp.
115 dito Sh. JUJne
0.5
90 dito dito Parßotp. ObL 4
le
112% Utab-Nth. Gec.
H.0.5
San Fr. & N. Pac. in g. 5
:

j 24%.

Ch.
~~
13% CoL & South. Sp.C.v.G.A.
d°. d°. O. v. 4 0/0 lePr. A.
21% d°. d». O. v. 4 «/o 2e Pr. A. "T^JT "J^

’

Berichten omtrent fondsen voorkomende
pp de officieele lijst.
! voor Nat. Staatsfondsen was heden de stemming

3%

71

Polen.Warsoh.WeenonA. 174

BEURSOVERZICHT.

prolongatie

24% RocklslandCy.Cv.G^A. 24%
dito dito Cert. v. JPref. JL.
71% Chic. Rock Island & Pac.
in Goud per 2002 4 ~~~__
40% Clev. Akr. Col.Ver.C.v.A.
90% d°. Gecons. Hyp. C. v. O. 4
108%
109% Clev. Akr. & Coll. A.H.0.5 J^7~

——
—

IDI
95

Laagste Hoogst»

Vorig»

-_—

Rusland.
Kosl.-Woron.-Rost.ObL 4
96% K.-JKJ.S.R.M. 500—10000.4
dito dito JR. JM. 2000
96%
4
97% JLodzer Fabr. Spw.-Mpfl.
Belast, vr. Prior. ObL 4
97% Moskon-Kasan d°. d°. 4
97*46 M.-Kiew Wor. Sp. JPr. O. 4
dc. d°. Frs. 500 JRee. 1903 4
Mosk.-Windau.-Ryb. O. 4
9/% Mosk.-W. Prior O. 1898 4
100 d°. d°. £ 20—100
1899 4 99%
98% d°. d°. £ 500—1000 1899 4
d°. d°. Frs. 500 Ree. 1908 4

—
— —— 97%
—
3% ~
— .
—— —— -97%_ _
——

.

Laagst» Hoogste
Circ.-Etnea Sp. 5 C. v.O bL
-.
d°. d°. Afgest.Cert. v. A.
;
MiddeU. Zee Spw. Oblig. 4
1
O.
1892
Spw.
Sicüiaans.
4
Vlctor Eman. Spw. Obl. 3
West-SieiL Spw. ObUg. 5
Zuid-ItaL Spw. A-H O. 3 67% 67%
dito dito Cert. v. dito 3
-■
Oostenrijk.
Carl-Ludwig Prior. ObL 4
"
Fransch-Oost. Sp.-Mfl. A. -s
dito dito
ObUg. 3
dito dito 9e Em. dito 3
dito dito 10e Em. dito 3
K. EUsab.B (Gis.l.) alg. 0.5 —'
Lemb.Czem. JassySp.A. "^
;
Loo. Spw. le Hyp, ObUg. 4 rr.

dito Actions de Joulss.
96% dito Priorit. G. R. 125 0.4
96% dito dito G. R. 625 dito 4—s
96% dito dito G. R. 1250dito 4
95% dito dito 9e Serie dito 4—:
97% dito dito 10e Serie dito 4
97% dito dito lic Serie dito 4
99% dito 7e Serie Geg. ObL 4—;
PortugaL
82% Kon. Trans-Air. Sp. O. 5 82%
72% Port. S. M. (JBeira Balxa)
le gepr. Obligatiën 3 "%

100
99 HoU. Uz. Spw.-Mpfl. A.
ObUg. 4W3
102% dito dito
dito 1-52000 dito 3% 98%
98% dito
dito 3 89%
190 dito "dito
Ned.Lokaal Spw. A.
12 Kon.
A. lU6
106 M. t. Ex. v. Staatsspw.
:
Oblig. 1870

.an

70%
99%
67%
66%
86

Spoorwegleeningen.
Nederland.

1

:

871*
10

>

——
—
——
——
— ——
——
It%
64
B^6

NeW-Orl.R. O°.C.V. G.A.
dito dito dito Pref. Aand.
Pao. Coast. Co. C. v. A. —:
dito dito le Prefer. dito
dito dito 2e Prefer. dito
00 Pac. Coast-Elev. leH. 0.6
Stat. Steel C. C.v.G.A. .11%
11% Un.
dito dito C. v. JPref. dito
Brazilië. Bahla Sk.L O. 6
C. A.
le H. ObUg. 5 90%
90% Peru.
Per. C. F. Mtg. B. 6 87%
3%* Peruv. Corp. Geit. v. A. 3%
18% d°- d°- Cevi. van J?l'ef- A. 18%

i

Vorige

31

hot

—

’ —
’

(Md.

