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Eerste Blad.
Dit nummer bestaat uit vier bladen.

Koloniale Werving.
Reeds dikwijls en vooral den laatsten tijd is
de koloniale werving, zoowel in tijdschrift als
in dagblad, ja zelfs in de Kamers der StatenGeneraal, ter sprake gebracht.
Wat wordt onder die werving verstaan ?
Niets meer of minder dan het aannemen van
personen, die geschikt en genegen zijn om voor
een bepaald aantal jaren een verbintenis aan te
gaan bij de koloniale troepen, d. w. z. de verplichting op zich nemen om gedurende dien tijd
het vaderland als militair te dienen in 's Rijks
Overzeesche Bezittingen, dus hetzij in Oost- of
in West-lndië.
Men dient n.l. te weten, dat zoowel het OostIndische leger als de landmacht in West-lndië
geheel uit vrijwilligers bestaat; die voor Westlndië (Suriname en Caracao) zijn allen Europeanen, terwijl die van eerstgenoemd legerkunnen
worden nderscheiden in Europeanen, Ambomeezen, Afrikanen en inlanders, tot welke laatsten
Javanen en Boegiueezen behooren. Een opaalde sterkteverhouding is niet voorgeschreven "
het laat zich evenwel begrijpen, dat de sterkte
van die verschillende rassen nogal door omstandigheden aan afwisselingen blootstaan, zoodat, wat eerstgenoemden (de Europeanen) betreft,
deze ook geregeld aanvulling uit Nederland noodig hebben.
Dit nu heeft dan ook doorloopend plaats en
geschiedt door het uitzenden van afdeelino-en
aanvullingstroepen, die hier te lande zijn _-geworven, gekleed, voor zooveel kan, geoefend,
en daarna, in detachementen vereenigd, onder
bevel van Indische officieren, per Nederlandsche
scheepsgelegenheid (van de maatschappij „Nederland" of van de Rotterdamsche Lloyd) uit AmBterdam of Rotterdam naar Padang of Batavia
worden overgebracht; de voor West-lndië bestemde detachementen vertrekken met een der
stoomschepen van den Kon. W.-Ind. maildienst,
die geregeld Donderdags om de 3 weken uit
Amsterdam de reis naar Suriname en Cura.ao
aannemen.
Hoe nu geregeld die uitzending van suppletietroepen wordt onderhouden, is de taak der koloniale werving.
Volgens het voorschrift op die werving zijn
daarmede in het bijzonder belast de plaatselijkeen garnizoens-commandanten en de comman.
deerende officier van het Koloniaal Werfdepot*
en sedert de oprichting der „Koloniale
ook de commandant van dat korps te Nijmegen
en die van de convalescenten-compagnie te
Zutfen.
Behalve n.l. de werving voor Indië, zooals die
reeds bijna 50 jaar bestaat en waardoor ieder
die zich als militair voor Oost- of Westlndië verbindt, bij het Koloniaal Werfdepot
te Harderwijk korter of langer tijd doorbrengt, is men in het vorige jaar begonnen de
„koloniale reserve" op te richten, wier bestem-

Reserve,,'

nit Indië terugkeerende militairen op te nemen
en om hier te lande te dienen als kern voor de
uitzending van suppletie-troepen.
Aangezien laatstgenoemde soort werving, hoewel nog in wording zijnde, toch ook hoofdzakelijk overeenkomt met de wijze, zooals die
vanouds plaats heeft en nog steeds geschiedt,
zullen wij ons tot eerstgenoemde bepalen. Wij
achten eene kleine uitweiding daarover met
enkele toelichtingen niet overbodig, omdat
menigeen, die, hetzij om de een of andere reden,
het besluit neemt naar Indië te gaan of, zooals
het in de volkstaal wordt genoemd, „koloniaal"
te worden, niet weet welken weg hij te volgen
heeft en daardoor zichzelf maar al te dikwijls
in moeilijkheden of lastige omstandigheden
brengt.
Op den voorgrond zij gesteld, dat ieder, die
van plan is zich als militair voor Indië te verbinden, zich nimmer inlate met zoogenaamde
„aanbrengers", dat zijn burger personen, die er
hun werk van maken personen op te duiken en
soms over te halen tot dienstneming, en die dan
alleen om geldelijk voordeel tot zoo iets overgaan. Velen hunner zijn agenten van militie-

verzekerings-maatschappijen,reniplacanten-bazen.
zielverkoopers, in België eigenaardig: „zielhon-

den" genaamd. Dit zijn personen, die een ieder,
die koloniaal wil worden, moet vermijden bovendien mag van leder, die op den leeftijd van 18
jaar is gekomen, verwacht worden, dat hij geen
hulp van derden noodig heeft, doch mans genoeg
is om op gjgen beenen te staan en niet aan den
leiband van zoogenaamde „aanbrengers" te
loopen. Het is jammer genoeg, en zulks dient
hier vermeld te worden, dat zelfs vele gewezen
militairen, en ook zelfs miliciens, die met groot
verlof zijn, nog bij die soort burgers te rade
gaan, wanneer zij naar Indië willen. Heeft men
t00..i voorlichting of hulp noodig, dan wende
men zich tot de militaire autoriteiten zelf, of,
woont men in een plaats, waar geen garnizoen
is, dan tot den burgemeester, of vraagt inlichtingen op het gemeentehuis. In beide gevallen
komt men bij personen terecht, die de grootst
mogelijke inlichtingen omtrent dienstneming bij
de koloniale troepen kunnen geven.
De eischen, waaraan ieder, die „koloniaal"
wil worden, moet kunnen voldoen, zijn de volgende :
Men moet ongehuwd zijn of weduwnaar zonder kinderen, den leeftijd van 18 jaar bereikt
en dien van 36 jaar niet overschreden hebhebben
men moet minstens
eene lengte
hebben van 1.55 M. en een gezond lichaamsgestel bezitten, zonder gebreken, hetgeen moet
blijken uit een geneeskundig onderzoek, door
een officier van gezondheid, in de plaats, waar
men zich aanmeldt, in te stellen. Verder moeten
de volgende stukken kunnen worden overgelegd:
le. een geboorte-akte of ander wettig stuk,
waaruit de leeftijd blijkt;
2e. een bewijs of bewijzen van gehouden gedrag, afgegeven door het hoofd der gemeente
of der gemeenten, waar men van het 11e jaaraf
gewoond heeft;
3e. een bevolkingskaart, afgegeven door het
bestuur der gemeente, waar men het laatst gevestigd was;

„Ja, ik Avist wel, dat het ergens in een
van die onmogelijke plaatsen was,
en nu
komt hij zoo terug! Dat ia al heel ongelukkig.*
„Ongelukkig!" riep Mss Calthea; het°is
schandelijk. Er moest een wet tegen zoo iets
bestaan/
Naar het Engelsch van FRANK E. STOCKTON.
Wederom bewoog de huisheer zich onrustig op zijn stoel heen en weer en sloeg hij eerst
11)
het linker- en toen het rechterbeen over het
andtre. Hij hield wel van Lanigan Beam.
Op dit oogenblik trapte Mrs. Petter, die
„Ik kan niet inzien,// zeide hij, „hoe het
naast haar echtgenoot zat, hem gevoelig op ongepast kan
zijn, dat een jonkman terugde teenen; maar het was te laat: de woorden keert naar
zijn geboorteplaats/
waren er uit. Mrs. Petter bereidde zich voor
„Zijn geboorteplaats . riep Miss Calthea, vol
op een scène, maar er volgde niets. Er was verontwaardiging en op
smalenden toon; »het
een oogenblik, waarop Calthea's oogen schithet is treurig, dat er zoo iets bestaat als zijn
terden, en toen vielen de wimpers, en de geboorteplaats. Maar laten wij als 'fc u
blieft
oogleden sloten zich, slechts doortocht latenniet verder over hem praten. Hij heeft ze in
de aan een dunne streep staalkleurig licht. het hotel te
Lethbury geschreven, om een
Na een wijl opende zij ze weer normaal en kamer voor hem in orde
te brengen tegen
keek naar buiten, over het lachende landovermorgen. Als hij gevraagd had om een
schap. Toen zij zich weer tot het gezelschap graf voor hem in orde te
brengen, was het
wendde, was alle spoor van gemoedsbeweging
wat beter geweest.*
heel
van haar gelaat verdwenen en droeg het alMr. Petter stond op. Zijn houding was
leen de gewone uitdrukking, die het in hare uiterst stijf en vormelijk.
buien van slecht humeur placht te vertoonen.
„Neem mij niet kwalijk, Miss Calthea/'
„Weet gij het al," zeide zij, kortaf, „dat zeide
hij, „maar ik moet even naar mijn
Lanigan Beam terugkomt?"
gaan zien."
„Goede genade!" riep Mrs. Petter uit. Ik maïsveld
Miss
Calthea
dacht, dat hij voorgoed in Patagoniö gevestï __ uit haar stoel richtte zich in haar volle lengie
op.
was!"
gij soniß ook iets te doen hebt, Mrs.
„Als
„Hij ging niet naar Patagonië," zeide Mrs. Petter, laat mijne tegenwoordigheid
u dan
Petter, „maar naar Nicaragua/FEUILETON.

—

Hotel „De Eekhoorn."

niet terughouden."
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4e. voor hen, die hun 19e jaar zijn ingetreden, een bewijs, dat zij hun militieplicht vervuld of aan de bepalingen daaromtrent voldaan
hebben;
se. voor minderjarigen een door den burgemeester gelegaliseerd bewijs van toestemming
van vader, voogd of moeder-voogdes; geeft de
voogd toestemming, dan moet ook worden overgelegd eene verklaiing van den kantonrechter,
dat hij, die toestemming geeft, wettig als voogd
is benoemd; geeft de moeder toestemming, dan
is eene akte van overlijden van den vader noodig
en bovendien eene verklaring, dat zij niet van
de voogdij is ontzet of die op andere wijze verloren heeft.
De hoofdzaak is, dat men geneeskundig „geschikt" wordt bevonden, en om hieromtrent
zekerheid te erlangen, kan men zich dagelijks,
behalve op Zon- en feestdagen, in elke garni«oensplaats aanmelden, waar men dan aan eene
keuring wordt onderworpen. Is de uitslag hiervan : „geschikt", dan is reeds aan een voornamen
eisch voldaan en zal ook het andere, indien
men ten minste een eerlijk en fatsoenlijk mensch
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rekening teruggaan naar de plaats, waar hg
heen wil. Op deze wijze zijn dus hoegenaamd
geen kosten gemaakt. Was die persoon regelrecht
naar Harderwijk gegaan (dus voor eigen
rekening) en dan hier afgekeurd, zoo had hij
weer voor eigen kosten moeten teruggaan. ooi.

leder, die aan bovengenoemde eischen
voldoet»
kan eene verbintenis aangaan voor
Qost-Indië
voor 4 of 6 jaar met een maiimum-premie
vaa
of ’3OO en voor West-Indië voor 6 jaar
met ’3OO. Bovendien bestaat
voor de miliciens
eene bijzonder gunstige bepaling om zich
voor
den dienst in Oost-Indië te
verbinden.
deze
kunnen nl. voor den tijd van 2 jaar gedetacheerd
worden bij het Indische leger en ontvangen
daa
een premie van ’2OO. Welk eene
geschoone
legenheid wordt er daardoor niet aangeboden
om, met een spaarduit toe, eens
een kijkje te
gaan nemen in onze overzeesche
beztttingen.
En dat het hun, die daartoe overgaan, in
den
regel goed bevalt, bewijzen de voorbeelden
van
miliciens, die, uit Indië teruggekeerd, zich zoo
spoedig mogelijk opnieuw voor den dienst daar
is, niet veel last of moeite veroorzaken. Evenals
verbinden.
die keuring, heeft ook al het andere kosteloos
De betrekkelijk hooge premie van
200 of
plaats; men behoeft daarvoor niets uitte geven;
300, zal menigeen zeggen, is een som, die
in
op de plaatselijke en gamizoens-bureaux moet den regel te
groot is om in handen te la%_.
alle hulp tot dienstneming geheel kosteloos vervan menig jongmensch, dat daardoor allicht
in
leend worden.
moeilijkheden komt. Dit moge waar zijn
en ook
Het is niet bepaald noodig, dat ieder, die naar veelal daarin
zijn oorzaak vinden, dat juist om
Indië wil, terstond naar Harderwijk moet gaan het handgeld
wordt dienst genomen, veel is
'en alleen daar terecht kan het tegendeel is waar. evenwel in
die richting reeds verbeterd en veel
Zooals hierboven reeds gemeld is, kan men in goeds kan nog
daarvoor gedaan worden Hoeelke plaats, waar garnizoen is (d. i. waar militairen velen zgn er al niet,
die dat
goed besteed
j'z_n)> geholpen worden; of dat nu Maastricht is hebben en, indien zij het nietgeld
voor
zichzelf beof Leeuwarden, Terneuzen of Groningen, Roerwaarden of lieten bewaren (op de spaarbank
mond of Den Helder, Breda, s-Hertogenbosch, zetten), daarmede vader
en moeder of andere
Arnhem, Utrecht, Rjtterdam, Amsterdam, Hoorn, familieleden geholpen hebben.
Bovendien kunnen
Zutfen, Zwolle of Assen, enz., te allen tijdekan ouders of voogden zelf er zeer
veel toe bijdramen sich in ecu der 42 garnizoensplaatsenvan ons gen, dat 'de premie, die hun
zoon
of pupil bii
land aanmelden.Woont de adspirant in een plaats, dienstneming voor
Indië ontvangt, op de beste
waar geen garnizoen is, dan doethij het best, het wijze wordt besteed. Daar in
den regel menig
voordeeligst, zich naar de garnizoensplaats te jongmensch beneden den
leeftijd
van 23 jaar
begeven, die het dichtst bij zijn woonplaats is zich verbindt en daardoor
toestemming
behoeft
gelegen.
van vader, moeder of voogd, kunnen deze
bg
En waarom doet men dan niet beter terstond het verleenen daarvan de
voorwaarde stellen om
naar Harderwijk te gaan, als men daar toch voor zich de beschikking
te houden over die'
later moet terecht komen ? zal menigeen vragen
premie, of wel over het grootste gedeelte daarOm de eenvoudige reden, dat men in het laatvan. Wordt dan die voorwaarde tijdig ter
kennis'
ste geval zichzelf op kosten jaagt en uitgaven gebracht van de
militaire autoriteit, dan heeft
doet, die volstrekt onnoodig, overbodig zijn.
men de zekerheid, dat daarop bij de uitbetaling
B.v. Te Tilburg is een jongmensch, dat gaarne van het handgeld gelet en
voor de toezending
dienst wil nemen voor Indië; na op het gevan die som kosteloos zorg gedragen
zal worden.
meentehuis inlichtingen bekomen en zoo mogeBehalve de meergenoemde premie, of het
zoolijk voor de benoodigde papieren gezorgd te genaamde handgeld, ontvangt ieder
voor Indië
hebben, gaat hij daarmede op een werkdag naar aangenomen militair een
volledige uitrusting,
's Hertogenbosch of Breda en meldt zich daar bovenkleeding en ondergoed;
(liefst in den voormiddag) bij den plaatselijken aan de Nederlanders gewoonlijkbovendien wordt
een verlof toecommandant. Deze laat hem keuren (een geneesgestaan van 14 dagen. Na het verstrijken hierkundig onderzoek ondergaan), en zoo hij daarbij van verblijven zij gemiddeld 3 a
4 weken bq het
„geschikt" bevonden wordt en overigens aan de Koloniaal Werfdepot, alwaar zij
gedurende dien
eischen voldoet, wordt hij voorloopig aangenotijd hun eerste opleiding als militair ontvangen.
men als militair voor Indië en gaat zoo spoedif
Het vertrek naar Indië heeft van Hardermogelijk voor rekening van het Rijk op reis wijk uit plaats in
detachementen en verder zoonaar Harderwijk. Nu moet hij wel is waar bij als boven reeds is opgegeven; de
het Koloniaal Werfdepot nog eens aan eene uitzenden geschiedt steeds volgensaanwijzing tot
rooster van
keuring worden onderworpen, doch mocht het indiensttreding en met
plaatsing der Nedertoeval willen, dat hij dan „ongeschikt" wordt landers in die lijst, zoodra zij
van verlof terügverklaard, dan kan hij ook weer voor Rijks. gekeerd zijn bij het Werfdepot.
Billijkerwijze

’

’

