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BEGROETING.
Het is bekend, dat het militair saluut zal
worden gewijzigd. De soldaat op wacht, die
nu alleen het geweer presenteert voor vorstelijke personen, doch voor zijne superieuren
zich in positie stelt en het geweer schoudert,
zal voortaan het hoogste eerbewijs ook geven
aan iederen officier. Als het waar is wat
daaromtrent wordt gezegd, dan zou de vraag
niet ongepast mogen heeten: „heeft de overste,
in wiens brein die wijziging het eerst is
opgekomen, ernstig nagedacht over de beteekenis der begroeting ?"
Immers de wijziging heeft meer beteekenis,
1 dan wel dadelijk wordt ingezien.
De begroeting
toch is eene van die zielsuitingen des menschen,
■waarmede niet gehandeld moet worden als
met eene onverschillige zaak. Het is geen
zaak van willekeur. Willem Teil kon het
hoofd niet ontblooten voor Gessler's seinpaal.
De eerste Christenen konden de knieën
niet buigen voor de godenbeelden. En, mij
dunkt, het is veel gevergd van een soldaat,
zijn wapen elk oogenblik ter overgave te
moeten aanbieden aan zijn meerderen.
Toch kan het „presenteeren van 't geweer"
geen andere beteekenis hebben. Als 't wezen
moet, geeft men zijn wapen alléén over
aan een bevelhebber. Zeker gaat het niet
aan, dat de soldaat slordig zou blijven
leunen tegen het schildwachthuisje, wanneer
zijn meerdere voorbijgaat. Het zou kunnen
beduiden: „aan u stoor ik mij niet!" Zelfs in
gebarentaal mag dat niet worden gezegd.
Doch zoo de schildwacht door voorgeschreven
houding toont den meerdere te erkennen, dan
kan men tevreden zijn. Heeft het niet iets
stuitends, telkens weder het geweer te moeten
„aanbieden ?"
Men zegt, dat de Chineezen wel vaak in
ernstig gevecht de wapens neerwerpen en
vluchten. Is dat misschien de vrucht van
de hun geleerde kruipende onderdanigheid?
Lafhartigheid kan, evenals iedere ondeugd,
worden gekweekt.
De begroeting moet een daad zijn, die
verhoogt, maar niet vernedert. Is zij de aandacht eens Ministers waard, dan verdient zij
zeker ieders opmerkzaamheid. Trouwens,
hoe zouden we onverschillig knnnen zijn voor
eene gewoonte, zóo oud en zóo algemeen als
het groeten.
Toen we nog ternauwernood konden loopen, werd het ons reeds ingeprent. We

voogden
ter

„n overigens
bfi alle Boekhandelaren en Brievengaarders. In bet Buitenland bij de
inhoud van dit Blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad No. vu,.

wordende,

werd de groet wel eens ver-

zuimd, misschien onwillekeurig. Dan vernamen we als waarschuwing een van die deftige voorvaderlijke spreuken: „wat gij het
minste sparen moet, dat is de rand van
uwen hoed", of: „met den hoed al in de hand,
komt men door het gansche land". De jongens denken mogelijk, dat die eerwaarde
spreuken niet gemaakt zijn voor mutsen of
petten. Langzamerhand echter leert een mensch
niet gedachteloos te werk gaan. Mengewent zich
de ziel te leggen in de handeling, „het hart
te paren met de daden.* Ook in 't groeten.
De beteekenis daarvan verandert gaandeweg,
en daarmee tevens de bedoeling.
Wat eerst slechts eene vormelijkheid was,
hlijft dat niet. Uw daad getuigt van uw
wezen. Ook het nalaten van de handeling
spreekt van uwe innerlijke gezindheid. Wie
weet, hoeveel de storm heeft
verwoest, die
bewerkte, dat twee vrienden elkander niet

leert mon den plicht liefkrijgen en waardeeren. Dan leggen wij ons hart in ons werk,
zelfs in de begroeting. Zoo kan niet alleen
-kus of handdruk getuigen van de goede
gezindheid; ook bij vormelijken groet geeft
blik of gebaar aan dien vorm de waarde.
Hebt ge het zelf niet ervaren, wanneer het
„vaarwel!" of het „welkom!" u werd toegeroepen ? Hebt ge dan dien groet om de
eene of andere reden niet met fijnen innerlijken zin op meer of op minder prijs weten

stellen?
De groet zij oprecht, zij een teeken van
vrede en vriendschap, eene uiting des genioeds. Hoe meer het daartoe komen kan,
hoe beter voor onszelven.
„G'n avend samen!" zegt de buitenman.
Niet zonder bedoeling voegt hij 't laatste
woord aan dien avondgroet toe. Heeft hij
iets tegen den een of ander, dan groet hij
zóo niet, of hij zwijgt. Evenmin is ons „goeden
meer groeten.
dag" een zinledig woord. Morgen, dag of
Keeds de bloote vormelijkheid heeft hare avond is immers niet goed, wanneer vrede of
eischen. Evengoed als aan de hoven der vriendschap ontbreken.
Duidelijker was wel
vorsten, heersenen de regelen der etiquette het oude: „vrede zij ulieden!"
in de burgerlijke samenleving. Wanneer een
Eigenaardiger is zeker de wederzijdsche
officier den burgemeester ontmoet, zal hij begroeting bij sommige wilden: „Is
het vrede?"
„aanslaan;" de dame neigt; broeder of vriend „Het is vrede."
groeten vertrouwelijk met de hand; de burMaar al zijn wij spaarzamer geworden in
ger neemt den hoed af. Zoudt ge dat alles woorden, nochtans heeft het
bondig : „goeden
heden of morgen met eene willekeurige wetsmorgen" de duidelijke bedoeling om de goede
bepaling kunnen wijzigen? Zouden de dames gezindheid des harten te openbaren, 't
Is
„aanslaan/ de militairen het hoofd ontbloo- evengoed een vredegroet. Verfoei voor uten, de burgers neigen? Gij gevoelt, dat de zelven de onoprechtheid; getuige elke vorm
begroeting niet bespottelijk gemaakt mag van wellevendheidook van welwillendheid;
verworden. Juist! Zij heeft beteekenis en beacht den judaskus, laat het bij u nooit komen
doeling.
me tweevingerige handreiking. Uw groet
Voor kinderen is de groet slechts eene 6e- getuige van uw hart. Wees er niet spaarzaam
leefdheid. Vergeef het hun, wanneer ze in 't mee, als ge niet arm zijt aan hartelijkheid en
vuur van 't spel geen bekenden zien voorbijvriendschap. De vriendelijkheid bindt de
gaan en u niet groeten, 't Wordt later wel menschen aaneen, en bovenal wordt de vrede
anders. De jongeling gevoelt reeds, dat men in eigen gemoed er door bevorderd. Zijt ge
niet enkel uit gewoonte groet. Het wordt met een uwer bekenden oneens geworden,
een flicht. De bediende mag den patroon is het wederzijdsch vertrouwen geschokt,
niet ongemerkt voorbijgaan, de dienstbare spreekt ge elkander niet meer,
begin dan
niet zonder morgengroet de huisgenooten weer met den groet der beleefdheid; straks
tegenkomen, en de ambtenaar begroet den wordt het u een
plicht. Zoo blijft de begroechef evengoed als de militair zijn meerdere.
geruimen
ting misschien
tijd de eenige band
Er zullen altoos „meerderen" en „mindedie u beiden nog aan elkander hecht, totdat
ren zijn. Den meerdere komt het saluut ge eindelijk er weer toe komt goeden zin te
toe, dat van erkenning spreekt. Leeftijd, beleggen in uw daad en de gewoonte der bekwaamheid of karakter kunnen aanleiding groeting u met uwen vijand verzoent.
geven, dat de plichtmatige groet eene betuiging van eerbied wordt. Laat vrij, mijn
BinnenlandschNieuws.
vriend! uit uwe houding en uwe manieren
30 April.
Het Nederlandsch Tooneelv e r b o n d
blijken, dat ge uwe meerderen erkent. Wees
overtuigd, dat het uw eigen hart eer aandoet, zal in het begin van Mei de 22ste algemeene vergadering houden te 's-Gravenbage. Onder de punten
anderen de eer te geven die hun toekomt van beschrijving
komen o. n. voor: Rapport over de
Het zal u in de oogen der weldénkenden voorbereidende afdeeling der Tooneelschool; medeen in uwe eigene schatting niet verlagen, deeling van het hoofdbestuur over de oprichting
van een Leescomité en voorstel om ter beschikking
maar wel verheffen.
dit comité te stellen
tot aanmoediging van
nog
spreken,
niet
maar
konden
moesten
Het blijft echter met ons groeten niet bij van
nationale tooneelletterkunde; verkiezing van 3
de
reeds met het handje wuiven: „dag!" Groo- plichtmatigheid. Ouder en wijzer wordende leden van het hoofdbestuur, wegens het periodiek

FEUILLETON.

Hotel „De Eekhoorn."
Naar het Engelsch van FRANK R. STOCKTON.

8)

„Mevrouw," zeide Lodloe, haar in de rede
vallende, „zeg als 't u belieft niets meer. Het is
onmogelijk, dat het u zooveel leed doet als
mij. Als ik er mij goed indenk, word ik
duizelig. Hebt gij haar bagage gezien ? Ze
denkt den geheelen zomer te blijven. Er is
volstrekt geen kans, dat zij u aanstaat. Zij
heeft natuurlijk nog nooit naar een kind omgezien."
Mrs. Cristie's kalmte was nog niet geheel
'teruggekeerd, maar zij moest toch om Mr.
"Lodloe's zotte voorstelling lachen.
„Ik zal haar dadelijk onder handen nemen ;
doch wat denkt gij intusschen te doen ? Daar
staat Mr. Petter in de deur, wachtende totdat
-wij naderbij zullen komen. Hij zal natuur3ijk van alles vragen.//
„Over die familie vau Germantown, naar
Ik gis," zeide Lodloe.
# Juist," was haar antwoord.
„Nu, ik ken ze niet," zeide Lodloe, onwillig, „en dat is alles, wat ik kan zeggen."
niet," zeide de dame, beslist. »Mr.

t')

—

—
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In Het Nieuws van dan Dag (oplage 37,000 exempl.)
bö 4 of minder regels ’1.15; elke regel meer 27% Ct.
In het Zonde.gsblad (oplage 12,000 exemplaren)
bij 4 of minder regels
-.55 elke regel meer 12% Ct

—

PostUntor^

aftreden van de hh. Prof. Dr. A. G. van Hamel,
Marcellus Eniants en M. B. Mendes da Costa; voorstel van het hoofdbestuur om den Heer Mr. J. Kalff
Jr. ook voor het jaar 1892/93 als redacteur voor het
tijdschrift aan te wijzen.
De ontvangsten over 1892/1893 beloopen 5863, de
uitgaven ’6649.80, dus een nadeelig saldo
van
786.80. De begrooting der Tooneelschool over
1892/93 wijst als uitgave aan de som van 11,072.80.
By de begrooting voegt het hoofdbestuur o. a.
do

’
’

.

volgende toelichtingen:
De rekening zal aan het einde van het loopende
vereenigingsjaar vermoedelijk zonder nadeelig saldo,
wellicht zelfs met een voordeelig saldo, sluiten, niettegenstaande het noodlottig besluit van
denAinster-

damschen Gemeenteraad, om het subsidie aan de
Tooneelschool niet meer te verleenen, haar een verlies van ’lOOO berokkende en enkele afdeelingenhun
ledental niet onbelangrijk zagen verminderen. Aan
den krachtigen steun van het ütrechtseh Studententooneel, van het Tivoli-gezelschap te Rotterdam, directie De Vos en Van Korlaar, van de afd. Amsterdam
Rotterdam, Gent en Middelburg, alsmede van eenige
kunstvrienden, is deze gelukkige ommekeerte danken,
een niet genoeg to waardeeren medewerking, waarvan
men den omvang kan beseffen, wanneer men de begrooting 1891/92 raadpleegt, welke als vermoedelijk
nadeelig saldo 1890/91 circa ’1750 aanwees. De
extra-giften aan de school beloopen tot heden ’2080.34,
terwijl van de afdeeling 's-Gravenhage binnenkort
een bijdrage mag worden tegemoet gezien. Konden
deze mededeelingen niet gemist worden, ten einde
aan te toonen, dat de begrootingen 1892/93 op zichzelf mogen beschouwd worden, zonder dat dreigende
tekorten der loopende rekening behoeven te beangstigen, het hoofdbestuur grijpt gaarne deze gelegenheid aan, om zijn hartgrondigen dank te herhalen
aan allen, die tot dit gunstigeresultaat hebben mede
gearbeid, hun beurzen openden, hun talenten en tijd
ter beschikking stelden van de goede zaak.
Tot do begrooting der eohool overgaande, vermeldt het hoofdbestuur in de eerste plaats dankbaar
het subsidie van H. M. de Koningin (Ontvangsten,
art 1) en spreekt den wensch uit, dat het Tooneelverbond zich nog lang in de Vorstelijke Bescherming moge verheugen.
Op verzoek van het hoofdbestuur zal de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen zich waarschijnlijk

het lot der school, aan welker oprichting zij destijds
reeds krachtdadig medehielp, aantrekken. Aan de

aanstaande algemeene vergadering dier maatschappij
zal worden voorgesteld aan de school gedurende de
drie volgende jaren een subsidie te verleenen van
i-esp. ’lOOO, ’750, ’5OO. Ofschoon de aanneming
van
dit voorstel waarschijnlijk is, kan de bijdrage, zoolang de beslissing niet is gevallen, niet op de bc.
grooting worden gebracht.
Met een totaal bedrag van 11,072.80 aan uitgaven, behoeft de begrooting der school een bijdrage
uit de algemeene kas van 4999.80.
De kosten van het Tijdschrift Zijn op 1000 begroot
art. 2), hetgeen aan het hoo#bestuur voldoende
voorkomt; wellicht zal het aantal afleveringen eenigszins verminderd worden.

’

’

’

Het gemeentebestuur van Havelte
(Dr.) heeft besloten, ’250 bij te drageu in do
voorloopige kosten van den aan te leggen Drentach—
Prieschen spoorweg.
Uit het 5e jaarverslag van het Inati*
tuut voor E. K. Blinden te Grave blijkt, dat in 1891
het getal verpleegde blinden met 12 is toegenomen,
zoodat het thans bedraagt 69 jongens en 34 meisjes
Aan verschillende giften werd ontvangen 5170*
1000 subsidie van de Prov. Staten van
waaronder
Noord-Brabant, benevens de contributie van 3007
leden, welke contributie gewoonlijk
2.50 per per-

soon

.

’

bedraagt.

’

’

Petter heeft zijn deftigste gezicht voorgedaan. de deur; haar gelaat teekende bezorgdheid.
„Ga toch niets na,* riep Mrs. Petter
Het zou niet goed zijn met minder respect Had Mrs. Cri&tie zelf de Rockmores gekend, „Deze jonkman is ons aanbevolen door uit.
Mrs.
te spreken over de Rockmoros."
zij zou niet geaarzeld hebben Mr. Lodloe inder Cristie en heeft bovendien den moreelen steun
//Is het dan absoluut noodzakelijk een introhaast het een en ander van hen te vertellen, van Matthew Vassar. Hoe kunt ge hem dan
ductie van dien aard te hebbeu, om hier onder waardoor hij althans uit de tweede hand met wegzenden ? Als ge bang zijt voor de Rock»
dak te geraken?" vroeg Lodloe. „Dan zie ik hen bekend was gewoest. Maar zij had nooit mores, behandel hem dan als Mr.
Tippengray.
geen uitkomst."
iemand van die familie ontmoet; die belangLaat hem zijn intrek nemen in de boven„Kom maar mee," zeide Mrs. Cristie, vast- rijke relatie was alleen aan de zijde van haar kamer van den toren; ik ben er zeker van,
besloten. //Gij hebt u heel wat moeite ge- overleden echtgenoot geweest.
dat het daar zoo gobd is als ergens anders,
troost om mijnentwil, ik zal zien, wat ik
„Ik wist niet," zeide Lodloe, „dat introduc- vooral met warm zomerweer. Hij heeft dan
in deze voor u doen kan."
tiebrieven en zulke documenten, waaruit een zijn eigen trap en kan uitgaan en thuiskomen
Toeu Walter Lodloe en Mr. Petter in allen persoon zijn maatschappelijke positie kan net als Tippengray, zonder zich
er aan te
vorm aan elkaar waren voorgesteld, vertoonde bewijzen, vei eischten waren. Anders had ik storen of de herberg open is of gesloten. WaJ
het gelaat van den laatste alle teekenen van een pak van die brieven meegebracht."
zijn maaltijden aangaat, dat is heel iets andere.
verhoogde besluiteloosheid en onrast. In de
//Bij voorbeeld een van Matthew Vassar?" lemand kan ergens eten zonder er te wonen.
vertrouwelijk schijnende bespreking van Mrs. vroeg Mrs. Cristie, gretig haar kans waarneDat was net zoo, toen wij Mr. Tippengray
Cristie en den jonkman had de heer des huizes mende.
hier kregen."
de bevestiging meenen te zien van hetgeen
„Zijt gij bekend geweest met MatEen zonnestraal verhelderde als het ware
zijne vrouw hem al omtrent hare vermoedens thew Vassar?" viel Mrs. Petter haar bier het gelaat van Mr. Petter.
had meegedeeld, en het deed hem oprecht in de rede. „Dat was eea groot en goed
„Het is waar," zeide hij : „toen Mr. Tippenleed een vriend van Mrs. Cristie met onbeman, en zijne vrienden zijn goeds genoeg, gray hier kwam, hebben wij die uitzondescheiden vragen te moeten lastig vallen. Maar voor wie dan ook. Dunkt u ook niet, ring gemaakt."
als man van beginselen aarzelde hij niet.
Stephen, dat de vrienden van Matthew Vassar,
„Juist," zeide zijne vrouw, „en naar het„Komt ge van Philadelphia, mijnheer/ den stichter van die beroemde school, bekend geen ik altijd geleerd heb, wordt
de regeJ
vroeg hij, „of uit die streek?"
over de geheele wereld, een man, die bij zijn door de uitzonderingen bewezen. Hoe mcci
„Neen", antwoordde Lodloe; „ik kom van leven en voor zijn nazaten zooveel goed geuitzonderingen dus, hoe sterker de regel. Alï
New-York."
daan heeft, waard zijn in dit hotel een onderdie torenkamer Mr. Lodloe aanstaat, zal Ut
„Vele families in Philadelphia," vervolgde komen te vinden ?"
haar dadelijk in orde laten brengen."
de heer des huizes, »of die daar in de buurt
„Wijlen Matthew Vassar," zei<le hij, „was
Mr. Lodloe verklaarde, dat elke karnèr,
wonen, zijn welbekend in Naw-York en beeen echte weldoener van zijn medeme;i.schen waarin de goede vrouw hem onder dak wüd<
wegen zich daar in de eerste kringen. Zijt gij en een man, die allen eerbied verdient. Evenbrengen, hem welkom was, en daurmee was
bekend met de Rockmores van Germantown ?" wel, als ik naga hoe de toongevende klassen die zaak in orde.
Op dit oogenblik verscheen Mrs. Petter in in de maatschappij zijn samengesteld...."
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Advertentie!»

van 4 of minder regels ’1.15
iedere regel meer 273^ Cent
elk der Scholen in het Dorp
te Buurse en te Brammelo,
A
gemeente Haaksbergen, wordt een

» an

Onderwijzer gevraagd. Jaarwedde ’4OO. Adres op zegel met
de veréischte stukken te zenden
aan den Burgemeester van Haaks(2313)
bergen, vóór 14 Mei 1892.

wijnhandel"
Een algemeen bekend Huis
in Wijnen en Cognac vraagt voor
de voornaamste plaatsen van Nederland Plaatselijke Agenten.
Liefst personen uit den deftigeu
stand met vele relatien. Hooge
provisie wordt toegestaan. (2528)
lett. E D 813, N. v/d V.
Adres

Manufacturen.
Zaak kan
In een

Taalschool voor Meisjes.

Onderw. in de Nederlandsche, Fransche, Engelsche, Duitsche taal, Schoonschrijven en Bekenen, door daartoe bevoegde
Onderwijzeressen, 2.50 per maand, voor 3 uur per week.
Inschrijving Woensdags en Zaterdags van 6 tot 7>£ uur aan de
(2308)
School KEBKSTKAAT 303.

’

2

Berpori"
Hotel „Wouftli
Driebergen.
te

Gevraagd tegen Juni een Kell-

ner, goed bekend met Tafeldienen, tevens een Keukenmeid.
Zonder goede getuigen onnoodig
zich aan te melden.

Manufacturen.

Wordt voor direct of zoo spoedig mogelijk gevraagd,in Gemaakte

een B. O. Bediende, die met bovengenoemde
artikelen bekend is.
Adres
lett. IJ U 806, N. v/dD.
Ondergoederen,

vergoed, van

’

jaars,

150's
Tegen
kunnen aan eene grooteMachi-

nefabriek met Ketelmakerg en
Bruggenbouw, Jongelui, die reeds
eenigszins met Werktuigkundig
Teekenen bekend zijn, ter verdere
opleiding geplaatst worden. Bij
eenigen aanleg kunnen zij later,
tegen genot van salaris, aan de
Fabriek verbonden blijven. (2554)

Adres fr., lett. A A 854, N. v/d D.

Houtdraaiers
kunnen voor vast werk

ge(2553)
plaatst worden.
Adres fr\, lett. Z W 830, N. v/d D.

Gevraagd,

een werktuigkundig Teekenaar, volkomen op de hoogte van

Bruggenconstructie. Salaris ’BO a
per maand.
’9O
lett. O O 887, N.v/dD.
Adres
Onnoodig zich aan te melden

zonder deugdelijke bewijzen van
(2551)
bekwaamheid.

Touwslagerij.

Flinke Spinners kunnen

Tijdelijke Inwoning
geh.

vrij, uitz. Sarph.park, TE HUUR,

billijke prijs, desverk. Pension.

Adres fr., lett. Z V 807, N.v/dD.
vermogende Weduwe, in
IJ^ene
J___ Duitschland woonacht., wenscht

een gezoude Wees (Meisje),
van goeden huize, tusschen éen a
drie jaar oud, al3eigen Kind aan

Aanbiedingen met
te nemen.
eenige toelichtingen ton deze, te
—■

zenden per franoo brieven, onder
de Init. A E I, aan den Boekh.
EMIL
Nachfolger (ANTON PASSARGE) Bahnhofstrasse
(2302)
5, te Godesberg.

tegen Aug.

fijne

een Bediende, P- G , geplaatst
worden. Provincie Overijsel. Brie-de
onder lett. Z, aan
ven
Eirma BRINKGREVE, Boekh. te
Deventer.

KAMEIIS!
Ongemeub. Kamers,

TE HUUR,

’

Tegen zeer matigen
huurprijs is terstond te aanvaarden een LANDGOED, te
Gemeente Bemelen, met
grooten Tuin en Boschjo, Salon,

Eetkamer, Cabinet on Keuken, zes

Kamers boven, grooten Zolder,
Kelder, Stal en Koetshuis. Drie
kwartier afstand van Valkenburg
en een uur van Maastricht. A dres "
den Heer DOBBELSTEIJNWIJCK,
Maastricht.

(1502;

Amsterdam.

~

TE HUUR:
Een modern
2e Boingericht

venhuis, thans onbewoond, Marnixstraat b/d Leidsehekade. Huurprijs ’325 per jaar. To bevragen
bg den Makelaar C. GIPON,
Kerkstraat 393.

.eJ

D4MSr/ÏA4r2O

-fes.

fH AMSTERDAM. Wk Kitte ScSmolworMeisje?
UITHANGBORDEN f
UjfINALLEFRHZENjk^
— van—-—
Inschrijving
voor den cursus 1892—1893 iedevnQun

Leerlingen

ren Dinsdag- en Donderdagmiddag,

|\oor sterfgevol te Koop een
S 9 prachtige Coupé, rond glas,
zijden bekleedsel, zoo goed als
nieuw, en een Sociable, voor een
Eene BUITENPLAATS, niet en twee
Paarden, twee jaar oud,

GevraasA te Koop of te Haar=

uit de Fabriek vanINGENHOUSZ
en BUITENWEG, te De Bildt. Br.,
onder lett. P, bij G. J. C. SCRI.NERIUS, Boekh., utrecht. (2479)

Locomobiel-Ketel
te Koop,
doch zoo

van 2 tot 4 uur, in het School-

gebouw, Heerengracht b'd Vijzel'

iiiiiii

(ie2s)

HH. Handelaars
in BRANDSTOFFEN.

Soort,
Steekturfenle zuiver,
nog

koolhoudend

ruim voorradig. Prii s bi 11 ij K.
bjj M. KCKEBMANIS.Vervener,

Sloten

(209-i)

(N.-H.)

a OSTENDE (Belgique).
106, Boul. Van Iseghem.
Maison de ler ordre recommandée
par les sommités médicales. (1Ï96)

GEBR.

(2542)

HENNEBEET.

Mlle

_

Ernstig gemeend.

*

SPSOIA LE ISSRIOHTINB VOOR UITZETTEN. 1
1
EngelscheKinderwagens I
ll
’
H
’
’
SPORTKARREN. LHHf ’
’
’ B>jj^u.
’
IN TERÜJNEfi

BETALING
CONTANT 5 pCt. KORTING.
Zandvoort gevraagdvoor eeno
Landgoederen,
Te
Dame Pens., met vr. Slaapk.,:
Duidelijke prgsopgave.
Juli,
Aug.

Villas enz., over geheel Nederland te Koop of te Huur. Te
bevr. bg de Makelaars WIJERS &
Zutphen. Woning-Gids gr. en fr.

lett. V T 827, N. v/d D.

Haarlem te llnnr,

' Stoopasscierü en Btelerij.
Er wordt te Koop aangebo-

’’

modern ingericht, met Gas en
Waterl. Te bevr. B/d Architect D.
STORM, Schotersingel 15, Haarlem.
(2146)

WIESBADEN.

Pension voor 2 Pers., met 2 gr.
Kamers en Balcon; Holl. Tafel.
Adr.,lett.L1J529, N. v/d D. (1504)

Te Huur:
onmiddellijk bij

de
te
stad, aan bosch en spoorwegen,
een droge, moderne Woning,
Balkon, flinke
5 a6Kamers,
Voor- en Achtertuin, sierlijk beplant. Huurprgs r'3so.
Adres: CHR LENSING, Bloe(2532)
mendaal te Amersfoort.

Miss Mayberry.

Ongeveer vijf minuten nadat Walter Lodloe
zich naar zijn torenkamer begeven h£d, trad
Miss Ida Mayberry naar buiten. Zij had
een ander kleedje aangetrokken en zag er
zeer frisch en aardig uit.
„Is het bier niet allerliefst P* zeide zij, naar
Mrs. Cristie toegaande. „Ik heb zoon idee, dat
ik het hier heel prettig zal viuden. En is dat nu
BW kindje? Is het een jongenof een meisje V
JEen jongen," was het antwoord.
„En hoe heet hij ?"

//Douglas.//
„Dat vind ik een heel mooien naam. Hij
klinkt goed en is ongemeen. En nu moet
xi mij maar dadelijk goed zeggen wat ik zoo
al te doen heb."
Mrs. Cristie was wat zenuwachtig, terwijl
zij zeide:
„Er heeft een vergissing plaats gehad. Mijn
bedoeling was een gewone kindermeid te
engageeren, en Mr. Lodloe moet mij bepaald
niets te beteekenen," zeide
de andere. //Ik begrijp er alles van. Ge zult
zien, dat ik heel handig ben. Wat ik nog niet
weet, kan ik leeren. Voor mijn geest heb ik
verandering van werkkring noodig, en als ik
die kan vinden en tevens wat geld verdienen, behoor ik volkomen tevreden te zijn.//
."Maar het komt mü toch voor,* zeide Mrs.

(C188)

den eene in volle werking _;ijnde
Stoomwasscherij met een uitgebreide Clientèle, in N.-Br. gelegen. De helft der Koopsom kan er
op gevestigd blijven; met tusschenpersonen wordt niet onderhandeld.
(2337)
Adr. fr., lett. 1JH 553, N. vjdD.

gevraagd,
TE hetKOOP
Singel,
aan

een Pakhuis of
p. m. 200 vierkante M.
Oppervlakte, met prgs, nummer en
conditie, ltt. V S 804, N. v/djD.

Uzerzaak.

In een der Noordelijke provinciën wordt een uitgebreide Zaak

ter
Br.
moto Uzerzaak, N. v/d Dag. (2495)
overname angeboden.

Prijsopgaaf van Heerenartikelen voor Indisch gebruik:
1.90, f 2 85, Kabayas f 1.50, Slaapbroeken WÈ
Overhemden
1.25,
f
Sokkon .0.30, ’0 55, (voor Scheepsgebriiik ’0.10) K|
per paar. Witte Garen Handschoenen ./ 0.28, fO.ÓO, 0.53 I
1.40. |
per paar. Flanellen f 1.60. Wit Keper Onderpantalons
4.60, 6.15. B
Boorden 2.80, f 4.30. Manchetten
Cambrix Zakdoeken 1.25 per dozun.

te Koop:
Eü üe hand
HOFSTEDE,
De kapitale

hierop te schrijven.

I

Het Magazijn is geopend van 's morg. BIA8lA tot 's av.

"

Houtgewassen. Samen groot plns
minus 60 Hectaren.

Te aanvaarden 1 Januari e. k.
Te bevragen ten Kantore van
Notaris WILBRINK, te Lunteren.

11

en Omstreken (Bolg. Lux.)

I

In bandje 75 ef.., p. p. 80 et. ffiS
Wig. H. t'" Brink

JL

door Joh. van Velden.

„ „Kilo„ 1.30.
1.50.
Zachte Thee, merk M T,
per y2 „ „ 1.70.

Lucifers,
(prima Rahmenwaare), worden zeer

billijk geleverd door de
Zundwaaren Manufactur
„Rhein",
te Mülheim a/d Ehijn."
(1802)
A AAA

Enveloppen, meti

J

s7Kalveretr.,Amst.(37l)I

U
’1.50, Monst.
IJllMriï""'
iiflvir fr\ Driikk. De Snelpers,

GEBRJ.E.&S.L.

GOEDHART,
geboden eene keurige ooi- |||
. §§ iectie
Stalen Japonstof, |
Zuiveraars van Stads-enL
ll

om daarop voor eigen re- B
ffH
Wm
H| kening te Verkoopen.
onder g
UÜ Brieven
C G 419, Nieuws H
HS letters
van den Dag, met opgaaf ö

|H van referentien.

(2263) I

Zuivere l-£THEE.
f

Keijzers Thee

gf

ff.fPP^j-jP^

S.\j\j

Voor solido Manufactu- §
lil
Wm riers wordt kosteloos aan- j|

Geheimhouding verzocht en ver(2318)
zekerd.
Br. fro.^lett. N IJ 544, N. v/d D.
fSjggHSfe- Wie iets leukers
«S*Sïr wil drinken, neme eena
proef met onze

Lapsang Souchon per

ge-

naamd „Groot Wormshoef',
gunstig gelegen aan de Grintwegen
op Barneveld en de Valk, 10
minuten van het Dorp Lunteren,
bestaande in hecht en sterk gebouwd Huis, waarin 3 ruime
Kamers, Kouken, Kelder, groot
Achterhuis voor Stalling van PaarVarkensden en Koeien,
hok,
Schaapskooien, Loodsen
en Korenbergen met Erf en Tuin,
Boomgaard, Bouw-, Wei- en Hooilanden, Heidegrond, Boomen en

(8069)

Een Weduwnaar, 35 j. ond, z.
K., P. G., in het bezit eener eigen
Zaak, wenscht in kennis te komen
met eene Jonge Dame of Weduwe, 25-35 jaren oud, zonder
Kinderen (van Burgerfamilie de
voorkeur), met eenig kapitaal of
rente-inkomen, kapitaalniet noodig
voor de Zaak, om na wederzijdsche
kennismaking een wettig Huwelijk aan te gaan. Ook niet ongenegen om te kapitaliseeren en
met beider goedvinden een Zaak
te plaatsen daar waar zij verlangt.
Let wel Dames! Redeneer
niet, dat het beneden de waardigheid eener Dame of Weduwe is

Goedkoopst en grootst gesorteerd Magazijn
van uitsluitend Linnen en Katoenen

WB

De Directrice,

M. H. VIERVANT.

BOOM PJE &

ii iiiiaiiiiniiii

PALTHE, Almelo. Te bevragen
bij WILLIAM TODD & C\, The
Asbestos Warehouse, Amsterdam.

bü

(2342)

ROTTERDAM,

Pensionaat
Francais.
Directrice:

In werking te zien

straat 499.

laas Hötcl

een gebruikte
goed als nieuwe van 14 pk. 4 atm.
met geheel nieuwe appendages.

Geïllustreerde Catalogus door geheel Hederla»d!

VIII.

verkeerd...."
„O, dat heeft

(8190.

(8601)

(2305)

Boekh. J. L. BEIJERS, te Utrecht.

JOH. HENNING,
Rokin 108 b>d Taksteeg.

Geneesk. praktijk met Hee-

AFDEELING:

een Instituut voor Jonge
Dames, in de prov. Gelderland,
wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd eene Duitsche Onderwijzeres, liefst gediplomeerdmet
opg. van conditien.
Adr. lett. H F 815, JV. v/d D. (2525)
Eene beschaafde R. K. Juffrouw,
29 jaar en gezond gestel, zag zich
gaarne geplaatst als Huishoudster, of wel tot assistentie in de
Huishouding. Groot salaris geen
veréischte. Uitstekendereferentien.
Adr. lett. E A 766, N.v/dD. (2493)

iïïrrsïcSïcL

Gevestigd 1857.

terstond, een flink Heerenhuis
met 10 Kamers a ’BOO, en tegen
Mei a.s. een Heerenhuis met 7
K. a 530 en een Ben.huis met
250, allen met Tuin en
3 K. "a

POSITIE.

(2552)

renhuis Over te nemen in eene
stad in de' Noord. Provinciën. Uitstekeudo inrichtingen voor Midgoed
ingericht
Een
HEERENdelbaar en Voorbereiding voor
HUIS met Stal en Remise, Hooger Onderwijs.
Brieven fro.,
gelegen te Gulpen, in 't prachtigst lett. P Q,
aan den Boekh. J. B.
gedeelte van Zuid-Limburg.
HUBER, te Groningen.
(2MB)
Adres: Eirma E.
te |

en Tuin, en ligging van het Hnis,
etc. en prijsopgave, wordt gelet.
Fr. br., onder lett. V 59, aan den

grootstekeuze, billijkste prgzen.

Rijtuigen te Koop.

Door bijzondere omstandigheden
te Koop een zoo goed als nieuwe
le klasse hooge Dogcar en Tentwagen. Beide Rijtuigen worden
verkocht met garantie. Te zien aan
de Rijtuigfabriek van GEBRs.
TAKKEN & BOEGBORN, De Bilt.

Te Huur of (e Koop:

nieuw, gelegen op zoowel 's Winters als 's Zomers zeer ievendigen en
zeer vrooliiken stand. Groote lommerrijke Tuin. Het Huis, Parterre, minstens 5 groote Kamers
en Spreek- en Provisiekamer en
Keuken, boven 5 of 6 Kamers. Te
of nabij Arnhem, Apeldoorn,AmersHilversum of Utrecht of op
een der nabjj gelegen dorpen.
Slechts op brieven met alle détails,
als aantal en grootte der Kamers

GRAFKRANSEN,

■
Maison LUERS Frères,!
357 Priiseéai M. Reestraat fe, E Paleisstraat 6, Amsterdam. I
I
—
I

Adr.

Aan

Een geheel
het mooiste gedeelte Amsteldijk,
Te bevragen: Amsteldgk 12,
Nieuwer-Amstel.

HKANDKAST

te Koop, zeer billijk, waarvoor
wordt ingestaan. Te zien bij H. A. D.
KR ö GEB, Agnietenstr. 3, Amsterd.

(2543)

dadelijk Werk bekomen. —Adres:

GEBR. VAN ASSEN, Touwslagers,
(2325)
Enkhuizen.

Te Huur:
vrij Bovenhuis,

Gulpen.

in de Wijttenbachstraat bjj de
Linnaeusstraat: Huizen met Sousterrain en Tuin, ’375 p. jaar; le
Bovenhuizen ’225 en ’250 p.
jaar 2e Bovenhuizen 200 en
Wijt’225 p. jaar. Te bevragen:
(477)
tenbachstraat 58,

Limburg.

en VERPLEGING aangeboden bö
(77)
eene Verloskundige.
lett. J E 159, N. v\d D.
Adres

le BLAD.

Bijks-Gebouwen enz.,
door het geheele Rijk
te ontbieden.

-

73.")
AMSTERDAM, Damrak (1856)

Telephoonnummer 696.

Ze wordt verkocht bij de Heeren i
Gebr.
Haarlemmerstraat
25, E. D. Huizinga, Heerengracht
230, I. C. A. Rock, Heerenstraat 19,
H. C. Wennegers, Reestraat 13, Aux
Primeurs. Kalverstraat 102, H.
Dirkse, Plantage Kerklaan 20, E.
v- d. Hart, Alexanderplein 2, H.
van Laten, 2de Parkstraat 137, Th.
Bus, P. c. Hooftstraat 129, G. J. T.
Bussing, Oude Schans 24, H. G.
Bomoke, Vijzelstraat 112, J. G. van
Nie, Vijzelgracht 15, Jacob Eweg,
Leidschestraat 58, G. J. Schuijt Jr.,
Haarlemmerstraat 140, O. van Rgswgk, Heeren gracht298, B.Essink Jr.,
Utrechtschestraat 130, Jacob Eweg,
Vijzelstraat 2, W. Goedhugs Jr.,
Utrechtschestraat 7, Gebrs. Evers,
Van Woustraat 74.
Deze Theeën zijn fijn, geurig,
krachtvol en waterhoudend, zgn
daarvoor meermalen bekroond en
staan ondor voortdurende Controle
van Dr. J». p. VAN HAMEL ROOS
en A. HARjtfENS Wzn., te Amsterd.
(2579)

BÖLGER & ZOON,
Hojleveranciers van

B. M. de

Koningin-Weduwe,

gezegde deed Stephen Petter glimlachen,
treden; maar als eene dame aanbevolen is Het„Dit
streelde
zijn ijdelheid, dat een van zijn
zou
ik
Waltham,
door een vriend van Mrs.
gasten
een
te
dienst
dienstbode
had, die zulk een goeden
in
haar
<*een oogenblik aarzelen
indruk
Het
zoo
ben
ik
maakte.
was alsof zij een edelbetreft,
het
salaris
treden. Wat
vrouwe
in
was,
die
dienstbode
dienst
was bij een vorstin.
gewone
een
hetgeen
tevreden met
zal behandeld worden, zooals haar
„Zij
verschil
geen
u
ik
verzoek
en
ontvangen,
zou
ben. toekomt,* zeide hij; „heb, wat dat betreft, geen
te maken, omdat ik een onderwijzeres
vrees."
Is dat de schel voor het avondeten ?"
„Wel, heb ik van mijn leven!" riep op dit
spreekt
„Het
Mrs. Cristie.
Ja/ antwoordde
oogenblik
Mrs. Petter uit, „daar hebben wij
mijn
jongen
op
kindermeisje
vanzelf, dat mijn
ge
waarachtig
nu
Mr. Tippengray. Wel, Mr.
hebt
ben,
ik
aan
tafel
past, terwijl
Tippengray,
ik
kan mij niet herinneren u
gedacht?"
daar wel aau
tijd
ooit
te
voren
op
haar
aan tafel gezien te hebben."
denkt,
dat
hetgeen
zij
juist
„Dat is
„Het.
schijnt
eenigszins
en
ik
eetkamer,
ongewoon," zeide
gerust
de
is.
Ga
naar
-werk
doctor in de oude talen, „maar per
totdat
de
rijden,
en
op
kleine
neer
den
zal met
van rekening"
hij zag hierbij naar
gij terugkomt. Daarna wilt gij mij wel wijzen slot
* „ben ik,
buiten
leggan.«
naar het mij toeschijnt,
hoe ik hem in bed moet
eens
niet
de
laatste."
Mrs.
Éu vervolgens, de tafel
Petter,
vroeg
„Komt ze niet aan tafel ?«
rondziende,
voegde
hij
nam.
terwijl
zij
er bij: Zit ik soms
plaats
uit het venster kijkende,
plaats?"
haar
Cri3tie,
op
op
zeide
Mrs.
niet,"
„Natuurlijk
„O neen, mijnheer," zeido Mrs. Cristie, „dat
een toon, die bestemd was eenigen indruk
te maken op Mr. Lodloe; «rmijnedieustboden is mijn kindermeisje maar."
Mr. Tippengray bediende zich van boter,
eten niet met mij aan denzelfde tafel.'
na
nogmaals door het venster gezien te heb\" riep Mrs. Petter
„Maar heere-mijn-tijddame
en geide:
ben,
niet behandelen
uit, „ge kunt die jonge
nog
gij nooit opgemerkt, Mrs. Petter, 'dat
nu
„Hebt
als een gewone dienstbode! Wel,
van wilde bloemeh, on "e veer evens
kleuren
mooiste
de
mooier, ik heb haar een van de
regelmatig
als de modekleuren, van jaar tot
weinig
kamers gegeven; trouwens : dat maakt
wijzigingen
om
te
ondergaan, en.dat er, evenjaar
ander
is
die
geen
zoolang
er
verschil,
onder
de
menschen,
weten
of
als
onder de bloeiende
Ik
zou
willen
wel eens
„O ja/ was het antwoord; „maar dat vras betrekken.
van
onkruidplanteu
vinden,
die
meisje
een
of
kon
individuen voorkojong
ander
een factor, die niet weg te cijferen is en ik niet
die
een
en
twee
men,
taodss
ten achter zijn ?"
zij
aan
kon,
passen
terwijl
kleine
op
den
waar ik niet veel om geef. Natuurlijk zou dat
(Wordt
vervolad.) /'
zit."
ik niet bii Jan en Alleman in dienst willen tafel

Cristie, „dat iemand, die van beroep onderwijzeres is, moeielijk in aanmerking kan
komen om op een kind
*
„Vroeger misschien niet/ viel de andere haar
in de rede; „maar nu is dat anders ge worden.
Zie maar eens hoeveel studenten tegenwoordig werk zoeken in de zomervacantie, on dat
is net wat wij, jonge meisjes, nu ook gaan
doen. Ge zult zien, dat ik even bruikbaar
ben als iemand anders. Negen maanden van een
moreele en geestejaar geef ik onderwijs
lijke wijsbegeerte zijn mijn voornaamste vakken
en in de vaeantie bedank ik er hartelijk voor mijn hersens heelemaal af te beulen in een zomerschool of mijn beurs to
benadeelen door heelemaal niets te doen. Wat
kan nu aangenamer en geschikter zijn, dan
':e belanden in deze allerliefste streek, die
mij bij voortduring beter begint te bevallen,
en mot de zorg voor een lief klein kind belast te worden, hetgeen op zichzelf al een
genot moet zijn?— Nog gezwegen van al den
tijd, dien ik zal overhouden om te lezen.
Natuurlijk, Mrs. Cristie, moet u goed begrijpen, dat ik de baby geen oogenblik zal
verwaarioozen voor mijn studies of lectuur."
„Maar hebt ge wel eens nagedacht over de
maatschappelijke positie, waarin gij zoodoende
geplaatst wordt ?" vroeg Mrs. Cristie.

—

—

—

—

—
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die
door de Firma

wordt weder goleverd
j
ö.
9 HENDRIKS, te Kampen. Na zending van postw. af 1, ontv_ingt men % Kilo
fijn of grof. Nabestelling zalvolgen. (5434

____

[Fijnste Pecco Sonctaperl/2Kilo"’ lT2ö"|

TEL»
I

om

11 Efa

létX 11

Slechts éeoe Kwaliteit.

1
|

1

'voorzien zijn.

Hoofd-Agent: F. A. L. DE GRUYTEH,Leidschestraat,
AMSTERDAM.
Verkrijgbaar bij de bekende Wederverkoopers.

(874)

1
E

ns a oer-ri

h

lr in het zuiden van hetSt.
B LAS! EN, l
Badensehe Schwarzwald, 772 M. r

Kloveniersbw. B/d Nicuwm. 7, Amslerd.
Goede rechte Bierkurkan ’1.50
en ’2 per 1000, andere soorten tot

con"c.prijzen.Telephoonn".2233.

5

L zeer geschikt voor lijders aan Zenuwziekten, Ademhalings- en
J Bloedomloopsorganenenz.
J
H
150 Kamers, prachtige Gezelschapskamers, een Veranda op het "i
r Zuiden, 25 meter lang, verwarmde Binnenkamers.

onder

leiding van

(2202)

P

J
Zweedsche Heilgynmastiek en Massage. Pensionprijs tot 15 Juni
U inclusief Kamer en Bediening van 53^ tot 1% Mark. naar keus, f
P van de op vasten prijs gestelde Kamer. Uitvoerige inlichtingen in r
T| het prospectus van het Hotel en Kurhaus St. Hlasiën: O. HüGLIN. J

\

FteWatt JELFf, te Del
Wijn-, Bier-, Cognac-, Inmaak-, Dropsen Kogelflesschen enz.

in 220 diverse soorten, in zwart, groen,rood en halfwit glas.

Nette afwerking. Buitengewoon sterk. Billijke prijzen.
Ook verkrijgbaar te
Amsterdam -. bg Wed. G. THIJSSENS & ZONEN, Gelderschekade 36.
Botterdam: bij E. EMMEN, Wjjnstraat.
K. G. VAN 'T GEOENEWOUT & Co., Glashaven.
Groningen: bg E. H. VAN DEN BOS.
(2124)
Agent voor Dordrecht de Heer G. MATTEITS, aldaar.
Geïllustreerde Prijscouranten op aanvrage gratis verkrijgb.

_ lui Sp[«l-. li [jièiil;.liii_l;
GEBROEDERS KOCH,
AiTl^l JDjIiIiAItI'

Plantage.

Kalverstraat 177.

RUIMSTE KEUZE VAN

Spiegels, Lijsten, Encadrementen, Galenen en Staalgravures.
Speciale Inrichting tot het VERGULDEN en BRONZEN
ook van oude Spiegels, Lijsten, enz.
(1250)

I
:*?■'

De Zwitsersehe Pillen van den

Apoth. Rieh. Brandt

praotiseerende Geneesaedert 10 Jaren doo*
heeren, en door bet Publiek toegepast on aanbevolen als
aangenaam,
zeker werkend en onschadelijk
goedkoop,

Genees* en
Prof. Dr.

v.

Nussbaum,

Huismiddel.

Beproefd door:

Pïof' Dr*

KS"^^^^!!!» ZdekauerT'
Birmingham,'

Klausenburg,

bij Storingen in de Onderbuiks-organen

kwalen der lever, last van aambeijen, tragen stoelgang',
voortdurende verstopplag en de daaruit Yoortkemende on'
gesteldheden, zooals: hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid,
kortademigheid, gebrek aan eetlust enz. Die Z»itserscke Pillen
Tan den Apotheker Bic hard Brandt worden om hare zachte wet-kinf door
Trouwen gaarne ingenomen, en zijn te Terkiezen boven de scherp
werkende Zouten, Bitterwater, Droppels. Mengsels tn.

3s^~ Om zich bij rfen aankoop te beschermen

II

I-ïfl
hM

Js&

tegen nagemaalste prepj»^n,

~^g

in de apotheken steeds naar
fc alleen echte
Pillen van dea Apotheker
KlChard BrailUt, (Prys per doos met gebruik-a»nwij/,ins; "0 Cents)
en lette nauwkeurig er op dot het hierboven afgedrukte, deor dc wet
beschermde handelsmerk of etiket, het witte krui» op het ï-oode
"veld en <te handteekeningRelid. __s_'_u_<n zich op i.-der doosje
beTindc. ©JT" Hoofddepot: F. E. v.»a Santen JKolff te
Trage men

Botterdiim. -^WS

JOHs. HALBEKTSAIA, Sneek.
Bekroond Parijs 18S9
met Zilveren Medaille,

J&

Prijscouranten worden op
aanvrage gaarne franco toe-

|C a

/£

sanitair gebied: ClosetsPorseleinen en SeSOten IJzeren geëmailleerde Badkuipen, in
onze Magazijnen in werking tebe-

i||i:^^^Ö Levering

ü^^^^^^^

en Plaatsing uitsluitend door bemiddeling van
HH. Wederverkoopers.

j

PgMBmB EEK 'i jjïSif
Tot a._ s. Vrijdag is de prijs
dezer fij n e en geuriare
B.OOMBOTER. 70 Ots. per
% Kilo franco huis.

Verzending dagelijks versoh
verreken-pakketje inhoud.
i\4 Kilo of in kruiken van 10
Kilo en vaatjes van circa 11
en 22 Kilo a contant.
(5949) |
per

Bnrean voor Sctotfionw

TEDING VAN BERKHOUT
Ontwerpen,

[Bij

—

—

AMSTEEDAM:

62Rotterdam,
Kalverstraat 82.
316;
Hoogstraat

i's-Gravenhage,

cts-

pei

wees.

BEHICHT

wn INTEEKEMIi

(1196)

Aiiisterfl.
CaoDtchiic-fiiMet
POMPE & 0.,

SeWittenburgerdw.str. 2,4,6,
AMSTERDAM.

Men lette op het adres.
Goedkoopste adres voor Waterleidingslang, Rollen tot 18.50 M.
Speciale inrichting voor het maken
der zoogen. gewapendeSlangen

met uitwendige spiraaldraad, aanmerkelijk goedkooper dan de
Engelsche. Tot 50 mM. inwendig

Slangen zonder naad.
Zr.igslangen,Heislangen, Hennepslangen, Pakkingkleppen, Asbesth,
(335)
enz. enz.

alle

~bÏj Inteekcdng
slechts l0

kcts-

per "week.

Serie.

i

I

Simon, Alpenglöckchen. Salonstück.
Gebauer.Persis. Volkshymne.
| Bold, La Crapicieuse. Polka
de Salon.
La Pianeée. Valse
Rohde, La Najade. Morceau
Waldteufel, Mem Traurn.
de Salon.
Bendel, Menuet farori von
Walzer.
Spindler, Immergrün.
Mozart.
Bohm, Murmelnder Quell. Kirehner, Novelette und Lied.
Lange, Wellenspiel.
Genrestück.
Ivanovici, Alhambra. Valse Neumann, Ans Eübezahl'e
espagnole.
Lustgarten. Gavotte.
Traugott, Der Liebesbrief.
La Poste. Galop.
Bold, Chasse aux Papillons.
Bravour-Polka.
Bold, Die ersten Veilchen.
Morceau de Salon.
MillÖcker, Der arme JonaSalonitück.
MillÖCKer, Der arme Jonathan. Potpourrie.
Lange, Erika. Tonstüok.
than. Walzer.
Eilenberg, Die Nachtigallund Simon, Ich liebe Dich. Salonund die Prösche.
stück.
Horny, Soll und Haben.
Behr, Souvenir du Bal.
Eaust, Chic Quadrille a la
Quadrille.
Cour.
De la Cinna, Danse des Nègres. Pensee poétique.
Calvalcade-Arabe
De la
Lange, Einzug der Guste aus
Pensee musicale.
Wenzel, Es war zur Bosender Wartburg. (Tannhauser).
zeit. Gavotte.
Eilenberg, Ein Waldconcert.
Ulrlch, Kaisermarsch von Huid, Espagnol. Walzer.
Richard Wagner.
Ivanovic, Der erste Kuss.
Lange, Pilgerchor. (TannGavotte.
Die Spieldose.
Der lustige StuImitation.
dent. Potpourri.
Wittkowsky, Scènede Ballet.
Trehde, Lorelei. Volkslied.
Jungmann, Aus Oesterreiches
Bergen. Tonstück.
Klöfiel, Ruinanisches LiebesEaust, Premd im Land. Polka
lied und Kosacken-Tanz.
La boite musicale.
Mazurka.
Jungmann, Frühlings-Einzug. Bendel, Wiegenlied.
Idylle.
Necke, Quadrille k la Cour.
Hanisch, Christ-Abend. Noo- Spindler, Fliegende Fahnen.
turne.
Characterstüek.
Krug. Schweizer Heimweh. Waldteufel, Deux a Deux.
ïomanee Sentimentale.
Valse.
Lange, Lied an den Abend- Lange, Nachtkliinge. Melodistern. (Tannhauser).
sches Tonstück.
Metamorphosen.
I Leybach, Les Sirenes. Caprice
Potpourri.
brülant.

|

__________H______ffi________B_______n______________________________n

Men biede het Geluk
de hand.

500,000 Mark

als Hoofdprijs in het gelukkigst
geval biedtde nieuwste groote
Geld-Verloting, die door de
Hooge Regeering van Hamburg
goedgekeurd en gewaarborgdis.
De voordeeligeinrichting van
het nieuweplan bestaat daarin,
dat in den loop van slechts
weinige maanden in 7 verlotingen van 100,000 loten

50,200 prijzen, bedragende

9,553,005 Mark,

ter volledige beslissing zullen

komen; daaronder zgn kapitale

prijzen van eventueel 500,000

Mark.bg uitnemendheid echter
k Mark i
a Mark
Ipr. 300,000!
8pr.15,000
1 „ 200,000
26
10,000
100,000 56
1
5,000
75,0001 106
1
3000
2,000
1 „ 70,000! 203
1., 65,000!
1,500
6
60,000 606
1,000
2
55,000 1060 ,-,
1
500
50,000 30930
1
148
40,000 17188
300, 200
1
30,000
150,
127,
100,
1 „
94
67, 40, 20.
De prijstrekkingen zgn volgens plan van ambtswege vastgesteld.
Voor de aanstaande eerste

„„
„
„

prgstrekking

„
„

I

ran den Staat en kan door
directe toezending of ook naar

verkiezingderbelanghebbenden
in alle grootereplaatsen vanNederland bewerkstelligdworden.
Ons debiet is steeds door het

gelukbegunstigd, en onder vele
andere aanzienlijkeprijzen hebben wg meermalenvolgens officieele bewijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze be-

gunstigers zelf uitbetaald, o. a.
Mark 250,000, 100,000,
80,000, 60,000,40,000 enz.
Het is te voorzien, dat bg
deze op den lieddsten grondslag
gevestigde onderneming van alle
kanten op eene zeer werkzame
deelneming bepaaldkan worden
gerekend en verzoeken derhalve,
om alle commissies te kunnen

Ij|

THIEME's Boek- en Muziekhandel, te Zutphen.
ia—

„„

begunstigers onaangevraagd na
elke Trekking de officieele
Lgsten.
De uitbetalingd. pr. geschiedt
steeds prompt onder waarborg

" slechts voor deze Serie.
zich
Men verbindt ""
Titel en Inhoud worden bjj de laatste aflev. gratis verzonden.
Daar de beperkte oplaag bfl dezen zoo zeldzaam goedkoopen
prgs zeker spoedig zal zgn geplaatst, verzoeken wg hun, die lust g
tot deelneming gevoelen, niet te lang met hunne inteekening te B
wachten, om tegen eene geringe bijdrage van slechts 10 Cents H
per week in het bezit te komen van eene zoo keurige en uitga- j§
breide verzameling Pianomuziek.
8e eerste aflevering, waarin ü ie Mühle im Sch w;\r z- §.
wald'' van een zoo gevierden Componist Eilenberg voorkou
alom voorhanden. Alle Boek- en Muaiekhaiideloren nemen bestel- f|
lingen aan. Naar plaaten waar ier.e niet zijn gevestigd, gesel
de toezending franco per post, door
(1822)
B

bi—m'«i_

„
„

voorziene Origineele Loten zelf
in handen.
Bg iedere bestelling wordt
het veréischte officieele plan,
waaruit de verdeeling derprgzen op de verschillendeklassen,
alsook de betreffende Inleggelden te vernemen is, gratis bijgevoegd,eu zenden wij aanonze

-

«mini..»

dezer groote door

den Staat gewaarborgde Geldverloting kost:
1 geh. orig. lotsi. M. 6 of ."3.60
1 half
3 „;, 1.80
1kwart
lli
-.90
tegen inzending van het bedrag
bankpapier
in
of per postwissel.
Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, en ieder
speler ontvangt van ons de
met het wapen van den Staat

Ihaüser).

■■

„
„
„
„„
„
„
„

„
„

Eilenberg, Die Mühle im
Scharzwald. Idylle.
Der arme Jonathan. Quadrille.
Lange, Neues Blumenlied.
Biehl. La Danse des Bouquetieres. Gavotte.

-

17.

gS^~ Billijkst adres voor Witeu Kleurwerken.
(1797)

De hoogst belangrgke en zeldzaam goedkoope inuziekuitgaaf
„PERLES MUSICALES", waarvan de 5e Serie verschijnt, zal "
eene Bloemlezing dermeest gezochtePianomuziek vormen.
Niet minder dan 60 nummers van 37 verschillende
Componisten, zooals Faust, Eilenberg,
Jnngman, liohcle, tjpindler, Bendel, Lange, Schreiner, Behr, enz. en*, zullen
eene rijke verscheidenheid geven tegen een tot heden
ongekend lagen prijs.
ledere wekelijksche aflevering zal éen of twee compl. nummers
bevatten, zoodat men voor slechts 10 Cents per week in het
bezit komt van een verzameling van circa 420 Bladzijden, op
flink papier, keurig en duidelijk gedrukte Pianomuziek.
Buiten inteekening zullen de stukken in geen geval tot dien uiterst geringen prgs te bekomen zgn.
Inhoud van „PPJRLES MUSICALES"; Vijfde Serie.

8■

Rotterdam.

STUKADOOR,

n^ËRLES5 c MUSICALES:

Haai- of Trapnaalfflachines ?
Trapnaaimachines eischen mindere krachtsinspanning dan Handmachines, want eene nieuwerwetsche Trapmachine loopt
als het ware bijna van zelf,
terwijl het werken met de
hand altijd eene zekere
krachtsinspanning
hoe
klein ook
vergt.
Trapnaaimachines laten beide handen vrij voor
de leiding van de te bewerken stof.
Trapnaaimachin es loopen regelmatiger dan
Handmachines en waarborgen hierdoor beteren steek.
Trapnaaimachines loopen vlugger dan Handmachines en leveren dientengevolge veel meer werk.
Het Trappen op een b ehoorlijk in elkaar gezette
Naaimachine
mag op grond van tal van
attesten
afkomstig van
geneeskundige zyde
als een soort gymnastische
oefening beschouwd worden,
welke de gezondheid eer bevordert dan benadeelt.
De grootste keuze in Trapals ook in Handnaaimachines, zoomede in Machines
voor hand- en voetbeweging
vindt men in de Depots der
Singer-Maatschappij:
Eenig Depot te
(876)

Inteekening

sleT"l

maakt
Begrootingen
en Werkteekeningen van alle soort
Zee-, Kivier- of Visschersvaartuigen, Sleepbooten,Jachten, Sloepen
en Scheeps-Stoommachines. Voor
Reeders wordt toezicht gehouden
gedurendeden bouw. Vraag tarief.
Prins Hendrikkade 39, Amsterd. (831)

—

GEBROEDERS POOT.

Oppert 38—35.

Van Lennepstraat

Directie:
Jhr. E. H. VAN DE POLL en Jhr. F. VAN REENEN.
Verzekering van Kapitalen bij overlijden en bg leven,
Gemengde- eu Uitzetverzekeringen;Lijfrenten on Pensioenen.
De Tarieven, goedgekeurd bg Koninklijke Besluiten dd. li December ISB7 en 10 Maart 1888,^ zgn volgens de nieuwste gegeven* berekend.
Bg het aangaan van Verzekeringen van minstens ’lBOO verzekerd
Kapitaal bg overlijden, deelt men in de Winst.
(1300)
Prospectussen, Formulieren enz. kosteloos verktgsbiuvr ten
Kautore der Maatschappij en bij de Beeren R. L. KELLERMANN
Hoofd-Agent te Amsterdam, Koningsplein No. 1, B. H
GREGORIUS, Nassaukade 25, en verder bij Heeren Agenten.

y^f! o,

vraag 4SRA.TIS.

¥wTsfNDÊRAMT

Gevestigd te ZEIST (Prov. Utrecht.)

Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten d.d. 23 Februari en 17 ju!_ 1862.

—

fin

Aardigheden

Uitvoerige Catalogus en
Frijs-Courant op aan-

passingen op

vr *

(8073)

voor Bruiloften en
andere Feesten.

8

LangePoten 16;
Utrecht, Choorstraat 11, enz.

(1891)

c

rÜGHTMeeEIJSERS".

(2210)

f

ti Water-Oeiieesinrichtiog mienwste systeem)!
5
5
Br. BETEBMAIX

Men k°°Pe "eea Badtoestel
alvorens zich te hebben overtuigd
Tim üe onmiskenbare voordcelen

en GESLACHTSZIEKTEN. Specialiteit =
HUIDDr. SCHREIBER, Cöln
Wolfsstrasse 13.
Rooiofiotsrfabrïek
„La Normandie",

boven de oppervlakte der zee.
Tengevolge van de voortreffelijke groudsgesteldheid van het L
J dal (meest Porphier en Graniet) en het spoedig verdwgnen van J
L sneeuw en natheid,betrekkelijk hoogevoorjaarstemperatuur, is dit t

j
C

Prins Hendrikkade 163.
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K. SCHÖNITZER,

T
r

Voorjaars-Overgangsstatlon

|SH

JfeïSS'l"^ kH!
r/W^r

Ned. Kurlieiifhbriefc

onder leiding der jirma

Hotel en Badhuis r*4
Ie Rang.

AMBTERDAM,

1..'

||Bh|

(-'359)

(1855)

Be Parakan Salak Thee-Onderneming.

5

I

waren, Vernissen, Albastine,
zijn mede voorradig.

VAN DEN BERG & Co.,

ffii"^
'_U«s_9i
Himil»'rl .WJHI

dienste van met Portland bepleisterde buitenmur.,alsook voor witte
binnenwerken, in pnike qualiteit
tebekomen met gebruiksaanwijzing
SCHMÜLL,
bü den fabrikant AV. Amsterdam.
Kantoor Kr. Waal 22,
Vele attesten van goedebevinding
liggenter inzage. Alle soortenVerf-

DE GROOTSTE fabriek der wereld

en in Kruidenierswaren.

Kmßi
PjSJf

Zeer doelmatigtot 't tegenganvan
Vocht en aanbrengen vanFransche
Grijs-rose etc., met bijten
behoorende Dek- en

etc

JAVAASSAM f Men gelieve er op te letten, dat pakken
, jen bussen van nevensstaand fabrieksmerk
Ccd^aiari

-

I

Direct van de Plantage
Parakan Salak, Java.

'In oï"igineel6 verpakking, zuiver
H
en onvervalscht.

-Ay^

1.1

jljj

mm m WBW mmm mkm mm

SILICAAT.

Ï^^MSÏABAK,
zooals men
9
in vroegere jaren rookte,

mmmmhu mm mm ■'

ni

le BLAD.
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!

uitvoeren, de

bestellingen zoo

spoedig mogelijk, in elk
visor den

il 4 Blei e. ft.,

te doen toekomen.

geval

(2503)

& SIMON,
KAÜFIANN
Bankiers en Geldwisselaars,
in HAMBURG.

P.S. Hiermede danken wjj
voor het vertrouwen ons tot

I

hiertoe geschonken, en daar wg
bg he! begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren, zullen wg ook voor het
vervolg bemoeid zgn door een
stipte en reëele bediening de

tevredenheid van onze geëerde
verwerven.

begunstigers te

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 MEI 1892. Ie BLAD.'

ANTON N. BOÜVY,
Fabriek: Hoogte Kadijk 121,

EBKELENS COOKE Sr MABOUS

Naam-, Gevel- en Grafplaten, Pilasters enz.

Expediteurs en Convooiloopers;
96 Kloveniersburgwal,
(1021)
Amsterdam.

van Marmerglas,

1184

Verbetert alle

spijzen..
Eenig Agent voorNederlanoenßelgié:

j

(9152)

Allemagne
Creuznach- les Bains.
Edu-

Pensionnat de Demoiselles.
cation supérieure. Situation splendide dans vn climat, recommando
par les médecins. Bains d'eau salée
dans la maison. On recoit aussi
de jeunes filles pour la cure seule.
(082)
Kef. de ler Ordre.
Melle. lEBMANN.

ENGE.OS.

Amsterdam,
J.
ARIONL
laat niet reizen, gemaklijkste
WINen beste bron voor (2359)~

KELIERS.

Grootbl. Violen!

in prachtige kleuren,

25 planten ’O.BO, 50 pi. ’1.35,
100 pi.

’2.30.

Vergeet-rnij-Nietjes, in kleu-

ren, 25 pi.

’0.8", 50

pi.

’1.35.

Anjelieren, in diversekleuren,
S5pi. ’1 25, 50 pi. ./ 2.30. (2459)
Tegen Postwissel franco thuis.
P. M. VAN HEININGEN,

I

il I
VbmJ'if"
Ibkb

bjj te voegen.

\K
'a

11

3 Binnenkant 3; Amsterdam,
per Anker.

Zuivere BORDEAUX van af ’26
Goed belegen PORT a PORT van af f 1 per flesch.
MADERA van af O 90 en hooger.
HH. Café- en Logementhouders worden bijzonder attent gemaakt
op do zuivere geïmporteerde COGNAC per bem. fl. van 10 L. voor
12.50, per 12 heele maathoudende flesschen f 12.50. De Wijnen op
% fl. zonder prijsverhooging, alles franoo door 't geheele Rijk. leder
(1204)
wordt beleefd verzocht eene proef to willen nemen.

’

’

~"

CACAO-

JAVA

der Utrechtsche Fabriek van Cacao en Chocolade.

Prijs
—
f 1.30. — ’0.70. — fO.SIA

billijk.

Qualiteit uitmuntcud
's

m

RE wammm
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_
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(2553)
lf 3""
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Directeur voor Nederland: Dr. J. J. BOS, Amsterdam; Directeur voor Nederland en Koloniën
de Heer E. K. H. toe LA EB, Amsterdam.
Geneeskundig

Waarborgfonds Jan. 1892 ’340,496,295. Surplus (overschot of winst) f 65,732,452.50.
Inkomen f 97,637,360, Nieuwe Verzekeringen in 1891 f 582,795,828.
Verzekeringen

«yfeiA. Brandkasten

"l verschillende afmeM&lfirarH?
_KjySraaitï tingen van af ’5O.—,

«Sö^fr^&bü F.BRAND'J'.Elands(3478

TïAlfflO's
’250.

f 2012,236,392.

Hotel Pension.
Cafè-Restaurani.
Gelegen

aan den voet der Dui-

Drogisten en Kruideniers.

HET NEDERLANDSCH EFFECTEN- EN WISSELKANTOOR

121 KALVERSTRAAT BIJ DE TAKSTEEG,
Coupons etc, desverkiezendonmiddelkoopt en verkoopt
lijke afrekening, sluit prolongaties en beleeningen. Speculatie(9800
orders worden steeds stipt en voordeeligst geëffectueerd.

3de Druk,

Leefrepls voor Zennwlers,
bewerkt door Med. Dr. D. HULST.

|=

g.