3% a
—>

—

pOt.

>

Aldus opgemaakt door het Bestuur der Vereeniging voor. den Effectenhandel.
A. C.v. HEEMSKERCKVEECKENS, Comm.

*Ex-uitk. "tËx-divid. §Êxciaim. =fcExcoup,

Oostelijk, aan de Schotsche kust vrij krachtig. Nagenoeg overal was de hemel betrokken, op vele plaatsen afgewisseld door regen. Langs het Kanaal, over
België 'en ons land zijn groote hoeveelheden regen
gevallen o.a. 37 m.M. te Grisnez, 29 m. M. te Arlon
en 22 m.M. te Vlissingen.
De weerstoestand over ons land is door de nabijheid van het centrum der depressie zeer veranderliik.
De temperatuur is, behalve langs de Oostzee en enkele
plaatsen elders, meest toegenomen en ligt over
Scandinavië beneden de normale, overigens er nabij
of boven.
De barometer bij ons is rijzende.
Verwachting: Buiig weder en regen.
Hoogste temperatuur 56° Fahr, te Biarriti. !
Laagste temperatuur 12° Fahr. te Haparanda.
Verwachting wind: Noord tot West.

.

-

. ..

Grootste barometerverschil in Nederland:
Gisteren 's avonds 7 uur.
5.3 YUss,
Maastr. 2.0 Held.
Hedenmorgen 8 uur,
Opgemaakt aan het Fil. Inr. Ta Amsterdam.

.

Waterstand 28 Nov. Kanaalwater vm. 8 uur 24 cM.-Idem
nam. - uur 17 cM.
Amstelwater nam. 2 uur 16 cM. -»
Stadswater nam. 2 uur 21 cM. N.A.P.
Zuiderzee vrn. 8 uur 42 +, nam. 12 uur 40 4. N.A.P.

—

Door eene firma te Appingedam werd
dezer dagen per post aan een kassierskantoor hier
ter stede een wissel gezonden, groot
121,15, welke
echter niet ontvangen werd. Gisteren vernam de
procuratiehouder van de kassiers-firma, dat de
wissel ergens was aangeboden. Betaling was echter
niet geschied.
Aan het politiebureau op het Singel is aangifte
van het geval gedaan.

’

Examen-Boekhouden.

—

Blijkens aan-

kondiging op 15 bl. zal het esamen vanwege deNed.
Academie van Accountants gehouden worden op 22
en 23 December a.s.

Examens Wiskunde L. O.
's-Gravenhage, 27 November. Opgeroepen en
opgekomen 3 candidaten. Afgewezen 1. Geslaagd
de heeren: K. JL. Biermasz, te Almelo, enP. J. Jansen,
te Ginneken.

.

Examens Boekhouden M. O. K. XII.
's-Gravenhage, 27 Nov. Opgeroepen en opgekomen 12 cand. Afgewezen 4, ' Geslaagd de heeren:
W. C. Kimmjjser, te Nijmegen; R. T. Meek, te
Amsterdam; en voor de huisakte Mej. E. M. ASnijder, te Harlingen; en de heeren J. Zuurdeeg, te
Botterdam; A. de Jonge, te Amsterdam; JM. G.
Kaanders, te 's-Hertogenbosch; L. F. Kleyn, te
's-Gravenhage ;'en H. B. M. de Langen, te Amsterdam.

*
Het depressiege&ied hetwelk zich gisteren over
Hedennacht is te Haarlem een ïeWest-Europa
uitbreidde beheerscht heden over nadoor
een
raam
pervan een
Examen SchoonschrijvenOM.
volverschot gelost
egnoeg geheel het gebied onzer waarnemingen den
ceel ih de Anegang) hoek Kleine Houtstraat. weerstoestand en
's-Gravenhage, 27 November.
nu den vorm van een deheeft
te
De bewoner zette den veimoedelijken dader prcsie van groote uitgestrektheid. Onder haar in4 candidaten, van wie toegelaten: J.
na, maar heeft hem niet gegrepen.
vloed is de luchtdruk overal en meest beduidend Apeldoorn; J..Ph. Tulleners, te Rijswijk; en A. de .
afgenomen; in . onze omgeving en vooral over ons Visser, te Kotterdam.
■De politie heeft daarop een persoon uit Amland, wsar heden het centrum ligt buitengewoon
sterdam, met een revolver en x;atronen, aan8.-Kath. Keek. Benoemd: tot Regent var.
te
gehouden,,