„Kom, kom, Calthea," suste deze; „werk je
zelf nu niet zoo onder de pekel. Je weet
zeer goed, dat Stephen er niet van houdt,
dat iemand afgeeft op Lanigan Beain; ik heb
zelf spijt van hetgeen ik over hem heb
gezegd. V/at je daareven gezegd hebt omtrent
zijn graf, was genoeg om een heilige het
geduld te doen verliezen.//
Het lag Miss Calthea op de tong te zeggen,
dat Mr. Petter en een heilige niet 'tzelfde
waren, maar zij hield zich in. Als zij ruzie
maakte met de Petters, verloor zij de grootste
helft van haar levensgenot, dat meerendeels
bestond uit bezoeken aan „De Eekhoorn."
„Nu," zeide zij, „we kennen Lanigan B_am
allemaal zoon beetje, en als iemand de rust
van de gemeente met een kalm gemoed kan
zien verstoren, is het mijne zaak niet.«
7 Mrs. Petter," zeide Ida Mayberry, zoo plotseling voor de goede vrouw opdagende, dat
het scheen alsof zij door het dak van de
veranda was komen vallen, „weet gij ook
waar Mr. Tippengray is? Ik heb hem gezocht
over de geheele plaats en kan hem nergens
vinden. Hij is ook niet in zijn huisje, want
ik heb aan de deur geklopt."
„Laat Mrs. Cristie naar hem vragen ?" vroeg
Mrs. Petter, zich aan dien stroohalm vastklemmende.
„O, neen," zeide Ida. »Ik zoek hem voor
mijzelf. Ik heb hier een Griekschen volzin
in het boek, dat hij mij geleend heeft, dien
ik bepaald niet goed vertaald heb, en daar

het kind slaapt, kon ik mijn vrijen tijd niet
bete» besteden dan door hem te vragen mij
te helpen
als ik hem maar vinden kon."
Zellbeheersching was niet langer mogelijk
voor Miss Calthea Rosé. Een diepe bloa
kleurde haar gelaat, en zonder zich ook maar
te verwaardigen den blik te wenden naar de
zijde van de kindermeid, zeide zij op een
toon, welke de sterkst mogelijke verachtingte kennen gaf:
„Grieksch onderwijzen aan een kindermeid!
Ik voorzie, dat hij eerstdaags Fransch zal
onderwijzen aan de varkens.//
Het dienstmeisje Ida keek even op van
haar boek en richtte haar doordringenden
blik op Miss Calthea.
„Het best zou zijn, dat hij poogde aan
zekere oude gans goede manieren te leeren."
Nadat zij dit op den kalmsten toon van de
wereld gezegd had, wandelde zij bedaard met
haar boek weg.
Miss Calthea sprong overeind en scheen
voornemens te zijn iets te doen. Maar er was <
niets te doen. Haar gelaat was bewolkt, hare
oogen schoten bliksemstralen, hare lippen.
openden zich en zij scheen voornemens ieta
te zeggen. Maar er was niets te zeggen, en
zij ging weer zitten, _3til en hoorbaar adem- f
halende... Het was erg genoeg jaloersch te
zijn, zooals Miss Calthea op dat oogenblik
was; maar door het voorwerp van die jaloezie nog op zulk een wijze beïeedigd te worden wekte in Calthea gevoelens, welke niet
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wordt van dat aanwijzen niet afgeweken onderlinge ruiling, mits tijdig aangevraagd, wordt
door den commandant van bet KoloniaalWerf-

VAN DEN DAG

betreffende eene verbinding van de eilanden Schouwen en Duiveland met den vasten wal,
het beknopt verslag over den toestand derKon.
Militaire Academie gedurende 1891, de inlichflepot in den regel toegestaan.
tingen op het adres van P. A. van Aken c. s.,
Op die wijze gaat het aannemen van personen, over de kanselarij-leges, en die op het adres van
H. Ph. de Kanter c. s. betreffende de wijziging
bet voor hen korter of langer tijd doorbrengen
der jachtwet.
hen
bij het Werfdepot en het vertrekken van
De Heer De Beaufort (Amsterdam) wilde de
uit
onderdag
Haar Indië steeds door; dag in,
conclusie nog niet, aan de orde
laatstbedoelde
vindt dat korps de daaraan verbonden afwissestellen,
omdat een beslissing (die nu toch
doen
lingen. Op die wijze moet het nog steeds blijven «een dadelijk practisch nut zou hebben) beter
juristen-vereeniging,
voorzien in de eerste en 200 noodige behoefte voorbereid zou zijn als deerkende
specialiteiten
geregelde
onderwerp
door
de
waarin
't
werving,
d. i.: Jn
van de koloniale
licht zou
dezen
zomer
haar
voorbereid,
werd
onze
Overzeesche
aanvulling van troepen voor
hebben doen schijnen. De Heer De Kant er meende
._.
Bezittingen".
evenwel dat de Kamer de kwestie uit een gansch
J. &.
ander dan een juridisch oogpunt had te bezien
en to beslissen; hij achtte de uitspraak van de
Kamer ook wèl van nut, en zoo dit betwist werd,
waartoe dan 't licht der juristen af te wachten?
4 Mei.
Z. i. was het weinig flatteus voor de Kamer om
HaagscheBinnenhof.
Van 't
in een zaak, die nu meer dan een jaar aanhangig
3 Mei '92,
is en van alle zgden bekeken, het licht der
de
Tweede
Kamer
vergadering
van
juristen-vereeniging af te wachten. De Hoer De
De eerste
kenmerkte zich Beaufort vond het daarentegen minder flatteus
in de korte voorjaars-zitting
door een zeer scliaarßche opkomst van de liberale als men der Kamer kon verwijten niet al het
partij, die daardoor, bij de keuze van voorzitters licht over de aangelegenheid te doen vallen, die
en ondervoorzitters van de nieuw samengestelde voor een grondige beslissing noodig scheen.
De meerderheid schaarde zich intusschen aan
afdeelingen, in de minderheid bleven. De heeren
Bahlmann, Hafftnans, Van der Kaay en de zijde van den Heer de Kanter en stelde met
Keuchenius werden tot voorzitters, de heeren 46 tegen 35 stemmen (19 leden ontbraken dus)
Van Delden, A. van Dedem, Seret, Van Kerkde conclusie aan de orde.
wijk en Oremer tot onder-voorzitters gekozen
Ten slotte zij medegedeeld, dat de Heer Van
lot
den
liberalen
in
het
niettegenstaande
Beuningen zijn vroeger aangekondigde interpelen dat
drie afdeelingen de meerderheid verzekerde.
latie over de niet-goedkeuring dor spoorwegcentrale
afdeesamenstelling
van
de
Nu is de
tarieven introk, omdat, althans ten deele, zijn
ling voor de tegenwoordige sitting niet van zoo grieven waren opgeheven door de goedkeuring
overwegend belang. Toch kan ze op den gang juist enkele dagen na de aankondiging zijner
van den parlementairen arbeid steeds van eenigen interpellatie. In zoover heeft 't optreden van dien
invloed zijn; want het zou niet zoo groote verafgevaardigde alzoo toch doel getroffen.
wondering behoeven te baren, wanneer de KaDe spr. deelde mede dat, wat het personenmer-oppositie er naar streefde om het zittingtarief aangaat, een voorloopige regeling was
jaar 1891/92 niet al te vruchtbaar te doen worden. gemaakt, maar 't was hem onbekend of deze
Gelukkig kan de Kamer in pleno daarvoor nog reeds met 1 Juni zou in werking treden. Het
altijd waken als 't noodig is. Doch dan moeten feit dat, ook al verdween de interpellatie yan
de leden ook op hun post ziju.
de agenda, de aandacht op de zaak is gevestigd
Ter verontschuldiging kan bij een eerste verkan ten goede
en dat ook wel blijven zal
gadering, ni, een reces, voar dc geringe opkomst werken. Want een ingetrokken interpellatie kan
steeds worden aangevoerd, dat er zoo heel veel herleven!
belangrijks niet is te behandelen; zulk een
-%aaa/\AAAAAA'W\^*—
„rentree" bepaalt zich gewoonlijk tot een eindeen
een
kleine
De
at.-Ot.
mededeelingen
No. 104 bevatdewetvan7
looze reeks van
April jl., tot vaststelling van het slot der rekening
regeling van werkzaamheden.
Zoo was 't ook beden. Onder de mededeeliugen van ontvangsten en uitgaven voor Nederlandsch■was weinig nieuws: berichten van 't ontslag des Indië over het dienstjaar 1879.
Heeren Noordtzij, missives van de Eerste Kamer
Voorts een Kon. besluit van 19 April jl., tot vaststelling van een reglement van politie voor de
over de aanneming van 31 wetsontwerpen; bericht dat de Heer Si_ van O terleekhad opgehouden schipbrug en het veer over de rivier de Lek tuslid van den Raad van Voogdij over onze Koningin schen Vreeswijk en Vianen.
te ziju; verslag over deRij ks-Academie van BeelDe Heer H. Labouchère, met Kon.
dendeKunsten, verdragen der Algem. postvereenigiiif, opgaven over het successierecht in 1891, machtiging benoemd tot vice-consul te Lausanne, is
als zoodanig door de Zwitsersche Regeeriug erkend.
petitien, boekwerken en een vijftal wetsontwerpen, waarvan twee nieuwe: tot gemeentelijke
Op de Ijj s t der hoo gs t aan g esl age nen
indeeling van *t eiland Port aan het Pampus
in
de provincie Overijsel over het jaar 1892 komen
met ecu gedeelte der Zuiderzee en beschikbaarMr.
stelling van gelden voor verstrekkingen van het 196 personen voor. De hoogst aangeslagene is
te
DelWassenaar,
R.
P.
Baron
van
Heeckeren
van
Departement van Oorlog, dienst 1892.
bedraagt; de laagste
Deze ontwerpen werden naar de afdeelingen den, wiens aanslag
bedraagt
294.72.
verzonden, evenals bet voorstel van wet van den
Heer Pijttersen tot instelling van Kamers van
De vrij zinnige kiesvereeniging te
Arbeid en Nijverheid, welk voorstel de afgevaar- Westzaan heeft besloten zich per adres tot deTweede
digde, die er het woord voor erlangde, niet Kamer te wenden, om adhaesie te betuigen aan de
reeds nu nader meende te behoeven toe te lichten. motie der Amsterdamsche kiesvereeniging „BurgerEr kwam intusschen dadelijk na dit voorstel plicht" teu gunste van de droogmaking van de
een verrassing: een tweede voorstel van wet tot Zuiderzee.
door den
oprichting van Kamers van Arbeid,
ingediend.
Oye
Schimmelpenninck
van
der
Heer
Een verslag omtrent de uitkomsten
Concurrentie! De anti-revolutionnaire partij van een ingesteld onderzoek naar phosphaatlagen in
wilde zich toch niet geheel laten op zijde stellen. het zuiden van Limburg (Geuldal) is opgenomen in
Als nu straks nog een ontwerp van de Regeede St.-Ct. No. 104.
ring er bij komt, heeft de Kamer nieuwe keuze,
:
Door de directies der Exploitatie
misschien te ruim, zoodat Venibairas du ohoix
nog
de zaak
doet mislukken !
en der Hollandsche IJzeren en Nederlandsche Cen-,
Morgen vergaderen de sectiën tot onderzoek traal-Spoorwegmaatschappijen is bepaald, dat aan
van de wetsontwerpen tot:
alle goederen-bureaux der stations en factorijen de
vaststelling van bepalingen omtrent den accijns maasregelen, welke genomen zgn tijdens de winterop het zout;
drukte, niet zullen worden opgeheven.
naturalisatie van J. L. Hagen c. s.;
Te Oldehove wordt op 4, teEzingeop
i goedkeuring eener overeenkomst met de Billi10 en te Garnwerd op 16 Mei aanstaande een Rijkston-maatschappij, en
wijziging van art. 190 der algemeene wet van telegraafkantoor, ingericht met telephoondienst, voor
26 Aug. 1822 (Staatsblad no. 38).
het algemeen verkeer geopend.
De Kamer besloot, op Donderdag a. s., te elf
De diensturen van deze drie kantoren zijn gelijkeuren, in behandeling te nemen de ontwerpen tot: lijk geregeld als volgt: op werkdagen van B>_; tot
naturalisatie van J. J. A. 0. Martens c. s.;
11% uur voor- en van 4% tot 5J_ uur namiddags,voorziening van het Indisch kas-tekort over 1892; op Zon- en feestdagen van 12% tot 1)4 uur namidbekrachtiging van een onderhandschen verkoop dags. (Spoortijd.
te Meppel;
De Statuten der „Vereeniging van
waartoe verlof is verf voorts dedeninterpellatie,
handelsreizigers", te Hengeloo (O.), zgn
Keuchenius
de
MidderTwentsche
Heer
(over
aan
i nachtzending) en de conclusiën in zake de adres- opgenomen in de St.-Ot. No. 104.

—
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—
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fleend

in haar stoel achterover te leunen en kalmpjes uit te lachen.
zeide zij tot
„Stil hun gang laten gaan,"
maar ik
aanraden,
je
mij
zichzelf. „Dat mag
jhaar lachen bedwong.
zelf
niet
stil hun
ze
goed,
je
dat
zij weet veel te
I ,/Wel, wel," zeide Mrs. Petter,inzoodra
Calthea
Mss
Rosé.
gaan,
laten
"weer tot kalmte gekomen was en staat was gang denkt te
het
je
waarom
doen
niet
weten
toch
zou
ook
een Ea ik
jbedaard te spreken, „dat is nu
thans
stemming,
je
waarin
bent,
waarlijk
Daar
ik
met
in
de
zoudt,
erg.
zal
beetje al te
je laatste
Mrs. Cristie over dienen te spreken. Ik kan en in aanmerking genomen, dat dit
krijgt,
niet
natuurlijk niet voorkomen, dat dit jonge kans is! Als je Mr. Tippengray
mogelijkheid
een
man
bij
meisje het antwoord niet schuldig blijft, als hoe zul je dan
behoorlijk
jaren
aantal
ouder
iemand iets tegen haar zegt; maar ik zal haar opdoen, die een
toch zien te overtuigen, dat het geen pas geeft, is dan jijzelf bent?"
als haar kindermeid zich op die manier bij de
logeergasten indringt".
I ffAls ik je een raad mag geven, Susan
Petter," zeide Miss Calthea Rosé, terwijl hare
XI
Btem stokte van ingehouden gemoedsbeweging,
LANIGAN BEAM.
z\.ijg dan over die zaak. Als uwe logeergasverkeeren
dienstboden,
met
ten verkiezen te
Dien avond, omstreeks elf uur, zat Walter
stil
gang
gaan.
hun
toont
Het
Lodloe in zijn torenkamer. Zijn voeten rustlaat ze dan
slag
zijn!"
zij
van
welk
alleen
ten op de vensterbank van het groote raam,
Calthea Rosé hield er niet van veel te pradat uitzag over de vallei. Hij was een paar
uren geleden naar boven gegaan, vastbesloten
ten, als zij voelde, dat hare stem haar innerdat de dag niet zou voorbijgaan, zonder dat
lijken gemoedstoestand verried, en daar er hoeom
langer
te blij ven, hij, althans iets, gewerkt had, en nu, na
genaamd geen reden was
roeren
stond verscheidene bladzijden geschreven te hebkon,
als zij haar mondje niet
Zij
vertrok,
op
om afscheid te nemen.
on- ben aan het verhaal, dat hij onder hanzij
danks de hartelijke woorden van aanmoediden had, genoot hij de luxe van een
gerust geweten, een goede sigaar en den
ging om nog wat te blijven, welke Mrs. Petverrukkelijk schoonen maneschijn, dien hij
ter niet nalaten kou uit te spreken.
Toen de bezoekster weg was, veroorloofde door zijn venster kon bewonderen.
Behalve dat alles, had hij -de herinnering
■Mts. Petter zich de vrijheid en de luxe vau

'door woorden waren uit te drukken. Het
'was nog maar goed, dat zij niet naar Mrs.
Petter keek, want die dame had werk, dat zij
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TeSt. Annaland (Z.) is bij herstemming
tot lid van den Gemeenteraad gekozen : de Heer
T. Geluk, met 74 stemmen. De Heer J. Goedegebuure verkreeg 73 stemmen.
Te Oud-Vosmeer is bij herstemming tot lid van
den Gemeenteraad gekozen : deHeer Jac. Aarnoudse,
met 73 stemmen. De Heer F. Tholenaar had 60 st
Voor

den aanstaanden schietwed-

strijd' van den Nederlandschen Schutterij-kaderbond
zijn de volgende prijzen beschikbaar gesteld: een
gouden medaille door den eere-voorzitter, majoor
Tromp van Holst, commandant der dd. schutterij te
’5O door de Vereeniging van Officieren van Schuttergen in Nederland; —een zilveren
en twee bronzen medailles door den Bond van Officieren van Rustende Schutterijen in Zuid-Holland,
en een bronzen medaille doorden Heer B. W. Lufckie»
lid van den Gemeenteraad te 's-Hertogenbosch.

—

—

Candidaten Provinciale Staten.
In het district Oldenzaal zijn door de
R. C. kiesverga delingen de aftredende leden weder
candidaat gesteld, zijnde : Mr. J. H. A. M. Essink,
H. N. Osse en J. H. L. Engbers.
De anti-revolutionnaire kiesvereenigingen in het district Schiedam hebben eenparig tot
candidaat gesteld: den Heer Mr. L. W. C. Keuchenius,
te 's-Gravenhage. De caudidaat der katholieken is de
Heer L. Jausen.

dit verzoek, mede iv deze vergadering voorgelezen,
mocht de algemeene goedkeuring wegdragen.
Op voorstel van den voorzitter werden eerst n«
der stemming op het caudidatenlijstje gesteld de
aftredende leden Mr. W. F. Dijkers, H. F. Groen
van Waarder, Mr. &.. F. K. Hartogh, H. C A.
Henny, J. H. A. A. Kalff, Prof. Mr. G. A. van
Hamel, Mr. W. H. K. Mouthaan, Mr. P. S.
van Nierop, Mr. W. baron
Jhr. Mr. J.
W. H. Rutgers van Rozenburg, Armand Th.

Jhr. Mr. C. J. den Tex, Mr. N. J. den
Tex, Mr. J. C. de Vries en A. D. Zur Mühlen.
In de vacatures Muller, die zich niet herkiesbaar
gesteld
en Prins, die tot lid der Eerste Kamer
benoemd werd, werden, na een korte aanbeveling
door den voorzitter, met algemeene stemmen tot
candidaten gekozen, de heeren Prof. T. M. C.
Asser en L. Serruri er.

FinancieeleBerichten.
De Maatschappg tot exploitatie van het Park
Tivoli, te Utrecht, keert over 1891 een dividend uit
van 3 percent.
De Sticlitsche Bank, te Utrecht, keert over 1891 een
dividend uit van 6 percent over het bedrag, gestort
in geld, benevens 1 percent uitkeering over de g*
deponeerdeeffecten.

De Utrechtsche Begiafenis-Vereeniging keert ove.
7.50 per aandeol.

1891 een dividend uit van

De R. C. kiesvereeniging: „Rechten
Orde", te Amersfoort, heeft de aftredende leden, de
heeren Mr. P. D. Graaf Schimmelpenninck, W. Beucankers, Mr. W. J. M. Bosch en A. M. C. H.
didaat gesteld.