KINABITTER j * j.e|
flfilßJ
Fl 1 §
£\ÈS
iypg§i 1 1
CORNs RADEMAKER

>

325.
110.

I
X
T

&

Bereid

Esteij, Amer. Organ

Tooneel-, Marinckijkers.

LOUPEN.

MIKROSKOPEN.
Barometers
- Ttameters.
HENDRIKSSr VANSTEENBERGEN
(7213

Verkrijgbaar te Amsterdam: bij den Apotheker I
.Drogist; Rotterdam, VAN SANTEN «ft

y

(5040)

Machine-, Stoomketel- en
Constructiefabriek.

C\

in
10 jaar garantie. Onde
ingeruild; voor solide koopers billijke betaUng-conditièn.

® ULOTH en
T KOLFF 's-Hage, SNABILIÉ.

@HJM#H®H^H®H«H»H#H®M®H#M#H®H«H#

Scheepsbouwwerfmet dwars,
helling, lang 50 Meter.
"

Stoombooten-, Banjer-

ei

Spoorwepateriaal.

IJzer- en Kopergietery.
Zware en lichte

(259)

SMEEWERKEN.
Kettingen met CertifiAnkers enLloyd's
caat van

en Bureau Veritas.

Het volgende voorbeeld
vervallen in 1892.
Polis No- 70'450 °P het leven Tan D' B' Jt: 268 Conover St Bro°Wyn N. T. Gesloten in 1872. Ouderjaren. Jaarljjksche premie
485,30. Totaal bedra
dom 30 jaar. Bedrag der polis 10,000. Betaalbaar na 20
aan den polishouderterugbetaald $16321,20
Contante
waarde
der premiën, betaald gedurende 20 jaren, $9706.

a
zouden zgne engena.men w.ovo neoDen ontvangen; aangezien hn echter
deze periode, ware overleden, dan
bjj het eindigen der periode, m contanten $ 16321,20, d. w. z. $6615,20
niet o verleed, ontving hfl
meer

dan de premie door hem betaald.
M. a. vr. hg genoot de voordcelen eener Levensverzekering gratis en accumuleerde $485,30 per jaar,
vermeerderd met rente op rente,

: »*efte« "r.
lichtingen

AurvrmronAiur

9pStT^ "ï£
Heer N. A.
£JS?S
A KONING,
KONING InspecW
W?""enPSHootd-Agent
ook ba den
***** Z "T£
103

Oranjeplem, 's-Gravenhage.

(8615)

Water-tienees-lnrichting en Badplaats
„FRIEDRICHSBAD",
(2201)
Schwelm in Westfalen.

van
Volledige Waterkuur. Behandelingnaar het Systeem
ElectroKneipp. R^meinsch-lersche Baden, Russische Dampbaden,mageren,
Massage en Heilgymnastiek, Mitehell's kuur voor
Matigheidskuren. De Inrichting ligt op 20 minuten afstands van de stad,
omgeven door zeer oude en
aan de vroegere Scliwelmer
billjjk. Het ftoßpwfa» vwsAafl
uitgestrekte Parken. Pensionprgs April.
Dr. bOJd.JI.Ji.IjJ!..
nadere inlichtingen. Opening einde

ïhera££,

Ein ni naar Cal»
Marketstreet

geven

Sver

alle inlichtingen omtrent aankoop van Land, berekenii^en
en opbrenghet uitzetten van Boom- en Wijngaarden
en verder alles wat tot vestiging in Californie
inlichtingen bij

Geïllustreerd Tijdschrift gewijd
TTTlfn
0l]\J\(1 Hl |\ KuHst eu Kunstindustrie ten

Hulk) zichte der Huiselijke Inrichting.

I

E M. ie Koeiiiß-Eepnles.
Vereertdemet de ffieetenii mverschillende
Weekbladen.

H. BUBGERS, Deventer-

’

Mm vrage vooral Ko. 3 ter inzage.

___

wordt verkregen
1111 "*«««.■*.«»»
lig? g ||JP
door het lezen van
onafhankelijk
Igfa
Oliljliu
1 het
Jl*»" «*m»**w
1 financieel blad

..

. B|

An- blad in Neder- H
's e^
Ü■ TkU
en verschijnt driemaal 'a weeks: H
____J_!ll XHÏ^TTTJO
J3lli«Ul*Ö land
Dinsdag, Donderdag en Zaterdag.
fW
1 Xs
ül

1 ï3S2i

TJI?TTT[?Ö wordt door erkende autoriteiten geredi- g
jDÜiIJJiÖ geerd; zij kan bogen op de meeste be- gj
langstelling van den kant der haute H
finance zelve, en in de kringen der H

I

I

toelichtingen den B
"DÏ?TTOCI B*°lt door bevattelijke
JjJjiU ÜÖ lezer in staat zich een zelfstandig oor- fl
deel omtrent alle vraagstukken met Bj
betrekking tot den fondsenhandel te IS

Inhoud en strekking zijn geheel verschillend van

hetgeen anders op fin. gebied wordt gepubliceerd.

Gelieve de toezending van gratis proef(765)
nummers aan te vragen bij den

f B:!f~

J

t
taDame,
33 j., P.
goed uiter
en ontw., met eenig,
JOK, besch.
wein'8 vermogen, wenscht
v=^fSBWUsm. m. een besch. wetensch.
r' uit den m«er deft. st,
2" vaste
-?eShefst
een
Rjjksbetrekk. bekL

(2546)

Demi-Saisons, Jassen, Vesten, Pantalons en Dames-Garderobe prachtig

mtgestoomd en van allevlekken
en in drie dagen gereed

gereinigd

ileuren opgeverfd.(llB3)
"
Chemische
Wasseherij en Ververij,
Haarlemmerstraat 36.

",

Ie soort Roomboter!

4 Kilo netto fr. remb. f 4.40,

Gr. JAGER,

«.,.
WU)

VUdder bij Steenwijk.

DAVÖS^PLATZ;
Pension
Gelria.
Pension, Prospect,

Holl.

en Holl.

reier. 0p aanvr. ter beschikking.
(8895)

"

officieele wereld, alsmede bg duizenden B

1 -H^ïll

huw^w_kT

._
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meeste veilü| De meest verzekerde
aan ■De
tegen verlies I vermeerdering van fortninl
0p-

I

4

den Heer W. P. POOK VAN BAGGEN

tjjdeljjk te Apeldoorn.

Het kunstminnend Publiek,' dat prgs stelt op smaak in de
wordt aanbevolen zich te abonneeren op

huiselijke omgeving,

Huwelijk.

Een Heer, 30 j., van zeer goed*
tamihe.zoekt eene lieve Vrouw,
zelfden leeftijd, fortuin niet ver'
«nacht Br. fr., liefst met Portret,
wordt teruggezonden,
w+
lettplr-S?o,
p 859, N. v/d D.
(2545

**■ "*>*_ Mei m. (terug) z.
of portr»
J
Kiosk Weteringschans,
lett. O.

en REINDERS,
Firma VAN RAGGEN
1021%, San-Francisco,
n°°Nii«e
gepens.

..1U

ïiWiiiez,

.
73 Koii.iNcd.tirofsinc<leri|
—
LEIDEN.

volgens

—
-,

(2566)

Amsterdam, Warmoesstraat 126.

v. LOHE.
è
Dr. controle
van onder
KlserdroppeSs
tegen
alle
X
recept
het
en
namaak.

Amsterdam.

,

sten daarvan

Dag-en
gunstige beoordeeling in
Zie
Het Dagblad van Z.-Holland en 's-Gravenhage zegt o. a. in zgn No. van
10 April jl.: „Zeker is het, dat „Ons Huis" de aandacht van het lezend
publiek ten zeerste verdient. Vereerd met de inteekening van H. M.
de Koningin-Kegentes, stelt dit Maandschrift zich ten doel een leiddraad te zijn voor het kunstminnend publiek, terwijl alles vermeden
wordt wat technisch is.
Allen, die prijs stellen op smaak in hun huiselijke omgeving, zg
het Tijdschrift ten zeerste aanbevolen. Zeer belangrijk zgn de Artikelen die er in voorkomen, vooral is dit het geval met „Smaak in de
huiselijke inrichting" en „Het Huis en zg'n poëzie". De Novellen zgn
steeds zeer boeiend geschreven. In No. 3, dat bijzonder fraai genoemd
1 mag worden, komen een vgf-eft-twintigtal keurige Gravures voor, die,
evenals de geheele uitvoering, de duidelijkste sporen toonen van de
buitengewone zorgen, die er aan gewijd worden. De abonnementsprijs
is slechts f 1.10 per kwartaal, een prgs, die zeker niet afschrikt
Eerste Nederlandsche Rijwielen-Fabriek,Bekroond te waai zooveel degelgks wordt aangeboden", enz.
Abonnementsprijs 1.10 per kwartaal.
Arnhem, Amsterdam en Antwerpen.
Men Abonneert zich bij alle Boekhandelaren en bij de
Eerste klas Materiaal in bewer(7936)
king; zeer lage prijzen.
(1817)
ADMINISTRATIE,
Een zeermooie, solide Machine
415, Amsterdam.
Keizersgracht
Deze
geleverd
van af/ 118.
"wordt

met Cushion Tyre vanaf ’l4O,
met Pneumatic Tyre in diverse
goorten tot zeer billijken prijs.
VBAAG PRIJSCOURANTEN.

(1995)

— — tot / 700.
— ’365.
— 135. — tot ’6OO.

’
’ ’ ’

Instrumenten worden

°-fflM

nen in de onmiddellijke nabijheid
van het Bosch.
Gelegenheid voor BDITENPAETIJEN.
Uitspanning voor PAABDEN
(3109)
en RIJTUIGEN.
Bij eiken Boekhandelaar te*
(2007)
bekomen:

-m |

en ORGELS

Sterling

65. — 80. —
fLevering
verpakking

men zie ook toe,

de geschiktste en beste Zeep der
rlannliiLr*r«h
dageiiJKSCn nohru'tli
yeOrUIK wereïd. Prijs 25 Cent. Te verkrijgen bg

JÊÊr KOORTSWEREND
ÊÈÊtSg^éM H-g MAAGVERSTERKEND £ ||j

— f 290. —

AMERIK ORGWLS van

graclit No. 94, Amsterdam.

GROOTZOMERZORG.
BLOEMENDAAL.

worden na ontvangst van slechts
Een Gulden franco verzonden
door p. H. J. E.EYNET DE LA
KUE, Goedk. Muziekh., Utrecht-

"Warmoesstraat b/d Oudebrugsteeg, Amsterdam.
Wilhelm
PIANINO'S uit- de beroemde fabrieken Julius Feubich.
Emm su. — Glas&C°. —L. Mors. —Th. Mann. P.Scharitf.—E. Krauss.

Doering's Zeep met kl Uil,
dat men ze werkelgk krgge, want zg is voor het

bijna alle

I

p;VAN'LËEDWK!Vft%OON f

73

Bg het koopen van ZEEP vrage men niet alleen

Ijzersterk,

(9717)

Bovengenoerede 15 prachtige

Muziekstukken, in nettenband,

P°lis-

Gedepon. Waarborgfonds te Amsterdam, ten behoeve der Polishouders in Nederland $ 100,000 aan Effecten.

en gros en detail.
Machinale Breifabriek.
Spuistr. B/d Molst. 105,Amst.
BEWDIEN & C°.

Espagnoles)

toont aau de resultaten van eene Gemengde verzekering 20-jarigetontine-

-!..<.-. «en 4.
NeW-XOrK.
1859 te ut
Opgericht
✓%

Tricot JowMen.
enorm succes,

likwidatiel

TE ©EN TIXATIIPiIJS.
pt De iüJßüu zin Wti powi ra 9 tot 5 m des smis ra 7110 w.

J. STEAATHOF,Wijnhandelaar,

' Loopende

(Danses

schestraat 35,

,
.
LEVKNSVKIIZEKKIHNG-MAATSCïIAPPIJdor Vereen.Staten.
m

(9151)

Piano-Muziek!
SPANISCHE TaNZE.

wegens sterfgeval en algeheele

ksjsbh

.

"^D^J^D^^D

door Moritz Moszkowski
en Wilhelm Kien z 1.