Te Utrecht zij n' H evor'derd tot aits
de heeren J. T. IT. de Graaf en J. B. Verhoeven, en tot semi-arts de hoe een J. S. Lameris, F. Muller, H. F. Sok. Tot tandmeester
ia bevorderd de Heer A. H. Polak-

Van deze plaatsen ontvangt het Instituutgeen regenopgaven

veel. Laagste bar.stand 731.0
de Bilt alwaar
de barometrische daling in 21 uur 31 mJJI. was. De
hooge luchtdruk, over ZW. Europa is nageaoeg
geheel verdwenen doch veroorzaakt, in verband
niet de . depressie, over geheel West-Europa stormweder uit West en N.W. Hoogste bar.stand
759.4 te Biarritz. Over Zuidelijk Scandinavië en
het Noordelijk deel der Noordzee zijn de winden

het SeminarieHageveld, W. G. F. Snickers ; tot pasi oi >r
te 's-Gravenhage, O C. Vermeulen; tot idemte/.umsijpe, C. J. B. Oliviers; tot kapelaan te Amsterdam i
(parochie H. Wiiiebrordus buiten), Th. -1- Zoetmulder; tot idem te Leiden (parochie H. Petrus). .1. J. .
G. Hafkenscheidt; tot idem te Rotterdam te(fw
H.. Hildegardis), J.'M. Lucasseo; tot■ idem Schoon- \
hoven, P. J. de Kok.

fiET imiUWS TAN DEN DAG TAN MAANDAG 30 NOTE¥BEE I9"ÖST 8e BLAD.
»e Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij ALKMAAB.
Advertentiën:

can 8 of minder regels ’0.95,
)Uke regel meer 30 Cent.
Liefdadigheids-Adverten.iën halven prüs, zonderra'
jat

voor

tusscnenpersoneD

\ Vervolg derFarnüie-A.dver-

—
GAS- en PETROLEUM

Kostschool.

®FORS-MOTOREM.®

Bekwame Onderw. geven er les: LeeraarM. 0., Wisk., Duitsch,
Eng. Pr., Dr. in de Natuurw. —Oe school staat in het schoons

—
—

Aan geestel. en iicham. welzjjn wordt de uiterste zorg besteed.
Gooi.
Onder de wandel, wordt plantk. onderln vreemde talen conversatie.
De jongens zijn er gaarne.
Vele aanbevelingen, ’460 p. j.
wezen.
voor leerl. ben. Vi jaar, 600 voor oudere. Br. lett. D 18. A/h Alg.
Adv.-Bur. BOUMA & Co., Amsterdam.
(7785)

ZUIGGAb-GE WE KATOREN.

entiën uit het 5e endeßlad).

Hiermede geven wij kennis van
ie geboorte van eenen ZOON.
JACQ. CLADDER.
E. A. L. CLADDER—JANSEN.
Amsterdam, 27/11 rO3.

Heviouw C. WITTOP KONING—
JKAIJSER.

L. T.
onmogelijk;

Amsterdam, 27 Nov. 1903.

Heden overleed onze heve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,
Mevrouw

I

1

AlMa Theodora Wülemlaa ra
Starttaüorg van straten,

Weduwe van den Heer
DIRK ARNOLD VAN
HEEJJyIöKERGK VEECKENS.
in den ouderdom van 7ö jaren.
Mede namens de Kleinkinderen:
T. M. CALKOEN—
van Hbemskebck Vebchess.
M. C. CALKOEN.
A. C. VAN HEEMSKERCK
VEECKENS.
W. C. VAN HEEMSKERCK
VEEGKJENS—Van Valkenbübg.
Amsterdam, 24 November 1903.
Heden overleed plotseling, tot,
onze ge
onze diepe
liefde Echtgenoot en Vader,

ALBERTUS

de Heer

VAN DER ELST Aa.,

Secretaris der gemeente Amsterdam, Officier in de Orde van
Oranje-Nassau, Officier in de
Orde van den Leeuw en de
Zon van Perzië, in den ouderdom van 68 jaren.
Wed. A. VAN DER ELST Azn.,
geb. J. E. Engeloeïe.
BERTHA VAN DER ELST.
Amsterdam, 26 Nov. 1903.
De teraardebesteUing stal plaats
hebben Maandag 30 November, te
\%)i uur, op de Nieuwe Oosterbegraaff&aats.