Marine en Leger.
Hr. Ms. schroefstoomschip 4e klasse
Sumbaiva, onder bevel van den luitenant ter zee der
is iv den namiddag van
le klasse W. H.

den 2 dezer van Malta vertrokken, ter voortzetting
van de reis naar Oost-Indië.
De le luits. A. G. Maris, van de vel dart., en H. E. Heidenrijk, van de genie, zijn voor den
tijd van 5 maanden gedetacheerd bij het reg. gren.
en jagers, te 's-Gravenhage; de le luits. C. Hemmes,
3. P. Miehielsen eu C. C. Le Grand bij het le reg.
huzaren, en wel eerstgenoemde te Deventer en de
D.
de le luits. M. J.
beide laatsten te
Jentink, C. V. H. Tuckerman, W. B. S. Reede en J.
H. van der Burg bij het 2e reg. huzaren, de 3 eerstgenoemden te Venloo en de beide laatstgenoemden
te 's-Hertogenbosch de le luit. G. C. E. van Daalen
de le luits.
bij het le reg. veld-art. te
P. A. Mollinger, P. M. Vogelsang, K. A. Enklaar en
J. L. M. Stunken bij het 3e reg. veld-art., de beide
eerstgeuoemden te Breda, de beide_ laatstgenoemden

te Bergen-op-Zoom.
Al deze officieren hebben het le studiejaar bij de
hoogere krijgsschool te 's-Gravenhage doorloopen.

Schoolnieuws.
die binnen het daarvoor
weken iv de eerste acht
maanden dezes jaars) voor de faculteit der wis- en
natuurkunde aan de Universiteit te Utrecht het
eerste natuurkundig examen of het theoretisch
apothekers-examen wenschen af te leggen, worden
uitgenoodigd zich daartoe vóór of op den 14en Mei
a. s. schriftelijk aan te melden bij den voorzitter
Prof. E. Mulder, te Utrecht.
der
Dag en uur van het examen zullen aau de belanghebbenden nader worden bekend gemaakt.
Degenen,

aangewezen eerste tijdvak (6

De afdeeling Westland vanhetNed.
Onderwijzers-Genootschap heeft omtrent de vraag:
„Het oiiderwys Rijkszaak ?" als hare meening uitgesproken: I°. dat zoowel om redenen van paedagogischen als politieken aard het niet gewenseht zou
2°. dat „de
zijn het onderwijs Rijkszaak te maken
onderwijzer Rijksambtenaar en het onderwijs gemeentezaak", hoewel gewenseht voor een goede bevordering bü 't onderwijs eu het ontstaan van een stand
geven tot onvan klasse-onderwijzers, aanleiding zou
3°. dat er op den grondslag
mogelijke toestanden;
van het tegenwoordige stelsel verbeteringen moeten
aangebracht worden: verdeeling van de onderwijzers
en gemeenten in klassen, met voor elke klasse geldende minima, verhooging van salaris naar dienstjaar en bekwaamheid, oprichting van een pensioenfonds voor de weduwen en weezen van onderwijzers,
degelijke opleiding voor de akte van hoofdonderwijzer
en uitbreiding van het aantal onderwijzers met ver-

—

—

plichte hoofdakte aan elke school.

Stadsnieuws.
De kiezersvereeniging De Grondwet
vergaderde gisteravond in Odéon, tot het stellen van
candidaten voor het lidmaatschap der Prov. Staten
van Noord-Holland.
Na opening der vergadering door den voorzitter,
Mr. E. N. Rahusen, deed de secretaris voorlezing
met verzoek om samenwervan den bekenden
king door de kiesvereenigingen van drie der minderheden gericht tot de liberale kiesvereenigingen.
Het weigerend antwoord van „De Grondwet" op

aan de gebeurtenissen van dien dag, waaraan
hij met innige pret en veel genoegen terugdacht. Vooral was dit laatste het geval, als
hij dacht aan zijn wandeling, in gezelschap
van Mr. Tippengray. Deze was hem dadelijk
bijzonder goed bevallen, en op de wandeling
had hij zich, zonder direct confidentieel te
worden, genoeg uitgelaten, dat Lodloe zich een
vrij goed idee kon vormen van zijn relaties
met Calthea Rosé. Het was duidelijk, dat hij
veel ophad met die waardige jonge dame en
menig aangenaam uurtje in haar gezelschap
gesleten had, doch het niet geheel eens kon
■worden met wat hij beliefde te bestempelen
met den naam van : kortzichtige noties betreffende het eigendomsrecht van menschen
over menschen.
Van den anderen kant moest Lodloe bij
voortduring inwendig lachen over de manier,
waarop Miss Calthea met haar gevoelens te
koop liep. Geheel onverwacht waren zij haar
terwijl Mr.
in Lethbury tegengekomen
Tippengray dacht, dat zij nog goed en wel
en Lodloe barstte
in „De Eekhoorn" was
opnieuw in lachen uit, als hij zich voor den
geest haalde hoe lief en vol blijde herkenning haar gelaat hem tegengelachen had en
hoe totaal zij daarbij zijn metgezel over het
zóo zelfs, dat Lodloe
hoofd had gezien
zij
voorbij was, en vertoen
omwendde,
zich
uog naast
Mr.
Tippengray
dat
was,
baasd
hem liep. Het was een bewonderenswaardig

—

—

—

staaltje vaa dramatische mimiek geweest.

’

Marktnieuws.
Botterdam, 3 Mei.
Tabak. Aangevoerd van Baltimore per Chicago 16
vn. Maryland, zeilend verkocht.
Specerijen. 6 Mei inschrijving op 22 ku. Noot en
37 kn. Foelie, aangevoerd per diverse stoomschepen.

opgehouden in inschrijving 22 April.
Indigo. Afgedaan 8 kisten Java.
Petroleum onveranderd.
Tin kalm, prijzen onveranderd.
Kralingeu, 3 Mei. Heden werden ter markt aangevoerd 151 Zalmen en 2432 Elften. Zalm gold ’0.90
a 1.05 per % Kg., Elft ’l.lO a 1.25 per stuk.
Bodegraven, 3 Mei. Kaas. Aangevoerd 137 wagens, te zamen 7481 stuks, wegende ± 30583 Kg,
Prijs: le soort Goudsche ’24.— a 26.—, 2e soort id.
’22. a 23.50, zwaardere f—.— a —.—. Hieronder 8
wagens Derbykaas, prijs le soort ’23.
a 21.50, 2e

—

soort

—

’2l.— a —. 26 wagens Edammerkaas, prijs
’29.— a —.—, 2e soort ’25.— a 26.50;

le soort

— —--—
,—
’

wagen Leidsehekaas, prijs —.—
commissie f—.
a —. het schippond. Handel matig.
Vee: Aangevoerd 26 Biggen ’9.—a 11.—,-nuchtere
a—,
Kalveren ’-.
Lammeren
Schapen
Paarden f— a'
f —.— a —.
Vaarzen 'f

—— — ’—
’

Varkens
a—, allen per stuk.
Tolen, 3 Mei. Jarige Zeeuwsche Tarwe f B.— a
10.50, nieuwe ’5.75 a 7.60, Haver ’2.80 a 3.—, Rogge
y':S.ÜO a 4.— ; Aardappelen:
’6.— a 6.25, Wintergerst
blauwe ’3.75 a 4.—, witte ’4. a 5. Peren ’6.
a 7.
Jutten ’-. a -.—, Appelen ’6. a 7.— per
Hl.
dieu . .50 a 4.—, Chalotten
a -. per
per 10Ü0 Kg!; Stroo ’B.— a
50 Kg.; Hooi ’37 a
12. - per 100 bossen; Zomergerst ’-. a-.— per Hl.
Breda, 3 Mei. Roode Tarwe /'8.25 a 8.50, witte
d°. 8.25 a 8.75, Rogge ...75 a 7.—, Boekweit ’-.—
a -.
Gerst ./6.— a 6.25, alles per Hl.; Haver 6,_ a
7 et. per Kg. Boter: aangevoerd 1210 Kg.; prijs ’1.20
a 1.26 per Kg. Eieren ’4. a -. per 100 stuks.
Ter Veemarkt werden aangevoerd 250 Biggen
De prijzen liepen van ’6. tot ’lO. —. Handel druk.
Wageningen, 3 Mei. Varkeus voor Engeland vau
20 tot 80 Kg. golden heden 17 a 18— ets. per >£ Kg.
Druten, 3 Mei. Sedert de vorige opgave werden
naar Duitschland verzonden 25 vetteVarkens, wegende
80 tot 110 Kg., waarvoor betaald werd 40 a 42 et.
per Kg. levend gewicht.
Venendaal, 3 Mei. Rogge ,'6.50 a7.so,Boekweit
. .75 a 7.25, Haver ’3.50 a 4.25, Mais ’4.25 a 5.25,
Paardeboonen ’7.— a 7.25, Voederriist ’4.— a 5.—,
Appelen ’-. a -. —, Peren ’-. a -.
Pruimen
a -.—,
f-.
a -. Aardappelen: Betuwsche .
'Zand ’2.75 a 3.50, Uien ’-.— a -.—, alles per Hl.;
Eieren ’2.75 a 3.—, Roode Kool f-.— a -.—, Witte
Kool ’-.— a -.— per 100 stuks, Boter ’0.95 a I.—
Biggen ’5.50 a 8.25, Schrammen ’ll.— a
per Kg.
16.—, Zeugen ’24.— a 35.—, dracht. Zeugen'’2s.— a
37.—, Pinken f—.— a
allen per stuk
Deventer, 3 Mei. Heden werd hier de jaarlijksche
Linnenmarkt gehouden. De aanvoer was groot doch
de handel traag. Wit Linnen gold 36 a 44 et, grijs
Linnen 32 a 36 et. per slag-el en Pellen 25 a 32 et.
per Meter.
a

—

,
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—

—

—

—
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—
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Londen, 2 Mei. (Bericht van Oetzes & Gerritsen.)
Er was flinke vraag naar Friesche Boter en alles
werd opgeruimd. Andere soorten zijn vast met eenigszins beperkte voorraden. Laatste noteeriugen:
/-, 2e qual.
Boter: Friesche le qual. 102-, 104-a
visschig —/- a
Norm. extra 118/- a
90/- a
,'-, gew. 90/- a 108,-; Brittany le qual. 14,-, id. 2e
qual.
id. 3e qual. 12,- per 12 Engelsche ponden;
Jersey 84,- a 94-, -/- Deensche prima
120/-,
/-; lersche 98/- a
ltaliaansche rollen
manden 90, a 94/- per i4 Engelsche ponden ; Amerikaansche 80/—, 88/- a j—, Nieuw-Zselandsehe en
Australische
—/- a —/-_, Finland —/- a —/-.
Kaas: Amerik. 51;-, 58/- a —/-, Goudsche 46/ a
nieuwmelkte --/— a
Edammer 50/-a5B/-.
Eieren: Fransche 5/6 a
ltaliaansche 5/6 a 7/6,
Hongaarsche5/3 a
Duitsche 5/- a 5 6 de 120 st,

—

-

—

—

//Als een vrouw zich zooveel moeite geeft
om te laten zien hoe weinig zij om een man
geeft," dacht Lodloe, „is dat het zekerste bewijs, dat zij juist heel veel om hem geeft,
en het zou mij niet verwonderen ...." Hier
werd hij in ziju overpeinzing gestoord door
een tik aan het raam.
Nu gelieve men zich te verplaatsen in de
positie van een man, die op de bovenste
verdieping van een tamelijk hoogen toren
woont, in een kamer, waartoe alleen een
overdekte trap toegang geeft, terwijl hij een
paar uur te voren de deuren aan den voet van
dien trap zelf gesloten heeft, en die dan
eensklaps * tegen het venster hoort tikken.
Spreekt het dan niet vanzelf, dat zoo

iemand allerhevigst verschrikt? Lodloe
was dan ook zoo geschrikt, dat hij
bijna met zijn stoel en al achterover
sloeg. Zich vlug herstellende en zich omwendende, zag hij een hoofd verschijnen boven
de vensterbank van het raam, tegenover dat,
waardoor hij had zitten uitkijken. Hij sprong
overeind, met een uitroep van verbazing. Zijn
lamp, die hij neergedraaid had, om te betei
van het heerlijke uitzicht te genieten, gaf
juist voldoende licht om hem duidelijk te
doen zien, dat er iemand door het venstei
naar binnen keek. De man begon te spreken,
{Wordt vervolgd.)
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KOOKSTER.
Iv een druk Restaurant lste

Advertentie

.an _ofminderregelsy-1.15
meer 27>. Cent
«■._.
iedere regel
'-

—

-

gemeentenLange Ruigeweide

de
Ïn
en Waarder, nabg Woerden,
wordt gevraagd een GENEES-

KUNDIGE, Arts, belast met de
Armenpraktijk, waaronder Genees-

en eenvoudige Verbandmiddelen,
en met de wettelijke Vaccmatiën
en Doodschouwen. Jaarwedde ’2OO
met vrije Woning, waarbó een lum.
Adres franco aan den Burge-

yan

meester

Lange Kuigeweide,

word.fc hoofdzakelijk
le.m"*> voor
*">
bekwaam is «f",
««»*

te komen. Zonder
goede get. onnoodig zich aan te
melden, P. G.
Rest/Suis se! Kalverstraat 24.

Groenten

op

,

Dame, Weduwe, zonder
-w^ene
Jjj Kinderen, geposeerde leeftijd,
zoekt piaatsing als Gezelschappdame of ter Waarneming eener

aeftige Huishouding. De beste
referentiën staan haar ten dienste,

.

Adres fr lett Z

c

045, N.vldD.

.

Tronende te Oudewater. (2738)
, _,_,__.„__
** biedt
—TT—r.
zich aan als STOKER
lemand, die ruim 6 jaar als
Btoker ia werkzaam geweest, 23
jaar oud is en de beste getuigen
kan overleggen.
Brioven franco, lett. V Z 942,
Sieuwt vld Dag.

"BTlr biedt zich aan een fatsoenlijk
J_j e. c. Meisje, tot Adsistentie
in de Huishouding. Eon goede
behandeling zal boven salaris in
aanmerking genomen worden,
Adres, letter B, bij den Boekh.

*-

en fats- Huishoudster,
l?
_Ci 28 j., g. hum., z. w. pl., liefst

Er

T_"__-_._.e.

±JJi.xtX_lJ!i_blö.

Een Bediende of aankomend

Bediende

gevraagd. Br.

lett.

88, Adv.-Bur. P. H. J. EEYNET
DE LA BUE, Utrechtschestr. 35.

.
P.G„

h. G.

Warmoesstraat 35.

kl. stad of dorp, erv. in de Huish.
en zeer huiselijk, ook gen. tot hulp
in een zaak. Beste referent. Adres
fr., lett. H, Postkant. Venhuizen.

"^_^7w^.»
Hotel-Directeur
.____.___,
Juni of later plaatsing
gevr., instaat _,__ aan aandee,

JLJ

’BOOO
lentenemenbalarisi ’2500.
Adres

:

,

gevraagd:
Terstond
OverdrukKer; ook be-

Goede getuigen ten dienste. Br.
franco> iett. B, aan STENFERT
KEOESE & VAN DEE ZANDE,
t9 Amhem.

Een
kend met Kleuren-overdruk. Adres
in persoon: Haarlemmer Hout-

tuinen 31, alhier.

'

I.

ril

In een Boomkweekerij beBtaat gelegenheid voor een Leerling, desverkiezende met Kost en

lett. Dl,
Boekband.,

aan A. J.

-'n^P^holp.rrinrr
Uullllu U___Uülö[[y,lllj[.

uitbreiding eener winstge-

Ter

vende, dubbele Fabriekzaak, wordt
gevraagd een Commanditair-

Vennoot of

f^
!_

'

een fatsoenlijk Burgermeisje voor

Hannover. Voordeelige condities.

Zonder goede getuigen onnoodig
Boekh.
zich aan te melden.Br.
HarN. J. DE HAAS &
togstraat 3, Den Haag.

—

,

WerttüiöoDiHß,
Een
ervaren
tevens

Teekenaar, grondig

&_a£
—Sdiiiitaanakenkwlit.
LINDEN, te Broek
W. VAN DEE
in Waterland, vraagt een Schui-

tenmakersknecht.

r>

_

.
JT
lil
|__/\|ll\T
■*' Ifllllll.»

Te Koop voor /000,

mer Overname aangeboden een
JL Tapperij en Slijterij, op
netten stand, gelegen aan een der
drukste Markten van Amsterdam.
Adres fr., lett. KP97B, N.vldD.

Uit de hand

(e

Koop:

Een goedbeklante Brood- en
Beschuitbakkerij in N.-Holland.
Brieven, onder lett. L E, aan K. H.
IDEMA, Boekh., Medemblik.

TE KOOP:

Een welsprekende PAPEGAAI met koperen Kooi, f 30.

Banketbakkerij.
Koelen
Ter Overname

aangeboden

een sedert jaren bestaande Koeken Banketbakkerij, op een der
drukste en beste standen alhier
(oude stad), welke een goed burgerbestaan oplevert. Koopsom en

lett. IJ B 944, Ar. v!d D.

ATZE BOSCH,

en Bergplaats te
Te bevragen met franco

aan; de Werk-

zeer geschikt te Huur: gemeubileerde VILLA, met of
Adres: Makelaar
zonder Stal.
(2743)
Baam.
nog

—

aan
middelbaren
Lieien, P.
Er
leeftijd, zonder Kindereu, de Man
gehuwde

geschikt als Tuinman en voor
Huiswerk, de Vrouw voor Keukenen Huiswerk Bneven lett ZE Z,
bö den Boekhandelaar H. B. JANArnhem.

'

ONDERWIJS.

—

Huur.
brieven.

(2739.

Op Maandag 23 Mei 1892,
des avonds te Zes uur precies,
zal worden iv Veiling gebracht:

Te
gevraagd

Een Onderwijzer voor de
.ohool No. 10, nabij Sloten. Hoofd
ie Heer F ZWAET.
Eene Onderwijzeres voorde
School No. 3 (Nieuw-Vennep).Hoofd
H
aa
Sollicitatie-stukken worden ingewacht voor 15 Mei a. s. bij
Burgemeester en Wethouders van
Haarlemmermeer.