Boom- en Bloemkwetkerij, Boskoop.

~~~~'aam. aaresn

193.1

Hieuwend ij k

Wit en zwart, fraaier dan Marmer en in den dampkring niet
dof wordend, met gegraveerd verguld of glans relief letters op doffen grond. Losse vergulde en
melkwitte glazen letters.Marmerglazen, Toonbankladen, enz.
ANTON BOUVY's massief
zwart en wit glazen Schooien Teekenborden en Leien.
Men gelieve steeds Voornamen

1

11

|

Bekende Prima

HANDSCHOENEN

voor Dames, Heeren, Kinaeren, ook Officier-, Militair-, Hy- en Koetsiers-

nandschoenen.

IA

En Gros-Magazjjn:

U GANT DOR

N. Z. Voorburgwal 298
over de St. Luciensteeg.
Détailverkoop tot 8
uur.
Handschoenen mogen gepast worden.
(41)

Stoomdrukkern van
ROELOEEZEN & HUBNER
Amsterdam.

HET NIEUWS

Tweede Blad.
Verhuizingen.
Ter voorkoming van oponthoud of verwarring, gelieve men bij evenlueele verhuizing er aan te denken niet enkel het nieuwe
adres aau onze Administratie op te geven,
maar ook het volledige oude adres daarbij
te vermelden.
De Directie.
De Heer Gladstone over het kiesrecht
voor vrouwen.
Men schrijft ons nit Londen:
Bij den uitgever John Murray heeft een pamflet van den Heer Gladstone het licht gezien,

waarin het stemrecht voor vrouwen besproken
wordt. (Feit en inhoud werden reeds iortelijk
door ons aangekondigd. R e d.) De brochure is
geschreven in den vorm van een brief aan den
Heer Samuel Smith en is gericht tegen het
in de volgende week in behandeling komend
wetsontwerp van Sir Albert Rollit, waarin voorgesteld wordt het kiesrecht aan vrouwen toe te
kennen. In liberale kringen is ce meening over
dit ontwerp verdeeld; sommigen zijn er voor,
anderen tegen, en de brief van den Heer Gladstone, ofschoon op het oog een philosophisch
betoog, schijnt slechts eene poging om eenheid
in de liberale gelederen te brengen. De grijze
staatsman betoogt, dat het wetsvoorstel eene te
enge strekking, heeft daar het kiesrecht daarbij
alleen aan ongetrouwde en niet ook aan de getrouwde dames wordt toegekend; dat de toekenning van kiesrecht aan vrouwen nietbehoort
te geschieden zonder rijpe overweging en toestemming van het volk; dat het niet vaststaat
dat vrouwen het kiesrecht verlangen; dat het
recht om te kiezen ook medebrengt het recht
om lid van het Parlement te kunnen worden;
dat hare toelating als Parlementslid en uitsluiting van ambten, bijv. die van de rechterlijke
macht, eene ongelijkheid in het leven zou roepen,
die gevaarlijk kan wordeu; dat de voorgestelde
maatregel ingrijpt in de behoorlijke vervulling van
huiselijke plichten dat, ofschoon men in eenige
hoogescholen, in eenige beroepen en in eenige ondergeschikte rangen van publieke actie reeds zoover gegaan is, dat de voorstellen om verder te
gaan een schijn van aannemelijkheid hebben,
toch slechts de schijn alleen bestaat en het niet
raadzaam is een stap te doen, zonder overtuigd
te zijn van de veiligheid daarvan, en dat hij op
deze gronden, alsook met het oog op de onrijpheid der publieke opinie over hetouderwerp.de
hoop uitdrukt, dat het Lagerhuis zal weigeren
het wetsvoorstel bij tweede lezing goed te keuren.
De brochure wordt door de conservatieve partij
vrij algemeen goedgekeurd en door de liberale
bladen aangenomen niet zoozeer als een ernsiig
argument tegen het kiesrecht der vrouw, dan
wel als een argument tegen een ontijdigen maatregel. Ei- bestaat namelijk eene liberale vrouwenvereniging. Een der oogmerken dezer vereeniging is: „het verkrijgen van rechtvaardige wetgeving voor vrouwen." Een gedeelte van het
bestuur der vereeniging is ten gunste van de
toevoeging aan die zinsnede van de volgende
woorden: „waaronder het recht om leden voor
het Parlement te knnnen kiezen." De overige
bestuursleden zijn daartegen, en zoodoende is
eene quaestie ontstaan, die bij de aanstaande
verkiezing voor een nieuw Parlement van
groot belang kan worden, daar de dames
haren invloed op de kiezers tegenwoordig
zeer sterk doen gelden. Nu zijn ook de
dames-voorstanders van het kiesrecht voor vrouwen onderling verdeeld. Eenigen hunner zijn
tevreden met het wetsvoorstel van Sir Albert
Rollit, omdat een half ei beter is dan een leen-e
3op, terwijl anderen zoozeer doordrongen zijn
ran het feit, dat gehuwde vrouwen beter geschikt
eijn, dat zij het voorstel zonder die uitbreiding
geheel verwerpen. Verdeeldheid zon thans zeer
ongelegen komen, en vandaar de poging om de
quaestie te verdagen en een streven om argumenten te vinden, die wel wat ongerijmd naast elkander staan. "Want zooals de „Pall Mali" doet
uitkomen, verklaart de Heer Gladstone eenerzijds,
dat het voorstel eene to enge strekking heeft,
terwijl hij anderzijds te kennen geeft, dat geen
ander ontwerp hem voor het tegenwoordige zou
bevredigen.
Dat overigens vrouwen ook op wetgevend
gebied zeer goede diensten kunnen verleenen,
hebben zij meermalen bewezen. Men heeft
slechts de namen te noemen van Miss Oons
en Miss Cobden, leden van den Londenschen „Oounty Oouncil", Mevrouw Besant, lid
van den Londenschen, Mevrouw Scott, van den
Manchesterscben, en Miss Rowland Hill, van den
Edinburgscheu „School Board", enz., terwijl
vrouwen zich reeds lang naam gemaakt hebben
in verschillende beroepen, die vroeger voor haar
geheel gesloten waren.

—

30 April.

—

Olographische testamenten.
De Minister van Justitie heeft het afdeelingsverelag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot
wgziging van art. 980 B. W. beantwoord. Daar dit
wetsontwerp uitsluitend ten doel
om in de
wet uit te drukken wat met betrekking tot derechtskracht der olographische testamenten moet geldon,
waaromtrent het voorstel strekt om te bepalen wat
geacht moet worden de bedoeling van den wetgever

van 1838 te zijn geweest, wat tot voor weinige jaren
als bestaand recht werd ondersteld en wat voor de
behoeften der practgk wordt geëischt
zou het,
zegt de Minister, aan het doel ten eenemale vreemd
zgn, in het ontwerp bepalingen op te nemen, die de
strekking hadden, ook andere wgzigingen aan te
brengen.

—-

Voor zooveel het niet wenschelgk werd geacht in
artikel 980 neer te schrgven het vermoeden, dat gevolg is gegeven aan art. 979 B. W. ingevolge waarvan het olographisch testament geheelmet de hand des
erflaters geschreren moet zijn, komt de Minister aan
die bedenking tegemoet door eene wijziging ran de
redactie. Voor kwade praktgken behoeft, volgens den
Minister, geen vrees te bestaan, omdat het ologra-

VAN DEN DAG

VAN MAANDAG

phisch testament aan den notaris, hetzij open of
verzegeld, wordt aangeboden eu van dat oogenblik
deel uitmaakt van zijue minuten/waarvan blijkt hetzij
door de akte van bewaargeving of wel door de ver.
klaring van den erflater op den omslag.
De Minister is intusschen te rade geworden om het
bestaande art, 980 onveranderd te laten, maar de
bedoelde wijziging te regelen in een nieuwe alinea,
luidende als volgt: „De als olographisehe uiterste
wil door den notaris in bewaring genomen akte
wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed
met de hand van den erflater geheel geschreven en

2 MEI

1892. 2e BLAD.

Bg Kon. besl. zjjn de luit.-kolonels J. O. Santliaomdat de notulen niet waren gearresteerd,
N. H. A. Camp, van het 5e en 8e reg.
en dit ia
strijd te achten is met de wet,
laatstgenoomde op zijne aanvrage, op pensioen gesteld, eerstgenoemde
Redenen waarom zö zich wenden tot Uwe Majesteit
1800 en laatstgenoemde
1875 's jaars.
met eerbiedig verzoek, dat het Uwe Majesteit moge
behagen, gemeld Raadsbesluit te vernietigen
Bij Kon. besl. zjjn benoemd bö den generalen
en ran
tot majoor, de kapt. A. R. Krayenhaff van de Leur, kracht te rerklaren ds ophefling der schorsing
boven
van dien
bij den provincialen
tot luit.kolonel, de majoor W. J. von Leschen, prov. adjudant bedoeld.
Hetwelk doende,
in Friesland; bij het wapen der infanterie, bö het
Van Uwe Majesteit de gehoorzame dienareö
2e reg., tot majoor de kapt. J. L. A. C. de Bock, van
het reg. grenadiers en jagers; bö het 3e reg., tot
(was get.) M. L. Vkenenbos.
luit.-kolonel, de majoor F. W. A. Baron van Dedem
„) A. L. Verwoebd.
(„
van Driesberg, van het korps; tot kapt., de Ie luit.
geteekend te zijn."
C. A. Engelbregt, van het instructie-bataljon; bij het
In antwoord op dit request is door Ged. St. het
Deze zelfde bepaling wordt tevens toepasselijk ver5e reg. tot majoor, de kapt. G. van Tienhoven, adjud. navolgend schrijven gericht
aan den Burgemeester
klaard op den^uitersten wil, bij art. 988 bedoeld (door van het reg. grenadiers en jagers; bij het 6e reg., en aan den
gemeente
Rsad
der
Brielle :
luit.,
tot
le
de 2e luit. P. J. A. Vintges, vau het korps;
een erflater gemaakt, die niet spreken kan). Beide
Aan den Burgemeester te Brielle.
bepalingen znllen ook toepasselijk zijn op de voorde bö het 7e reg , tot kapt., de le iuit. L. A. de Jong
van Lier, van het instr.-bat.; bö het 8e reg., totluit.Wö hebben de eer U hierbö te doen toekomen
inwerkingtreding dezer wet afgegeven testamenten. kolonel, de majoor
H. B. de Blij, van het 2e reg.;
een door ons nan den Raad gericht schreven, waarbg,
tot le luit., de 2e luit. D. Overdiep, van het korps — namens den Heer
Minister ran Binnenl. Zaken, den
Bjj Kon. besl. is J. 11. Schutter benoemd is de titulaire rang van maj. verl. aan den kapt. A. 0.
Raad in overweging wordt gegeven, zijn besluit van
Alma, van den staf der
werkzaam bij het Dep.
tot burgemeester der gemeente Oldekerk.
den 7den dezer in te trekken, daar het anders aan
van Oorlog;
is in raug en betrekking overgeDe St.-Ct. no. 101 bevat de wet ran 5 plaatst bö den generalen stat', de luit.-kolonel W. G. Hare Majesteit de Koningin-Weduwe-Regentes ter
F. Snijders, van den staf der
April jl., ter goedkeuring van de overeenkomst behoofd der He afd. vernietiging zou moeten worden voorgedragen.
Daar het hier een zeer spoedeischend geval betrekkelijk deu onderhandscheu verkoop van eeue van het Dep. van Oorlog.
strook grond lang 3 den Rijksweg van Delft naar
Bö Kon. besl. is met 1 Mei benoemd bij het wapen treft, gelieve U den Raad onverwijld bijeen te roepen,
der infanterie en bij den staf van het wapen, tot ter behandeling van ons bovenbedoeld
Maassluis, aan de Deljlsche distilleerdèrij, gist- en spischröven.
inspecteur van het wapen, de gen.-majoor H. F. C.
De Heer Minister dringt er mede op aan, dat
ritusfabriek.
Hardenberg, commaudant van de 3e divisie infanterie.
„intrekking zoo spoedig mogelijk plaats hebbe en
Bij Kon. besl. is de generaal-majoor Dr. M. R. TimDe Minister ran Koloniën heeft den
verwacht
daaromtrent binnen weinige dagen ons
Heer D. A. Scholten gesteld ter beschikking van den merman, inspecteur van den geneesk. dienst der
bericht."
nader
landmacht,
met
pensioen
1
Mei
op
gesteld
2700
Gouv.-Gen. van Ned -ludië, om te worden benoemd 's jaars, met dankbetuiging
Het bericht van 't Raadsbesluit zien wö dan ook
voor de zeer goede dientot onderwijzer 3e kl. bij het openbaar lager ondersten door hem gedurende zijne veeljarige militaire met den meesten spoed tegemoet.
wijs voor Europeanen eu met dezen gelökgestelden loopbaan
in rersohillende betrekkingen, laatstelqk
De Gedeputeerde Staten der
in Ned.-Indië.
vooral als inspecteur van den geneeskundigen dienst
prov. Zuid-Holland.
der landmacht, aan het leger bewezen.
In de aanstaande buitengewone ver(was get.) Blussé, l. \Voorzilter.
Bii Kon. besl. isdemajoor-rnagazjjngadering van de Prov. Staten van Friesland, zul(„
„) Tavkneaat, Qrifjkr.
meester
der artillerie te Naarden D. G. T. G. van der
navolgende
len de
voorstellen van Ged. Staten worVoort Maarschalk op pensioeu gesteld
's-Gravenhage, 25 April 1892.
1600 's jaars.
den behandeld: onder .de inkomsten der prov. beBij
is
wapen
Kon.
besl.
benoemd
het
der
bij
argrooting op te nemen een bedrag van
Aan den Raad der gemeente Brielle.
23,489.27^, tillerie, bij den staf van het wapen, tot majoor-maals batig saldo van het vorig jaar
aan de uitgagazjjnmeester te Naarden de kapt. A. Harrebomée,
Schorsing leeraar
ven toe te voegen 27,000, tot verbetering van de van het 3e reg. vestiug-artillerie. ,
M. O. Brielle.
vaart van Leeuwarden naar Harlingen,en / 10.604.40
De kapt. va n den gener al e n st af A R.
als subsidie aan de gem. Wonseradeel voor het opDoor den Miuister van Binnenlandsehe Zaken werd,
Kraijenhoff van de Leur, toegevoegd aau den comruimen van de Tjerkwei-derzijl; — een nieuw artikel mandant van de stelling van Amsterdam,
met verzoek daaromtrent te dienen van bericht
is bevorop de begrooting te brengen, als kosten ter gelegenen raad, bö kantbeschikking ran den leden
derd tot majoor bij dien staf.
April 1.1., no. 1634 Afd. O, in onze handen geheid van het bezoek der Koninginnen aan de
De 1; apt.-1 u i t. t/z W. J. Der
ui t Oos tprov. Friesland.
Indië in Nederland teruggekeerd, is op nonactiviteit steld een adres ran de heeren M. L. Veenenbos en A. L. Verwoerd, wethouders uwer gemeente,
gesteld.
Met 1 Mei wordt het telegraafkanaan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe-Regentes
toor in het station der Maatschappij tot Exploitatie
Hr. Ms. schroefstoomschip 4eklasse ran het Koninkrijk, vernietiging
verzoekende van het
vau Staatsspoorwegen te Hemmen aangeduid met Lombok, onder bevel van den luitenant ter zee der
lste klasse M. F. Tydeman, is den 29n dezer vau besluit vau Uwen Raad van 7 April 1. 1., waarbg
den naam Hemmen-Dodewaard.
vertrokken, ter voortzetting van de reis naar buiten effect wordt gesteld een besluit van BurgeDit kantoor, thans alleen aangewezen voor d9 Aden
Oost-ludië.
meester en Wethouders tot intrekking der door hun
aanneming van telegrammen en voor de aflevecollege uitgesproken schorsing van den Heer J. H. van
belooning
Ter
ranlangdurigenovering van tijdingen met de aanwijzing „station resLeeuwen, als leeraar in de wiskunde aan de Hoogere
rigen en trouwen dienst zijn bij 's Rijks werf te
tant", zal, te rekenen van denzelfden dag, ook open
Amsterdam uitgereikt: a. de gouden medaille met
Burgerschool uwer gemeente.
zijn voor de ontvangst en aflevering van alle teledaaraan verbonden gratificatie van 100 aan den
Wij hebben daaromtrent aan genoemden Heer Minisgrammen voor en in de richting naar Dodewaard.
scheepmaker J. L. Kannegieter, aan den scheepstimter
als ons gevoelen te kennen gegeven, dathet door
merman C. Jongste eu aan den blokmaker T. W.
Op de laatstgemelde tijdingen zijn de regelen omUwen
Raad met 7 tegen 4 stemmen genomen besluit
Klapmcyer; b. de zilveren medaille met daaraan
trent de heffing van bestelgeld van toepassing.
verbonden gratificatie van ’5O aan deu schrijver le
strekkende tot vernietiging van het door B. en W.
De Heer Mr. J. Heemskerk Azn. heeft kl. W. L Andriessen, aan den machinist P. Huisken, genomen besluit, waarbij hunne vroeger uitgesproken
den frcheepstimmerman J. Paulie, aan de bankde benoeming tot voorzitter van de conservatieve aan
schorsing vau den leeraar van de H. B.
werkers 'I. H.
G. N. Bemmert en W. Zwier, Van Leeuwen, werd opgeheven,ongetwgfeld, den Heer
kiesvereeniging Vaderland en Koning, te 's Gravenaan den conserveerdei- L. Kaptein, aau den werkkrachtens
hage, aangenomen en zou de heden te houden verhet bepaalde bö art. 153 der gemeentewet, behoort
tuigmaker C. Lichtenfeldt, aan de stokers P. Hakker
gadering, tot het stellen van candidaten voor de en C. J. Velting eu aan den werkman J. T. Hutten. te worden vernietigd, en zulks op grond, dat,
Statenverkiezing, leiden.
blökens het bepaalde bö dat artikel, juncto art. 150
Schoolnieuws.
de beschikkingen van B. en W., evenzeer als die
De Heer Mr. A. A. W«v e, president der
van den Raad, alleen door de Kroon kunnen worden
Arrond.-Rechtbank, te 's Gravonhage, die sedert
Bij Kon. besl. is met 1 Mei benoemd
geschorst en vernietigd.
geruimen tgd aan eene ernstige ziekte leed, is thans
tot onderwijzer aan de Rgks Kweekschool voor onWij merkten voorts op, dat, zooals blijkt uit de
derwgzors
Middelburg
te
J. H. van der Bel, aldaar.
hersteld.
bepalingen, opgenomen in de art. 29 en 30 der wet
De uitslag van de Donderdag gehouDe Statuten der Vereeniging van
op het middelbaar onderwgs, de wetgever tot de bezittiug van den Brielschen Gemeenteraad in zake
den
slissingen omtrent de schorsing van leeraren aan
Deurwaarders der directe belastingen in Nederland,
het al of niet aanblijven van den Heer VanLeeuwen gemeentescholen als de onderhavige,
gevestigd te Utrecht, zijn opgenomen in de St.-Ct.
met uitsluiting
als leeraar aau de Hoogere burgerschool is gisteren van andere machten, geroepen
No. 101.
heeft de colleges van
medegedeeld. Hier volgen ecu paar der gewisselde B. en W. en die ran Gedeputeerde Staten,
en zulks
Tothoofd-ingejland van het 3e district stukken :
de
waarborg
als
voor
betrokken
leeraren.
waterschap
„Hegcop
van het
genaamd de Lange
Het reqnest, door de beide wethouders der geVolgens algemeene rechtsbeginselen is de macht,
Vliet," is gekozen de Heer G. j. F. Du Marchie van
meente
Brielle aan H. M. de Koningin-Regentes
Voorthujjsen, te Utrecht.
die te beslissen heeft orer de Traag: of eene schorverzonden, was van den volgenden inhoud:
sing al dan niet zal worden uitgesproken, ook uitDoor de directie der IT. IJ. S. M. we r d
Aau H. M. de Koningin-Weduwe-Regentes.
sluitend de geroepene, om zoodanig schorsingsbesluit
openbaar
in
het
heden
aanbesteed bestek 524: de
Mevrouw!
weder in te trekken, tenzij (gelgk bijv. in art. 30 der
levering van gegoten ijzer voor de centrale werkGeven met den meesten eerbied te kennen Martinus wet op het lager onderwijs van 1878) een andere
plaats te Haarlem, gedurende 1 Mei 1892 tot uit".
April 1893, in 5 perceelen. Laagste inschrijvingen Lucas Veenenbos eu Arie Leiu's Verwoerd, Wethouautoriteit daartoe bepaaldelök is aangewezen en, bewaren, voor perceel I, Pletterij, Fnthoven & 00., te
ders te Brielle.
houdens het recht der Kroon, tot vernietiging op
's Hage, voor le gedeelte 7.06, 2e ged. ’6.80, 3s
Dat in de vergadering van Burgemeester en Wetgrond van sti'ud met de wet of het algemeen belang,
ged. J 6.54 en 4e ged. f 6.28
voor perceel 11, P.
Fontaine, te La Hestre, België, voor ’8.20;
voor houders van den 27en Februari 1.1. de Heer J. H. Vau krachtens het bovenaangehaald art. 153 der geperceel 111, firma Barneveld &
te Leiden, voor Leeuwen, Leeraar in de Wiskunde aan de Hoogere meentewet.
voor perceel IV, IJzergietery „l'rins van Burgerschool alhier, is geschorst, op grond dat hij
’5.17;
Tevens gaven wg daarbij als on3gevoelen te ken»
Oranje", te 's Hage, voor 8.15 — voor perceel V,
beschuldigd werd, als zou hij ouzedelgkehandelingen nen, dat een beroep als in uwen Raad geschiedde
firma Barneveld &
te Leiden, voor enkele rooshebben gepleegd.
op art 134 der gemeentewet, niet kan opgaan, omdat
ters ’5 12 en voor dubbele f 5.40.
Dat naar die handelingen ecu onderzoek is ingede taak van B. gen W. ten deze in eenige ander*
Door d ij kg raaf en heem raden van het
steld door de Rechterlijke Macht te Rotterdam, die wet (die op het M. O.) is geregeld.
waterschap „de Purmer," is te Edam aanbesteed:
Ging dit beroep op, dan zou de Gemeenteraad
èn aan den Heer Van Leeuwen èn aan de Commissie
het herstellen van negen watermolens, om op 15
op
bevoegd zgn omtrent besluiten van Gedep.
van
Toezicht
liet
M.
O.
heeft
te
kennen
gegeven
evenzeer
September a. s. iv geheel maalbaren staat te worden
dat er geeuerlei aanleiding bestond deu Heer Van
betreffende schorsing ran leeraren, beslissinopgeleverd. Er waren 10 inschrijvers ; de hoogste
was voor de geheele massa, de Heer .7. Uille, te
Leeuwen gerechtelijk te vervolgen, hebbende de gen te nemen, wat toch ongetwgfeld weinig zou
Urseiu, voor ’16,990. De minste do Heer W. GlatikeHeer Ollicier van Justitie mondeling aan B. en VV. strooken met de beginselen ran ons Staatsrecht.
voorfc Cz., te Maarssen, voor ’15,770.
medegedeeld, dat het hem voorkwam, dat de Heer
Wij merkten eindelgk nog op, dat de bedoelde leeLeeuwen het slachtoffer was geworden van raar thans feitelijk gebukt gaat onder eene door den
Van
Candidaten Provinciale Staten.
kleiusteed.^che praatjes.
Gemeenteraad uitgesproken schorsing, terwijl die beI n he t district Venlo hebben dea fDat
de
Keer
Inspecteur
ipsis rerbis bg art. 29 en 30 der wet op
van
M.
O.
te
's-Hage
roegdheid
het
tredende led»>n, de heeren L. Berger eu J Janssen, tot tweemaal toe te
Brielle is geweest, de zaak heeft het M. O. alleen aan B. en W. en aan Gedeputeerd*
zich weder op de gewone wijze bg advertentie bij de
oaderzocht en geadviseerd tot de opheffing der Staten is opgedragen.
kijzers aanbevolen.
schorsiDg.
Op grond van het bovenstaande hebben wg deil
De centrale anti-rev. kiesvereeniDat W. en W. dan ook in hunne vergadering van Heer Minister van Binnenlandsehe Zaken in overging in het district Voorst heeft tot candiduteu
den Sen April 11. de schorsing hebben opgeheven ca weging gegeven aan Hare Majesteit de Koningingesteld: de heeren G. I. M. Oudenampsen, te Zutdaarvan mededeeling gedaan aan den Raad, waar de Weduwe-Regentes ran het Koninkrgk roor te stellen:
fen, en P. Roodhuijzen, te Venendaal.
leer ingang heeft kuuuen vinden, dat, krachtens art.
a. het besluit ran den Raad uwer gemeente vaa
De liberale kies ver eeniging,,Zeist" 134 der Gemeentewet, de Raad die schorsing had op 7 April 1. 1., waarbg de door B. en W. by hun beheeft gekoien tot candidaten in het district Amete
zoodat de Raad bij meerderheid van stemsluit van 5 April te roren uitgesproken opheffing der
rongen: de heeren C J. Kueppelhout van Sterkenmen heelt besloten de opheffing der schorsing te schorsing ran den leeraar Fan Leeuwen aan de H.
burg en F. Labouchère.
vernietigen en andermaal genoemden leeraar heeft Burgerschool werd -verklaard te zgn in strgd met de
Evenals de Heer H. P. Hoogland, te
gebracht in den staat van schorsing.
wet, te rernietigen;
Ferwerd, heeft thans ook de Heer W. Sijtsiua, te
Dat adressanten zich met dat Raadsbesluit niet
b. te bepalen, dat het genoemd besluit van B. en
bedankt voor de candidatuur der
kunnen vereenigen.
W., dd. 5 April 11. alsnog van kracht is.
a.-r. partij in het district Dokkum.
Dat immers art. 29 der Wet op het M. O. duidelgk
Bg missive van 23 dezer n°. 1754, afd. 0., deelt
De Haagsche kiesvereeniging der uitdrukt, dat B.
W.
en
te
en
de
Minister ons mede, dat Z.E. zich met ons advies
schorsen,
hebben
niet
wegens onvoltalligheid der
„Nationale Unie"
Donderdagavond gehouden vergadering, besloten de Raad, zoodat ook de opheffing der schorsing moet vereenigt, en noodigt ons uit uwe. vergadering
ditmaal haierzgds geen candidaten te stellen voor uitgaan van dezelfde macht, die haar uitsprak, daar, namens hem, Minister, in overweging te geven:
de Provinciale Staten.
zoo de Raad daartoe bevoegd was, ook de schorsing,
het besluit ran 7 April 1892 in te trekken, daar
De kiesvereeniging „Kiesrecht is die Ged. St. volgens dat art. kunnen opleggen, conhet anders aan Hare Majesteit de Koningin-WeduweKiesplicht", te Zaandam, heeft de beide aftredende sequent doorgeredeneerd, ock zou moeten worden Regeutes ter vernietiging zou moeten worden voorleden, de heeren C. Corver van Wessem en D. H.
opgeheven door den Gemeenteraad, krachtens art. gedragen.
Zwaardemaker, candidaten gesteld.
Wij hebbeu de eer door deze aan 's Ministers uit134 der gemeentewet, een dankbeeld, dat te ongeryind is oiu daarbij een oogeablik stil te staan.
noouiging gevolg te geven.
Marine en Leger.
Dat bovendien zeer zeker, nu B. en W. de schorGenoemde Minister voegt aan zgne uitnoodiging
Bij Kon. besl. zgn: de generaal-masing hadden opgeheven, de Raad geen macht had
nog toe, dat het in de bestaande omstandigheden
joors J. N. A. Baron Tneis van Amerengen, inspecteur
noodig is, dat de intrekking too spoedig mogelijk plaat»
der infanterie en gouverneur der residentie, alsmede den Heer Van Leeuwen opnieuw te schorsen.
L. J. 3. A. Joost, commaudaut der 2e divisie inf., met
Dat adressanten het genoemd Raadsbesluit van hebbe en Zgne Excellentie dus binnen weinige dagen
1 Mei op pensioen gesteld 2700 's jaars, en is aan den 7den April hierbg gaarne hadden overgelegd
en de beslissing door onze tusschenkomst tegemoetzieW;
genoemdeopperofficieren dank betuigd voor de goede
De Gedeputeerde Staten der prov. Zuid-Holland:
dit
gevraagd
Burgemeester,
hebben
aan
den
Heer
diensten, door hen gedurende hunne veeljarige mili1. Voorzitter. ''
(toot get.)
is,
doch daarop ten anttaire loopbaan in rei-schillende betrekkingen aan die niet homogeen met hen
{
den lande bewezen.
woord hebbon bekomen, dat hg dit niet kon geren.
n ) Tavkneaat,
£.
gens en
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HET NIEUWS

r De Heer A. J. Huese, onderwijzerte gemaakt, en daarmee zgn rrjj goede uitkomsten
Driene (gem. Lonneker), heeft voor zgne benoeming verkregen. Verder begint men zich meer dan
ran
tot tgdelgk onderwgzer te Enschede bedankt.
vroeger toe te leggen op het conserveeren
Trachten. Eenige Jsia-fabrföksn ln het westen
In de vergadering ran het Nederlandsch Onderwijzers GenootschapafdeelingDerenter, van de kolonie kunnen op goede resultaten
-werd besloten sich aan te sluiten bg het rapport bogen, terwijl de Heer Cillié, te "Wellington, een
der commissie, over de vraag: „onderwijs Rijkszaak nieuwe methode tot het drogen ran vruchten
"n de onderwijzers Staatsambtenaren" en zich tegen
heeft nitgeronden, waarvan groote verwachtingen
Ac verandering van Gemeente- in Staatsbeheer te worden
gekoesterd. Bovendien heeft men te
verklaren.
Montagu
en aan de Paarl zeer goede uitkomsten
i Benoemd: tot onderwgzer met hoofdverkregen
met olrjvencnltuur, welke tot hiertoe
Ende,
Maarte St.
ttkte te Oud-Vosmeer G. ran den
werd veronachtzaamd en nu eea bron
schromelijk
Idsegatensdgk (Zeeland);
tot hoofd der school te
huizum, gem. Wonseradeel, G. Elgersma, te Slgken- van welvaart belooft te worden.
tot onderwgzeres in de nutt. handw. te St.
Tiurg;
tot onderStadsnieuws.
Anna-Par. Mej. |J. Bruinsma, aldaar;
te Kapelle a/d
wgzer te Hoogkarspel A.
IJsel (de eenige sollicitant); —te Zaandam tot onTer Secretarie zgn terlezing gelegd:
te Grauw :
derwgzer met hoofdakte D. van
No. 276. Voordracht tot den aankoop van een tertot ontot onderwgier L. Kugk, te Zaandam;
gelegen aan de Jan van der Heijdenstraat tg
rein,
Buiten,
j
aldaar
derwgzeres te Zuidlaren Mej. W.
Bolstraat, toebehoorende aan de Netot hoofd der burgerbewaarschool te Deventer Mej. de Ferdinand
Bouw-maatschappg,
voetstoots groot
Zoelen,
te
Leiden.
derlandsche
Schagen
ran
C.
dit
te
bestemmen
582
om
voor
den bouw van
onderwgzer
te
NieuM
Voordracht: voor
te eene school der 3e klasse voor jongens en meisjes»
te Barneveld; G.
wendam N. de
tëommelsdgk; W. Moelker, te Burg j M. Koopmans, voor 230 leerlingen.
te Oldeholtpade.
No. 277. Voordracht naar aanleiding ran gevoerde
onderhandelingen met de Maatschappg tot exploitatie
Kerknieuws
van Staatsspoorwegen, ten aanzien van de demping
naar Nes en der slooten ten westen ran het station aan de
Ned. Hebt. Kkbk. Beroepen-,Borger
naar Weesperpoort, tusschen de
Wierurn D. Eilert de Haan, te
Mauritsstraat en het
Btiens H. J. Dingemans, te Irnsum.
Oetgenspad (le Parkstraat).
De Maatschappg is bereid roor hare rekening te
Gemengd Nieuws.
nemen het dempeu der slooten en het in de plaats
daarvan maken eener heining tot afsluiting ran het
Kathreiner's centraal-depót voor Nespoorwegterrein;
terwijl de gemeente te haren laste
de
thans
derland en België heeft als reclame voor
surwordende
een
neemt
het
maken
van de in verband met die dembekend
meer en meer
ping noodige riolen, waarvan de kosten zgn geraamd
rogaat voor
dat vooral om de groote voedings-
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waarde door den bekenden „waterapostel" wordt

aanbevolen,een kleine, goed geschreven brochure in
het licht gegeven, onder dentitel: „Pastoor Kneipp,
zgn Streven en Werken in het belang der Menschheid."
Men kan er uit zien, dat de moutkoffie in Duitsch-

land vooral reel roorstanders en rerbruikers heeft
gevonden en in vele opzichten inderdaad aanbeveling
schgnt te verdienen.
Men heeft onlangs teAgrameen
Etruskisch handschrift gevonden, dat van veel
belang is voor de studie van de taal der Etrusken. Het perkament was met andere strooken
gewikkeld om een oud-Egyptische mummie, welke
aan het stedelijk museum geschonken was en
welke men daar van hare windselen ontdeed.
Dit handschrift, dat 1200 woorden bevat, zal het
belangrijkste Etruskische manuscript zijn, dat
men kent. Het handschrift van Perugia, tot dusver als het belangrijkste beschouwd, bevat slechts
125 woorden.
Uit

een

pas

verschenen Ameri-

taanseh officieel rapport blijkt eene aanmerkelijke toename der productie van ijzererts in de

Vereenigde Staten gedurende de laatste tien
jaren. In 1880 bedroeg de totale productie
7,120,362 ton, geschat op eene waarde van
23,156,957 dollars; in 1889 was dit toegenomen
tot 14,518,01-1 ton, geschat op een bedrag van
33,351,978 dollars of meer dan de dubbele hosveelheid en bijna anderhalf maal zooveel geldswaarde. In 1880 werd ijzererts gevonden in 23
der Amerikaansche Staten, en dit was ook nog
het geval in 1889, met uitzondering van
Indiana en Vermont, doch gedurende het
tijdperk 1880—89 begonnen ook Colorado, Idnho,
Minnesota, Montana en Washington ijzererts op
te leveren, Colorado en Minnesota zelfs tot een
aanzienlijk bedrag.Miohigan was de grootste voortbrenger met 5,856,169t0n, ter waarde van 15,800,521
dollars. Dit vertegenwoordigt 40.34 percent van
de totale productie des lands en 47.38 percent
der totale waarde. Alabama met eene productie
van 1,570,319 ton en Pennsylvanië met 1,560,234
ton volgen daarop. De staat New-York leverde
1,247,737 ton op, zoodat 70.5 percent van de
totale productie der Vereenigde Staten uit deze
rier staten kwam. Ofschoon de productie in de verloopentien jarenverdubbelde, verminderde betaantal mijninrichtingen van 805 in 1880 tot 685 in
1889, waarvan in 1889slechts 592 werkelijk produceerden. Deze opmerkelijke vermindering wordt
rerklaard door den toenemenden omvang der
mijn-operatiën, die grooter kapitaal en, tengevolge daarvan, meer concentratie vorderen. De
voortbrengers van eenige weinige tonnen, gelijk
er in 1880 bestonden, zijn aan het verdwijnen
en in vele mijnen, waar het erts een klein percentbedrag ijzer of een groot pereentbedrag
phosphortis beratte.is de arbeid gestaakt of wel voor
goed opgegeven. Dekapitaalswaarde van dc ijzermijnen des lands wordt opgegeven als 109,766,199
dollars, wat 47,983,912 dollars meer is dan in
1880. Van dit totaal waren 78,-174,881 dollars
belegd in grondeigendom, 7,673,520 dollars in
en verdere vaste eigendommen, —
,015,545 dollars in gereedschappen, werktuigen,
machinerie, levende have, enz., en 15,572,253 dollars werd vertegenwoordigd door gereed geld en
opgeslagen voorraad. De bewerking der ijzeimijnen verschafte bezigheid aan 38,227 personen
de loonen beliepen 15,458,118 dollars. Het gevonden erts kwam op 24,781,658 dollars te staan of
1.71 dollar per gewonnen ton, tegen 2.21 dollars in 1880, waaruit de invloed blijkt, welke
kapitaal en concentratie op de productie-kosten
uitoefenen. Het gemiddelde loon dergenen, die
bij dezen nijverheidstak werkzaam waren, nam
in de rerloopen tien jaren 32.7 pCt. toe; maar
dit rloeit tot zekere hoogte roorfc uit het grooter aantal mijnwerkers, het meerdere raste werk
gedurende den loop van het jaar en de grootere
bekwaamheid, die gevorderd wordt. Gemiddeld
«ijn de mijnwerkers 247 dagen ran het jaar
werkzaam.

febouwen

In de Kaapkolonie wordt tegenveoordig ontzaglijke schade aangericht door de
paardenziekte, die te Graaff-Reiuet, Somerseten
vele andere plaatsen zoo hevig heerscht, als sinds
menschenheugenis niet is voorgekomen. Honderden paarden worden daarvan het slachtoffer, en
vele boeren zijn genoodzaakt zich ran ossen en
ezels als trekdieren te voorzien. Neemt men
daarbij nog in aanmerking, dat de vooruitzichten
voor de wolboeren zeer slecht zijn door de lage
wolprijzen en 't meer en meer blijkt, dat de
zoozeer gevreesde phylloxera in alle deelen des
lands haar vernielingswerk uitoefent, dan behoeft
het geen betoog, dat de toestanden in de kolonie
op het oogenblik geenszins rooskleurig zijn.
Toch zgn er ook lichtpunten. Met de verzending van vruchten naar Europa is een aanvang

’

3000.
De onvoldoende thans gesplitste overwegen in de
le Parkstraat (voormalige Oetgenspaden) zullen
worden vervangen door een overweg, breed ten
minste 7 M., en de bestaande, dikwerf onbruikbare
overweg in het Oliphantspad door een overweg in
de Ruijsch3traat; beide overwegen te maken, te onderhoudeu en te bedienen door de Maatschappg.
op

2e BLAD.'

VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 MEI 1892

No. 278. Voordracht tot den aankoop van de Molenwerf „de Valk", toebehoorende aan P. van der Bijl,
voetstoots groot 1498 M en van het bijbehoorend
terrein, voetstoots groot 1509 M', een en ander gelegen aau den Voorweg, voor eene gezamenlgke som
van 40,000.

’

No. 279. Voordr. tot den verkoop van een terrein
aan de Mauritskade, gede»ltelijk, voetstoots groot
1140 M yoor f 22,800.
No. 280. Voordr. waarbg ter benoeming van ecu
leeraar in de wiskunde, de natuurkunde en de
mechanica bg het M. O. alhier, voorloopig om onderwgs te geven aau de H. B. school met 5-j. cursus
voor jongens, worden aanbevolen : R. A. van
leeraar aan de H. B. school to Deventer; Or. P.
Molenbroek, leeraar.aanhet gymnasium fceAmersfoort.
No. 281. Voordr. ter benoeming van ecu derden
onderwijzer aan de school der le kl. No. 38: J.
Postma Jr., te Vianen H. Kool, te Schiedam ;J.
Weil, te Haarlem.
No. 282. Id. ter benoeming van eene derde onderwgzeras aan de school der le kl. No. 36 : Mejn. F.
vau der Ploeg, te Akkruui M. C. van der Kleijn, te
alhier.
Rgnsaterwoude C. H. B.

't Is maar een Smid.' is in Holland,
met Willem van Zuylen als vader en verzorger,
houderd maal over de planken, die de wereld beduiden, voortgeschreden. Of de smid', zijne familie
en omgeving ook de wereld beduiden'?.... zou niet
gaarne toegestemd worden. Willem vau ZuyleD moet
ia een oogenblik vau goedgehuiueurdheid, meusühlievenclheid en zachtmoedigheid de mensoheü gezien
hebben, in vrede en vriendschap, in strijd met elkaar,
hooghartig tegen oprechten en bescheidenen/verblind
voor bedriegers en gelukzoekers, deemoedig tegenover
miskenden, nooit luisterens moe naar de breedsprakigheid van huishoudsters en derzelver typige echtgenooten, altijd belangstellend iv verliefden, grootaardig in het verstrekken vau honderdduizend
aan ten va! gebrachlen,
guldens door miskenden
gezien misschien wel in de wereld, maar geformeerd
naar de bordpapieren menschen binnen de muren

—

vau het tooneel.
Om over '/ Is maar een Smid met juistheid te oordcelen moet men terug naar den tijd, dat de vrouwen
de mooie omslagdoeken, de zoogenaamde „Stella's"
droegen, waarvan Mevrouw Albregt iv den ioop deijaren allerlei praehtexemplareu heeft laten bewonderen. Als men zich in clion sentiinenteelen, goeduiotdigen tijd verplaatst, kan men zelfs bjj inen'g
gedeelte van 't Is maar een Smid opreehtelijk aangedaan en tot schreiens toe bewogen worden en vol
smachtend begeeren verlangen om weldra 't Is maar
een Smid te genieten, om ten prooi te ziju aan nog geweldiger aandoeningen, aan nog heviger opvlammende
passies. Onze tijd is voor 't Is maar een Smid te helderziend geworden en geeft de voorkeur aan De Eer,
dat er best mede te vergelijken is. Daarmede zg niet
gezegd, dat 't Is maar een Smid niet aan velen nog
behaagt. In geenen deele! Zg, die dergelijke tijdverdrijfleetuur verkiezen, zullen aan het tooneelspel
't Is maar een Smid hun hart kunnen ophalen. Bg
de voorstelling van dit tooneelspel op hedenavond,
in het Grand Thé.itie Van Lier, waren or dan
ook velen, die het genoten, onverdeeld, als gezonde
lectuur, als ware geschiedenis, als een stuk, waaraan men nu eens ieta heeft, waaruit men iets
leeren kan, waarin aan de armen van geest recht
wordt gedaan, waarin de eenvoudigen zich verheffen
boven hoogerop willenden eu valschaards, waarin
de dienenden hunne heeren en mevrouwen het in

wat den bezedelgk overwicht in alles
zoekers vau zekere rangen -het hart even blijde dost
slaan, als aan Piet Paaltjens op „Seinper"het geluid
van den waldhoorn, en even bitter doet weenen als
hij, al wist hij ook zelf niet waarom.
't Is maar een Smid geeft aan artisten gelegenheid
zich te toonen. Dit zal wel de reden gewoest zgn,
dat Mevrouw Albregt het voor haar benefiet heeft
gekozen. Zij kan zich in al haar kracht doen gelden,
en heeft dat als oprechte, babbelzieke huishoudster
dan ook gedaau. Zij heeft ons, gezelligebabbelaarster
als ze is, met alle geheimen der familie bekend gemaakt, zoó uitvoerig, Jdat de toeschouwers, zonder
dat ze met een helm geboren waren, met juistheid
den voortgang, de ontwikkeling en den afloop der
handeling konden voorspellen. Mevrouw Albregt had
haar snel ia alle deelen poed overdacht en gaf een

kostelgk genrestukje te genieten, toen zg, gekleed in de puntjes, met een shawl orer de groene
japon, aan den arm ran Willem ran Znylen
binnenkwam. Die opkomst sal nog lang met lof wor.
den genoemd. Het geheele spel van Mevrouw Albregt
verdiende aller goedkeuring. Hoercel bloemen,
hoeveel bloemruikers, manden met bloemen, harpen
en lieren ran bloemen, lauwerkransen, geschenken,
enz., haar al werden aangeboden, is niet te zeggen.
De bloemenregen kwam ran alle zijden: ran hare
kinderen, ran de directie, van artisten van verschil,
lende schouwburgen, ran de maatschappg Apollo,
ran rereerders, zelfs uit Duitschland. De talrgke
aanwezigen juichten bg dit herhaald huldebetoon
Mevrouw Albregt telkens daverend toe, zoozeer, dat
het de fanfares overstemde.
Mevrouw Albregt werd uitnemend ter zgde gestaan
door den auteur, den Heer Willem van Zuylen. Hg gaf
een voorbeeldige type van een trouw en trouwhartig
oud fatniliemeubel te aanschouwen, hoekig van beweging, met kromme
onbeholpen over 't
geheel. Zgne blgmoedigheid was aanstekelgk, vooral
toen hg, op visite, met uitgestrekte vingers een
sigaar zat te rooken. Willem van Zuylen speelde deze
rol een weinig door den neus sprekend en met een
krachtig geluid, dat alles overstelpte.
Hg heeft, door de eenige wgze, waarop hg den man
van de huishoudster afbeeldde, het groot aantal
zijner vereerders opnieuw in hun geloof aan zgne
roortroffelgkheid rersterkt.
Het aardige en gezond denkende en verliefde
meisje, eenvoudig en
maar ook een baasje, als
ze een fortuinzoeker ongezouten de les leest, heeft
Juffrouw 3. Albregt met veel talent vertolkt. Er is
vooruitgangbij haar te bespeuren.
Al de vorige rollen werden goed gespeeld, vooraj
door de heeren Chrispijn, Lagemans, Nauta van
Nieuwland en Mevrouw van Offel—Kley.
Het tooneel, vooral het tweede bedrijf, zag er behoorlgk verzorgd uit.
De indruk van 't Is maar een Smid op het publiek
was een zeer gunstige.
J. H. R.
Debekende
E.
Brandsma, alhier, heeft zooals men zich herinnert
voor eenigen tijd een prgsvraag uitgeschreven voor
het ontwerp vau een reclamekaart. Daartoe waren
in ous land en in Duitschland twee coramissiën van
beoordeeling benoemd, waarin bekende kunstschilders en leeraren aan kunstinstellingen zitting hadden. De Nederlaudsche jury, bestaande uit de heeren
Prof. Allebé, Dr. Cuypers, J. Israëls Der Kinderen,
De Kruyff,
Molkenboer en Jan Veth, wees
den eersten prijs toe aan den Heer E. Koning, te
's-Gravenhage, en den tweeden prgs aan den Heer A. F.
Gips, te Bergen-op-Zoom. De Duitsche jury bekroonde het werk van den Heer M. A. J. Bauer, te
's-Gravenhage, met deu eersten en dat van den
Heer M. Seliger, te Borlgu, met den twsedau prjjsDe Heer Brandsma had zich intusschen het recht
voorbehouden een der inzendingen uit te kiezen,
welke hem het meest geschikt voorkwam voor het
bijzondere doel, dat hg met deze prgsvraag beoogde
en welke, naar zijne meening het best als show card
zou kunnen dienen voor zgn artikel. Daartoe werd
het ontwerp van de schilders E. S. Witkamp en
N. van der Waag uitgekozen, en aan den heer
Laukhout, in Den Haag, ter reproductie in kleurendruk opgedrageu. Deze opdracht is thans uitgevoerd en heeft het aanzijn gegeven aan een uitnemend geslaagde proeve ran lithographie. De plaat
een Chineesche schoone voorstellende, die achter oen
tafeltje staande den beschouwer een kopje thee aanis in 14 kleuren gedrukt, welke zoo fraai
biedt
gelgkmatig
in elkander vloeien dat de fijnste
en
nuances der teekening getrouw zijn weergegeven en
het karakter van de aquarel geheel is bewaard.

—

—

Dinsdag 3 Me i za 1 he t vijfti g j a a r gezjju, dat de Heer 11. J. Welcker, tweede
■onderwijzer aan de school No. 2 (Mai-iuxstraat bg de
Raambarrière), als H-jarig ltweekeliug aau de toenmalige stads-armenscholen bg het onderwijs kwam.
Tusschèii dat begin en zgue tegenwoordige betrekking is de Heer Welcker aan verschillends instituten
als secondant werkzaam geweest, en velen, die bg

leden

Scheepmaker eu Jansen hebben schoolgegaan, zullen zich zgner nog wel herinneren : zgn
zgn onderhoudend geschiedenis onderwijs
fraai
en de krachtige opstoppers op geestelijk en ander
gebied, die hg soms kon uitreiken. Nu, die herinnering
zal over 't geheel vau aangenamen aard wezen.
Als onderwgzer is Meesmi' Welcker onder de leerlingen bemind en bg de colle&..' ii iv eere, en dezen
zullen zich Dinsdag dan ook wel niet onbetuigd
laten, ovenmin als menig oud-discipel.

Ingezonden.
Mijnheer de Redacteur!
Dezer dagen houdt men zich in dagbladen en particuliere gesprekken met de pokkenepidemie te
Nijmegen vrij wat bezig, jammer genoeg voor de
plaats mgner inwoning, op eene wijze, die voor
Nijmegen en omstreken alleruadeeligst werkt. Ik zou
u menig staaltje van variolophobies kunnen mcedeelen, dat vermakelijk zou zgn, wanneer het voor
stadgenoot en neringdoenden niet zoo bedroevend was.
Die paniek ontving voedsel door het van liegeeringswoge epidemisch verklaren der pokken, ecu
maatregel, die, naar men mg verzekerde, door een
Minister van Oorlog in eene garnizoensplaats al heel
spoedig wordt genomen, zonder dat daarom het
cijfer der door eene besmettelgke ziekte aangetasten
hoog behoeft te wezen. Intusschen, het publiek met
de beweegredenen tot zulke maatregelen grootendeels
niet bekend, en afgaande op het schrikwekkende
epidemisch, stolt zich blijkbaar den toestand overdreven voor. Maar nu werd bovendien die paniek
niet weinig verhoogd door de aan enkele dagbladen
toegezonden berichten, waaronder ook vau uwen
correspondent. De wgze toch, waarop hij zijne bedan éen
richten inkleedde, van éen geval in meer
en daardooraau
bericht opzienbarend gewag maakte,
gaf, dat
noodelooze ongerustheid niet weinig voedsel
alles was van dien aard, dat daaruit die overdreven
mede verklaarbaar wordt.
vrees buiten Ngmegen vergund
XJ, op grond van offiHet zg mij daarom
staat van zaken
cieele bescheiden, met den waren
te oordcelen laten
bekend te maken. Hoe daarover
wij met geni3theid aan eigen overweging over. Van
8 Maart tot 23 April, dus over een verloop van 51
dagen, kwamen er in onze stad, met een bevolking
van 32,000, in 17 gezinnen 23 gevallen van pokken
voor, waaronder 21 van varioloïden en slechts 2 van
is er éen patiënt herVan deze laateten behandeling.
variólae. andera
Van de
is nog onder
steld, de
overigen stierven 2, en wel een kind van 4 jaren en
bevalling.
eene kraamvrouw, 5 dagen na hare
Van 23—28 April, alzoo in 5 dagen, zgn er slechts
S nieuwe gevallen bggekomen in 2 gezinnen en 1 in
Ik vraag ü, M.
een gezin dat reeds aangetast was.
„het
correspondent
als
Red.,
is
er
reden
om
de

publiek zoo roor te lichten" dat het daaruit aanlei-

ding ontvange tot die overdreven vrees? Te meer,
als men weet, hoe door het geneeskundig staatstoezicht, in overleg met het gemeentebestuur, zulke uitmuntende en doeltreffende maatregelen worden genomen.
U dank zeggende voor de vrgheid mg verleend, om
voor een enkele maal als uw onbezoldigdcorrespondent op te treden, en
Hoogachtend,
Vw. D. D.
H.N.
Ngmegen, 28 April '92.

Financieele Berichten.
Verslag van de Maatscliappij tot Exploitatie van
Waterleidingen in Nederland over het jaar 1891 uitgebracht in de algemeene vergadering van 28 April 1892.
De vier in werking zijnde waterleidingen brachten
het bruto cijfer ran 71,322.35' £ op, die aldus ver-

’’

deeld zgn -. Alkmaarsche 18,973.29, Gorinchemsche
15,070.66^, Sliedrechtsche
en Zaanlandsche f 26,954.91.
exploitatiekosten
zgn dit jaar bijzonder hoog,
De
daar, zooals wg u reeds in ons vorig verslag meldden,
de buitengewoon rroege en lange rorst tot bgzondere onkosten aanleiding gaf. Evenals bg alle waterleidingen in Europa werden onze buizen door de
vorst zeer beschadigd, zoodat geheele gedeelten van
ons buizennet moesten vernieuwd worden, terwijl
onze abonnenten zooveel inogelgk maar op zeerkost-

’

van water moesten worden voorbare wijze
zien, indien door gebrek in de buizen de natuurlgke
toevloeiing \ sn water ophield.
Het ergst werd onze waterleiding in Sliedrechf
door die rtnp geteisterd, daar bgna het geheele
buizeunct in die gemeente bevroor. Wij hadden daai
voor ontdooiing en herstel meer dan zes maanden
noodig, terwgl het buizennet voor een zeer groot
deel geheel moest vernieuwd worden. Wg namen
maatregelen, dat bg het weder intreden van een
onverhoopten en gelukkig zeer zeldzamen winter wij
roor dergelgke rampen, zoo niet geheel dan toch
voor een aanmerkelijk deel zullen gewaarborgd zgn.
De groote kosten evenals de mindere ontvangst
door het gebrek aau waterleverantie aan onze contractanten, zgn slechts, zoo wg hopen, voor eens en
van voorbijgaanden aard, zoodat de verdere ontwikkeling onzer onderneming ongestoord zal kunnen
voortgaan.

De Exploitatiekosten bedroegen ’45,781.93.
De werken, machines en machinegebouwen, de
buisleidingeu, enz., zgn steeds goed onderhouden en
beviuden zich in uitstekenden toestand.
Er waren op ultimo December 1891 4434 contracten
voor waterlevering gesloten tot een bedrag van
f 71,597.35 opbrengst.
De winst- en verliesrekening wgst een winst van
91 aan dat met het saldo van A°. P°. a
f 39,399
/100.41>^
een winstcgfer van
39,494.32'j geeft, die na afschrijving op onkosteurokening van 5353.48^ en
intrestrekening van ’332.75, totaal '568G23' i'eeu
te verdeelen som van 33,808.09 laat.
De vergadering de balans en winst- en verliesrekening goedkeurende, wordt het dividend vastgesteld op ’27 per aandeel.

’

’’

’

Marktnieuws.
Amsterdam, 29 April (Weekbericht)

Suiker. Steeds dezelfde lusteloosheid en achteruitgang van prijzen zoowel voor disponibel als op
levering. De noteeriugen zgn .16 voor Mei,
f 16%
voor Juni en ’ls a 15J^ voor najaar.

Tabak. In de afgeloopen week werden aangevoerd
ss. Ardjamo 479 pn. Sumatra en 130 pn. Java,
per ss. Anclvses 7585 pn. Sumatra en 981 pn. Java.
Bg inschrijving werden afgedaan 11,567 pn. Sumatra
en bleven 560 pn. onverkocht. Woensdag 4 Mei a. s.
komen bg inschrijving aan de markt 8497 pn. Java.
Rijst: Ongepelde. Afgedaan 2067 bn. Java, aangebracht per diverse schepen. Vau Bassein kwaui te
IJmuiden bintien, bestemd voor de pellerg, 33,000
bu. De omzet in de gepelde soorten was begin dezer
per

week

hoogst bevredigend.

Vruchten : Krenten vast in prgs, met vraag voor
de consumtie. Smyrna Fruit in eendoen. Sucade
onveranderd. Appelen met verkoopen voor binnen-

landsehe consumtie.
Men noteert per 50 kilo: Zante Krenten /10.50— a
11.—, Cephalonia Krenten /'lOJ,£ a 10.75, Vggen:
Smyna /15 a 28, Comadre dito ’lo.— a 12.— ; Rozgnen : Smyrna j B.— a 14.—, Samos f 6.50 a 7.50,
Muscadel ’26.— a 38.—, Sultana .12.— a 24.—,
Pruimedanten .22. a 32.— Sucade ’39.— a 40—.
Specerijen: Noten en Foelie. De positie der houders
blgft zwak. Vau de aan de markt gestelde partgen
we'rdeu slechts verkocht 122 kn. Noten en 35 ku.

—

Foelie, en komen 3 Mei aan de markt 12 kn. Noten
en 9 kn. Foelie. Peper en Nagelen zonder zaken.
Drogerijen, enz. Bg inschrgving aan de markt gekn. (ca. 523 Kg.) Ceram Paarlsteld tegen 4 Mei 33650
Kg.) Flores Schelpen en 21
moer, 38 kn. (ca.
krjgd. (ca. 1500 Kg.) Cinkala Schelpen.
Java Indigo. Uit de eerste hand werden circa 40
kn. afgedaan. De hoogere afloop der Londensche
veiliug zal ongetwgfeld onze markt verder stemmen.
Anicr. Harst onveranderd vast.

Amer. Terpentijnolie kalm, eerder iets lager.
Amerikaansch Spek. Ofschoon de prgzen nog een

weinig achteruit gingen gaf dit nog geen aanleiding
tot grooten omzet. Men verwacht echter met 't oog
op de tegenwoordige lage prgzen en den beperkten
voorraad, spoedig flinker vraag voor 't artikel.
Hennep. Russische met weinig vraag tot onveranderde prijzen. Riga NOFSPRH f52%, SFSPRH
Oreier Rein .; 46, Koniugsberger FSPOH ’39
'en SPPHC ’35, Henuepgaren merk DBR ’4B en

secunda

’32.'

Hennepgaren

Fijne baden. Karweizaad trok tot de verlaagde
prgzen meer attentie. Mosterdzaad stil. In Kanariezaad vonden eenige belangrgke omzetten plaats, doch
zijn verdere zaken gestuit op de terughoudendheid
en te hooge vorderingen van houders.
De noteringen zijn van:
Bruin Mosterdzaad /28J^ i /'27l^ i
$ per 100Kf. 1
„18
Geel
21

„

Kanariezaad
Karweizaad 1880 r
UM.
Kotanderzaad

Rood Klaverzaad

„ 10^ „ 9^
„ 11W „„_ ,'
„„10#„„_ I\
„ „„
i
,;;;_
\
„17 „ „ 171^
'

—— ——
n|(

\ %,
IjS

f»,

I

»

w »113
'S

„
wit
\a
Blauw Maanzaad
Koolzaad zonder zaken.
Lijnzaad op levering vaster, dadelgk onveranderd.
Gedaan : Boinbay disp. Londen /-"242>£ a 248, stoomend ’232,

April/Juni

handel had

weinig uitgebreidheid.

'

’232, Msi.juli ’234, Calcut»»

tolqtuel disp. Londen 202.
Raapolie liep wederom in prgs terug, dooh was den
laatsten marktdag iets rustiger. In dadelgk ging
weinig om, maar op levering, vooral van het najaar,
waren vrg wat zaken.
Lijnolie verkeerde aanvankelijk in eene trage stemming, maar sluit vast, zoowel voor dadelgk als op
de termgnen waren genegene verkoopers, doch de
Rotterdam, 29 April. (Weekbericht). Koff» bleef
gedurende de afgeloopen week in trage stemming
verkeeren, zoodat goed ordinaia Java op 52 ot. ca
dito Santos op 42 et. moesten teruggebraoht worden
Thee stil.

Specerijen flauw.
Rijst onveranderd.
Cacao gevraagd.
Suiker. Biet- De stemming was deze week afwisse*
lend rast en flauw en was de omzetweder van weinig
beteekenis. Gedaan Mei ,f 15% a 16, Aug. fl6}i a
16,?£, najaar zonder afdoeningen, f 15 wordt geboden
en fi% hooger zijn er verkoopers. Geraffineerd met

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 MEI
iets meer vraag tot lagere prgzen. Men noteertf 19%
voor Crushed superior.
Tabak. Afgedaan werden 140 pn. Trebisonde, 30 vn.
Mason County en 5 vn. Kentucky 18 Mei inschrgring van diverse partgen Java; aangevoerd werden
per Gelderland 2033 pn. Java, per Anchises 836 pn.
Sumatra; per Zaandam 37 vn. Mason County en 5

vn. Kentucky j

vn. Maryland en 23 vn.

per Ohio 10

Blason County, welke zeilend verkocht; per Prins
Hexander 2559 pn. Java.
Gom Copal. In veiling werden verkocht 848 kisten,
801 balen en 1397 korven, zgnde 242,100 Kg. Gorontalo hard tot f3% a 35 270 kisten en 585 korven
zgnde 27,751 Kg. Gorontalo hard tot ’4 a 35; 2184
balen zgnde 153,000 Kg., Batjan zacht èn hard f6%
a 16% 136 korven, zgnde 12,000 Kg., Macassar zacht
fl% aa 1216% 73 balen, 5300 Kg., Menado halfhard
f*%
i
0.-I. Vogelhuiden. Bg inschrgving werden afgedaan
1556 stuks ex Samarang.
Tin opende zeer vast en prgzen liepen nog iets
verder op, doch de laatste dagen trad een scherpe
reactie in, waardoor prgzen een gevoelige daling
ondergingen, rariëerende van f% tot ’l, vergeleken
met de vorige week. Men noteert heden: Banka loco
en a.s. veiling ’553^ Billiton loco f55%, Juli ’55.
Katoen fluctueerde deze week sterk,' want na willig
fee zgn geopend op % et. avans tegen de vorige
noteering, trad eene reactie in die de prgzen ruim
et. onder het hoogste punt terugvoerden, terwgl
% week
in kalme stemming sluit, met veelkooplust
de
op de prgzen van 8 dagen geleden. De omzet was

bevredigend.

Men noteert:
Loco Amerik. middling fair
„
low middling
Amerik. Nolm Mei/Juni lev

.....

—
20^7—
22 /

ets.

„

21.70/— „
„
„ Aug.;Sept
22.10/— „
Vruchten. De vruchtenzaken'' bepalen zich alleen
door inkoopen voor behoefte. Krenten iets flauwer.
Sultana Rozgn meer gevraagd, overige artikelen
onveranderd kalm.

Advertentien.

’

van 4 of minder regels 1.15
ledere regel meer 27. £ Cent

Assurantie.
gevraagd, goed op

Bediende

de hoogte met Zeeverzekering en
daarbg behoorend Beurs- en Kantoorwerk, tegen een aanvankelijk
Salaris van ’6OO. Kennis der Duitsohe Taal veréischte. Aanbiedingen met opgave van

onder lett. ABC, aan het Ned.
Adv.-Bureau, Rokin 2, Amsterdam.

reen

geMeubelfabriek wordt
ontwik-

vraagd: een practisch
keld Persoon, tevens goed Teekenaar; eenige stijlkennis veréischte, kennis van Tapgthandel
strekt tot aanbeveling.
Adres fr., lett. W W 874, JV. v/d D

Banketbakkers.
Bediende terstond

Een Derde

Voorstraat,

gevraagd bg A.

Dordrecht.

Kappersbcdiemle.

Terstond gevraagd te Rotterdam
een bekwaamKappersbediende.
Fr. br., No. 92605, Adv.-Bureau
RotHAASENSTEIN &
terdam.

te 's-Bosch, een beGevraagd,
kwaam Slagersknecht, P. G.,

ran goede getuigschriftenvoorzien.
Fr. brieven, lett. D, Boekh. F. L.
VAN AMMERS, 's-Bosch.

voor direct, eene
plaats in N.-Brabant, een bekwaam Coupeur, R. K., salaris
’BOO a ’9OO. Zg, die volgens het
Bysteem Rous s e 1 sngden, ge(2591)
nieten de voorkeur.
Adresf lett. D F 903, N.v/dD.
Banketbakkersleerling
kan direct geplaatst worden
bg G. J. DU MAINE, Weesperstraat 98.

Een

BEDIENDE

gevraagd door een Agent, salaris
plus provisie.

Bekend

met

de Moderne talen, vooral Engelsch.
Adres
lett. C B 833, N. v/d D.

Broodbakker.

Terstond gevraagd een 3e
Bediende, P. G. Zonder goede
getuigen onnoodig zich aan te
melden. Amsteldgk 15, N.-Amstel.

Kellner.
Bereeniging,

In de Sociëteit
te
Alkmaar, wordt zoo spoedig mogelgk een Eerste BEDIENDE
tegen vergoeding van
ost en Inwoning, twee gulden
loon per week, benevens de helft
Aanbieding in
van het Verval.
persoon, en voorzien ran goede

fevraagd,

—

getuigschriften.

Agentschap.
Nederlander, sedert jaren

Een

te
Lirerpool woonachtig, wenscht als
Alleen-Vertegenwoordiger
eener soliede Hollandsche firma in
Engeland op te treden. Fr. Br
H 21, Care of C. BIRCHALL, AdLiverpool.
yertisement

Bekleeders.
Twee bekwame Bekleeders

kunnen geplaatst worden aan de
Koninklgke Fabriek ran Rijtuigen
en Spoorwagensran J. J. BEYNES,
te Haarlem.
Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden.
het in militairen dienst
treden van enkelen, kunnen
nog eenige vlugge Platzetters,
Inleggers en Drukkers (Duitsche Pers) geplaatst worden bö
H. C. A. THIEME, te Nijmegen.
Brieven franco met afschriften van

Door

getuigschriften»

’

—

—

-

—

—
’
Avondschool voor Jongelieden.
Kerkstraat 303 b/d Reguliersgracht.

Onderw. in de Nederlandsche, Fransche, Engelsche, Duitsche taal en Handelscorresp., Schoonschrijven en Rekenen
5. per kwartaal voor 2 avonden per week, 10.— voor 4 avonden.
Inschrijving op alle Werkdagen, 's avond3van 6% 9%, behalve
Woensdag en Zaterdag, aan de school.
(2309)
DE DIRECTIE.

—

’

’

Gymnastiek.
Burgerschool

Aan de Hoogere
met vgfjarigen Cursus voor Meisjes
te Utrecht, is met 1 September
1892 te vervullen de Betrekking
van Leerares of Leeraar in de
Gymnastiek.
De jaarweddebedraagt ’7OO voor
een Leeraar en
800 voor een
Leerares, welke jaarwedde voor
beiden kan stggen tot
ICOO. '

’’

—

Heer, 40 j., P.
n.
verl.
U In- of Samenwoning bij
Weduwe Br. fr. lott. F H 905,
N. v/d Dag, met voll. opg. van ligging en prijs.

KAMIïL

Gezocht, d. e. Heer, b. b. h. h.,
Gem. Voork., op netten stand,
/" 20 a /"25 per maand.
Adr. fro., lett. AZB3I, N.v/dD.

Sollicitanten worden uitgenoohun op zegel geschreven
request met de veréischte bescheivrachtvrg
den, voor 15 Mei a.
een HEEBETifHUIS, bevatt. 7
te zenden aan Burgemeester en Kamers enz., met Koetshuis en
Wethouders der gemeenteUtrecht. grooten Tuin, in den Tielerwaard, een half uur van Station
Namens Burgemeester en Weth.
voornoemd:
Geldermalsen. Dadelijk te aanvaarden.
(2590)
S e er et ar is,
Adr.fr., lett. E G 904, N.vjdDag.
DE WATTEVILLE.
(2430)
Utrecht, 22 April 1892.
digd

TE IIUUll:

Aan de Openbare Kosteloöze
School te Brielle, tegen 1 Juni
a. s. gevraagd:

Eene Onflerwijzeres

met Akte Vrge- en Ordeoefeningen,
traktement 500, met 2 tweejaarlgksche verhoogingen van 25.

’

Stukken aan den

’

Burgemeester.

gevraagd aan de Openb. Lagere
School te Opgnen. Jaarwedde ’450.
Stukken a/d Burgemeester van
Eist en Opijuen voor 20 Mei e. k.
(2574)

Centraal-Station,
lemand, die buiten woont, doch
zijno bezigheden in Amsterdam
heeft, zoekt in do nabgheid van
het Centraal-Station, richting

Haarlemmerstraat, eena ZITKAMER, van 8 a 10 gld. per
maand. Franco brieven aan den
Heer W. CLIFFORD, te Nieuwersluis.

(258 >)

Te Soest

een Huis met Tuin te Huur,
met 1 Mei te aanvaarden. Huur135. Brieven onder No. 12,
prijs
aan FELS' Boekhandel, Baarn.

’ ALBASTINE

STUKADOOR-WIT en

-

-

bij W. SCHMÜLL Kromme Waal 22 Amsterdam.
(SBG)

Eenzich Hnllelju'ffröiiw
zoo

spoedig mogelgk geplaatst, grondig met de
zaak bekend. Adres franco brieven,
gaarne

zag

lett.
b/d Boekh. HAVERMAN,
Ferdinand Bolstraat 65.

Huishoudster!

Eene Juffr., m. 1., P. G., ruim 6
jaar in hare tegenw. betr., zoekt
door omstandigh. verplaatsing.
Omtrent bekwaamh. enz. knnnen
goede informat. worden verstrekt.
Onversch. in welke plaats.
Adr. fr°„ lett. 8A 832, N. vjd D.

Scheveningen.
Mode- en Luxe-Artik., voor de
Zomermaanden wordt gevraagd
eene flinko Verkoopster, tegen
hoog salaris, de Duitsche en Fransche talen goedsprekende. Fr. br.
met bgv. van Portret, No. 3178,
Bureau De Avondpost, Den Haag.

vraagt
Men
voor eene besch.
R. C, 33

j., 7 jaar in eene betrekk. geweest
zgnde, plaatsing in een klein
gezin, ter assistentie of tot besturing eener Huishouding.
Adres
lett. A C 900, N.v/dD.

Een Öapicisjtt

gevraagd, niet beneden 15 jaar.
Adres : Burmanstraat 8, 2e Etage.

MODES.

Te 's-Gravenhage worden voor
direct gevraagd, tegen hoog salaris,

bekwame Winkeljufirouwen,
voor den Verkoop van Dameshoeden, enz.
Zonder goede getuigenonnoodig
zich aan te melden. Kennis der
Fransche taal strekt tot aanbeveling.
Fr0, brieven met opgaaf
van laatste betrekking, onder lett.
C E 902, Nieuws v/d Dag.

—

Handel vlug.
Loenen a/d Vecht, 29 April. Op de vrge Hoornveemarkt van heden waren ongeveer 40 stuks aangevoerd. Handel zeer traag. Prgzen gedrukt.
lerseke, 29 April. Ter Oe3terbeurs verkocht:
afsteeksel boven 10 mM. ’6.50, boven 19 mM. op

is gelegenheid
Tw
IC Rli^Eiü!
UItSMHIi tot plaatsing

voor 2 Kinderen voor de Zomermaanden, waar ook gelegenheid
is voor rijden met een Wagentje
en Muilezel; ook een gem. Voorkamer met Slaapkamer te
Huur. Br. fr. letter D, Boekhand.
R. LOS, te Bussurn.

Hollandsche en Duitsche rekening werden opgekocht. De handel in Vaarzen was minder levendig.
Voor Kalf- en Melkkoeien werd besteed van 190 tot
Roode Tarwe ’8.30 a 8.40. witte
Gld., voor Vaarzen 110 tot 160 Gld.
d°. 8.40 a 8.60, Rogge ’7.10 a 7.20, Boekweit ’6.50 290
Zwolle, 29 April. Tarwe ’-.—- a -.—, Rogge ’7.—
a 6.70, Gerst ’6.30 a 6.40, alles per Hl.; Haver 6% a a 7.20, Boekweit
’7.25 a 7.50, Gerst f5.60 a 6.—,
7— et. per Kg. Boter: aangevoerd 1014JKg.; prgs ’1.20
, Aardappelen ’2.50 a 3.60,
Haver
a-.