Heden overleed na een kortstondige ziekte, onze geliefde
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,

MARIA CATHARINA ENGELMAN,

Weduwe van den Heer
J. H. Bbymohe,

in den ouderdom van 75 jaren.
J. H. O. VOS VAN ZON—
Beymohb.

A. VOS VAN ZON.
C. S. BEYMOHR.
S. W. BEYMOHR.
M. C. VOS VAN ZON.
Amsterdam, 27 Nov. 1903.

Eenige en algemeenekennisgeving.

Heden overleed, na eene korte
en hevige ongesteldheid, onze
Zoon en
eenige
geliefde,
Broeder
LEONARD,
in den ouderdom van ruim
36 jaar.
B. L. DE
H. F. DE BRUJUNE.
Amsterdam, 27 Nov. 1903.
Volstrekt eenige en algemeene

kennisgeving.

Heden overleed na een langdurig, smartelijk en geduldig
lijden, mnne geliefde Echtge-

noot» TRIJNTJE C. G. W. F.
in den ouderdom
DE
van 66 iaren en 3 maanden.
F. SCHUTZ.
Alkmaar, 27 Nov. 1903.

Heer en Mevrouw OTTO—van
Dalbn bedanken bij deze voor
De
de blijken van belangstelling bij de

geboorte hunner Dochter.
Amsterdam, 28 November 1903.

Voor

de vele hartelijke bewijzen
deelneming, ontvangen bij

van
het overlijden van onzen geliefden
Echtgenoot en Vader, Mr. JOLLE
GABE VEENING, betuigen wij onzen
hartelgken dank.
Mevr. Wed. Mr. J. G. VEENING
E. J. VEENING.
Den Haag.
van groote en kleine
Koperwerken, Magazijnen Winkeletalages, The Vulcan,
Laarstr. 28 Zutphen, Hofleverancier.

Fbriek

Prijsle kl.Rijwiel
Loterij.
Allright-JHeerenJEen

rijwiel met Echte Ooniinentalb.,
splinternieuw en model 1901, als
prijs gewonnen, wordt door winner
voor spotpr. 75 te Koop aangeboden. Gewone prijs is
Overdracht van 12
garantie.

’

Thans
denk Donderdag. Hoe laat net beste?
AJNNA.

’

Br. fr. lett. JK J 164, 3. v. d. D.

—

Hollandsch Fabrikaat
Worden

Vlugge levering.

men van orders bij de Winkeliers,
■verspreiden van Monsters enz. Kennis der Engelsche taal is vereischt.
Zich schriftelijk te wenden, met
opgave van leeftijd, betrekking enz.,
onder lett. H B, tot EADDEüON
& Go., Amsterdam. (D D 4826)
Zonder goede referentiën onnoogig zich aan te melden.

Altijd op aanvraag In werking to zien.

W Woensdag trekt

Op aanvraag geleverde Motoren in werking te zien.
(125)
aanvraag.
beproefd.
jaar
op
Alvorens aflevering een maaud hier
Een
garantie. Catalogus

PRAUWENYEER
Oost-lndië.
Wordt gevraagdeenBeheerder
voor een Prauwenveer op
goed bekend met laden en lossen,
biij voorkeur oud-zeeman en ongehuwd. Brieven, onder lett.
ALTA & VAN NUGTEREN,
Beursstraat 17.

Puckhondjeeen zeldzaam

TE KOOP
mooi
Puckhondje, echt ras, geïmporteerd uit Engeland, reu, 1)4
oud. Te zien Kerkstraat 18,

Jussum, of op aanvraag en franco
laar
terugzending wordt photographie

gezonden. Prijs

gI tassMeIIüII'IIK
II WILIIËLM I
Letas- ml Garantie Tersiclernßgs Actiën!
zu BERLIN.
Gesellschaft
Opgericht 1866.

I

Maatschappelijk Kapitaal

I

rota 62 millioen Mart
Geeft het nieuwste op het gebied der Levens- 1
verzekering in hare

’4o.—.