—
ljOUVerilB.llL6.
,—_

_«_«««_

Voor eene beschaafde Engelsche
ionge Dame, bekend met de Fraujohe en Duitsche talen, wordt bij

p. m., gegestoff.
WINKELHAGEN's Bh. Eaamsteeg

.

.

____WOIIG
ecu modern ingericht Winkel-

Groote Markt. Brieven fr. N°. 25,
aan den Boekhandelaar P. MOLENAAE, te Zwolle.

_kl___W_P
rl\wvail
1 eg('ll i1 W__»J__
_ej)l(_HUer

wor(Jt er tor

Overname aangeboden, een uitgebreide Zaak
in Ga ]anteriën, enz., gelegen op
een groot Dorp in Zuid-Holland,

waar de Zaak eeni(? ia en ecu
fl ink bestaan oplevert. Het Huis
kan gehuurd worden.

N'vidva9-

1
I(. &()()]). gCVriUlgd,
„ T^._?.
een gebruikte HANDKAR, in '
goeden

_

1/ „

ri^

,„

_.

A

W. C.

(2730)

en N. J. POST,

Makelaars.

A.VAN DER LlNDEN,Make!aar,

Te Huur of te Koop,

„_

staat.
Adres fr., lett. J O 977, N. v/dD.

■

W

presenteert op Zaterdag 28 Ittei
1892, 's nam. na 5 uren, in het
Verkooplokaal De Gouden Leeuw,
te Haarlem, in publieke Veiling to
Verkoopen, teu overstaan van den
Notaris M. N BEETS

,

Een hecht, sterk en weldoortimmerd Heerenhuis eu Erve met
Tuin, staande en gelegen op een
der beste standen van Haarlem,
aan de N.z. van deNieuwe Gracht
op korten afstand van het Station
der Holl. IJzeren Spoorweg-Mij.,
bevattende beneden drie en boven
vijf Kamers, allen behangen, geplafonneerd en meerendeels voorzien van Schoorsteenen met marmeren mantel. Voorts
Badkamer, Keuken, Bijkeuken, Kelder
en drie Zolders met Dienstbodenkamers, get. 72, kad. Sectie B,
No. 1848, groot 3 A., 20 C.
Te bezichtigen Dinsdags en Donderdags van 2—4 uren.

Breeder bij

biljetten

omschreven.

Aanzienlüke Verlooft van
Edelgesteenten,

GOUDEN en ZILVEREN WERKEN

'

Als Gezelschapsjuffrouw

biedt zich aan eene jonge Duitsche, die perfect Fransch spreekt,
voorzien van uitstekende referen-

K_)_lP
l»Wwl y

■"

Vosruin, 5 jaar oud, mak voor
alles met ruime gangen, a deux
mams.' Groote maat. Prijs ’lOOO.
S
?'ieve,n froT(? N%

leti

êITMARUEotterdam
Rotterdam.
R

'

T

tT

AlF^
;

_
MonKliniidïl
IHWpUÜUUJtS

dg|

IWL.

\\''KA

"

TE KOO;E>» Nieuwe

Leliestraat 156.

A. SJOEBDS.
,
"
|(» Wil _LC 111
11

Augustus eene be-

:

#__

._*_#»_-,

ff

TROMP, Laan van
Meerdervoort 11, Den Haag,

__,

TE KOOP, een fl. groot HUIS,
stand' geschikt v°°r

X zalen.lett.
Adres
,

n■ ■

G P 45,
s

«

_ v/d D.

.
■

Niet overdreven!
2£j£.S^^»a
~
,
Een sinds
bestaande
T

Il<klOl
llUl^l

vijf jaar

~

l/__iriilk|\

j) *I.IUW IJ

«

Zoo spoedig mogelijk gevraagd
eene Dienstbode, die goed kan
Koken en tevens eenig Huiswerk
verrichten. Brieven franco
moetbovengenoemd
adres.
aan
Meisje van Duitsche afkomst, P. G., 26 jaar, datreeds
eenigen tijd in Holland werkzaam
was, dat ervaren is in huiselijke
en m alle vrouwewerkzaamheden
ljjke Handwerken, zoekt plaatsing
als Kamenier-Linnenmeid of
als Dienstbode-Alleen in een

Een

_>%_«_■

der en Keuk. Huur van af yIOO tot ’250 p. j., en een Huis m. Werkpl.

.
B\o SI Sl/SIO 0
JUi-UC

■i

i

letters d

~

'
BAARS Kokin,
_bezorgt
Juffr: C-VfN
dagelijks degeluke en sma-

iI^mSSQt-,e____GO

_fiß_f_P

j 972,

kelijke Diners aan huis, van 80, 90

|

I.

lires. Krak .raat^SS?""

„n. v/d Dag".

|

E. V lIAAb U
GCV/PAAPn

5000 Hectol. of 20 WagKons
a 10.000 Kilo groffe GASCOKE. —Aanbiedingen worden
ingewacht, ouder lett. A E 969,
Nieuws vld Dag, met opgaaf van den

’

Conditien worden ingewacht bij
<Jen Heer |H. B. GOETTSCH,
55/57 Steenstraat, Arnhem. (27231

.

GfOOibl VÏOICII

_,

W IILbiJAUJ_.JN.

Bension voor 2 Pers met 2 gr.
Tafel.
??me,r_" . c°°_. Holl.
Adr-lett-LIJ 529- N- vid D- (1504)

.

_____J

f *>f_rt
<*o\t.

nendestellen, enscht een SigarenDepot te Openen te Arnhem.

-

Prijs ing. f 1.90, in pr.b. f2.50.
Uit»- van VAN HOLKEMA
& WARENDORP, Amsterdam.

■>w_M_ Ma

%9rpnf9hrihnfpn
ür
lilli IJl^fli Cl'lUlil laUÜlüil»
Een gehuwd Persoon, Borg kun»

(2740)

della Neve.

riore

1.1111 r
1
IjJlililLi r/AI
/iULA,
tt
p o1
XX o
6 +_ W6IQ.
/2-90l 2588) §
j

..

g—m

—

/* _A A AAA

Een flink Persoon vraagt ’250

f llllllllßil

lvvivvl.l
/
/
Maandag 9 Mei begint de 5e
,of laatste klasse v/d 339e Staatslotervj, waarin al de volgende

'
—— . leen, . .
GRATIS litni Catalops. fSBiBBix
;fêsg%2ffiS£;
_r_,?iv
Kv ïft't
minsten prgs.

.

"n-_-i!f_M/_l_
JJFU-_&Ul_t

_

lett. F L 974,

Adies

_,

T-18 LilV
«„__£,,. t_.r/v.

,

-d n
.MP.

ÖVST6HI

<ri%, Tvr_,^'<.,vl

a
_S5,l_Ïo _nF»¥

ter
solide bewyzen" voorhanden, tegen 10 pCt.
Adr. fro., ltt. UU 941,
vld D.

,

Litteratuur en Wetenschappen ruim 2000 Nos. van belangrük in prijs verminderde Boeken, wordt gratis op aanvraag
toegezonden door GEBR. COHEN,
Magazijnen van Goedkoope Boeken

’

10,000, ’5OOO, ’3OOO,
3 a ’l5OO, 55 a ’lOOO, enz!
Zoolang de geringe voorraad
strekt nog te bekomen bij D.
BOLLE, Hang b/d Vischmarkt,
Rotterdam: Vijfde Lot

’l£

$£%£££'iSg&zii
EïS6n^LESE te_Amhem te Nymegen.
fra"k~fc
_e Sportdil.
sar
a
msc
American Hotel, Amsterfl
,_ ,
Heeren Aandeelhouders worden
DP

of

Voor

Amsterdam*

Het Dividend over 1891 bedraagt
9^ PCt. en zijn deafDividendbewijheden betaalzen No. 6 van
baar ten Kantore der Maatschappij.
Die van heele Aand. met ’95.»

»

"

"

"47-5°

uitgenoodigd tot eene BUITENALGEMEENE VEll-

nu
I!ritl<m'l_
mi

gi"?NE op Maandagavond \ |<JiL h\ \K 11),
GADEBING
m.,,v|
16 Mei e. k, te 8 uren, in het
M!_l
gebouw „Zeemanshoop."
„„*„
„ s°°£
.
„ Namens het Bestuur,
C- A- A. BÜDOKOEWI,
met

lijkvl.,niod inger.

eene deftige familie plaatsing
lett. D 5, aan
gezocht. Br.
VAN DUYL's Adv.-Bur., Amsterd.

kwame Keukenmeid. Zonder
goede getuigen onnoodig zich aan
te meldea-

■

l_

Vl?Xt
hhN

twp_arip-«n

schrijfster

_ir«ii<_

0

rwUlesl22°"^" RASPAARD
IIF»
I
r. B 1 ___» eu INBOEDEL.

Mevrouw
verlangt met

303. Haarlemmerweg 303.
.
voor renteniers, vijf minuten buiten
«p«»
___t HUUn
Amsterdam, HUIZEN, bevatt. 5 K.,
ij Keuk., Tuiu. Vrij Bovenh, 7K, Zol-

rS::,lt:""::r",MK|

Het Aljlbid. AAvertenlie-Biireau ZEEVAARTSCHOOL n^ii^Ë^v^.
vierde
in den laatsten
een Koopmanshuis,
T^^C^Ïf^fé,
NIJeHSYANDITBAB,
aan den O.Z. Voorburgf daarvan 2 en-suite ./30
ZMESsTL» S .TTW M^_._
Br., N,
en
wal 43, groot 79 Cent.

Adr'fr"lett-F

Haarlemmermeer wordon

_Pi

m*m

wegens overcompleet, een zwarte
Ruin, Pruisisch ras, 5 jaar, zonder gebreken en buitengewoon
mak voor Spoor en Stoomtram,
zoowel in span als alleen en onder
den Man gereden. Te bevragen:
Kanaalstraat 2, Haag.
(2562)

Molenmaker en Timmerman,
te Leeuwarden, biedt genoemde
Affaire met de Gereedschappen
en Materialen ter Overname

goedegetuigen voorzien,'wordt
*en spoedigste gevraagd. Briey.
f o °nder no; 41°' Dii JONGH s
A
4
Adv.-Bur.,
Arnhem.

DE VEREENIGING VOOR BETREKKINGEN,
Kantoor Singel 185, Amsterdam,
plaatst Dienstboden en ander Personeel door geheel Nederland.
De Contributie is / 2.50 per jaar. Dionstboden betaleu niets.
De Directie BOS en NAGEL.

a

van

(SB6)

.

(2695)

Adres

STÜKADÓÖR-Wlt en
bij W. SCIIJICLL - Krummi! Waal tl - Amsterdam.

dej

Amsterdam.

73,

Huurprijs billijk.

■

ALBASTiNÊ

—

Warmoesstraat

Atscharfing van den Godspeimin&

VaU

bekend met Bruggenbouw en verzoekt
dere
plaatsing, prima referentiën ten
dienste. Adres met fr. brieven,
onder lett. P, bij den BoekhandeR ST°EM L°TZ'te

bieden zich

vet meubel, zwarte Kast met vergulde Lusters etc. Krachtig vau
klank. Zonder gebreken. Garantie
5 jaar. Prijs f 140. Te bezichtigen
bij P. VAN LEEUWEN &

NöOJllllD-KefltßHlOeii, P.G.,

Medewerkend-

Vennoot, met een kapitaal van
p.m. IS mille, desverkiezende als
lste Hypotheek. Franco brieven,
onder lett. LJ, aan het Centr.
Adv.-Bur. GEBE. BELINFANTE,
Wagenstraat 102, 's-Gravenhage.

’

Door aankoop van een nieuwe,
wordt een zeer solide 7-octaafs
PIANINO te Koop aangeboden;

Leidschegracht 44.

j

ÖV . 9>2l_LU
O

Meid-Alleen, Goed kunnende
Koken, om mede te gaan naar

PP
tlfl
CC/1 lliitj.

Inwoning. Brie»en

in

bij Kinderen,

ecu Banketzaak of

lett. S V 039,N.vdD.

;

j :, zoekt

140. Pianino.

1892. le BLAD.

en in vollen bloei

zijnde

dubbele
WINKELZAAK, oudes t a d,
wordt door omstandigheden voor
de som van vijftien mille te Koop
aangeboden, met iDbegrip van
Stand eu Koopmansgoederen, alsmede twee maanden onderricht
des eigenaars. Geen tusschenpers.
Adres fro.,lett. P B 891, N. v/dD.
■

nnE KOOP een span prachtige
J. jonge Tuigpaarden, met
witten Staart en Manen, zusters,
twee en drie jaar oud, bijz. mak en

bereden, sprekend gelijk, zoowelvan
natuur als van haar en lichaamsb.
Te bevr. bö HARM A. DE

onder
stillen dienst. Adres
N°. 159, bij den Boekhandelaar H. te Idzardt bö Wolvega, Friesland.
1
(2747)
B. BREUER, te Arnhem.

De Notarissen TROOST en
WILDSCHUT, te Arnhem, zullen
op Woensdag 18 Mei 1892 en
volgende dagen, telkens voormidd.
10 uur, in het Centraalgebouw in de
Bakkerstraat aldaar, ten verzoeke
van den Heer Curator in het faillissement van den Goudsmid J. W.
publiekerfhuisgewijze, poor
contant geld, Verkoopen:
Den geheelen Inboedel van genoemden gefailleerde, bestaande
in diverse Stijl- en andere MeuStoelen, Schrrjfbelen, als:
bureau's, Kasten, Buffet, Spiegels,
Platen, Etagères, Wenham- en
Gaslampen, Gaskachels en Haar-

den, Gordijnen,Ledekauten,Toilet-,
Vloerkleeden en Karpetten, Bedden en Beddegoed,
Klokken, Pendules en Ornamenten,

verder Huisraad, Linnen en
Pellen enz. enz. Voorts eene zeer
fraaie en uitgebreide collectie van
Gouden en Zilveren Voorwerpen, Paarlen en Edelgesteenten, zooals die in eene dergelijke groote zaak voorlianden is;
voorts Toonbank, Kasten,

Winkel-Etalage, Etuis, Cartonnages en wat verder ter verkoop zalworden aangeboden. Alles
daags te voren van 10 tot 4 uren
aldaar te bezichtigen.

iijlïfiï
Geopend 16 Mei.

Zeer geschikt voor Logees, in
onmiddellijke nabijheid van het
Station, gezonde streek en prachtig
gelegen. Prijs billijk.

J. DE MOTS.

opgericht in 184 6,
plaatst Advertentien in al de

taladen van het Binnen- en
(2745)
Buitenland.

Prospectussen en plans van adverteeren voor belanghebbenden
op aanvrage kosteloos verkrijgbaar.

1

H

.^"u'tt
_f_3sSaSi«?teE_%3
.

opgave van vereischten,tijd en cou-

ditiën (eu pension) spoedig onder
lett. B G 970, N. v/d Dag.
~
#

<
£_.ie-Kj-___oor
A(--l--_l-S.-,
"
ge
Np
. rnn._enyr. au

Belast zich met het Verhuren
van Woningen, het Incasseeren van Huurgelden, Assuhet Innen van kwade
Schuld, enz.

DE DIRECTIE.

lvan gelder,
7
0.u.

V__rhnr<rwfll ifi^
ti.vii.u-aw.il iwa.

PlMnto PnlloPtio
UlüUlÖ UUlluullU
!_ IOnOU VOOI* tOSlMllOS»
F rSHISCuC vOrSCUGII,
f^
«W_ _ l__ I*
I tf_lS__
U
ö
.«.

ffCCIICI

W

UJJ

?

aan

*

_

llïPMilsme

Magnclismc
C.«Ip!_S_IIIiA

ilr_W~^^^öiii

F

"*'""""*"" "' " fc—■"—— hhmm
Z
Z

llVDötheek.
, _* .

Op solied Onderpand (Huiden of
Landerijen) geld aangeb. als Ie
Hypotheek, tegen _& ai% °/ M
met of zonder vooruitbetaling.
Adr,
C L 41, N. Vld D. (2736)

SuggfsUe 50 Onls.

ti

«n Somnambnlisiuc 50

Ct,

(i(\ Piilif

IUMIiu VU Vl.lll,
OJMIAlleu
door j _aIOLS. Dit zyn de allernieuwste en hoogstbelang.

rijke werken welke over deze mysteriën ziju verschenen.
Meer dflu 5000 exemplaren werden in het laatste jaar hiervan
verkocht. Wie dus voor 'n bagatel het voor en tegen dezer geheimzinnige wetenschappen wil leeren kennen en toepassen, verzuime niet
zoodra mogelyk een Postwissel te zenden aan GEBR. KOSTER,
Leliegracht 28,

Amsterdam.

,

Door verandering van positie ter Overname aangeboden
6
een
r

l

CAFÉ

se

Rang

met Vergunning, (gelegen a/d Tram), met grooten Speeltuin,
voorzien van alle vermakelijkheden, afzonderlijke zaal voor
Bruiloften en groote Kegelbaan, .oopsom billijk. Dadelijk

aTe bevragen bij den Makelaar
Van der Helststraat 94 ah

Sarp'hatipark,

Persoonlijk te spreken 's morgens vóór 12 uur.
Aan hetzelfde adres is te bevragen een CAFÉ le Bang,
(eerste stand), Amsterdam.
Een groot HOTEL te Botterdam.

TAC O H. DE. E3E.E.R
IS

-tt-cit_>tttttc!-_

V

ERHUISD
en

het

—| BUREAU VOOR TRANSLATEN
DE B!l_L_>LAk_ll? HEN
I

f '.Wllil
'^^^^M
IwH
lIH llPllil
Il

15tenJus0^r^ r^ .

HET BESTUUR.

Op myn Atelier worden de Costumes in den kortst mogelyken
tyd vervaardigd, voor de bekende
goedkoope Prijzen.

—■-■

en cursus, aanvangende 5

September e.k., gelieven zich vóór
e"
u
.JuU. te
Directeur den Heer P. G. WATERbij wien tevens prospectussen en inlichtingen betreffende
h( toelatings-examen zijn te ver(2737)
Krijgen.