’-.
per
a 1.30
Kg. Eieren ’4.— a -.
per 100 stuks.
Appelen ’-.— a -.—, Peren ’-.— a -.—, alles per HL
G-eldermalsen, 29 April. Hedenbesteedde men ter Boter: Aangevoerd ter markt 575/8,
215/16 m. en
markt alhier voor ruwarige Tarwe
8.75— a 9.25,
Kg. Kluiten, totale aanroer 30220/2 Kg. MidRoode dito B.— a 8.40, Ris dito 8.25 a 8.60—, 2920/2
a -. per Kg. Handelswaarde
Rogge ’7.— a B.—, Gerst ’s.— a 5.40, Haver /"3.50 denmarkt ’-.
’15000.—. Notitie ran heden per Kg. ’0.85 a 1.10,
a 3.80, Zwarte dito ’3.40 a 3.6o,Boekweit ’7 ui. 12%, per
20 Kg.
rat prima qual. f2l.— a 22.50, afwijBoonen ’6.25 a 6.50, Wikken 6.— a 6.10, Koolzaad kende soortof %
a 20.50, 2e soort
’19.50
a 18.50,
a
—,
Appelen
-.—,
-.
—.
a
Peren f-. a -.—, Grasboter f—.— a —.—. Eieren: Kip"-f 17.50
’-.
a 3.50,
’2.50
Aardappelen ’4.50 a 5.—, aUes per Hl.; Boter ’1.
Eenden ’-. a -. per 100 stuks. —,
bos Ru*a 1.20 per Kg. Eieren ’3.— a 3.40 de 104 stuks j schen, per
100 bos
a—.
Varkens f 9.50 a 41.—, Biggen ’3.50 a 9.25, Schapen
Aanvoer deze week op de voormarkt, stallen
Vee.
a
-.—,
20,
Lammeren ’-. a
Koeien ’l3O a en heden op de markt totaal 2500 stuks. Handelvlug,
’l6
210, Ossen ’l2O a 240, allen per stuk.
alles duur. Er is veel verkocht tegen hooge prgzen.
Aanvoer redelgk. Handel zeer vlug.
Men besteedde: Neurende en verschkalfde Koeien
Wageningen, 29 April. Vet Rundvee le qual. 70
130 a 290, dito Schotten en Vaarzen 130 a 230,
a 76 ots., 2e qual. 64 a 70 ets., vette Kalveren levend guste Koeien
’lO5 a 190, Vaarzen 80 a 135, winterets.,
vette Varkens 40 a 46 ets., kalvende Koeien
gewogen 36 a 40
125 a 200, Ossen roor den bak
alles per Kg.; vette Schapen ’l2.
a 16.—, rette ’lOO a 135, 1%-jarige Springstieren
’lOO a 145,
Leidsche —.
a —.—, dito Lammeren ’lO a 12,
Vaarspinken ’B5 a 140, vette Kalveren ’6O. a 85,
Zuiglammeren f—.
—,
a —. Lammerooien" ’l2.— a nuchtere dito 4 a 10, allen per stuk; vette Koeien
15.—, een-winters f —.
a —.
Guste Koeien
en Ossen aan bouten 66— a 72— ets., dito Stieren
a —, vette Ossen ’lOO a 120, Pinken
a—, 52— a 62— ets., ditoKalveren 68 a 76 ets., dito Schapen
Kalveren f a—, allen per stuk.
a 64— ets.. alles per Kg.
Druten, 29 April. Gedurende deze week werden 60—
Varkens. Aanvoer 753 Biggen en 130 magere, drachgeen
wederom
Zalmen en slechts eenige elften getige en vette Varkens. Biggen golden
1.35— a -.—
vangen, welke ’1 tot 1.20 per stuk opbrachten. Eene
week; magere Varkens ’l9 a 36, drachtige dito
per
groote partij Snoek werd echter gevangen, welke 20
’2B a55 per stuk; vette dito le soort 44— a 47— ets,
et. per pd. opbracht.
2e soort 32— a 36— ets. per Kg. levend gewogen.
Er werden geen Biggen voor Duitsche rekening
Hoorn, 29 April. Op de alhier gehouden Veemarkt
verzonden.
aangevoerd 1741 stuks. De handel was stug
werden
Berlikum, 28 April. Ter voorjaarsmarkt waren en
de prgzen waren, vooral in goede soorten, hoog.

’

—

’

’—

’

—

’’

—’
—

ATTENTIE.

——
—

een kleine, zwarte, goedloopende
Muilezel, zeer mak, met Tentwagen en Tuig, alles zeer goed
in orde. VAN GARDINGE, Strgp
bij Eindhoven.
(2530)

Op een der beste standen der
Groenmarkt te Zutphen wordt een

niet al te groot Winkelhius,
waarin alle Affaires kunnen uitgeoefend worden, te Koop aangeboden. Brieven fr. onder No. 600,
a/d Kantoorboekhandel van J. J.

WIJTENBURG, Zutphen.

2

ODEON.

Ondergeteekende maakt het geëerde Publiek bekend, dat wegens
het eindigen der Repetitiën van
verschillende Zangveieenigingen,
enz., de Zalen van bovengenoemd
gebouw dezen Zomer ook op Dinsdagen, Woensdagen en Vrijdagen

Disponibel

zijn.
(2583)
Mg miuzaam aanbevelende,

Langestraat, Hilversum,

—

’

’ ’—

’

’

—

’

’

A. ELINGS.

Tien, SclhrnlL
Hotel ca Pain Eiel."

.

90.
"

(ZOBB.l

Ingenieurs en Electrotechnici,
Binnenkant 27, Amsterdam.
Amsterdam.

POLIKLINIEK (behandeling van loopende zieken.)

(Ingang Noordstraat.)
Zenuw-Ziekten, dagelijks, behalve op
Zon- en Feestdagen, van 11—1 uur.
Voor Chirurgie en Gynaekologie, dagelgks, behalve op Zon- en

Voor

Inwendige Ziekten en

Feestdagen, van 11—1 uur.

Voor Kinderziekten, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 2—3 uur.
Voor Huidziekten, enz.. Maandag, Woensdagen Vrgdagvan 2—3 uur.
Het Reglement, bevattende de voorwaarden voor opneming in het Ziekenhuis

WIJK, Boskoop (Zuidwijk).

(ook voorbesmettelijkeziekenjis op aanvragekosteloos aan de Inrichting verkrijgbaar.
Namens het Bestuur,

HUMOR!
Koop het

Dr.

(633)

DE GENEESKUNDIGE INRICHTING:
IO O (met de Villa's Jachtlust

EQ
n I U U,

en Boschzieht),
HERSTELLINGSOORD, uitsluitend voor

Holl. Humoristisch Blad

ZEMWLIJDERS en LIJDERESSEN,

en gij ontvangt gratis en franco een
oud nummer ter kennismaking mot
de geestig, grappige teekeningen
met Holl. tekst, zooals : Die Münchener FLIEGENDE BLITTER.
Abonn.prijs 65 et. p. 3 in. Onmisb.
voor Café's en Sociëteiten.
(2587)

(Speciale behandeling voor Hersen- en Ruggemergziekten).
Nadere inlichtingen bg den
Geneesheer-Directeur J. Wm. HOFMANN, Arts,
1.1. Geneeslieer-Directeur v/h Rijksgesticht voor Krankzinnigen te Soerabaia (N.-IJ
Prospectussen, op aanvrage, verkrijgbaar bg den Administrateur

_
S~re"-* Jg3»nHrSomnambule,
wM»aaMm__ _ _ -_-^
| Geneeskunde en Par- I

(2565)

7BHnB>^MrgT[^,

1

iHEi.3lt.il ten ter inzage.

MMaMBMI HM» ■ M^____n

— Huwelijk.

met

~~STÖÖMBÖÖT
Grasbolcr.

HILKEMEIJER, te Nijensleek

bij Steenwijk, zendt met een paar
dagen versche GRASBOTER,
Kg. franco k 51% Cent per
4%Kgr.
%

’

voor
remb.
Hoenderpark „Formateur",
bij Frederiksoord.

1. t. BENNINK.

1

Gedeponeerd

m\

.m

Hifi.

PUIKE OUDE

SCHIEDAMMER GENEVER

P. HOPPE

"■■■■

AMSTERDAM—SCHIEDAM.

Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers
in Gedistilleerd.

en aan de Stations-Buffetten van de Buffet-Maatsehappg E Plurilnts TJnum
N.B. Als bewgs van echtheid zgn CACHET en KURK steedi
voorzien van den naam der firma P. HOPPE.
(2534)

grootste Sorteering

Hollandsche. Duitsche es

FORNUIZEN
HDTME KEUZE IN

TUINMEUBELEN en

Kinderwagens.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN,
in GEËMAILLEERD, KOPER, BLIK

en HOUT

11YJ1S.......
& lÖWEIB,

Hotel en Stallioaderij
„HÉ ter Heiie",
Het
Damrak
te SOESTERBERG,
minzaam aanbevolen.
(2589)
Eigenaar R. BAVENHORST.

WïW^i WWÜÏ^I

t
RDe

nette Rgksbetr., (ink. ’l2OO 's jaare)
wenscht te Huwen met een jeugdig Meisje of Wed. Br.
alleen
met portr., lett. B D 901, N. v,dD.

„KROMMENIE" op Maandag
2 Mei e. k. geen dienst op
Amsterdam.
OLIE en DE JAGER.

Geneesheer-Directeur.

Met 1 Mei wordt geopend te DE BILT (nabg Utrecht):

nieuwste Nummer aan
de Kiosken te Amsterd. of Rotterd.
aan Spoorstat., aan het Expl. Bnr.
NZ. Voorb.wal 202, Amsterd.,
a 5 Cent of schrgffc een briefkaart
aan de Administratie van het

bö de v. d. Helststi-aat (nieuwe
stad) vroeger Swelinckstraat.
\jioeJl_ji van goode resulta-

■—_r

BURGERZIEKENHUIS.

lste

Maandag en Donderdag van 10
tot 3.4, uren.
Particuliere zaken :
Alle dagen van 10—4 en 6—lo u.

—

Linnaeusstraat,

qual.. 6 st.
I.—, 12 st.
1.80, 25
st. f 3.40, tegen toez. van Postw.
franco thuis, bij H.

onder toezicht
C. ENTHOVEN.
Geneeskunde:

’

Amsterdam Keizersgracht 130 b/d
Leliegracht; Rotterdam Hoogstr.26s,

Billijke Beweegkracht

(2141)

WStiïiitaen'a^§
Prachtv.
soorten,

van Dr.

’

30», het
het *Ü*de aandeel a
tiende k ’l6O, het twintigste k
SANDERS & Co., in Effecten,

PETROLEUM MOTOREN,

ook kan men Abonneeren. Fr. br.,
lett. Z, Postkantoor Vreeland.

ticuliere zaken,

uitgeloot en moet nu Maandag
2 Mei a.s. bepaald uitkomen
met een der volgende prgzen als:
Guld. 300,000, 50,000,25,000,
10,000, 5000,
of minstens
600 («een Nieten). Verkrijgbaar

verbruik circa een halve Liter per uur en per paardekracht, worden
geleverd en gesteld door de Firma
Ijl |\CCW\ At fft

Tn een nette Bleekerrj zag men
nog gaarne eenige Klanten,
goede informatien staan ten dienste. Groot Goed 4 cent per stuk,
kl. Goed naar evenredigheid ; naar
verk. Gerekt en Gemangeld thuis;

Ernst

/JUL/l,

m*.i a'
>I

H^__H___________BmS9ESHHSHßßS

J.

’

■—■mtm*m\'<mmmm\mwmma i
Alom to bekomen :
l?lfir I? 7Af t
J

inrichting. Münchener
Bier.*Restaurant. Pension bij overeenkomst.
(2580)

’

(2183)

sn
2

Elegante

doorbl.

HOtel Rembranat, Amsterflam Serie-Lot Oostenrijk 1860.
Dit Lot is reeds met de Serie

Rembrandtplein, 40 Kamers en Salons,Logis en Ontbgt ’1.75 en ’1.50.

l'iifllLrj
H« +

voor

paarden, weinig
minder dan nieuw, mooi model,
bekleed Havana Zijde, fabriek Hermans. Landauer voor éen paard,
solide en in besten staat. Landaulet, prachtig en zeer licht
voor éen paard, fabriek Ejjswjjk,
Den Haag. Hittenbreakjes, als
nieuw, koetsierszitting onder de
kap. Victoria's, nieuw en 2de h.,
en verschillende andere soorten
Rgtuigen bg H. VANDEN BRINK,

— ——

’

Koop, zeer!., 60 versche
Te
4flfc
Eieren2.25
Jgg|f~|l§§l Landauer
franco
’2.10,
*^-*Sïa^SSBs<
een

— —

’—

Een Heer, 27 jaar, P.

Te Koop:

—

—

Ceintuurbaan 244

Ter Overname gevraagd een
nette Zaak (liefst Engros), welke
een winst van ± ’3OOO oplevert.
Brieven fr. met prijs, onder lett.
D D 857, N.vjd Dag.

heden aangeroerd 600 a 700 stuks Hoornree. Tengerolge ran het zachtere weder was de rraag goed ca
werden bg levendigen handel goede prgzen besteed,
rooral roor Melk- en
die mede root

’9.75 ingehouden.
Breda, 29 April.

ÏTSen

Onderwijzeres

Coupeur. in
Gevraagd,

’2OO,

Margarine. Het verloop van de markt was deze
week zeer slepend en bepaalde verkoopen zich tot
slechts ca. 500 tierces, daar importeurs begin der
week, toen er koopers waren, ongeneigd bleken
concessies te maken. De markt sluit flauw, mat eon
nominale noteering van ’62 voor prima merken.
Petroleum. De vraag voor loco was (deze week
slepend. In termgnen ging een en ander tot noteoring om. Loco ’6.35 E., Aug.
najaar ’6.60 a
6.55 E. gedaan.
Palmolie. Afgedaan werden ca. 8000 Kg. Goudkust.
Pahnpüten. Afgedaan 200 tons Congo, zgnderestant
partg, verwacht per s.s. Afrikaan.
Copralwlie zonder zaken.
Sesamezaad. Voor export werden 42 tons verkocht.
Indigo. Uit de eerste hand 88 kn. Java verkocht.
Meekrap vast doch stil.
Harst: G ’2.70 te koop.
Terpentijnolie flauw. Loco f 15%, Juli;Dec. f 15% bg
partg te koop.
Lood flauw; Stolberg 13}£ gedaan.
Kralingen, 29 April. "Heden werden ter markt aangevoerd 106 Zalmen en 1083 Elften. Zalm gold ’0.95
a 1.10 per % Kg., Eltt ’1.15 a 1.50 per stuk.
Kralingen, 29 April. Van 23 tot 29 dezer werden
ter markt aangevoerd 874 Zalmen en 9203 Elften.
Prgs: Zalm ’0.90 a 1.10 per % Kg.; Elft ’l.— a
1.60 per stuk.
Maassluis, 29 April. De aanvoer op de Kaasmarkt bestond uit 9 stapels, wegende 1772 Kg. Men
besteedde van ’22.— tot 28.— per 100 Kg.
Handel zeer vlug.
Ammerstol, 29 April. Van 23—29 dezer zijn aan
den afslag alhier verkocht: 110 nieuweWinterzalmen,
weg. 8 a 47 % Kg., prijs f 0.91% a 1.20 per % Kg.;
-o. Zomerzalmen, weg. -a
% Kg., prgs ’-. a
Jacobszalm, weg. -"a- J£
-. per % Kg.;
Kg., prgs ’-.— a -.— per % Eg.; 571
prijs
’0.50 a 1.70 per stuk.
Meerkerk, 29 April. Kaas: Aangevoerd27 partgen.
Prijs: le qual. ’23.— a 24.50, 2e qual. ’2l.— a 22.50,
zware —. a —.
alles per 50 Kg.

1892. 2e BLAD.

Op het nummer letten s. v. pi.

IQ
8^-

Geïllustreerde Catalogussen GRATIS verkrijgbaar.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 MEI 1892. 2e BLAD.
Stoom Kotfie-Branderij
VAN

iMÉtMIi

DE KLERCK & Co.,
Nog slechts korten tijd blijven de Magazijnen
geteekende gevestigd wegens algeheele liquidatie

|H der Zaak aan eene Naamlooze

HET BISTE EN GEZONDSTE
TAFELWATER.
Hoofd-Agent:

B. MOERBEEK JR-,
84, Amsterdam.

Reguliersdwarsstraat

Vraagt overal de gerenommeerde

Vennootschap

van Onderen overgave

1

prijs 18 gulden,

f^~
a
I1 aYeoht
f 4°50. '
&m~ 700 Dames gutta percha

PaSSeU

5

f gehetle^fk dtVr

lr schap CREDIETBANK
VOOR HANDEL & NIJVERHEID W. VAN DER ZIJL, Keitersgracht 751, Amst., Teleph. NO.
2240, geeft Voorschotten en Credielcn
van ’250 af tot ’lOOO en hooger;

UIUMUI°»

’

TCrzoQde» door het

neemt geldeni ndeposito, volg.Ilegl.
(9111!)

I Hotel de la Poste,
GULPEN (Limburg).

&Eo-.Mlflj| A^'i|

ÉLHIBSCHFaiI

P. J. PIJPER, Nederl. Kaenoliet- en Koolzuur-féfaatseh'J., Systeem BONS.
Enkhuizen,
Goedkoop adres

Gemaakte Dames Costumes
8.
"

NAAR MAAT, van af f
Voor een fraaie Coupe en
nette afwerkingwordt ingest.

~.

©@ : ,DE VRIEND DER ZIEKEN"*© jj
gratis en franko te ontvangen. Dit 9
boek verdient in de hoogste mate a
de aandacht van allen die hun ge- 4M
zondheid op prijs
en geheel
bijzonder vaa alle Zieken. Keeds w
duizenden vonden hier de "lang
.""jjS■prewe.nschte genezing +Qj .y^

Aangenaam Zomerverblijf.

Uitmuntende Keuken.

Schaduwrijke Tuin.
BERNAKD. HEIMBACH
PHILIPPENS.
(2304)

(2595)

[ÏSHRSII Verrassend, lartawA
Ég«jS
Onder&fÜP
houdend (KgS
P^i
t?* 8?».
lareai
zijn-.
HET ANKER FUZZLE.
DE KWELGEEST.
HET PYTHAGORAS.
HET KRANSRAADSEL.

Elk Spel, waarian honderden
Figuren kunnen vm-den gelegd,
kost franco per post 50 Cts. De
4 stuks Spelen te zamen f 1.55,
fr. na ontvangst van Postwissel.
F. Ad. RICHTER Sc Co., Rotterd.
„Het Nieuws vjd Dag" schreef 3
April: „Het Spel is vermakelijk,
[j^jjjj^jjl scherpt den geest |reegal

fM|
'/BaSS. van Jongen
en is zeer goed-\WKgm
«gag»
.S^gaUoo,.." (2594) |^MO|

nm _■

iniawMiii"iiwn_iiiimiu___________uiaMiM

KurtansWNASSAü. Wnïïrieilanstalt.

Verkrijgbaar door bemiddeling vau eiken Handelaar iv Bronwateren.

FABRIEK:

Nassaustraat No. 34,

Rotterdam

(2SR4.

(P eijen o o r d).

Stalen en Modellen wo:den fr°.

MAATSCHAPPIJ tot Exploitatie van Bouwgronden en een

„RUST- EN„ 'tHERSTELLIMMRMTING"
VALKBWBt*fI.
ïïniR tPT

op licht gezonden na opgave van
den prüs dienmen ongev. verlangt.

VALKENBURG

I PfflOCK's |

behandeling, tevens Hotel-pension.

IM»! I

J"

Für Rheumatismus, Ner ven leiden, Verdauungsstörungen
etc. Das ganze Jahr hindurch geööhet. N'aheres durchProspecte. Dirig. Arzt: Dr. E. POENSGEN.
(1402)

(2513)

voor

2% Kilo
% Kilo.
Betaling Contant.

lieComruanditaire Venuoot-

eeearandeefd, voor Ë1

Regen- of

«k» y%
»

Kil.
fr.
bij
en
2 Cent
25

e
Bij

m fraaie
streepen, f 1.90 Stofmantels I1
'"g* Pelerines,
BI 0-__P""
De grootste soort TarkseheßadharifldnpTrfiTi sre- §
Hg
| schikt tevens voor huishoudelijk gebruik peTl° stuks 3 - I
»«-"es lanse Kniekousen (fil d'écosse), in blauw of I
C*7 30
diverse streepen 35 Cent per paar.
fflë zwart
I
grijze

(3897)

1 centen voor een
O briefkaart Aan
Richters Boekhandel te Botterdam; 9
ziedaar de luttele uitgave die noodig is om het geïllustreerde boek: 43

Kilo 4 Cent minder per

g

thans f 8.50.
ele»al\fco Huisjaponnen of Peignoirs,

üe Dame
e

ca W°rd<m °P

10 verschillende Vruchtensoorten bereid; beste bü Dessert. Engros
Amsterdam, LUCAS &
G. A. WORST, 154 Jan
(1655)
Botterdam.

—

lesoortgebrande Koffie 65 Ct.»

De '°»"aa,d Goederen bestaat uit ruim 'l 35 0
diverse arti- 1
kelen, hoofdzakelgk
■1,,
bestaande -in: Dames-Liifiroederen
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TEVENS DRIE VILLA'S TE HUUR.
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Bekroond op alle Tentoonstellingen. Aanbevolen door HH. Doctoren a!»
\M
. voldoende tegen Maagzuur, Blaas- en Nierlijden.
(1523)
Hand ein- V Morkïe.
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de Directie der Gerolsteiner Sprudel te Gerolstein EIFEL (Duitschland).
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Stoom-Zcepzicdcrji,
TE ZUTPHEN.

Prima Zachte Groene Zeep
tot concurreerenden prijs.
(38:t4)

5 pCt. le Hypotheek Pandbrieven

Fransche taal.

Een Ueer, eenigszins bekend met
de Fransche taal, wenscht Leste

nemen, om die taal gemakkelijk
(2547)
te knnnen Spreken.

lett. F C 790, N. v/d D.

Adres

DER

NORTHWESTERN AI PACIFIG HYPOTHEEKBANK,
gevestigd te Amsterdam.

Oklambster Zuivelfabriek,

WINSCHOTEN.
Prima versche gagarandeerde Natuur-Eoomboter
wordt door 't geheele land, in
postpakketten van 4% Kilogram
te

netto, fianco verzonden, tegen
/1.30 het Kilogram.
De Directeur E. R. HOTZE.

werdop

Patentstijfsel
Ürlings
velschillende Tentoonstellingen met

eene Medaille bekroond
JACOB DUIJVIS,

Commissarissen: M. J. WALLER, lid der firma Testas & Wallek, te Amsterdam; W. REBEL Jr., lid
der firma Wed. Geubërt Rebel, te Amsterdam; G. J.
lid der firma E. G. Engelbeuts & C°.,
te Arnhem; A. M. CANNON, Oud-Burgemeester der stad Spokane (Washington U. S. A.) en President
van de „Bank of Spokane"; J. R. PLANTEN, Consul-Generaal der Nederlandeu te New-York.
Mr. M. F. DE MONCHY, J. P. GUÊPIN.
Directeuren -. H. A. VAN

’
’
Reservefonds /157,000, afzonderlijk belegd en gedeponeerd
Maatschappelijk Kapitaal
6,000,000,
waarvan geplaatst 2,400,000.
Gestort maatschappelijk kapitaal /' 942,600.

bij de Nederlandsche Bank.

Koog aan de Zaan.

in Filigrainwcrk
Cursus heden
geven wij aan alle

Van af
Dames, bij inkoop der benoodigdheden boven de ’3, een korting

van 20 pCt.
E. K. PAPE,

Nieuwendijk 25-27, le

Et.

De Directie der Nortliwestern and Paciüc Hypotheekbank geeft
5 pCt. PANDBRIEVEN uit, in sttikken van ’looo— en ’500.—, bij uitloting inwisselbaar te?en nieuwe stukken, voor zoover de voorraad strekt.
Zij zijn te Amsterdam a pari verkrijgbaar bij de Firma BROEKMAN &
HONDERS en buiten Amsterdam bij de Correspondenten der Bank.

De Copalfak
voor buitenwerk,
VAN

D. Vetlcwinkel en Zonen.

Uitstaande Hypotheken op 31 December 1891:
leeningen
op in cultuur zgnde boerdervjen,
569
bedragende $ G87,607.30; geschatte
4,564,050.—;
steden,
iv
leeningen
569
1138 leeningen,

.....

„

bedragende

„

„

„

5,251,657.30; geschatte waarde
af geleend bedrag

te
houdt langer glans en is duurzamer dan elke andere soort. (1845)

overwaarde
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—

$ 14,392,900.

Stoomfabriek van Eau-de-Cologneen

Parfumerien:

„LA COURONNE".
S. VAN DIJK Az.

Fabriek en Kantoor: Korte Spinhuissteeg 1.

DEPOTS:
Amsterdam, Heiligenweg 5. | Rotterdam, Plan C. 35.
's-Hage, Noordeinde. 7.
I utrecht, Neude 1.
Brussel, Rue des Bogards 12.
gKf Bij de Opening wordt aan de Bezoekers een Flaconnetje
van ons gerenommeerd merk No. 7411 ter kennismaking
aangeboden.
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3, Prins

Zeedijk No.

bfd

Hendrikkade*

G evestigd 1816.

Wij bevelen ons aan voor de levering van
prima qualiteit RUND- en KALFSVLEESCH.
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J. HAUBER.
TELEPHOONNUMMER 2286.

"
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HOTEITcMwïïïEBRÜt
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GALERIJ P. v. V. 50,

aan de NIEUWE
bij de Scheveningsche Boschjes
(2117)
en in de nabijheid der Sportten toonstelling,

1,969,150.—
12,423,750.—
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Zaterdag 30 April 1802:
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Het Hotel wordt met 1 Mei a. s GEOPEND van af di«m
datum tot.. 1 Juli wordt 20 pCt. koning op den
pensionsprrjs berekend.
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______________
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M Specialiteit in Beugelflesschen,
IM aa^Öfcf«^gel- en IvLevering direct.
lnfln: Gelderschekade
lül hoek
SSSFt^vS
Jonker- 5^5
enßidderstraten 97,99,1,2,3,
lIH (880) Filiaal Groningen.
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BRUINE, Ruiterstraat.

Stoomdrukker^ van BOELOFFZEN &

HÜBNElTAi^terdaia.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG

Derde Blad.
der Nederlandsche
Het eerste jaarverslag
Koophandel
Kamer van

te Londen.

Men schrijft ons uit Londen van 27 dezer:
Heden werd alhier de eerste jaarvergadering
der Nederlandsche Kamer van Koophandel gehouden, die, hij afwezigheid van den Heer A. A.
H. Boissevain, door den onder-voorzitter geleid
werd, maar welks besluiten, wegens onvoltalligo
opkomst, op eene nadere vergadering bevestiging
behoeven.
Laatstgenoemde begon met mede te deelen,
dat de Heer Boissevain, omdat zijn werkzaamheden hem zoo aanhoudend naar elders riepen,
zijn ontslag als zoodanig had willen nemen,
-maar op verzoek van het bestuur daarop niet
had willen aandringen. De aftredende leden van
bet bestuur, namelijk de. heeren : Baron Maokay
van Ophemert, Alb. Kapteyn, 0. J. Posuo, C.'
Rozenraad, F. K. de Vries en de secretaris, werden herkozen. De secretaris en de penningmeester brachten hunne verslagen over het afgeloopen jaar uit, welke gedrukt en algemeen verspreid zullon worden. Ook werd thans een verslag omtrent het onderzoek naar den vruchtenen groentenhandel uitgebracht, hetwelk mede
gedrukt en met het eerste jaarverslag onder de
leden en verschillende corporatiën zal verspreid
worden.
Volgens de balans van den penningmeester,
die behoorlijk nagezien en goedgekeurd is,
bedroeg het totaal der ontvangsten £ 527.1. en
dat der uitgaven £ 520.2.8, zoodat er een batig
saldo van f 6.18.4 op nieuwe rekening is aangeboekt.
Het verslag van den secretaris bevat de geschiedenis van de oprichting der Kamer en van
de werkzaamheden, in het afgeloopen jaar verricht. Daarin wordt herinnerd aan de gehouden
conferentie betreffende den zuivelhandel, aan de
pogingen om verbetering te brengen in het postverkeer tusschen Nederland en Engeland en ter
verkrijging van een internationaal tractaat tot
wering der vervalseliing van levensmiddelen, arm
het overleg met de Kamer van Koophandel te
Amsterdam, het Koloniaal Museum te Haarlem,
de Vereeniging „het Buitenland" en andere
lichamen, en aan de correspondentie met verschillende particuliere personen, die nog te veel
de Kamer schijnen te beschouwen als een lichaam
dat inlichtingen over firma's verstrekt of dat
huizen aanwijst voor het aanknoopen van handelsbetrekkingen. Het aantal leden, dat tijdens
de oprichting 245 bedroeg, is thans tot 305 gestegen.
Het verslag omtrent den groenten- en vruclitenhandel eindigt met verschillende wenken.
Het wqst er op, dat, indien die handel tot bloei
zal geraken, de verschillende maatschappijen,
die de producten aanvoeren, de tarieven lager
moeten stellen en zorgen voor snel en doelmatig
transport; kwade praktijken moeten geweerd
worden en naar verbetering van producten moet
gestreefd wonlen, doch vooral moet werk gemaakt worden van coöperatie, zóo, dat de handel
niet gedreven wordt door honderden op zichzelf
staande telers, maar door 5 of 6 vereenigingon
die gezamenlijk het geheele Rijk omvatten. De
Kamer is wel is waar van oordeel, dat tusschenpersonen onmisbaar zijn, maar doet toch uitkomen, dat hun aantal veelal te uitgebreid is en
behoort beperkt te worden.
Overigens blijkt uit dit verslag alweder hoe
uiterst belangrijk deze handel voor Nederland
is, zoodat het te hopen is, dat de gegeven wenken, vooral die omtrent de noodige aaneensluiting
van de belanghebbenden, iv goede aarde zullen
vallen.
Met het drukken der verslagen zal zoo spoedig
mogelijk een aanvang gemaakt worden.

—

lijke om te verhinderen, dat Perzië op het aanbod ingaat. Men vraagt of de Britsche maatschappij zelve niet het geld voor minder zou
willen leenen en dan zelve de controle op de
invoerrechten als waarborg zou kunnen erlangen.
De maatschappij hield juist dezer dagen eene
vergadering harer aandeelhouders, die tengevolge
van een en ander een politiek karakter droeg.
Maar veel belangrijker is de groote vraag: of
de diplomatie den handel beschermen moet,
zooals in deze gebeurd is, en of het een wijs
beleid was den Shah in zulke moeilijkheden
te brengen, dat men hem bijna dwingt zich tot
Rusland te wenden. De vraag maakt geen bepaald antwoord mogelijk. Maar het schijnt althans alsof men uit het gebeurde de les zou
kunnen leeren, dat de diplomatie niet direct
don handel moet helpen en zich bepalen tot
indirecten steun door het wegruimen van moeilijkheden. Dit zou in tegenspraak zijn met de
nieuwe eischen van den Engelschen handel, die
omvatten : een reductie dor salarissen van consuls en instelling, in plaats daarvan, van een
percentage op het bedrag vau Britsche goedereu
die ingevoerd worden. Maar het zou ecu veel
gezonder toestand iv het leven roepen. Eu
wanneer men dit beginsel tengevolge van het
gebeurde in Perziö erkende, zou de los niet te
duur zijn geweest. Zij kon elk oogenblik elders
herhaald worden en dau uog veel grootere gevaren medesleepeu.
Uit Berlijn.
publieke
vermakelijkheden van. dit
Als ik de
drukke Berlijnsche seï/.oou, dat binnenkort door
„de stille week" zal afgebroken worden, voor
mijne herinnering de revue laat passeeren, dan
maken hoofdzakelijk drie punten aanspraak op
een extra-herdenking.
Ten eerste Wildenbruchs tooneelstuk: Das
heilige Lachen, dat dezer dagen zijne tachtigste
opvoering beleefde en dat ieder zien wil, sinds
het niet alleen datgene heeft mogen bereiken
wat men hier de „allerhoogste" goedkeuring
noemt, maar er zelfs gefluisterd is, dat eene
„allerhoogste" hand haar deel in de bewerking
er van heeft gehad.
Een rare titel. Zeker, er is een heilig lachen,
het lachen, dat Victor Hugo bedooldo, dat, naar
hij het uitdrukte, ons als een vleugel voor neerzinken behoedt.
„Le rire est une espèce d'aile,
Qui nous sontient quand nous tombons.
Le pliilosoplio indulfjent mêle
Les hommes gais aux hommos bons".
"Wel, dit lachen bedoelde onze tooneeldichter
stellig ook tot op zekere hoogte, en hij betoonde
zich ecu zeer indulgent philosoof. Of de uitvoering aan het ideaal beantwoordt, dat men zich

bij die Fransche dichtregels stellen mag P
Mijn indruk wankelde. Toen het scherm opging en een half bedrijf was afgespeeld, dacht ik,
ondanks de prachtige mise-en-scène en de
heel mooie opvoering, al spoedig: „Neen,
een heilig lachen is het niet." Daarop voh'de een
tooneel, dat mij zoo amuseerde, dat ik dacht:
„Nu, als het geen heilig lachen is, dan is het
in allen gevalle een gezond lachen." Maar meer
on meer hinderde mij de alledaagache toon
waarin hier groote onderwerpen behandeld werden de grappen waren plat, niet zoozeer in
zichzelf, als wel in verband met het veld, waarop
zij zich bewogen, en
ik wil hetzelfde woord
neerschrijven, dat mij er onder de voorstelling
voor inviel: „'t Is welbezien een vrij ploertig
lachen."
Dat ik het „gezond" noemde, was toen, iv het
tweede bedrijf, op het doopfeest van het door
den grooten ooievaar gebrachte kind, eensklaps
de zwarte ongoluksgast Ole Pessiraof verscheen.
De werking vaa diens verschijning, als hij, iv
naam van het „critisch bewustzijn", devroolijke,
tevreden menschen komt vragen of ze nu eigenlijk tevreden zijn en hen binnen weinige minuten ontevreden maakt, is van eene zoo onschuldige en tegelijk pittige geestigheid, dat zij
wezenlijk van de rest iets opfrisschends en
verkwikkelijks deed verwachten.
Moet de diplomatie den handel rechtMaar als men nu bedenkt, dat die ridder van
streeks steunen ?
de droevige figuur Pessimof heet — ter eere of
Men schrijft ons uit Londen:
liever ten spot vau Tolstoi, en Ole „omdat er
De jongste gebeurtenissen in Perzië hebben toch ook wat Scandinavisch
aan moet wezen,"
aanleiding gegeven tot de meer zorgvuldige bedan komt mea reeds op het gebied der minder
spreking van een zeer belangwekkend vraagstuk, fijne geestigheden. Voorts is het hoofddenkbeeld:
of het namelijk juist is, dat de hulpmiddelen der dat de wereld geregeerd wordt
uit eeue
diplomatie gebruikt worden in het belang van groote apotheek, waar raad is voorvan
alle
den handel. ledereen weet, dat dit tegenwoordig en pijnen der menschelijke maatschappij;kwalen
en de
algemeen geschiedt en dat in elk land geklaagd principaal der apotheek, wien alle sterren
wordt, dat de gezanten en consuls van andere
sprookjesgewlj'.e, iv den vorm van bevallanden zooveel ijveriger de belangen van den lige kinderen
hun hulde komen brengen,
handel huns lands voorstaan dan die van het geeft beurtelings aau zijne twee
provisors, Opeigen land. Dit heeft het gevolg gehad, dat de timus en Pessimus. de teugels vau
het bewind
gezanten en consuls overal hun best doen om over do geesten der menschen in handen. Als
den handel huns lands zooveel mogelijk te sommigen er iets profaans in vinden, kan ik het
pousseeren, ja zelfs contracten voor levcrantien hun niet kwalijk nemen; ik voor mij vind
het
van oorlogsmateriaal, schepen, enz. trachten te jammer, dat een denkbeeld, dat hoogkomisch had
verkrijgen. Deze politiek vond algemeen goedkunnen wezen, per slot van rekening laagkeuring en in Engeland niet minder dan elders. komisch
bas-comique
geworden is. Als
Maar wat gebeurt? Een paar jaren geledenwist dat nu do echt
allerhoogste
smaak
Maar oen
de Britsche gezant te Teheran van de Perzische fijnbeschaafd Berlijner heeft mij verzocht,
Regeering een tabaksnionopolie ten gunste van Holland te melden, dat Das heiliga Lachen naar
voleenige Engelsohen te verkrijgen, wettende, dat dit strekt niet den besten Berlijuscheu
smaak
verde Russen bepaaldelijk onaangenaam was. De tegenwoordigt.
concessie werd verkocht aan de „Impérial Tobacco
Wie het lezen wil, kan
in boekvorm kooCorporation of Persia," die haar nauwelijks be<*on pen (Das heilige Lachen. het
Ein
Marchenschwank
te exploiteeren, toen er verzet van de zijde van von Ernst von Wildenbruch. Berlin, Freund),
het Perzische volk kwam, en een zoo krachtig maar mist dan natuurlijk al de uiterlijke heerverzet, dat de maatschappij hare rechten moest lijkheid, waarmee het hier in het
„Königliche
laten varen, maar schadevergoeding eischte. Schauspielhaus", vertoond wordt, en
lang
reeds
Vier maanden
heeft de maatschappij zelfs diegenen vol lof ziju, die zich waarover
over den
op de betaling van een half millioen sterling inhoud boos maken !
aangedrongen, daarbij steeds geholpen door den
Ik wil or nog even bij vertellen, dat hot „PaBritschen gezant.
dat dikwijls de nieuwe stukken
rodie-theater",
Regeering,
De Perzische
erg in het nauw gezoo kostelijk parodieert, ditmaal ver bened'in
bracht, ontvangt eindelijk een aanbod van de
zijne gewone kracht bleef. Reeds spoedig kwam
Russische Regeering, om haar uit de moeite te het
voor
dag met „Das heillose Lachen",
helpen, een aanbod, dat zeer merkwaardig komt dat echterdeunauwelijks
den naam van parodie
dat
oogenblik,
op een
Rusland
zelf in moeielrjkverdient.
Het
is
eenvoudig
eene oude „Posse';
heden is, een bewijs te meer hoezeer de zaak over het dankbare thema, dat
een huisheer bij
groot
gewicht wordt geacht.
daar te lande van
een woning aan twee elkaar onbekende
Indien het aanbod wordt aangenomen, is het ongeluk
huurders
verhuurd heeft. De eenige
met den Britschen invloed in Perzië gedaan, samenhangtegelijk
met Wildenbruchs model is, dat die
want als waarborg voor de terugbetaling der twee
Herr Lachmaun en Herr Griusen
leening zou Rusland de controle krijgen over heetenindividuen
eu de twee dieustmannen, die hun koffers
de invoerrechten in Perzië. Onder doze omstandigheden doet men in Engeland al het moge- dragen, Optimus en Pessimus.

....

—

—

—

*) Bü het opmaken van de vormen heeft gisteren
ten aanzien vaa dit stuk eene vergissina nlaats gehad.

—

Een paar weken geleden, juist tijdens de ontspanning, door de voorloopige opheffing van
het schoolwetplan teweeggebracht, was alles vol
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van de Barones von Suttner on haar streven ter
bevordering van de „vredegedachte."
Bij de lang vooruit aangekondigde openlqke
voordracht, in een der grootste zalen van Berlijn, las zij hoofdzakelijk eenige passages uit
haar beroemden roman: Die Wafen nieder voor.
Onder dienzelfden titel geeft zij thans een tijdschrift uit, waarvan twee afleveringen verschenen zijn.
Nog altijd, ofschoon sinds 1860 in verschillende landen vredes-congressen gehouden worden, halen de meeste menschen glimlachend de
schouders op, als or sprake is van de hoop, dat
de oneenigheden tusschen de beschaafde natiën
eenmaal door scheidsgerichten, in plaats van
door moordpartijen, beslecht zullen worden. Men
kan zich nu eenmaal de menschelijke maatschappij niet zonder vechtnoodzakelijkheid voorstellen. „Maar de oude Romeinen," zoo beweert
Mevrouw "Von Suttner, „konden zich geen beschaafde maatschappij zonder arena's vol gladiatoren verslindende wilde dieren voorstellen. Toch
is het zoover gekomen, dat die afgeschaft zijn...."
Overigens wordt door haar, zooals trouwens
door alle rustige voorstanders der vrede-congressen, telkens weer hierop de nadruk gelegd : dat
het minder de vraag is of hun streven wat vroeger of later verwezenlijkt zal worden, dan wel
of de wensch naar oorlogsafschaffing in de
beschaafde wereld op practische wijze aangekweekt wordt. Naast den aiouden raad om,
als men den vrede wenscht, zich op den
oorlog voor te bereiden, stellen zij er een
tweeden: als gij den vrede wilt, bereid u dan
voor op den vrede. Zij wenschen namelijk, dat
bij de opvoeding van het komende geslacht
het denkbeeld van vrede hooger worde gesteld
dan dat van oorlog; dat in het maatschappelijk leven zelf een werkkring worde georganiseerd, waarin de moed van duizenden krachtige
jonge mannen de gelegenheid tot uiting vinde,
die tot nog toe voornamelijk het slagveld aanbood dat het begrip van het onwaardige van
nationalen haat tusschen menschen van gelijke
wereldburgerlijke ontwikkeling meer en meer
worde aangekweekt. De vrede-gedachte, beweren
zij, hangt iv de lucht; het komt er maar op aan,
er in verbandmet andere sociale vraagstukkeu
den rechten ontwikkelingsgang voor te vinden.
Het echtpaar Von Suttner behoort in Oostenrijk te huis. De medewerkers aan hun tijdschrift
vormen een zeer internationaal gezelschap.
ft. erkwaardig genoeg zijn er verscheiden warmbloedige Italianen bij. Zwitserland is min of
meer de aangewezen koesterplaats voor de
„vrede-gedachte." Maar ook Russen en Franschen
hebben hunne instemming betuigd. Ben Amerikaanverklaartkalmweg, dat de Vereenigde Staten
volop genoeg hebbeu van de domheid, elkaar
onderling den oorlog aan te doen, en dit voortaan wel laten zullen. Met veel waardeering
wordt de naam van onzen landgenoot H. Molkonboer vermeld, wegens een geduldigen arbeid,
waarmoe deze zich sinds jarenbezighoudt. Onder
de Duitschers, die zich met de zaak bemoeien,
behoort de novellist Rosegger; hij treedt hier
echter niet als novellist op, maar met de bedaarde vraag; ot het niet eenvoudiger zijn zou
al de menschlieveude geestdrift, die thans aan
„Roodo Krnis"-toebereidselen besteed wordt,
in dienst te stellen van practische pogingen
tot overbodigmaking van zulke zorgen.
Hier in Pruisen, waar de oorlog nog zulk
een schitterenden stralenkrans draagt, al ware
het alleen maar om 't vooruitzicht op
ment", dat hij aan de officieren voorboovert, en
de zonnige herinnering, die duizenden burgers
en arbeiders in hnn later eentonig leven aan
hunnen diensttijd hebben, — hier in Pruisen
heerscht weinig sympathie voor de „vredegedachte". Nochtans heeft de. Berlijnsche pers,
onder leiding van Friedrieh Spielhagen, aan
Mevrouw Von Suttner een feestmaaltijd aangeboden, waaraan tweehonderd personen, o. a.
verscheiden liberale leden van den Rijksdag met
hunne dames, plaats namen.
In hoofdzaak was dit feest eene kermis der ijdelheid, waar de meesten blijkbaar minder kwamen
uit vredes-enthusiasme, dan wel om zichzelf te vertoonen en connecties aan te knoopen. Spielhagen
debiteerde ecu phraseiirijken toost over „de genius
des vredes, die tot muze geworden" was. De oude
dichter, Albert Traeger, vatte de zaak lichter op
en phantaseerdo over het thema: dat vrouwen in
den loop der geschiedenis zoo vaak de aanleiding tot oorlog geweest waren en thans eene
vrouw optrad voor het denkbeeld van oorlogsafschaffing. De eenige, die een pittig woord
sprak, was de nog jonge Rijksdag-afgevaardigde
Dr. Barth, die verleden jaar het vredes-congres
te Rome meegemaakt had en, op grond van de
daar verkregen indrukken, tot geduldige volharding opwekte.
Mevrouw Von Suttner, ondanks hare bijna
vijftig jaar nog eene bevallige draagster van
het door haar vertegenwoordigde beginsel, antwoordde natuurlijk met een heel vriendelijke
stem, dat zij dankbaar was voor de haar bewezen hulde, maar hoopte, dat die aan de vredezaak ten goede zou komen. Zij is te zeer 3ene
vrouw van de wereld, dan dat zij dit niet met
tact zou gedaan hebben. Wat zij nog meer is:
haar karakter, haar ernst, haar oprechtheid
ik sprak te kort met haar, kon haar te kort in
de oogen kijken, om die te peilen.
Er zijn er velen, die beweren, dat zij tijdens
het schrijven van haren roman zich niet bewust
geweest is, daarmee zoozeer een wensch van den
tijdgeest uit te drukken, dat het haar verrast
heeft, openlijk tot muze van den vrede gepromoveerd te worden.

afscheidsbedreiging een korte toespraak toegevoegd, waarin hij voorstelde dit kunstwerk,
waaromtrent nooit recht was uitgemaakt voor
welken „held" Beethoven het eigenlijk bestemd
had, voortaan te beschouwen als aan Bismarck
gewijd. Daarna had hij met zijn zakdoekhet stof
van zijn schoenen geslagen, iets wat, sinds des
Keizerß veelbesproken toast over de „Nörgler",
eene symbolische handeling van veel beteekenis
geworden is. (Het is, verbazend hoeveel soorten
van „Nörgler" hier sinds dien tijd genoemd
worden: van keuken-„Nörgler" af, keukenmeiden b. v., die haar dienst opzeiden, omdat zij
geon twee Zaterdagen na elkander den heelen
nacht naar een gemaskerd bal mochten gaan,
tot philoeophische „Nörgler", zooals Eduard vod
Hartmann, toe).
Nu heerscht er zekere spanning over de wijze,
waarop hij bij het laatste concert zou ontvangen
worden. De beleedigende woorden, door hem,
wegens een paar kleine storingen, zijn Berlijn sch
publiek toegeworpen, en de, volgens velen, onhebbelijke manier, waarop hij „de politiek in de
concertzaal gebracht" had, maakten het tot eene
open vraag, of hij met handgeklap dan wel met
gefluit zou worden opgewacht. Behalve om de
muziek zelf, ging menigeen er heen uit nieuwsgierigheid hoe dit zou afloopen.
Het is best gegaan. Enkele fluiters werden
glorierijk overstemd door de applaudisseerende
massa. Hoeveel deel daaraan de politiek had,
hoeveel de persoonlijke vereering van de kunstenaars, hoeveel het gelukkig gekozen programma, is niet precies uit te maken.
Zonder twijfel was het programma, eindigend
met Beethoven's onsterfelijke „negende", een
zeer krachtige hulp om de toehoorders gunstig
te stemmen. De uitstekende uitvoering van dit
geliefkoosd kunstmonument kwam ten goede
aan den zwaaier van het dirigeerstokje. De
zielvolle melodieën, waarmee het „Lied au die
Freude" zegepraalde over het „Hohelied des
Schmerzens", hebben misschien enkelen voor«
goed iets verder gebracht in de kunst van zich
te verheugen; stellig heeft het velen op het
oogenblik-zelf vervuld met een geestdrift, die zij
niet ontleedden, maar die hen instinctmatig het
hunne deed bijdragen tot een onvermoeibaar

handgeklap.

Een der volgende avonden heeft Von Bulow
nog eens op een extra-concert persoonlijk piano
gespeeld, en toen zijn de ovatiën hoe langei
hoe luidruchtiger gewoiden, en tot afscheidheeft
hij beloofd, „als men hem mocht noodig hebben,"
bij leven en welzijn aanstaanden winter met
genoegen terug te willen komen.
Q. C.

Uit Davos.
Ten afscheid! Immers: de tgd van vertrek
nadert. Voor verscheidene kurgasten alhier ia
deze reeds aangebroken, ondanks de waarschuwingen van artsen en deskundigen, door de ondervinding wijs geworden, om toch niet to vroeg
te repatrieeren. Eu terecht. Want er kan in een
korten tijd beneden worden bedorven, wat hiei
in het hoogland in maanden is gewonnen. Wel
wordt met het voorjaar de trek naar het vaderland sterk, vooral als men telkens een zijnej
bekenden ziet heenreizen naar de oorden, waarheen het verlangen al vuriger zich uitstrekt, eu
behoort er soms moed toe geen heimwee te krijgen
wanneer 't al eenzamer en stiller wordt in huis
en op straat, maar toch is en blijft 't zeer ge
raden, niet voor half Mei huiswaarts te keeren,
en te bedenken, dat, waar men 't een halfjaar
heeft uitgehouden, er ook nog wel enkele weken
aan kunnen worden toegevoegd. En die ook
ditmaal zoo dachten en deden, behoeven hunne
reeds vertrokken lotgenooten niet te benijden,
doch veeleerte beklagen.Wel scheen't in hetbegin
dezer maand alsof het schoone, zachte weder hun
vroeg vertrek begunstigde, maar de laatste weken
viel dit bitter tegen, en zal men 't hebben
moeten ondervinden, dat eenige fraaie, warme
dagen nog geen lente, laat staan: zomer brengen.
Wie op een groene Paasch had gehoopt,
en
die liet zich wel verwachten!
zag zich ten
3lotte nog droevig teleurgesteld, 't Werd guur,
kil en koud, en weg waren op eens alle teere
bloesems, die zich te vroeg uit den knop mochten hebben gewaagd. Hier en in schier alle omliggende streken sneeuwde 't en vroor 't de
Paaschdagen, zoodat men eer aan den winter
dan aan de lente werd herinnerd; zelfs het
zuiden van Zwitserland en het noorden van Italië
trof dit lot, zoodat door hagelslag en vorst veel
schade aan de vruehtboomen en den wijnstok werd
toegebracht en de omstreken van Florence wit
zagen van de gevallen sneeuw, 't Spreekt vanzelf,
dat de laatste, die hier acht van de twaalf
maanden berg en dal bedekt, haar reeds aanmerkelijk verloren terrein trachtte te herwinnen, ofschoon dit toch niet geheel gelukte"
daar de groote warmte der zon ze weldra weder
doet smelten. Van groen of knop echter is hier
nog zoogoed als niets te bespeuren. Krokussen
en entianen komen uit de .sneeuw te voorschijn
en bedekken de kaal geworden weiden; de
eerste anemonen werden op de bergen gezocht,
geplukt en verzonden, 't ls alles iets later dan
andere jaren wel het geval is, maar 't komt toch,
en de laatste dagen toonen ons, dat de lente in
aantocht is en de heerschappij van den winter
voorbijgaat. En als wij straks dit oord van
sneeuw en ijs verlaten en afdalen naar lagere
gewesten, dan zullen de groene weiden en de
bloeiende planten 't ons zeggen, dat het leven
slechts schijnbaar was uitgedoofd, maar thans
weder uit zijne verborgenissen des te krachtiger
te voorschijn treedt.
Met een, vooral voor ons, Nederlanders, teleurstellend bericht moet ik dezen laatsten brie!
Het derde punt, dat ik even wou aanroeren, is eindigen, namelijk het voornemen van Dr. Ten
de afloop der Btiloweoncerten. Ook NederlandOate Hoedemaker, om Davos weldra te verlaten
schen muziekliefhebbers is het bekend hoe het on zich te Amsterdam als arts te vestigen. GeBerlijnsche Philharmonische Concert, dat zijne durende een vijftiental jaren was hij veler raadszomervacanties te Scheveningen pleegt door te man en vriend en stond zijne patiënten steeds
brengen, eiken winter eenige malen gedirigeerd ijverig en onbaatzuchtig bij; daarom zal zijn
wordt door den te Hamburg woonachtigeu virheengaan velen bedroeven. Een plaatsvervanger
tuoos Dr. Hans von Bulow. Deze Bulow-concerzal ook niet gemakkelijk te vinden zijn, al ware
ten worden door het Berlijnsche publiek op 't alleen maar om deze reden, dat men ala
hoogen prijs gesteld. Maar men is altijd voorpraktiseerend geneesheer alhier aan alle verbereid op zekere grillen en zouderlingheden eischten en examens volgens de Zwitsersehe
van don gevierden dirigent.
wet moet hebben voldaan, 't Ga inmiddels Dr.
Thans, gevoelig over een paar kleine grieven, Ten Oate in de hoofdstad naar wensch, en vinde
had hij te kennen gegeven, dat dit het laatste hij er die voldoening op zijnen arbeid, aan welke
seizoen was, waarin hij zich, ter wille van de 't hom hier nimmer heeft ontbroken. En voorts:
Berlijners, het heen en weerreizen getroostte.
mijnen lezers van verre en van nabij heil!
Op het voorlaatste concert, toen Beethoven's
J. MOUTHAAN.
„Eroïca" uitgevoerd werd, had hij aan deze zijn
Davos-Platz, 25 April '92.
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laires te doen drukken en die onder de voorstanders der hovnoeopathie te verspreiden, om zooveel

mogelijk in eigen kring werkzaam te zijn.
Geen dwang in landbounobelangen.
Nog werd besloten een adro3 aan [de Tweede
De Heer H. F. Bultman verzet zich in het
te richten, adhaesie betuigende aan de voorKamer
hengstenNed. Landb. Wbl. tegen de gedwongen
gestelde
wijziging in de Artsenwet, terwijl, als plaats
keuring. I*. leder bedrijf zij vrjj in Nederland,
volgende algemeen» vergadering, wedor
voor
de
„de
domme
ook het landbouwbedrijf; men lichte
Gravenhage
gekozen werd.
voogden
zich
niet
als
's
werpe
maar
voor,
boeren"
over hen op. 2°. Gedwongen keuring huldigt altijd
De Nederlandsche Vereeniging tot
het middelmatige. Men krijgt voorschriften omvoorkoming van Ongelukken in Fabrieken en AVerktrent dat, wat aanleiding zou kunnen geven tot plaatsen zal hare algem. verg. houden te 's-Graafkeuring, en is verplicht zich daaraan te houZaterdag 14 Mei a. s.,
den. Het gevolg hiervan zal zijn, dat een zeer venhage, in „Diligentia", op
t'ad). In
uren
(Amsterdamsche
des middags te twee
middelmatig paard, zonder de aangegeven geafdoening der gewone
zullen,
na
bijeenkomst
deze
breken, onder de goedgekeurde wordt geplaatst
werkzaamheden, drie bestuursleden worden gekozen.
en dan gelijken rang inneemt als een uitmunDe „Mededeelingen", vanwege de vereeniging uittend dier. 3°. Men bevordert eenzijdigheid.
gegeven,
bevatten ditmaal (No. 7 van den eersten
noemen,
wij
gebrek
Dat wat
hier een
wordt
soms in het buitenland niet als zoodanig jaargans):
Het ongeluk in de Huidenstraat te Amsterdam.
beschouwd, en als iemand nu uitsluitend voor
Kleine muisjes met
het buitenland fokt, dan is het natuurlijk, Kleine brandbluschtoestellen.
Veiligheidsdat hg rekening houdt met de eischen zgner lange staarten.
Kalk in het oog.
afnemers en niet met de opvatting van de hoogkunst-mineraalwaterfabrieken.
voorschriften voor
wijze heeren, die aan Nederland de richting der Zelfwerkende régulateur, systeem Thury, voor maveefokkerij zullen voorschrijven. 4*. De kenringschines tot voortbrenging van electrisch licht.
wet kan gemakkelijk ontdoken worden. s°. GeTe Frederiksoord heefthet bestuur
dwongen keuring is in strijd met de grondslagen
van ons Staatsrecht; schrijft men vandaag den van het reeds 26 jaar aldaar bestaande veefonds voor
waaraan in de laatste jaren ook verboer voor welke fokdieren hg honden mag, dan vrijboeren
bonden is een veeartsenponds — Woensdag de gezal men morgen den vleeschhouwer voorschrijven bij wien hij runderen voor de slachtbank wone jaarliiksche vergadering gehouden.
moet koopen of den bakker welk koorn hij mag
Uit het verslag bleek, dat het fonds thans 210 legebruiken. Zoo krijgt men een reglementeering, den telt. Verzekerd waren: 313 runderen, tot een
die doodelgk is voor het bedrijf.
waarde van
In den loop van het jaar stierMen werpt mij wel eens tegen, laat de Heer ven 10 runderen, waarvoor uitkeeringen gedaan werBultman hierop volgen, dat ik, die medebestuurden.
der ben van de Vereeniging tot bestrijding van
De ontvangsten beliepen
1001.71 de uitgaven
Knoeierij in den Boteihandel en diekeuring van
bedroeg
op 31 Dec. jl.
aanwezige
Het
saldo
1103.12>£.
voedingsmiddelen, zaaizaad, enz., voorsta, daar
alzoo
1042.99,
belegde
187.65
en
het
reservefonds
een dwaug wil, die ik bij de hengstenkeuring f
kapitaal
een
van
1230.64.
f
bestrijd.
Dat is volkomen onjuist, zegt de Heer B.
Gemengd Nieuws.
„Laat de margarinefai^ikant zijn fabrikaat vrg
verkoopen, mits hg zegt: het is margarine;
Een belangrijk werk over desleu
laat de melkverkooper gerust water en melk telbloeiuen: Die Europdischen Arten der Gattung
Blrjten, mits hij zegt: het is geen zuivere melk, Primvla, is dezer dagen te Munchen verschenen.
maar een mengsel; laat de bakker boonenbrood De schrijfster is Elise Widmer, een bloedverwant
verkoopen, wanneerhij den kooper mededeelt, dat en leerling van den natuurvorscher Cari v. Nageli.
het brood niet van tarwe, maar uit boonen gebakZij schreef het bock op verlangen van dien geken is, enz.; daartegen heb ik niets.De kooper weet leerde zij werd in hare onderzoekingen door
wat hg voor zijn geld ontvangt en kan dus beoorhem bijgestaan en de door Nageli geschreven
deelen of de waarde iv verhouding is tot den leesteninleiding bij het boek is het laatste wetenschapden ]jrijs. Alleen dan, wanneer de bestanddeelen pelijke werk vau dien plantkundigo. Vau de
van het te leveren goed niet op het oog zgn te sleutelbloem, welke door de vele zeldzame Alpenherkennen, en het ten verkoop aangebodene soorten en de talrijke tusschenvormen steeds veel
onder eene valsche benaming wordt verkocht, bezwaren opleverde bjj het wetenschappelijk
mag de Staat optreden om dat bedrog te weren. onderscheiden, worden in dit boek 29 soorten en
Bij hengsten is geen bedrog, dat door de keuring 33 bastnardsoorten van den eersten graad, alswordt voorkomen het dier is zichtbaar met alle mede ecu aantal secundaire bastaardsoorteu van
goede en kwade eigenschappen."
primula's, genoemd.
In onzen tijd is bovendien, meent de Heer B.
Nadat de stallen en zelfs de koeien
ten slotte, een reden vervallen, die vroeger ten
gunste der keuring werd aangevoerd. De nietvan den Heer J. Doornbos, te Laskwerd, waar
deskundige landman vond er nl. eon wegwijzer het mond- en klauwzeer in Maart jl. uitbrak,
door. Dat is niet meer noodig. In alleprovinciën oeheel gereinigd en ontsmet zijn, zijn de milivan ons vaderland werkt eene afdeeling van tairen, die met de bewaking belast waren, naar
„het Ned. Paardenstamboek" of een provinciaal Groningen teruggekeerd.
stamboek, terwijl zoowel het Rijk als vele proTe Groningen zal de groote Broervinciën subsidien geven aan bekroningswaardige
kerk
der R. K. gemeente, aan het Academiedieren en de bekroonden behoorlijk worden
plein, een der oudste en grootste kerkgebouwen
bekend gemaakt.
in ons land, tot den grond afgebroken en door
een nieuw en nog ruimer gebouw vervangen
BinnenlandschNieuws.
worden. Dan zullen aldaar in weinig jaren drie
30 April.
nieuwe R. K. kerken gesticht ziju.
Te S n e 1 r e w aa r d z ij n b ii h e r s t e m m i n g
Op dezelfde plaats in Sari's Court,
tot leden van den Gemeenteraad gekozen : de heeren
Londen, waar iv achtereenvolgende jaren Ame
C. van den Berg eu W. Kasbergen (beiden R. Kath.). rikaansche, Italiaansche, Spaansche en Duitsche
tentoonstellingen werden gehouden, zal dit jaar
Het hoofdbestuur van den Nedereene internationale tuinbouw-tentoonstelling.
latidscuen Bond ter bestrijding van overdreven Zonplaats hebben. Het doel is een beeld të geven
dagsrust op het gebied van post- en telegraafverkeer, gevestigd te Leeuwarden, heeft het navolgond van den tuinbouw in zijn geheelen omvang, zoowas en thans is, en voorstellingen te
antwoord ontvangen van den Minister vau Water" als hijvau
den modernen stijl van tuinbouw iv
geven
staat, Handel en Nijverheid :
en typische voorbeelden van de
alle
landen
„Gelet op het verzoek van het hoofdbestuur
tuinen
van voorheen. De hoofddirecteur is de
van den Nederlandschen bond, ter bestrijding van
Heer H. E. Milner, een bekend autoriteit op
overdreven Zondagsrust, op het gebied van postdit gebied. De onderneming wordt niet met
en telegraafverkeer, dd. 12 dezer, om beslissing speculatieve oogmerken ondernomen. Reeds zijn
in zake het gerezen verschil met den directeur groote toehereidselen gemaakt, tal van boomen,
van het postkantoor te Leeuwarden eu den inspecvarens, palmen, bloemen, enz., ziju geplant en
teur der posteryen te Zwolle, of de vermelding oen groote fontein zal, te midden van een overvan deu naam en de woonplaats des afzenders op
vloed van bloemen, ontspringen en 's avonds
de adreszijcle van gedrukte of niet gedrukte geelectrisch verlicht worden. Ook zal men er een
lijkgestelde kaarten al dau niet geoorloofd is en, zoo Indischen theetuin kunnen zien, waarin de bedie vraag ontkennend moot worden beantwoord, om zoeker bladen mag plukken, die binnen twee
wijziging van het desbetreffend besluit;
uren voor aftrek gereed zullen zijn. Ook zullen
goedgevonden:
een Japansche tuin, een Italiaansche tuin, een
Heeft
Tudor tuin, een Romciusche tuin (volgens de
den adressant te kennen te geven, dat de vermolding op het adres van den naam en de woonplaats voorschriften van Plinius), een Egyptische tuin,
mogelijk ook een Hollandsche tuin aangelegd
des afzenders te gelijk met den naam eu de woonte verhoogun zal de
plaats van den geadresseerde, vooral met hot oog worden. Om het effect
hulp
decoratie-schilder
te
komen
en ecu tempel
op de zoogenaamde nieuwjaarskaarten, die bij duiPharaohs, een gezicht, op den Nijl, een Roder
misvatting
tot
velerlei
post
komen,
zendtallen ter
meinsche villa, een Egyptisch gebouw eu de
aanleiding geeft en een» goede expeditiebelemmert,
lange olmenlaan van "Windsor aanschouwelijk
zoodat het zeer wenschelijk is, dat althans de dikvoorstellen. Ook worden worden attractiën verwijls zeer onduidelijke schriftelijke vermelding van schaft. Er zal overvloed van muziek ziju, geleden naam en de woonplaats des afzenders op de genheid aangeboden worden voor boogschutters
adreszijde dei- kaarten achterwege blijve; maar dat
en dc „Switchbock railway" komt natuurlijk
de gedrukte opgave van oen en auder voor den dienst ook. De grootste attractie vormt echter de tengeen bezwaar oplevert.
toonstelling van kolonel Cody (Buffalo Bill),
die dezelfde bijzonderheden zat te zien geven
De VrB d a g te 'sGravenhage geh o utijdens de Amerikaansche tentoonstelling.
als
Vereeniging
tot bevorden vergadering van leden dor
wordt zullen de bloemisten nit
dering van dc lïomceopathie in Nederland, welke goed Naar gehoopt
zich eveneens niet onbeomstreken
Haarle.m's
bezocht was, werd geleid door Dr. N. A. J. VoorDe
zal zeer spoedig
tuigd
tentoonstelling
laten.
op
hoeve, die iv het door hem uitgebracht verslag
worden.
geopend
om
leden
wenschelijkheid
wees
meer
aan
te
winde
In Amerika wordt een plan bespronen en meerdere belangstelling op te wekken bij
ken om een 20 mijlen breede strook van James
hen, die bepaalde voorstauders van de homoeopatbische geneeswijze zijn, daar alleen door aansluiting River naar de Rio Grande, een totale opperbij de vereeniging het doel, meor homoeopathische vlakte van 40,000 vierk. mijlen, af te zonderen
doctoren in Nederland te krijgen, kan bereikt worden. voor de productie van een heester, die een goed
D» kas wyst een voordeelig saldo aan van surrogaat voor thee levert. Dit is de jllexcastine,
de kust groeit. De bladen en
." 871.69J1, maar wanneer wordt overgegaan tot het die thans langs plant
werden vroeger door de
vau
deze
twijgen
uitzonden vau artsen naar het buitenland, om daar
gebruikt om er thee van te maken, én
Indianen
geneeswijze
bomooopathischo
te
bestudeeren,
de
de blanken deden het, om die practijk later
waarvoor sich reeds 8 19 adspirant-artsen hebben ook
weder
te doen varen. De „Creek" en „Cherokee"
ieder
±
hetgeen
voor
1000 zal kosaangemeld
pinkten de bladen in den zomer,
Indianen
ten
is er natuurlijk een tekort.
die in den zon en roosterden ze dan
droogden
verantwoording
van den penningDe rekening en
pannen of ovens. Deze thee, of „zwarte
meester, Jhr. Schnuibeque Boeye, werd goedgekeurd. in aarden
drank", was c-eu hunner handelsartikelen hi het
Als bestuurslid werd herkozen: Jhr. Schuurbpque verkeer met de andere Indianen in hét westen
Boeye eu in plaats van Jhr. Mr. Reijnst, die niet
en aau de Missisaippi. Men Het at;;; drduk ook
weder iv aanmerking wenschte te komeu, gekozen gisten om er een soort bier van te maken. Dr.
Baron vau Wassenaer Catwyck, lid van de Tweede Hale, te Chicago, beweert, dat de bladen calïeïne
Kamer der Staten Generaal.
of theïne Bevatten, en acht het nemen van proeZeer uitvoerig werd gediscussieerd over de middeven met den aanplant wenschelijk, vooral ook
len om leden aan te winnen en besloten om cirou- omdat de plant heilzame hoedanigheden bezit,
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die de thee niet heeft. Maar het zal in elk geval
wel heel lang duren eer de meest ondernemende
Yankees de 40,000 vierk. mijlen langs de kust in
winstgevende theetuinen hebben hervormd.

thans als zoodanigverbonden aan den Tivoli-schouwbnrg te Rotterdam, en tot koorrepetiteur de Heer
Michel de Groot. Het orkest bestaat uit 24 leden,
het koor uit 16 dames en 16 heeren.

Het Zondagsblad No. 18 bevat: De
meuwe roman van Mrs. Humphry Word; Vlinders, door
Piet Vluchtig; Voor de Dames; Verhuizen (Feuilleton);
Allerlei (Nestjes uithalen De Hygiëne in Efryplt voor 1000
jaren-, Een vlugge werker; Kleine paardjes; Merkwaardige
■worp; Voor spoorwegreisigers; Een lastige wet; Op spelden
loopen
Een vrouwenrijk; Mooie tanden; Een zakkenroller gevangen; Naam maken Variatie op een oud
hedeken, door L. V. N.; allerlei andere kleine mededeelingen, kwinkslagen en aanhalingen) en Schaakopgave.

Maatsch appg voor volkskeukens te
Amsterdam.. Verkochte portien ad 8 ets. per portie.
Eerste keuken (Laurierstraat 246). In Maart 12,690
portiëu, of per dag 470. In Maart 1891 15,938 portiën.
of per dag 613.
Tweede keuken (Haarl. Houttuinen 33). In Maart

Stadsnieuws.

Ponnytuigen naar maat, Zadels, Zomer- en
l~ en Manégebehoeften. Fa.
ÏJVSJc-R9^
0?^
DAVIS
&
29 Galerg, Amsterdam.

10,854 portiën, of per dag 402.

a 55 cent per regel.

BSF" Specialiteit in Engelsche Paarden-

Artis-Schouwburg.
De Artis-schouwburg in de Plantage nadert meer
en meer de voltooiing. Nog slechts eenige weinige
werkzaamheden binnen-smuurs sgu te verrichten.
Van buiten belooft het gebouw de Plantage tot
sieraad te strekken. Zelfs zijn er reeds de beeldhouwwerken op aangebraoht, eene werkelijkebijzonderheid.
Bij het bouwen hier te lande komen doorgaans de
ontworpen beelden nooit of eerst jaren later.
Boven het fronton staan Calliope, Melpomene,
Terpsichore en Thalia; midden tusschen deze vier,
iets meer verheven, zal weldra Apollo eene plaats
vinden. In het midden van het fronton prijkt als
zinnebeeld der schoonheid eene Venus, ter eenere
zijde een cupido spelend met
de zwaan, ter andere
zijde een cupido, een boog afschietend. Rechts van
de schoonheid: het zinnebeeld van den vrede, voorgesteld door twee vrouwen, de eene den vredepalm
uitreikend aan een groep spelende kinderen, die met
vredesattributen aankomen, als: korenschoof, hoorn
van overvloed, enz., links van de schoonheid : de
wijsheid, en kinderfiguren, met de attributen
der
wetenschap.
Onder het fronton prijkt, in gulden letters, de naam-.
Artis-Schouwburg. Rechts daarvan in beeldhouwwerk :
kinderfiguren, voorstellende: schilder-, beeldhouwen danskunst, en links : kinderfiguren, afbeeldende :
muziek, dans en dichtkunst.
Boven den ingang leest men in gouden letteren:
Operette-Theater: Kreeft en Buderman.
De schouwburg van binnen, bevattende 1360 zit-

en

EEN VLEIEND GETUIGENIS.

Heb dank, Victor Vaissier, uw kostelijke Zeep
Weet als een uialsche kus ons hart en zinte streelen
Want zü verspreidt alom een geurtje. waar'kmeêdweep,
Een blosje op de wang, ja, waarlijk om te stelen!
Zeepfabriek van VICTOR
Parijs.
Verkoop in 't Groot bij VAN GILS & VAN DEB
MEER, Amsterdam en Rotterdam.

CONGO-ZEEP bü A. VAN TUYLL, Paleisstraat 18.

cohdonnerïïb ANGLAISE^

Leidscliestraat 12, voorheen Nieuwendijk 159
bekend adres voor de Bottines a ’6.75. Special New
Make Whip boot». Gouden Medaille Parijs.
(909)
De PROVINCIALE NOORD-BIIABASTSCHM EN
'S-HERTOGENBOBSCHE
is het Hoofdblad
van de Provincie Noord-Brabaut, wordt daar het
gelezen

meest
in vele gemeenten schier uitsluitend,
en verschijnt dagelijks.
(2827'
Uitgevers: J. J. ARKESTEIJN &
te

's-Bosóh

Marktnieuws.