Bekwaam Schaver
evraagd tegen hoog loon bij

. DfcKKER Gzn. te 's Gravenhage,
fZuid-Buitensingel
278, alwaar
schriftelijke aanbiedingen worden
ingewacht, met opgaaf van leeftijd,
verlangd loon én getuigschriften.

Positie gezocht.

Door bijzondere omstandigheden
zoekt een gehuwd persoon, een
goede hand schrijvende, een PO-

SITIE, als Boekhouder, Chef
eener Zaak of Reiziger m Manufacturen. Solide Agenturen mede
zeer gewenscht.
Br.,onder motto «Positie», JN. vldD.

Zetter-Drukker.
Ter Drukkerij van L. STEEN-

BERGEN, te Zeist, kan terstond
een flink Zetter-D rukker
geplaatst worden.

Winkelbediende
gevraagd

j

9 ruim Zeventig millioen Mark.
Nienwe aanvrage in 1902

Verzekerd Kapitaal einde 1902:
ruim 310 millioen Mark.

I wordt

I

uitgekeerd dan bij de gewone gemengde Verzekering.
In de laatste 20 jaren keerde de Maat-

Zondag 29 en
Maandag 30 Nov.

1

een yt of */„ Candidaat.

Eenige bekendheid met Kantoorwerkzaamh. strekt tot aanbeveüng.
Br. fr. onder het motto Notanaat,

— Manufacturen,
Nieuws van den Dag.

II

Gevr. fl. Bediende, R. C, int.,
i. h. Cour. vak, prima Etaleeren
en Verk., met opg. v. leeftijd, w.
en h. in betrekking.
Br. fr., lett. V A 245, N. v. d. D.

J. M. JMJJES, Gem.-Ontvanger
enz., te Hellevoetsluis, zoekt

voor zijne Dochter, 32 jaar, P.
kunnende goed Koken en netjes
besturea, eene geschikte betrekking
als HUISjaOUDSTJSR.

Keuken-Werkmeid
kan terstond of 1 Dec. geplaatst

worden, 25 a 30 jaar., P. li., van
g. g. voorz. Villa »Amaha«, Bussurn.
biedt zich aaneen Juffrouw
voor de Huishouding, ook

Er
beiswaain

een J6aakbeliuipzaam
te zijn. Br.
onder iett. U, No. 58,
aan KOöïKEß's Centr. Adv.-Bur.,
te Leiden.
in

Gevraagd:

Voor Heer en Dame, een Zit- en
Slaapkamer, smaakvol en zindelijk gemeubileerd, zoo mogelijk
met Piano en zoo noodig m. Pension,
in het nieuwe gedeelte der stad.
Br. fr., lett. AZISS, N. «. d.D.

E. F. EDEN,
Magazijnen van

linerikaansclie Artikelen,
Molst e e g,

een Prachtige

en andere Meubelen,

Pendules

etc.

antasi

JKlokken
SCHJBIJJF-

Complete inrichtingen, alles in ruime keuze, tot
dadelrjke levering gereed. Beleefd
worde men verzocht een kijkje te
neinei inde Magazijnen JMJolsteeg

BtTjajJBAITX.

E. F. EDEN.

[

nOOFD AGENT :

B. FRANüO MENDESJ
Weteringschans 241.

■ Uiterst voordeelige voorwaarden.

Matige Premiën. fl
gevraagd.
AGENTEN
Werkzame

Kon.

Jfefcjfrr. Nederl.

Specialiteiten-Theater
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HELENA S
SF EDITH
uit New YorJk.

Het grootste Stemwonder der Wereld.
Tevens afscheid v/h buitengew. Novemb. Programma. H
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VOSKUIJL's Meubileer-Inrichting,
Heerengracht 244, brj
Vroeger

de Hartenstraat,
Warmoesstraat 158.

f 135 Huiskamer-Ameublement f 135,

best. uit Buffel, Trektafel en 6 Stoelen metgevuldenrug, wordtgeleverd
in eikenhout met 10 jaar garantie.
VOSKUIJL & VAN DEB LOOS.

Modern groot WINKELHUIS,
Etage

met Iste
en waterdicht Sousterrein,
te Huur, Raadhuisstraat, 2ue huis van af Keizersgr. Te bézicht.
Jüinsd. en Donderd. lusschen 'i —4. Te bevr. N. 'Zi. Voorburgwal 168.

f 140 Slaapk.-Ameublement f 140,

massief eikenh., biedt men ter Overname aan, best, uit .Spiegelkast, 2 pers. Ledekaut, Wasohtafel m/Tuiiet, Bedüastje en Tafel. Br.
ett. D 16, a/h Alg. Adv.-Bur.
&00., Heerengracht 226.