Pieter C.ornelisz. Hooftstraat 83

mm VISSGHERSTRAAT°bti ie Te

.scliatelraal 15.

Al» Branfl-Guarantia laatAij

/il
Wil I lil ililllll

voor de STAD AMSTERDAM.
Opgericht Ao. 1804.

'

"8ilIli(I
lljlji-1 JÈÈÊ "'j_a^^f^^\^fi\w«|lPJH

A' HOLTZMAüf en C. Th. KOOPMAI.

[ftiljip. :^^-'^illSlllw
1
_.!_'»

-

i
Precies als de vorige keer I
kruidenier, Mevrouw is zeer |
(2733)1
tevreden!
FJp
lam I
i#ö FrarnhnTPn
I I ai.iUUi.eu JQIII,

|

„SOUTHWELL",
. merk
uitstekend en geurig.
1
9 öe SPOOR's
Mosterd i
met
stoppen
is

■in flacons
glazen
B
I overtreft in kwaliteit en ver- i
soorten,
g
1 pakking alle andere

a^s Eireeteuren, en

Jonkh. Mr. H. HOEUFFT VAN VELSEN, C. W. R. SCHOLte:n Jr> en Mr> G VAN TIENHOVEN
als Commissarissen.
De ondergeteekenden, Gecommitteerden tot het nazien der Acht-

en-Tacbtigste Bekening en Verantwoording van bovengenoemde Maatschappij over 1891, geven kennis aan belanghebbenden,dat zy, na
accoordbevinding daarvan, zich hebben overtuigd van den gunstigen

toestand dezer Maatschappij.

g; JCOS WDN LANGE"

D. OOLGAAKDT Jzn.
H. J. DE MAEEZ OIJENS.
A. PBITZLIN.
JAmsterdam, 2 Mei
1892.
(27311
■
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDEEDAG
voorheen VEEMEER
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het beste middel tegen Wieuma-

5 HtkH.l
Prijs

50 c, 75 een f 1.25 p.fl.

JS» BlCHTERit?erdam
I__________B_________________________J_

I
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Tln.nl ■OniiiJinnnri.

A mntniirlnin

üü-ül ilüUlül'llllll, AlUulülUdlll-

Grootste keuze

Japonstoffen, COSTUMES NAAR MAAT.
Zeer billqke prjjzen.

COUPE.

ELEGANTE

tegen origineele fabriekspruzen.

33 Reguliersbreestraat 33.

1892. le BLAD.

5 MEI

Spoedigste levering.

(2272)

PIANINO's en ORGELS
J. STRAATHOF, Wijnhandelaar,
P.VAN LEEUWEN&ZOO_,
73 Zuivere
3 Binnenkant 3, Amsterdam,
73 Warmoesstraat
b/d Oudebrugsteeg, Amsterdam.
BORDEAUX van af f 26
Anker.
1995)

. __

—

per

* en hoo»fr af f r>er'flesch
MEMvln^f^O
90
woX'bijzonder attent
Hffi„XSdef
L.
de zuivere geïmporteerde
bem. fl. van

Wilhelm
PIANINO'S uit de beroemde fabrieken Julius Feubich.
Emmer
Glas&C'.-L. Mörs.-Th. Mann. -P.ScharFf. -E.Kbauss.

f_n«rt

ViAloo-oTT-pnTïT

1

pnnT vnn

:

gemaakt
325. - f 365. - tOt f 700.
f 250. - f 290. - fSterling
op
&
10
Esteij, Amer. Organ C°.
voor
COGNAC per
per 12 heele maathoudende flesschen f 12.50. De Wynen op
12-50,
f
65.
—
—
tOt
80.
110.
135.
/'6OO.
fLevering f
f
f
verpakking in
10 jaar garantie. Oude KA- zonder prysverhooging, alles franoo door't geheele Ryk. leder

AMERIK. ORGELS van

—

—

wordt beleefd verzocht eene proef

Instrumenten worden ingeruild; voor solide koopers billyke betaling-conditïén.

KSffI&AJÖKïg!. H

COMMANDITAIR VSNNOOT

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit

10

Amsterdam, LUCAS & KOLFF,

G. A. WORST, 154 Jan
Rotterdam.

(1055)

Geld

geldbelegging;
Wegens Sterfgeval en gevorderden leeftijd, wordt uit de hand te
Koop aangeboden,in een bloeiende Plaats in Noord-Holland ov«ï
Spoorwegstation en Tram, een weldoortimmerd, sterk WINKELmet Erve, alsmede kleinen Tuin met Pak- of Bergplaats en Weiwaterpomp. Het Huis bevat: 3 Beneden-, 3 Bovenkamers, Gang, Zolder, groote Keuken, termen Kelder met Wijn- ofPi'Orisiekast, is verder van alle gemakken voorzien, en waarin met goed
suaecs eene nette Affaire in Sigaren, Tabak, Tlitvëa en wittere verwante
Artikelen wordt uitgeoefend, waarvan bewijzen van omzet voorhanden
«rijn. Alles met Gasleiding, en nette Inventaris op voordeelige voorwaarden over te nemen. lIEI. Liefhebbers vervoegen zich met franco
Amsterdam,
br„ onder lett. A F, a/d Boekh. JOH. G. STEMLER
"benpersonenkomen niet in aanmerking.

School v. Uitgebreid Lager Onderwijs,
LELIEGRACHT 5.

Ondergeteekende bericht aan Ouders en Belangstollenden,
dankbetuiging voor het zoovele jaren in hem gestelde vertrouwen, dat zijne taak, als Hoofd der Inrichting, op den laten Juni

bestaande iv een volledig Sa-

7j^n^e

to£
_.oSe-?en D^mes^Sch^fburX

wordt overgenomen door den Heer G-- J. LUBBBRS, thans
Onder-Directeur bij de Vereeniging voor Lager Onderwijs, dien hij
(2710)
met vol vertrouwen aanbeveelt.
C. G. REIJNDERS.
AMSTERDAM, 27 April '92.

bekomen

g"*'**"'1:

Gedeponeerd
_./ ,
Merk:

________

Twee-en-twintig loten
(2693)

fr ' p. p ’l5 \q

fiP_B_if?^»

HH. Handelaars

koolhoudend en zuiver,

(N.-H.).
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nog

F. DEKKER Jzn., Wormerveer,
levert Pap,erenzakken m alle
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tVL fl

U

van

Hl^Ë£§7H

ISI
'E|«___|^H^,
Sloten
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amsterdam-schiedam.
Verkrijgbaar
bij
_ de..,,meeste
_, Grossiers
.
. in Gedistilleerd.
s

■

& Stations-Buffetten van de Buffet-Maatschappij E Pluritms Unum.
H B Als bewiJ3
echtheid zfin CACHET en KURK steeds
den naam der firma P. HOPPE,
«25^

TIIEÉiM.I. oppc_ 1820, (^Dordrecht
SINGEL 213, AMSTERDAM.
"KATHREINEB/S
JL&.A». J- AA.A- _u a._ _________ n_»
Directe aanvoer van uitstekenden onversneden CaiiforTZMT7Tnï_ft/TA'T r 7!/rAT7T7TI7
nischen Claret (Tafelwijm, en Bod Port Wine.
JS_*
—^i S
»
.
.
.
.
Kist van 48 ft,
/'2B.—i met accijns
.
J.
0""*
T
HL
PIVJ
ALZKU
L
1P
&W
J
7.50 on emballage V
„ „ „ 12 8
f" e°
(uit het beste Beiersche Mout bereid)
fu>-t,
3|
_^®l^|pk
shüöfd v. ±300 8. „„135.- komt op
lt
„ half Okshoofd,, 150 8. 70.— ' ca. 45 Cts.p.fl / l£°öt
Jg
is de beste, goedkoopste en voedzaamste
>^f>^JF.k
1^"
Volksdrank.
II Mepo. IWtfS | mriei, ||
» Kist van 12 ü. . . „ 12.-1
1 *—*
Porfwinel
Pioefüosoh Claret 1 60 Cents en Port Wine ii ’l.— perüesch,
Verkoopprijs 27V2 Ct. per pakje van % Ko.
"*
(/MUI)
mits afgehaald.
"**
*v""p

Sper

raTMEEIMIIWEfiIB,

gevestigd te Amsterdam, Singel 512,
VERSTREKT GELDEN OP EERSTE HYPOTHEEK TEGEN ZEER

AANNEMELIJKE VOORWAARDEN,

ook zonder vooruitbetaling van rente.

(2161)
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Verdere inlichtingen en monsters verstrekt:

RATHRKIXER's

__.*„._«_.._

Cfill._ial-Dq)Ö- VOOI'

_('.k'_'Ï2l!__

_

.«!,_.

SINGEL 550-552, AMSTERDAM,

HET NEDERLANDSCH EFFECTEN- EN WISSELKANTOOR

121 KALVF.RSTRAAT BIJ DE TAKSTEEG,
koopt en verkoopt
Conponeetc, desverkiezendonmiddellijke afrekening, sluit prolongaties en beleeningen. Speculatie(!)SOO
orders worden steeds stipt en vOOrdeeUgst geëffectueerd.

*'"*

fo

B\;^^jt^
IvSi^l
Vettllliaai
||
**f^,^^.. i
(24E6)
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NIEUWENDIJK 57/58..

Engelsche Kinderwagens
Sportwagens

’14.50 en hoog__

„

8.50

„

„
„

'n.U______mj____K~Jl_____vm_______mi_____________^

MM.

LAHDRÊ&GLIMRMAN,
AMSTERDAM, (9743
KOLLEWIJN. infraaio
Schetsen en
Platen,
Verhalen, met

60
slechts f 1.75.
Tweede, zooeven verschenen,
door den auteur geheel herziene
druk, fraai uitgebreid Boekwerk,
op best papier, met duidelijke letter. Dit keurige, alom aangeprezen
Werk is ecu uitstekend geschenk
voor Leerlingen van H. B. Sch.
en Gymnasium, een onontbeerlijke vraagbaak voor Studeerenden
Het is een heerlvjk Boek in aangenamen stijl geschreven. KOLLEWIJN's Algeen Onderwijzers.

meene Geschiedenis der Oudheid
in boeiende Schetsen, Verhalen en
Tafereeleu is geen dor Leesboek,
maar een oorspronkelijk boeiend
Werk. Deze druk is geheel omgewerkt en vermeerderd, terwijl de
60 fraaie Gravures en de keurige Prachtband het tot een sieraad voor Salon en Boekenhanger
maken. In fi-aaien Prachtband is
de prijs f 2.25.
___" Behalve het deel: De

Oudheid zün nog voorhanden
van KLEIO:
KOLLEWIJN. De Middeleeuwen in Schetsen enz. f 1.75.
KOLLEWIJN. De Nieuwe Tijd
tot de Fransche Omwentel. 1.75.
KOLLEWIJN. De Fransche

Bffßlfl^ffl

UgOQTZ,

’
’

Omwenteling tot op heden 1.75,
of elk deel in keurigen, typischen

Prachtband
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Spuistraat 6 en 8,

"I_^^__T^'*P>'l^f,
Ha
B i "j

N. BONTEN,

CALÏFÖRNIAN CELLARS,
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onder
a. b.

r-

te
b« D.
BOLLE, Hang b/d Vischmarkt,
te Rotterdam ad f 0.75 fr. Pp. /o 80 elf loten /7 50 fr. P-

.

„

*J %■
£ft«*Dvag_

Een Salontafel in Notenhout,

p.'’7.60.'

?

"

Amerik.
VAN„CAPPEI,LE 4jCc> te Arnhem
Kinderstoelen,, 5.50 „
MrBÜDDE, te Deventer.
ACOST
PRIJSCOURANT gratis.
DE ""
BANK, DE VOS & VKEEDE, te 's-Graven/iage.
NOORD-HOLLANDSCH LANDBOUW-CEEDIET, te Alkmaar.
HENDE VAN DEE
te Dordrecht.

i">n
nrl Ammihlnmnnt tf»rwaarde
tei waai ac

Loten'zfn

centen -.oor een

briefkaart
Richters Boekhandel te Rotterdam;
ziedaar dc luttele uitgave die noodig is om liet geïllustreerde boek: m
M „DE VRIEND DER ZIEKEN" ■#
gratis en franko te ontvangen. Dit W
boek verdient in de hoogste mate 2
de aandacht van allen die hun gezondheid op prijs
en geheel
bijzonder van alle Zieken. Reeds w
duizenden vonden hier d .lang L,
-;i___^
v'^|fr gewenschte genezing

Eerste Hypotheek,

Op

zonder vooruitbetaling van rente, tegen 4 _ pCt.
Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan het kantoor der Bank, Keizersgracht 370, te Amsterdam (dagelijks van 10 tot 2 unr), of bij hare Agenten:

TE DORDRECHT.

—

_
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T
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bij Dessert. Eugros

t_»l.t.l>lHa

99
00.

(2595)

1858, JVb. 57.

van IV Ju.»

d_r>htc

.

H e HL y E SALOBfONj te Amsterdam . Jaoob van Campenstraat
(7812)
21- en bö de H^ren Agenten.
DE NATIONALE HYPOTHEEKBANK verstrekt

f_fFPI_

't

<1204)

llßgllllt'll-Ul VVbU

e

gevraagd, wegene uittreding, iv eene met veel Buccès
werkende Zaak, waaraan uitsluitende Agentuur van een
speciaal Artikel verbonden. Zeer voordeelige geldbelegging.
.vlekken van
Benoodigd kapitaal 15 a 20 Mille. Bij strikte discretie zijn ". erwijderen, is verkrijgbaar
a./ 1.25 per fl., fr. p. p./1.40,
de meest volledige inlichtingen verkrijgbaar.
Eigenhandige offerten, onder motto Commanditair, aan bij ALBRACHT & Co., 222
Riv!!!^ait___iscer^a^__
NIJGH & VAN DITMAR's Algemeen Advertentie-Bureau,
(25G0)
te Amsterdam.
y

GAUFRETTES
NORMANDES,
in
verschillende Vruchteusoorten boroid; beste

nemen.

TËDÏE LAND.
Bmtee TeilDOOlSCliap V3II TeiMteril. BD tó LeTOB
GevestigdteAM^^? .SnKeizersgracht24s-

7\a i*>
Rlari
J
Dldll
van 4 Mei.
Be
geiecenseeroe
*»^X^«£&
|?T % J£"sti%
j^k
ptpier te

Vraagt overal de gerenommeerde

te willen

.

|{n (rll |Jttl fi kr_iAc__.
QQ
OO

’

2.25.
KLEIO groote Algemeene Geschiedenis, alle 4 genoemde deelen, samen 2500 bladz. druks, verkoopen wij voor
6, of in 4 artistieke Prachthanden voor 8.
Franco toezending, op ontvangst
van Postwissel waarop staat KOLLEWIJN en wat men verlangt
volgt van uit de Magazijnen van
Goedkoope Boeken van GEBE. E.
& M. COHEN, te Arnhem en te
Nijmegen.

’ ’

Hei tóe Fostsmiiiel is tos
Poets-Pasta
van

Fritz Schulz jum., Leipzig,

DENaarPAPENSPIEGEL.
het Hoogd. door CORVIN WIERBITSKY,
Schrijver van den

__^

NAAMLOOZE
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f«»n,2,500,000.
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voor den prijs van ongeveer
zoo
geven,
zullen wjj dezen druk eons Bpoedig v
/ev«B Gulden uit te
7
"
,
nliverkoopen, en om daartoe te geraken geven w\j bn' elk Exemplaar
verdeeld in IUUU Übligatien a f IUUU a pan,
nog cadeau het beroemde werk van Max Nordau De Leugens der
Maatschappij, naar den lOen druk uit het Hoogduitsch, waarvan andera
aflosbaar binnen tien iaar.
de prijs ’2.75 is. Dit boek iB te Weenen verbeurd verklaard en op
voordracht van den Procureur-Generaal de verdere verspreiding
J3e INSCHRIJVING wordt opengesteld op
verboden.
Be prija van den Papenspiegel metvele Platen, die vroeger 4.75
w .ll «/ iu_ T hui (
fcniUll/nM # mwiw., VSt!
1.50 per Poßtwiesel, en, zoo&Vs boven gezegd,
was, is thans Bleohts
DISCONTO-MAATSCHAPPIJ,
ten
der
bij
tegen
Maatschappij
er
of
Rembours te Rotterdam
De 'Leugens der
„ kantore
„ van de Heeren GEBROEDERS BOISSEVAIN,
met 10 Cents verhooging, dus tegen 1.60, franco te bekomen aan de t 9 Amsterdam
alwaar Prospectussen en Inschrrjvmgsbiljetten verkrijgbaar zijn.
Tweedehands-Boekhandel,Heerengracht 209, Amsterdam. (2464)

’

UITGIFTE

’

’

omdat daarin vereenigd is, wat
tot nu toe niet was verkregen:

___________

ZATERDAG 7 MEI 1892.

een onovertroffen Poetsmiddel
voor Metalen en Glaswerken
tegelijk, dat niet vlekt, niet
de voorwerpen niet aantast,
geen vergift bevat en daarbg vlug
en zindeljjk werkt. Het beste voor
ieder die te poetsen heeft!

Stukjes van 65
beter dan alle namaak,
met volledige Hollandsche gegrooter en

bruiksaanwijzing,

slechts 6 Cent.

Alleen echt wanneer elk stuk het
Fabrieksmerk „Globe" draagt en
voorzien van den naam der Firma.

Frits Schulzbü jnn, Leipzig.

de voornaamste
Verkrijgbaar
Drogisten, Kruideniers, Galante-

riehandelaars en Handelaars in
Ijzerwaren.

9 tOt 4 UUI\
«Ml

(2659)

Stoomdrukker, van
BOELOPFZEN & HÜBNE _,
Amsterdam.

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG 5 MEI

Tweede Blad.

—

—

BinnenlandschNieuws.