Ootmarsum, 28 April. Op de Mei-markt was d«
aanvoer niet groot. Men besteedde voor neurende
Koeien /HO a 140, guste idem .70 a 105, drachtige
Vaarzen ’65 a 80, oude Varkens ’2O a 26 per stuk voor jonge Biggen besteedde men op de stallen
’1.50 per week ouderdom en per stuk. Handel vlug
Texel, 28 April. De prijs van onderstaande artikelen was heden als volgt: Ongewassehen Wol
a -.-, gewasschen dito ’-.- a -.--perKg.; GeWscht
Zeegras ’2.75 a 3.50, gemaaid id. /'6.75 a
7.50 ner
pak van 100 Kg.; Tarwe /'— .— a —*.—, Kogge
.a„ -"-*' HaTer Z'3-25 a *"—, Gerst ’5.25 a 6.40, Canueenders ’-.— a -.—, Groene Erwten
a_
Vale dito f -.— a -.—, Grauwe dito ’—._ a __'_:

tot'

’—

plaatsen, heeft eenigszins den vorm van een ellips.
Door gekleurd glas valt uit het hooge plafond overvloedig licht, zoodat de zaal des daags niet in het
duister schuilt. In het midden van het plafond is
, Aardappelen ’3.— a 4.75
een groote ijzeren kroon. Da loges-grillées zijn zoo- Karweizaad ’—.— a
wel uit de zaal te bereiken als door een afzonderAlk,^?*ï' 29, April- Ter Kaasmarkt heden aangelijke deur in de buitengang. De
stoelen in de stalvoerd 213 stapels, wegende 65,760 Kg. Prijzen: kleine
les, enz. heeft men gemaakt naar eene nieuwe vinGras Kans ’—.—, dito Hooi
Commissie Gras
ding. De kleur der zaal is, wat plafond en den buik f—.—, dito Hooi ’27.—, Gras
middelbare
der loges en balkons aangaat, voorloopig wit; al het Hooi ..28.—, dito Gras ’—.—. Handel kleine redelijk
midd. en commissie stug.
andere toont een aangename rood-bruine kleur. Het vlug,
Alkmaar, 29 April. Ter Graanmarkt aangevoerd
orkest onttrekt zich door diepe ligging aan het oog 1165 Hectoliters, als: 82 Hl. Tarwe f 7.25 a
der bezoekers. Behalve dat men gelijk met
1, Eogiïe
do straat 11
/7-25a-.—, 165 Hl. Gerst ’5.50 aeen flinke koffiekamer aantreft, bereikt men langs 7-n «ó
T- thM~ a 5-70
> 798H1- Haver 2-90»
gemakkelijke, breede trappen en ruime vestibules /«ii a è£,00£? n: Brulne / 8-~ a 10-- Paarden6.60,
’6.soWitte- ’l3.- a
welingerichte foyers voor
Citroen- t 14.iederen rang. AUe deuren,
9 Hl. Erwten: Groene
toegang gevende tot de zaal, vallen, ter voorkoming -mMa
Wïffa,^?* /---a--~
«rauwe dito ’17.50
V
van tocht, vanzelf dicht.
a
"HL Mosterd.7'«'
Voor de veiligheid der bezoekers en artisten is in zaad: Geel dito / 5.- a-, rood
-"—'dito ’14.50 a
" j.
Hl.
Blauw
-_
Maanzaad ’_._
alle opzichten gezorgd. Behalve verschillende ijzeren
HL Kana
’-.-»-._,
nesaad
Hl.
Lijnzaad
brandladders, zgn van de 28 deuren er 23 nooddeuren. 6
Hl. Koolzaad ’—.— a —..-., alles p9r H! —HL
Men behoeft slechts een veer naar beneden te trekKarweizaad —. a —.— p«v 50 yr\,
ken en de breede deuren vallen vanzelf naar buiten
IJmuiden, 25/29 April. (Afolag J.' W. E. Arnold).
open, waardoor de aanwezigen onmiddellijk uit het Binnen vau_ de kordvisscherü 14 loggers en smacks
met besoinniing van ’5O tot ’l9O. Van de beugvisgebouw kunnen komen. Bovendien zijn op
verschilde sloepen PR 10 met CO Kabeljauwen en 90Ü
plaatsen
lende
brandkranen aanweziar, is over het scher«
SchelTisschen, oO met 250 Kabelj., 20 Heilbotten
en
geheele tooneel een buizennet, waaruit onmiddellijk 2000
44 met 100 Kabeli. en 1400 Sehelv 42
een zee van water kan neerstroomen, en bevinden met 70 Kabelj. en 700 Sehelv., 7 met 80
5
zich rechts en links onder de loges grillées kleine Heilbotten, 1000 Sehelv. en 20 Lengen, 4 met 40
Kabelj. en 800 Sehelv., 0 met 100Kabelj ,
vertrekken voor de brandweer, met toegang naar
500 Sehelv
en 100 Eengen MA 8(1 met 60 Kabelj. en 100Ö Sehelv '
buiten en in de zaal.
27 met .>0 Kabelj., 40 Heilbotten en
38
Proefnemingen op vele en verschillende plaatsen met 60 Kabelj., 30 Heilbotten eu 700 600 Sehelv
Sehelv., 99|"met
100
Kabelj.,
bewezen,
40
Heilbotten,
hebben
dat de voortplanting van het geluid
300 Sehelv. Eu 1 partii
tot geenerlei bedenking aanleiding geeft. De verst Rog, VL 147 met 50 Kabelj 20 Heilbotten en 300
Sehelv , 137 met 20C Sehelv., 6 ben Vleet en 30
verwijderde bezoeker kan
letterlijk
een speld puntjes Rog.
het
vallen,
tooneel hooren
op
Prijzen: gesorteerde Tongen ,0.50 a 0.80,
levende
Het tooneel heeft eene breedte van 15 bü eene diepte Kabeljauw ./0.85 a 1.20, doode dito
65 a 80 ot.
van 10.75 meter. De noodige zinkluiken zijn aanwezig Heilbot ’3 a 13 per stuk ; Schelvisch(sloepen) ’l2
of kunnen aangebracht worden. Al het decor, van a 20.50 per groot honderd; Rog ’4.— a 6.25 per
brandvrije stof, is geschilderd door den schilder puntje; Vleet /6 a 8 per ben.
Poutsma, decorateur aan den grooten schouwburg te
Berlijn, 28 April. Spiritus. Betaald werd loco on
Rotterdam. Als men nagaat, dat den 9don October belast zonder zak: April/Mei 41.3,41.7,40.1
van het afgeloopen jaar met graven een aanvang is —.-, —.-, Mei/Juni 41.5, 42.1. 40.1, —.-,-.—,
gemaakt en dat den 3den Mei a. s. de feestelijke 41.9, 42.6, 40.8, —.-, —.-, —... Juli/Aug. 42.6, 43.-.
—.-, Aug./Sept. 42.9, 43.5, 41.8, —.opening zal plaats hebben, dan zal men wel willen 41.4,
Sept./Oct. 41.5, 41.9, 40 5, -.-, -.-. _.-,
getuigen, dat deze schouwburg, voltooid in 7 maanden, 40 6, 40.8, 40.5, —.-,
— _._.. Nov./Dec. 39.6,' 39.8,
opgetrokken is met werkelijken bekwamen spoed.
38.5 Mk.
Weenen, 28 April. Spiritus. Heden werd besteedt
De bouwmeester, naar wiens ontwerp en teekeningen en onder wiens voortdurende leiding deze voor beste contigente waar: prompt fl.
bez.,
18li geld, boven contingent fl.
19% geld, per
brief,
schouwburg tot stand werd gebracht, is do architect
JQ.OOO liter procent.
C. A. Bombach, die voor dezen sohouwburgbouw een
Maagdenburg, 28 April. Aardappelspiritus is
studiereis maakte naar Rotterdam, Antwerpen, genoteerd : 50er loco Mk. -._ tot
-.- bez., 70er
loco eu Apail Mk-42..-, 42.50, Mei Mk. 42.50, 42.70,
Brussel,
Aken, Frankfort, Dresden, enz.
De opening op 3 Mei zal niet zonder eenige Jum/Sept. Mk. 43.50, 44.— nominaal
ing?b-8ïg-.,i,/^r 28 April. Spiritus. 50 "/.
plechtigheid geschieden. Gelijk in 1638 het heilig
MIT-68.85.Keld, loco 70 Mk. 43.«k'f-,
raadhuis den Amsterdamschen schouwburg inwijdde -briei,
Mk. 48 50 geld, April Mk-, -.- "/.
42.25
en met aandachtige ooren luisterde naar Gysbreght's geld. Mei -Mk. -.- brief, 42.25 geld,
Mei/Juni
Burgemeester
lotgevallen, zoo zullen thans
on WetJuni Mk. -._
"h~-7j"%?ï' 42'50^}d,
43.25
brief, 43.75 geld. Aug. Mk. -.houders en leden van den Raad uitgenoodigdworden gold Juli Mk.-.geld.
41.50
op het openingsfeest van het operette-theater, om
IC April (Russische tijdrekening).Spiritus.
luchtiger
ca meer wereldscho kunst te hooren Sedert ons laatste
naar
bericht is de markt kalm. Uitgeom hun geest, door ambtszorg afgopijnd, voerd werden 6 vat naar Turkije, 7 vat naar Egypte,
en te
50 vat werden voor den uitvoer verkocht maar niet
te verfrisschen.
verscheept
kleine omzet is een gevolg der
De openings-TOorstelling zal bestaan uit eene Paasohweek. Deze
Genoteerd werd 2-2.10 KM. per 100°
cantate, gedicht door den Hoer Aug. Kiehl en op tralies. Voorraad
500 vat.
muziek gebracht door den Heer F. Bicknese, en uit
Hamburg, 27 April. Spiritus. April/Mei 29.75 B„
de opvoering van de Mascotte.
' Aug/SePt- Wi B„ Sept./Oct.
Gelijk men weet, of verneemt, als ment niet weet,
~~ Al pl'iJ\„A.?ril.Mei 29.25 13., Mei Juni 29.50 8.,
is de Artis-schouwburg eeue naamlooze vennoota.ug./Sept.
3..37 !>., Sept./Dec. 31.25 B'
bij
Koninklijk
besluit van
schap, goedgekeurd
Berlyn, 29 April Aardappelmeel :
NatMk. 13.50 a
12 October 1891, No. 36. Directeuren z'\jn de
34.25, 2e soort
So°", -F leA Mk' 33
ïSTóo
A.
en
O.
A.
Bombach
C.
Kreeft
J.
M.
"
heeren
80"vt ongebuild Mk. 33.- a
o
n
33.50,
2e
soort
Mk.29.- a 31.- alles bruto; le soort
J. Buderman, terwijl als commissarissen optreden ds Witte
Aardappe-lsiroop 42 "/„ prompt Mk. 38.50 a
directeur der Bstaafheeren : H. Mendes da
Mk.-_.
40.-, Maart
olt
dito
sche Hypotheekbank, en HendrikKlijn, kunstschilder. prompt Mk.
a 37.50, Maart Mk
a
1«
De functie van secretaris is opgedragen aan den soort witte Aardappelsuiker prompt Mk. 38.50 a 39.50,
Maart
Mfe
a -.-, ie soorfc geel aito prompt
Heer Mathuiin Kok.
a 33.— ; Dextrme prompt Mk. 41.25 a 41.75;
Het gezelschap is samengesteld uit de dames Mk.3/.—Aardappelsuiker
99 "/ Mk
a
dito
W. Buderman —v. Dijk, E. Heilbron, Louise Culp- kristal
na-f*bricaat 80
Mk.
a _._"_ alles netto'
Marie van
Kiehl, Joh. Terhoeve, Angèle
29
April.
Hamburg,
Aardappelmeel: le gebuild
Westerhoven, G. Veriaiue, M. Kiehl—Hieselaar en eu ongebuild loco eu prompt vrij
haven Mk. 30.75 a
31.50 netto comptant, idem idem belastingkantoor
A. v. ei. Stappen—Dares, eu de heerea : A. C. Kreeft,
Mk.
33.00
o-j.—
a
Kiehl,
netto comptant; gebuild en ongeJ. M. J. Buderman, J. R. Kelly, August
build lev. April/Mei Mk. —._ a _._ pixtrine iv
regisseur, S. van Beein, F. v. d. Stappen, Jos. Wildubbele zakken Mk.
a 39.— Capillairssiroop
lemsecs, J. Stevens, H. Dons, A. Brok en M. Albsrs, 44° Beaumee Mk. 38.5035.50
a 39.— ; geraspte Druivensui2e regisseur.
ker in zakken Mk. 38.50 a 39.50, beide laatste a
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Tot orkestdirecteur is benoemd: de Heer F. Bicknese,

contant met 1% "/» korting.

HET NIEUWS

VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 MEI

Te Huur,

Advertentien
ofminder regels

van 4
’1.15
iedere regel meer 27% Cent
Ten spoedigste gevraagd een
bekwaam

Letterzetter,

bg A. BRINKMAN & Zn., te Gouda.

H.H.
Spekslagers.
Er
a. een Spekslagers-

b. z.
knecht, beste ref. Adr. W.DROOG,
v. Alkemadepl. No. 17,Rotterdam.

H.H. Wijnhandeiaren.

voor de Zomermaanden of langer,
een HUIS van 3 Kamers, Keuken,
Kelder, Zolder en Bergplaats, benevens TUIN, te R a n d w ij k, in
nabij Lexkesveer,
Wageningscheberg en Oranje-Nassau. Huurprijs zeer billijk.

Adres: Notaris E. D. DE MEESTER, te Heteren.

JOHAN FREMIKBÜSCH
Makelaar,

koopt en verkoopt Villa's, Hui-

III alen te Londen, Parys,

Vereeniging tot Exploitatie van denLakenhandel. FiliWeenen, Berlijn en Amsterdam.

IN. Z. Voorburgwal naast Concordia

349

cD

zen, Landerijen, Bouwterreinen, alle soorten Meubilair enz.,
bezorgt Geld op Eerste Hypotheek
tegen solied onderpand.

1
I

1

Koopt en verkoopt alle soorten
Affaires tegen billijke vergoeding.
Kantoor: Leidschegracht 79, Amst.

/gevraagd, voor de maanden

Augustus, te Baarn,
Pension voor twee Personen.
' Twee Slaapkamers en éeu Zitkamer. Br. Fr"., onder lett. D B, aan
den Boekh. D. J. VAN DER WILK,
\jt Juli en

Haarlem.

Jongmensch, eenige jaren in
een Wijnhandel werkzaamgeweest,

Hg!

Ontvangen eene prachtige

|H

Collectie

SCHEVENINGEN-

I

Cricketers, Planels voor Sport~Costum.es

Tegenover de Sporttentoonstelling.

OPENING 1 JUNI.
f I.— tot hoogsten»
2.—, met inbegrip van service
en boagie.
Pension.

zich gaarne geplaatst voor
der Wijnen en Expeditie. Fr. br., lett. L D, Centr.
Adv.-Bur. van GEBRs. BELINFANTE, Wagenstr. 102,'s-Gravenh.

Logis van

Pianostcnmicr.
Stemmer,

Een bekwaam
ook
goed bekend met Reparatiewerk en
van goede getuigen voorzien,zoekt
plaatsing. Br. fr. No.
Boekh.
A. VAN HOOGSTRATEN & Zn.,

Den

Haag.

een bekwaamRijtuigGevraagd
Vuurwerker. Br. fr. lett.

aan STENFERT KROESE & VAN
DER ZANDE, Boekhs , te] Arnhem.

Een not, R. K.

20 j.,

bekend met het vak,
zag zich gaarne geplaatst als
KNECHT, om zich verder te
bekwamen; de beste referentien
staan ten dienste, hoog salaris
geen veréischte. Adr. fr. lett. CC,
eenigszins

bij A.

voor de Zomarmaauden, een net
gem. Benedenhuis, groot 4 Kamers, Serre en Tuiu, Keuken en

I.odenkamer, voorzien Tan Gas-eu
Waterleiding, in de nabijheid der
Scheveningsetio boschjes, «toom- eu
electrische tram. Br. ir., No. 308,
de Boekh. A. VAN HOOGSTRATEN <fc ZOON, Den Hang.
een deftig Fransch gezin te
Brussel, bestaat op billijke voorw.
gelegenheid, voor een of twee Holl.
jonge Dames, tot Inw. en Conversatie. Inf. bij fam. te Haarlem.
Brieven, ondrr No. 721, bij den
Boekh. H. N. MUL, te Haarlem.

Jn

Bij een Officier,

Beddenzaak.

Haarlem.

werkzaam by het Militaire Ouder
wijs te Breda, bestaat gelegenheid
tot opname in het gezin van
een ot' twee Kinderen. Billijke

van goede getuigen voorzien, zag
zich gaarne spoedig geplaatst,
hetzij in Hotel of Restaurant. Br.
154, Boek- en Muziekhandel.

DE HAAN et
Haarlem.
flink JONGMENSCH voor
U Magazijn- Licht loopwerk
;evraagd. Zich aau te melden
laandagochtend tussqhen 9 en 12
uur. Plantage L<v Haan 2, Amsterd.
te

IJlen

f

Jongste Bediende

gevraagd
Assurantiekantoor, net schrift veréischte. Fr. br.,
lett. F, aan den Kantoorboekhandel
J. H. Q. WEENINK, Priasengr. 447.
JONöMBISSCHwenscht
i Opleiding in eene Industrieele Zaak, bij voorkeur
daar waar gelegenheid bestaat later Deelsenoot te
worden, Fr°.br. lett. T 1515,
ALLERT DE LANGE's Arm.Bureau, Amsterdam.
op een

Eien

BROESE & COMP., Breda. (2609)

van Vergunningen.
Een accuraat, ondernemendPersoon, met eenig Kapitaal, wenscht
in eene stad, liefst op goeden
stand, een HUIS te Huren,
dat zoodanig kan worden ingericht,

dat, zoo het niet tot d»n eersten
dan toch tot den tweeden rang
zal behooren, en waarbg ruimte
bestaat voor 3, 4 of meer Billards. Het doet niets ter zake of
het pand tot heden niet in bloei

toeneemt. Br.
met geheele beschrijving der ruimte en condities,
onder lett. V 31, aan de Haarlemsche Boek- en Muziekhandel, te

Haarlem.

Kamers

Een

ren. Zjj is voorzien van de beste
lett. A B, aan
referentien. Br.
Amsterdam.
J. J.

Manufacturen.

In bovengenoemd vak wordt gevraagd, liefst tegen 1 Juli, een
bekwame JUFFROUW, P. G.,
flink voor den verkoop en in staat
met een net publiek te kunnen
omgaan. Pr. br., lett. K, met volledige inlichtingen
ingewacht bii den Boekh. D. J. WILTERDINK, te Deventer.

Manufacturen.

Wordt verlangd eeue B. C.
Juffrouw, grondig bekond met
het vak en goede Verkoopster.
Zonder goede getuigen onnoodig
zich aan te melden. Brieven f c
bij den Boekh. J. F. VAN
lett.

DOBBEN, te Haarlem.

°^

Geniet Kamers te Huur,
per maand of voor langer. Adres:

Utrechtschestraat S 5(Huis).

Kost en inwoning
aangeboden
2
voor

Heeren, in

een Gezin zonder Kinderen.
Egelantiersgracht 82, huis.

TE HUUR:

Een vrij Bovenhuis, Amstel
90. Te bevragen in het Huis.
Direct te aanvaarden.

Te
iïunr of te Koop
gevraagd, een net Hotel le of

2e Rang of Directie gevraagd
door lemand van ervaring en groote
soliditeit. Fr. br. lott. E, Z, aan het
Alg. Adv.-Bur. A. DE EA MAR Azn.,
N. Z. Voorburgwal 266.

M- ■ JWttki

wordt ter Overname aangeboden
door vertrek naar elders. Bewjjzen
voorhanden. Br. fr. lett S E H,
Algemeen Adverfc.-Bureau NIJGH
& VAN DITMAR, Rotterdam.

Meid-üuisiioudster.
te Koop,
Tjalkschlp
eene HofTerstond
zonder Inventaris, 47
gevraagd op

stede, eene flinke Meid-Huishoudster, van middelbaren leeftijd en van den P.
goed
bekend met Boerderij en Melkerij,
Fro. br., letter L, h\] den Boekh.
F. F. KUIPER, te Amerongen.

'«-Gravenhage, 19 April 1892.

groote zwartbonte Trek_!'__! bok, mak voor Kinderen.
Te bevragen bö de GEBRs.
VEENMAN, te Breukelen.

Mahoniehout

Er', br.

ton, geschikt
voor Legger en tot all» vervoer.
Men is ook niet ongenegen een

kleiner Vaartuig In te ruilen.
Adres: C. KOR VER, Scheepmaker, Ouderkerk a/d Amstel.

TE

(2598)

tevens do fijnste

Kinderwagens.

CtEBi'J.&LJE
RIDDER,
Reguliersbreestraat 2.

Fabr. en Herstelpl.: Amstel 20

’

’ ’ ’

-

Westlandsche Asperges!!

het geheel» seizoen.

Bs. J. VAN DER BEEK, Pruithandel, Naaldwijk.
NB. De prijzen worden altgd zoo billijk mogelgk geeteld.

C. A.
Notaris Haarlem, zal Donderdag 5 Mei
1892, des voorm. te 10 uren, in
het Café Het Broekerhuis, van den
Heer P. ÜBBELS, te Broek in
Waterland, in hot openbaar VER-

standen

Sigarenwinkel,

met Inventaris en met of zonder
Fabriek sgereedschappen j ook kan.
vau het Huis verhuurd worden.
Billijke huur. Br. lett. D, aan P. J.
KRAFT, Spuistr. 58, Den Haag.

ypooTz,

KOOPEN :
Diverse perceelen uitmuntend Wei- en Hooiland,
liggende te Zuiderwoude en te

Te Koop, voor ecu dieren-

vriend, een

echte Beenscl
ie DOR.
trouw, waakzaam,

tijgerkleurig,

zeer vertrouwd, goed onder appèl,
2 l£ jaar, hoog 78 cM. Br. fr. onder
No. 1339, a/h Advert.-bureau van
Zutphen.

Eroek in Waterland, te zamen

groot 41 Hectaren,

behoorende

tot de nalatenschap van den
Heer A. J. VAN DER BEEK.
De Verkoojisvoorwaarden liggen
ter lezing en Notities der Verkooping z\jn te verkrijgen ten Kantore
van den Notaris.

Moet zonder bijvoeging van ander gedistilleerd gebruikt worden.
Verkrijgbaar door het geheele Rgk bg alle Grossiers en Wjjnhandelaren. De aan de fabriek getapte flesschen zoomede de kurken zgn
voorzien van den naam der firma.

NOOTEBOOM

IM&f ST ZOMERKOUSEN,
KLEURHOUDEND en STERK.

Heerengracht over Wolvenstraat. Stof- en Regenmantels, Visites, Capes
en Jacquets, in het groet fabrieksprijs en voor Dames zeer billijk.

G. W. VOE SCHMIT & ZOON,

Veiling Vélocipèdes,
320 «enpr. rijk
/zijnde
/ 320 waaronder
SaloMeubel,
nmeïïMG Stoelen
eene collectie zeerfraai»
met gevulde ruggen, Canapé, 2
SAFETY'S,
en 1 Salontafel.
lett. E D 835,
Adres
op Donderdag

AMSTERDAM, Heerengracht 329.

Muziekfeest Harmonie.

Crapeaux

N.vjdD.

5 Mei 1892,

„BEETHOVEN", Alfen nld Rijn, Zuid-Holl,
Groot Festival

in „FRASCATI".

Een Krnifleuierszaak te Koop,

Bezichtiging: 2, 3 en 4, Meia.».,
aan de Prinsengracht 547, bg de

die reeds 40 jaren bestaan
met flink Huis, Pakhuis en
Koffiebranderij, enz. enz., voor

Runstraat.
J. F.VONGLAHN, Makelaar

in de Prov. Utrecht. Brieven
letter L, bij de Firma W. VAN
DE WEVER, Boekh., Elizabeth-

Verkooplokaal,

uitbreiding vatbaar, in een Stadje

voor Harmonie, Fanfare en Mannenkoren,

op 6 JUNI

.

te HAARLEM.
De Makelaar N. D. DE LEUR zal,
ten overstaan van den Notaris W.
K. LOEPP. publiek Verkoopen, op Donderdag en Vrijdag
5 en 6 Mei, eono uitmuntende
Collectie

Belangrijke Verkooping*
te ZIERIKZEE.
D» Notaris Mr. J. C. VAN DER
LEK DE CLERCQ, te Zierikzee,
zal op

H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, geeft uit:

IIFIU door Mevr. Bakker Kortf-Hoo^eboom.
iflmü

Anlieko MEUBELEN,

een Vleugel-Piano uit d» Fabriek
van C. Bbchsteik (Berlin), zoo
goed als nieuw, twee Vloerkleeden, waarbij een echt Deventer,
lang 9>ó X V-A M„ twee Ledekan-

Futliek Verkoopen:

Eene aanzienlijke en zeer
kostbare verzamelingGEKLEURD en BLAUW
antiek

JfllSTasite jMWm

ten niet Gordijnen, een Spiegel,
vier stel Overgordijnen met Ornamenten, öaskronen, een Biljart,
twee Vélocipèdes, Schilderijen,
Koper-, Tin- en
Kachels,
Haarden enz., meerendeels Goede-

JAPAKHttCHIIESCiï

ren, afkomstig van

Gestrengen Heer

Groot-Octavo. Twee Deelen f5.

De ROMANS van Mevr. BAKKER KORPP zijn gunstig genoeg
bekend; zjj mogen dan ook in geen Leesgezelschap of Leesinrichting ontbreken.
(2419)

Woensdag 4 Mei 1892,
en Gekleurd Por's namiddags 12X uur, in de Oud Blauw
selein en Delflseh Aardewerk,
aldaar,
Concertzaal

a.s. (Piüks(cr-Maaiidag).

Beleefd worden Vereenigingen verzocht bieraan deel te nemea
Opgave vóór 14 Mei a. s. Circulaires hiervoor zijn verzonden of zjjt
bjj het Beßtuur aan te vragen.
HET BESTUUR.
'.
_,
A
t
Alfen,
Oudshoorn
1 Mei 1892.

Bakenessergracht 13,

straat, Utrecht.

den WelEd.

Mr. P. N. ENGELBERTS.
Notitiën zullen Dinsdag aanstaande verkrijgbaar zyn.

waaronder:
2 gekleurde Scholels met
Goud, waarop het Wapen van
de provinciën Limburg
en

Aanbesteding.

Overijsel (hoogst zeldzaam), een

KOOPT""'

Tweede-Meid.

_

’

TUINSIERADEN.

De beste,
Engelsche

HH. Winkeliers en Handelaars in Fruit deel ik langs dezen
weg mede, dat ik weer, evenals vorige jaren, mg belast met de levering
van prima qualiteit WESTLANDSCHE ASPERGES, gedurend»

Broek 'm Waterland.
te

opdien
TereenOvername
der beste
van

W. J. THIEME Sc

tot vervoer van Honden.
Bekleede Tochtstoelen.
ROTTING WASCH MANDEN.
Oprollende Tochtschermen voor
Baleons.
Zeildoek Waschzakken.
Mailstoeleu passende in de hutten.
Bamboes en Rotting Meubelen

s

te

Haag, een

Spoor-Hondennianden

Brieven fr., lett. Z B, aan BAKKERs Advert.-Bureau, Zaandam,

Wei- en feoifand

te RENKUM.

Den

ROTTING

fijne broze Zaansche Beschuit,
Prima
a zeven Gulden per duizend, franco rembours.

Openbare lerkooping
KOOP.
TE Stoomhoutzagerij

op

28 Erederiksplein 28,
belast zich met de uitvoering vat
Effecten-orders, het inwisselen van Coupons, het nemen en
plaatsen van Geld in Prolongatie, eto.
(8618)

ï.^en

blauw Kaststel van 5 stuks
Het Bestuur der Vereeniging lot
Pullen, hoog 0.55 M. (gemerkt Werkverschaffing aan Hulpbehoevende
met het matje), eon gekleurde /Kinden, le AMsterdam, is voorneVaas, hoo^ 0.44 M., oen fjrootö mens op Dinsdag 10 Mei 1892,
zich aan een flinkeSchooPot met Deksel, hoog 0.60 M. des middags te 12 uur, in het
nmaakster, van goede getuiEen net en ruim BUBGSRen ± 350 Schotels, Schalen, Gebouw der Werkinrichting aan
gen voorzien. Prinsengracht 368,
drie
Kamers,
bev.
Terrinen en Borden, alles gede Heerengracht 192, Aah t e
le Etage.
Keuken, Kelder en zeerruim Achheel gaaf en ongeschonden.
besteden het bouwen vanterhuis, omgeven door grooten
Verder: Engelsch Aardeeen Werkgebouw, Magazijn
vruchtbaren Tuin,SoooMa. en beste werk (half maantje), Saksische en Directeurswoning,
op een
Weide groot 59«0 !£'., gelegen Beeldjes en Zilver.
(2386)
terrein aan de Plantage MiddenMen vraagt tegen October of aan stroomend water, op een der
Aller, te bezichtigen Woensdag
laan
November eene bekwame Tweede- mooiste punten van den knn*twes 4 Mei, van 'a morg. 10—13 uur.
Het Bestek is tegen betaling
jaar,
P. G. naar de Eendracht, te Apeldoorn,
Meid, niet beneden 25
kadere inlichtingen geeft voor- v.1.1
2 verkrijgbaar ter Boekgoed bekend met de Wasch.
ongeveer 15 min. van bet, Station noemde Notaris, bij wien de Lijst drukken! van Wed. J. TAK &
Loon 100. Onnoodig zich aan te en de kom van het dorp. Te zamen der Voorwerpen te verkrijgen 'Ui ZOON, S puistraat 195, Amsterdam.
melden zonder goede getuigen en voor f 3800. Het Huis en de Tuin
in loco Woensdag 4
Goederen kunnen NIET MeiAanwijzing
uitvoerige inlichtingen. Fr. br.,
zijn ook afzonderlijk to Koop.
a. s., 's namiddags 2 uur.
letter H, bg de heeren W. P. v.
Adres: BRUNO TIDEMAN Jr.,
worden bij gebracht.
Inlichtingen worden gegeven
STOCKUM &
Boekhandeof bij den Eigenaar J. VAN DE
De
Heer J. ENZLIN belast zich door den Architect R. KUIPERS,
laren, Buitenhof 36, Den Haag.
I BRAAK, Apeldoorn.
v (2610) roet het uitvoeren van Cominissiën. Kantoor Heerengracht 192.

Eiedfc

st.

Mr. L. V. VAN
Advocaat en Procureur bij den Hoogen Raad.

Zaagmeel-

Makelaar in Effecten,

in prachtige
soorten le qual. op naam, !
1.50, 25 st.
10 st.
5.50. Grootbl. Eng. Violen in
prachtige kleuren, 25 pi.
0.70, 50 pi. ’l, 100 pi. f l.&o. Duizend
sehoonen in prachtige verscheidenheden, 25 pi. .1, 50 pi. ’1.60
100 pi. j 2.75. Weener DU erg-Anjelieren, dubbelbl. in kleuren,
id., id-, als Duizendschoouen. Zeegras voor randen, 25 pi. f 1
50 pi. f 1.75. Verkrijgbaar bij P. OOSTERWIJK, to Boskoop,
(2607)
QS^* Alles franco thuis.

PIETER PRINS Pz., gedomicilieerdte Amsterdam, gegeven al
do rechten bij de Wet aan meerderjarigen toegekend., behoudens de
van art. 478 van het Burgerlijk Wetboek.

[bepaling

L. B. SCHAAP,

en sterke Bloemplanten.
i^Ëozen
Struikrozen
doorbl.

Koninklijk Besluit van 7 April daarop volgende N°. 41, zijn aan

gelegenheid tot Samenwonen

Pendules. Niellé-Artikelen. Muziekdoozen.

24 jaar oud, zoekt eene betrekking als Huishoudster bij een
eenig Heer, met of zonder Kinde-

vau meerderjarigverklaring, door den Hoogen Raad
BijderBrieven
Nederlanden op 25 Maart 1592 verleend, en goedgekeurd bij

voor een Heer, leeftijd 20—25 jaar.

KWALITEIT EN PRIJS.
HORLOGES V/D NIEUWE TIJDREGELING

ouderlooze

Eigenaar.

tegenover N. vjd Dag
Etage en Suite bestaat ook bjj nader overeenkomst

IN

P.

W. F. K. VAN

NÏE,

Voor een nieuw te openen Winkel Monsters en Conditien gevraagd. Ook genegen prima Agentschap te vestigen. Br. fr.. lett. A,
Hulpkant. Ouderkerk a/d Amstel.

258, Eerste

Heerengracht 191 (2de Huis van de Associatie-Cassa)

Eene

’

f

te Huur

PAUL MiLHij, HOFLEVERANCIER,
HORLOGES
ELKE

nette Wed., P.
biedt z.
aan als Huishoudster, in
staat een nette Huish. geheel op
zich te nemen, middelb. leeft. Fr.
br., letter P, Kiosk Weesperplein.

Eenigst Lokaal zonder Rook of Dwalm, Diners en Plat» du Jour
geheelen dag. Diners vanaf
1 per Abonnement, 12 Kaarten 10.
Menu: Schildpadsoep, Nierenbroodjes. Elft met Pieterscliesaus, RosDoperwten, Kalfsoesters. Bloemkool, Pudding, Vruchten, Dessert.

den

conditien. Degelijk toezicht op
studie verzekerd. Franco brieven,
motto „Inwoning", Boekhandel

H.M. Eigenaars

Kellner,

—
’ Tató (los)
en Sipren.

TE HUUR,

zag

Verzorging

Continentaï,

Hote!

Verkoopt Coupons Buckskins aan Particulieren tegen S

Een

de

BLAD.

1892; 80

.

De meest vertrouwtoare GASMOTOR voor de Industrie.

’

Bijzondere inrichting, waardoor do Motor nimmer vanzelf kun ophouden. Gering gasverbrulk. lloogst solide constructie. Montage dool
geroutineerde

Monteurs.

—

Sedert 5 jaren onza specialiteit.

Vraag gratis prospectussen.

*

Technisch Bureau „DE VOOGT",
Singel 155, Amsterdam.

HET NIEUWS VAN DEN DAO VAN MAANDAG 2 MEI 1892

Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente,

Maison de Blanc

SCHAAP Jr. & GO.
B. L. ROKIN

gevestigd te AMSTEBDAM, Nieuwe Spiegelstraat 6
Goedgekeurd bij Koninklilk Besluit -van 1 November 1880, No. SS.
Direoteuren: Dr. S. B. J. VAU SCHKVTCHAVEH, E. W. SCOTT en J. r. 1.. BIANKEXBERQ.
JAAItLIJKSI HU premie voor 1000.—
Dadelijk'ïücwiiïfe'

MtwhnOaatschappclp Kapitaal f 1.000.000—
„
.... .
o A AAA AAA
|
„30.000.000.—
Vttiektti Wrag ruim

... „

Ja»rlfikschc
ruim
juriQKsene OntTancsten
vnivdugawii raim

'

Bw.m op 31 December 1890

x.a^u.wv.

25
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’lB

£0

„42

uit te keeren.

—
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„20

’4l

„41,

30

4

;g!o

|f

;

voor mannen.

10

’57

.40

M

30
30
10

„04

80

eo

„57

45

;
6!

’

„

50
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%%
70

11 —to "o? %

„51

00

120

Voor

83

vrouwen.

’6

„

7 54
g 39

%
"Ji
„13 51

7
?

05
21

M

goedblijvonde

Kunstboter voor
.'7.50, f 8.50, f 9 50 off 10.50,
bjj A. H. DE KKEEK, to Utrecht.

03

(2427)

Prima Egyptisch) DIMKilo,
leveren,

pM gaßßßßßßMßMßßP#_w_________M_w___^^

ZUIDHOLLANDSCH BEDDENFABRIEK.

IJlVjn
fTTfr«
R ttg>^»^,^^^jjj»
lül/,ir^^AQjV3^Cstl>
Ijj Dl^jfOAxS/sLiflly
3

in Zakken van 50
tot Concurreerendo Prijzen, TENHOUTEN &
Hertekade 9,
(2550)
Rotterdam.

Bekroond Internationale Tentoonstelling Amsterdam 1883.
verzenden door geheel Nederland doGOEDKOOPSTE en SOLIEDSTE ■■«--«'—■—
ledekanten, Wiegen, Springmatrassen. Kapok-, Paardenhaar-, Zeegras- en fl 1
1
fl 1» Tl
Dekens, Spreien enz. Ilijv. Kinder-Ledekanten en V fl.ïj] Qn QJTJ
UDQllöQr Wiegen vanaf Bedden.
|lfj{
f%. 50 1 persoons Ledekanten van aff 5.— 2 persoons «Al
8 11
WmÉÊBSÈÉ&3ÏÈÊÊÊOSiïï*ói
nnnllllfll
i i "■hui
UUUIi UUUUUUIi,,;,,,
r-i
Stroomatrassen von af 2.50. Diverse Stellen beneden tJKiIIi}JUUU-1'
g^raMü
Gr*'Xßt§l.
("*
.■„________
""'*' concurrentie. Orders boven ’lO franco. met en
zonder Toebehooren.
SLAAPKAMER-AMEUBLEMENTEN
(2593)
Geïllustreerde Catalogus franco verkrygbaar.
"frarffirmiTWfy^
pMMi____iiMi____ii__MmnrawiMiiiiiiiiiyi iiiiimi^
immuun iiiiiii
■

I OITP

"*'

Machinale BreifaMel,

’

_i__—ii___Hii_i—m«inii««ii««ii__i

Spuistr. ICS. B/d Molst ,Amst.
Special, in Woll. Eu Kat. Breig.
voor machinale Brei-lnrichting.
Onvprgeljikelijke groote sorteer.

LEON BtINDIEN & C°.

_

Locomobiles

en Centrifugaalpompen te Koop
en te Huur. VAN DOBSSER &
Dordrecht. (2835)

TE HUUR:
een ruim, solied en regelmatig

Heerengracht
Eiken dag te bezichtigen.

bouwd

ge-

62.

Te Huur of uit de hand te
Koop gevraagd:
een groot en wildrijk

Jachtterrein.

Franco aanbiedingen met
juiste opgave van plaats,
grootte en conditien, aan den
Makelaar P. THEOD. GöELITZ, Singel 126,Amsterdam.

Verkooping
Openbare
Mei 1892,
Donderdag
12

op

's middag3 12 uur, in de
te Beverwvjt, van:
De gunstig gelegenBuitenplaats

£Oftïg&k«i „SCHEIJBEEK",te
j|fln^?||||l3 aan den Velserweg
ffijßfcjßiia Beverwijk, bestaande
met

Sousterrain

(waarin

Keuken,

Badkamer, Mangelkanier en Kolders., Bordes, ruime Vestibule, 4
Kamers en Zaal op de Beletage, 9
Bovenkamers, Biljartzaal, Zoider
en Bodenkamors, Terrein vaaver-

maak met Vijver; fraaie
Boomen en eene groote verscheidenheid van Heesters vruchtbaren
Moestuin met velo Vruehtboomen,
Perziken- enDruivenkassen, Bloemopgaande

kassen en Bak met Verwarmingstoestellen,Tuinmanswoning, Koetshuis en Stalling; Koestal, Hooihnis
en Dorsch; Kootsierswoning en Erf;
alles te zamen groot 4.28.87 Hectaren benevens een aan de overzijde van den weg gelegen perceel

E^DRESDEMER Ija
Breimacliinefabriek,

"jÉ

'fAÊÊ
I|
\JM
JÊt

WÈEf

koopste

Koffiemolens met Vliegwielen,
MALENDE PER UUR:
20 Pond
30 Pond
18.75
/ 22.—

10 Pond

f 13.—

en 41 Pond
>'30.75

’
12,
Beestraat Amsterflam. 8. Ci t. VüG&T.

"Verkrijgbaar: Magazijn van Weegwerktuigen en Winkel-Benood-gdheden.

I)c

Copai-Lakkcii F

en D van J. KIST & P.,

Amsterdam, zijn de beste en goedkoopste in 't gebruik.

(8853)

1 Vergeet mij nietjes Cl Anjelieren,
B Duizendschoonen, Silene pendula,
per
en
wit,

’

I

~~

(Gooilaiid).HIL¥ESSÜÏI
te Koop

Wegens sterfgeval
met groot ERF, bevattende 5

aangeboden een HEERENHUIS
llenedenkamers, benevens Provisie- en
Meidenkamer, Kelder, Keuken, Mangel- en Strijkkamer. Boven 3 Kamers, Zolder en Turfzolder. Uitmuntend Wel- en Regenwater, Veranda
enz., voorzien van alle gemakken, liet Huis en Erf is gelegen op het
drukste punt van Hilversum, geschikt voor elk doeleinde, zoowel voor
Heeren- en Winkelhuis, als voor een School. Te bevragen bij J. BIJSEB
Kantoor van Vaste
Kerkstraat 32, Hilversum.
(2500) '

groot
uitmuntend Weiland,
82\70 Aren.
De veiling geschiedt in drie perceelen . en 2 combinatiën, als: 1".
de Plaats zonder Koetsierswoning
en Weiland, groot 4.27.07 Hentaren;
Wegens moeilijk te oombineoren bezigheden, over
te nemen een
2°. het Weiland, groot 82.70 A ren
gunstig bekende WIJNKOOPERIJ, gevestigd
zeer
te Amsterdam
3*. de Koetsierswoning mot
De tegenwoordige bezitter is bereid eventueelen Kooper geheel
op dé
groot 1.80 Arei combinatie van 1 hoogte der Zaak
en
tegen
provisie
te
stelleu
zich met den Verkoop te
en 2, en generale combinatie.
Geheimh.
blijven
occupeeren.
verzocht en verzekerd. Brieven franco
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bfl de Notarissen O H. motto Wijnhandel, Algemeen Advert.-Bureau NIJGH & VAN DITMAB'
(2444) '
te Beverwijk, en C. VAN Amsterdam.

Heerengracht 479, te
Amsterdam.
(2318)
H. J. PETERS, B. J. MEILINK,
A. I. ZONLIGT, R. LOBATTO.P.
KAMPMAN, K. O. LOOKHORN,
D. VAN OORT Hzn., H. J. LUKKEN, W. J.
C. E.
SWETS en J. A. VAN DER
Makelaars, zullen op Maandag
16 Mei 1892. in het Verkoopten overstaan
lokaal
van den Notaris H. P. J. STRAATMAN, in Veiling brengen:
No. 1. Een dubbel Winkelhuis, waarin Bierzaak en een Veten Boterajfaire, met afzonderlijke
MOÜBIK,

354, tegenover de Appelmarkt, 3 huizen
van de
Oude Spiegelstraat.

Heropening waarschijnlijk Donderdag 5 Mei.
Wat men in eene goede Zeepsoort vërlangërï
kan: zachtheid voor de huid en aangenamen
geur, vindt men vereenigd in de

Bovenhuizen, onder één nommer, aan de Westerstraat No. 55,

dwarsstraat onmiddellijk bö de
(2586)
Leidschestraat No. 9.
Allen te bezichtigen des Maandags en Woensdags, van 2 tot 4 uur.

H. ALBERTS en J. D. UÜTER,
Makelaars, zullen in Veiling brengen op

MAANDAG 9 MEI 1892,
des avonds na Zes uur, in het
ten
Verkooplokaal
overstaan van de Notarissen RUMLING & PARIS :
Het bijzonder hechte, sterke,
weldoortimmerde en goed onderhouden

PAKHUIS,

Februari, staande aan de

genaamd

»

;'*^w E

'|M j
.)|||r

'S^^S'

llllllf
lËlll' J^^P
ÜÜT IHP

P AÜT II1?Ü7R1?IIP

ü^h/iDÜiltlJ MANNHEIM & Co.,

"

—

GOEDEREN

Inrichting van

Vi

'

"'

Ui.

Jj||

Borduurwerken, enz.

»

,

a>g

-■ r

l

M A WJTZÏTN
Amsterdam.

Tapijt 0.3
0.72^, 0.80,
„ 0.67'^, 0.52}.£,
0.80, 0.873^, 0 95,

I.—,

1.15,
1.60,

1.25 fe
1.75 -g

1.25,
1.90, 2.20, 2.30, 200, 2.75,
S
2.70, 3.00,
p,
Velvet
Vloerzeil van 88 c3I. in oploopende breedten tot 3.60, 2.75 p. M.
Naaien en Leggen der Tapijten tot concurreerende prijzen.
Crème Linnen Gordijnen, metkant en entre-deux,a. /1.10 en hooger.
Im. Mah. Raam-Garnituren f 1.60, compleet' per raam.
New-Brussels„

„

GORDIJNSTOFFEN in groote keuze.

BILLIJKE PRIJZEN.

7? J^ÏIERKELBACH's
SneGlEoeflmagazjin,

-jIU

'*^jijji^ Poppen,
gekleede en ongekleede
alleen prima qualiteit.
j^^F^S^Pn^^«^^^@F TB

Ws^lvS^l
IVO'

XL

w

*^**«»^

HÉ!^
*H^

wagens,EngelscheKinderwagens en Amerik. Kinder-

grUs haar
TOONT OUD.
zoo

gevallen, maakt

verdere

Verkrijgbaar bij

aanbeveling overbodig.

Haarkundige, Fredenksplein 32,

’

Amsterdam. Franco zending a / 2.15 per Postwissel of 2.25 aan
blauwe Postzegels, als ook tegen 2.25 Rembours.verpakking.
Geheime
NB. Uw brief ontvangt u terug.
(2572)
GEEN DEPOTS.

’

—

NAUMANN.
Deze Machine, welke boven alle andere uit-

men. Tevens groote voorraad RingHCliuit,
Tweeklossen en andere nieuwe soorten Machines, welke tot zeer goedkoope prijzen,
desverkiezende op afbetaling van ’1 per week,
worden geleverd met kosteloos onderricht en

Belangrijke Prijsvennindermg
van een buitengewoon nuttig Boek voor Moeders,

deugdelijke

garantie.

Tweedraads-Hand-

I. machines van af ’lB.
A. LEWENSTEIN,
v 3 189 Warmoesstraat b/d Dam, 146/48 Kalver-

J

(7182)
Reparaties spoedig en goedkoop.
BREIMACHINES
LAMBS
Amerikaansche
voorhanden
x^rsteeds
goleverd
EOE"* Bij iedere Naumann Machine wordt een practische Voetbank
ng£~

uitverkoop^
"finale
LeerM der Ziekten Van ietvanKM,
voorhanden zijnde MEUBELEN,
van

in zyn verschillende trappen
Ontwikkeling,
DOOB

D. CARL HENNIG.

Een groot Boekdeel van 550 paginas on 3 Platen. De
prijs hiervan -was vroeger f 6.80, het kleine getal dat nog
over is wordt opgeruimd tegen 90 Cent per Exemplaar.
groot
per postpakket
Franco
1.05. Bestel het werk dadelijk aan
1 Are, 57 Centiaren.
Boekverkooper
uw
of
zend
postwissel aan A. VAN KLAbezichtigen
Maandag en
Te
£2568)
1 VEREN. Uitgever te Amsterdam.
Dinsdag- van 1 -4 uur.

Achtergracht No. 24,

’

lijken prijs
kragen bij

bil-

netj es afgedrukt

H. MENDES DA COSTA,
J. D. Meijerplcin 13.

tot

veel verminderde prijzen,

van af MAANDAG 2 MEI 4892,
in het Meubelmagazijn
van

MULDER,
en
TEOLL
Utrechtschestraat No. 18,
b" de Heerengracht.

MiiisjesKookvleescli,

.,

prima kwal., 2 a 4
h. 75 c
gerookte Hammen, zuiv. ml.
gesl
ü 421.- c per % K verzendt fr°. tegen rembours

.

D. DE RUITER, te Blokzijl

De Gouden Bruiloft,
DOOR

W. MESSCHERT,

Illustratiën vau
CH. ROCHUSSEN.

verf houdt uw Vaartuigen een
geheel jaarvrij van doornen, groen,
wormen en andere zeegewassen.
Men lette op het goede merk dat
verkrijgbaar is bij GEBR. KAAT,
te Hoorn.
(2575)

lljne BloeffleiT

ter versiering van Kamer of Tafel,
in kistjes vanaf 1.25 franco. (8745)

J. H.

’

Warmond.

Kling! Klang!

80 gezochte, vrije
Kinderspelen
nit alle Provincies,
▼oor Bchool, Buis en Tmss.
Prjjs 75 Ct. (2360)
De Uitg. KLUVER, Deventtr,
zendt fr". n. o. Poetw.

PetroleumGas-Motor.
Lamp-Petroleum),
50 pet. goedkooper dan
Gas. Dagelijks in werking te zien.
(7824)

J. VAN OVERKLIFT & Co.,
Albert Cuypstr. 220.

Ondergeteekenden, COMWijMISSARISSEN
der Onder

gunstig beVan alle Haarkleurmiddelen geeft men aan het
bekende Eau-Cromatique de voorkeur, omdat er geen schadelijk
blond,
standdeel in voorkomt. Met dit vocht wordt het witte haar
bruin of zwart. Rood haar wordt bruin of zwart, naar gelang men
verkiest, en zoo NATUURLIJK, dat een ander het niet BEMERKT.
Het groote debiet, gedurende 22 jaren aan mijn Kleurmiddel te beurt

r

Amateur-Pliotografen
kunnen hunne Clichés tegen

Èïpnaars van Yiiip.
Tarr en Wonsons Koper-

Groote voorraad in nieuwe dessins en kleuren.

§"

zandvoort^bad7

Te Huur: grooto en kleine gem.
Woningen van af / 200. Voorts
twee gem. Woningen, van 6
Kamers, de eene tot 13 Juli
de andere van 1 Augustus f 200.
Prijslijst adres: N. H. PETEKs'
(1069)

I

munt door hare soliditeit, zacht en mooi werken, is uitsluitend in mijne Magazijnen te beko-

IMP» (HOLLAND)

(630)

Sierlijk gebonden
f 1.25,
Alom verkrijgbaar en bij den
Uitgever L. J. VEERMAN, ts
Heusden.
(2570)

NAAK MAAT.

WllHlWHf')'!!

.
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AMSTERDAM
NIEUWENDIJK 199.
Eabriek van Heeren- en Kinder-Confectie,

Koehaar
Tapestry

voor Gehuwden, is het zoo even verschenen Werkje van Dr. GUNST. Na
ontvangst van 75
franco toezending onder gezegeld couvert door
RICHTERs Boekhandel, Rotterdam.

met

den op eigpn Ateliers vervaardigd, om deze redeu
veel goedkooper dan overal.
"^■'■en worcl'' beleefd uitgenoodigd onze Eta-

gJJLm

groot 65 CA.
No. 2. Een Woonhuis, ter anderhalve breedte, met afzonderlijke
Boven- en Benedenwoningen.
aan de Leidschegracht hoekKorte
Leidschedwarsstr. No. 97, gr. 75 oA.
No. 3. Een Huis met afzonderlijke Bovenhuizen en Onder-

huis, waarin een reeks van jaren
eene Mellcaffaire, Open Plaats en
Tuin, aan de Lange Leidschedwarsstraat No. 154, groot 92 cA.
No. 4. Een Winkelhuis, waarin
sedert jaren eene Dames-en HeerenFour- en Gamiturenaffaire wordtuitgeoefend, aan de Lange Leidsche-

’

een dergelijke rijke
keuze vindt men van Kindergoederen in geen Magazijn in
Nederland. Alle Goederen wor-

K

R. BASSET,
104 Nieuwendijk bij de St. Jacobstraat 104,

EELKEMA, wordt met 1 Mei

gesloten en overgebracht
naar SINGEL

Laken, Bukskin, wß*'ï
1.50 tot / 1», in En- R^,
gelsche, Russische èn Franseho

cot,
vanaf

T A P IJ T

De Leesbibliotheek W.cnl^esïiiifiin^
van J. J.
vroeger

Ca. 30Ö0 Pakjes

Wwtmm
\/i 'f- /)
Sw/Mwk
It^llll)

HM' 'i

;' 2,

rood
H per 50 ’1.20, Grootbloemige Violen, in alle kleuren
1.80, per 50 f 1. Aardbeziën Laxton
| bloeiend, per
m Noble, zeer vroeg, por 100 f 1.75. Struikrozen, in schoone
ES doorbl. soorten, le qual. p. 10 in 10 soorten ’1.75, 25 st.
H alle sterke planten,
(2358)
Alles franco thuis, J. GROENEWEGEN, Boskoop.

Sp^lLf.-"^ I
i^^al
"'«i |1
in Tri-

twïl^^«Ki
*!"''"^p' 'fo modellen

I

f1

125 enz.,
leeftijd 3 jaar, 1.25. Groot SUCOBS ! Eussische mo- i
dellen, Broekjes vanaf f
tot ,-pajM^*bmu_wj». B
Sportblouses
/6.-. Ca. 5000
:
'n meer dan 100 dessins en soor- ■
£
ten van af '*0-40 tot ’7.50.

iWW'iA»
W||i?|l
W3r^.- >v"- V\
/flfflKÉk

Sehröfmachine.

(9719)

WTTrlcot-BrockJcs4oC«nl,
0.75,
ijzersterk gebreid Tricot,

M'mïir '?mj&

BREINAALDEN in voorraad.
(8354)
Kluwenwinder-Machino.
The World Type Wriler. beste en goed-

Rheuma- ft
Prijshdc,lhcenfl.2sp,jl.

U0I6)

W^W
"Kr.
S__lS____.
»’
|A&

Agent voor Nederland:
aHERSfI. WEBER, K e iZ ersKr.332, Amsterdam-

tegen

1 Ham en 10 Kilo kostbaar Geheim

1

,"1072!

„13

lanker'-pain'expeller,
§
H het beste middel

Grootste specialiteit in lieerenen Damesuitrustingen, Luiermandon en alle Witte Goederen
voor Huishoudelijk gebruik. (890)

'/StfSÜfeUr

',! üüg! Lf^ëg-

.^.v-CTT.cM

1.250.000.—v
„2.603.252.02*

...«

’
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o.den.om „gorer^,

3e BLAD.

linge Brandwaarborg-Maatschappij, Directie DE JONG 4 C°.
gevestigd te Amsterdam, hebbes
het genoegen aan alle daarbij belanghebbenden te berichten,
dat
gisteren en heden aan ons is gedaan
Rekening en Verantwoording over
de gehoudene Administratie over
het jaar 1891, welke door ons in
orde bevonden zijnde, met onze
goedkeuring is bekrachtigd.
Wy ontvingen daarbij, in tegenwoordigheid van eenige Heeren
Correspondenten en Deelgenooten,
een nauwkeurig overzicht van den
stand der Maatschappij en mochten
ons opnieuw van haren bloei eg
vooruitgang overtuigen.

Jhr. Mr. C. H. BACKER.
Mr. J. H. M. Baron MOLLERUS
VAN WESTKERKE.
F. W. J.Baron VAN AYLVAVAN
PALLANDT.
Amsterdam, den 29n April 1892,

Wie helpt ons een goed
werk verrichten ?

flink oppassend Werkman
.'SEen
geheel zonder eigen schuld in

de kommervolste omstandigheden
gekomen.Een te billijken eergevoel
heeft hem en zijne vrouw weerhouden eerder te spreken. Het
gevolg daarvan is echter, dat de
nood nu zoo hoog geklommen is,
dat dadelijke hulp dringend noodzakelijk is.
Ondergeteekenden doen daarom
een beroep op aller liefdadigheid
en verzoeken allen, die dit gezin
voor een totalen ondergang willen
behoeden, iets bij te dragen, en
hunne giften te zenden aan een
der beide onderteekenaars, die
gaarne bereid zijn de meest mogelijke inlichtingen
omtrent dit geziq
te versohaffen.

P. SCHRIJNEN,
Apotheker, Commelinstraat 1.
G. VAN HILTEN.
Fabrikant, Mauritskade 55.
Stoomdrukkerij van

ROELOEPZEN

&

Amsterdam.

HUBNER;

HET NIEUWS VAN DEN DAG

VAN MAANDAG 2 MEI 1892. 4e BLAD.

de secretaris de
daarvan een bewordt nu onverdit geschil en
tracht dit, zoo noodig na verhoor der partijen, in
der minne te beslechten. Gelukt dit niet, zoo be30 April.
noemt zij uit haar midden een commissie, bestaande
Kamers van Arbeid en Nijverheid.
uit een gelijk aantal werkgevers en werklieden, die
Het bij de Tweede Kamer ingekomen wetsvoorstel onder voorzitterschap van een door elke afdeeling
van den Heer Pijttersen, totinstelling vau Kamers van aangewezen scheidsman eene schikking beproeft;
Arbeid en Nijverheid, moet, volgens den voorsteller gelukt dit niet, zoo wordt een nauwkeurig verslag opgemaakt en door tusschenkomst van den
niet beschouwd worden als een verwijt, tot de Reverslag
het
geering gericht, die
der arbeids-enquéte secretaris der afdeeling in handen gesteld van
wenscht af te wachten. Zijns inziens behoeft men niet het bestuur der Kamer, dat, na ontvangst van
langer te wachten, daar bovenal de ervaring van 't verslag, onverwijld wordt bijeengeroepen. Inhet buitenland geraadpleegd dient te worden. Zijn dien na vernieuwd onderzoek in den boezem van
bet bestuur geeu overeenkomst wordt verkregen of
voorstel is veeleer te beschouwen als een welgede genomen beslissing niet de goedkeuring van beide
meende poging om, met medewerking der Regeeriug,
partyen erlangt, werdt de beslissing opgedragen aan
een spoedige en deugdelijke regeling in het leven
een scheidsman.
te roepen.
Na uiteengezet te hebben hoe deze zaak iv het
De kosten worden desverlangd vergoed door de
buitenland is geregeld, wijst de voorsteller er op, betrokken partijen, de werkgevers voor %, de werkdat hier te lande de arbeider nagenoeg onbeschermd lieden voor V
Wanneer de Regeering eene Kamer of het bestuur
etaat tegenover den werkgever. Buiten het recht van
petitionnement, waarvanhij de waarde niet kent, bezit eener Kamer tot eene algemeene vergadering bijeenhij geen legale middelen om der Regeering zjju roept, om haar advies iv te winnen, ontvangen de
belangen en behoeften te doen kenueu, terwyl doze leden eene schadeloosstelling uit de kas van het
zelve evenmin over de organen beschikt, die haar Rijk, dat ook de kosten draagt, vallende op de uitomtrent den toestand van deu arbeider geregeld voering dezer wet, voor zooverre zy betreffen de
en voortdurend kuunen inlichten. Enkele locale verkiezingen, de huur der lokalen en de vergaderingen. De gemeenten zyn verplicht geschikte lokalen
regelingen, to danken aan het particulier inikunnen het gemi3 van wettelijke regelen niet beschikbaar te stellen ; het materieel, ten behoeve
vergoeden. Met de instelling van de arbeidskamers der Kamers, wordt van Rijkswege verstrekt.
■wordt beoogd : I°. de goede verstandhouding tussehen
werkgevers en werklieden te bevorderen door het
Te Leiden is in den ouderdom van ruim
houden van geregelde bijeenkomsten, waarop beider 42 jaren overleden: Mr. N. L. J. van Buttiuglia
gemeensehappelykebelangen worden besproken; 2°. Wichers, laatstelijk gemeente-ontvanger, vroeger lid
aan den arbeid de middelen te verschaffen van zyne
van deu Gemeenteraad eu Wethouder. Ook was hy
belaugen, grieven en wenschen op legale wijze te
eenige jaren plaatsvervangend Kantonrechter.
doen blijken en deze in overweging te doen nemen,
Bij de te Appingedam gehouden te n3°. een college van advies in het leven te roepen
toonstelliug van stieren zjjn bekroond: de exempladat de besturen van Rijk, provincie en gemeente
ren vau de heeren J. Mulder, te Godlinze, L. Huidesgevraagd of op eigen initiatief kan voorlichten
zinga, te Zijldyk, S. Deering, te Garmarwolde, O.
omtrent de belangen van arbeid eu nijverheid en Elema,
te Spijk, en F. Haisman, te
statistische gegevens kan verzamelen; eu 4°. dat Voor de vaarzen vielen de prijzen teu Schildwolde.
deel aan de
geschillen tusscheu patroons en werklieden tracht heereu A. Holtman, te Tezitige,
P.
te Krete voorkomen en deze, zoo mogelijk in dor minne, werd, en J.
te Spijk.
»f door eene scboidsrechterlijke uitspraak, helpt beDe bouw van eon ambachtschool, met
slechten. Het hoofdbeginsel van het ontwerp is, directeurswoning
te Leiden, is niet gegund aan den
te
Kamers
dat de in
stellen
het beoogde doel moelaagsten inschrijver, maar aan deu Heer A. P. P.
ten verwezenlijken door overtuiging, samenwerking Boet', te Rotterdam, voor
en zedelijken dwang, zonder toepassing van dwang-

Vierde Blad.

—

partgen dit na, dan onderzoekt
aanleiding tot het geschil en stelt
knopt verslag op. De afdeeling
wijld bijeengeroepen, onderzoekt

—

3.

maatregelen.
De Reg. kan geeuerlei

dwang uitoefenen om de
oprichting van de Kamers te bevorderen. Alleen de
veldwinnende overtuiging omtrent haar nut, de goede
uitkomsten, door de bestaande Kamers verkregen,
kunnen en moeten er toe leiden om deze instellingen
ook hier te lande te maken tot een immer krachtiger factor, ter verzekering van den socialen vredeNaast samenwerking veronderstelt het ontwerp eerlijkheid en goede trouw by beide partijen in het nakomen der getroffen overeenkomsten en onderwerping aan de uitspraken der scheidsmannen
ook waar men zich vooraf niet verhouden heeft
daarin te zullen berusten. De eenige maatregel vau
dwang ten deze is van zedelyken aard en bestaat in
het openbaar maken van de verslagen der scheidsmannen. In navolging van hetgeen elders wenschelijk
is gebleken, worden de Kamers saamgesteld uit een
gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers

en de werklieden: afzonderlijke afdeelingen voor
beiden acht de voorsteller niet gewenscht. Vrouwen
en bedeelden worden volgens het ontwerp niet uitgesloten zy kunnen zoowel kiezers zyn als tot leden
gekozen worden. De beteekenis der Kamers berust
geheel bij de afdeelingen.
De Kamer vormt den band, welke de verschillende
afdeelingen vereenigt, en geeft in zekere gevallen
aan haren arbeid meerdere waarde, doet deze beter
aan het doel beantwoorden, doch van de werkzaamheid der afdeelingen en van hare wyze van optreden
alleen zal afhangen of deze instelling aan het beoogde doel zal beantwoorden. In zekeren zin herinneren de afdeelingen aan de vroegere gilden. Samengesteld uit de vertegenwoordigers van patroons en
werklieden, in eenzelfde bedrijf of industrie werkzaam,
maken zy een op zichzelf staand geheel uit met een
eigen, zelfgekozen bestuur en een eigen reglement,
en moeten zy beschouwd worden als het orgaan van
het bedryf of de industrie, welke zy vertegenwoordigen, wier belangen zy onderling bespreken, en waar
het noodig wordt geoordeeld, ook by de Regeering
of de besturen van provincie of gemeente trachten
te bevorderen. Zy vergaderen zoo dikwerf zy zulks,
boven het bepaalde getal bijeenkomsten, verkiezen en kunnen met andere afdeelingen, die eenzelfde bedryf of industrie uitoefenen, bijeengeroepen
worden. Zy vormen de leerschool voor werkman en
doch verkeerd opgevatte bedoewerkgever.
lingen zullen door nader overleg naar waarde geschat, kleine geschillen, zoo dikwerf oorzaak van
verwijdering en voortwoekerende oneenigheid,in deze
bijeenkomsten bijgelegd worden. Door middel van de
afdeelingen erlangt de werkman de gelegenheid zyne
grieven, hetzy schriftelijk of by" monde van zijn vertegenwoordigers, onder de aandacht te brengen van
den werkgever, en deze ziet zich daardoor den weg
geopend om gewenschte veranderingen en verbeteringen, door de werklieden uit onkunde veroordeeld,
nader toe te liohten en voor te bereiden.
In iedere gemeente kan by Kon. besluit zoodanige
Kamer worden ingesteld. Om lid van deKamer te kunnen zgn moet men 25 jaar oud zjjn, de laatste 2 jaar
j woonplaats binnen het ressort der Kamer hebben
gehad en gedurende dien tijd in hetzelfde bedrijf,
denzelfden tak van nijverheid of eenig onderdeel
daarvan, werkzaam geweest zyn. Voor de werkgevers
gelden de laatste tweo bepalingen niet. De kiezers
voor de leden der Kamers v. Arbeid moeten deu leeftijd vau 23 jaren hebben vervuld. Voor elke afdeeling
worden twee afzonderlijke kiezerslijsten opgemaakt,
een de namen bevattende der werkgevers, de andere
die der werklieden. ledere afdeeling vergadert jaarlijks minstens 3 malen en benoemt uit haar midden
een voorzitter en secretaris. Het bestuur der Kamer
vergadert jaarlijks minstens 1 maal en benoemt uit
zijn midden een voorzitter, terwijl tot secretaris benoemd kan worden iemand, geen lid derKamer zijnde.
Waimeer iv een bedrijf of een tak van nijverheid
door een afd. vertegenwoordigd, ecu geschil dreigt
te ontstaan of ontstaan is tusschen werkgevers en
werklieden, geven partyen daarvan schriftelijkkennis
«an den secretaris der betrokken afdeeling. Laten

In de venen van het Aalteveer
("Gron.) is door de tnrfgravers een hert gezien.
Ofschoon er jjverig jacht op gemaakt werd, wist
het vlugge dier te ontkomen.
Aan een schrijven uit HavannahCuba, dd. 12 April, is het volgende ontleend i

Vele Spaansche schooueu hebben met hun „maridos" (echtgenooten) Hr. Ms. Johan Willem Friso bezichtigd, dat zy zeer mooi eh helder vondeu. Drukker
haven heb ik nog niet gezien. leder oogenblik komen
schepen aan of gaan weg, waarvan eenige de gemeenschap met de overzijde der stad onderhouden
lichte prauwen met 2 masten, die zeer vlug zeilen,
of verouderde booten met balansmachines. Ook zyn
er eigenaardige Cubaansche „shoreboats" met ecu
overdekt kaj uitje, die geroeid worden.
Vanmorgen heb ik de sigarenfabriek van Upuian
gezien en de sigarettenfabriek vau Kabeli, alles zeer
interessant; 300,000 sigaretten werden dagelijks per
machine vervaardigd. Het Central Park biedt 's avonds
een heerlijke zitplaats aan op een der velo stoelen,
waarvoor men per dag 20 centavos = 50 ets. moet

Kerknieuws
Standaard van Vrydag29 April
voegt aan ons bericht over bezwaren tegen de voorgenomen vereeniging van Christ.
ereformeerden en
Ned. Gereformeerden de opmerking toe:
„De waarheid is, dat de kerk van Waddingsveen
de eenige van de 380 kerken is, die zich niet vinden
kau in het genomen besluit (n. 1. het vervallen verklaren van het reglement van 1869). Juist het unieke
der exceptie toont dus het tegendeel van wat Het
N. vjd D. beweert. Eu zelfs in Waddingsveen is nog
een groot deel dsr lidmaten zeer tegen de houding
van zyn kerkeraad ingenomen."
De toekomst zal natuurlijk moeten leeren in hoever het geval-Waddingsveen een op zichzelf staand
geval zal blijven, doch reeds nu zyn de volgende
feiten voor ieder waarneembaar:
a. De Christ. Ger. gemeenten lieten ter wille van
eene vereeniging met de Ned. Gereformeerden het
reglement van 1869 vallen, in de meening, dat de
Doleerenden hun Kerkelijke Kas dan ook zouden laten varen. Waddingsveen is inderdaad tot dusver
alleen iv zyue weigering tot loslating van dat reglement, maar in meer dan eene gemeente gaan stemmen op, om zich ook niet neer te leggen by het
besluit der kerkeraden, maar zich te handhaven
als gemeenten met het reglement van 1869.
b. Niet een groot deel, maar een klein deel
der ledematen van Waddingsveen is niet met de
houding van den kerkeraad ingenomen.
c. In ons bericht stond : „het laten vallen van dat
reglement achynt, met andere redenen, oorzaak te zullen worden van scheuring in de Christ. Ger. Kerk."
Wy mogen in dit verband wy'zeu op het Christ. Ger.
weekblad De Roeper van 28 April j.l. Daarin traoht
de Heer Wessels, van Utrecht, te betoogen, dat de
Christ. Ger. door zich te vereeuigenmet de Doleerenden de Afscheiding verloochenen. Hy eindigtzelfs met
de aanhaling van het bijbelwoord: „Dat late de
Heere verre van my, dab ik de erve mijner vaderen
zou geveu."
Verder zie men Het Wekkertje, ook een Christ. Ger
weekblaadje. In het nommer van 29 April vindt men
een artikel van Ds. F. P L. C. van Lingen, van
Zotten, waarin o. a. gezegd wordt: „ik, die my gedrongen heb gevoeld van de Doleerenden tot de
Gescheidenen over te gaan, ben niet gezind my zoo
spoedig weer by de eersten te laten inlijven."
En ook leest men iv dat artikel:
le. dat onder de hoofdbedoelingen voor het streven
naar veroeniging eene eerste plaats wordt ingenomen
d00r... „iueensmeltiug der Theologische school
mot de Vrije Universiteit"
2e. dat Dr. Kuyper's leerstellingen over den Doop
ongeroformeerd en onbjjbelsch zyn.
Dit alles geeft toch wel recht er van te spreken
„dat de voorgenomen vereeniging nog niet zoo zeker
schjjnt te wezen als sommigen wel denken". Meerbedoelen we er natuurlijk niet mee.
De

Gemengd Nieuws.
Te Broekhuizervorst is een Duitscher, Frans Zwenger gonaamd, die de Katholieke
kerk had bestolen, gearresteerd.
Te Grubbenvorst is de voermansknecht Jacobs
onder een beladen kar geraakt ca levensgevaarlijk gekwetst.

CIVIEL DEPARTEMENT. Benoemd: tot ass.resident van Pandeglaug (Bantam), tevens vendumeester aldaar, die van Koeningan (Cheribon) H. d«
Chauvignü de Blot; van Koeniugan, tevens vendumeester aldaar, dio vau Pandeglang J. W. R. Borgerhoff vau deu Bergh; tot onderw. le kl. bij het

openb. lager ouderw., de onderw. 2e kl. K. M. Hage
en F, v. d. Woude tot adj.-secr. vau de Weeskamer te
Batavia de tyd. le comm. by die Kamer F. H. L. E.
Meeng tot 2e comm. by" de Wees- en Boedelkamer

Concertgebouw, Zondag 1 Mei (2 u.) Matinee
(le Deel : 1, „Einzug der Gaste uit Tannhauser", Wagner; 2. O uv. Le Carnaval Romain,Berlioz;
3. a. „Der Fvühling", Grieg. b. Koor uit Les dunx
Avares, Gretry; 4. „Rheintöehterteraett" nit Die Gbtterd&mmervng ', Wagner. —2e Deel: 5. Ouv. Sakuntala (Op. 1-5). Goldmark 6. Andante uit die Geschöpfe
des I'rometheus, Beethoven; 7. Variaties uit het „Kaieer-quartet, Haydu; 8.
Hongaarsche Rhapsodie
No. 1, Liszt). Geabouneerdeu volgens voorwaarden.
Introductie voor vreemdelingen (geen Stadgen.) ’l.

te Semarang, de ambt. op nonact. I. L. J. Verenet,
ter beschikk. van den pres. vau den raad van just.
te Semarang; tot adj.-landmeter 3e kl. by hetkadaster in Ned.-Indië, de gepasp. sergeant der inf. H.
Bokhorst; tot agent der Wees- en Boedelk. te Semarang voor de res. Soerakarta, met uitz. van de afd.
Bajolali en Klaten, A. F. C. Hoff, gepens. ambt te
Soerakarta.
Geplaatst: te Boeloengau, afd. Koetei, en de
Noord-Oostkust van Borneo, de contr. 2e kl. W. J.
Kroon ; bij het kad. in Ned.-Ind. by de opnemingss
Bandoen (Preanger Regentschappen), de adj.-landm.
3e kl. H. Bokhorst en E. d' Hollosy.
Verplaatst: van Celebes naar de resid. Bali en
Lombok, de contr. 2e kl. P. G. C. Popta; van.de
ouderafd. Tanah Laut, ald. Martapoora, naar de
Pasir en de Tanah Boemboe-landen, de contr. 2e
kl. J. A. J. C. Pieters.
Tijdelijk belast: met de waarneming der betrekking van adsp.-iugenieurbij don waterstaat en 's lands
b. o.
de civ.-ingenieur A. J. J. van Dreveldt.
Verleend: een tweej. verlof naar Europa.wegens
ziekte, aau den onderw. le kl. W. J. R. Zieck.
Ontslageu: op verz. eerv. de ond. le kl. J. Cleypool ; eerv., de ambt. op wachtg. mr. Ch.
laatst, vooiz. van den landr. te Tegal en Pemalang;
eerv., de ambt. op wachtg. C. F. A. Werner, laatst.
2e comm. by liet dep. vau binnenl. best.
DEPARTEMENT VAN OORLOG. Hersteld: by
het wapen der genie boven de formatie in activiteit,
de majoor op nonact. A. J. J. Staal.
Overgeplaatst: by den gener. staf, de kapt. der
inf. H. P. Willemstyn.
Verleend: een tweej. verlof naar Europa, negens
vjjftion jaren onafgebroken dienst in Ned.-Indië, aan
den kapt. der int. W. A. Godin; id. wegens ziekte,
aan den ln luit. dei- inf. J. H. H. Dommers en aan
den lu lnit.-kwartierm. bjj de mil. admin. G. J. F.

a. Macbelh, ..Tondichtung nach Shakespeare's
Drama", vau Richard Strauss (Op. 23). Eerste uitvoering hier te laude, f 0.99. Geabouuesrden vol-

INGEZONDEN MEDEOEELINGEN
:<. 5 5 cent per regel.

betalen.
De warmte is hier overdag aangenaam ;'s nachts
is het koud.
Morgenochtend 9 uur gaau wy de haven uit, om
naar het vaderland terug te keeren. Vau alle WestIndische aanlegplaatsen was deze laatste toch de

beste.

Stadsnieuws.
Musicale.

Donderdag 5

0.

geus

Mei

(8 u.)

Abonnemeuts-Concert.

voorwaarden.

Kafcura Artis Magistra, Zondag 1 Mei (2 u.)
Muziekuitvoering, Dir. O. van der Linden, (le Deel:
1. Marsch 2. Ouv. Aiphonso cd Estrella, Schubert;
3. Balletmuziek uit Astarga, J. J. Abert; 4. Fant.
Hamlet, Thomas. —2e Deel : 1. Ouverture Romantique, Kéler Béla; 2. Koor en Cavatiue II Giuro.mento, G. Mercadaute; 3.
4 Fant.

J.

O Schoner Mai, wals,
Verdi).

(Zie vervolg Se BLid).

Door de Geneeskundige Staats-Com*
missie te Amsterdam is bevorderd tot arts : de Heer

J. L. Winkler Prins.
Toegelaten voor het le gedeelte van het arts-examen : de Heer V. Gravensteiu.
Akte-examens 1. o. Zwolle. 29 April.
Onderwijzeres. Geëx. 6. Aigew. 1. Geslaagd : Mejn. H.
J G. Aalbers, te Zwolle; D. Uissink, te DeventerJ. E. Kroes, te Wyë; F. Eits en A. M. Lijst, beiden
te Steenwijk.
Ak t e-examens nutt. handw. Zwolle, 29
April. Geslaagd : Mejn. R. G. G. Riegen, te Zwolle,
eu M. E. Slauderof, te Goor.

Door den Gouv.-Generaal van Ned.-Indië zyn de

volgende beschikkingen geuomeu:

Familie-Berichten.
UI T

ANI)E It

K

CO II KANTEN.

Getronwd: 27 April: A. Glaser, Nijmegen, en H.
Giessen Mzn. en G. de Jong
J. H. van Rede en H. G.
Everts, Kralingen.
Bevallen: 28 April: M. Kerkhoven, geb. v. d.

Eggor. Sittard.
28 April-. Jb. S. v. d.
Ad., lVlyusheerenland;

—

Stompendissel.

PHOTCGEAPHEERBN van f 8 tot .'125.
Prysc. 10 Ct. M. I. KARSDORP, alh.

Handcauiera’ 25.

Het Magd-zyn van Byouierieu en Luxe Artikelen
vau S. MAISON PIERRE, Nieuwendyk 213, wordt
van af 1 Mei a. s. verplaatst vlak daar naast

Nieuwendijk 211.

(2496)

Speciale Inrichting voor Schoenen naar maat
in vips afdruksel voor gevoelige, prjulijke en gebrekkige en Platvoeten, Knabbels, Exteroogen. (3104)
200 Kalverstraat, ANTON HUF Jr., Amsterdam

Lanolin. Toilet-Cream-Lanoiin.

Vooitrellelijk ter

verzorging van de huid.

Voortreffelijk tot het zuiver houden en bedekte»
van ontvellingen en wonden.
Voortreffelijk tot het consevveeren van ecu ge-

zonde huid, vooral bij kleine kinderen,

Schujjt, Z-, Rotterdam.

Voortreffelijk tegen aambeien.

terdam

Parfumeriehandelaars.

29

—

April :

geb. Groenewegen, 5_., RotW. C.
M. E. Meissner, geb. Schooneveld, I) .,

Den Haag.
Overleden: 28 April: Wed. E. Plevier,
Koster, Rotterdam;
K. S. Roos v. d. Berg,

—

——
—

geb.
geb.
geb.

Verkrijgbaar bij

alle Apothekers, Drogisten en

Scheepstijdingen.
Amsterdam, 30 April.

A.
j., Kvalingeu;
Stoelendrajer, 80 j., Haastrecht;
L. de Perponcher, 62 j., Oisterwijk;
P. H. Hillen, geb.
Ruygrok, 69 j., Rotterdam.
29 April: Sara A. Pekelharing, Rotterdam.

Het Ked. st. Print Willem 111, van Suriname
herw., arriv. 29 dezer te
Havre.

Ned. Oost-Indië.

Doljijn, Ned. stoomschocner,