Alvorens Meubelen te Koopen,
wordt D beleefd verzocht eerst een kijkje te nemen in de Magazijnen
van E. JP. EDEN, Molsteeg te Amsterdam. Meubelen in
alle genres tot dadelrjke levering gereed, lage prijzen, solide,
alles mee volkomen garantie. Complete Meuoileering, bewijzen
vaa tevredenheid en aanbevelingen in grooten getale ter inzage. .BÖ36J

INZET.

1. Het KASTEEL en LANDGOED „ONZENOORT", groot
circa 105 Hectaren, onder Nieuwkuik, Vlijmen en Drunen, langs de spoorlijn 's-Bosch—Zwaluwe (met eigen halte;, en
langs de tramlijn 's-Bosch—Waalwijk, In IL9 Koopen. Ingezet:
JKasteel Koopl, 25,100; kleine Massa koopen i—s, /
groote Massa koopen 1—53, j 1O2,00j; losse perceelen divers.
2. UITERWAARDEN en HOOILAND, circa 30 Hectaren,
in IJ Koopen. Ingezet: Hedikhuizen, Nos. 110 en lU, ’15,000;
Nos. 112-115, /" 18,000; 1\ederhemert, Nos. 117—120, 31,600;
«00.
Engelen 8000; üimpel
3. KAPITAAL HEERENHUIS, met Tuin, Stal, Koetshuis,
te 's-Hertogenbosch, op den druksten stand der Hinthamerstraat, nabij de Markt, letter A No. 40, groot 10 Aren 60
Centiaren; zeldzame gelegenheid voor eenig Magazijn
of Hdtel. Ingezet op 33,000.
Te Verkoopen finaal 9 December 1903 èn volgende dagen, ten
overstaan van Notaris VAN DER DOES DE WILLEJBOIS, te
8-liertogenbosch.
Catalogus met Kaarten verkriifibaar voor f i._
_7778J>
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Boekhouden.
Voor hen, die aan een nieuwen.
Cursus wensehen deel te nemen,
bestaat daartoe gelegenheid bij een
Leeraar JM. 0., a ’2.50 per maand,
Br. fr., lett. E E 182, 3. «. d.D,
(7739)
dat brandend onderst boven
gehouden kan worden, zonder govaar, brandt zonder vloeistof ; het

kost slechts ééngulden, franco opl
ontv. van postwissel ’1.25, en ia zeer,
zeker voor een blijvend Cadeautje)
(7779) '
zéér aan te bevelen.

HigazijiiN na teerikUMrtt-Mikelw,

E. F, EPEN, Molsteeg, Amterdamj

L. L.

\

Koopt uw St. Nicolaas-Oadeaux bij 0. JDE GKUUTKH, Sar.
ph.park 117, h. 2deJ.»/dH. 0683)
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Gevestigd:
Stadhouderskade
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Notariaat.

vraagt een Notaris te Amsterdam

1

(de grootste Mensch
die ooit geleefd
heeft).
(7732)

DMenr: FRITS VAN HAMLEM.

!!! JExtra Geëngageerd !!!
Eerste Optreden in Europa van

komen

konif

I

De voorwaarden en bepalingen der
FRInJDRICH WILHELM houden rekening
jmet alle eischen, die aan een moderne Le1 yensverzekering Maatschappij mogen geI steld worden.

REMBKANDT THEATER.

te

Reus

Circus HK$O. Carré

I Verzekerden.

..

HET WONDERLAMPJE,

■Br

1
I schappij 25 tot 35 /o dividend uit, waar- 1
I van 3/4 ten goede gekomen is aan de I

in een Zaak van lilas,
Porselein en aanverwante artikelen.
Bekendheid met het vak vereischt.
Br. fr.,lett. J H 163, N. v. d.D.

Om spoedig in functie

|

zoekt Inwoning bn eene nette
familie, ook bereid in de Huishouding te assisteeren, tegen vergoeding van kost en inwoning. Br.
rr., onder lett. B S, a/h. Alg. Adv.Bur. A. JDE LA MAB, Amsterdam.