4 Mei.
Tweede Kamer.
KAMERS VAN ARBEID.
Het bö de Tweede Kamer ingekomen wetsvoorstel
van den Heer Schimmelpenninck van der Oye strekt
om de oprichting der Kamers van Arbeid te doen

staatsinmenging op groote schaal de oplossing van
het sociale vraagstuk verwachten, zich aan eene
illusie overgeven, ook dan ware het veldwinnen van
deze overtuiging eene goede vrucht van de oprichting der Kamers van Arbeid.
Ten slotte wordt opgemerkt, dat,hoewel geenszins
ontkennende het groote belang, 'twelk in de oprichting ook van de Kamers van Landbouw kan gelegen z(Jd, men niettemin gemeend heeft ze thans
niet te moeten voorstellen.

INDEELING VAN HET FOUT AAN HET PAMPUS MET EEN
GEDEELTE DER ZUIDERZEE.

Gemengd Nieuws.
De Heer Joseph Mertens, directeur
der Fransche Opera, heeft zich tot den Haagschen
Gemeenteraad gewend met het verzoek, hem een
geldelijke subsidie te willen verleenen van ’6OOO
vóór 10 Mei a. s., in het belang van zijne artisten.
Geldelijke steun van particuliere zijde is hem toegezegd, onder voorwaarde echter, dat de gemeente
ook harerzijds daartoe zal bijdragen.

—

Te Neurenberg
nog steeds, als
van ouds, vermaard om zijn speelgoed-industrie
heeft dezer dagen een fabrikant een feest
In de Zuiderzee, op ongeveer 2000 M. van den oever
geschieden bij algemeenen maatregel van bestuur.
gegeven,
ter viering van het feit, dat in zijne
Muiden,
in
de
nabijheid
gemeente
der
is een
Zij zgn bestemd: I°. tot het geven van inlichtingen
„het fort aan het Pampus" in aanbouw, waardoor fabriek de 300,000ste speel-stooinuiaoliine was
en adviezen en het doen van voorstellen aan het
openbaar gezag, en 2°. het indienen van een voorstel eon bewoond eiland is ontstaan, dat niet tot voltooid. Onder de gasten waven de hoofden van
liet gemeentebestuur, van nijverheids- en handelstot bemiddeling in gesohillen tusschen patroons en het gobied van eenige provincie of gemeente
en vereenigingen. Diezelfde
ondernemingen
arbeiders.
behoort. Dientengevolge heeft het bezwaarzich voor- fabriek moet
ook
die daar hebben afgeleverd. reeds 325,000 tooverlantarens
Het aantal leden wordt bjj Kon. besluit bepaald. gedaan, dat van de geboorten en
Zfj worden gekozen door 2 kiescolleges van patroons plaats grijpen, op volkomen wettige wijze geen akten
vau den burgerlijken stand kunnen worden opgeen arbeiders.
De Berlqnsche politie heeft dezer
Nopens de wijze van verkiezing zgn de bepalingen maakt, daar de bevoegdheid van den ambtenaar van dagon een roovorshol ontdekt in het bosch Gruneomtrent de Kamers van Koophandel gevolgd. De den burgerlijken stand tot het grondgebied der wald, waar de Keizer bijna dagelijks alleen wandelt of paard rijdt. Tweo roovers, die „thuis"
Kamers bestaan voor de helft uit gekozenen door gemeente is beperkt.
De heden ingekomen wetsvoordiacht strekt om in waren, werden gevat. Mon hoopt ook de overige
patroons en voor de andere helft uit gekozenen
door arbeiders. Voor het lidmaatschap wordt dit bezwaar en in andero, die uit den tegenwoordigen leden van de bende, die daar in den omtrok veel
geroofd en geplunderd heeft, in handen te krijvereiseht 30-jarigo leeftijd en dat men gedurende rechtstoestand van het eiland zouden kunnen voortbrengt
het eiland tot het gen. Keizer Wilhelm moet op zijne eenzame
ten minste 5 jaar op meerderjarigen leeftijd patroon vloeien, te voorzien, en
grondgebied
provincie Noord" omdolingen in het groene bosch dikwijls vlak
Muiden,
der
geweest.
gemeente
De Kamor verkiest haar voorof arbeider is
bij het hol geweest ziju, eu men verwondert zich
zitter desverlangd, terwijl deze anders door den Holland, bjj welke gomeente het fort het naast ge"
erover, dat hij nooit is aangevallen.
legen
is.
Commissaris der Koningin wordt benoemd. Elke
Zooals
2
uit
omschrijving
grensverandeafdeelingen,
Aangaande de Zuid-Afrikaansche
Kamer bestaat uit
éene van ledende
van de
ring iv art. 1 van het ontwerp blijkt, wordt met het
en Internationale Tentoonstelling te Kimberley
patroons, de andere van leden-arbeiders. Elke afeiland het watergebied tusschen het fort en de godeeling kan afzonderlijk, vergaderen maar geen bewordt ons gemeld, dat, teu einde de bezoelcers
meente Muiden bij die gemeente ingedeeld, waardoor van do tentoonstelling in de gelegenheid te
sluiten nemen.
en niet, zooook de verkeersweg onder gemeentelijk politiegezag stellen goed te kunnen logeeren
In zrjn toelichting zegt de voorsteller o. a.
als in Zuid-Afrika de gewoonte is, bij opkomst
De roeping dier Kamers moet zich, naar men komt te staan.
meent, onderscheiden door twee hoofdkenmerken.
Het verkeer zelf zal worden onderhouden door van een groote menigte op het land te moeten
door den Heer Jame3 Logaii,
Eenerzgds zijn zy de organen, door welke de overeene stoomboot, waarvoor op de vestingbegrooting kanapeeren.
Kimberley,
eenige gebouwen in
hótelhouder
te
heid wordt opmerkzaam gemaakt en voorgelicht voor 1892 gelden zijn uitgetrokken.
Er zal dus voortdurend gelegenheid bestaan om gereedheid worden gebracht, elk bevattende
nopens behoeften en vragen op het gebied van den
arbeid, die door wetgeving of bestuursmaatregelen de aangiften voor den burgerlijken stand te doen. 1000 slaapkamers, buiten eet, rook- en leessalons.
Ook het uitvoerend comité, dat dezen maatregel
zrjn te vervullen of op te lossen; anderzijds trachheeft besloten dergelijke gebouwen
goedkeurt,
ten zij eene juiste verhouding in het leven te
De lij s t van h o o gs ta a ng eslag e n e n in te doen oprichten.
roepen tusschen patroons en arbeiders, zoodat die
'sKijks directe belastingen voor de prov. Groningen
verhouding meer en meer worde een maatschappeStadsnieuws.
bevat 168 namen. Hoogstaangeslagene is wijlen de
lijk verbond ter bereikiug van een gemeenschappete Groningen, voor ’9091.92.
Heer W. A.
lijk doel: de bevordering van den bloei van het
Ons Huis.
De laagste aanslag bedraagt 455.82.
bedrijf, waarin beiden werkzaam ziju.
vereenigiugslokaal
Het
nieuwe
in de Bozenstraat
Op de lijst van de hoogstaangeslagenen iv FriesDat dergelijke verhouding bevorderd kan worden land komen
en zal den lOen dezer met
voltooiing
nabij
der
is
hoogste
223 namen voor de
is de Hoor
door eene wettelijke erkenning der rechten, zoowel J. Bieruma Oosting, te Oranjewoud, met 8193.12
.j eenige feestelijkheden worden geopend.
patroons
Tan
als van arbeiders, daarvan levert
De stichting dankt haar ontstaan, zooals men neet,
te
Engeland aanvankelijk in groote centra van nijver. en de laagste de fleer M. H. vau dor
aan
de mildheid van een bescheiden stadgenoot,
Teems, met HG.93.
heid reeds een bemoedigend voorbeeld, alwaar dooiwiens naam wjj thaus niet meer behoeven te noede Trade Unions Acts vau 1871 en 1876 aan het
men; in de tweede plaats aan de heeren J. A. Tours,
Te Monnikkendam is tot gemeenterecht tot vereeniging en vergadering der ingezeDr. C. W. Janssen en Posthumus Meyjes, die de plangeneesheer benoemd Dr. M. Niemeijer, aldaar.
tenen schier onbeperkte vrijheid werd verleend,
nen ontwierpen met de Loudensche inrichtingen het
Waar het particulier initiatief zich nog weinig laat
Wegens den lage n stand vau het boeI'mple's Paldce en ï'ognbee Hall als voorbeelden.
gelden, kan het op den weg van deu wetgever liggen zemwater in Friesland is Dinsdag, op last vau
Zoo ontstond de vereeniging „Ons Huis", waarbij
Ged.
pogingen aan te wenden om met gelijksoortige midook de Nicawezglen gesloten, zoodat thans personen van de meest verschillende richting zich
delen patroon en arbeider dichter tot elkander te met geen der 13 zeesluizen van de provincie wordt aansloten, een bewijs dat de bedoelingen der stichters
brengen.
gestroomd.
werden begrepen en gewaardeerd.
De taak van den Staat moet intusschen, naar men
Het gebouw maakt, iv weerwil van zh'u eenvoud,
meent, niet veel verder gaan dan de samenwerking,
door ziju hoogte en groote afmetingen, in deze omhet overleg tusschen patroons en arbeiders, met begeving ecu grootschen indruk, al draagt het toch
houd van beider zelfstandigheid en vrijheid, te beA k t e-exam e n s 1. o. 's-G ravonhage, 3 Mei. het kar.ikter van huislijkheid en gezelligheid. DooiMejn. L. S. Rosenthal,
vorderen en zooveel noodig te regelen. De oplossing Onderwijzeres. Geëx. 6. Geslaagd:
groote voordeur komt men iv een ruime vestiJ. M. Zwang en M. 11. Billissen, de
van de arbeidsvragen zelve moet en kan in de eerste te Hoi' van
" R'olke toegang geeft tot het trappen-huis en
>.>ul...
Gigch
te
H.
van
en M. B. Laforêt, te
plaats door de belanghebbenden onderling gezocht 's-Gravenhage. It.
de lokalen gelijkstraats. Aan den voorkant ligtvoorworden, met inachtneming van plaatselijke omstandigMaastricht, 2 Mei. Onderwijzer. Geëx. Ti,
eerst de bibliotheek, waarin hooge kasten zijn getimde eiseheu van het bedrijf, enz. Geslaagd: J. H. (_
P. N. Lagio en L. H.
heden en
merd om den boekensohab te ontvangen; daarte Maastricht, G. fl. Derix, te Roermond.
Om de Kamers van Arbeid aan het gewichtig deel
naast oen .ei- ruim-.-, gezellige leeszaal, waarin dag'twelk
roeping,
genoemde
harer
samenwerking
en tijdschriften van alle richting eu klembladen
Nuttige
Examens
Handwerken. 's-Grabeoogt, te doen beantwoorden, ligt het voor de hand
venhage 3 Mei. Geslaagd: Mejn. L. S. Rosenthal,
zullen worden bijeengebracht. Een lokaaltje daarhaai een zooveel doenlijk verzoenend karakter te te
J. M. Zwang en M. J.H. Hnissen, achter gelegen dient tot bureau van uitleeuing. Aau
H. R. van Gigch, te 's-Gravenhage.
geven, zonder daarmede, zooals in België geschiedde te
de achterzijde van doze ruimten ligt het gymnastiek„Consuls des prud'hommes" (werkrechtersraden) in
lokaal, waariu gelegenheid wordt gegeven aan perUitslag examens der vrije- enorde't leven te roepen.
oefeningen. H a a rl e
3 Mei. Geëx. 11 manu. cand. sonen vau verschillenden leeftijd om zich geregeld
Vereeniging vau patroons en arbeiders in éene Afgew. 3. Geslaagd: E. Terwetj, te Zaandam; P. te oefenen ouder leiding van een onderwijzer. De
Witema, te Amsterdam ; N. van der Maat, te AlkKamer schijnt daartoe onmisbaar, al is iberaadruimte aan de andere zijde van de gang wordt
slaging en het uitbrengen van advies van elke maar W. Wittenberg, te Boyenkarspel; J. Roodnat, ingenomen door de kamer van den directeur,
te Haarlem; A.
te Hauwert; D, H. Prins, te
categorie op zichzelve als sectie niet uitgesloten.
tweo kleedkamers voor de gyuinaston eu kleiS. J. Kooistra, te Amsterdam.
Trad elke categorie afzonderlijk naar buiten op met
's-G raveu h ag e, 3 Mei. Geslaagd: Mejn. L. S. nero lokaliteiten. Hier is ook een branduitgaug,
een uit den aard der zaak eenzijdig genomen besluit Rosenthal, te
M. lï. Hnissen, te waarop de brandtrappen van de hoogere verdiepiuen M. B.
te 's-Grayeuhage.
dan ware toenadering niet gemakkelijker gemaakt
gen in een steegje uitkomen, tusschen het gebouw en
Maastricht, 2 Mei. Geslaagd J. H. G. Peters,
en bleef er niet veel anders over dan de rol van
de belendende perceelen. Door den tuin staat „Ons
,1.
Brouwer,
H. Geusltens, Th.
Thielen en G. de
bemiddelaar aan do overheid op te dragen, die F.
Huis" in verbinding met een volkskoffiehuis op de
allen te Maastricht.
intusschen in vele gevallen niet by machte zou
Bozengracht, dat mode door de stichting wordt
Benoemd-, tot onderw ij zer te Amerszijn haar te vervullen.
bestuurd.
foort A. A. Verbnrg, te
en A. van der
Met des te meer vrucht daarentegen kan de overDe breede, hardsteenen trappen voeren naar de
Ijindo, te Rokkanje . — tot onderwijzer aan de chr.
heid zoo noodig handelend optreden, wanneer de school te Barneveld-o/d-Veluwe F. teu Kate, te eerste verdieping, welke aau de voorzijde wordt inKamers van Arbeid werkelijk voldoen ook aau dat Harderwijk.
genomen door twee clubkamers, bestemd voor lezingen
gedeelte harer roeping, dat hierboven in de eerste
eu nuttig samenzijn, zooals de vereeniging „Leesplaats werd genoemd, namelgs haar opmerkzaam to
kunst" dit bedoelt. Het zal bij dergelijke samenkomKorknieuws
maken en voor te lichten nopens behoeften en vragen
sten steeds
dit zij hier terloops aangestipt
als
op het gebied van den arbeid, die door wetgeving
Ned. Herv. Kerk. Bedankt: voor Burgwerd eerste eisch wordon gesteld, dat de dames en heeren,
of bestuursmaatregelen ziju te vervullen of op te c. a. Eu voor Heilouw H. J. Noteboom, te Gelderdie zich hiervoor beschikbaar stellen, er naar streven
malsen.
losaen.
zooveel mogelijk als gelijken met de bezoekers om
En al mocht daarbij blijken, dat op dat gebied de
te gaan, zonder dus uit de hoogte wijsheid te verNed. Geb. Kerk (D o 1 e e r e nde). Aangenomen
Staat tamelijk machteloos is, en dat zu", die van naar Charlois D. Torn, cand.
koopen aan minder ontwikkelden. Het groote ver(

—

—

—
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’

’
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HET TOONEEL.
Creatie. Begie. De Tromvelooze. Blinde Valeria.
De rechte Sleidel..
ge
Toon, dat
creëeren kunt, en ieder zal u
kunstenaar noemen, want het begrip: scheppen is verwant met dat van kunst. Op tooneelgebied maken slechts zij, die de gave der
creatie bezitten, bij kenners en niet-kenners een
blijvenden naam. Mevrouw Kleine-Gart man bezat
die gave in hooge mate. SchimniePs Zege na
Strijd heeft zij door haar scheppend genie tot
een stuk verheven, dat den auteur zelven met
verbazing vervulde. Hij had zich iets geheel
anders dan deze sterksprekende Noord-Hollandsche boerin gedacht; doch wijsüjk liet hij wel
na om haar verandering te doen aanbrengen,
dankbaar, dat hare creatie zoo groot en schoon
was, dat zij het geheele stuk beheerschte en de
verschillende tafercelen, in los verband, tot eon
stevig geheel verbond. Zonder hare creatie zou
Zege na Strijd weinig opgang hebben gemaakt.
Hoewel uit eene kunsfcenaarsfamilie afkomstig
en als kind met graagte luisterende naar de
esprekken van haar grootvader, denkunstschiler en tooneelspeler Jelgerhuis, had Mevrouw
Kleine van hem meer over klassieke standen,
over mooi-zeggen gehoord dan over opvatting
en creëeren. Dit laatste daukte zij, zoo:ris alle
groote artisten, tijdgenootou vau haar, aan deu
Duitschen regisseur Auiclung. Later, zelf "erocpen onderwijs in de tooneelspeelkunst te geven,
trachtte zij bij de leerlingen der Tooueelschool

f

die gave op te sporen en te ontwikkelen. „Denken, kinderen! verplaatsen in hot karakter, iv
den toestand, en nog eens denken en dan weergeven, zonder bijwerk!'' waren niet alleen woorden bij haar, maar ook daden. Zij, opgebracht
in de school der ervaring, wist te goed, dat het
begin tot creatie door denken wordt verkregen,
on dat ecu tooneelist zonder creatie even wei-

nig beteekent als een schilder, dio niet kan teekenen.
Bekend is liet, dat Rachel, door te weinig ontwikkeling, niet vermocht te creëereu.
Nooit zon zij Rachel geworden zgn, indien de regisseur Samson niet voor haar gedacht had.
Hij teekendo het beeld haai- voor, waarvan zij
de omtrekken had aan te nemen, om liet te doen
leven. Meermalen hoeft zij openlijk deu kundigen man daarvoor dank betuigd. Eens een rol
repeteereude, waarin een gedeelte nit eeD treurspel was iugelasoht, sprak zij de verzen mot
zooveel teekening on karakter, met zooveel
hartstocht en ziel uit, dat de haai- omringende
artisten, ten zeerste aangedaan en getroffen, onwillekeurig begonnen te applaudisseeren. Plotseling keerde zij zich om haar oog zocht den
leermeester Samson, die zich achteraf hield. En
toen zij hem zag, zeide zij met majesteit en
eerbied, in den toon der rol blijvende: „en dat
heb ik aan hem, miju leermeester, te
al
danken. Aan hem de toejuichingen."
De regisseur is voor hot tooneel de alpha en
de o mega. Hij, kunstenaar en ontwikkeld man
bij uitnemendheid behoort boren allen to
staaa eu door directie eu tooueelisten als hun

... .
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meerdere erkend te worden. Van hem hangt
het welslagen van eene geheele voorstelling, de
vorming tot kunstenaar af. Het schoonste bewijs
wat regie vermag, heeft in de laatste twee jaar
de Heer Heuvi van Kuyk geleverd, door de wijze,
waarop hij Eva, Speken, Hedda Gabler en De
verloren Zoon heeft „opgebracht," zooals dat
heet, en waarvoor do artisten niet karig met
hunne erkentelijkheid zijn geweest. Het uitmunten der Rotterdamsche gezelschappen, zoowel
dat vau Le Gras en Haspels als dat van üe Vos
en Korlaar, is almede aan de goede regie toe te
schrijven.
Ecu klein gezelschap zelfs kan niet buiten
eeue goode regie, heeft die misschien meer noodig dan een groot. Het bijwonen dei- voorstelling van De Trouwdoozen en Blinde Valeria in
het theater Tivoli, onder directie van Oharles
do la Mar, verlevendigt deze eenvoudige waarheid opnieuw. In de allereerste plaats ontbreekt
hot De Tronwdoozen (Cavaleria Rusticana), wat
decors aangaat aan het dichterlijke, wat verlichting betreft aan stemming, wat het zeggenraakt
aan beschaving en aan goede uitspraak bij
enkelen, aan harmonie van het geheel. Mevrouw
Schwab—Welman en de Heer Schwab stonden
ver boven allen. Hoewel de eerste blijk gaf van
goed begrip en met hart en ziel haar zware taak
vervulde, is ecu hoog dramatische rol niet voor
haar geëigend: zij bezit to weinig volume geluid. Daar heeft de Heer Schwab wel over te
beschikken, doch minder over creatie en scliakeering in het zeggen. Licht en leven in het doode
woord te brengen, blijft vooralsnog een onover-

trek hiernevens is bestemd voor cursussen in allerlei zaken, welke voor den workman van dagelijbsch
nut zijn. Het bevat lange ampbiteatersgcwijze gebouwde banken met lessenaars en geeft plaats aan
ongeveer 80 porsonen. Bij een grooter gehoor kan
de zaal echter door een ander vertrek en suite worden vergroot, zoodat ruim 150 toehoorders aan het
onderricht kunnen deelnemen.
Aan de achterzijde vindt men een kleine modelkeuken, bestemd voor onderricht in het koken aan
meisjes

en huismoeders.