"Li. t/z le kl. Meijer, d°.

67

Binnsnl.Havens.

Nieuwediep, aang. 29April

Verlr.

:'.)

April

Batavia, 29 Maart.
Herttelling, de
Londen
Ymulden, vertr. 2» April
Aan het verslag der voornaamste
st.
Bordeaux
st.
ShieMa
gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh en Monmouth,
■
'i April
Onderhoorigheden, loopende van 29 Februari Abauto,
st.
Bilbao
Neti. Loodstrausporttot en met 15 Maart, wordt het volgende ontleend:
toomboot,
.
Nieuwediep
Groot-Atjeh. Gedurende den verslagtijd werden
Vlie, aang. 29 April
onze posten bijna niet beschoten.
Bothnia, liuuwiuk,
Op den 9en Maart werd de wacht bg het hek
Chdstiausand
te Penaijoeng-Noord verraderlijk overrompeld Martin Popelau. sleepboot,
JJelfzijl
door eenige kwaadwilligen, behalve een tweetal
Terug uit zee
binnen de postenlinie woonachtige personen, Foraldrene
Jacobaen,
D. Grangemouth
bestaande uit lieden van de IV Moekims, bij
wegens tegenwind
welke gelegenheid een oppasser en twee miliHarlingen, aang 29 April
tairen licht gewond werden, terwijl de aanvallers, Trabant, ticheel, Brunswick
Hellevoetsluis, aang.
met medeneming van 3 Beaumont-geweren,
29 April
wisten te ontkomen.
Belle Flotcer, Bousey, Mobile
Nieuwe Waterweg, aang.
De noodige maatregelen zijn genomen, niet
2'J April
alleen om de schuldigen op te sporen en weder Tagus,
Santos
in het bezit der geroofde geweren te geraken, Everest,st.st.
d°.
Winsloe, st.
doch ook om te voorkomen, dat aanvallen van
Londen
Albert,
st.
Huil
dien aard binnen de linie zich herhalen.
Hamburg
Ehe, st.
Den lOen Maart had de beëediging en instalVertr. "'.. April
latie plaats van Pauglima hoeloebalang der 111 Mudeira, st. Westk. Afrika
Harwich
Moekims Daroe, bij welke plechtigheid hem Adelaide,at.st.
Stettiu
een passend geschenk werd uitgereikt.
st.
Breinen
Onderhoorigheden. Noordkust. Onze versterBrouwershaven, vertr.
29 Apri[
king te Segli werd minder beschoten dan ge- Enigma,
Andrewa,
durende den vorigen verslag-tijd.
Vliitestable
Keeves, d°.
Eenige hoofden (onder welke, die vroegeralle John <t (Janham,
Burnham
aanrakingen met het bestuur weigerden, dan wel
Vlissingen, aang. 29 April
daarop weinig gesteld bleken) verzochten om Duitschland, st. Queenbro'
binnenkort hunne opwachting ite mogen maken Löwenburg, st.
Bremen
Vertr. 21) April
te Segli, hetgeen waarschijnlijk in verband staat, Nederland,
st.
Queenbro'
zoowel met hunne vijandige houding tegenover Prinses
st.
d°.
pretendent
den
Sultan als niet de voorgenomen
Rijnvaart.
reis van den civielen en militairen gouverneur
Xiobit, gepass. 29 April.
naar dit gedeelte van het gewest.
voor 1 uur.
Oostkust. De maharadja Moeda vau Telok MoWtc, Bt.
st.
Semawé maakte zgne opwachting bij het bestuur.
&iat voluntas 2, et.
Te Edi bleef het zeer rustig.
1, et.
Westkust. Onze versterking te Melaboeh IJsploeg, st.
werd weinig, de pasar daarentegen meermalen Colonia st.
Bt.
beschoten door den vijand, die, wanneer hij zich Hcndrina,
industrie Eeden,
aan het Westerstrand vertoonde, telkens door Johanna
Magdalena, Muller»
ons granaatvunr werd verdreven.
26, Momin,
Den Ben Februari werden vijf prauwen van Koln
llnlirori il,
Tenom en Boeboen te Oedjoengkala door drie
allo n. ltotterdaiu
rooversprauwen aangevallen do roovers zagen Maria, W-anders,
zich evenwel genoodzaakt met twee gewonden Johanna Sophia,
beide d. België
af te trekken.
Yr. Attionta, v. d. Pluijm,
Te Melaboeh zelf bleef alles rustig.
Kmraikhoven
r.
Katerv.
Tengevolge van het aanwakkeren van den wind Bïucher,
Willie, Hohr,
Amst.
en de af en toe vallende regens werd gedurende Goede verwachting,
t.
d.
Z
-Kraaijerfc
Klooster,
den verslagtrjd de warmte minder gevoeld.
Watergeus, Larooy, Vianen
De gezondheidstoestand was over het algemeen Vr.
Neeltje, Bruelleraao,

stationnair.

Het gemiddelde ziektccijfer per dag in het

groot militair hospitaal te Kota-Radja was 21.5

tegen 22.4 en dat der beri-beri 9 tegen 13 gedurende den vorigen verslagtijd.
Het sterftecijfer was hooger.

(Sölüj

Wijk-bij-Daurstede
Vana Adriana, v. d. Merg,

Vianen

Op hoop vau zegen, Hendriks,
Nijmegen
v. d. Eet, Burgsluis
gedacht,
v.d. Wijngaard,
Nooit
Steenberg

v.Nijenhof.Cupelll

T.otfiringcii, si.

Scheldevaart.

gepass. 29 April

voor '6 nam. i uur.
Excelsior, st.
Hordt
Telegraaf «t.
Holt.
Zelden van pas, v. Kiepen,
It.-op -Zoom
IU
Vermeulen, Kolt.
Marie
Akker mans,
Breda
alle
Hagen,
Dur
von
Poli-ia, Krapp,
luspeclor Eikerihcjf, Janseu,
alle n.

JluitschinniJ

Stad Amsterdam 2, st.

Anna _', st.
Aiitiguou, Mruij:-.
Vr. Joliamitt,
Oa hoop v
Ilartog,
Jonge
llozlz,

Pelronellu,
Johanna, de
Prudence,
Tlmesia, K.iinre rs,

3 Gel>, ceders, kloui,

Pnulinc, Huijlireehts,
Nrptunns, Heekman,
Figaro, Vrinte»,

Seltelds

eu

Jiiiu, Ileijaijes,
v.

Vr.
v. <]. Starre.
Lucia Maria, Meijnljes,
Lessing,
alle n. België

Buitenl. Havensaaus. 2 1 Apr

Hong Kong,

sm, st.

Shanghae

n. Bremen

Singapore, aa_j_r. :>." April
st.
r. eille
Glasgow
Kriemhild, st.
Hamburg
Senang, vertr. 27 April
Laertez, st.
Amst.
aaDg. 23 April
Bayern, st. liremen n. China
Vertr. 28 April
Arcadia, st.
(Syduey)
Ajax, sr.

Briudisi

met d*s mails van

en Australië

Chinf

Aden, aang. 28 April
si Mars. n. Ja[.at
Clyde, st. China u. Londen
Pc.-t
aang. 2!) April
st. Au.tr. n. Bremen
heeft de reis voortgezet
Kaapstad, aang. 28 April
»t. Londen
Grantul.li/
St. Thomas, aang. :8 Apr.
st.
Hamburg
Newyork, aang. 28 April
Rhynlaud, st.
Antwerpen
Vertr. 2S April
st.
Hamburg
zeilkl. 18 April
Oelebet. it.
Londen
St. Vincent, K. V. vertr.
April
">8
(Plat a-Rider,
si.

Nubiau, st.

aan;.. 28 Apr.

Southampton
n Kaapstad
heeft de reis voortgezet
Havre, aang. 28 April
Entre Rios, st.
Brazilië
aang. 28 Apr.
90,
No.
st.
Amst
st.
1 ':? il lid- ■>,
Jjizard, gep.
'i, st.

Apollo, st.

gesleep!
lïott.
aang 29 .'.Gril
\ 1 "S■ i i.ca

April
Newyork
n. Antwerpen

d°. u. d.
Harwich, aang. 29 Apr
lïet^,
Hamilton,
si
Claud

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 MEI 1892. 4e BLAD.
231 pn.
126 pn. id./LM 3, 652
391 pn.
633 pn. id./QB/l, en
Wismar, vertr. 29 April
856 pn. id./QM/l alles verkocht tot circa 122 ets.,
Oberon, st.
Amsterdam 785 pn. Seneuibah
553 pn. id./T en 438
Gefle, aang. 29 April
pn. id./GR, verk. tot ca. 92 et., 324 pn. Lankat
Elisabeth, Homaii,
Delfzijl
Sundswall, aang. 29 April
Maatschh'/A/l vevk. tot ca. 35 et., 347 pn. idem idem/
Jan &
en 72 pn. idem idem/A/3 opgeh., 449 pn. Medan
A/2
8 d- reis
Maatscl.ij.S/Langkat verk. tot ca. 182 ot.,
Tabak
aang. 29 April
513
verk. tot ca. 177 et., 850
pn.
S&K'B/l/Deli tot
Holland, Wiersma, Amsterd.
ca. 153 et., 280 pn. KS/
pn.
verk.
S.S.T.Cy/B
President van Rjickevorsel,
B/Lankat/'I en 180 pn. idem/2 verk. tot ca. 138 et.,
Dobbinga, d°.
Josine Louise, Visser,
d°. 206 pn. T-O/l en 200 id./2 tot ca. 52 et., 333
8 d. reis
pn. Tanah Peetih/PAG/1891 verk. tot ca. 26 et,
Ljusne, aang. 29 April
698 pn. WitVS/Deii Langkat/A verk. tot ca. 100 et.,
Geertruida Albertine. Ebes,
510 pn. idem/idem/B vork. tot ca. 104 et., 218 pn.
luverness Doli
Ba Mij No. 1/218 verk. tot ca. 190 et., 342
pn. BM/Langkat, verk. tot ca. 58 et., 230 pn.
Marktnieuws.
TM/S in ruit, verk. tot 55 et., 141 pn. Toengkal
23 Apr.29 Apr' Sumatra Tabak-Mij, oggchouden.
NEW-YOIiK.
2
Beleoning Staats-Effecten
Amsterdam, 29 April. (Weekbericht). Koffie. De
1%
2
markt verkeerde deze week wederom in eene lusteIdem andero
1%
187
looze stemming en bleef de noteering onveranderd
Wissel op liouden 60/ d 487
Parijs
voor goed ordinair Java op 52 et., terwijl good
Idem
516%
516%
werd.
Berlijn
Idem
95% 95% average Santos van 43 op 42 ot. teruggebracht
87
86^
Tin. De markt opende deze week woder willig met
Zilver
gering aanbod van spoedige levering voor Banka
4 pCt. Amerika
115% 115)/
Erie-Spoorweg-Aaudoolon
29% 29% ’56.6 a % en Billiton tot ’56 a 56%. Sedert nam
103
de vraag echter af en werd vooral Billiton zoo loco
Illinois
103%
27
Wabash St. Louis & Paoilic Prof.
27% als op termijn dringend aangeboden. deTen slotte zijn
er verkoopers van Banka loco en uit eerstkomende
Missouri Kansas Texas Aandeelen
16% 16
43
Union P.icitic Aandeelen.
44% veiling f 55%, Billiton loco f 55% en latere termijnen
31
Straits nominaal ’56 a 55%.
Ceutral
’55 a
.f 31
87 V
Ansjovis stil; iv afwachting dor naderende vissch.ei'ü
Canada Paciüc gewone Aandeeleu.
87%
zijn zoowel koopers als verkoopers zeer geretireerd.
Atchison 'i'opeka Aand
34% 35
Amsterdam, 30 April. Koflie. OcktenA-iioteerlng:
5 pCt. luc. Bouds
54% 55% Java, Mcl 51%, .Juni 49%, Juli 48%, Aug.
Denver Rio Grande
17
April
17%
48%, Sopt. 47%, Oct. 47—, Nov. 46%, Doe. 46V, Jan.
Norfolk & Westorn prof
46% 46%
Chic. N.-Western I'rJÏerente
144% 141% 46%, Febr. 46)5, Maart. 46% ot. Stemming kalm.
Santos- April
Mei 39%, Juni 39%, Juli 38%,
Canada South
60% 60%
75
Aug. 38%, Sopt. 37%. Oet. 37%, Nov. 37%, Dec. 37—,
Louis Nashv. gew
75%
Jan. 37—, Febr. 37—, Maart 36% et. Stemming
Chic. Milw. St. Paul gewon»
78% 78^
19%
N.-V. Out. West.
kalm.
19%
l)e prijzen der Aardappelen waren boden als volgt:
Denvor
50% 51
113% '13
Manitoba Miuiapolis
Friesehe Dokkummor Jammen ’3. a 3.50 dito FraMichigan Centr.
109% neker ’3.10 a 3.60, dito Zaaiers ’-. a -.—, Geld.
.! 109%
dito
„ Obligatien
blauwe ’-.
a -.
dito Muizen ’-. a -.
Jd.
28 Apr. (Goederenmarkt.) Katoen op Kralen ’-.
Zeeuwsche Spuische Jammen
a -.
Juli 7.27, middling Uplaud 7%, ’3.— a 5.50, dito Poters ’-. a -. dito Flakkeesche
levering April -.
Petroleum ruw 5.40, pipe line
7
New-Orleans
idem
’4.— a 4.50, dito blauwe ’-.— a -.—, Pruisische
certifioates Mei 56%, geraff. 6.10, te Philadelphia5.05, Hamburgers ’4.10 a 4.30, Duitsche roode ’3.30 a 3.60,
a 4.—, nieuwe Malta per Kg. 6 a
Terpentijn 34—. Reutel, Western Steam 6.52%. Meel Fransche ’2.
8 ets.
3.55 Maïs 65—, dito April-levering 65—, dito Meilevering 47%, Tarwe, Roodo Winter 98%, lev. loolonkhuizen, 29 April. Heden werd alhier aangepende maand 52%. lev. aanstaande md. 90%, lev. bracht 3500 Kg.
prijs ’5. a 5.50 per wichtje,
daaropv. maanci 90%, idem Juli 90%, dito voorj. en 600 tal (éen tal = 200 stuks) Haring, prijs ’0.35
no. 1 Northern 93%. Koffie fair Riono. 7 13—, good a 0.45 per tal.
Rio 7 low ord. lev. a. 8. md. 12,30 a 12 35 per
Naaldwijk, 29 April. Heden waren de marktprijzen:
Rio
90
a 11 95 Suiker 2%. vraoht n. Liverpool p. Jammen ’2.—■ a 2.80, roode Aardappelen ’2. a
11
3/m.
Katoen
Lher, Cold-. —, Bellefleurs ’-.— a -. Kleiperen ’1.40 a 1.65,
bushei 2%, Londen 2%, voorï'tn
Straits 20.60. Katoen
Uien .1.75 a 2.60, Kroten ’0.65 a 0.75, Peen 50 a
4%.
ness No.' 1 21.—, Talkdag.
uitv. n. Gr.-Britt. 10,000, ets., Eapen
a
dagel. ontv. 11.000,
ets., alles por kin; Aardbeziën
ets. per pot.
dag. uitv. n. h. vasteland 15,000.
Dordrecht, 29 April. Boter: Aangevoerd2619 stuks
Suilter 96 ".„ Centrifugal 3%6
29 Apr. Wekel. recoipts van Katoen a % Kg. en 7 tonnen a 10Kg. Prijs: Grasboter ’0.70
in de havens der V. S. 49000 b. Wekei. uitvoer naar a -. per % Kg. en —. a —.— per ton. HooiboGroot-Brittannië 42000 b., id. id. naar het vasteland ter ’0.50 a O.fiO per % Kg. en 9.75 a 10.— per
37000 b. Voorraad in alle haven3der V. S. 813000 b. ton. Weiboter ’0.40 a 0.15, Kunstboter .’0.30 a 0.48,
Uitvoer van Tarwe 1,810,000 van Maïs 1,280,000 b. beiden per % Kg. Eieren ’3. a 8.50 per 100 stuks.
Leeuwarden, 29 April. Op de Veemarkt alhier
LONDEN, 23 Apr. Suiker: ruwe niet gocristallisemd
en gecri3t. gedrukt, 3 p. lager, Beetwortel April-lev. waren heden aangevoerd 2212 Runderen, als: 120 Stiestil, Dutch Crnsh ad Amsterdam No. 1 gedrukt, ren ’0.41 a 0.50 per Kg.; 80 Ossen ’l3O a 250; 225
vette Koeien le qual. ’0.57 a 0.67, 2e qual. ’0.44 a 0.55,
geraff. vast.
3e qual. ’0.39 a 0.50 'per Kg.; 1529 Melkkoeien, ’lOO
Kojfie over het algemeen vast.
275; 80 Pinken, ’4O a 90; 2lp vette Kalv., ’0.31 a 0.53
aper
China Thee stil, Indische dito ferm.
Kg.;
f a—; 18 nuchtere do.,
Rijst vast. Jute stil.
Mei/Aug.
Huil 16/9.
’4 a 10; 989 Schapen, als:'37s vette, ’0.45 a 0.55 per
Lijnolxe 18/1% a
Kg., 30 Melk-, ’ll a 17; 548 Lammeren, ’4 a 7 464
Tin-Straits £ 93%, dito per 3 md. f 93%.
Varkens, als: 39 vette ’0.33 a 0.45 per Kg.; 95 magere
Zink £ 22% a £ 22%.
’2O a 45; 121 vette Biggen, ’2O a 35; 209 magere do.
; 11 Paarden ’25 a 80.
Amsterdam, 29 April.
’5Dea 10handel
in Hoornvee en Schapen prijshoudend,
Tabak. De heden gehouden inschruviug op 12,127
overigens traag.
pn. Sumatra is afgeloopen als volgt: 277 pn. Dcli414
Winschoten, 28 April. Ter Paardeumarkt waren
573 pn.
Maatschij/A/1, 255 pn.
Kiel, aang. 30 April

vertr.
28 April
Riga
Fruiterer, Sijpkens,
vertr. 28 Apr.
Hamburg
lleck,
Jantina,
Cuxhaven, vertr. 27 April
Margaretha, Leij, Bremerh.
28 April
d°.
2 Gezusters, Heitman,
Reina Kramer, Tonkens,
vertr. 26 Apr.
Drammen
Johanna, at.
vertr. 27 Apr.
Patria, Olsen,
Rott.
Laurvig, aang. 16 Apr.
"Veendam, Bos,
Christiania
Zeilkl. 20 April
Etieser, Kristiansen, Groning.

pn.

Lina

pn.
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Advertentien
4 of minder regels/1.15
iedere regel meer 27% Cent

r&n

Zoo de Heere wil en zij loven, hopen
VERMEULEN
en MAATJE GERKITSE

den Uden Mei huu 50-jarige
Eïchtvereeniging to herdenken.
Hunne dankbare Kinderen,
Behuwd- en Kleinkinderen.

Den 5 Mei hopen onze geliefde
Oüdors :
JOHANNES CHRISTIAAN

Gep. Schipper derKoninkl. Marine,

en WILHELMINA JENNEKE

JANSJE.

WILHELMINA.

BERTHA.

Hoer

Getrouwd:
J. T. DE WIT Cz.

JAN HESHOF

en

C. E. J. DE GOEDE.

en
Mejuffrouw
JOSEPHIN A WILHELMINA

(Schagen,) 2g
Lagedijk
)
Rotterdam,

A m >92
Algemeene kennisgeving.

VALKMAN.

.

Het gezamenlijke Personeel.
Amsterdam, 31 Mei 1892.
Op den 13den Mei a. s. hopen

onzo

geliefde

G. VRIJBURG Pz.
en

Ouders:

F. W. ZIJP.
Schagerbrug, 30 April 1892.
Eenige en algemeenekennisgeving.

hnnne 35-jarige Echtvereeniging te herdenken.

Op den 24 Mei e. k., hopen onze

geliefde Ouders:
PAULUS CHBISTIAAN

BOTTELIER
en
CORNELIALO DE
aunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hnnne dankbare Kinderen.
Houti-ök-en:Polanon, 30 April '92.

Getrouwd:
WILLEM CAZANT
en

MARRETJE RIDDER,
die, mede namens hunne weder-

zijdsche Familie, huunen hartelijken dank betuigen voor de vele
bewijzen van belangstelling, bij

hun

en

A. WINKEL.

Venhuizon, 1 Mei 1892.

Eenige kennisgeving.

Getrouwd:
JAKOB VERKROOST,
van Burgerbrug,
en
ANTJE KROON Jb.d.
Oud-Karspel, 28 April 1892.

A. U. RIJPMA.

J. L. HILARIDES
en

H. C. BANNING.
Hunno Kinderen.

leu Mei 1892 herdenkt onze
geachte Patroon, de Heer A.

JP

No. 420, alhier, den dag
hij vóór 25 jaar de
Zaak aanvaardde.
Singel
waarop

Het gezamenlijk Personeel.

\ïk\ms

EÉTCreenipi
van

Dr. G. N. ROMPEL
en

J, G. M. ROMPEL-MOET.
Amsterdam, 4 Mei 1892.

Roceptie:

wegens

verhuizing,

15 Mei, Keizersgracht 17.

ondervonden.

Getrouwd.:
H. W. FRESE

van
S. L. HILARIDES
en

|\en

Huwelijk

Diemen, 28 April 1892.

25-jarip EcltTOßipit

Piugjum, 4 Mei 1892.
Receptie : 2—4 uur, bü de Wed.
(2573)
TNTEMA.

_

Getrouwd:

J. J. BOSCH
en A. M. C. B.

Hunne dankbare Kinderen,
Behuwd- en Kleinkinderen.
Amst., 30 April 1892.

Hedenoverleed, in den ouderdom
vau ruim 62 jaren, onze geliefde
Vader, de HoogEdelGestr. Heer

Weesp, April 1892.

40-jarige Echtvereeniging

Getrouwd :
JACOBUS VAN AELST
en

WILHELMINA JOHANNA
KAMSMA.
Bangor, 18 April 1892.
South Dakota, Vereenigde Staten
van Noord-Amerika.
Eenige en algemeene kennisgeving.

Voorspoedig bevallen van een

welgeschappen
A. C. POUVVELS-WILLINK.

_

Amsterdam, 28 April 1892.
Voorspoedig bevallen van een
flinken
BOUK.JE VAN MESDAG,
geliefde Echtgenoote van
M. W. VAN DER VALK.
28 Apnl, Anvers sur Oise,
.Frankrijk.

Mevrouw M. E. MEISSNER.
SCHOONEVELD.
Den Haag, 29 April 1892.
Voorspoedig bevallen van een
flinke DOCHTER,
EDITH DE LORME VAN
ROSSEM.
London, 28 April 1892.

12%-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hnn liefhebbende Kinderen,
hunne

van onzen geachten Patroon den

Voorspoedig bevallen van eene

LEONARD DE PERPONCHER,
oud-Luiten.-Kolonel der Huzaren.
H. Baron VAN TILL.
A. M. DE PERPONCHER.
Oisterwük, 28 April 1892. (2592)
Eenige en algemeene kennisgeving.
Heden overleed zacht en kalm,
in den ouderdom van büna 76
jaren, mijne geliefde Tante, Mejuffrouw de Wed. M. FESTEN—
LICHT.
Uit aller naam,
M. E. SIPS.
Driebergen, 26 April.

Heden overleed, tot myne droefheid, mgue geliefde Vriendin, PETRONELLA GALMAN, Weduwe
den Heer D. J. de Haas, in den
ouderdom van büna 60 jareu.
J. B. RAUPPE Sr.,
mede namens de familie
GALMAN.
Amsterdam, 22 April 1892.
Wegens buitenlandsche betrekkingen
eerst lieden geplaatst.

Heden ontvingen

wij het treurig
bericht, dat onze geliofde Zoon

ANTON MARIJ, te Catumbclla
(Z. W. Kust van Afrika), den 20
Maart, in den ouderdom van 32
jaren, is overleden.

aangevoerd 200 exemplaren. Prijzen: eerste ’4OO a
550, mindere soort ’lBO a 250, oude Paarden ’4O a
125. De handel was vlug, vooral in de eerste soort.
Pruisische kooplieden waren aanwezig.
Lichtenvoorde, 27 April. Op de heden gehouden
Botermarkt waren aangevoerd 467 % Kg. Boter, die
bij afslag verkocht werd tegen 44— a 47 et. het % Kg.
De gemiddelde prijs was 46— et. het % Kg.
Ede, 29 April, vette V»rken3 golden thans 42 a 48
ets., Varkens voor Engeland 32 a 38 ets., vette
Kalveren 40 a 46 ets., alles per Kg.
Barneveld, 29 April. Ter Veemarkt werden aangevoerd 100 stuks Rundvee. Men bestceddo voor
Vaarzen
Kalveren ’35 a 40, Hokkelingen ’6O a
en Kalf’9O a 140, guste Koeien .85 a 135, Melkkoeien ’l2O a 190 vet Veo 59 a 69 et. per Kg.
Wageningen, 29 April. De Tabak vanhetlB9oer
gewas is alhier opgekocht voor ’7 per 50 Kg. (de
geheele plant). Te Rhenon is te vergeefsch ’7 per
50 Kg. geboden voor best goed. In de Betuwe is de
handel lusteloos. To Wageningen blijven nog circa
50,000 % Kg. vau vorige gewassen onverkocht.
Venlo, 30 April. Op de markt van heden waren
aangevoerd 2185 Kg. stukgoed, ’lO4 a 1.12 per Kg.;
Eieren ’2.75 a 3.— per 100 stuks. Aardappelen:
Roodo ’4.50 a 5.50, Gele ’4.— a 475 en Blauwe
’-. a -. per 100 Kg.; Appelen —. a —. per
Ï00 Kg.; Peren ’—.— a —.— per 50 Kg.
Huiden: Koe- 22 a24 ets., Stieren- 20 a 22 ets.,
Kalfs- 37 a 39 ets. per Kg.; Paarden- .6.— a 7.—,
Schapeiivachten ’2 10 a 2.25, dito blooten
a
-.—, Geiteuvelleu ’1.30 a 1.50, droge nuchtere’-.
Kalfsvellen ’2.25 a 2.55 en Lamsvelletjes 16 a 20 et. per stuk.
Granon: Buitenl. Tarwe ’ll.— al2.—, binnenl. dito
’10.25 a 11.25;buitenl. Rogge ’10.25 a 10.75, binnenl.
dito
9.— a 9.70; Gerst ’9.— a 9.50; Boekweit
7.— a 8.25; Mais ’6.25 a
’8 85 a 9.25 Havor
6.50, alles per 100 Kg. Klaverzaad ’-.—
per Kg.

— —

’

’

’

Ter Veemarkt waren aangevoerd

—

—

44 a 47 ets., geslacht 54 a 58 ets. per Kg. en dragende Varkens ’31.50 a 42.— per stuk.
Bergon-op-Zoom,2j April. De marktprijzen waren
heden als volgt: Boter ’0.72 % a o.7s—per stuk, ’0.55
a 0.57 per % Kg.; Eieren ’0 80 a 0.85— per 26 stuks;
Aardappelen ’3.25 a 3.75 per Hl.

Antwerpen, 29 April. Granen: Tarwe kalm met
weinig handel. Amerikaansche fr. 20% a 21; witte
Egxpte fr. 18%: witte Knrrachee fr.
IS% Baltehic
en Bnlgarü fr. 18% a 18% Mauitoba fr. 16% a 18;
Amerik. zomer- fr. 18 Donau fr. 17 a 20%.
Rogge
in daling. State fr. 19% a 19% Spaansche fr. 19% a
19; Donau fr. 10% a 18%; Odessa fr. 17 a

—*

—

—

Beetworteisuiker. (Officieele noteering): 89 graden
April ft. 32% n., fr.
Mei fr. 32% n., fr.
3 maanden van Juui fr. 33% n., tr.
V.
3
v. Markt kalm.
maandeu van Oct. fr. 31— n., fr.
Spek. Men noteert: Backs ir. 79 a 91, shortmiddlea
fr. 79 a 80, extra short middles fr.
a ■—, extra long

—

middles fr. 86 a 88, Schouders fr. 65 n
dito Borax
Hespen Pic-Nic Borax fr. 76 a 79, dito
fr. 67 a
gerookte fr.
a—, Hespen gerookte fr.
a
Clcarbaoks fr. 87 a 88, Bollies fr. 83 a 85.
Reuzel. (Officieele noteering
uur). Wiicox beschikbaar fr.B2— a 82%, April fr.
Mei fr. 79%,
Juni fr. 80%. Juli fr.81%, Aug. fr. 82%, 4 laatste
maanden fr.83%. Markt kalm.
Hop. Men noteert: Aalst van 1891 fr. 92% a 95—;
dito vau 1892 fr. 70— a 75—, Poperingho stadfr.
, dito dorp fr.
per 50 kilo. Markt
a
a

—

—

dagen oud.

L. VAN

H. J. VAN

SOETERS.
Den Burg (Texel), 28 A pril 1892.
Overleden:
BETSY WILHELMINA,
Dochter van A. C. KRUIJER en
E. M. S. KRUIJER-SIJMONS, in
jeugdigen leeftyd van bijna
15 maanden.
Noordwyk-Binnen, 27 April 1892.

Iden

„.,.,.

,

Heden overleed, zacht en kalm,
na eene langdurige ongesteldheid,
myn geliefde Echtgenoot, HENDRIK BRUNTINK, in den ouderdom van 56 jaar.

A.

Wed. H. BRUNTINK.
Beemster, 29 April 1592.

Heden overleed, zacht en kalm,
na een langdurig, doch geduldig
lyden, onze geliefde Broeder,
in den
JACOB VAN
ouderdom van büna 32 jaar.
Namens Zuster en Broeders,
LIZE VAN GROOS.

Scheveningen, 29 April 1892.

Heden overleed,

in Kg.

Duitschland
Rusland

Amster dam.

..
Parijs.

Slotnoteenngen:
Meel loopende md.
4 maanden v. Mei.
4 laatste md.
Suiker witte No. 3. 4 Nov.
loopende md.

„

4m. v. Mei.

4m. v. Oct.
Raapolie loopende md.
4 m. v. Mei.
4 laatste md.
Spiritus 4 eerste
4 Mei

„
„

Mei
Juni
Juli

"

Augustus

September

October

November
December

van

in den ouderdom

48 jareu.
Ook na'rens mgne Kinderen:

BANNIER,

(2535)

27 April.

Kolonel.

Volstrekt eenige kennisgeving.
Heden overleed, in den ouderdom van ruim 6G jaren, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de
WelEdele Heer J. M. DAALOntvanger der Dir. Bel.
enz. te Boxmeer.
Mevr. Wed. M. 11. DAALGREEN,

geb. ESKENS.
M. G. H. DAALGREEN.
G. C. H. DAALGREEN.
Boxmeer, 28 April 1802, (2540)

— —

7.46

7.57

95%
91%
90%

96%
91%
90%

94%

90%
89%

90%
90—
90%

7.71

Mei

Juni
Juli

90%

Augustus
September

October
December

90%

92—

April

Mei

Juni
Juli

46%
46%

81%

Juni

81%
81%

Juli

92%

46-

Chieago.
Tarwe April
Mei

91-

52—

46%

December

7.56
7.66

50%
47%

45^

Augustus

47%

46—

81%
81—

81%
81%

90%
90%

90%
89%
89%

90%
92—
51—

47%
45%

45%
45%
80%
80%
80%
80%

April

■

Mei

41%

Juni

39%
39>i

Juli

Augustus

September

._

—._,

40%
38%
38%

—— —
39—

92%
90%
90%
90%

89%

89%
90%

92%
65—
47%

45%
45%
46—

80%

81%
81%

40%
40%
38%

39%
_,'

____,

ik mgnen

J. H. EGENBERGER.

Volkomen Genezing.

Ik Ondergeteekende was reeda
drie malen geopereerd van een
kwaadaardig gezwel boven aan den
arm, nl. in Aug. 1886, Jan. 1888
en Sept. 1888, en toen ik het in
Mei 1889 terugkreeg, een deskundige mg in vollen ernst de raad
gaf, den geheelen arm te laten
amputeeren, heb ik mü aan de behandeling van den Heer jDr. J.

WINDELINCX toevertrouwd,

met dat gevolg, dat ik geheel ben
genezen, sinds bijna een jaar, zonder bloedige operatie en zonder
het minste spoor van instorting.
Den Heer WINDELINCX heb ik
het dus te danken dat ik mgn arm
heb behouden en dat ik hem weer
goed kan gebruiken. Het INSTITUUT WINDELINCX, te
Brussel, rvo Gaillait 122, kan ik
dus met volkomen vertrouwen

aanbevelen.
H. SCHOEHUIJS,
Landbouwer,

Starnmeer (Gem.

Gratt)

Nd.-Holland.

(Zie verder de Advertentien
betreffende Familie-aanOneffenheden in het Ge lilad

I ï-li. Boekdrukkers.
Kr biedt
Jong-

zich aan een net
Diensch, van goedegetuigon voorSmout- en
"£n- good kunnende
mot de TrapPlatzetten,
ook
als Snelpers kunuende omgaan,
liefst in de nabgheidvan Amsterd.
Adres fr., lett. K J 840, N. vjd D.

jarige Echtvereeniging ondervonden, betuigen wü onzen oprechten

S. KRAMER.
A. KRAMER—

Groenewoud.
(2569)

.

Kinderen,

Familie
Be
Behuwd- en Kleinkinderen
betuigen hun hartelüken dank voor

"WAGENKNECHT,

deze kan geplaatst worden bg
een Graanhandelaar en Grutter.
Gegadigden vervoegen zich met fr".
br., onder lett. M L 842, N. vjdD.

de velo Vriendschapsbowijzeu op
huu Gouden Huwelijksfeest.

_Gi-onhigou,_29_April_lS92.

lüfl Bakkersartikelenvoor de

PELGRIM-

Heer en Mevr.
bü dezen
TUKKER
Be
hunnen welgemeenden dank voor
betuigen

Er wordt

gevraagd,

Veenkoloniën, een Agentuur in
Bakkersartikelen,
door een
Agent,

de vele bewijzen van belangstel-

hun

die met do Clientèle aldaar
bekend is. Aanbiediugen te adresseeren aan het Bureau van da
reenioiontoJ«Com-«n(,teStndskanaal.

Leordam,_27 April 1892.

de vele bewü'zen van deel\joornc-miug,
ondervonden bü de

ziekte en hot overlijden van onzen
geliefd-n Broeder, den Hper J.M.
ENDERLE, betuigen wü aan
Familie, Vrienden en oud-Leerlingen onzen hartel.öken dank.
Uit aller naam,
Mej. S. A. ENDERLE.
Utrecht, 29 April 1892.

'1%
:8%

7.62
7.72
7.82

oprechten en weigemeenden dank.

Heden overleed, tot onze diepe
onze geliefde Zuster en
Behuwdzuster, Mejuffr. JOHANNA
LOUISA PETRONELLA BRANTS,
in den ouderdom van 69 jaren.
In aller naam:
L. BRANTS.
(2606)
Utrecht, 29 April 1892.
Eenige en algemeene kennisgeving.

ling, ter gelegenheid van
Huwelijk ondervonden.

29
50.40
51.70
53.45

de vele hartelgke bewgzen
Voor
van belangstelling, dezer dagen
ondervonden, betuig

ge-

Nieuwer-Amstel,

Apr.

7.67
7.77

December

Mals

Koedyk, 25 April '92.

27

—. —. —.—.
—.— —.— —.—

7.61

Januari

liefde Tante, Mejuffrouw BREGJE
in deu ouderdom van84 jaar.
Uit aller naam,
A. J. J. SALM.
Amsterdam, 28 April 1892.
Volstrekt eenige kennisgeving.

dank.

Apr.
28
50.90 50.60
52.20 52.10
53.85 53.75

Apr.

36.50 36.75 36.50 36.50
36.87 37.12 36.87 37.—
35.25 35.37 35.25 35.25
53.25 53.25 53.— 53.25
54.— 54.— 53.75 54.—
55.75 56.— 55.75 55.75

7.51

Tarwe April

Mals

Apr.
26
51.20
52.60
54.05

26Apr. 27 Apr. 28Apr.' 2»Apr.
7.02
6.93
6.89
7.02
6.93
6.89
7.02
7.09
7.—
7.12
7.05
7.17
7.15
7.10
7.22
7.27
7.25
7.19
7.31
7.36
7.32
7.27
7.38
7.44
7.37
7.42
7.47
7.53

April

Katoen

-

Den

1,795

Slotnotee ringen.

Newyork.

tot onze diepe
onze innig geliefde
Buiten-Gasthuis.
Echtgenoot en Vader, de WelEd
betuigen wü onzon
Hiermede
Gestr. Heer GERARD CHRISoprechten dank aan de H.H. Drs.
TIAAN ANTINK, in leven Conen ELSEVIER
troleur van 's Ryks Belastingen, VAN DEVENTER
HoofdverpleDirectrice,
54
jareu.
ouderdom
van
in den
in
de Zusters
ger
en
't
bü'zonder
Wed. G. C. ANTINK—
DEKKER, DE VEER
G. AV. Janssen.
die onzen Zoon
en
M. S. E. ANTINK.
zorgwekkendste daLeiden, 28 April 1892.
" JACOBUS inde
gen zoo liefderijk verpleegdhebben.
Eenige kennisgeving.
A. BEST en Echtgen.
Amsterdam, 2 Mei '92.
Den 22n April ovorleed, ten
huize zgnol' Moeder, alhier, in den
g\e Hoor en Mevrouw VAN DER
ouderdom van 46 jaren, mgn ge1' FEEN betuigen hunnen dank
liefde Echtgenoot, de Heer JOAN voor de bewijzen van belangstelGERARD IJSSEL DE SCHEPPER, ling, ontvangen bü de geboorte
Assistent-Resident van Sidajoe, van hunnen Zoon.
met verlof hier te lande.
Stratum (bü Eindhoven),
Wed. J. G. IJSSEL DE
29 April 1892.
geb. Vak Baak.
Deventer, April 1892.
/p cvoolig voor de menigvuldige
Wegens buitenlandsche Belrekkingen
Sjf blijken van belangstelling, in
(2548)
eerst heden geplaatst.
onze stil huiselijk gevierde Veertig-

müneu huize

3,468
2,517
2,587

Handelsberichten van Grebe St Co.,

Heden overleed ten huize van
den Heor A. VAN GRIETHUIJ-

te

In Kg.

4,231
2,657
2,991
1,846

Oostenrijk
Frankrijk

Wol. In beschikbare verkocht 194 halen vettige
La PJnta.
Huiden zonder handel.
Petroleum. (Officieele noteering). Men betaalde voor

Heden overleed mijne geliefde
Echtgenoote, PAÜLINE AGNITA

pas zes

Statistieke opgave van de gemiddelde opbrengst
van Suiker per hectare verkregen in de volgende
landen over de onderstaande jaren-.
1890
1891

prijshoudond.

Heden overleed müue geliefde
Tante, Mevrouw de Wed. A. R

VAN VOORST, geboren Baronesse
von Elvei.fkldt.
FERDINANT Freiherr VON
ELVERFELDT.
Amsterdam, 28 April 1892.
Heden overleed ons Zoontje,

—

.

—

inlandsche fr. 17%^; Western fr. 19% a 19.
Haver
goed gebonden.
Gerst onveranderd.
Mais vast
met vraag. Boute Amerikaansche fr. 11% a 12 j
schoone Cinquantino beschikbaar fr. 15%.
Koffie zonder handel in beschikbare uit de eerste
hand. Markt kalm. Verkocht 2250 zn. Santos.

kennisgeving.

S. G. A. KAMERMAN—DoIk.
Ngmegen, 29 April 1892.
Volstrekt eenige en algemeene

480 Biggen van 5

tot 10 wekeu oud, die van de hand gedaan werden
van ’7.
a 8. per stuk; vette levende Varkens

22n April overleed ten
mijn geliefde oudste
Zoon, de Heer JOAN GERARD
AssistentIJSSEL DE
Resident van Sidajoe, met verlof
hier te lande.
Wed. A. IJSSEL DE SCHEPPER,
geb. Kruimel.
(2549)
Deventer, April 1892.

A. C. KAMERMAN.

— —
—

beschikbare fr. 14—, April fr.
, Mei fr , 3
4 laatste maanden fr.
Men verkocht beschikbare fr. 14—, April fr
, Mei
fr. 14—, 3 eerste maanden fr.
,
4 laatste maanden
«-"uw
tr. 14—. Markt kalm.
Thielt, 28 April. Vlas per 3 Kg. fr. 3.25 a -.—
(21 April. fr. 3.50 a -.—).
Poperinghe, 29 April. Hop fr.
(28 April. fr. —)
per 50 kilo.
Geeraardsbergen, 29 April. Ruw Vlas 090 (25
April 0 85) per kilo.
eerste maanden fr.

Col
lectie Zijlen G-araeerstoffea
wordon Heeren Winkeliers
aange-

-4

boden om daarop voor eigen rekening te verkoopen; iedere maat,
zelfs de geringste, wordt verstrekt.
Adres fr°. met opgave van referenties, lett. V U 850, N. vjd Dag.

ï

9

—

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 MEI 1892. 4e BLAD.

'WlifK
"\^k.

I

JD

l|||

I

MË\ „
PiPl Uitzetten.

Mïv

Voor een R. C.

die

bovengenoemd Vak wenscht
opgeleid te worden, bestaat gelegenheid tot plaatsing.
Adr.
lett. N M 843, N. vjd D.

in

HH. Behangers.
Een bekwaam Behanger

zoekt
direct plaatsing.
,Iff.
vjd D.
Adres
lett. T S S4B,

Boekdrukkers.
HH.
Eenflink ontwikkeldJongmensch,

E. C, van goeden huize, grondig

ervaren in genoemd vak, zoowel
in 't Smoutzetten als in 't Drukken, zag zich gaarno aan 't Hoofd
eener Drukkerij, liefst van niet
te

grooten omvang, geplaatst.
Goede getuigen scaau hem ten

dienste. Br. met opgaaf van conditien, onderlett. G J 906, N. v/dD.

gevraagd een fatsoenMeisje, niet ben. 20 jaar,
Wordt
goed kunnende Koken en met de
lijk

’

kl. Wasch omgaan, Loon 9ü. Zij
die met Kinderen om kunnen gaan
genieten de voorkeur. Zich in persoon te vervoegen Wijttenbachstr.
No. 47, 2e Etage.
Een Wedn., B,
zgn bezigh. op zijn

29 j.,

Fabriek

z. K.,
heb-

bende, wenscht eon hom passende

Winkeldochter,
Huishoudster, niet

onbe-

tevens

middeld, net uiterlijk en onbesproken gedrag. Bij voorkeur ouderloos.
lett. X 61, a/d Boekh. J.
Br.

L.

Utrecht.

Terstond

gevraagd een bekwame
Keukenmeid, geschikt voor

Restaurant. Br.
Boekh. J. L.

lett. W 60, a/d

Utrecht.

Hilversum
men ineen
met 1 Juli of
Teklein
door Huwelgk der tegenvraagt
gezin,

Augustus,

woordige, een fatsoenlijke Dienstbode, goed kunnende Koken en
van goede getuigen voorzien. Br.
lett. Z, aan het Adv.-Bur. van
J. D. HAM, Kerkstraat, Hilversum.
(2614)

Een droog Onderstuk
te Huur, op de Prinsengracht bg
de Leidschestraat 731, togen 1
Juni a. 's. Te bevragen in hot Huis.

Scheveningen.
Te Huur

'dicht

in een Ghristelük gezin

bg hot strand 4

hl 5 ge-

meubileerde Kamers met gebruik vanKeuken en grooten Tuin,
ook in tweeën te Huur. Br. f r., lett.
A, VAN DER HOEVEN's Advertentie-Bureau, te Scheveningen.

Een Winkelhuis
prachtigen

stand te
te Huur op
Nummer
Haarlem. Brieven
1685, aan het Advertentie-Bureau
van P. VAN CITTERT ZONEN,
Haarlem.

KAMERS.

Terstond te Huur, net gem.
Zit- en Slaapkamer en Suite, bg
Rgksmuseum en Leidscheplein, a
26 per maand.
lett. P O 845, N. vjd D.
Adres

f

HEER, z. b. b. h. h., vraagt
y bü lib. Israëlieten een Zit-en
Ïj.en
Slaapk., liefst omtr. Geld.kade. Br.
m. prüsopg., It. ü T 849, IV. u/d D.

Kamers!

Een Heer, b. b. h.h., in hot bezit
pan een Hond, zoekt Kamers z.
Pension, omtrek Pal. v. Vblksvlgt.
Br., m. opg. van prijs, motto Kamers,
a/h Adv.-Bur. v. P. H. J. REYNET
DE LA RUE, Utrechtsehostraat 35.
HUIS en ERVE aan de
Falckstraat No. 45, in I
veiling opgehouden den 25n April
LL, blgft inmiddels uit de hand
te koop.
Te bevragen bg den
Makelaar F. W. HESSE F.zoon,
Oudekerksplein 58.

Het

—

Kost en inwoning
Een fats. Jongmensch, P. G.,
,

zoekt tegen 1 Mei te
Amsterdam b\j eono notte Burgerfamilie Kost eu Inwoning, met
gebruik van vrü Slaapkamei'tje en
Vuur en Licht, tusschen 250 en
lett. H Z,
’4OO. Brieven
aan de Firma BRINKGREVE,

z. b. b.

h.

h

Boekh.. Deventer.

’

'l

Beneden

Te Huur wmil
Woonhuis

omtrek Westermarkt,
of Benedenhuis,met Tuin, mins800.
tens 8 Kamers. HuurprÜ3
lett. T, bg deu Boekh.
Br.

’

Galerü-

J. A.

met Pension.
Kamers
de nabijheid der Muiderpoort
In
(Linaeusstraat) aan de tram worden
eenige zeer nette Kamers met
Pension aangeboden, tegen billijke, nader overeen te komen constaan
ditien. Uitstekende
ten dienste.
Fr. br. onder lett. D B, bg den
Boekh. W.J.RUlJTER.Wagenaarstraat 34, Amsterdam.

~V
ï OOL
(Cuiper),

zeer good van
Toon, voor
80. Adres, lett. A
M, Kiosk Weesperplein.

te Koop

’
Nette Zaak voor f 3ÖÖi

vertrek naar buiten, geschikt v. Wed., O.
vrü Huis,
ged. nog door onderf 0.50 p.
huur gedekt.
Adres fr., lett. I. KB4l, N.vjd D.
wegens

gevraagd:
Te Koop IJzeren
TUIN-

’

10 halve

De Makelaars J. G. TERSTEEG,
J. F. VAN
J.
J.
H. T.
D. HEIJINK, H.

VAN

MOETON Jr., C. J.
H.
HEIJINK, W. J. DE ZWART, G.
W.

J. A. LAM-

M. J. SCHWEERBIJDER
BECKE, H. VONK en J. MEY.IES
zullen op Maandag 2 Mei e.k.,
des avonds na Zes uur, in het Ver-

kooplokaal Frascati, ten overstaan
van de Notarissen RUMLING &
presenteeren te Verkoopen:
Twee hechte, sterke, weldoor-

timmerde en goed onderhouden
Huizen, met Beneden- en Boyenwoningen en Erven, staande en
gelegen aan den

Binnen-Amstel 176 eo 180,

Kad. Sectie J, No. 573 en 575,
te zamen groot 87 Centiaren.
Breeder bij Biljetten omschreven
en te bezichtigen op den Verkoopdag, van 2 tot 4 uur.
üe bewijzen van Eigendom en
de Veilconditien zullen op den gewonen tijd ter lezing liggen ten
Kantore van genoemde Notarissen,
Reguliersgracht 17.
(2315)

1

I

made zal op

AlkeDinsdag den 17n

Mei 1892, voorm. 10 uren, ten
Raadhuize aldaar, OpenbaarAANBESTEDEN :
Het verbouwen en vergrooten der schoollokalen
te Roelofarendsveen en te
Rijpwetering in 2 perceelen.
Bestekken en Teekeningen, voor
elke school afzonderlijk, zijn van af
Vrijdag 6 Mei 1892 te verkrijgen
ter Gemeente-Socretarie, tegen
L— per stel.
Aanwijzing in loco, daags vóór
de besteding, te Roelofarendsveen
voorm. 11 uren, en te Rijpwetering
nam. 1 uur, door den GemeenteOpzichter, bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen.
De gezegelde en gesloten inschrijvingsbiljetten kunnen tot aan
het uur der besteding ter Gemeente
Secretarie worden ingeleverd.
Alkemade, 27 April 1892.
Het Gemeentebestuur voorn.,
F. H. VAN WICHEN,

’

v2618)

E. J. LOS,

Burgemeester.

Wethouder 10.-Secret.

Bij DE ERVEN F. BOHN, te Haarlem, is verschenen:

deVierd e Drukvan

Gebruikte
STOELEN en TAFELS.

1

(2144)

b/d Boekh. G. H. VAN MAANEN,
te Wageningen.

liii

CEBES

’

te Koop. Koopsom 1400. Verdienste f 33 per weet.
Adres
lett. S R 84 7, N.vjd D.

Handleiding tot het Bloemenmaken le Deel.
Met 24 Platen en Omslag in Kleurendruk.
Prijs ’3.75.

— kost
I Het 2e deel: BLOEMEN VAN HOUT enz.

Ter Overname
Wekelijksch
door noodzakelijkeverandering van
werkkring, voor matigen prijs, een
Verkooplokaal
sinds jaren gevestigde Zaak in
aaiipbtÈii»

Heerenkleeding en Uniformen. Eigenaar is bereid den Koo-

per tijdelijk behulpzaam to zün.
Desgewenscht wil de Coupeur onder

dezelfdo conditien aan de Zaak
verbonden blijven. Franco brieven,
Boekhand. RANmotto
NING
Schippersgracht,
Amsterdam.

Te .lon, te Aisierflaï

een drukke Kokszaak met goed loopendeRestaurant en wel bekend, togen
een billüken prüs. Commissionairs
komen niet in aanmerking.
Adres
lett. HK 907, N. vjdD.
wegens ziekte,

Verl. Ilocdeimiakcrskadc

bij dc Swelinckstr. No. 7--9,
Nieuwer-Amstel.

lste publieke Veiling op
WOENSDAG 11 MEI a.s., des
morgens te 10 uren. Goederen ter
bijvoeging worden van af 9 Mei
dagelijks aangenomen.

Dinsdag

10 Mei te bezichtigen. Voorschriften worden desvorlangd verstrekt.
BRESSER & C
Ondern. v. Publ. Verkoopingen
en Taxateurs.

Aanbesteding.
zal
Op Zaterdag

7 Mei
door
den Heer H. VAN VIEGEN, in
het Café Czaar Peter, a/d de Ruyalhier,
Wordt TE KOOP aangeboden terkade
een solide
voor éen
worden Aanbesteed:
Paard; ook genegen ter inruiling
Het opnieuw inrichten
voor een nette Landauer. Adres:
eener SIGARENFABRIEK
Wed.
Helder.
en WONING, aan den O.Z.
Achterburgwal 95, alhier.
Aanwijzing in loco Woensdag
800 4 Mei, 's morgens te 11 uur.
rgke broodwinning, voor
Bestek en Teekening te verkrgte Koop: N. Heerengracht 216. gen,
tegen betaling van
ter
van ELDERMAN &
Drukkerij
Wegens verhuizing
■étk
N. Z. Voorburgwal 27.
t° Koop een zeld"ftKËÊsI
groote
gitzwarJSP»gI zaam
'=£&=~r te vlokharige NewFoundlander,reu, 5 maand, ou d;
het zeldzame groote jonge dier
Het Bestuur van de Stoter Binis reeds 60 cM. hoog, wordt wel nen- en MiddelveldsclieGecombineerde
80 cM., ziekte gehad, is zindelijk Polders is voornemens op Maanen zeer lief bü Kinderen.
dag 16 Mei 1892, des namiddags te 1 uur, iv het BurgerweesPrüs 30.
Adres
lett. GE 837, N. vjd D. huis, te Amsterdam, publiek in éen
perceel Aan te besteden:
Het driejarig onderhoud
van een watermolen,twee
J. G. J. GEERS Hzn., Makelaar,
Overhalen met derzelver
Polderhuizen, twee Brugzal op Donderdag 5 Mei 1892,
gen, éen Duiker en eenige
te 10% uur, op 2 terreinen aanhet
Bteenpad hoek Nassaukade en hoek
Schering- en SchoeiingPotgieterstraat buiten de Raamwerken; alsmede eenige
barrière, te Amsterdam, Verkoopen:
vernieuwingen en reparaeen aanzienlgke en solide partü
tien langs de waterkeering der walbeschoeiinAfbraak, waaronder ook 3 stel
Koetshuisdeuren, alsmede2 Paargen, steenen glooiingen
en Bestratingwerken,voldenkarren, waarbg 1 met Metalen
bestek; ingaande 1
Bussen, 50 diverse Handkarren, 1 zoo goed als nieuwe Boluni 1892 en eindigende
wagen, 1 vaaltjo Paardenmest,
uit0. Mei 1895.
en hetgeen verder daags vóór en
De voorwaarden dezer aanbesteop den Verkoopdag te zien zal zgn" ding zijn vanaf 4 Mei a.s. te ver-

Landauer-Omnibus.
Sigarenwinkel,

’

_

Aanbesteding.

’

Aanzienlijke Veiling.

fens

Notaris
te
Ammerzoden,zalDonderdag
5 Mei 1892, des namiddags
1 uren, bg VAN DUIJNEN, te
Weil, finaal Verkoopen :

De

De Brouwerij en aaniioorigheden te Weil,

Bommelerwaard.

.... f

Inzet: Brouwerij en Terrein

2100.
2800.
De Brouwerg zeer geschikt tot
inrichting voor de uitoefening van

„

Boomgaard

eene of andere industrie.

’

ter Boekdrukkerij van
& VAN
Damrak No. 48, te Amsterdam,
tegen franco aanvrage en betaling
van 50 cents per exemplaar, en
liggen ter lezing in het Koffiehuis
De Roode Leeuw, Vijgendam, te

krijgen

Amsterdam.

Inlichtingen verkrijgbaar bijden

Opzichter G. S. NO UT, te Nieuwer-Amstel, Overtoom No. 181
aanwijzing op Donderdag 12 Mei
1892, des voormiddigs te tien uur,
te beginnen aan den overhaal bü

de Overtoomsohe schutsluis.

—

t

.

’

1.25.

I

Gebruik steeds
DE

REGT's

ZEEUWSCHE
Gezondheidsroggebloem
(zuiver, gezond en krachtig
voedingsmiddel),
onderzocht en aanbevolen door tal
van H.H. Doctoren en welke staat
onder voortdurende controle van

Dr. VAN HAMEL
te Amsterdam. Verkrijgbaar in alle nette
Kruideniers- en Comestibleswinkels in Bussen van 25 en 45 Cts.
De Fabrikant
(2615)
C. DE REGT.
Koudekerke bij Middelburg.

2-jarige

BÜOKAARD

|

<
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Hoogachtend,
Wed. J. BUITEN.
Beemster, April 1892.

Met verwijzing naar bovenstaand
bericht, boveol ik mij ten
zeerste aan, hopendo het vertrouwen, dat ik zoovele jaren al
heb genoten, steeds te behouden.
Met hoogachting,
D. BUITEN.
Beemster April 1892.

Specialiteit in
alle kleuren
sche Stoffen,

prima Engel-

Ateliers vervaardigd;
deerde ooupe.

E. KOOT,
J.H.
Reguliersbreestraat 27.
ZuinigheidsFornuizen,

Keukenbehoeften,
Huishoudelijke
Artikelen.

Gastoestellen.
De Hoogste Prijzen als f 100,000,
50,000, 30,000, 25,000,15,000, 10,000,
5,000, enz., komen voor in de 5e
klasso, waarvan de Trekking begint Maandag 9 Mei a. s.
Nog enkele Heeleen Gedeelten

van Loten verkrijgbaar bij

E. VAN PRAAG,

Collecteur te Staats-Loterü
HAAG.
DEN

Heel Lot ’7O, Vijfde Lot ’l4.
Half Lot „85. Tiende Lot „7.
Kwt. Lot 17.50 Twint. Lot „ 3.50.

„

NB. Naar buiten
Postwissel.

toezending van

tegen
(2518)

ondergeteekende heeft de eer
te berichten, dat hij
Oe
durende 35 jaren, onder de firma
zyne ge-

gedreven
te rekenen van
1 Mei e. k., heeft overgedaan aan
zijn oudsten Zoon, S J. A. REC-

Gebroeders

KERS, met het recht die Zaak,
onder dezelfde Firma, voor eigen

rekening te mogen voortzetten.
Dankzeggende voor de betoonde
begunstiging, beveelt hij ziin opvolger daarin bg voortduring nan.

te FBESNO (Cal.)

tèle, dat zij de ZAAK aan haar
Zoon D. BUITEN heeft overgedaan, met beleefden dank voor
het vertrouwen in zoovele jaren
genoten, en beveelt tevens haar
Zoon beleefdelijk aan.

AftelißE Heeren-Confsctie.
Demi-Saisons
—
—19.50,

’ ’

De ondergeteekende neemt de
die
vrijheid bovengemelde
hij met onvermoeiden ijver, naar
de eischen des tijds, hoopt voort
te zetten, beleefdolijk in ieders
gunst aan te bevelen.
UED. Dienaar,
S. J. A. RECKERS.
Weesp, 30 April 1892.

geeft hierbij
Ondergeteekende
kennis aan haar geachte Clien-

NienwcDdijk 177, Amst.
20.50,

’25. Nieuwste modellen, op

groot 40 Acres
Een twee-jarige aanplant
van verschillende Druivensoorten, Pruimen, Perziken,
Abrikozen, Peren en Sina'sappelen, met bijbehoorende
Werktuigen, behoorlijk omrasterd en goed gelegen,
wordt door den Eigenaar,
die verhinderd is daarheen
te gaan, te Koop aangeboden voor BVOOO (’ 17,500).
De Verkooper wil, indien
zulks verlangd wordt, een
gedeelte der koopsom op 't
land laten staan. Een deskundige,! die thans den grond
bewerkt, zal den nieuwen
eigenaar volkomen op de
hoogte stellen.
Een INotaris hier ter stede
is volkomen bereid nadere
inlichtingen te geven. Pr°.
brieven, onder No. 888, aan
J. H. & G. VAN HETEREN,
Boekhandel., Hartenstraat 26,
Amsterdam.

Isme,

’21.50,’22.50,’23.50,’24.50

UEd. Dienaar,
F. A. RECKERS.
Weesp, 30 April 1892.
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Alle FESTONNEER-en BORDUURWERKEN worden geheel uit de hand gemaakt.
Voor de levering van UITZETTEN en LUIERMANDEN persoonlijk te ontbieden
plaatsen van ons land.
alle
naar
Toezending van Stalen en Modellen franco door het geheele land.
Bestellingen boven flO franco; voor plaatsen niet aan het Spoor gelegen franco
naastbijgelegen Station.

I

/?

Manufacturen.
Jongmensch,

TER BRAAKE, Almeloo.

NAAI- EN BORDUURWERKEN.

f»*
(%&\

I

"

1

Levering direct
particulieren, bij elke hoeveelheid. Onze Stalen bieden de
grootste keus, zoowel in de goedkoopste als degelijke en fijnere LINNJEN en KATOENEN GOEDEREN, tot de laagste prijzen.
Inrichting tot levering naar maat van alle DAMES-, HEEREN- en KINDERONDERGOEDEREN, op de meest solide wijze bewerkt

e.
aan.

firma

"^^^^^^^^^
«Si;
Z^^^^^M

i

"

HET TWMTSd LIMENMAZIJN „ALMELOO",

j!f^mÊm»M1
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Boekenliefhebbers

1

eigen

gegaran-

Huwelijk

Een gefortuneerde Jonge Dame
wenscht een Huwelijk aan te
gaan met een besch. Jongmensch,
(fort. geen veréischte). Fr. brieven
worden ingewacht, liefst met portret, onder lett. K M 909, ff. vjd D.
De ondergeteekenden, uitmakende
den Raad van Toezicht en de
Commissie tot het nazien dei
Balans, benoemd uit de Arrondisßements-Commissrv rissen, berichten hiermede, dat zij de Rekening
en Verantwoording over 1891
van de

Onierlime Nederlanüsche

Braniwaartoii-Maatsctappij,

ook voor Vlasserijen en Landbouwrisico's, onder Directie
van de Firma BEKOUW &
MIJNSSEN, hebben geverifieerd
en acooord bevonden.
De Raad van Toezicht:

W. C. DE VLAMING.

Mr. A. J. Baron VAN NAGELL.
C. J. VAN DLR OUDERMEULEN.
N. W. VAN HERWAARDEN.

Mr. R. Baron v. HARDENBROEK.
De Commissie:
A. BOUMAN Jzn.,
Burgemeester te N.-Beierland.
G. VERMEULEN Wz.,
Burgemeester te 'sCapelle_

C. E. REEDIJK,
Vlasser te 's Gravendeel.
,„,„
Amsterdam, )„r ,
Rotterdam, )2j A Pnl 1892'

Gevraagd

2e Hypotheek, groot 5000,
a 5 °/. vp i solideHuizen. Tevens
uït d& hand to Koop gevraagd

’

couigs solide perceelen.
AanMedingeu onder lett.

HK,

aan den Kantooiboekh. BLIKMAN
& SARTORIUS, Rokin 17.

Trouwen!

en goed leven, voor /*0.60 per dag,
Pms f 0.25, bij P. VAN CIT-

TERT fcONEN, Haarlem. Franco
tegen Postwissel.

onafh. Heer, nit den netten stand,
lib., 31 j.,
buiten wonende, P.
zoekt kennism. m. netto Dame.
Geheimh. op eerewoord verzocht
en beloofd.
Adr.fr., lett. IJ IJ 875, ff. vjd D.

Profiteert van de gelegenheid.

Dr. JAN TEN BRINK, Litteravische Schetsen en Kritieken.

20 Deelen geheel nieuw, prijs ’3B,
nu aangeboden voor ’9.50.
Uitvoerige inhoudsopgave gratis
verkrijgbaar, evenals de zooeven
verschenen Catalogus van ruim
800 Romans.
Toezending van het werk geschiedt tegen postwissel van ’9.50,
franco door geheel Nederland.
J. A. SLEESWIJK.
(2517)
Amsterdam, N. Heerengr. 7.

Welke Hollandsche Jongenheeft

er nog geen Sportkar ?
Jongens kijkt uw spaarpot na of
vraagt aan Vader of Moeder en
laat direct een Sportknr komen
elegant, sterk met Engelsche Wielen en Gutha Percha Banden, croot
model, geen ’10.50 maar ’6.50.

Zendt postwissel

aan

A. BRUININKX,

Westerstraat 76, Fabrikant,
Amsterdam.

Rechthuis, Sloterdijk,
Uitspanning, Speeltuin, BruiloAsgelegrnbr id enz.

Wegens geheele Verbouwing tijdelijk GESLOTEN.
Eigenaar

J. C. BLOM.

Belangrijke Verkooping
in „DE BRAKKE GROND", te Amsterdam.
C. F. ROOS 4
F. Th. GöRLITZ en B. M. GROENMAN,
Makelaars, zullen ter plaatse voornoemd Verkoopen, op Dinsdag
31 Mei en Woensdag 1 Juni a. s., een uitgebreide en belangrijk»
Verzameling

Goud- en Zilverwerken, Edelgesteenten er, Paarlen, Preciosa, Antiquiteiten, Porseloinen,
Meubelen, enz.
Afkomstig van enkele nalatenschappen.
Voor inlichtingen zich te vervoegen bü de Verkoopers voornoemd]
Kantoor Nes 49, „Brakke Grond."

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 MEI
/gevraagd: op een Effectenkan-

\jt toor, een fatsoenlijk 'Jongmensch., goedkunnende Schrijven

en Rekenen. Fr. br., lett. D 6,aan
VAN DUYL's Adv.-Bur. O. Z.
Voorburgwal 149.

fTiö^

Door uitbreiding wordt in eene

bestaande Administratieve Zaak
gevraagd een Vennoot, die met
bovennet Publiek kan omgaan enBurgerstaande som aanbrengen.
No. 309,
bestaan verzekerd. Br.
de Boekh. A. VAN HOOGSTRATEN & ZOON, Den Haag.

C. L. MATTERN,

FABRIEK.
Ter Overname

aangeboden een
zijnde, reeds jaren

Reguliersbreestraat 16, Amsterdam,

in vollen bloei
in een der hoofdsteden gevestigde.

Fabriek en Magazijn van

Fabriek van Metaalwaron.

Reflecteerenden gelieven franco
brieven te zenden, onder letters
SEN, Algem. Adv.-Bur. NIJGH
& VAN DITMAR, Rotterdam. (2604)

PIANO'S en OBGELS.

Groote keuze van HUUR- en OCCASIE-Piano's.
STEMMEN, REPAREEREN, RUILEN.

Zandvoort.

de Boulevard, zeer volleof zonder
Koetshuis. Te bevragen bjj

Stal

Zandvoort.

VAN

wordt
Op een Kantoor
een zeer net, klein
teg. bill. pr. liefderijke VerzorIn
wordt, voor
on Kantoorgevraagd een ijverig, ging aangeb. voor een KIND,
gezin

Magazijn

bezigheden,

fatsoenlijk Jongmerach van 16—
18 jaar oud. Salaris voorloopig
opgave van
/ 200. Brieven metonder
lett. J,
franco
bij den Boekhandelaar B. VAN
DER LAND, Kalverstraat 124.

REIZIGER.
Een geroutineerd Keiziger in

Steen- en Boekdrukworkeu biedt
zich aan.

Adres

lett. H G 838, N. vjdD.

hetzij schoolgaande of kleiner.
lett. J H 839, N.vjdD.

Adres

Gemoub. of Ongemeub., groot, te
Koop gevr. Fr°. br. motto Pop,
Adv-Bureau J. B. REYNDORP,
Martelaarsgracht 16.

Prachtige Pianino!!

Steendrukker
gevraagd. Fr. br., met Proeven

lomand, 11. Januari een Pianino
400,
hebbendo voor
wil dio door familieomstandigheden
Te beVerkoopen voor
vragen Haarlemmerdijk 136,2eEt

VAN BENTHEM JUTTING, te
Middelburg.

wegens ziekte, op gunsti gen stand,
eene Affaire in Verfwaren en

van Werk en opgaaf van verlangd
tor Drukkerij van C. H. J.

Agenturen.
Voor Nijmegen en omstreken
solide Agenturen gevraagd. Br.
lett. A V, aan THIEME's
Centr. Adv.-Bur., Nijmegen.
n t e n v/h Gereformeerd
Eege
Weeshuis te Schagen zoeken,
van 17

voor een flinken Jongen
jaren, goed bekend met de Broodbakkers en eenigszins met de
Koekbakkerij, eene Betrekking
waar hij zich in beide vakken kan
bekwamen.
Adres met fr. brieven aan ge-

noemd Weeshuis.

GEVRAAGD:

Dienstbode of Juffr., R.

voor de Huish. en deels om in
netten Winkel te helpen, by alleen

wonend
idres

Jongman,

lett. F E 836, N.vjdD.

Gevraagd:
tegen half Mei, een net Meisje,
voor Buffet en behulpzaam in de
Huishouding, en eene flinke
Dienstbode, voorloopig 's nachts
naar huis, loon 100, beidon van
goede getuigen voorz. en P. G.
lett. D C 834, N.vjdD.
Adres

’

Met Augustus.

Een beschaafde JUFFROUW
zoekt plaatsing in een Christelöke omgeving, voor Gezelschap
of ter Besturing van een kleine,
nette Huishouding; zeer goede
referentien staan haar ten dienste.
Br. fr. onder lett. A, den Boekh.
en Muziekh. P. F. DEKEMA, te
(2602)
Utrecht.
Met 1 Mei gevraagd een geschikte

Dienstbode,

loon ’lOO, goede getuigen. In persoon of per brief aan te melden
bö den Boekh. W. J. RUIJTER,
Wagenaarstraat 34, Amsterdam.

om dadelgkin dienst
Gevraagd,
te treden, eene nette Dienst-

bode, goed kunnende Koken en
Werken, en van goede getuigen
voorzien, in een deftig,klein gezin
te Nieuwendam. Zich in persoon
aan te melden Vrijdag 6 Mei
's morgens tusschen 10 en één nnr
Vossiusstraat 2, of schriftelijkaan
't zelfde adres.
(2601)

’.310.

Dienstbode

gevraagd als Meid-Alleen, zindelijk in haar werk en good kunnende Koken, voorzien van goede
getuigen en van den P.
in een
Gezin zonder Kindoren. Loon./100
en ’25 Waschgeld. Brieven met
opgave van ouderdom en waar
onder
informatien te bekomen
lett.
bö den Boekhandelaar B.
VAN DEB LAND, Kalverstraat 124.

Huishoudster.

4

TS KOOP,

aanverwante artikelen, tegen billijken prüs. Te bevragen bij deu
Heer F. B. BRASS, Makelaar,
Leidsehekade 74.

Meikslijterij

te Koop, door vertrek naar buiten, waar 45 Vaten per week wordt
verkocht. Te bevragen bö J. DE
WIT, Mclkslijter, Runstraat 5.

Extra aanbieding van eene Familie, die verhuizen moet; degelijk
Instrument; 6 jaar garantie. Levering franco. Ter bezichtiging
gesteld:
Wijde Kapelsteeg 2,
tusschen Rokin en Kalverstraat.

Te Koop:
Eene groote hoeveelheid Slakuitstekend geen
schikt voor den aanleg en onderhoud van wegen. Te bevragen op
de Uzorgieterij en Emailleerfabrieken „Vulcaansoord" bö Terborg.

door

(2605)

J. fl. DUNK, Rotte*,

s.
12 Mei a.verzameling

Eene belangrgke
Werken op allerlei gebied, door
diversen nagelaten.De Catal. wordt
op aanvraag franco toegezonden.

Boekverkooping
bö E. W. P. DB VRIES,
Warmoesstraat 122.
6 uren:
MAANDAG Avond
over Godge-

De Bibliotheek
leerdheid, Kerkgeschiedenis, enz.,
nagelaten door den Wel-Eerw.
Z.Gel. Heer Ds. J. E. VAN TOORENENBERGEN, in leven Predikant te Vreeswök.

Belangrijke Verkooping;
van het Landgoed

„Hetere n",
onder

Geldermalsen en Meteren,

benevens de daarbg behoorende

den aan een of twee Dames, b. b.
h. h., bö een beschaafd gezin, bewonende een Benedenhuis Marnixkade, tussehen Haarlemmer- en
Zaagmolenpoort.Brieven, lett. A A,
bö den Boekhandelaar C. M. VAN
Leidschestraat 19.

SBPt\
cM. hoog, met bedekte I II
/.
Buskes voor liet
i
digen der Tailles, korte

bescha-J

"'

nn
/Jj
_J^

Taille.
t. rem.
lTnt»»
a it A 5»«" uitsluitend
H'l/C'ÜUiiig of na ontvangst
v. Postwissel ui. 15 Ct. verhooging
(7643)
v. d. vracht.

Bruning & iuhren.

Amsterd. Govostigd 1804.

We soort Roomboter
4 Kilo f 460
a

'firma M.

franco

rembours, zendt
WARDENIER,

Steenwijkerwold.

(2581)

MAATSCHAPPIJ

tot Siploit.

Tii OnüernemïniE

„KrasDapolsky."

Het Bestuur maakt bekend, dat
in de heden gehouden Algemeene
Vergadering het Dividend over
het jaar 1891 is bepaald op 6
pCt., zijnde ’3O per Aandeel,beten
taalbaar van af 2 Mei
Kantore der Maatschappij, tegen
Dividendbewijs No. 10, en tevens
dat op heden de uitloting heeft
plaats gehad van 14Obligatien,
Geldleening 1886, primitief
groot 659,000, genummerd : 42,

der

’

43, 96, 194. 213, 260, 273,
276, 359, 518, 526, 566, 572,
584, weiko vau af 1 Juli ten
Kantore der Maatschappij a pari
aflosbaar zijn, mits voorzien van
de Coupons No. 13 en volgende.
Amsterdam, 29 April 1892.

ffilliyiSi

WEIJ
Dinsdag 17
BIBI^eB» zalbijopInzet,
Mei 1802
en op
Dinsdag 31 Mei 1892 bij
Toeslag, beide keeren des middags te 12 uren, ten herberge van
den Heer W. STRIJLAND, in Het
Wapen van Gelderland te Geldermalsen, publiek wordon Geveild:

Waarschuwing.

"hTHEMpÊnIüS
Dë~ApöthBek van
van

bijzonder te Amsterdam, worden
aangeboden, zija NIET van niij.
leder wordt gewaarschuwd dezelve

is op heden VERPLAATST

naar hot

niet te koopen.

NIEUWE VIJZELSTRAAT 3

R. SLOT,

Mr. Kruidnotenbakker,
te Bloemondaal, in de Trompetter.

WETERINGPLANTSOEN 12.
1 Mei '92.

Genezing zonder Operatie

uit Brussel, eu
van Kanker en Kliergezwellen enz. I.
Dr. C. ENTHOVEN znllen om de Veertien dagen op Dinsdagen 3 en
17 Mei te spreken ziju te Rotterdam, in liet Hotel de l'Europe, Zuidblaak 14, bü de Beurs, van 10 tot IC uur, en op denzelfden dag te Haarlem, in het llótel du Lim dOr, Kruisweg bij het Station, van tot 5 uur.
Wordt fr°. toegezonden, tegen 10 Cents in Postzegels: V. Over de
behandeling der Kanker zonder bloedige operatie; 2°. tegen 60 Cents:
Hornoepatische geneeswijze of hoe iedereen zichzelven vun vele ziekten
genezen kan met geneesmiddelen, waarian de inhoud gegeven wordt.
Brussel. (1509)
Adres: Dr. WINDELINCX
122

-

/ 0.60, 6 ons f 0.31%.
Boilled Beef, 6 pd. f 1.60, 4 pd. 1.15, 2 pd.
’0.45. Lu^chtong 75
Corned Beef 6 pd. f 1.80, 2 pd. 0.80, 1 pd.Vleesch,
2.25. Gebraden
on 90 ot. Ossentong
Kalfsfricandeau, Rosbeef enz. Koude eu Warme Schotels,
Salade worden ten allen
alsmede Huzaren-, Kreeften- en Haring
tijde geleverd. Meursing Groenten tegen fabrieksprijzen 32^' et. en
hooger per blik. Edammer Kaasjes lste soort ’1.70j 2de soort ’1.40.
Prijscouranten op aauvraag franco gezonden.

’ ’

GEBR 8. GIESEN,
laarlenersiraat 25, Lisctelraat 3! bii Se Keten.!..

denkortst
lijks. Fr. aanb. met Prijsopgaaf,
O N 844, N. v\d Dag.

I7LODEWEGES&
Co"
Stukadoors,

verzoeken gunst en recommandatie,

ROZENSTRAAT U4.
Heden verschenen:

ABC
VOOR

Kiezers en uiet-Kiczers
DOOR

C. TE LINTUM,

Leeraar aan bet Instituut „Prins",
te Haarlem.

Prijs 50 Cents.

Uitgave v.

J. C. v. DILLEN,

Noordwjjk-Binnen.

onder
aan den Röksstraatweg, in de onmiddellöke nabijheid van het Sta-in
bestaande
tion
een groot,sterk gebouwdHeerenhuis met prachtige Vestibule, 18
Kamers, groote Zaal, Badkamer,
Keuken, voorzien van alle gemakken, Koetshuis, Stalling, Schuren, Bergen.Tuinmans-enK'oetsierswoning, prachtigen Moes-

Centiaren, breeder bö

Catalogus

omschreven, welke, tegen betaling

’

0.25, verkrijgbaar is ten
van
Kantore vau boyengenoemden Notaris en van Notaria J. C. G.
POLLONES te Amsterdam, waar
tevens allo verdere inlichtingen te
bekomen zijn.
Aanwijzing doet de Heer B.

NUHOFF. te Meteren.

(2334)

van

Zijn Leger,

Officieren en Soldaten.

Populair, belangrijk werk, vooi

Burgers geschreden en zeer levend*
waard voor Militairen.
Dit werk, 370 blz. druks, is voot

den geringen prijs van

krijgbaar.

’

1.50 ver-

Uitgave van J. VALKHOFF,

Amersfoort.

Jo fsiws."

B« alle voorname Winkeliers en
Drogisten

steeds verkrijgbaar het
alom bekende merk

Olie en Loog

„De Waschmeisjes."

(Uien lette vooral op het gedeponeerde merk.)

.' 1.60 (merk

’'1.15,

2 ponds

60 Ct., 6 Ons 31% Ct. Corned
Beef, 6 ponds ’1.60, 2 pond»
60 Ct., 1 ponds 40 Cent.
A. HEIJEN,
Marnnstraat 403 b/h Leidschepl.

~~Ï842-1892T
onze
Ben Ben Mei hopen

geliefde

Grootouders:
PHILIPPUS KA LP,

DIENTJE BAKKER,
hunne 50-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen.

_jnnderdorp, 30 April 1892.

Zuiver Natalsch

ARROWROOT

CZTZ-"

zeer geschikt tot voedsel
voor jonge Kinderen en

komnrOjkë

§111 WEST-INDISCHE
p«4i MAILDIENST.
Stoomvaart op Paramaribo,
Demerara, Trinidad, Carupano, Cumana, Laguayra, Porto
Cabello, Curaeao, Jacmel, Aux-Cayes, Port au Prince (Haiti),
Newyork en retour via Havre naar Amsterdam.
HET EERSTE KLASSE NEDERL. STOOMSCHIP

Drie wekeiykSCJie directe

NASSAU",
„ORANJE
Kapt. M. P. v. d. EST, qq.

zwakke Personen.
Te verkrijgen in Pakjes van l
Ons a 80 Ct., bij de GEZUSTERS
COLENBRANDER te Len..
Wordt op franco aanvrage alom
verzonden.
Mede verkrijgbaar te Haarlem bij
Mej. E. ROELOFSEN, Kruisweg
N. 60.
K. E. HOOIJER, te Arnhem.
AIïOOGÏÏN~DOOB,N,N.-Hardinxveld
C. E. STEENHUIZEN, Loenen o/«?
Vecht.
(6364)
E. N. LAMPING, te Doesburg.

ö^" Buitengewoon

zeld- |
zame kansen ,-^Bö.|

.'.'.' Jfen

vrage Prospectus

Combinatie

.'.'.'

van Zes Seriënwelke allen van af 16

"■_>,.

vertrekt 5 Mei 1892, des morgens te 10 uur, van de De Kupterkade.
Adres voor Lading, Passage en Paketdienst bfl de Directie en by
en voor Cura§ao bg E.
de Cargadoors HOYMAN &

WINDHOUWER, terwijl voor Paketdienst ook wordt aangenomen
door de Eirma VAN GEND & LOOS.
Goederen worden dagelgks aangenomen tegen gestemp eid Bewijs
van de Cargadoors.
I«»'J
Laatste laaddag: twee dagen voor het vertrek.

_

Landgoed

Nederland,

6 ponds blik
Fatea), 4 ponds

„„GREENWIOH-TIJD"".

mogebjken tijd.büv. dage-

24 April jl. Zie recensie.

WTood 08SEHVLEESCE.

Vertrekuren van Beverwijk:
B.—
12.10 n/m.,
10.25
2.—
4.25 n/m., 7.15
10.07 n/m.
Vertrekuren van Wijk a/Zee:
6.55
9.35
11.20 v/m.,
1.20
3.45
6.33
8.43 n/m.
Duur van den rit 30 minuten.
Vrachtprijs 15 Cents per rit,
DE DIRECTEUR.

Boekhouden.
Onderricht gevraagd, binnen

lm aanbevalen
Dagblad

door hot

Brussels Lof a 18 cents per 5 ons.
Best Goedkoop OssenvSeesch

ingaande 1 Mei 1892.

Het schoon gelegen

„MET ER EN",
Geldermalsen en Meteren,

's morg. van 9—12 uur.
Minvermogenden gratis 's middags I—2 uur.

Be Bloeoienrlaalsche Kruidnoten, die aan de huizen en Café's,

TRAMWEG

Deerlijke Rechten.

Ten overstaan van

D. BAKKEB, Masseur,
Van Swiudenstraat No. ] 8.
Spreekuur

willende reflecteeren zenden vol
vertrouwen hare brieven franco
onder de letters G V P H,
bü den Boekh. H. T. HENDRIKSEN, Hoogstraat 287, Rotterdam.
Geheimhouding verzekerd.

I IJ

Reversible
Heup, lange

Het groote WINKELHUIS in de Ketostrant
No 3 te Arnhem, van BRUNING & Mü EIREN,
186 Q] Meters, op den besten stand, is TS HUUR
voor 1800 gulden, of voor een matigen prijs
TE KOOP. verdere inlichtingen te loekcinen r.an
ons Kantoor te Amsterdam of bij alle Makelaars
te Arnhem.

aan Zee.
Boekverkooping Eeverwijk-Wijk
Gewijzigde Dienstregeling,

Eene eenvoudige Dame, P. G.,
m. 1., zag zich gaarne geplaatst,
ter bestiering eener Huishouding,
tuin,met Brooikassen en Oranjerie,
sedert jareu als zoodanig werkuitstekonde Weilanden,
zaam. Met gunstigeaanbevelingen. benevens
Appel-, PerenBouwlanden,
brieven,
W,
lett.
W
Franco
aan en Kersenboomgaarden,
alles
den Boekhandel YBE YBES &C°. bepoot met sohoone Eiken-, lepen-,
te Velp, bg Arnhem.
Beuken- en andere Boomen, te
zamen groot 73 HA. 57 Aren 42

Kost en Inwoning
met huiselijk verkeer aangebo-

42 cM. hoog, korte Heup, I
x
lange Taille.

(2603)

A4iksMEMul
On cherche a Amsterdam une
Bonne, francaise ou suisse, sachant servir a table et remailler.
Lettres, s/l init. 6 IJ X, au Bur.jén. d'Annonces de NIJGH & VAN
DITMAR, k Amsterdam. (2597)

’

gekocht

SjiÉlit: B.&Mt
Min.1 Hf,

Rec.ame Corset

Poppnikamcr,

SEQUAH-Maatschij niet zijn geholpen, kunnen volkomen worden
genezen zonder chemische preparaten.

Positie, wenscht in kennis te komen
met eene gefort. Jonge Dame of
Wed., z. IC. P. G. Dames hierop

dig gemeubeld, met
en

Massage
en HeilpnastieL