MAGHNOW

I

Familie-Polis, wa»H>y
OU /o meer

15 Dec. Vlaardingen.
Hoofdprijs 1 14,000,
1 lot /I.—, franoo f 1.06,
bij WILLEM
SigarenMagazijn Rembrandtplein 2 hoek
Heguliersbreestraat,Amsterdam.
li i

door omstandigheden

geheel aan onze fabriek vervaardigd door speciale machines.

gevraagd Afdeelihg MEITOEN,
Wordt
Jongmensch, tot het opnesorteering F

.jen

—

Een tectafie JonpDaie
genoodzaakt

—■

r Zalt-Bommel.
fIO f|fin
Hoofdprijs ■ IÉ.UUU
1 lot 50 ot., iranco 55 et.

Brief te laat on
vangen. Ontmoet U Maandagmor
gen tusschen 9.15 en 9.30.
nieuwe brug.

—""""—~

Bevallen van een

— —

’
Mïiiißiprt, St-Eeratoi,

i.

>

32

asra, \
(763i)
uitsluitend te consniteeren vota

MonMten en TanMJniMe. '

Spreesuren: alle werkdagen vau

I—3 nam. en volgens afspraak.

Dr. J. Schoonfl
Prot Spreekuren:
ennark Jt
13—S.
Hilversum, Kampstraat 81

Letter 0 P, te Rotterdam,

Antwoord op br. advert. lett.
KJDS7I, N. e. d. D. 21 Sept., door
omst, eerst heden k. pi., zoudt u
niet plaats dichterbij w. bep. dan.
station Nijmegen, antw. s. v. p.
Br. fr., lett. E D 169, 3. «. <J.__._

Catharine van
Dr.
Tusseoliroek
is
30 Nov. NIET
Maandag

te consulteeren.

van
Amsterdam Bovenal 1

Opvoeringen

Fabrieks-Depöt

Woorden en Musiek van Chrétienni.

van JAPONSTOFFEN

mW Nieuwe Scènes.

Paleisstraat 17,

Bij üarréü!

Boven, 8e huis v. d. Kalverstraat.

Oh! Karel l wat 'n
Parel! 1 enz. enz.

Opruiming van groote
partijen zwarte en gekleurde coupons JAPONSTOFPEN voor

êW' Meest ïerrassead Tooneeleffect.

COüTUMES
ROKKEN
BLOUSES

The American Bio Tableanx
_y_^ Gewone Prijzen.
Opening der Bureaux 1 uur.

Plaatsbespreking van
11—4 uur.
Interc. Telefoon 2967.

I

Magazijn geopend tot 5 uur n.m.
(7776)
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Man Eeghenstraat 34,

Amsterdam.
M SlecMs 14 dagen voortzfitttii vaa Ui

GROOTEN UITVERKOOP
wan Witte

Goederen.

Wij zenden dns nog onder rembours of toezending
van postwissel.
BKDLAKEjSö van prima zw. Madapoiam 2 )4 X 3)4 elper do», 14.60
c half linnen
«
«
< f < i < « « 18.50
i
zéér fijn linnen « c ■
«
t
t « 25.60
<
KOSSENSLOOPEN van Madapoiam met overslag per dozgn
6.40 en « 630
Linnen Dames of Heeren ZAKDOEKEN in doos
.« JL6O
b prima Zwanendons PANTALONS aan het goed gefestonneerd, p. 6 st. < 6.90
6
Keper
dito
dito
« 7.20
< fijn
« Madapoiam dito
6
dito
f 6.9 j
"
6 CHJEMISES v. fijn Madapoiam, schouder of borstsluiting
a. h. g. gef. p. 6 st. < 8.10
6 CHJEMISES r. fijn Madapoiam, schouder of borstsluiting
met echt Zwitsersch borduursel p. 6 st.« 8.40
Dames Nachthemden v. fijn Madapoiam m. feston 140 cM.
lang p. st.
1.40 en 1.75
f
«
4
m. borduursel 140
<
«
1.90, 2.25 en« 2.60
cM. lang per stuk
Alléén bestellingen boven f 20 worden franoo gezonden.
Voor de qualiteit der Goederen wordt gegarandeerd.
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MAISON SIMONS,

Van Eeghenstraat 34, Amsterdam.
Boek- en Kunstdrukken] v/h ROELOFFZEN HÜBNER & VAN SANTEN
Wegens plaatsgebrek zijn wij genoodzaaktvele Adver
tentiën tot een voleend nummer uit te stellen.