Evenzoo zal in een der reeds vermelde lokalen een
cursus worden geopend, waarin onderricht zal worden gegeven in het verstellen van ondergoed.
Op deze
de eerste, verdieping is ook de
woning van den conciërge.
Do geheele ruimte der tweede verdiepingnu wordt
ingenomen door de groote muziek- en tooneelzaal,
van 15 b_ 13 M., waarin ruim 550 personen plaats
kunnen vinden. Zij ontvangt licht uit een aantal
groote ramen aan de wanden en door een glazen
lantaarn in de kap, zoodat z_ overdag kan gebruikt
wordeu voor kunstbeschouwingen en andere doeleinden, waarbij men het kunstlicht kan ontberen.
Het tooneel, dat oen breedte heeft van ongeveer
1 M. bij een diepte van 6 M., is omgeven
door kleedkamers, bergplaatsen voor decoratief
en dergelijke, en is zoodanig ingericht dat hier
ook gymnastiek-uitvoeringen en andere veitooningen kunnen worden gegeven. De breede galerij,
die tegenover het tooneel de geheele zaal in een
halven cirkel omspant, is zoodanig gebouwd, dat de
toeschouwers bijna overal goed uitzicht hebben. Iv
het geheel maakt deze zaal een zeer aangenamen
indruk, zoodat men zich afvraagt of de hoofdstad
wel een tweede bezit zoo eenvoudig en degelijk
tegelijkertijd.

Hiermede hebben we de indeeling van het gebouw
kortweg medegedeeld, en zullen bü de opening gelegenheid hebben over het doel dezer nuttige stichting in nadere bijzonderheden te treden.

van

Arbevisbeurs deMaatschappij
veerdewWerkenden
t*wi iN. Z. Voorburgwal 71), 3 Mei 1892.
lugekomen nanvrayeu van werkzoekendau: 1 br
ji', 1 banketbakkers 3e bediende. I
en 1
bufletj\jflrau\v, l boekdrukker a/d pers of drnaior, 1
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1 boekH/m
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n/d kar, 7 id. jongensf 'iUitf' i,
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fij

i' ~

1 luopnr
gehuwd, 1 id.
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Getrouwd: 3 Mei: C. J. de Kok eu H. Borsboom, Wassenaar.
Bevallen: 3ö April: J. Varkenvisser, geb. Pronk,

2

1

Scheveningen.
Mei: F. v. d.

terdam.

Wissel, geb. Gouvorne, D-, Rot-

2 Mei ■. L. Qebuijs, geb. Den Baars, D-, Melissant;
E. Thijm, geb. Itosenthai, Z , Oen Haag.
2-, Den Haag.
3 Mei : ■!. A. Smidt, gc-b. v.
geb. Leer
Overleden: 1 Mei-. Maria
in 't Veld, Oi j., C. Sandberg de Laiigo, 66 j.,
beiden te Rotterdam;
M. G. v. Vreumfcigen, geb.
v. d. Want, 72 j„ Gouda.
2 Mei : S. Leve Bl'ödorp, 8 j., Barendrecht
wed. J. Piena, geb. Kalkert, 89 j., A. L. H. Schob
ten, 58 j., beiden te Rotterdam.

—

—

—

Scheepstijdingen.
Amsterdam, 3 Mei.

Het Ned. st. Prinses Marie,

van hier naar liatavia,
arriv. heden te Padang.

—
—
—

Het Ned.

st. Burge-

meester den Tex, van Batavia herwaarts, arriv. 3
dezer to Genua.
Het Ned. st. Prins
Hendrik, van hier naar
Batavia, arriv. 3 dezer
te Genua.

Het Ned. st. Batavia,
van Batavia naar Rotter-

dam, passeerde 2" dezei

Kaap

Carvoeiro.

Durban, 27 April. Het
Ned. schip Thorbccke VI
zou alhier ecu voorloo-

pige reparatie kunnen
ondergaan, waarvan de
kosten op f 550 worden
begroot. De gezagvoerder

echter oordeelt dat de
onvoldoende

reparatien

zouden znn om met vertrouwen de reis te aanvaarden. Om volledig to

wonnen moeilijkheid. Schwab zegt wel goed en
heeft wel een betrekkelijk mooi geluid, doch
zijn woord streelt hoogstens het oor, liet dringt
niet in de ziel, beheerscht niemand. En dat is
de kunst! Wie die bezit, vermag veel, tot zelfs
in het kleine.
Zoo is er, ten opzichte van het beheerschen
door het gesproken woord van Andries Snoek
o. a. het verhaal in omloop, dat bij eens,
te Utrecht spelende, verstoord door liet
ruuloer der studenten, plotseling zweeg, naar
het voetlicht ging en daar met fiere houding,
met allesbeheerschende stem, die een wereld
scheen te bevelen, zeide: „Waar ik spreek, zwijgt
men!" De indruk van het donderende geluid
was onmiddellijk zóo groot, dat het rumoer verstomde, het den geheelen avond doodstil in den
schouwburg bleef en de studenten Snoek aan
het slot vol geestdrift toejuichten en terugriepen. En in vroeger jaren behoorde dat tot de
bijzonderheden. Dan werd er geheimzinnig en
als iets uit een andere wereld onder de kameraden over gesproken: Heb je 't gehoord? Mijnheer Snoek is vanavond „uitgeroepen." De vroegere artisten spraken steeds over iemand, voor
wien zij eerbied hadden, als: „mijnheer."Mevrouw
Kleine of de kunstzinnige tooneelmeester Frans
Stemmerik zonden zelfs, jaren later, nooit over
Snoek en zij'll3 gelijken spreken dan als „mijnheer Snoek." Thans, nu het tooneel door velen,
ten onrechte ca niet te rijmen met knnst, als repuecu figurant
bliek wordt beschouwd, spreekt zelfs
Bouwmeester,
Veltman,
Haspels,
brutaalweg vau :
zonder eeni_r iiredicaat. De laatste maakt nog
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repareeren is alhier geen
gelegenheid.
Londen, 3 Mei. Het
Bt. Vulcan, van Bilbao
naar Rotterdam, is met
schade aan de groote
te

stoompijp

Pauillac

binnengeloopen.

Binnenl.Havens.

Nieuwediep, vertr. 3 Mei

Krokodil, monitor, Kapt. Luit,
t/z. L. C. Rovers,
Zuiderzee
Nederl. Loodstransportstoomboot, d°.

Ymuiden, aang. 3 Mei.
Penang
Telamon, st.
Stetliu
Ariel, st.
4 Mei
st.
lU,
Prins Willem
Suriname
Vertr. 3 Mei
Benbow, st.
Londen
Huil
European, et.
4 Mei

Louis Krohn, st.

Grimsby
Harlingen, aang. 3 Mei
Anna, Albertaen, Drammen
Delfzijl, vertr. 3 Mei
Hannechiena, Engelsman,

Albertine, Bos,

Stockholm

Drammen
Nieuwe Waterweg, aang.
3 Mei
Bilbao
Ortyga, st.
J. itt, st.
Huil
Dantzig
Alma, st.
Vertr. 3 Mei
Batavier, st.
Londen
Harwich
Addaide, st.
st.
Hamburg
Koningin Wilhelmina, st.

Noordzee

om proef te stoomen
is uit zee teruggekeerd
Vlissingen, aang. S Mei
Nederland, st.
Queenbro'
Vertr. 3 Mei
Engeland, st.
Queenbro'
Pit'ne Hendrik, st.
d .
Rijnvaart.
Ijobit, gepasseerd 3

Mei

voor 1 uur.
Willem I, tt.
st.

Frieda,

alle n. België

Johannes, Willemsen.

Peppelgraaf
Hasselt

Piet Hein, van den Heuvel,

Delft

Jeannette Marie, Raymane,
zorg, Konings,

's-Hage

's-Grevelduin Capelle
Rtmania, Diach, Nigtevecht
Vr. Jantje, Vos, Tjerkwerd
Loo .schilder,
Leidschendam
Noorditem Maller, Vecht
Loenen a/d
Prins WilMm van Baden,
Neuer, Amsterdam
Bemardus, Stegers,

,

Ha_estein
Veghel
____»««., Jagers,
Maria, v. Drnthee, Appeltem
Goede gunst, st.
Firmitas, Pieper,

Qtella Maris, Linz,

Maria

_i_i
st.
RijnlieurtDaarl 7, Bloser,
Vr. Fredrika, Brinkert,
alle u. Duitschland

..........
....
,

v. Meel,

Canada South.
Louis Nashv. gew
Chic. Milw. St. Paul gewone
N.-T. Ont. West.
Denver
Manitoba Miuiapolis
Michigau Centr.

Dankbaarheid,Kooiman,
Vr. Johanna, Freeke,
Vr. Adriana, de

„

ld.

Batavia, aang. 3 Mei

Cornelia,
Rott.
Singapore, aang. 2 Mei
Iphigenia, st.
Hamburg
Newport News, vertr.
'M April
Glendower, st.
Kanaal
Bathurst, vertr. 30 April
Rott.
st.
aang. 2 Mei
Lincoln,
st.
Rott.
City of
aang. 1 Mei
Anglian, st.
Kaapstad
n. Southampton

r

1

gep. 2 Mei

en
M. E. J. GREETER.
Beets (N.-H.), j 5 Mei 1892

.

'
Ondertrouwd:

le Luit. Infanterie,
en

CORRY LORIAUX.
Breda, 4 Mei 1892.
Eenige kennisgeving.

Getrouwd:
Mr. M. C. DE VRIES VAN HEYST
en

M. S. C.
die, mede namens wederzijdsche
Familie, hunnen dank betuigen
voor de ondervonden bewjjzen van

ANTJE DE

25-jarige Echtvereeni-

hun
ging te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen,
PEEREBOOM
Dirk van Hasseltsteeg 54, Amst.

I

25-jarip ScMvfmnipi
van onze geliefde Ouders :
F. REZELMAN

belangstelling.

,s- Gravenhage, 3

Mei 1892.

Geboren:
Dochter van J. C. BAGGELAAR Jr.
en R. BAGGELAAR-KAGEI.
Amsterdam, 3 Blei 1892.
Bevallen van een
M. C. SCHMIDT—
LIJBRINK.

en

T. OVER.
Hunne dankbare Kinderen en

Behuwdzoon.
Barsingerhorn, 5 Mei 1892.

Amsterdam, 3 Mei 1892.
Bevallen van een

TRIJNTJE PAUWSKUBBE.
Zunderdorp, 2 Mei 1892.

eene uitzondering. Br zijn er, die, hopende, als
hij eens weder directeur mocht worden, deel
uit te maken van het dan te vormen gezelschap,
hem met eigenaardigen eerbied toespreken als:
Baas! Ook op tooueelgebied dreigt de eerbied
voor het talent ,te verdwijnen !
Het gebrek aan regie in hetzelfde theater
Tivoli bleek overtuigend aan het slot van De
Trouwelooze. Het indrukwekkende, daar vereiseht,
werd volkomen onmogelijk gemaakt, de geheele
bedoeling van den auteur miskend. Nog sterker
zou dit blijken bij de vertolking van De blinde
Valeria van Soribe, door vele actrices, van Rachel tot Mevrouw Beersmans, tot een kunstwerk
verheven. Thans ging' alles liet oog en oor voorbij, zonder iets achter te laten dan schimmen
en klanken. Mevrouw Hes de Boer—De Rijk is
kunstenaresse genoeg om.haar met onderscheiding
te noen. n, doch alleen kan niemand comediespelen. De blinde Valeria heeft overeenkomst
met Jolanthe, met dit verschil, dat Valeria weet
dat ze blind is.
In haar blindheid heeft ze van den geneesheer, die haar behandelde, die haar liefkreeg,
een beeld gevormd van adel en ernst. Als zij
nu ziende wordt, geplaatst voor twee mannen,
moet zij haar ideaal onmiddellijk kiezen in hem,
wiens trokken ernst en liefde, wiens geheele
uiterlijk zegt, dat hij haar heer, haar koning is.
Dat beeld nu viel moeilijk in den Heer Schwab
te aanschouwen, terwijl de andere jonkman
te weinig verschil aangaf. Zoo ergens, dan zij
hier creatie bevolen. Geluk den bedoelden jonk-

_
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75.^ j
77% I
19% j
50% |
112% !
109%

144

60%
74%
77%
19
50%
112%
109%

.. .. ..
... — 1 —
7% ,

Amsterdam, 4 Mei. Koffie. Ochtend-noteerlng:
Java- Mei 51%, Juni 49%, Juli 48%, Aug. 48%, Sept.
47%, Oot. 47—, Nov. 46%, Dec. 46—.Jan. 46—, Febr.
Maart 46—, April 46— et. Stemming kalm.
46
Aug. 37%,
Sautos- Mei 39%, Juni 38%, Juli

Arts,

HENDRIKUS PEEREBOOM en

:

—

H. W. C. E. HOFSTEDE.

Den 16en Mei a. s. hopen onze
geliefde Ouders:

144
60

Beetwortel-Suiker Mei-lev. 12%.
p. per gallon.
Petroleum 5 a
Wn-Straits i 93%, dito per 3 md. f 93%.
ifoper-Chili f 45%, dito per 8 md. f. 45%.

Ondertrouwd:

f

43% 43%
. i 30%
87% 87%
34% j 34%
54 .< | 54%
17% j 17%
46% j -46%
31

.

Bombay
n. Amst.
Bilbao, aang. 28 April
Hispania, st.
Rott.
29 April
d°.
Agosto, st.
Havre, aang. 2 Mei
W.-Indie
Allemannia, st.

Uit naam hunner Kinderen,
Alkmaar, 9 Mei 1892.

Obligatien

103 MOS
27 1{ ! 26%
16
16

bushei 3—, Londen 3—, voor Katoen 3/32, IJzer, GoldTin Straits 20.65. Katoen
ness No. 1 21.—. Talk 4U.
dagei. ontv. 11.000, dag. uitv. n. Gr.-Britt. 9,000,
dag. uitv. n. h. vasteland 9,000.
Suite- 96 °/0 Centrifugal 3%,,
3 Mei.
Cnina Thee en Indische dito vast.
Rijst vast. Jute gedrukt.

hebben dereizen voortgez.
Alexandria, vertr. 1 Mei
Natal, st. (Japan) Marseille
Banicarlo, aang. 3 Mei
Titan, st.
Palermo

J. VAN GtROUW.

1%

NEW-ÏORIv 2 Mei. (Goederenmarkt.) Katoen op
6
levering Mei 7.12, Aug. 7 39, middling Opland
idem New-Orl. n» 7—, Petroleum ruw 5.40, pipe line
6.05,
certifloatas Mei 57%, geraff. 6.10, te Philadelphia Meel
Terpentijn 34— Reuzel, Western Steam 8,47%.
345 Malt 52%, dito Mei-levering 49%, dito Junilovering 47—, Tarwe, Roode Winter 98— lev. loopende maand 99—, lev. aanstaande md. 20%, lev.
daaropv. ina&nck 90%, idem Dec. 92%, dito voorj.
no. 1 Noithern 91%. Koffie fair Riono 7 12%, good
, Rio 7 low ord. lev, a. s. md. 11 65 a 11 70 per
Rio
a 11 65 Suiker 2%. vracht n. Liverpool p.
11
60
3.m.

Buitenl.Havens

3h

1%

.. ..
.
.