Allen, die door de middelen dei

„Ernstig gemeend."
Een net Jongm, met eene goede

gele-

TE HUUR een VILLA,

gen aan

1892. 4e BLAD.

loten,
Mci 1892

tot en met 15
September 1892 met prijzen
van Mk. 48,000, Frs. 20,000,
18,000, Fl. 10,000, 8000,
3000, enz. enz., moeten uit-

loten. (GEEN
BARENDS &

I
I
I
1

g
|

NIETEN).
in Effecten,

Amsterdam,
4fl Leliegracht b/d

(2589)
Keizersgr.

j

j Kalbei^vogt&^S I

IDe

Wereldberoemde

Heliß-PoclNjM.nia.icl
uitsluitend
fabrikaat.
is

ons
Doosjes met een anderen §9
Helm en niet met onze Firma a
wijze men van de hand als m
waardelooze namaak. (1620) gf

NIEUWENDIJK.

Voortdurend worden nieuwe zendingen in MANTELS,
Alleenverkoop
1 JAPONSTOFFEN en alle andere Seizoen-artikelen in de
voor Nederland en Kolo- M
ni9n uitsluitend en alleen bjj M laatste Nouveautés ontvangen.

L. DAKE & ZOOMff
AMSTERDAM

_____________
Stoomdrukke^!

SCHADE & OLDENKOTI.

EOELOFFZBN & HÜBNEB te Amsterdam.

HET NIEUWS

Blad.

Vijfde

AMSTERDAM, 30 April.
Da zoo hevig begeerde vrije eerste Mei
valt morgen op den rustdag en ieder zal
dus, op eene enkele uitzondering mogelijk
na, dien dag vrij zijn,
zij het ook niet
om optochten te houden of te manifesteeren
ten gunste van den acht-uurs-werkdag. Dat
is bijna overal verboden. In Duitschland is
het slechts in drie of vier steden toegestaan.
Maar buiten dit kan men
schoon ook
alweer niet overal
bijeenkomen en vergaderen of samen naar buiten gaan zooveel
men wil, wat dit jaar te Berlijn op groote
schaal schijnt te zullen geschieden. Te Parijs
anders zeker ook, maar onder de tegenwoordige pretbedervende omstandigheden waarschijnlijk niet. Da Regeering, we hebben het
reeds gemeld, nam zeer uitgebreide voorzorgsmaatregelen tegen mogelijke orde-ver-

—

—

—

storing.

En dat is bijna overal het geval, gelijk
men bij de verschillende landen zien zal.

Het Engelsch gouvernement zal twee kanonneerbooteu afzenden naar de Zuid-Afrikaans.che meren, om consul Johnston bij te
staan, over wiens positie men zich ernstig
ongerust maakt.
Keizer Wilhelm is gistermorgen vroeg te
Wilhelmshaven verschenen en van daar een
uur later naar Helgolaud vertrokken.
Uit Rome komt bericht van nieuwe arrestatiën van anarchisten. Er hadden 85 huiszoekingen plaats. Dergelijke maatregelen
werden mede genomen te Napels, Carrara,
Ravenna, Aneona en Boiogna.
Bevestiging vereischt wat uit Venetië aan

de Parijsche Figaro gemeld wordt, namelijk :
dat de anarchisten te Tarente het raadhuis
hebben in de lucht doen vliegen.
In Spanje is de politie ook druk in de

weer

geweest met voorzorgsmaatregelen tegen
1 Mei. Te Barctslona o. a. werden bij werklieden een aantal wapenen in beslag genomen.
Ernstige troebelen worden niet meer gevreesd.
Te Malaga zal op 1 Mei het geheele trampersoneel staken.

Te Lissabon is van ambtswege afgekondigd,
dat in de Zauibesi-dislricten de rust thans
hersteld is.

Uit de jongste berichten omtrent Etnin
Pacha blijkt, dat hij niet, zooals iedereen
meende, zijne „equatoriale provincie" had
heroverd en te Wadelai was, maar dat hij op
zijn terugreis is naar de Oostkust. Dr. Stuhlmann, de onderbevelhebber, is met het
grootste

gedeelte van

Emin's

expeditie te

Bukoba aangekomen, nadat hem in Undusuma,
ten westen van het Albert-meer, door ziekte
en gebrek, het verdergaan onmogelijk werd
gemaakt. Emin zelf is ziek en volgt hem

langzaam.
Men is nu nieuwsgierig welke houding de
Duitsche Regeeriug thans tegenover Emin
Pacha zal aannemen. Zooals men weet, is hij,
tegen het uitdrukkelijk verbod dier Regeering
in, voortgerukt in de binnenlanden. Maar het
blijkt nu, dat dit verbod Emin nooit in handen gekomen is. De brief met het bevel
kwam een paar weken geleden als onbestelbaar terug te Dar es Salaam.

Van de Republikeinsche Conventies in de
verschillende Staten der Noord-Amerikaansche Unie, die gedelegeerden kozen voor de
eerlang te houden Nationale Conventie der
Republikeinsche partij, verklaarden tot nu
toe de meeste door hunne keuze in te stem:nen met het beleid van President Harrison
en voor diens herkiezing. Zoo b.v. New-York,
Ohio, Missouri, New-Jersey, Maine, NewHampshire en Nebraska. Colorado zal zich
waarschijnlijk voor Blaine verklaren, terwijl
men in Illinois Cleveland weder benoemd
wenscht te zien.
De Wetgevende Vergadering van den Staat
New-York heeft met 70 tegen 34 stemmen
een wetsvoorstel aangenomen, waardoor aan
vrouwen het kiesrecht toegekend wordt voor
alle staats-ambten en betrekkingen, die volgens de wetten van dien Staat door verkiezing vervuld worden. Het voorstel treedt den
lsten Juli 1893 in werking.
Uit Buenos-Ayres meldt men aan The
Standard, dat geen grond bestaat voor de
geruchten omtrent een tusschen de Vereenigde Staten en Argentinië gesloten verbond.

Binnenlandsch Nieuws.

—

—

30 April.
Woensdag j.l. werd teLonden (zie ook
3e Blad) de algemeene jaarlijksche vergadering der
NederlandscheKamer vanKoophandel te Londen gehouden.
De secretaris en de penningmeester legden hunne
verslagen over, welke gedrukt en onder de leden
verspreid zullen worden.
Volgens de balans hebben de ontvangstenbedragen
i 527.1 s. en de uitgaven £ 520.25. Bd, zoodat er een
batig saldo van £ 6.18 s. 4d. inkas is. Ook werd een
verslag omtrent het onderzoek naar den groenten-en

oofthandel uitgebracht, dat met het jaarverslag gedrukt en algemeen verspreid zal worden. Het ledental is van 245 tot 304 gestegen.
De aftredende bestuursleden, waaronder de honoraire secretaris, de Heer H. S. J. Maas, werden herkozen,
"""
■■

VAN DEN DAG VAN MAANDAG

Tot lid van den Gemeenteraad te
Kerkwerve (Z.), is gekozen de Heer C. van Burg Mzn.
Bij de Exploitatie-Maatschappjj wordt
met 1 Mei de halte Haren, gelegen op de spoorweglijn
Groningen—Meppel tusschen de«sfcations Groningen
en de Punt, als kruisstation in dienst gesteld.

Tot hoofd-ingeland van het 4e district
van het waterschap Heycop, genaamd „de Lange
Vliet", is gekozen üe Heer G. H. van den Broeke, te
Utrecht.
De gemiddelde stand van helt boezemwater in Friesland was in den loop der week 18.5
cM. boven zomerpeil gelijk aan 23.5 cM. benenden

2 MEI

18 92.

Men schrijft ons uit Middelburg:
Eenigen tijd geleden werd aan do ouders dor leerlingen en de oud-leerlingen van den gymuastiekonderwijzer G. Keyzer eeue door ecu zeventalheeren
onderteekeude circulaire gericht, waarvan de aanvang aldus luidde "■ „Het is een stillo aan enkelen
reeds geuite wensch van den Heer G. Keyzer, on-

derwijzer in de gymnastiek, om op 25 April a. e. eeue
openbare les te geven op dezelfde plaats, waar hij
dertig jaren geleden als onderwijzer eener particuliere
school optrad." Wie nu Donderdagavond een kijkje
nam in de groote zaal van het
heeft

5e BLAD.
de vlammen werd bedreigd, ontstond ook

een

paniek en een gedrang, waarbij verscheidene

menschen gewond worden eu de voorstelling
werd er gestaakt. Verscheidene andere huizen
werden zwaar beschadigd.
Het is de vierde maal dat het Grand Central
Theatre verbrandde. Bij den eersten brand, in
1851, kwamen vele balletdanseressen om het
leven, bij den tweeden, in 1857, verbrandden elf
menschen en bij den derden werd niemand
gedood.

kunnen zien of die wensch vervuld is geworden en
op welke manier.
De ondeWijzer aan de gyuiuastieksehool, tevens
Scheepstijdingen.
oud-leerling, de Heer J. H. van der Bel, heeft eer
van de regeling gehad. Behalve de oefeningen door
Londen, 29 April. Het
Lieu dunne UI, st.
wedijverst.
V. A. I. Gesellschaff, Miss,
Amst. peil of 2.1 cM. lager dan de vorige week. leerlingen der gemeente-gyinuastiekschool,
is bij het
den
een viertal gymnastiek- eu schermvereenigingeu vertrek van Philadelphia Avoutuw. ('ibrijns,
Wegens dien lagen waterstand wordt slechts met 1
Medioburgum, Sparta, Zeelaudia en Achilles in kracht
Ikdteu vencachtitiQ, v.d.Horst,
aau den grond geraakt; LatoitOi
(de Nieuwezijien) van de 13 zeesluizen der provincie en vlugheid, hetzij in werkzaamheden aan werktuiNaibach,
assistentie is derwaarts
Horjtansia, st.
gen, of in orde-oet'eningeu, of in het hanteeren vaa
gestroomd.
vertrokken.
Joh. Hermina,
wapenen. Bovendien verleende het Middelburgsch
Therese, Engelen,
Te Utrecht is de aanbesteding voor harmoniegezelschap, onder directie vau den HeerH.
Unilas 1, v. Dordt,
Binnenl. Havens.
de uitbreiding der gemeenteschool voor middelbaar C. de Waal, zijne belanglooze en zeer gewaardeerde
Maria Anna, Hooijdonk,
Amsterdam,aang. 29April
toegewezen
aan medewerking. Stof dus voldoende om een avond aanonderwys aan de Van Wijckskade
Andersen, Mobile Hendrina, Dekker,
genaam bijeen te zgn. De jubilaris werd natuurlijk
den laagsten inschrijver, den Heer D. M. de Leur
Oornelia Joh.,
(O.DJ Huut
Hammer,
Bendr.
op verschillende wijze gehuldigd.
Meijer en C°.
Mzn te Utrecht, voor f 17,597.
Bij monde vau
st.
April
Vertr.
SC
een der heeren der feestcommissie
samengedie
Willem 111, st.
st.
O.k. v. Afrika
Candidaten Provinciale
steld was uit oud-leerlingen, bestuur der voormalige Kuiser,
alle u. Duitschland
Edgar, st.
Blyth
De centrale anti-revolutionnaire gymnastiekschool en de tegenwoordige- commissie Jean Hart,
Körka
werd, onder toepasselijke
Buitenl. Havens.
Skiën
Nielsen,
kiesvereeniging „Nederland en Oranje", te Zaandam, van de gymnastiekschool
gep. 28 April <«il»
Handelskade, 29 April
heeft de heeren Mr. J. C. von Briel-Sasse en J. bewoordingen, den Heer Keyzer een fraaie pendule
Bombay
Wasttoater, st.
Pelrel, st. Londen, Stukgoed
met candelabres als souvenir aangeboden.
Windhouwer Pzn. met algemeene stemmen candiv. Leeuwen, de Kuyper
n. Amsterdam
Waar zooveel jongelui bijeen zijn, kan zulk eon
daat gesteld.
st.
Australië
en ïusschenbroek
feestje niet anders besloten worden dan met een
u. Hamburg
et.
Ter-Ntuzen
Bjenos
De centrale lib. kiesvereeniging te danspartij. De oude gewoonte werd ook hier in eere
Ayres, vertr.
Ballast
Kampen heeft bij acclamatie tot candidaat gesteld gehouden.
27 April
Duinker en Goedkoop
Bt.
Nisuwediep,
Tamar,
aang. 30 April
Jhr. E. van VVeede van Dijkveld, te Utrecht.
Soutlianii-ton
Montevideo,vertr.23 April
Ned. LoodstransportKerknieuws
Te Hattem is de Heer Van Weede eveneens canét
Hamburg
Tauis,
stoomboot
didaat gesteld.
Santos, vertr. 28 April
Ned. Herv. Kerk. Beroepen: naar KouYmniden
Cnrityhia, st.
Hamburg
Vertr. 30 April
veen K. Bjsuia, te Beunekom, gem. Ede.
Tot candidaat der K. K. centrale kiesBahia, vertr. 2S April
A. B. Falck, liuijg, Hernös.
B e dankt: voor Onstwedde E. J. Hovereeniging in de districten Breda, Bergen-op-Zoom
st.
Bar/ingerhorn, v. d. Woude,
Hamburg
Para, aang. 27 April
en Oosterhout is voor hot district Uergen-op-Zoom moet, te Staphorst.
Hernösand
st.
gekozen, voor de vacature-Begiet', de Heer L. van
Liverpool
Ymulden, vertr. 30 April
Ned. Ger. Kerk (Doleerende). Beroepen-, Rotterdam,
Leith
zeilkl.2oApr.
st.
Hasselt, wethouder te Bergen-op-Zoom.
naar Wons ca. G. Sijbesma, te Veenwoudsterwal.
T. C. Berg. Kriegel,
aang. 30 April
liott.
Newyork, aang. 28 April
Areudal
2'weetal: te Maassluis K. Fexnh o ut, Adelaar,
De liberale kiesvereeniging te OostLiverpool
Albert
ma
et.
Ameliu,iïGu\sma,d
0.
te Dordrecht, en W. Ringnalda
burg heeft tot candidaten gesteld : de heeren Mr. p.
te Groningen. Ruin alus, st.
Algier3. vertr. 25 April
Montrose
C. J. Hennequin, J. Otto Eisseeuw en W. G. de Sinidt
Glaucus. st.
(Amst.) Java
Nieuwe Waterweg, aang.
Fortespuria. gep. 29 Apr.
aftredende leden, met 08, 67 en G6stemmeu.
Gemengd Nieuws.
HO April
Verder werd met algemeene stemmen eeue motie
Claud llamilton, st. Harwich Reichstag, st. O.k. v. Afrika
ii. Hamburg
Harwich, st.
d°.
aangenomen, waarin de kiesvereeniging de hoop
De heeren Chr. T imm ner, violist, teAmMadera, verttr. 28 April
lsuae
st. Gothenburg
uitspreekt, dat de belastingwetten van den Minister
sterdaiu, eu C. L. W. Wirtz, leeraar aan de Kon. Lotte, Pemicck,
st.
(Para)
Liverpool
Antelrit,
Dautzig
st.
Pierson, gewijzigd of ongewijzigd, zullen worden aanVertr. :<0 April
gep. 29 April
te
zullen
's-Gravenhage,
gedurende
Muziekschool
genomen.
Sp.irta, et.
Patras n. Hott.
st. Dublin
het volgende winterseizoen to Amsterdam en in City of
Lissabon, vertr. 27 April
Van anti-revolutionnuire zijde zjjn tot candidaten
AiMie'.dain, st. Grangemouth
Lan.iranc, st. (Liverp.) Para
W'iiiutor, Br.
voor de Prov. St. in het district Oostburg gesteld eenige voorname plaatsen in Nederland een drietal
Leith
(vertr. 27 April
Newcastle
de heeren J. F. Hennequin eu J. C.
soirees geven. Uitgevoerd zullen worden de tien Manjlower, st.
te Sluis
Si. Lnarant, st.
Head,
Havre
Ipswicli
en van Ham, burgemeester vau Hoofdplaat.
souates voor viool eu piano vau Beethoven en eenige
Ter-Neuzen, aang. 2 iA pril
W.-Indie
Door de afdeeling Aardenburg vau de lib. kiesBirlintiton, st.
Bilbao, aang. 25 April
Bilbao
solo-nummers voor piano en voor viool.
vereeniging „Oostburg" zijn met algemeene stemmen
Riuer Lagan, st.
st.
Londen
Holt.
d°,
tot candidaten der Prov. St. benoemd de aftredende
st.
Hollandia,
Libanon,
st.,
De ha rddr ave rü -vereeniging
te
gep.
Apr.
hb.,
W. C. de Sinidt, J. Otto Risseeuw en Scheemda heeft besloten bij de komst
29
Vlissingen, aang : 0 April
leden : de
van de Friesland, st.
Amazonas, st.
Brazilië
Newyork
Mr. P. C. J. Hennequin.
Koninginnen een groot volksfeest te houden, best.
n. Hamburg
Lismore
Londen
n. Kaapstad
Antwerpen, vertr. 28 Apr.
De radicale kiesvereeniging: „H aa rstaande uit eeue harddraverij van paarden onder
Speelman, Elbing
zal hedenmiddag de reis
lem", te Haarlem, heeft besloten geen eigen candiden man of met sulkeys, naar verkiezing, benevens
Prawlepoint, gep. 28 Apr.
voortzetten
daten te stellen, doch de candidaten vau de liberale eene keuring van tuigpaarden.
st.
Amst. n. Java
Prins Hendrik, st. Queenbro'
kiesvereeniging: „Vooruitgang" te steunen.
Liverpool, vertr. 27 April
Newyork
Teutonic,
st.
De katholieke kiesrereenigingen to Beverwijk en
Hijnvaart.
Te Loosduinen is de eerstesteen
t\°.
Berlin, et.
Oilv
of
gepasseerd
April.
Heemstede, het samengaan met de anti-revolutionLobit,
29
gelegd vau het krankzinnigengesticht „BloemendAberdean, aang. 26 April
(Na 1 uur.)
uairen af keurende, zullen a. s. Donderdag zelfstanaal" op het terrein der oude buitenplaats aan Wilhelmina, st.
st.
Rott.
dig candidaten stellen.
Grangemouth, aang.
den Monsterschen weg. De plechtigheid werd Maria Hendrika, Maruschka,
April
27
Unilas .'; st.
verricht door Prof Wielenga, uit Kampen, en Niederivahl,
st.
Marine en Leger.
Hott.
28 April
bijgewoond
door
het
bestuur
der
tot
Vereeniging
al leu n. Botterdam
In eene plechtige openbare terechtHenna,
Bwgliout, Schiedam
Christelijke Verpleging van Krankzinnigen, hot Jonker, Koppelaars,
zitting vau het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht
Leith, aang. 28 April
Hendrika, st.
Dagelijksch Bestuur der gemeente Loosduinen Maria
is heden het nieuwbenoemde lid van dat rechtscolBrilaaiiia,
st.
Niets zvaler Uoda zegen,
Rott
lege, Mr. P. A. L. A. Baroa vau Ittersuui, als zooen vele belangstellenden, waaronder ook werd
vertr.
v. Drimnielen,
:S
April
danig bceëdigd en geïnstalleerd.
opgemerkt de ouu-ininister L. W. O. Keucheuius.
aUe n. België
Liberaal, Boerma, Hamburg
M&_ter,
Ofctersluis
l'etronella, de Hoer,
d'J.
Nordeitukjiild,
De adspirant-ingenienr der marine
at.
Arnhem
De Heer D. P. de Villiers de Graaft Heinrich,
Hamburg, aang. 29 April
Sliedr. Man.',
M. G. de Gelder wordt met 1 Mei geplaatst in de burgemeester van Kaapstad, heeft Donderdag
Oosterwaal.
ti.
en Frans Joseph, Fink, Papewir.
Hott.
directie der marine te Amsterdam.
Op de Elve 2? April
Verschoor,
Vrijdag enkele plaatsen iv Friesland bezichtigd. 4
Amphibie,
Delfzijl
Te He 11 evoets 1 u i s is Vrjjdag n a m i dHoek v. Holland
Hij kocht Vrijdag te Leeuwarden eenige fraaie
aang. 29 April
8,
dag Hr. Ms. instructie-korvet Nautilus geïnspecteerd.
Obeiiiansen
Urania,
Friesch fokvee.
st.
Arasterdam
Deventer
Bij gunstig weder zal deze bodem 2 Mci a. s. hare exemplaren
Vertr. 2U April
Freya, st.
buitenlandsche reis aanvaarden. De état-major beAdmiiaat
de
liuyter,
Te Leeuwarden zij n Vrij d a g tv sPieter Abraham, de Jong,
staat uit den kapt.-luit. t/z H. G. Hildebvaudt, comVV'ortelbosr, ïiïo Grande
Emanuel, v. Doodewaard,
schen de 10 en 12 duizend kievitseieren aangeT])aca, st.
mandant, den luit. t/z lste kl. J. H.
Brazilië
Springer, Rennings,
lste voerd, een getal, dat, wegons de nachtvorsten
August* l'(>(uW<T,Bt.Newy.ork
en Anna
de luits. t/z 2e kl. W". H. C. Hoog, D. E. vau
Uiltjes,
Zicoluiv,
Balk.Wilheltnshavan
Dijk, G. A. Itietberg en J. P. F. van der Mie'den van het gure weder, veel kleiner is dan andere jaren Mijn verlangen, Visser,
Ftda'd'-i, Brouwer,
d°.
iloversteiu,
Opmeer, den off. vau gez. lste kl. A. J. Gijssen, deu in dezen tijd. De gemiddelde prijs is 16 cent St.
"0 April
st.
Greif.
van
adm.
2e
kl.
P.
Vesla,
off.
vaa Teutem eu de adelper stuk.
st.
Manheim 32, Heep,
Amsterdam
Skagen, gep. 28 April
borsten lste kl. A. H. v. d. Stok, K. Sluijs ea M. K.
»
gisteravond
Te
Utrecht
is
Spica,
eenarst.
Windao
Elisabeth, st.
Medenbach. Genoemde bodem zal op deze reis een
beider, die over den Staatsspoorweg nabij het
tweetal buitenlandsche havens aandoen en iv 't beCentraalstation liep, door een rangeerende locogin vau Aug. a. s. weder op de reede van HellevoetStadsnieuws.
slnis komen.
motief overreden, waardoor hem de beide beeBurgemeester
De
zijn
nen
moéten
De
van Amsterdam
afgereden.
ongelukkige
Dele lui t.-a djudant J. H. N. Bernelot
werd
heeft het hem aangeboden eete-lidmaatschap de?
Moens, van het le reg. inf. te Helder, is eervol uit naar het Ziekenhuis overgebracht.
zijne betrekking van adjudant ontheven, en op 2
Amsterdamsche Universiteitsvereeniging aangenomen
Uit Parijs wordt het overlijden beMei op zijn verzoek overgeplaatst bij het instructiericht van den Heer Soutter, directeur van de
bataljon te Kampen.
Op de voorloopige candida t e n lg s<
Baiique de Paris et des Pays-Bas en een zeergevan „Burgerplicht" komen de volgende namen voor:
acht man in de financieele wereld.
Prof. Mr. X. M. C. Asser, E. H.
Mr. W. P.
Schoolnieuws.
Dijkers, H. F. Groen van Waarder, Mr. A. F. K.
vorig
in
besproken
De
een
nummer
Uitslag akte-e x a m e n s 1. o. 's-H e r t o g e nHartogh, H. C. A. Henny, J. H. A. A.
Prof.
„goudknur" (tegen de dronkenschap) wekt te Mr. G. A. van
bosch, 29 April. Onderwijzer. Geëx. 5. Allen gesj : P.
Hamel, H. J. Hijtn#ns, G. A. Loeff,
Kopenhagen
algemeene
belangstelling.
De toeVoogd, te 's-Hertogenboseh; J. Wallebroek, te Breda;
Mr. W. H. K. Mouthaan, Mr. F. S. van Nierop, Mr.
P. K. Wijnen, te Steeubergeu H. Zwart, te KapoIIo; loop van medici en studenten is zoo groot, dat W. baron Röell, Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van
M. Wijnen, te Bergeik.
L. Serrurier, F. J.
Hiermede zijn de examens men in 't vervolg alleen aan dokters, eu dat Rozenburg, Anuand Th.
voor de mannelijke candidaten te 's-Hertogenbosch nog slechts op bepaalde tijden, toegang verleeSpakier, Jhr. Mr. C. J. den Tex, Mr. N. J. den Tex,
geëindigd. Van de 85, die zijn geëxamineerd, slaagden nen zal.
Mr. J. C. de Vries, J. Voute en A. D. Zur Mühlen.
57, dat is ruim 67 percent.
De heeren P. N. Muller, G. Vas Visser en Eduard
Intusschen waarschuwt een geneeskundige in Voorzanger,
Maastricht, 29 April. Onderwijzer. Geslaagd:
dio ook op de voorloopige lijst waren
E. M. H. Bartz, C. A. H. Bongaarts, W. Tebaerts een der Deensche nieuwsbladen, dat de resultaten geplaatst, hebben verzocht niet in aanmerking to
van deze kuur niet blijvend zijn.
en J. W. E. van
te Maastricht; A. Munkomeu.
nichs en P. H. Wuts, te Melik.
Bij
grooten
den
schouwburgbrand
Den ten Mei zal het beheer vaneen
Groningen, 29 April. Onderwijzer. Geslaagd:
Philadelphia, moeten in het geheel een kleine
belangrijkste, wat het vreemdelingenverkeer beG. Terpstra, J. Vegter, E. Veldkamp, C. de Vries, te
der
tweehonderd personen gewond zijn, ijaaar slechts
H. Weersma en M. van der Werff, te Groningen.
treft
zeker het belangrijkste bijkantoor van de
enkelen gevaarlijk. Twee mannen en vier vrouwen Rijkstelegraaf
Uitslag examens der vrije- en ordehier ter stede, n.l. dat in het Amsteloefeningen. Haarlem, 29 April. Geëx. 12 mann. van het tooneelgezelschap kwamen vermoedelijk
Hotel,
door den tegenwoordigen titularis, den onderom het leven.
cand., afgew. 3, geslaagd: P. J. Bettink en P. A.
directeur
M. C. Filet, verwisseld worden met dat
Er werd dien avond in het Grand CentralGertenbach, beiden te Amsterdam J. Bouwman, te
Rijkstelegraaf kantoor te Utrecht, tot welks
van
het
Alkmaar; jf.
j.
Theatre
een
stuk
met
opgevoerd
te Zaandam; B.
veel brandbaar
te
te
directeur; genoemde ambtenaar onlangs bij Kon. beVolendam; L. Spaander, te Edam; C. Baas, te Groomateriaal The Deoil's Auction. Kort voor het betebroek E. A.
te Zwaag; E. J. Hoogewind, gin der voorstelling geraakte de gordijn in brand sluit werd benoemd. Gedurende de ruim 20 jaren.'.in
te Monnikendam.
door een voetlicht. Er sloegen onmiddellijk hooge welke de Heer Filet zijn tegenwoordigbeheer voerde,
Leeuwarden, 29 April. Geëx. 3 vr. cand.,allen vlammen
op, en voor iemand recht wist wat er mocht hij er in slagen, in hooge mate de genegenMejn.
geslaagd:
A. Bakker, te Tjum, N. Bakker, te
gebeurde
stond het geheele tooneel in lichte heid van het telegrapheerendpubliek in een der voorDokkum, en J. de Jong, te Sneek.
Maastricht, 29 April. Geëx. 4, geslaagd: N. L. laaie. De acteurs en actrices, de figuranten en naamste stads-wijken te verwerven, terwijl hg, zoowel
Rijnbende, W. J. H. Jochems en P. H. Pelser, allen balletdanseressen, die achter de schermen stonden van de zgde der directie van het hotel als van die
te Maastricht.
to wachten tot zij moesten opkomen, vluchtten van de daar vertoevende voorname buitenlanders,
Groningen, 29 April. Geslaagd: E. Molt, J. in wilden angst naar buiten, en de toeschouwers
meermalen de erkenning ontving van zijn onverRoorda, A. Scheffer, E. Sonnega en J. Stenger, te de zaal was gelukkig slechts gedeeltelijk bezet
moeid streven, om den telegraafdienst op waardige
Groningen.
drongon, door een paniek bevangen, naar de uitwgze te vertegenwoordigen. De beste wenschen van
Benoemd: tot onderwijzeraandebijz. gangen, duwden elkander op zij en omver en
zgne mede-ambtonaren, voor wie hij niet alleen chef,
school te Rotterdam M. Luhrman, teCharlois ca.;
een zelfs, krankzinnig van angst, velde, zooals maar ook een vriend was, vergezellen hem dan ook
tot onderwijzeres aan de openb. burgerschool te gemeld
iB, met zijn zakmes eenige menschen, naar zgne nieuwe standplaats.
Alkmaar Mej. E. M. Buys, te
—totonderdie
in den weg waren, neder. Velen vielen
hem
wijzer te Houten F. J. Kraai, te Werkhoven;
tot
In de postzegelveiling bgG. Theod
onderwijzeres te Beduin Mej. S. de Vries, te Stitswerd. van de trappen eu geraakten onder den voet.
Bom en Zoon, die nog wordt voortgezet, werden de
Gelijk doorgaans bij zulke ongelukken zou er volgende
tot onderwijzer te Woubrugge J. J. v. d. Vlist, te
prgzen besteed: Engeland 1880 2 sh. ’8.501,
Oudendijk (N.-H.);
tot onderwijzer teKroonpolder niemand gewond zijn als ieder bedaard gebleveu Buenos-Ayres
1858 1 peso /7.50, 2 pesos ’7.25,
H.
te Zuidlaren.
was, want binnen drie minuten waren allen uit Kaap de Goede Hoop 1860 1 penny f 9,1, Congo 1885
Voordracht -. voor hoofd der school te het gebouw.
Madrid
en ISS9 5 fr. ’lO, 1885 id. m. opdruk
Hedel J. G. van Eden, te Nieuwe Niedorp ; L. LandNa verloop van tien minuten stond ook het 1853 1 eentaso ’11.50, 12 en 19 centasos ;8.50.
heer, te Hof-van-Delft; Pt. van Rugge, te Maasdam; gebouw van het blad Philadelphia Times in
Amerika U. S. 1845 s c. ’lO, 1843 1 c. geel
A. W. Wisse, te Ellewoutsdijk;
id. voor hoofd der vlammen. Daar ging een kostbare politieke id. rood ’15.50, 1869 stel van 10 st. ’22, 2e stel
school te Oostwolderpolder (Gron.) J. Biewinga, te bibliotheek
2 dito zegels A0.50, 1375 85 3 doll. ’ll.
van den redacteur Mc Clnre
de A9-25, 1869
Ganzendijk; A. Boer, te Middelstum; K. Homan, te
7 zegelsvoor
1861
20 c. ’11.25, 1 peso
Columbia
Sappemeer; H. Kranenborg, te Westerlee; B. Lentz, vrucht van vijftig j.iren verzamelena verloren. aanget. brieven ’26, Madera 1868 20 reis
1859
te Groningen; P. van Reusel, to N, Schans; J. AUe menschen die daar waren konden zichredden. Mauritius 1?48 1 penny ’12.50, 2 pence
Wiegman, te O. Pekela.
In bet naburige Walnut-Theatre, dat ook door 1 penny ’2O, 2 penee ’B.
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HET NIEUWS VAN DEN DAG
Bg het gezelschapKr eukuiet&Poolman is thans in studie eone vertaling van het FranBohe tooneelspel in 2 bedrijven: Blanchette, hetwelk
onlangs door het „Theatre libre", hier tor stede, is
opgevoerd geworden. De titelrol is opgedragen aan
Mevrouw Rössing-Sabloirollos.
de 223
Zondagavond weer eens eene opvoering
-_ van De Doofpot. Na dan nog enkele voorstellingen
■wordt de reeks gesloten.

—

e

linker op den ploeg. Het beeld was geplaatst op een
piëdestal, waarin inscriptie.
Na de aanbieding schetste een der officieren de
schei-

reden waarom het nu aangebroken tgdstip van
den zoo hoogst ernstig was. „Zuivere hoogachting
zeide
van uw werken en streven heeft geleid
spreker —in u den chef te zien, die in uw 10-jarig
toecommando met rechtschapenheid, met geheele
wijding de werkelijke belangeu van het korp3 hebt
behartigd en steeds voortgaande ons hebt geprikkeld met u mede te werken tot het groote doel van
ons allen, het vormen van een goed, degelijk.uitstekend
geoefond korps. Uw naam blgft aan de geschiedenis
van het korps verbonden."
Diep bewogen beantwoordde de Heer Van Braam
het gesprokene en uitte aan allen zgn weigemeenden
dank.

—

In de gisteren gehouden vergaderig'-n
is tot oprichting besloten van eene Coöperatieve
Bouwvereeniging te Amsterdam. De contributie is
vastgesteld op ’0.50 per maand. Over 14 dagen zullen de statuten worden vastgesteld en eerst daarna
De Mannen-Zangvereeniging: „Kunst
cal gelegenheid tot meerdere toetreding van leden
zgn
gekozen
Broederschap" zal deelnemen aan het internabestuur
en
voorloopig
Tot
gegevon.
worden
tionale concours, uitgeschreven door de Soeiete
de volgende heeren: M. P. de Clercq, vau Haarlem, Royale
: Orphéou, te Brussel, op 17 en t8 Juli e. k.
C. H.
voorzitter, L. J. Assenbroek, L. de
De vereeniging diugt mede in de eerste vreemdeTanse Jr., allen alhier.
lingenafdeeling en zal concurreeron met 9 vereenigingen, 5 Fransche en 4 Nederlandsche.
geplaatste
advertengisteren
In een
Amsteldgk
OplMeiherdenktdeHeerE. F. Arens
tie wordt medegedeeld, dat het aan den
hg zich voor 25 jaar als muziek«oo fraai gelegen Badhuis weer voor het publiek den dag, waarop
op de Warmoesgraclit vestigde. Geduonderwiizer
gerestaureerd,
centraal
geheel
is
opengesteld.
is
Het
dien tgd heeft hg 793 leerlingen gehad.
Verwarmd en zoo doelmatig ingericht, dat het me rende
werd heden
de beste inrichtingen van dien aard gelijkgesteld
In het Café Palais Royal
Wesseling Gzn. in
zoo laag
baden
architect
den
Heer
J.
der
door
den
prijs
Ook
is
de
kan worden.
het verbouwen van een
mogelijk, zoodat deze geen beletsel voor een algemeon het openbaar aanbesteed.den O. Z. Achterburgwal 117.
aan
perceel
kan
abonnement
bg
gebruik meer is. '«Voor 30 cents
Ingekomen 9 biljetten : hoogste inschrijving 22,500,
17,790.
men daar thans een bad met een douche nemen.
laagste van C. J. Regnierse
1 Juni wordt daarin ook een inrichting voorkoudEen matroos, die aanboor d van een
waterbehandeling en vooreen electrisch bad geopend,
liggende in de Houthaven, in het ruim
barksebip,
terwijl geneeskrachtige baden thans reeds verstrekt
gevallen was, tengevolge waarvan hij de linkerhand
worden.
kneusde, is ter verbinding naar het Binnen-Gasthuis
Tevens is daarheen overgebracht de geneeskundige gebracht.
pneumatische inrichting van Dr. Arntzenius, welke
Een man, wonende iv de Blasiusstraat, die verdacht
daar, onder leiding vau dien geneesheer, tegelijk op wordt van verduistering van diamanten, tor waarde
van omstreeks ’9500, is in hechtenis genomen. Zoo
1 Juni zal geopend worden.
twee jongens, die van ladelichterü worden verDeze inrichting heeft nieuwe machines gekregen, ook
dacht.
wetenschap,
van
loodat ze thans aan alle eischen
techniek en comfort kan voldoen. Aan de inrichting
In den Rietwijker oordpolder (geuieente Nieuwer-Amstel) zijn gisteren een schaap on
wordt over eenige maanden tevens een pension vervan den molenaar T. v. d. Broek door den
bonden. Door een en ander wordt eene combinatie een lam getroffen.
De dieren liepen op geringen afbliksem
physische
geneesmethoden
verkreverschillende
van
stand van den molen.
gen, welke, naar wg hopen, een heilzamen invloed
Gisteren word in deHouthavenhet
cal uitoefenen.
van een man, in vergevorderden staat
Dit laatste evenwel wacht nog op zijne voltooiing, lijk gevonden
ontbinding
van
verkeerende.
badhuis,
ingerichte
zoodoch inmiddels is het good
geopend.
wg
zeiden,
reeda
als
Te Ouderkerk a/d Am stel is een
driejarig kind, dat in de rivier was gevallen en reeds
De groote tent in den Parktuinis tot het midden weggedreven, gered door de weduwe
thans tot een manege ingericht, waarin de Heer J. Vlug, zelve moeder van zes kinderen. Deze kloekPolderman, bijgestaan door twee pikeurs, gedurende moedige vrouw, die reeds meermalen kindereu op
wgze heeft gered, mocht ook ditmaal er in slade volgende maanden rijlessen zal geven aau dames die
gen, ofschoon met groote moeite, het kind aan wal

’

’

en heeren, zoowel eerstbeginnenden als meergevor-

derden. Voorloopig zgu er reeda zeven flinke paarden in dienst gesteld.
De ruimte leent zich uitstekend voor dit doel eu
de inrichting der tent maakt het mogelijk, dat de
«gwauden kunnen weggenomen worden, zoodat de
ruiters bg goed weder desverkiezende in de open
lucht kunnen rijden.
Eon advertentie in dit nummer geeft nadere
bijzonderheden.
De 4e Internationale Hondententoonscelling, welke A'rgdag 6 Mei e. k. in het Paleis
voor Volksvlijt zal wordeu geopend eu al» gewoonlijk drie hagen zal duren, belooft zeer belangrijk te
Worden. Er zijn ruim 8000 beschikbaar gesteld voor
geldprijzen, behalve het groote aantal gouden,
zilveren en audeie medailles en kunstvoorwerpen. Het aantal inzendingen bedraagt ruim 900,
waaronder 2t>o uit Engeland, 160 uit Duitschland
(met inbegrip van Zwitserland), benevens verschillende uit ver afgelegen streken als lerland, Bohème
an van elders. Ais merkwaardige toezendingen
wordeu genoemd de kortharige St. Bernhardeen Rtissischo
bonden uit Arth en een
windhond ouder de boroemde Eugolscbe kennels
welke deze tentooustelling zullen verrgkeu en opluisteren verdienen vermelding die vau Cuddingham,
Piddocke, Le» Bulled, Raver, e. a. uit Duitschland
eveueeua die van de bekende fokkera Von Basaowitz,
Benda, Korthals, Lutz enz. uit België van Baron
de Rosé, Ceril Mathijs, John Leisen en andereu.
In navolging van de tentoonstellingen in Brussel,
Spa eu die in Duitschland zal in de tuin van het
Paleis een concours worden gehouden met dashonden bg het vangen vau levende vossen, waartoe een
kunstmatig vossenhol wordt gebouwd. Deze eigenaardige jachtpartij zal ook hier ter stede zeker veel
kijkers lokken.
Iv de verschillende hotels hier ter stede zijn reeds
vele kamers besteld, een bewgs dat men kan rekenen
op een grooten toevloed van vreemdelingen.

’

-

In het Circus-Carré washetDonderdagavoud eere-voorstelling voor den directeur en
Vrijdagavond afscheidsvoorstelling. De eere-avond
muntte uit door een keurig programma, waaraan
de directeur een werkzaam aandeel nam, o. a.
door de vertooning der acht voshengsten, de
bippologische pyrainide; door zgu lieve dochter
Katchen, werd ter eere van den avond, ook
school-geroden. De talrijke aanwezigen bewezen
hunne sympathie niet alloen door warme bijvalsbetuigingen, maar ook door de aanbieding van
een aantal kransen, waaronder buitengewoon prachtige aan Oscar Carré, en een alleraardigst bloemgeschenk
een paard en rijtuig geheel van levende
bloemen saamgesteld
aan Katchen.
Ook de afscheids-voorstelling was, hoewel niet zoo
druk, toch redelijk wel bezet. Of het kwam door de
gedachte aan het
er heerschte een zekere
matheid, zoowel onder het publiek als onder de
artisten, en de clown Eugène betuigde ook, in een
afsoheids-speech, dat het hem zooveel leed deed het
lieve Amsterdam te verlaten. Doch hg hoopte tot
wederziens en beval zich bg allen in een gunstig aandenken. Aan het slot der voorstelling speelde het
orkest een inarscb, en vertoonde de Heer Carré zich
tot afscheid in het circus, ditmaal voor het eerst
helaas alleen.
Hedenochtend te zes uren was alles, m ensehen,
paarden, attributen en wat dies meer zg, op den
trein Staatsspoor geborgen en toog het gezelschapCarré naar Utrecht, waar hedenavond een reeks

—

—

voorstellingen aanvangt.

Vrijdag 29 April werd in de marinierskazerne alhier door den luit.-kolonel P. Dibbetz,
namens eene commissie van officieren, aan den
scheidenden kolonel P. A. van Braam Houckgeest
eene oorkonde aangeboden, bevattende de namen van
het meerendeel der officieren van het korps, die zich
gedrongen hadden gevoeld den chef, dien zij hoogachtten en wiens streven zg' waardeerden, eene hulde
te bewgzen. De oorkonde, in marokijn-lederen porwas in sierlijk calligraphisch schrift bewerkt
en vergezelde de bronzen statuette: „Ense et Aratro,"
voorstellende een
forsche mannenfiguur, met
het zwaard in de rechterhand ca steunende met de

te brengen en aan de moeder terug te geven.

brandweer bluschte sedert de
opgaaf drie kleine binnenbranden, in de
perceelen : Boerhaveetraat 18, Gelderschekade 112 en
De

vorige

Bokin 93.

om vóór den 2den Mei de le hypotheek te doen
royeeren en door eene hyp. leening met voordeeligen voorwaarden te doen vervangen, zal de schouwburg opnieuw ten verkoop aangeslagen worden.

Gisteren is alhier ouder voorzitterschap van Jhr.
C. A. de Pesters, gehouden de jaarlgksche algemeene
vergadering van de Maatschappij tot Exploitatie van de.

onderneming „Krasnapolsky."■
Aanwezig waren 6 aandeelhouders, vertegenwoordigende 390 aandeelen, uitbrengende 42 stemmen.
Uit het verslag van directeur en commissarissen
blijkt, dat ook gedurende het afgeloopen jaar
de ontvangsten bevredigend zgn geweest, zoodat
12,000
ook dit jaar bij eene afschrijving vau ruim

’

een dividend van 6 "/„ kon worden voorgesteld, met
welk voorstel de vergadering zich vereenigde en de
balans en winst- en verliesrekening goedkeurde.
Uitgeloot werden 14 obligatien der geldleening A°
1886, waarvan de betaling zal plaats hebben op 1
Juli a. s.

Galerij

’

’0.40.

Solioiiwbiir»?-VHll Lier (Plantage l-Yuin.i-.lioLaan)
Zondag 1 eu Maandag 2 Mei (8 u.) Kou. Vereen. „Het
Tooneelspel van
Ned. Tooneel." De rechte
Parq. ’l.
Franeis Stahl. Stall. ’1.50, Balc.
Part. 0.50.
Schouwburg PrusoatifPlaiitHgo) Dir. Prot A Zn.
Zondag 1 en Maandag 2 Mei (8 u.) De DbcUer van
Fanchon, van Louis Varney. Stall. f 1-25, Part.

’

Gal. ’0.50.

Salon des Variétés. AmsUl «trimt. Dir Krouknit.l. en Poolmnn. Zondag 1 en Maandag 2 Mei (8 u.)
223» en 224 e opvoering van De. Doofpot, Kevue.
f 0.60, Galerij f 0.35.
SUII. . 0.99. Part. .0.75. LogeZondag
1 Mei (8 u.)
Paleis voor Volksvlijt.
Voorstelling door de Nederl. Tooneelisten, Dir. Ch.
de la Mar. Waterloo, Hist. Drauia door Ch. de laMar.

Leden
’0.99.
Maandag 2

volgens Reglement.
Mei (8 u.) Volksvoorstelling.

Waterloo.

f 0.25.
Thentre Tivoli

(Naai Dir. CU. de la Mar.
Zondag 1 en Maandag 2 Mei (8 u.) Optreden van den

van aandeelhouders der Amsterdam LangkatCullaar-Maatschappij is door den directeur, den Heer
J. H. van Eek, verslag uitgebracht over het afgegeloopeu boekjaar. Ecu der ondernemingen is gesloten (Soengei Boengei), omdat het product te gering
was en van te slechte qualiteit.Op de andere onderneming (Karang Brandang ?) wordt nog op 100 velden
doorgewerkt; de tabak van dezeu oogst (120 velden)
is onderweg en kan elk oogenblik hier verwacht
worden.
In plaats van den aftrodenden commissaris H. Th.
van
die verzocht had niet weder in aanmerking te koiueu, werd gekozen: de Heer M. J.
Boissevain, die zich bereid verklaard had, deze be-

Keulen.

«ui.
1
-f 272 M l.orau nul. val 00! M.
ii.)
Lobilh, 29 April, lun. 8
11.20 M.boven AP., val 001 M.
Arnhem, BO April. vm. 8 ii. (Gewon» hoogte 8.98) B.SB M
na 4 cM. Wind ZO Betrokken.
April (üewoue hoogt» 7.06; 7.15 M., w*B
Wageningen,
0.0» M. Wiml NW. ilewolkt.
AP., was
Opheusden, 30 April. Rgnhoogte 7.05 M.

+

+

4 cM. Wind N.

——

Utrecht, '.'0 April. PoilacluuJ aau de Weenl»lui« benedeuAl., was 0.07 M. Eu aau il»
yijde (Veclttlcaut) 0.0"! M.
Hl., val C.OU M.
bovenzijde (llijnkaiit) 0.10 AI.
WAAL.
Niiiatgeu, »0 April, vui. 7 u. (Gewone hoogt» 8.98 M. -(Al.
2.76 beven nul). Stand 8..4 M. -{- Al' of 2.62 M
b-iv-ii nul. was 0.0?. Al. Wind NW. Bewolkt
Herwijntu, M) April, vm. 8 u. 2.75 M. -j- Al', wa» 0 22 M.
,
Wind W. i-uiig.
30 April, tui (« 361 41. +A I was OOj h.
LBK.
AV. val UO2 M. Wind
Ciile.i„borg,'io April. 3.11 M.

+

.

..

-.-

NW. Kou-I.

+

iO April, »t«.B u. Illimi hoegte SLSg) 221 M.
i.M.lar NP., val 0.00 M.
IJSKI..
Weslrmtmrt.'.'O April. PeiUchaul («chipbn-f) vm. 8 11. 9.32 M.
-I- Al', was :l cM. Wind «NW. Mooi weder
y.nlvhtu. -0 April. 4 67 Al. -f AP.. *M 7 cM. Wiud NW.
Atoüi
I)eve.nler. 30 April, mi. 8 u. (!o«kh« liooat» -'.38) 3.29 M
wa« O.Oi M. Wiml W. Uatrokken.
Wind
Kumi'fu. 30 April. Ti». 8 «. 041 -f- AP. Wa» 0.01 M.
,
NW. Goed weder.
AP., wa» C.06 M. Wiud
|(
(„wr,:'(l April. 090 M.

4.79 Al.

’0.30.

Nederlandsche Opera, (Parkschouwburg), Dir.
J. G. de Groot. Zondag 1 Mei (8 u.) Lohengrin, van
Wagner. Loge
Stalles ’2, Balc. (midden)
f 1.25. Part. en Balcon (zgde) ’0.75, Prom. 0.50,
'Galerg f 0.30.
Den Haag, Dir. Jos. MerFransche Opera van
(1%
Dinsdag
u.; (Paleis voor Volks3
Mei
tens.
vlijt). Afrcheids-voorstelling. Marton, van Massenet.
Stalles .'3, Verhooging ’2, Parterre en Aniphitheater ’l, Galerg 0.50.
Leden P. v. V. op de drie eerste rangen half geld.
Plaatsbespreking : vanaf Maandag en Dinsdag (9—
3 u.) P. v. V. en De Algem. Muziekhandel.
Paleis voor Volksvlijt. Zondag 1 Mei (2 u.)
Matinee Musicale, Dir. Joh. M. Coenen. ’0.49. Ledeu volgens Reglement.
's Avond (8 u.) In de Z.Westel. Bgzaal, ingang
Dir. Joh. M. Coenen. ’0.49.
West-Einde,
Leden volgens Reglement.
Arti et Amicitiae. Tentoonstelling van Teekeningen van Leden der Maatschappg. Dag. (10—4 u.)
f 0.25.
Panorama,Plantage. Jerusalem, door A. Brouwer,
Dagel. (10 u. tot donker) ’0.99.
Kunstzaal Panorama. TentoonstellingSchilderijen van Henry Luijten. Dagel. (10 u. tot donker).

’

’

Panorama Internationaal, Gezichten uit alle
werelddeelen,Kalverstraat 64. Dagel. 0.25, Kiuderen ’0.15. Zaterdags en Zondags 0.15. Kiuderen fO.IO.

’ ’

Maatschappij tot Bevord. der Toonkunst,
Afd. Schiedvm. Maandag 2 Mei {1% u.) Musis Sacrum.
Dilettanten,
Die Schbpfung, Jos. Haydn. Solisten:
Directeur: de Heer L. F. Brandts Buys.

Financieele Berichten.
In de vergadering der Vereeniging voor den Effectenhandel van gisteravond, zgn de 5 aftredende bestuursleden, de heeren Mr. M. C. van Hall, D. P. Jacobs
Mr. F. S. van Nierop, P. A. L. van Ogtrop en P. W.
herkozen.

Gisteren is in de „Eensgezindheid" de gewone
jaarlgksche algemeene vergadering gehouden van
aandeelhouders in den Parkschouwburg.
De winst- en verliesrekening toont een verlies aan
van ’157,315. Het nadeelig saldo van het exploitatie-contract met de Nederlandsche Opera heeft dit
jaar
bedragen. Tengevolge van de betaling van

’12,000 aaa de le hypotheekhouders, is de tea

tq-

geld;
geld,

Ko£ie. Markt kalm.
Voorraad
ponden.

—

28 Apr.
Kojjie. Omzet op termijn 4000 zakken.
Santo» goed ord. April 65—, Mei 65—, Sept. 63—,

Dec. 62—.

Spiritus. April/Mei 29^, Aug Sept. Sl>< geld. -.-^
Stemming -. kalm.
BREMEN, 29 April. Petroleum, loco a 5 90.
Reutel Wilcox loco 35—, dito Aruiour 34^.

onveranderd.

KEULEN, 30 April. Tarwe : dad. vreemde M. 22.—,
Mei M. 19.30, Juli M. 18.90. Kogge: dad. vreemd»
M. 22.—, Mei M. 19.30, Juli M. 18 70. Uaapolie: dad,
M. 56.—, Mei M. 54.60, Oot. M. 53.60 per 100Kg.
Kogieberiehl vau Bleeker &
Amsterdam,
HAMBURG, 30 April.

......

Vorige

Heden

December

6l£

—

——
—

62%

Maart....
61%
Markt
kalm.
HAVRE, 30 April.
(leder.
Vorige
Noteering 10.10. 12.10.

Mei
Juli

.....
.....

September.

Deoe nber

Markt:

Ontvangaten:

K%
82. i
81&

80)

86%2
82^

86%

81%

81%

JBO
kalm,

-.—Heden
-.—.

——— ——_—
—
-.—.

Neteering 1010.
Mei
C4}4'
65
September. 62\
63%

81%
80

traag.

—.

——-

Heden

.

-_—.

——
—— ——

10.000 b. Rio 10.000b. Santos in -d.

Java 302 pn. AK tot ca. 21 et.
Katoen op termijn (NoCöenng der Aüiêteidaiiiaahe
Kato»n-M»k#laavs-Vr »reenigiug):
10.30
2.45
K.O.L.M. N.0.G.0. N.O.L.M. N.0.G.0
Mei
21.90
—._
21.70
Mei/Juni
21.90
—.—
21.00
22.—
Juni/Juli
—.
21.80
Juli/Aug.
—._
22.10
21 «0
Aug./Sept.
_._
22.30
22.—
22.40
Sept./Oct.
—.—
22 20
_.—
22.50
Oct./Nov.
22.10
—.23.—
Nov./Dec.
22 OO
Dec.Jau.
23.10
—.—
2 3—
_._
Jan./Febr. 23.20
2310
_._
Febr./Mrt. 23.30
23^20
—i—
Stemming: vast.
flauw
Geregistreerd 600 balen.
Deze week bg de Liquidatiekaa geregistreerd 600

Gw-ft.cim.So April.

«ni.

8 u. 1.70

M.

+ AP., val

8".

Katoen flauw althans voor spoedige levering.
'Pin op termgn:
Banka lülliton Straits Gemengd contraol
Me»
55
55>J
55
tt%
Juni
55/i
55
55
65%
Juli
55>i
55
65%
55
Augustus 55%
55
55
55>£
55
Septemb. 55%
55
55>£
October 55>{
65
55
55%
Stemming vast.
Deze week geregistreerd bij de Amsterd. Liquidatiekas 1200 blokken.
Tin zeer willig, met kooper f% boven pryzen vaa
gisteren.
Petroleum. Stemming kalm. Amerik. loco /'6.35 E.,
Mei/Juni ’6 35 E, Juli ’6.40 K„ Aug. ’6.45 E.,

MAAS.

„

—
Beursnieuws.
0 <-AI.

A.P.

2 n. gficM.

Prüsen van Coupons. Oostenr. in p. j
In Zilver .21.10—, Div. EngoUche per t'
Eng.

Kuss!

p.

E 111.92%,

+ A.P.
Dito

f 11.52,%,,

E ’l2.

Portug. p.

Belg. ’47.50-, Div. Itgksm.
Haiub. Ruaeeu (I.UM. Russen iv Goud
R. 1 1.90-, iv 'L. R. f 1.26%, Pap. Roebel
47.60,
Poolsolie p. Z. K. . \.VS%, Spaansche iv frs.
WolGoud
Piaster
Amerik.
’1.93—,
Binnenland i«he

Fransche

’-"—-"

lar .'2.45—, Mexikaanche' Dollar ’-.
Wisselkoers van Zaterdag 30 April.
Amsterdam kort 208.35 g. 208.75 p
« April.
iv
29 a -, Botterdaul kort m35
Antw.
208.75 p
Marktnieuws
29 Apr. Aanv. van Eng. Tarue 400 qrs.,
vreerode 22000 qrs., Eng. Gerst 600 qrs.,,"eeuld9
qrs., vreemde 22800 qrs.,
2900 qrs., Eng. Haver
barrels Lng.
barrels,
vreemd
Eng. Meel
zakken, vreemd
zakken.
Meel
Taruw-ladingen aan de kust
BON BEN, 30 Apr,
Ito^e-ladingen aan de
aangekomen en 3 dito en
kust ten verkoop aangeboden.
qrs-,Lijnzaad
LONDEN, 29 Apr. Lijnolie invoer
Brfroj«um--voorraad
qrs.
qrs.,
17971
invoer
6 pence hooTartce en Gerst vast, stil. Mots
ger. Meel gedrukt
ïHn-Straite f 93, dito per 3 md. f 98.
Koper-Chlli £ 45.12.6, dito per 3 md. f 48.2.6.
Zink f 22 a f 22.2.6.
Friesehe Boter 94/- a 98/-.
LIVERPOOL 30 Apr. Katoen. Verkocht 3000 bn.
invoer 8000 bn. Stemming: kalm.
BIVERPOOL. 30 April. Katoen. 2e dep. Verkocht
bn., speculatie 500 bn.
3000
Stemming : Amerik. en Surats kalm.
Amerikanen nieuw gewas lev. April/Mei 3 53,-64

„.

— —

’-"— *

—

Juli/Aug. 3 59,64,
3 53,61, Juni/Juli
Aug./Sept. 3 62 64.
PETERSBURG, 29 Apr. Talk loco 58.-, per Aug.
54.—. Tarwe loco 14.—. Rogge loco 11.50. Haver loco
$.25, Hennep loco 46.—. Lijnsaad Is.—.

Sept./Dec. ’6.55 E., Jan./Maart ’6.60 E.
Officieele noteering : Tarwe op levering weinig
veranderd; Mei .205, Nov. /212.
Oflicieole noteering; Rogge op levering hooger 1
Mei ’lB6, 187, Oct. ’165, 164, 165, 16-1, 165,
Noteering van Menne &. Thole. Koolzaad en Raap.
olie zonder handel.
Lijnolie prgshoudend; 1". Mei
I°. Juni,Au»
f 19%, T. Sept /Dec.
f
20%.
Schiedam,3o Apr. Moucwgit f 9.2o,Jenever C 14.75,
Amst. Troef .16.—, SpoeUng-dommi «wie ’0.90.
Leiden, 30 April. Aan de Botermarkt aangevoerd
354 % en 121 >fa deelen, te zamen 8290 stukken. PriJi
le qual. ’42.— fc 52.~, 2e qual. /'34.— a 40.—.
Delft, 30 April. Ter Kaasmarkt aangevoerd 13 st*
pels, wegonde 2,940 Kg. Prgs ’2l.— a 26.50.
Naaldwijk, 29 April. Op de eerste veiling van
Bloembollen m het Westland werden de volgand«
prgzen besteed: Procerpina ’25 a 30, Murillo "27,
gele Tournesol ’2l a 23, witte Pottebakker ’2O "a 22.
La Precieuse ’23, Grand Duc .15 a 17,'Joost v.
Vondel ’ls, gele Prins ’l3 a 15, lTur.uaeulée ’ll a
14, Rosé Duc ’l2 a U, Ciyselora
a 14, Jacht
v. Rotterdam ’8 a 9, Verboom ’lO ’l2
a 12, Duehesse
de Parma ’B, Rex Rubrorum f 5aB. La Reine
’4.50 a 9.—, La Candeur, Scarlet'Duc en Wouwerman ’2 a 3, allee per bed; Pink Beauty ’ll por
regel. Fgne soorten handel levendig, mindere soorten trager.
Utrecht, 30 April. Ruwarige Tarwe /"10.50 a 11.59,
Tarwe ’8.50 a 9.50, Rogge ’6.50 » T.50, Boekweit
-■—' Haver ’3.75 a 4.25,
Gerat ’s.— a 5.50,
-.— a -.— Witte Boonen
Koolzaad
’-.— a—.—,
Duivenboonen ’6.50 a 7.50 Groene Erwten ’-.— a
Grauwe dito ’-.— a
Aardappelen ’3.50
a 4.— per Hl; Eieren 3.- a 4.-; Weiboter ’-.-a
-.—, Boter ’0.90 a 1.10.
Aangevoerd
stuks Runderen. Prijzen : Stieren
’4O a 160, Vaarzen ’4O a
Pinken /'3O a 100,
Melkkoeien ’BO a 230, Kalf koeien H3O a 240, Vaarskoeien ’BO a 170, vette Koeien ’l4O a 270, magere
a —, vette dito
Kalveren
a
vette Schamagere
»
pen
a— en Lammeren
per
stuk.
a
allen
’’Maastricht, 30 April. Heden waren de prijzen ala
volgt: Tarwe
9.50 fc 10.70, Kogge flO fc 10.50, Havei
’6.50 fc 7.—, Aardappelen ’s.— fc il.—, alles per 10<
'Kg. Boter ’1.20 fc 1.32 per Kg.; Eieren ’2 80 fc 3.--per 100 stuks.
Hoorn, 30 April. Tarwe 7.25 fc 10.50,Rogge fl.—
fc 7.50, Gerst ’4.75 4 6.—, "Haver ’3.25 fc 3.75, Witte
Erwten ’10.50 a 12.—, Groene dito ’13.50 fc 17.—,
Grauwe dito ’16.50 fc 18.—, Vale dito ’11.50 fc 17.—,
bruine Boonen 7.50 fc 11.— Karweizaad 9.75 I
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W. Bewolkt.

Maastricht 30 pril, vin. 8 11. :Gewou» Hoogt» 12.70) 'i2.60
M. -f- AP., wus 0.17 AI. Wind NW. Helder.
AP
ILurtnaud. 2« April. Peilschaal iAlaasbrug) 15.18 M.
val 002 M. Itetrokkeu.
AP. of O.Ou M
Venlo, 30 April Peilscliaal 10.12 M.
was. Wind NO Bewolkt.
A
"s-llertugenbwseh. 30 April. PeiUchaal 2.28 M. + Al
val 2 cM. Wiml N. Holder.
AP
Wat»ratainl va» 30 April: Ivauaalw. (8 il. vm.) 45 cAI.v.iv.)
Am»telwet»r (2.:iu u.
i.lem (2.1)0 u. mv.) 45 cM.
(2.3(1
nm.)
45 cAI. AP.
il.
45«Al. A I".; Stmlswatm

2» Loge

-.—
-.—

Amsterdam, 30 April.
Goed ordinair Java
loco 52— cent, good average Sautos loco 42— cont
Afgedaan 301 bn. Meuado, ex Sumatra.
Middagiioteeting Java- April
, Mei 51%, Juul
40%, Juli iB%, Aug. 48*,', Sept, 4V%, Oot, 47-, Nov,
46^, Dec. 46){. .'au 16%, Febr. 46>i, Maart 40,£ et
Steiuiuiug kalm.
trekking te aanvaarden.
, M i 39;,, Juni 3S\i, Juli 38J^,
Santos- Aprii
Aangezien de directeur weder naar Indië vertrekt,
Aug. 38.^, Sept, 31%,
37%, Nov. Zï%, Dec. 37—,
en derhalve zijne betrekking, die hg belangeloos Jan. 37—, febr. 37—, Maart
36% et. Stemming kalm.
waarnam, moet nederleggen, moest er ook in deze Omzet heden
balen, omzet in deze week 3500
vacature voorzien worden. De vergadering besloot balen.
eveuwel, op voorstel van het bestuur, deze benoeSuiker prgshoudend, waarde van April-levering
ming aau te houden en inmiddels den Heer Julius
Mei f\s% aangeboden.
15%,
f
van Hemert te verzoeken, als waarnemend directeur
Tabak. Per. s.b. Prins Alexander weiden aangevoerd
te willen optreden, waartoe deze zich bereid ver1613 pn. Sumatra, als: 033 pn. Dcli Maatsehij, 600
klaarde.
pn. idem/C en 378 pn. Medau Tabak Mij .TK-Deli,
Rivierberichten-Waterhoogten.
benevens 2349 pn. Java, n.1.: 115 pn. SÖHV.BLE/
288 pn. Koelons, 49 pn. AK H, tö pn. idem B,
MORZEL.
220 pn. Plantage'T, 82 pn. Kades DJ, ISC pn. Tjandi,
TmVi 29 April. OX6 M., gewassen 0.C6 M.
169 pn. Boelah Kombah, 125 pn. Passirian.C'. 15 pn.
BUN.
403 pn. Mera, 373 pn. Ajoe, 5 pn. CMCL/HK
Kelil, 19 April. 3.04 M., gevalUu 0.01 M.
en 277 pn. idem CC.
2» April. ?.«'. M., gewaasen 0.02 M.
Afgedaan uit de hand ex inschrijving l dezer, 218
O.OS M.
Rtthrortti'J April. 2.08 A'
pn. Sumatra CC-L/Langkat tot ca, 25 et. en van de
Manuheim,
April. 4.38 ,X., gevallen «01 M.
__9 April. 2.56 H. gewassen 001 M.
tegen 4 Mei bg inschrgving aangekondigde partgen
91
M Apiil.
II u. liewmi» hoogt»

Heer en Mevr. Swab. Cavalleria rusticana. Blinde Valeria, Drama. Leer om leer, Blijspel. Part. en Faut.

’0.50,

Steam Reutel 32%.
Spek. % short % long

In de heden gehouden gewone jaarlijksche verga-

Wiml NW. Htlder.

la Loge

Aug/Sept. 42.50 RM.
29 April. Raapolie 55-.
Petroleum in loco 6.75 papier; dito dito
dito per Aug./Dec. 680 papier; Aug. Dec.

deviug

'

’0.75.

BERLIJN. 29 April. (Slotkoeraen). Rogge: April/Mal
192 50, Juni/Juli 180.25 KM. Raapolie: April/Mei 53.50.
Sept./Oct. 52.-- RM. Tarts*. April-Mei 187 50, Juni,'Jut!
186.25 KM. Spiritus s per loco 40 80, April/Mei 41.—.

Hijst. Stemming:

Cultaur-Maatscliappij Wonokitri. In de gisteren gehouden algemeene vergadering ia het dividend
vastgesteld op ’4O per aandeel; dit geschiedt
nl., nadat verscheidene belangrgke verbeteringeu
aan etablissement, enz. hebben plaats gehad,
nadat de verliespost van ’12.337 op de winsten verliesrekening is ingehaald en na de verplichte
aflossing van 20 obligatien. In de plaats van den
Heer G. Kramer te 's-Gravenhage, die periodiek
moest aftreden, werd als commissaris gekozen de
Heer F. W. Berg, te Nijmegen.

4-

( Vervolg van liet \e Blad).
Vereen. ..Hot Nederl. Tooneel." Zie Schouwburg—Van Lier (Plantage).
t-iritücl-'t'lièatre (Am»t*lntraafc). Holl. Tooneelgezelsoliap, Dir. A. van Lior. Zondag l Mei (8 u.)
Loge
Twee Weezen, Drauia. Stall. en Balc.
Galerij ’0..40.
Galerij-Loge
Part.
Maandag 2 Mei (8 u.) Gastvoorstelling vau Willem
van Zngleu. Di Familie Pont-Tliqnet, Blijspel. Stall.
1.50, Part. ’l, Gaand.-Loge
en llalc. ’2. Loge

’0.60,

rigen jare aangekondigde verkoop van den schouwburg uitgesteld; wanneer 't evenwel niet gelukt

’—

’

’

’—

’—

’

’

Mei/Juni

*

’

’

HET NIEUWS VAN DEN DAG
M' 'i

rii

i

—’

—

i

Sfcr- per HL; 2 Paarden ’BS a 158; Koeien —fc
423 Schapen ’ls.— fc 22.—; 17 Lammeren
i
f B.— fc 36.—j 94 Kalveren 7.— fc 18; 39 V&rfcens
O».— fc 22.—; 2 Zeugen ’2o.— fc 40.—; 110 Biggen
Kippen /-.— fc -.— per stuk;
S— fc 8.-5
-S- Kipeieren ’3.— fc 3.35,
Eend- ’-.— fc -.—
100 stots; 1375 kop Boter, 0.55— fc 0.57— pee
p; —HL Aardappelen ’-.— fc -.—,
Hl. Peren
fc -.—,
Hl. Appelen ’-.— fc -.— per Hl.;
■*■- Kg. Roode Aalbessen
Kg.
,
—. fc
2fcarte dito f—.— fc —.— j
Kg. Hazelnoten
#*,— fc —.— per 100 Kg.
"Edam- 30 April. Kaas. Aangevoerd 22 stapels, weg.
3*67 Kg. Hoogste prgs ’28.50 de 50 Kg.
Sduu, 29 April. Heden alhier aangevoerd 6 tal
Baring, prijs ’0.50 per tal, en 15 Kg. Bot, prss ’ß.—

’—

—

?t.—

—

achter zich. Geboren 26 April 1886, genoot bij zone
opleiding aan de Koninkl. Mil. Academie en werd
den 21 Juli 1855 aangesteld tot Sen luit. Achtereenvolgens werd hg daarna bevorderd den 5 Aug. 1857
tot len luit., den 24 Sept. 1866 tot kapitein, den 23
Mei 1879 tot majoor, den 19 April 1884 tot luit.kolonel en den 23 Maart 1887 tot kolonel.
Hg geniet ook buiten militaire kringen de algemeene achting, en zgn onverwacht heengaan, wordt
door velen betreurd.
Te Groningen heeft de Gem e en ter na d
besloten de loealen tgd te behouden.
Het bezoek der Koninginnen is bepaald van 21 tot
en met 24 Juni.
Het O. M. bg de Rechtbank te Groningen heeft tegen den heilgymnast
wegens
massage, 2 boeten van
100, subsidiair 30 dagen

Volendam, 29 April. Alhier door de ZuiderzeeGarnalen en 10 a
Monnikendam, 30 April. Heden aan den afslag
188 tal Zuiderzee-Haring. Prgs ’0.35 a -.— per tal

gevangen p.ra. 2 manden
«Jsechers
pond Aal.

»

’

(|BO stuks).
Sloten, 29 April. Op de gehouden voorjaarsmarkt
Mren 190 Varekoeien aangevoerd. Bg een stuggen
handel liepen de prijzen van ’l2O tot ’345.

gevangenisstraf, geëischt.
Door den Heer Jb. van Oversteeg, van
Amsterdam, zullen politieke lezingen wordea gehouden in het kiesdistrict Enkhuizen, en wel: 2 Mei te
Enkhuizen, 3 Mei te Andijk, 4 Mei te Medemblik en
5 Mei te Opperdoes, alles met het oog op de a. s.
verkiezing van de Prov. Staten.
Na het bedanken van den Heer P.
Verrips, is te Giesen-Nieuwkerk in de vacature
van wijlen den Heer G. Koojjman, tot lid van den
Raad gekozen de Heer D. de Kuiper.
Te Deventer werd heden den geheelen dag akkermaalshout geveild. De prgzen zgn lager
dan het vorige jaar en wisselen van 7 tot 9 per voer.

Vervolg Nieuwstijdingen.
De Minister van Binnenlandsehe
Sfcken, de Heer Tak ,van Poortvliet, vergezeld van
dw inspecteur over de krankzinnigengestichten. Dr.
Buysoh, is heden naar Noord-Holland vertrokken tot
bet bezoeken van krankzinnigengestichten.
Bede niniddag heeft kolonel W. B e g ecommandant van het le regiment vesting-

Ef eclenbeursvan Amsterdam.
Frijscoura.it opgeu.anks.'!door de
Ttntniging voor den Effectenhandel
De wet ecu t aauget. Oblig.
zijn in gebreke.

Zaterdag 30 April.
fffrige
Imuo-

Hosg.

Me
sic
WK* Stuatalbndsaii.
Nederland.vtll.l
I
TIM/4 Ot. W.Scbnld 211
791/8 791/4
8 941/2 945/8
»l/2 dito dito

dito dit»
31 1001/2 tCOS/g
I0(Bh« Oblig. dito
311005/8 1003/4
lOetl/16 ditoltecep. 1892 3| 1005/8 1003/4
■flßl/4 ,r.A»i»rt.Byiid3J
België. Oblig.Hl

"*<"

48
47
65

. ,

r"jH-ift

_

Laagste Hoogst»
Votio
dito dito Obl. 4
101
95
Petrol. bronn. A. 95
96

Laagste. Hoogste.

;BubsMie Boud. 61 473/8 483/8
Chiapas. 0. v. Obl.
Arg.-Bep.WN75
Bra*i.le.O.. .1.
m...

ixtt'-t

StVj-M.MrtMrt

*

41

'4 5
:Z 3»:::::'.:.4*U
stil
203/4
581/2 Leen 188»

£'Si *

van een lezenswaard artikel van Mr.
Eduard van Tsoe-meiren over| het Vondelpark te
Amsterdam, met eenige afbeeldingen.
Slotkoersen van in de officieele Prijscourant voorkomende Effecten.
Aan de Universiteit te Leiden is het
Nederland
Obl. 100#. Do. 1892 1003». —2e Ooecand. examen in de godgeleerdheid, le gedeelte, afbersche Leening 61j*f.
N. H. M. Eesoontre 120%.
gelegd door den Heer C. Spoelstra.
Het theoretisch apothekers-examen Warschau-Weenen 128. Zw.-Noorw. Spoorw. 15%
is heden met goed gevolg afgelegd door de hh.
Delfzijl
J. Knoppers, D. Verhulst en J. E. H. van Waege61.5 +35 nw. 8 Helder I S 9 4
Groningen... 64,5
3,7 noord 1 I. bew.j 42
ningh.
7 1
Helder
65,1 +
5,2 went 4
7 l
-f
43
Akte-examens 1. o. Amsterdam 29 Apr. Amsterdam. 650 + 4.3 nw 1 Helder'
1. bew.j 4ï
8
Onderwijzeres. Geëx. 6, gesl. 4: Mejn. S. J. A. Meger, Utrecht
66,0 + 4,3 wnw ö bew '48—6
65,8 -f- 4,4 voord 3 1. bew j 44
M. W. Speenhoff, V. L. C. Winckel en H. J. van VÜBuingeu.
8
65,3 + 4,0 „
Maastricht
1 bew : 41 —10
Vlissingen, allen te Haarlem.
2,5! ooat 5 „ 144+6
54,7
Bodo
CliifUiauuM. * 473
!tó west 3 betr '43+0
7,6! wiw 1 *. bew. 4!
Berichten omtrent fondsen voorkomende Bk^deenne«. * 53,3
8
♦ 58,5
Ha[iaranda. *
1,6 oost 4 betr
op de officieele lijst. Over het algemeen had de
38 + 7
+
60,9
stil
1,0
Heruosaud
37
->
Buitenl. Staatsfondsenmarkt een gunstig verloop en
0
* 56,7 2,4 wew 4 „
43
wel in hoofdzaak voor Oblig. Venezuela met vraag Stockholm
Wfoby. ...»" 59,3
2,8
zw
4
1.
41-1
bew.
voor Londen; alleen waren Spaansche wat flauwer Uelsinfors * 611,7
1.7| azo 4 betr
+ 0,4:
46+61 3
op Parijs.
St.i)inoway.
59,9
west 4 bew
46
Amerik. sporen voor het meerendeel wat hooger,
temperatuur
ligt
De
nog meest beneden normaal,
met eenige meerdere affaire in Common Shares Rio.
vooral in Midden-Europa. Hoogste temp. 53' Pah»
Hollandsche Staatsfondsen % % lager.
te Nioe, laagste 35° Fahr. te München.
Buiteulandsehe meerendeels % a %, zelfs VeneGisteren 's aronds te 7 uur.
zuela % ui pCt. hooger, Spanje evenwel % zwakker.
Grootste verschil in Nederland
H. 2.2 G.
Van Industrieelen waren Deli-Mü. en Seneinbah
hedenmorgen (8 u.)
H. 1.1 O.
1 a 3 pCt.
Verwachting Wiuil: NO.
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.
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Laagste lloogsls

Vorige

131/4
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7^
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73/8

Laagste Hoogst»

1015/8 dito l 20-100 51101
7012 Trau»c.N,,w. Obl.il 72
65
W.ioh.el S,„v.A.i,l 85

33/g Ct. O.U.S. Fr.7
35/«. Oert.Col 1..G.7

dit»-»t» OWig. 4

'v:;" 5

———

....

Wl

,g„. , .... .

T.

%

Amerikaansche sporen verbeterden % a 1 pCt.
alleen Oiegon Short Line 1 pCt. flauwer.
Berichten omtrent fondsen zonder officieele
noteering. 4 pCt. Portugal 30, 30J4, EquitableHyp.
Bank 100; Oblig. Koper-Mg. 5%,, %, %.

Eigen Haard bevat heden het e erste

W^W
Louis Cl h O

NBT"'£'"/""
ito

williger.

gedeelte

*v. i aKeiv. win.

'

Aandeelen Staatsspoor stegen 1 pCt.
Warsohaa Weenen 1%, Russische sporen % a

moeten opgeven.

lMll/4

»»

-.C01umb.0.73 4.o

oo

5e BLAD.

De gezondheidstoestand der K oningin van Itumanië (Garmen Sylva) is, naar
men nit Pallanza bericht, weer minder goed.
Soutendam.
Kolonel Begermck heeft eene eervolle loopbaan Zg heeft de voorgenomen reis naar Sakburg

PW 50 Kg.

y<

1892

artillerie te Utrecht, die met ingang van 1 Mei op
pensioen ie gesteld» op plechtige wijze zgn oontmando overgegeven aan zgn opvolger, kolonel

—

—
—
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VAN DEN DAG- VAN

tflBT NIEUWfc

AdVM'lciiltön.
regels

van 4 of minder
ledere regel moer

27^

Heden overleed te Lochem, in
den ouderdom van 63 jaren, onze

1.15
Cent

’

Vervolg der Familie-Adver*

ten l.iên uitliet, die Wad.)
Den 7en Mei hopen onze geliefde

...

Ouders:

P. VAN PARIDON
J. VAN VELSEN,

hnnne 60-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Namens hunne Kinderen, Rehuwdèn Kleinkinderen.
Baarn, 29 April 1892.

Den 15n Mei hopen onze geliefde

J. C.

en

hunne 25-jaiige Echtvereeniging te herdenken.
Namens Broeders en Zusters,
J. C. HUUSSEN Jr.
Nieuwer-Amstel, 2 Mei 1892.'

van

P. BOOM
en

A. J. VAN TILBORGH.
Baarn, 2 Mei 1892.

Ondertrouwd:

LEONARD JAN GOEDHART
en
SJOUKJE DE BOER.

.

)28 A n 1892

)

J. KLEUN.
)29 Apl il 1892
Asperen,

.

(2613)

WERFF I.Hz.

Uit aller naam :
Wed. J. v. d. WERFF—Sinia.
Leeuwarden, 28 April 1892.
"IToor de vele bewijzen van deelT neming, bij het overlijden van
mijnen geliefden Echtgenoot,

betuig ik mijnen hartelijken dank.
Wed. A. VELTHUUSEN-Stam.

80-4-92.

Familiën MOS en SMEENGE
betuigen hunnen dank voor do
vele bewijzen vau deelneming, bij
het overlijden van haren geliefden

De

Vader ondervonden.

.

Voor

.

lgk ondervonden.
Alkmaar, 27 April 1892.

Getrouwd:
en

J. ZANDER.

Echtge-

noote betuigen, ook nameus hun
hun hartewederzijdsche
lijken dank voor de vele blijken
van belangstelling, zoowel voor
als na hun Huwelijk ondervonden.

Gehuwd:

GERARD HENDRIK RISSIK
en
WILHELMINA

van Leijdenburg.
Heidelberg, 30 Maart 1892.
Transvaalsche Republ. (Z.-Afrika).

BAUSCHER.

Haarlem,_ 29 April 1892.

Heden overleed, tot diepe droef-

Kinderen,
heid van
Behuwd- en Kleinkinderen, onze
innig geliefdeEchtgenoot, de Heer
P. PLANTENGA, in deu ouderdom
van ruim 77 jaar.
Wed. J. A. PLANTENGA—
Camvhuis.
mjjne

Wageningen, 28 April 1892.

onze innige
Heden overleed, totgeliefde
onze zoo
Zoon
en Broeder FERDINAND FREDERIK CHRISTIAAN DARTELS,
jn den ouderdom van 48 jaar.
Wed. J. H. LEERS—
v. WOTKI.
J. H. LEERS.
W. P. A. LEERS.
Amsterdam, 28 April 1892.

Heden overleed, tot onze diepe
in den ouderdom van

81 jaar, onze geliefde Moeder en
Behuwdmoeder, Vrouwe JEANNE

MARIE LOÜISE PETRONELLE
Wed. den Heer
VAN
Jan Hendkik Beukeb.
J. H. BEUKER.
!
B. BEUKER—Van Heukëlom.
j. m. b. beuker.
av. g. beuker-

Voor direct gevraagd een
flinke MEID of NOODHULP,
R. K., goed kunnende koken
en werken. Zonder beste getuigen onnoodig zich aan te
tot 120 Gl.
melden. Loon
916,
lett.
N. vjd D.
S
TJ
Adres
DE MEESTER—STBICK
MaasVAN
kade 8, Rotterdam, vraagt tegen
1 Augustus eene bekwame
als
DIENSTBODE, P.

Meid-Alleen

een

(met

meisje).

Dag-

(2625)

DOOK

E. BILLER.

—

BILLEK).

(WÜTKE

1 dl.

Kl. 8". Prijs
Geb. f 2.75.

’

2.25

—

i éen H.L. puike Aardappe- H
1 len franco

Bê*2£3

Een historische Roman, maar
van het begin tot het einde amusant, vol echte gezondemenschen.
(Tijdspg., Vadert, Ind. Merc,
Lecsw., Huisvr.).
Uitg.

_-

Dr.

(261G)

[
|

ii.

livdnn

jydtjJL I
§

s

Hoofdstuk XXX
de
behandelt:

vroegere en tegen-

woordige wjjzev.

Verpleging der

Krankzinnigen.

_

.
Een dl.Kl B°.H
1ö«'

DOOR

a

cö

inhouds-

tl C. A. THIEME
Rg^mffll______________B__Mß

Vertaald

?

'"^

H 0

ZlullllW"!

Cas-Koffiebrandc.rs.

uitvoer,

krjjgbaar.

Ip

7q1!111ïï

Prospectus met
opgave alom ver-

MONINH.

HENNEMANs
K

door Amsterdam.
bjj Steenwijk. BSE3

Nieuwe Uitg.
«aiïsssaaßaS

van H. C. A. THIEME,

Njjmegen.

Yoor/3^~|g

I

Dr A

§

üagmeisje.
Wordt terstond gevraagd een
flink Dagmeisje, goed met Kinderen kunnende omgaan. Zich in
persoon

te vervoegen :

?

.*■

In «rootten van af % ons
tot 60 KG.

Fooi- HH. Branders en HH. Makelaars, voor Huishoudelijk gebruik,
Hotels, enz.
Eranco toez. Geïll. Prjjs-Courant.
Bö K. F. HENNEMAN, Den
Haag, en de Agenten -. J. PEIGNAT &
Amstordam Wed. J.
C. MASSEE & Zn., Goes C. K.
MIEDEMA, Leeuwarden; J. J.
BKUNS Jr., Arnhem,enz. enz. (2600)

ji

i

oo ■___!'

||
,T"
PARK^

ALETRIBO

iIIUNKËMÜLLKK

Wetering-

schans 157, 2e étage.

Wordt gevraagd:

gemeubil.
hooger
2022)

\kWv\Wfiw
\MrWffW
'V
WBSi
M"'"'-'ir
JlrpM'iC^.

Kinderen

god. 4 a 5 weken, eene Kamer,
met Verpleging, voor eene Dame,
omtrek Fredenksplein en Amstel.
lett. P S 914, JV. v/d D.
Adres

’

o^ls.

l>o Directie behoudt zich het
recht voor, den toegang te weigeren
aan wien zij zulks noodig oordeelt.

LKXIS Corsd-Magazi]aeii.

KALVERSTRAAT 186,
2e huis vjd Heiligenweg.

'l
Bal/

m~i \', f Vl| Ïïf

gegarand.

%|j-:
%|

Ijl j/

fes?

j»j jiigj

_

W/lfflïliJ*^

;JS\
Jtfe
£MW\ :3f\
|l
gs\m

H Rechthouders.

Wed. KIRCHMAN & Go.,
Kalverstraat 112.

Te Huur:
Bovenhuis,

Telephoon 872.

Groote keuze in

een Tweede
aan
deu hoek Amsteldijk en Hoedema-

H. H.

in het

Café

de Unie,

Heeren-Equipage,
in Limburg, wegens afschaffing
Koop .- Donkerbruine ler, 6

te

j.,

1.G7 M., vertrouwd in tuig en onder
den man, pr. /'525. Coureuse met
Kap, prijs ,/'2OO. Coupé, pr. ’225,
Tuig pr. ./"65, alles uit bek. goede
fabrieken 'en in besten staat.
lett. VIJ 919, N.vjdD.
Adres

principe om geen goederen
aan te bieden, welke nieuw of pas
gerepareerd zijnde, (.(oor schijnbare
goedkoopte tot aankoop verlokken
en doordien alle fabrikaten worden
afgeleverd niet dan nadat ze in
hare doelmatig ingerichte werkplaatsen, onder uitstekend toehaar

zicht, vooraf voor ons klimaat

zijn ingericht, en vooral ook ra»
hare gewoonte om eccntuetsls teleur-

stellingen afdoend te vergoeden.

Reparatie. Yerbnren. Ruilen.
Franco plaatsing
in huis, zonder

risico voor kooper.
Als de goedkoopste wordt

MD

nD' de „ANSINGH"-Pioratno
(9447)
algemeen erkend.
jaS?- Men

vrage inlichting.

In Eigenbelang
vergelijke men bij

het aanschaffen
van Linnens eh Servetgoederen onzequaliteiten en prijzen.

Franco verzending van btalen

alleen naar hui ton. BRUNING &
MÜHREN, Amsterdam, Nieuwendjjk 150. Gevestigd 1804. Leveranciers van vele eerste Hotels en
(1981)

groote Inrichtingen,

Het KANTOOR van den Deur-

"Wfl rï.T*fi £* 1*

Tl. F. lENA&É CHALLA
de
is verplaatst naar

de
Leidschestraat 749.
bij

Het Kantoor van

Adaiocaat en Procureur,
is VERPLAATST naar de

Keizersgracht

602

b/d
(2331)

en Stoffeerder.
"X^ÖÏNir¥cubHmak<T
leveren
uiterste billijkste
te
stijlen,
in alle
tegen

Meubelen

prü?-en. Fabriek en Magazijn, Amstel b/d Kerkstraat 256-

het MAGAZIJN

Wolvenstraat b/d Keizersgracht.

Amsterdam, 30 April 1892.

VERHUIST 2 Mei naar de

29 April 1892.
Tot onze diepe droefheid overleed heden, in den ouderdom van
42 jaren, onze geliefde Broederen
Zwager, Mr. NICOLAAS LUCAS
JAN VAN BUTTINGHA WI-

der

Mr. P. A. VAN BUTTINGHA

WICHERS.

J. C. VAN BUTTINGHA
WIC HERS—BRUMUND
G. G. VAN BUTTINGHA
WICHERS.
M. J. A. VAN BUTTINGHA
WICHERS—
VAN DEN HAM VAN HEUST.
(2619)
Leiden, 29 April 1892.

28 jaar,
'Een Jongmensch, P.
nog
thans
Rijksbete.,
geziene
met
jonge
wonende,
zonder
plaats
kleine
Dames, zoektkennismaking met
20 a 26 jaar, fortuin
lief Mei-je,
bijzaak. Geheimhouding verzekerd.
motto Vertrouwen, bö
Brieven
voorkeur met Portret, N. vjd Dag.

"Wollen ca

Katoenen
gevraagd,
om daarmede
Stalen
voor eigen rekening te werken.
lett. IJ A 921, N. vjdD.
Adres

5y ü^**
O
B_J<

20.

GEZ. BOOM.

den verzenden wjj franco een
LIJST, bevattende tal van Firma's in allerlei Branchen, welke
solide Agenten aoeken.l
STEENMEIJER &
Amsterdam.

"

@

Compagnie,
XKoninEspleinN°.l2,Ainst.X
W. H. VAN BREDA KOLFF

en Echtgenoot*
Marseille, 1 Mei 1892.
A/b ss. Calédonien.
P- P- c-

M. M. W.
hoogst aan-

In orde ontvangen,

genaam.

liefst

V

... .

vind ik goed.

,

Dinsdag.

2 Mei

& ZOOH
JAN LEENDERTZ
naar
ROKIN 30.
Dr. ALETTA H. JACOBS,
is VERHUISD naar de Tesselschadestraat 15, bü de Vondelstraat. Spreekuren: dagelgks
van I—3 uur. Zondags niet.

(2582)

OTiIKÖIITfiREN

is met Kantoor en Woning

VERHUISD:

naar PRINSENGRACHT 512^

OARMEIJEIUjCziu
Vertegenwoordiger van

A.LEVY-FlNGEßetsesfils,
Parijs, Brussel, Lille, Bordeaux*

Tours, Bazel.
Eenigo Depöthouders der Engels
sche Vernissen van MANDER
te Wolverhampton,

Verhuisd van
KROMME WAAL 9 naar

f

llelnicrsstraat 12*.

Kerkstraat b!d

Machin. Wasch- en Strijkinrichting van A. C. VAN DONK,
van Lijnbaansgracht 248 naae

Utrechtschestraat 389

le Uelmersstraat 141.

Het Kantoor van

HET

.S
wordt metl Mei VERPLAATST
van Damrak 99 naar

is vanaf
van Reguliersbreestraat 21, naar\

VaiiHaap,S|HJcr&Co.
f Tice-CoMaat van Brazilië
'peelgoedj'abrikauten,
heden Verplaatst'

menwenflljk 226 ïl Dam
(Ingang Eggertstraat.)

Prinsengracht 814,

hy de Utrechtschestraat.

Kennisgeving.
VERHUISD:

NIET te spreüer^

"Pctténfiibriek.
ENGROS.

Amsterdam.
Magazijnen van

D.
Kantoor en
SCHIJFFELEN, zijn Verplaatst
(2023)
van Damrak 52, naar

Keizersgracht 179.

pgT 125 Kalverstraat. boek Taksteeg 125, ~WÊ
vervaardigen -.

„RUIM
mot en zonder

Ateliers
Heeren
blauw Cheviot 2-rrj bewerking.
uitmuntende door smaakvolle
I
Tegen toezending per postwissel van onderstaande bedragen, worden den geëerden begungjj stigers franco door het geheele Rijk toegezonden :

JT
O
VOOR HEN,
JL
%gT
ÈpeieApniiireiiweiiscW. JL
m—3
Tegen postwissel van Ben Gul-

X Reis-Kamerpotten T
#
vouwbaar.
®
X Amst. Caoutchouc- T

Aiasterüamscbe
Potgieterstraat 37.
Tram-Omni
bns -MaatHcliappü
in likwidatie
Verplaatst:
is verplaatst naar de
de

Zeldzame Aanbieding,

deed, onder leiding van bekwame Coupenrs.

Amsterdam.

Het Kantoor van de

De DIRECTIE van het „GRAND MAGASIN AU LOUVRE",

_J^ DRIEDUIZEND"
Zijden Lapellen,

IPINCE-NEZ

vau af 75 Cent
voor eiken leeftijd bjj (6441)
JULIUS ADLEB,, Dam /( o«4

Het Kantoor der Maatsch.
tot Exploitatie van Bouwterreinen „Potgieter" 13
verplaatst van Leidsche-"
gracht 67 naar

tusschen
GELDERSCHEKADE en KROMME WAAL.

ken, 2e gedeelte.

Wed. J. WURFBAIN-Beukeb.
Wed. D. LANGE—Beukeb.
H. E. BEUKER.
M. BEUKER—Beukeb.
L. VAN DER VIES-Beukeb.
H. G. VAN DER VIES.
H. W. BEUKER.
(2611)
Amsterdam, Baarn, Haarlem,

(236(5)

Blauwburgwal 8,
LÖFIS
J. P. HeelALTINK
UDIÏÏKT
is VERHUISD naar
en Verloskundige,
N. Spiegelstraat,

Eceteü, Petten en Fimrioren

OPENING
lIEDKNAVONO
van
van

29.

I^Pam h^ekViscLsteeg:.

te AMSTERDAM.

h/d Vijzelstr. 971.
Tot nadere aankondiging

Postzegelveiling. bij Garens, Zie, Kamen, Wel, Sajei en Aanverwante Artikelen

Maandagavond
G. THEOD. BOM &
Spuistraat 135, Amsterdam, voortzetting dei-Veilingmet diverse
Zegels, Albums en Handboe-

kochten, haar blijkbaar met klem
recommandeeren, is een gevolg van

8„

opvanging der TJrine
g bij Zieken en Zwakken.
| JULIUS ADLEB.

OüDSCIIANS, L. LANSDORP,
E.
S.
Dr.
naar de PRINSENGRACHT
voorheen Buffetpachter

tot lage prijzen.

,

§ ter

Vischsteeg,

Verhuisd:

kerstraat. Huurprijs ’2OO. To
aanvaarden half Mei a. s. To
bevragen

Instrumenten van de Firma

§ Prins Heiidriltkad» 100,
«

baleinen in den rug (als nevenstaand model), ’1.4",
’2.10.
.:f
Speciaal soliede Corsetten voor fiMjJi :, J; Jjipl
corpulente
figuren,
tot lOC cM.
NyP^
m -wijdte voorhanden. Goedkoopst adres voor Buikbanden en Sj

"gevraagd,

of andere

Mr. A. C N. PIEREN,

echt
balein van al'’ 1.75. Corsetière
Corset (als nevenstaand model)
met balein f4.25. Meisjes- en
Kindercorsetten met schuine

JÊÊ'i/FWmk.
yW/v'ïï"#':WfeP
(Hl J r

PIAMINO's,
ORGELS

S. POLDBUMAN.
Geopend van des vm. 9 uur.
Abonnement bij den Pikeur C.

HOPMAN te bespreken in het Park.
Toegangsprijs per persoon ’0.25

Corsetten met

van jaren verstrekf-n zijn,
zij die nieuwe of gebruikte

Prinsengracht

Grootste en meest gerenom- ,-^y
meerde magazijnen van uitslui- | jr'fêgtfrêÈ&Ên
tend Fransche Corsetten, van 1

o£§Sa|K%SlH«

Dat, ook wanneer na den aankoop

iMeIOPEEING
van de
Manége en Rijrursus,
onder directie van den lieer

LEIDSCHESTRAAT 103,
bjh Leidscheplein

Van RINKHUIJZEN.

Ontvanger

bij de Nieuwe Keizersgracht.

Plantage.

Adr.'fr0., lett. N P 912, N.vjdD.

een
Bevallen
M. VAN SANTEN—

in leven

Amsterdam, Binnen- Amstel 61,

Eene Deensche Hofgeschiedenis
uit het einde der XVlde Eeuw.

(

Villatje, huurprgs niet
dan f 151) k f 200.

van

gemeente Leiden.

KUNSTTANÖEN,
nieuwste en fijnste constructie,
J. J. LEVISON, Tandarts,

Onder den

Leerlingen. Zich te vervoegen
Maandag van 8 tot 10 uur, Au Petit
Paris, 136 Warmoesstraat.

Zomermaanden, een

Amsterdam, 29 April 1592.

mij,

’2.90
’2.25 ingenaaid,(1819)
in linnen band.

Mode-Werksters en

In eea Bosclu-yke streek van
Gelderland of Overflsel, voor de

Bevallen van een ZOOS,
A. C. E. COOPS,

Tweede druk.

HEERLIJKE ROLLADE
Sauce.
2,
6-pondsblikken geheel gereed
ponds ’0.85 p. blik.
ponds 1.15
6 ponds 1.60

ö

die, mede ook namens wederzjjdhunnen hartelijken
Bche
voor de vele blijken
betuigen
dank
bij hun Huwebelangstelling,
van

Hoorn, 29 April 1892.

DOOB

Dr. P. H. RITTER.
Prijs

5e BLAD,

1892

tal

GOEDKOOP RUNDVLEESCiT"
met
in
4 en
2
4
—
—
Firma B. W.
’ VAN LAWICK. ’Keizersgracht 329, Amsterdam.

§21

Ks. WILLIG
en
G. GOVERS Md.,

F. NIEUWPOORT en

voer Bingoede getuigen

van

voorzien.
Adres fr0., lett. C, Stoomdrukk.
KOELOFFZEN & HÜBNEB, Amst.

(2627)

Getrouwd:

F.

fats.

te

Ethische Fra-gmenleo

H.H. BARBIERS.

Terstond gevraagd een bekwaam
Barbiersbediende, bij JOH.
VAN ZIJL, Amstelstraat 31.

goede

Zalt-Bommel, ) 2g AprU 1892
)
Zaandam,

i

direct, voor een Hotel le rang, in
eon der Prov. Hoofdsteden, een

(ücvraagd:

:

J. A. JELGERSMA
en
C. C. FRANCKEN.

de blijken van deelneming,
ontvangen bjj het overlijden
van onzen geliefden Vader en
Behuwdvader, den Heer Z. S. DE
HAAN, vroeger Notaris alhier, betuigen wjj onzen hartelijken dank.
F. DE HAAN.
E. REUYL-DE HAAN.
Mr. H. REÜYL J.Jzn.
C. L. HAVERSCHMIDT—
DE HAAN.
N. T. HAVERSCHMIDT J.Hzn.
(2629)
B. L. C. DE HAAN.
Leeuwarden, 30 April 1892.

te Heusden.

.

Bg de Eirma J. L.
utrecht, verscheen:

Gevraagd,

Schetter te Hotaesteres.

bekwame IJzerdra:ders. Adres :
WIEGEKINK en TERWINDT,

en

)

d.

Terstond gevraagd

Ondertrouwd:
STOORVOGEL
P. A.

J. v.

Assen, Elburg, Hoogeveen,
30 April 1892.

C. A. DE LA LEIJNE,

Joure,

Behuwdvader, de Heer

Vader eu

HENDRIK VELTHUUSEN,

en

Ouders:

geliefde Echtgetoot,

MAANDAG 2 MEI

op haar eigen

Men gelieve daarbij in
van af de henp
onder de armen over het vest gemeten, en voor do Pantalon : de zjjlengte
verlangd
wordt.
lang
B—l2
of
kort
Jongens
jaar:
hielen;
voor
of
de
Pantalon
tot de
van
Gekochte Kleederen, om welke reden ook niet naar genoegenbevonden, worden, mits met
| gedragen, binnen de stad na acht dagen en buiten na veertien dagen nog franco ingeruild.
Jgf
WÉT Heeren Winkeliers in de Provincie genieten extra rabat.

het Cafê-Bestanraat Abattoir»
AMSTERDAM.

Betuigt door dezen tevens zgn

welgemeen den dank aan allen, die
hein gedurende tal yan jaren ia
zijne zaken begunstigden, en be-

veelt zich beleefd in zyne nieuwo
Zaak aan.

KANTOORBOEKHANDEL

B. G.LEPPER & ZOON
is verplaatst naar

v

Warmoesstraat
146
Teleph. No. blijft 425.

S

H. G. TELLING,

W

J_^

JHL
Hl

f 12.50. JL
MT HEEREN COLBERT-COSTUUMS
9.25.
leeftijd 12—16 jaar
SST JONGEHEEREN
7.50. A
8-12
®ST JONGENS
bovenwvjdte

„„
„„
„
„
Centimeters slechts te vorinelden, voor 't Colbert: de

Station Alkmaar,

m^a

M-J

*mf

JL

VEBHUISD:

.

i

I

'

M et se l a a
van Prinsengracht 55,
"aar Prinsengracht 7 9.i

Het Kantoor enMagazijn

van JOH. P. BECHT <

isVERPLAATSTvan Singel 42)
NAAR

0. Z. Voorburgwal 249

;f J

\

hoek Grimburgwal.(2612^

——:

Plaatsgebrek noodzaaktons<
vele Advertentiënuittestelleijf

Stoomdijikkerg van
m
BOELOFFZEN & HUBNER feAmsterdam.
' --.

HET NIEUWS VAN DEN DAG

Zesde Blad.
LEESTAFEL.

Twee onlangs aangekondigde uitgaven van de
firma J. B. Wolters, te Groningen, verdienen
in hooge mate de belangstelling vau alle beoefenaars van onze Vaderlandsche Geschiedenis en
van onze 17e eeuwscheLetterkunde. Wij bedoelen

de Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, door
Prof. Dr. P. J. Bl o k, en Be Gedichten van Constantijn Huygens, naar diens handschrift uitgegeven door Dr. J. A. Worp. Van beide zeer
omvangrijke uitgaven is sinds eenige weken het
eerste deel verschenen, hetwelk eenigszins het
karakter doet kennen van hetgeen de schrijver
beoogt.
Het werk van Prof. Blok beoogt te voorzien
in eene inderdaad sinds langen tijd bestaande
behoefte. Er zgn in onze taal verscheidene werken van grooten of kleinen omvang, waarin onze
geheele Vaderlandsche Geschiedenis behandeld
wordt, van de vroegste tijden af tot op den eigen
leeftijd der schrijvers. Men denke aan Wa«-enaar,
Bilderdijk, Arend, Van Lennep, Beeloo e? a. Op'
hen is een tijdperk gevolgd, waarin de grootere
uitbreiding en diepere opvatting van het onontbeerlijke bronnen-onderzoek (vooral archiefstudiën) eene tijdelijke staking teweegbracht in het
schrijven van werken als de hierboven genoemde.
De bestudeering van den archievenschat en de kennismaking methetgeen door geschiedschrijvers in
de aangrenzende landen over ons verleden werd
aan het licht gebracht deed bij herhaling zien op
welke zwakke gronden vaak onze voorstellingen
van dat verleden steunden. In plaats van eene
schildering van het groote geheel, waartoe de
elementen vooralsnog ontbraken, ging men zich
gedurende jaren achtereen zetten tot het nauwkeurig onderzoek van een bepaald tijdperk en
had daaraan voorloopig werk genoeg. Wij kwamen in den tijd der monographieën, en het is
bekend hoeveel voortreffelgks op dat gebied is
geleverd j van de dooden volsta hier de naam
van Bakhuizen van den Brink, van de levenden
die van Pruin.
Toch kan het geen verwondering wekken, dat,
nu zoovele verschillende tgdperken onzer geschiedenis opnieuw waren doorzocht en reeds
een aantal belangwekkende ontdekkingen waren
gedaan, wederom het verlangen levendig werd
naar eenig werk van grooteren omvang, waarin
de uitkomsten van zoo velerlei partieel onderzoek met elkander in verband gebracht en tot
een^ geheel zouden vereenigd worden. Twee
pogingen in die richting hebben ons reeds bereikt de eene voltooid, de andere halverwege.
„Het Land van Rembrand", van wijlen Busken
Huet, gaf een algemeene beschouwing over onze
beschavingsgeschiedenis tot in het begin deivorige eeuw; de „Staatkundige Geschiedenis
van Nederland", door Dr. D. O. Nijhoff, bedoelt
(blijkens den titel) de historische ontwikkeling
der Nederlandsche natie bij voorkeur van hare
staatkundige zijde te bezien. Beide schrijvers
plaateten zich alzoo bg den aanvang van hun
werk op een bepaald standpunt. Eene geschiedenis van het Nederlandsche volk, zooals de
historische studiën der laatste veertig jaren
eenigszins het recht geven te verwachten, gaven
zq niet en wenschten zij ook niet te geven.
Dit laatste daarentegen is wel de wensch en
het uitgesproken doel van Prof. Blok, den Groningschen hoogleeraar in de geschiedenis, een
der uitnemendste leerlingen van Fruin, en die
zelf door menige belangwekkende monographie
zgne sporen op historisch, gebied reeds sinds
lang verdiend heeft.
Een blik op het eerste deel zijner „Geschiedenis van het Nederlandsche Volk" doet terstond
zien welke hooge eischen hij zichzelf gesteld
heeft en hoe hij daaraan denkt te beantwoorden.
Dat eerste deel omvat het Romeinsche tijdperk
en de Middeleeuwen. De loop der historische
gebeurtenissen wordt daarin bij voortduring in
verband gebracht met den maatschappelijken
toestand in de tijden, waarin die gebeurtenissen
voorvallen. Het eene dient daarbij beurtelings ter
illustratie van het andere, en de lezer ontvangt
den indruk, dat in sommige opzichten de
gebeurtenissen haren invloed deden gelden
op de toestanden,
doch even vaak die
toestanden zelven wederom op volgende o-e-beurteniseen. Dat wederzgdsche inwerking treedt
o. i. vooral sterk op den voorgrond bij de behandeling van de feodale maatschappg in
het tijdperk vóór en tijdens de kruistochten. In
eene reeks van hoofdstukken wordt de merkwaardige maatschappg in hare verschillende onderdeelen uiteengezet, telkens toegelicht uit de lotgevallen der achtereenvolgende vorsten en de
onderlinge verhoudingen der tallooze kleine
leenstaten. Men wordt ingewijd in de beteekenis
van het middeneeuwsche begrip van landsheer,
van de geestelijkheid, van den adel; men vindt
hier hoogst belangrgke bijzonderheden over het
leven der bevolking van het platteland en over
de in dat tijdperk allengs opkomende steden,
enz. enz. Het geheel wordt besloten met eene
beschouwing van „de bronnen onzer geschiedenis vóór 1300."
Het ligt voor de hand, dat de schrijver, volgens deze opvatting vau zgne taak, zich niet kon
of wilde houden aan de van vroeo-er traditioneele
opvatting van de historiographie, alsof deze in
de eerste plaats beoogt:
geregeld verhaal
van de opvolgende gebeurtenissen." Integendeel;
er wordt door hem bij don lezer eene niet geringe
kennis van die gebeurtenissen en van hare geregelde opvolging ondersteld. Wie zich tot dusver
weinig of niet met de beoefening vanonze geschiedenis heeft beziggehouden, zal hier, vooral wat
het zuiver staatkundig gedeelte betreft, vaak een
harden dobber hebben om zich een juiste voorstelling te maken van zeer veel, wat door Dr.
Blok slechts even wordt aangestipt en niet in
bijzonderheden toegelicht.
Toch is dit niet de schuld van Prof. Blok.
Hijzelf wijst (op bL 357) de reden aan waarom
het niet anders zijn kon en niet .anders zijn
mocht.
„Wat wij"
zegt hij
„van de geschiedenis
dezer streken vóór 1300 weten, is stukwerk. Van
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enkele jaren is ons vrij wat, dan weder vaneen
gansohe reeks volgendezoogoed als nietsbekend;
hier steunen wij op een vertrouwbaar berichtgever, onmiddellijk daarop ontzinkt ons die
vasfce grond geheel; bg uitzondering slechts hebben wij een uitvoerig verhaal, gewoonlijk niets
dan eenige korte aanteekeningen tot onze beschikking; een enkele maal zien wij een toestand
zich langzaam en geregeld ontwikkelen, meestal
komt hij als het ware kant en klaar uit de lucht
vallen. Met een enkele uitzondering zijn de ten
tooneele gevoerde personen voor ons marionetten, wier dikwijls verrassende evolutiën worden
beheerscht door ons onbekende beweegredenen.
Zelfs van mannen als graaf Willem I en graaf
Ploris V van Holland, die toch reeds uit later
tijd dagteekenen, als Otto II van Gelre, als
Gwy van Dampierre, als de drie Brabantsche
Hendrikken, kunnen wij ons geen heldere voorstolling vormen: hunne daden zijn grootendeels
onverklaarbaar, hunne leidende gedachte niet te
grijpen."
En nu heeft Dr. Blok zich met zorg onthouden
van hetgeen zoovelen zijner voorgangers in vroeger jareu deden, wauneor zij dat onverklaarbare
wilden verklaren: hij heeft zgne eigene phantasie zooveel mogelijk het zwijgen opgelegd en,
waar hij geen wetenschappelijk verdedigbare verklaring kon geven, de zaak liever onverklaard
gelaten. Vandaar dus de vele open plaatsen in
den schakel der gebeurtenissen.
De bezwaren, waarmede de schrijver in dit
eerste deel
door hemzelf „een zeer moeielrjk,
maar niet hot aangenaamstegedeelte" genoemd
te worstelen had, zullen natuurlijk gaandeweg
minder worden, naarmate wij in volgende deelen
de 16e en 17e eeuw mogen naderen. Metbelangstelling verbeiden wij zgne voorstellingen en
beschouwingen over die tijden, waarover het
archieven-onderzoek zooveel nieuws heeft aan
het licht gebracht, hetwelk nu tot een groot
geheel kan worden vereenigd. Moge de hoogleeraar daartoe de noodige kracht en opgewektheid big ven vinden.
De uitvoering van het deel, dat voor ons
ligt, verdient in het algemeen hooge waardeering. Met den schrijver zal men het
gaarne eens zgn, dat het niet doenlijk was de
titels van alle boeken, welke hij gebruikt heeft,
aan te halen. Wel echter hopen wij, dat in de
straksbedoelde latere tgdperken de aanwijzing
van zijne voornaamste archief-bronnen ons niet
zal worden onthouden.
Een enkele maal trof ons hier en daar een
kleine onnauwkeurigheid., Zoo zal het bijvoorbeeld op bl. 200 wel eene schrijffout zgn, waar,
in verband met den dood van Ploris V, herinnerd wordt aan „VondePs drama," terwgl vermoedelijk de „Geeraert van Velsen" van Hooft
bedoeld zal zijn.
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gelgk men weet, bg Huygens zeer dikwgls verre
van overbodig zijn.
Een" geheel ander man dan de deftige, geestige en veelzgdige 17e eeuwsche Huygens is zijn
18e eeuwsche landgenoot Pieter Langendijk, aan
wien de Heer P. Z. Meh 1 e r (beambte aan de
Universiteits-bibliotheek te Amsterdam) eene
stndie heeft gewijd, welke bij de firma Blom &
Olivierse, te Kuilenburg, is uitgegeven.
De meer en meer ontwaakte liefde voor de
17e eeuw heeft onwillekeurig tengevolge gehad, '
dat het hedendaagsch geslacht in gelijke mate
onverschilliger is geworden voor de betrekkelijke
verdiensten van vroeger hooggevierden uit de
18e eenyv. De Haarlemmer Pieter Langendijk,
die eertijds door velen in vollen ernst met Molière werd vergeleken en min of meer met dezen
op éene lgn gesteld, is al sinds jaren vrij wel in
het vergeetboek geraakt, en zonder de teekeningen van Cornelis Troost zou men vermoedelijk
nog minder aan hem denken dan nu het geval
is. Wie leest bijvoorbeeld nog het toch wel amusante : „De wiskunstenaars of het ontvluchte
juffertje," en wie kent „Krelis Louwen" of „Don
Quichote" anders dan uit enkele citaten, welke
standgehouden hebben P
Ter genezing van deze inderdaad te ver gedreven geringschatting (na vroegere overdreven bewondering) is de kennismaking met hetwerkje van
den Heer Mehler een geschikt middel. Het geeft
geen herdruk van de blijspelen zelven in hun
geheel, maar wel een overzicht van Langendijk's
leven en letterkundigen arbeid, waarbg' telkens
de inhond en de eigenaardige verdiensten of
zwakheden zijner werken worden uiteengezet en
zooveel mogelijk in verband gebracht met
's dichters leven en de letterkundige strooming
van zijn_ tgd. Niet onmogelijk is het, dat vele
van de hier ingelaschte citaten menigeen er toe
zullen brengen om ook eens verder te gaan en
de genoemde werken in hun geheel op te zoeken
en te lezen. Een dergelijk gevolg van zgne met
blijkbare zorg bewerkte studie zou den schrijver
zeker niet onwelkom zgn.

't Ligt waarschijnlijk aan den tijd waarin we
leven, dat een roman van Louise Stratenus niet
meer pakt. Een roman als Verlenen Geluk (uitgave Jan Leendertz & Zoon, Amsterdam) had
een twintig jaar geleden mogelijk opgang gemaakt. We hadden toen de Marlitt-periode, en
een ietwat gedaoht-hoofsche omgeving, een
überschwenglich karakter waren ons niet vreemd.
Het in dien zin romantische won vele harten.
Als men nu in dien trant dicht,komt't anders
uit. leder gewoon.nuchter mensch, die aan Verloren
Geluk begint, voelt terstond dat hij geruktwordt
buiten hetgeen zgne opmerkingsgaaf hem geleerd
heeft als de maatschappij te beschouwen. Er worden
hem een paar zelfgedaehte karakters voorgelegd,
De nieuwe uitgaaf van De Gedichten van Coner wordt een langdurig electrisch spelletje gespeeld van polen die elkaar aantrekken en afstantijn Huygens is door Dr. J. A. Worp opgedragen aan den Anisterdamschen oud-hoogleeraar stooten, en als de titel niet reeds gesproken
Dr. J. C. G. Boot, „die de handschriften van had van de overwinning van de negatieve kracht,
Huygens heeft teruggevonden en met de uiterste zou men lang in het onzekere blijven. Doch nu
zorg gerangschikt.'- Dat mocht ook wel; want weet men vooruit dat er een tragisch slachtoffer
met dat terugvinden en dat rangschikken heeft zal zijn, en zoo is 't ook.
Men mag niet beweren dat 't volkomen
Prof. Boot aan de liefhebbers van onze 17eonbelangrijk
wat in Verloren Geluk verteld
eeuwsche letteren een uitnemenden dienst bewewordt, maar dat is 't toch niet, waarvoor een
zen. Reeds meer dan éen onzer Nederlandsche letterkundigen heeft van die vondst een dankbaar en kunstwerk geschapen wordt. Als men den inhoud
waardig gebruik gemaakt, en wij zouden zonder van dit boek in het kort wilde weergeven, zou
dat stellig veel van de belangrgke studiën van 't zgn dat iemand, uit Indië gerepatrieerd, verDr. Joriseen, Dr. Eymael e. a. over Huygens zuimd heeft een bezoek te brengen aan een,
hebben moeten missen. Eene poging om volgens inmiddels volwassen, jong ziekelijk meisje. Vandie handschriften een nieuwe volledige uitgaaf daar een boudeeren zonder eind, alles verteld
van Huygens' dichtwerken het lichtte doen zien, op een eentonige manier, zonder verheffing en
werd een jaar of tien geleden ondernomen door zonder stijl, zonder den harteklop van het
groote, waarachtige leven.
de Hollandsche Maatschappij van Fraaie KunNu liggen de beide gelieven waarschijulgk al
sten en Wetenschappen, met aanteekeningen van
P. Leendertz Wzu. en onder toezicht van Dr. lang in het graf. Arme Abélard, arme Héloise!
Nicolaas Beets. Die uitgaaf is toen echter met
Is een andere „oorspronkelijke roman" zooveel
de tweede aflevering gestaakt geworden en brengt
of heeft de gelukkige uitwerking van eene
beter,
den lezer slechts tot het jaar 1624. Daarin wertegenstelling
ook haar deel aan het geval P Wij
den alleen_ de Nederlandsche gedichten opgenozullen niet beslissen, maar alleen cortstateeren
men die in andere talen bleven uitgesloten.
Wij hebben in het begin van het vorige jaar dat Een Gelnkskind, van Mevr. La Ohapelle—
eene schets gegeven van hetgeen Dr. Worp met Roobol (uitgaaf van Holkema & Warensdorf,
deze nieuwe uitgaaf bedoelt, en het verheugt Amsterdam), een geheel anderen indruk maakt.
ons, dat de firma Wolters er toe is overgegaan Hier zgn we onder louter gewone menschen
aan de uitvoering van dat belangwekkende plan ieder handelt er volgens zijn eigen, gewoonmenschelijken aanleg, en ieder ook doet zich
gevolg te geven.
zijn natuurlijke wijze voor, maar met dat
„Zoo wordt dan alles, wat Huygens van zgne op
al hebben we hier ook al de elementen voor
groene jeugd tot zgn grijzen ouderdom heeft gede sinfonie, die hetrijke, frisschs menschenleven
dicht, thans uitgegeven. Onbarmhartig wordt de wil
weergeven. In dezen roman zijn we onder
weggeschoven,
sluier
wordt meegedeeld wat hg menschen,
menschen zooals we zo om ons
zelf niet gedrukt wenschte te zien, en door de
vermelding van de veranderingen, die hg later heen zien. Ze doen als menschen, ze sprein zijne verzen heeft aangebracht, een blik ge- ken als menschen, en al wat we van hen zien
gund op zijne manier van werken. Dat de ge- geeft ons een kijk op de mensoheuwereld. Hier
dichten van Huygens kunnen worden uitgegeven een man van den strengen, alleen-zaligmakenden
naar zijn eigen handschrift, is een onschatbaar plicht, daar een van het genoegen en het gemak.
voorrecht. Daardoor zullen niet alleen vele Toch beiden met een hart. Dan een meisje met
verstand en ook weer met hart. Zelfs een koude,
moeilijkheden van interpretatie worden opgeambtenaar, die ook niet anders doet
lost, maar znllen tevens zgne gedichten eeue berekenende
zijn
dan
wat
hart hem ingeeft.
rgke bron worden voor de kennis van zijn leven."
kortweg
zeggen dat deze roman van
Laat
ons
Dit laatste vooral dunkt ons een groote aanOhapelle
Mevr.
La
onszelven iv het hart pakt.
trekkelijkheid van deze nieuwe uitgaaf. Zooals
is
goed
Het
een
omdat 't zooveel te
boek,
Worp
Dr.
de opvatting van zijue taak heeft aangeduid, belooft zijn arbeid niet alleen van groot denken en te overwegen geeft.
belang te zullen zijn voor de beoefening van
Ongeveer een halfjaar geleden maakten wij
onze 17e eeuvvsche letterkunde, maar ook voor met ingenomenheid melding van eon werkje van
de betere kennis van een man, wiens loven zich Mejuffrouw Johanna W. A. Naber, geover bijna de geheele 17e eeuw uitstrekt en die titeld: „Kracht in zwakheid-, het beeld van
in de nauwste betrekking heeft gestaan tot de Augélique Arnauld, abdis
Port-Royal (1591—
beroemdste en hooggeplaatste zijner land- en 1661)", uitgegeven bij ,F.van
W. Egeling, te Amtijdgenooten.
sterdam.
Evenals de bovenvermelde gestaakte uitgaaf
Dezelfde smaakvolle schrijfster heeft thans
van Leendertz neemt ook Dr. Worp de chronodaarop een vervolg gegeven, bevattende :Be
logische volgorde in acht. Gedurende de eerste laatste tijden van Port-Royal, waarin de verdere
jaren zijn het voornamelijk Latijnsche gedichten, geschiedenis dezer merkwaardige kloosterinlater ook afgewisseld door Fransche, doch met stelling tot aan hare opheffing in 1711
wordt
het jaar 1619 krijgen reeds de Nederlandsche de behandeld. Daaraan is toegevoegd een uittreksel
overhand. Het eerste deel brengt ons tot 1623. nit eenige brieven van Marie Augélique
Van de meestbeker.de werken van Huygens Gaarne vestigen wij hierop de aandachtArnauld.
van de
vindt men hier dus reeds „'t eostelyck mail" volen, die van Mej. Naber's eerstgenoemd geen „Batava Temp e, dat is 't Voor-hout van schrift met belangstelling hebbenkennis genomen.
's Gravenhage."
Warendorf's NoveUeitbibliotheeüc (Amsterdam,
Dat Huygens niet alleen op deze wijze, maar Van Holkema en Waren dorfj blijkt
ook in beknopter vorm en stuksgewijze onder goed aan te slaan. In 't geheel zija nu reeds 26
de oogen onzer tijdgenooten wordt gebracht, nummers van deze aardige dubbeltjes-serie
bewijst het jongstverschenen deeltje der „Biblioook in nummers te verkrijgen
verschenen,
theek van Noderlandsohe Letterkunde", uitgegevoor het meerendeel oorspronkelijk werk, der
ven door T. T e r w e ij (eveneens bij J. B. Wollezing zeer waardig.
ters, to Groningen), hetwelk geheel gewijd is
Het laatste deeltje, een dubbel, in nummer
aan Hnygoiis en van hem bevat: Be Zeastraet zoowel als in prijs, is van Justus van Mauen gedeelten uit de Zedeprinten en de Stedeslemrik Jr. en bevat, onder den titel: Amslerclamsche
men en de dorpen, met eene inleiding en taalluidjesi een zevental locale schetsen van dezen
kundige verklarende aanteekeningen, welke, populairen schrijver, onder welke vooral „de

is^

_

—

—

vischmarkt", „een standje" en het stukje over
den schouwburg van Jan Gras belangrijk en

geslaagd mogen heeten.
Het Dierenrijk in beeld en woord (Nijmegen,
H. O. A. Thie m e) is de titel eener Nederlandsche bewerking voor de jeugd van den
„zoölogischen atlas" van Heinrich Leutemanu. Het is een fraai uitgevoerd, flink boek.
met papier en een band, er op berekend dikwijls in handen te worden genomen. Want dit
is weer een van de boeken, die de jeugd zoor
genaamd „eet."
Zijn voornaamste verdienste bestaat in zgne
48 platen met niet minder dan 263 afbeeldingen,
alle naar de natuur geteekend en gekleurd,
want terecht zegt de bewerker Philozoüs in
„een woord vooraf," dat ongekleurde teekeningen van dieren der jeugd daarvan slechts eene
onvolkomene voorstelling geven. De hier gegeven gekleurde afbeeldingen van dieren, vogels,
visschen, insecten, enz., zijn zoo fraai en natuurlijk als we ze maar zelden gezien hebben. Jammer, dat ze niet zóo verdeeld konden worden,
dat ze steeds stonden naast den tekst, dieser ou
slaat, wat vooral bij de voorlezing eene groote
aanbeveling zou zgn.
Die tekst is zooals hij wezen moet in een boek
voor de jeugd : kort en onderhoudend, nu en
dan opgefrischt met eene anecdote en het geheele werkje is behagelijk en maakt een recht
aangenamen indruk.
Een Duitseh candidaat in de Godgeleerdheid,
de Heer Paul Göhre, heeft onlangs de energie en den moed gehad den candidaten-rok neer
te werpen en voor drie maanden fabrieksarbeider te worden, ten einde uit eigen ervaring over
de toestanden in dien kring te knnnen oordcelen.
Wat hrj zag en ondervond heeft hij te boek gesteld, en van dit boek, geen alledaagsche lectuur
waarlijk, verschijnt thans, onder den titel: Drie
maanden fabrieks-arbeider, te Amsterdam bij H.
Gerlings, van de hand van Mej. He 1S n 9
M e r c i e r eene Nederlandsche vertaling.
Jhr. Roehussen vertaalde naar Eug e n
Richter: Tafercelen uit de sociaal-democratische
toekomst ('s-Gravenhage, H. L. Smits) en verrijkte die met eenige aanteekeningen en eennaschrift.
De theoriën der sociaal-democratie worden in
dit geschrift ironischer wgze in 34 verschillende
schetsen als verwezenlijkt voorgesteld: geen
kapitaal meer, naasting van alle middelen van
vervoer en gereedschappen door den Staat, enz.
enz., waarbij echter de schrijver gelegenheid
neemt op zoo krasse wijze de nadeelen van het
stelsel in het licht te doen treden, dat feller
bestoking der sociaal-democratie nauwelijks gedacht kan worden. Krachtens de hem gegeven
macht toch rukt de Staat het gezin uit elkaar,
beschikt hg willekeurig over meubelen en huisraad, voert gedwongen verhuizing in, enz. enz.
De aanteekeningen en het naschrift van den
vertaler bedoelen het boekje voor Nederlanders
leesbaarder te maken.
Het open schrijven van den bekenden Amerikaanschen socialist Henry George aan Paus
Leo, naar aanleiding van diens jongsteencykliek
over het sociale vraagstuk, is, onder den titel van
Eet vraagstuk van den arbeid, door den Heer J.
Stoffel vertaald, thans ook voor Nederlandsche
lezers toegankelijk gesteld (Amsterdam, S. L.
van L o o y),
Bij Georges bekende denkbeelden omtrent
„laudiiationalisatie" heeft hij natuurlijk met de,
door den Paus aangegeven middelen ter leniging
van den nood geen vrede, en zoo neemt hij dan
aanleiding zgn eigen meening op dit punt, neerkomende op : gelijk recht van alle menschen op
het gebruik der aarde en afschaffing deswege en
nationaliseering van het grondbezit, — uitvoerig
te ontwikkelen. Het is lectuur, die tot ernstig
nadenken stemt.
Van den beroemden Italiaanschen hygiënist
Prof. Paul Mantegazza, die talrijke werken en werkjes op dit en ander gebied schreef,
is tot nu toe hier te lande nog betrekkelijk niet
veel vertaald en bekend. Thans heeft een Nederlandsch arts, de Heer J. A. Vrijheid, de taak
ondernomen om des Hoogleeraars Bibliotlieek voor
gezondheidsleer in een Nederlandsch gewaad te
steken.
Twee handige deeltjes zijn daarin reeds verschenen. (Utrecht, P. H. Reijers). Zij handelen
over De Hygiëne der huid en De Hygiëne der
zenuwen, eu in zeer aangenamen en onderhoudenden vorm, met velerlei auecdoten afgewisseld, worden daarin over deze beide onderwerpen tal van wetenswaardige mededeelingen
gedaan en nuttige wenken gegeven.
De aankondiging eener goedkoope bloemlezing
in het Nederlandsch uit de werken van den onlangs overleden beroemden Britsehen prediker
en schrijver C. H. Spurgeon zal zeker velen
verblijden.
Deze uitgave wordt ondernomen door den
boekhandelaar D. Bo 11 e, te Rotterdam, en de
bewerking daarvan is toevertrouwd aan de goede
handen van den grijzen, maar nog steedskrachtigen O. S. Adama van Scheltema, die zich
daarbij de hulp van eenige jongeren heeft verzekerd. In 25 afleveringen van 10 cents zal het
werk compleet zijn.
In deze uitgave worden onder meer opgenomen de bekende Praatjes van Jan Ploeger (gedeeltelijk geïllustreerd) en de Juweeltjes. „Zoo er
iets overbodig mag heeten"
zeggen we den
inleider na, „het zou een woord zijn tot aanprij.
zing van dezen vorst onder de predikers."
De mensch, of hoe ons lichaam er van binnen
uitziet, is een boekje, naar het Duitseh van Dr.
P. Ebenhoech bewerkt en te Amsterdam
bij D. Buys Dz. (wiens uitgeverszaak van 9
April ai gedreven wordt onder de firma A. van
Klaveren) in het licht gegeven.
Zoowel voor het onderwijs als voor eigen studit
bestemd bevat het, nevens beknopten, door figaren verduidelijkten en in vijf afdeelingen vervatten tekst, eeue kunstig in de natuurlijk? kleuren uitgevoerde, maar voor leeken op het ;erste
gezicht allicht wat griezelige verzameling ver«
plaatsbare afbeeldingen van ons iuwendigorga«
nisme, cene volledige anatomische les in effigie,
eene legkaart van het menscheiijk lichaam.
Beknopt en toch volledig, daarbij fraai uitg»
voerd, valt dit werkje slechts te prgzen.
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Tuberculose.
Koop:
Te
BROUWERIJ,
Advertentien.
PHOENIX
Een vierwielig, lichtloopend
Longtering.
4 of minder regels’1.16
openslaand Dek-

van
ledere regel meer 27 % Cent

sel, ingericht voor groot en klein
Paard; geschikt voorBroodbakkers,

ROTTEUDAMSCHE

Biorbottelargen,

DE M A

P. WINTER, Makelaar, zal op
Maandag 23 Mei 1892, des
avonds na Zes uren, in het Verkooplokaal Frascati, ten overstaau
van de Notarissen VAN OLST &
in Veiling brengen:
N°. 1. Een
waarin Tapperij en Slijterij met

dd. 6 Januari 1887.

Solide en ijverige Agenten
gevraagd in die Gemeenten van

Nederland, waar de Maatschappg
nog niet vertegenwoordigd is.
K. WIJNTJE, Directeur.
(2095)
Kotterdam, April 1892.

Vergunning, en Erve, aan de

Haarl
emmerstraat 98,
Bniten-Brouwerstraat,

Manufacturen.
in een Zaak

Sectie M, N°. 1933, groot 50 CA.
N°. 2. Een dubbel Huis, met
grooten Tuin en Erve, aan de

geboden, voor een Jongmensch,
intern,
van nette Familie, P.

Nieuwe Weterinptraat 61

tegen eenige tegemoetkoming voor
Kost, Inwoning, enz. Brieven met
opgaaf van ouderdom, onder letter
A, aan de Firma

(Tuinpad), Gem. Nieuwer-Amstel,
Kad. Sectie A, Nos. 1087, 1088 en
1241, groot 4 Aren 20 Centiaren.
Bezichtiging des Dinsdags, Donderdags en op den Verkoopdag
van 1 tot 3 uren.
De Bewijzen van Eigendom en
de Veilconditien liggen op den
gewonen tijd ter lezing ten Kantore van de Notarissen VAN OLST
Keizersgracht 561.
&

Boekh., Deventer.

den eersten

een Hotel van
een Noordl. ProvincieIn
stad, gevraagd een R. K- Meisje,
rang, in

en een

3e Keukenmeid, beiden boven
de 25 jaar. Brieven mot opgaaf

.

van laatst verdiend salaris, onder
lett. V V 873, Nieuws van den Dag.

Z. DEENIK, L.
C.
VAN BAKEL Jr., E. J. HEIJER,
J. F.VON GL AHN,
J.G.
J. J TIM Jr., W. C. DEENIK, W.
LANGHOÖT
G.
G.
JACQ. BLOCH Jr., C.

net gemeub. vrije onderste
Voorkamer te Huur, f 16 per

’

met aparte Slaapkamer
zien Vijzelstraat 53, Huis.
(2561)

G. J. VAN EDEN, C. G. MEERE. H.
Ch. S.
UDEMANS WALTMAN, A. LÜBJ. M. BAAIJ en G. G. D.
A. VAN DER WERFF, Makelaars,
zullen op Maandag9 Mei 1892,
des avonds na Zes uur, in het
Verkooplokaal Frascati, ten overstaan van de Notarissen POUW &
in Veiling brengen:

Geldersche- en Kruideniersw.
Te Rotterdam wordt wegens om-

standigh. een winstgev. Winkel,
op den druksten stand gel., ter

Overname aangeb. Fr. br., lett.
A, Djjkstraat 84, Rotterdam.

Wijnhandel.

Het bijzonder gunstig ge(2091)
legen Perceel

Wegens dubbele Zaken, wordt in

welvarende Provinciestad
ter Overname aangeboden
een WIJNWINKEL, annex
Proeflokaal. Voor de overname
is slechts een klein kapitaal benoodigd, terwijl de Zaak bij eenige
activiteit nog belangrijk kan uitgebreid worden en uitmuntend
geschikt is voor Jongelui, die zich
eene

vestigen.

willen

J.

W.

SOPHJAPL."
hoek Binuen-Au.stcl.

Breeder bg Biljettenomschreven.

Geheimhouding

gevraagd en verzekerd. Op brieven
van tusschenpersonen zal niet geregardeerd worden.
Adr.
lett. Z Z 878, N. vjd D.

Ow^^;

Ten overstaan van

Notaris P. O L.
zullenin
JlPiypM EIKENDAL,
Ï^*ïS!bsSv»v het openbaar iv de
te
Uitspanning
Rijswijk, op Vrijdag 29 April
en op
1892, worden
Vrijdag 6 Mei daaraanvoleen nieuwo of een gebruikte gende worden Verkocht', telin goeden staat zijnde
kens des voormiddags te elf uren :
De volgende ONROERENDE
' GOEDEREN,
aan elkander
horizontaal of verticaal, van ten gelegen in den Noord- en den Plasminste 125 effectieve paardenkrachpoelpolder, onder de Gemeenten
ten, op te leveren uiterlijk 1 's-Gravenliage en Rijswijk, aanbeide
Juni e. k. Offerten onder het motto zijden van den Zandweg, strek(2576)
N. v/d Dag.
kende van de baan der fiollandschelJzerenSpoorwegmaatschappii,
J. P. L.
L. J. NEUnabij den Tweeden Parallelweg,
MEYER, C. L. POORTENAAR, tot aan den Kleiweg, to zamen
F. J. JANSEN Jr., H. B. VAN groot 77 Hectaren, 45 Aren,
DER LINDEN Jr, W. LANG45 Centiaren, volgens de RegisHOUT
A. J. VAN MEETEters van het kadaster met eene
REN en J. G. WIEGAND, Makebelastbare opbrengst als gebouwd
laars, zullen op Maandag 16 eigendom van J 2840 en ongeMei 1892, des avonds na Zes bouwd eigendom van f 3058.64, als:
uur, in het Verkooplokaal Frascati,
De RIDDERMATIGE HOFten overstaanvan den Notaris A. C.
genaamd: „Huis ter
brengen:
SCHWARTZ, in Veiling
Werve," bestaande in: HeerenNo. 1 en 2. Twee HUIZEN, huis, hetwelk alles bevat hetgeen
met afzonderlijk verhuurde Bovoor eene Woning van den eersten
venhuizen, Open Plaatsen en Errang vereischt wordt, Stal voor
ven, aan de
zes Paarden en ruim Koetshuis
met Koetsiers- en Tuinmanswoning, fraai aangelegdPark, waarin
zwaar Hout (Eiken, lepen en Beu14= en 16,
en veelHeesNos. 7343 en 7342, ken,) veel Bloemhout
Kad. Sectie
tergewassen, Oranjerie, Moestuin
resp. groot 50 en 84 Centiaren.
No. 3 a5. Drie HUIZEN, met niet Druiven- en Perzikonkassen,
enz.
afzonderlijk verhuurde BovenhuiEen GEBOUW, thans ingericht
zen, Open Plaatsen en Erven,
tot Evangelisatie Lokaal, met
aan het
Woonhuis en Tuin.
De voormalige Buitenplaats
„Hilvoorde," bestaande in Bosch
5, 6 en 7,
met Wandeldreven, Waterpartg,
Nos. 7341, 7340 en
Kad. Sectie
Moestuin metKweekkast,enz.
7339, resp. groot 1 Are, 8
1
De Bouwmanswoning „RustAre, 9 Cent. en 1 Are, 11 Cent.
hof," bestaande in: Woonhuis,
Nos. 1 & 5 worden afzonderlijk Stalling voor 2 Paarden en 36
Koeien, Wagenschuur, Karnmolen,
en in combinatiën geveild.
Varkenshok, twee vijfroeden HooiNo. 6. Twee HUIZEN, waarvan de onderstukken zijn ingericht bergen, Tuin en eenige Perceelen
tot Stalling voor 42 Paarden, met uitmuntend Weiland.
afzond, verh. Bovenhuizen, Open
De BOUWMANSWONINGöpde
voormalige Buitenplaats «HilPlaats en Erven, aau de
VOorde," bestaande in: Woonhuis,Zomerhuis,Stal voor 30 Koeien,
Stal voor 2 Paarden, en KarnmoKad. Sectie
No. 1040 en 1041, len, Hooischuur, Koetsiers- en Arte zamen groot 2 Aren, 91 Cent. beiderswoningen, Koetshuis met
en in één Koop.
gelegenheid tot Stalling van 6
No. 7 a 14. Acht BouwterreiPaarden.
nen, waarvan 4 aan de
En onderscheidene Perceelen

Te Koop gevraagd:
Stoommachine,

Vau Ilögcüdorpslraat

Van Ho^endoipplein

HiemeKerblraatlöenltt,
Van föeisiiingenstraat
laljepeii-fillu fitteütale,

uitmuntend WEILAND.
meer uitvoerig beEen eu ander

en vier aan de

schreven in

10 Aren, 43 Cent.

Deze Terreinen, gelegen aan
groot Vaarwater en deu Publieken
Weg, zijn zeer geschikt voor Eabriek of andere groote Inlichting.
Zij worden nizomtorlijken in com-

binatiën

geveild.

Inmiddels

Uit de himi U* Kftup.
Te
-les
be/ichiu.en de Huizen

Dinsilagii.

i

Verkoopd.iir.

vu:

de Notitieboekjes,waarin

ook de Verhuring en de La3ton
zijn vermeld.
Het geheel zal in 19 Perceelen
eerst afzonderlijk en daarna in
versehillondo combinatiën teu Verkoop worden aangeboden.
Te aanvaarden bij do betaling
der Kooppenningen op 1 Juni 3892
of zooveel vroeger als mocht wordon overeengekomen.
Te bezichtigen : Maandag, Woensdag en Vrijdag van 10 tot 4 uur,
op vertoon van een Toegangsbewijs, verkrijgbaar bij de na te mcl-

te zamen groot

ii"i'

i- >.:-.-i op den
uur, en
1 ;<t

Notarissen.
i-lere infovm.i!ion

boekjes

en

Notitie-

met Kuurt, zijn kosteloos

de i<u!^.
re
ten IC.-iiitore viüi voorDe lic .\ ij/.eil VHI! I-j's. vn-'ivn -n
KIKbINDAL. iv
:
de Veileon-ïitiön liggen -■. --'.eü
Nc-oideinde No,
te 's-Gravynhage, en ton Kantore vau den
■
gewonen tijd ter le
:<"
"
"
! Notaris 3. Ji.
te
van den-Notaris A. (J. S!

Keizersgracht 'l~>:i.

;

irüswijic.

(1318)

(70i8

Openbare Verkooping
Bad „Nassau".
in de
In VILLA „KILP" worden zeer
gemeubeldeKamers met
aangeboden. Stais Bank vau Leening,
Pension zeer
goed

billijk
Ligging vlak bij Spoor, Post en
Telegraaf. Hollandsche Familie, in

—

Nassau wonende, ie bereid inlich-

tingen omtrent voeding, zindelijk-

heid, enz. te verstrekken. Voor wandelaars mw de beste tijd, wegens
afwezigheid van groote hitte en
heerlijke voorjaars natuur. (2458)

te Amsterdam,

des voormiddagste 10 uur,
van de Panden waarop minder
dan
1 is voorgeschoten, beleend
in de maand September 1891,en

’

van die waarop

1 en meer is
voorgeschoten,beleend in de maand
December 1890; en wel:

’

Den Uden Mei 1892: Ko-

Kad.

hoek

Opleiding wordt
van Manufacturen en Modes aan-

22. Te

en

(bg Heusden).

gevestigd te Botterdam.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit

Een
maand,

Melkerijen

Handelaren in Koloniale waren,
zoo goed als nieuw. Te zien en te
bevragen bg A.KUIJL, te Aalburg

BRANDASSUttANTIE
A S,"

ter assistentie der

M BOSSON,
AMERSFOORT.
CÖKTS

Wagentje, met

'

Voorloopig Bericht.
De Notarissen
te
Haarlem, en SAMSON, te Haarlemmermeer zullen in de eersto
helft van Juni e. k. publiek
Verkoopen de volg. onroerende
goederen, gelegen onder Haarlemmermeer :
1". Een Boerenhofstede, met
circa 35 Hectaren Bouw- en

■Weiland;

2°. 25 Hectaren Bouw- en
Weiland; alles gelegen aan den

Uweg,

tusschen den Venniperweg
en den Lisserweg
3°. ca. 10 Hectaren los Bouw-

en Weiland, aan de
nabij het Venniperdorp;
4°. ca. 10 Hectaren los Wei- en
Bouwland, aan de
nabij de Lynden.
(2564)

F. H. DIJK en verdere in het
Biljet vermelde Makelaars zullen
op Maandag 23 Mei 1892, des
avonds na Zes uur, in het Verkooplokaal Frascati, teu overstaan
van den Notaris P. W. SCHREUDER, in Veiling brengen :
Een HUIS, waariu Tapperij
met Vergunning, met afzonderlijk
Bovenhuis en Erve, aan de Rozengracht 222 bij de Lijnbaansgracht, groot 29 Centiaren.
Te bezichtigen des Maandags en
Woensdags van 1 tot 3 uur.
A.
S. M. CANTER en
verder in het biljet vermelde
Makelaars zullen, ten overstaan
vau den Notaris T. G.
publiek Veilen op Maandag
23 Mei 1892, des avonds na 6
uur, in het VerkooplokaalFrascati,
het hechte, sterke en weldoortimmerd WINKELHUIS, waarin
onheugelijke jaren een Varkens-

wordt
slachtersaffaire
afzonderlijk

uitgeoefend,

verhuurde Bovenhuizen, Open Plaats, Achterhuis
en Erve, staande en gelegen aan de
met

utrechtschestraat No. 95,
bij de Kerkstraat, Kad. sectie J,
No. 2349, ter grootte van 1 Are
5 Centiaren.
Te bezichtigen des Dinsdags en

Donderdags, alsmede op den Verkoopdag, van 2 tot 4 uur. (2571)

Zie verder de biljetten.

J. T. VAN DER VEGT, L. J.

NEUMEIJER, J. W. H. VAN STA A,
J. C.
J. VAN NULCK
Jr., J. J. F. F. MULLER, P. C.
en W. J. C. VAN
Makelaars, zullen, ten overstaan van den Notaris
C. VAN
Veilen, op
Maandag 16 Mei 1892, des
avonds na Zes uren, in het Verkooplokaal FRASCATI:
N°. 1. Het hechte, sterke en

weldoortimmerde KOOPMANSWINKELHUIS met Open
Plaats en Erve, waarin sedert
verscheidene jaren eene Kruideniersafïaire wordt uitgeoefend,
staande en gelegen aan de

166,
Warmoesstraat
245,
Kadaster Sectie
N°.

groot

2 Aren 20 Centiaren.
N°. 2. Het kapitale PAKHUIS
en Erve,staande en gelegen aan het

Damrak 168,

N°. 244, groot
Kadaster Sectie
81 Centiaren.
De Perceelen
Nos. 1 en 2 worden eerst;
ieder afzonderlijk bij Opbod
en Afslag geveild en daarna
gecombineerd in slag gelegd,
N°. 3. Het kapitale PAKHUIS
enErve, staande en gelegen aan de

—

160,
Warmoesstraat
4790,
Sectie
groot
G,
Kadaster
N°.
70 Centiaren.
Nos. 4 on 5. Twee hechte, sterke
en weldoortimmerde WINKELHUIZEN en Erven, staande en
gelegen aan de

1,
en
2
St.
Jansstraat
en
1000,
N°.
999
Kadaster Sectie

te zamen groot 38 Centiaren.
De Perceelen Nos. 4 en 5
worden eerst ieder afzonderlijk bij Opbod en Afslag geveild en daarna gecombineerd
in slag golegd.
N°. 6. Het hechte, sterke en
goed

onderhoudenKOETSHUIS

met Stal en Erve, staande en
gelegen aan de

Schipperstraat 9,

Kadaster Sectie
74 Centiaren.

N°. 4245, groot

De Perceelen zijn meerendeels

Gas- en Duinwater-aanleg
voorzien en kunnen worden bezichtigd des Dinsdags en Donderdags, alsmede op den Verkoopdag van 2 tot 4 nnr.
J.e Beivyzeu van Eigendom en
de Veilconditien zullen vierdagen
voor alsmede op den Verkoopdag
ter inzage liggen ten Kantore van
den Notaris C. VAN MOURIK,
Heerengracht 479.
(2350)
van

Consulten 's Maandags van
half elf tot halfeen:
NASSAUKADE 358.

W. KLEIJNSCHOQREL,

Op 1 Mei is
Uitgever Th.
Beverwijk .-

Vóór de verkooping te zien:
don 9den en lOdeu Mei
1892 : Koper-, Tin-, Blikwerk,
Lijnwaden, Kleederen, enz.;
den 16den en 17den Mei
1892: Zilver, Goud, Juweelen,enz.
des voorm. van 11 tot 2 uur.
Hetgeen de Panden meer opbrengen dan de beleensom met de
verschuldigde renten en andere
kosten, volgens het Reglement,
blijft gedurende twee jaren na
den verkoop ter beschikking van
den Pandgever of wettigen Houder
van den Pandbrief. Na dien ter-

mijn komt het overschot ten
bate van de Bank.
De uitbetaling van deze overschotten geschiedt aan het
Hoofdlokaal der Bank, des
Woensdags en Donderdags tusschen 12 en 2 uur.
Diensvolgens blijft hetoverschot

van de opbrengst der verkochte
Panden van minder dan f 1, beleend in de maand Sept. 1889,
en vau die van
1 en hooger,
beleend in de maand December
1888, nog beschikbaar uiterlijk
tot op 25 Mei 1892.

’

"h.

boncan,

Notaris te Purmerend, zal op Donderdag 5 Mei 1892,'savonds
7 uur, in het Logement Hel Paradijs,
te Purmerend,

publiek Verkoopen:

I. Ecu hecht, sterk, zeer goed
onderhouden
waarin sedert onheuchelijken tijd
de Boekhandels-Affaire wordt uitgeoefend, met
gelegen te
Purmerend aan de Peperstraat,
ter grootte van 67 Centiaren.
11. Een nieuwgebouwd
ingericht tot
welke daar geruimen tijd met het
beste succes wordt uitgeoefend,

en verkoop van Bouwmaterialen,

met het daarachter staande Huis,

ter grootte
alsmede groot
van 4 Aren 50 Centiaren.

Het laatste in twee gedeelten
(2379)
en daarna in massa.
Alles breeder bij Biljetten.

imAU
Oüßi
ï
öare
voor 3
inschrijving
bii

voor den

CWilfii Vnkia
Prijs 10 Cts.
250 Ex. f 12.50.

Huwelijk.

den

geheven door het

Heemraadschap van den Amstel en

Nieuwer-Amstel, op en aan :
1. deRijnbrug en Tolboomen
te Aarlanderveen; 2. de Aardanimerbrug en Tolboomen
to Tei--Aar; 3 de Katten brug
en Tolboomen te Nieuwveen;
4. de Brug en Tolboomen aan
den Vrouwenakker te Uithoorn ; 5. de Groote Brug aan
den Uithoorn; 6. het Hek aan
den Uithoorn, met gebruik van
daarbij behoorende Woningen en
(2361)

Grond.

De Verpachting zal worden ge-

houden

1892,
Dö!HleÉ! 12inMei
het Recht-

voorm. 10><. uur,
ten overstaan
huis te Uithoorn,
gevestigdeu

van deu aldaar
Notate wiens
ris Mr. C. J.
Kantore de Voorwaarden eu Tarieven 14 dagen voor de Verpachting
ter inzage zullen liggen eu nadere
inlichtingen te verkrijgen zijn.

oprtars Twciiting
bij inschrijving,

voor den tijd van 3 jaren, ingaande
ge23 Juni 1892, van den
heven wordende door het Hoogheemraadschap van den Amstel en
Nieuwer-Amstel, aan:
1. Het IJzeren Hek aan den

Amsteldijk.
2. Den Tolboom aan den
Amstelvee u schenweg.
3. Den Tolbooin te Amstelveen.
4. Den Tolboom: „de Hand
naar Leiden.
Allen met gebruik der daarbij
staande Woningen.
De Verpachting zal gehouden
worden op Woensdag 11 Mei
1892, voorm. Elf Uren, ten Kanvan den Notaris J. F.
Overtoom 63, te
Nieuwer-Amstel, waar de inschrij-

tore

vingsbiljetten, op zegel geschreven
met opgave der aangeboden jaarlijksche Pachtsom en door de gegadigden en hunne medeschulde-

nareu onderteekend,

moeten worden ingeleverd overeenkomstig de
voorwaarden dor Verpachting, die
evenals het Toltarief 14 dagen te
voren ter lezing liggen ten Kantore van genoemden Notaris, alwaar tevens nadere inlichtingen
(2567)
te bekomen zjji.,

.
Stoombootdienst

26 jaar, uitgebreide

handels-

relatiën in Nederland hebbende,
wenschte zich aldaar te vestigen
en zoekt kennismaking met eeue
Jonge Dame, van omstreeks 20
jaar, goede familie eu vermogen
van 10 tot 20 duizend
ten
einde een Huwelijk aan te gaan.
Brieven
liefst met Portret,
dat teruggezonden wordt, onder
lett. K K 863 Nieuws vjd Dag.
Discretie verzekerd.

Geld enbeschik
baar
in
kleine

AMSTEBDAI-MEPPEL.
De stoombooten
Mep-

I en II correspondeeren van 1 Mei af op
de treinen 5.48 van

pel

Meppel naar Groningen
en 5.57 naar Leeuwarden. Vertrek van Amsterdam 9.15 's morg.

~Prima COGNAC.
Met het grootste
l»gen post-.vlssel of

—

Importeur, rw Cogii.e

Postwissel voor franoo Proefflesch f 1.20.

Deze aedert 1 AprU 1887 geannonceerde
Cognac is alleen by ons verkrijgbaar,

Wed. Jouetra

F. J. RAKEN, Amsterdam.
Kleine London
Minera alwatermachines.

Wagenstraat 70,

Volledig onderricht. (2344)

ECHTE RYLAND's

Kogelflesschen.

Leidsche Kaas 52 Ct.

Haiulel ia Palmhout,
MaiionielioPoktit.

Azijnstokken,
hout en de meest bekende Houtsoorten.
Figuurzaaghout in
verschillende soorten en maten.

—

B. A. GERADTS,

Amsterdam, Nes 110.

BOWYCTGGfIipi.
klkk
Ten Kantore der

Nederlandsche
Bank, Breêstraat 141, te Leiden,
zullen van af 2 Mei worden betaald de Dividenden, Nos. 10 13
en 17, elk met Vijf Gulden. '
De Coupon, verschijnende 1 Mei,
de Uitgelote Obligatie No. 68
met 500, No. 27, 130 en 180
elk met 1000, waarbü f 15 voor

’

’

rente gedurende 4

Optisch

maanden. (2485)

ieaereon'Ean'd."

schappen, Gebouwen.Portretten, enz. getrouw naar de Natuur op papier overbrengen.
Tegen toez. van /'2.9o,fr°. f3.10.
bij A. TJADEN, Deventer. ÖEHSSa
(1332)

Hortkwestern ai Paciüc
Hypotheekbank.

De Directie bericht, dat te haren
kantore, Keizersgracht 410, voot
Pandbriefhouders eene Circulaira
verkrijgbaar is, bevattende eenige
mededeelingen over de streken
waar de Hypotheekbank in Amerika werkzaam iB en over hare
zaken in bet algemeen.
H. A. VAN VALKENBURG,
Mr. M.- F. DE MONCHY.
J. P. GUÉPIN.
Amsterdam, 28 April 1892. (2520)

Stoom-OliefabriekLuik,
te Middelburg.
De heldere blanke Patent-Olie

in deze Fabriek vervaardigd is
verkrijgbaar bij de Heeren:

S. R. SMIT, Amsterdam.

PAEIB

Ciiaretlen

4, rue Balzac, Champs Elysées.
Hotel de ler ordre tres recom-

mandé, prix modérés, arrangement pour families.

BERG-MANS.

Melkerij Landhoeve.
Opgericht I Mei 1885.

Haarlemmerweg, gem. Sloten.
De Melk munt uit door zuiverheid en goeden smaak, prijs per
Liter 9 Ct. Melk van een Koe
voor Kinderen en Zieken 12 Ct.
per Liter. De koeien staan onder
aanhoudend toezicht van den Rijks
Veearts Hs. v/d. LINDEN. Van af
1 Mei worden nieuwe bestellingen
aangenomen.

Aanbevelend met de meeste

hoogachting,
G. SALENTIJN Gz.,
Veehouder.

ir. DEvoorJONG MLIER

Speciaal

Geheime en Huid-

ziekten, N. Z. Voorburgwal
b/d Lijnbaansteeg 92. Van 11 tot
2 u. en van 6—9 u. te consulteeren.
(959)

fj«],

-^"»~/-. en

langd. ziek-

w 818 —" *" "

UUIIUimU
Arts. MaanVrüd. v. 10-12 en v. 6-10 u.

dags en

(4091)

Bö akte, den 25 April 1892,
voor den ondergeteekendenNotaris,
gevestigd te Rotterdam, verleden,
hebben de Heeren B. C. BUENINCK en H. H. C. BUENINCK,
beiden wonende te Rotterdam en
aldaar het Expeditievak uitoefenende onder de firma

BUENINCK & Co,

den Heer HERMAN CHRISTIAAN BUENINCK, wonende
te Rotterdam, tot heden werk-

zaam te hunnen Kantore, benoemd
tot vertegenwoordiger hunnerfirma voor Amsterdam en Omhom het recht
stroken en aan uitoefening
der
verleend, voor do
Expeditiezaken aldaar, de firma
„BUENINCK & C0.," per pro-

curatie te teekenen.
W. ERKELENS COOKE,
JVofaris.
Rotterdam, den 1 Mei 1892.

's-Hage.

B. J. WESTERVELD, Dieren.
A. J.
Utrecht.
Wed.J.LEUPEN & ZOON,Haarlem.
J. E. WESTERVELD, Kampen.
J. HUPKES, Arnhem.
J. RIJKMANS
Steenwijk.
J. F. SACHSE, Enschedé. (8811)

HOTEL BALZAC,

(2455)

Syphons

Teekentoestel J. D. LEUPEN & ZOON,

hiermede kan

(2388)

* Zoon. Snee%
(5235)

per K°. ; beste Zoete Kaas
per
b/d Wed. C. MEERBURG, te Alfen a/d R.
(2128)

(1644)

Handje*

Wed. JOUSTRA& ZOON, Sneek

sommen, voor
Pensioenen en Traktementen, tegen billijke voorwaarden.
Fro. brieven, motto Geld, Bureau

Puike
70 Ct.

succes leveren wft

rembours.

"cheikundigonderzochteCognaciSo.»
Tien maathoudende Flesschen, met
Inbegrip emballage fil. ot 20 Flesichw
f 21.-— franco Hoofdplaatsen.

groote

De Avondpost,
Den Haag.

_^

(2429)

Een jong Duitseh Koopman, P.

jaren,

ingaande 23 Juni 189 2, onder
behoorlijke zekerheidsstelling, van

S. POLAK, Deventer.
(6466)

verschenen bij den
BOONEKAMP, te

Vraagbaak

ren, enz.;

weelen, enz.

beste, soiiedste, goedkoopste,
vraag Prijscour. en Attesten.

Pract. Geneesheer te Loosdrecht
bij Hilversum.
(2340)

per-, Tin-, Blikwerk, enz.;
den 11,12, 13, 16,17 en 18n
Mei 1892: Lijnwaden, Kleededen 19, 23, 24 en 25sten
Mei 1892: Zilver,
Ju-

IrMiBP-IBÉ,

I

tegen

Asthma

van KRAEPELIEN & HOLM,
Apothekers te Zeis t.
Verkrijgbaar in de Apotheken
in étui's a 80 en 50 Ct.
Te Amsterdam bij M. CLEBAN &
Heiligenweg J. M.
VAN
Kalverstraat
199; J. M. POLAK, Hoogstraat
en Galerij 34; H. H. ULOTH
&
Zeedijk; A. VAN TUYLL,
Paleisstraat; DIRK STORK, Leliegracht 44.

(5269)

Alle mijne Horloges
fSj|3
'SiP
Affi^aPyX^^

zijn ln mgne eigen
werkplaats geregeld
en
gerepasseerd,
vandaar
onvoorwaardelijke garantie

voor goed loopen
«P^^/V^a
Eéfi
if tojY|| en soliditeit.Zonder

vJjA /rw !,4er/« eenige

v»ZSk^&B&r

risico; niet
naar genoegen, het
geld terug.

Voor 3 Gulden: een Heeren-

horloge met secondenwijzer, mooi
gegraveerd, vergulde rand.
Voor 4 Gulden : een prachtig
Nikkel Heeren Remontoir-Horloge met secondenwijzer.

Voor 4.50 Gulden: een zeer
fraai Heeren Remontoir-Horloge,
rijk gegraveerd, beugel, wijzers en
rand mooi verguld.
Voor 8 Gulden: verbazingwekkend ! een Heeren RemontoirHorloge met 3 cuvets, verguld!
Op dit Horloge heb ik zeer veel
nabestellingen en dankbetuigingen
ontvangen, en vestig speciaal op
dit Horloge de aandacht, concurreerend met echte gouden Horloges.
Voor 9 Guldon: een Zilveren
Heeren lleuiontoir-Cylinder-Horloge, beugel, rand en wijzers verg.
Voor 12 Gulden: Specialiteit!
een Zilveren Heeren RemontoirAnker-Horloge, rijk gegraveerd. 3
cuvets, allersmaakvolst Horloge.
Voor 6 Gulden: een wonderschoon Dameshorloge, op dubbel

verstaalde veer

geregeld,

smaakv.

Ketting niet kwast daarbij cadeau 1

Voor 50 Gulden: een H-kar.
Gouden Heeren Remontoir-Horloge met 3 cuvets, goud, a contant
of tegen Rembours, verkrijgb. bij

D. CLECNER, Zürieh,

Filialen:

Kappelergasse 16.
Berlijn en Weenen.

- Stoomdrukker^
—_—.

EOELOFFZEN & HÜBNEB»
Amsterdam.

.