Hoop en Vertrouwen,
v. Wagei-ingen
Hendrika, Schol ten,
Recht door zee, Veghel,

E

2 Mei. 3 Mei.

,
Illiuois
Wabash St, Louis St, Pacific Pref.
Missouri Kansas Tezas Aandeden
Union Pacilic Aandeelen
Central „
Canada Pacitic gewone Aandeelen.
Atchison Topeka Aaud
5 pCt. Ino. Bonds
Denver Rio Grande
Western pref
Norfolk
I
Chic. N.-Western Preferente

Fidelio, v. Ee,
Cornelie
Broedertrouw, v. d. Linde,

CA. DUINKER

Kopenhagen, aang. 2 Mei
st.
Rott.
Nerva, aang. 29 April
Rott.
Eva, Brongers,
Elsanaur, ter reede 30 Apr.
Ido, Harding, Burnt-Eiland

1%
1%
486%
60/ d 487
„„
016% 517%
95% 95%
87% 87%
115% \ 115%
30.g' : 20%
Eiie-Spoorweg-Aandeeleu

Amsterdam,

E

——

Amst.

st.

Vertr. 2 Mei
Ipeus, Kramer,

Idem andere
op Londen
Parjjs
Idem
Berljju
Idem
Zilver
4 pCt. Amerika

Hermina Maria, Bruin.,
Possemiera,
Oosterschelde, v. Dort,
Iter para tutwn, de Meij,
Angelique, Vermeiren,
Glasina, Janssens,
de Hoop, den Brouwer,
Mijn verlangen, Driessen,
alle n. Duitschland

H. G.

2 Mei

Wissel

Duo

525-jarip EÉraeft»

Rhca, at. Rott., 1. v. Bremen

Beleening Staats-BlTecten

Spes & Fedttcia,v/d Veeweij,
beide n. Hoek v. Holl.
Janna, Goumare,
4 Gezusters. Borger, Vlaard.
Hoop geleidt mij, v.d. Berge,
Wemeldinge

,

Groningen
Hamburg, aang. 1 Mei

NK W-TOKK.

Scheldevaart.

ran 4 of minder rege_iA.ls
iedere regel meer 27% Cent

Bremen, aang. 2 Mei
Mngrieta,

Roelfina

Marktnieuws.

Hansweert, gepass. 3 Mei
voor 'e nam. 4 uur.
Duitschland
Trio, st.

Adverteutiêu

Mei

'"'

Kessler, Btaab,

Masconic, et.

aang. 3

Rott.
Amsterdam, st.
via Middlesbro'
Harwich, aang. 3 Mei
Rott.
Claud Ilamilton, st.
Bi-emerhaven, aang. 3Mei
Newyork
Adler, st.

China

Prinses Elisabeth, st. Vlise.
Dungenass, gep. '■' Mei
Borden, st. Bilbao n, Amst.
Portland, gep. Mei
Start, st. Rangoon n .Zaandam
Wight, gep. 3 Mei
Mersyna
si.
n Amst.
Prawlepoint, gep. 3 Mei
Jacobus Johanes, Hartman
Paramaribo n. Amst.
Inverness, aang. 2 Mei
Onderneming, Kuiper, Harl.
Belfast, aang. 3 Mei
st.
Rott.
City of
Aberdeen, vertr. S 0April
Nicolaas, Burghout, Hernös.
Newcastle, vertr. 3 Mei
Rott.
st.

ISretzel,
Einigkeit, de Groot,

Versteeg,

alle n. Rotterdam
Duymar van Twist, st.
Wisselvallig, v. d. Pluym,
Antonius, van Gennep,

Nieuwe

Neckar, st.

Maria, Peter»,
st.
Geertruida, Neunkirchen,
Jennesse, Hermans,
Elisabeth, st.
Zeemeeuw, v. Holt,
Jermika Hendrika, de Voogt
v. d.
Nelson, st.
St. Marie, Zeus,
Declarant, st.
Vereinigung 2, Maas,
10, Wens,
»
JF.t Voluntas 2, st.
Zwillingen, Wilhelm,

st.
Het vertrouwen,

Grangemouth, vertr. 3Mei

Antwerpen, «ang. 2 Mei

VerecLuren,

v. Dijk,
2
Op hoop van zegen,
Hooglander
God met ons, Wittman,
Goede verwachting, Ijarooij,
alle n. België

st.
Mascotte 2, st.
Poolster, st.
Eidiard,
1

Engelbertha Aleida,

Bevallen van eene
Vrouwe VAN DER FEEN,

geb. Fontein Verschoir.
(2728)
Alkmaar, 1 Mei 1892.

Heden overleed, in den ouderdom van 75 jaar, onze geliefde
Echtgenoot en Vader, de WelEd.
Gestr. Heer

JAN VEI .CHDIJL,
Gepensionneerd Kapitein van het
Oost-Indische Leger.
Uit aller naam:

Wed. J. VERSCHUIJL-

FICHBB.
Nieuwer-Amstel, 2 Mei 1892.
Heden ontvingen wij de treurige
tijding, dat op den ln April 1.1.
onze geliefde jongste Broeder, de
te Boskop
Heer F.
(Zuid-Afrikaansche Republiek) is

overleden.

Uit aller naam,
W. N. CLAASEN.

Arnhem, 3 Mei 1892.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Heden overleed, in den ouderdom van bjjna 73 jaren, oDze geliefde Echtgenoot, Vader en Behuwdvader, de Heer

D. G.

Oud-GezagvoerdervandelC. N. S. M.
Wed. D. G.
geb.

Westrik.
M. I. A. PIEJEERS.
W. C. G. GROEXE \V EGEN,

P «.TEERS.
Dr. J. GROENEWEGEN.
Amsterdam, 1 Mei 1892.

man welstand en zuiver spreken eene dagelijksche oefening mogen worden, bedenke de actrice,
spelende voor eene coquette, dat spelen niet is
ijverig, snel en gladjes een rol opzeggen, legge
zij karakter in haar woord en brenge type in
haar spel. In De blinde Valeria komt alles aan op
het kunnen onderscheiden vau den hoofdpersoon,
op hetkennen van den man, waarvan haar geestesoog zich een beeld had gevormd.
Er zijn aan het theater Tivoli thans vele
jongelui van ontwikkeling. Hot zou de moeite
loonen, indien de Heer De la Mar hun eens
beurtelings de regie opdroeg, tot hij ontdekte wie
onder hen, behalve ontwikkeling, ook kunstaanleg had.
Juffrouw Paassen, in De Trouwelooze een zeer
kleine rol spelende, had er echter zorg aan besteed. Zij had bovendien nagedacht, begrepen,
dat het stuk in het Zuiden speelt, en iv dien
zin een type gemaakt. Een beschaafd jongmensch,
in hetzelfde tooneelspel een rol vervullende van
knecht, van even grooto belangrijkheid als die in
Niemand sterft van blijdschap, deed al zijn best,
al was zijn pogen hopeloos. Hij bedenke echter,
dat men, al struikelende, leert loopen. Hij houde
moed!
In de aankondiging van het succes van De
rechte Sleutel werd gezegd, dat de rollen vaa dc
h.h. Bouwmeester en Schulze zouden winnen,
indien zij meer naar waarheid streefden en in
dien geest hunne opvatting wilden herzien. Tot
toelichting moge de vraag dienen, in betrekking

Sept. 37%_ Oct. 37%, Nov. 37—, Dec. 36%, Jan. 36%,
Febr. 36%, Maart 36,%, April 36% et. Stemming
kalm.
De prjjzen der Aardappelen waren heden als volgt:
Friesche Dokkumraer Jammen ’2.60 a 3.— dito Franeker ’2.60 a 3.—, dito Zaaiers ’-.— a -.—, Geld.
blauwe ’-.
a -.—, dito Muizen ’-. a -. dito
a -.
Kralen .
Zeeuwsche Spuische Jammen
f 3.— a 5.50, dito Poters ’-.— a -.—, dito Flakkeesche
'fi,— a 4.50, dito blauwe ’-.— a -. Pruisische
Hamburgers /'3.70 a 3.80, Duitsche roode ./2.60a 3.60,
Fransche ’1.60 a 4.10, nieuwe Malta per Kg. 7 a
9 ets.
Edain, 3 Mei. Heden alhier aangevoerd 8 tal
Kg. Bot,
Haring, prijs ’0.50 per tal (200 stuks), en
prijs /'-.— per 50 Kg.
Volendam, 3 Mei. De kwakkuilvisschers op de
Zuiderzee vingen per botter pin. 10 a2O pond Aal.
Maassluis, 3 Mei. Van de beugvisscherij kwam
alhier binnen Voortzetting, met 8 ton Zoutevisch, 2
ton Leng en 15 ton Schelvisch.
Goes, 3 Mei. Ter markt waren de prijzen als
nieuwe dito ’5.75
volgt: Oude Tarwe f -.
a -.
a 7.60, nieuwe Rogge f6.— a 6.25, Wintel-gerst 3.90
a 4.—, Zomergerst ’3.60 a 3.80, Haver ’2.60 a 3.10,
Mestingerwten f-.- a -.
Kookerwten 9.— a 10.
Bruine Boonen f 6.— a 8.50, Paardeboonen 5.80
a 6.10, Platte Boonen f 5.20 a 5.50, Zomer-Koolzaad
’-.-- a -.—, Karweizaad /"-.— a -.— per Hl.; Wol,
'Schapen per 3 Kg. (steen) ’-.— a -.—; Eieren ’2.50
a 2.60 per 100 stuks; Boter ’1.05 a I.SO per Kg.
Bij geringen aanvoer was de handel lusteloos.
Leeuwarden, 3 Moi. Op de heden hier gehouden
voorjaars-PAardenmarkt waren aangevoerd 75 Tuig-,
73 Werkpaarden en 1 Veulen, te zamen 149 stuks.
De prijzen der Tuigpaarden wisselden van ’4OO tot
’6OO, die der Werkpaarden van ’250 tot ’4OO. De
'handel in Tuigpaarden willig, in Werkpaarden stadig.
Veendam, o Mei. Op de nu geëindigde voorjaarsveilingen vnn Groninger Compost en ler zijn alhier
verkocht 493 vrachten Compost voor ’31,507 en 177
% vrachten ler voor 49 ..25.
Devente1 ', 3 Mei. Heden werden aangevoerd 357
Runderen. De handel was flauw eu wegens den
slechten toestand der weiden waren de prijzen laag.
Nijmegen, 3 Mei. Ter Veemarkt waren 177 stuks
Hoornvee aangevoerd. Men besteedde voor guste
Koeien en Vaarzen .00 a 140, Kalfl . eien ’l2O a
170, jonge Ossen . 0"a 100, Graskalveren ’l5 a 35,
Pinken of Hokkolingen ’35 a 50 per stuk. Handel
traag, zoodat veel Vee onverkocht bleef.
Maastricht, 4 Mei. Heden waren de prijzen als
volgt: Boter ..16 a 1.32 per Kg.; Eieren ’2.60 a 2.80
per 100 stuks'; Koehuiden 12 a 13 et.; Stierhuiden 10
a 11 et. en Kalfsvellen 17 a 18 et, per % Kg.; nuchtere
dito . .20 a 1.40, Schapenvachten ’1.60 a 2.—, blooten dito /'0.50 a 0.60 en Paardenhuiden /"8. a 8.50
per stuk ;' Hooi ’l7.— a 18.— en Stroo ’lo.— a 14.—
per 500 kilo. Aardappelen . .— a 6.— per 100 kilo.
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Antwerpen, 3 Mei. Granen : Tarwe flauw. Verkocht ecu lot Donau ordinair voor Holland a fr. 17%,
een lot Walla-Walla a fr. 20 en eenige waggons
Rogge kalm.
Egypte voor de stokerij fr. 18%.
fr. 14%
prijshoudend
Haver
fr.
a
19.
Western
19%
Gerst onveranderd. Donau
in de spoorhalleu.
fr. 13% a 18
nieuwe Tuuisia st. Aug./Sept. aangeRöne en Philii peville st. Mei
boden a fr.
Mais ze»r vast. Bonte
oude oogst fr. 15% a 15
Amerikaansche
Donau st. Mei/Juni fr. 12%.
Koffie zonder handel in beschikbare uit de eerste
hand. Markt kalm. Verkocht 1750 zn. Santos.
Beetwortelsuiker. (Öfficieele noteering): 89 graden
Mei fr. 32% n., fr.
Juni fr. 32% n., fr.
3 maanden van
Juli/Aug fr. 33% n., fr.
v. Markt kalm.
Oct. fr. 31— n., fr.
Spek. Men noteert: Backs Ir. 79 a 91, shortmiddles
a —.extra long
fr. 79 a 80, extra short middles fr.
middles fr. 86 a 88, Schouders fr. 65 a—. dito Borax
ft 67 a— Hespen Pic-Nic Borax fr. 77 a 80, dito

——

_

W. J. DE
in den ouderdom van ruim 72 jaar.
A. J.

Wed. W. J.

de Voogt.

Wageningen, 22 April 1892.
Wegens buitenlandsche betrekkingen
(2718)
eerst heden geplaatst.

Tot onze diepe droefheid ontsliep

heden, na kortstondig lyden, onze
geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, R. DIRKMAAT, in den
gezegenden ouderdom van bijna
(2703)
84 jaren,
Uit aller naam,

D. DIRKMAAT.

Noordscharwoude, 2 Mei 1892.

Heden overleed, tot diepe droefheid harer betrekkingen, Vrouwe
Wed. Mr. C. J.
S.
in leven Notaris te
Amsterdam.
Utrecht, 30 April 1892.

(2683)

Eenige en algemeene kennisgeving.

overleed,na een langdurig

lijden, in den ouderdom van

49 jaar, mijn geliefde Behuwdzuster,

Vrouwe MARGARETHA PETRONELLA JACOBA SMITS VAN

Wed. van den Heer
DEB
J. J. Th. Schahff.
F. LIEFTINCK.
Amsterdam, 2 Mei 1892. (2757)

Volstrekt

.

Handelsberichten van Grebe &

Amsterdam.

Juli/Aug.
4 laatste md.

Suiker witte No. 3. 4 Nov.
loopende
Juli/Aug.

eenige kennisgeving.

md.

36.50 36.62 30.62
37.12 37.12 3?.2..
35.25 35.25 35.37
53.25 53.25 53.50
55.75 56.— 56.25
41.— 41.— 41.25

4 m. v. Oct.
Raapolie loopende md.
4 laatsto md.
Spiritus 4 laatste md.

„

36.25
37.—

35.37
53 50

56.—

41.37

Slotnoteeringen.
29 Apr. 30Apr. 2 Mei. 3 Mei
7.20
7.12
Mei
7.09
7.04
7.30
7.20
Juni
7.17
7.11

Newyork.
Katoen

Juli

7.27

Augustus
September

7.36

7.44
7.53
7.62
7.72
7.82

October
November

December
Januari

Februari
Tarwe Mei
Juni
Juli

Augustus

September
October

December

Mei,93

Mals

Mei

Juni

Juli

Augustus
September

Chicago.

Tarwe Mei
Juni
Juli

Augustus

7.39
7.47
7.56

7.21
7.30
7.38

7.65

7.47

7.75
7.85
7.99

7.57
7.67

7.87
7.97

7.87

90%

00-

89%
89%

90-

90%
90%

89%

90-

89%

90%
92—

90%

92—

_.(.

96%
49%

95%
47%
45%

95% 95%
47% 47%
45% 45%
45% 45%
46-

7.47
7.57
7.67
7.77

7.78

90% 90%
90% 90%
90% 90%
89%
89%
89 '■
89%

. 9ul.
92%

7.30

7.39

47—

47%
4,%

46—

46%

46—

'

80% 81%
81% 81%
81% 81%

80%
80%
80%

80%
81%

40% 40%
38% 39—
39% 39%

41%
39%
39%

42%
40%
40%
40%

81%

September
Maïs

November
Mei
Juni
Juli
Augustus

September

ALBERTUS HENDRIKUS VAN
EERTEN, in den ouderdom vau
85 jaren.

Wed. A. A. H. VAN EERTEN,
Van

der

Weide.

D. E. VAN EERTEN.
A. A. H. VAN EERTEN Jb.
Amsterdam, 2 Mei 1892.
Heer enMevr.BARTELINK—
dank
LOOS zeggen
Be
van
voor de vele
hartelijk
belangbewijzen

nen Zoon.

Apr. Mei. Mei.
2
3
29
30
50.40 50.20 50.30 51.15
5 .40 52.40 52.90 52.90
53.45 53.40 51.10 54.10

Apr.

Parijs. Slotnoteeringen:
Meel loopende md.

Heden overleed, tot onze diepe
onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer ANTONI

stelling bij

—

— —

—

innig geliefde Echtgenoot, de Heer

Heden

vast.
Wol. In beschikbare verkocht 85 balen vettige
La Plata.
Huiden. Verkocht 177 stuks droge Os- en Koe-en
817 stuks gezouten Os- en Koe.
Petroleum. (Olficieele noteering). Menbetaalde voor
, 3
, Juni fr.
beschikbare fr. 14—, Mei fr.
eerste maanden fr.
, 4 laatste maanden fr.
Men verkocht beschikbare fr. 14—, Mei fr. 14—, Juni
, 4 laatste maanden
fr. 14—, 3 eerste maanden fr.
tr. 14—. Markt kalm.
per 50
. ssche. 3 Mei. Hop fr. 92 50 a 95
kilo. (26 April fr. 90 a 95 per 50 kilo.)

.—

Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne Kinderen,
Behuwd- en Kleinkinderen, mijn

—

—

a—, Hespen gerookte fr.
a —,
gerookte fr.
Clearbacks fr. 87 a 88, Bellies fr. 83 a 85.
Beuzel. (Öfficieele noteering 23/ uur). Wileox beschikbaar fr.81% a 82—, Mei fr. 77%, Juni fr. 79—,
Juli fr. 80—, Aug. fr. 81—, 4 laatste maanden fr. 82%.
Markt in daling.
flop. Men noteert: Aalst van 1891 fr. 95— a 100—;
dito van 1892 fr. 70— a 75—, Poperinghe stad fr.
per 50 kilo. Markt
, dito dorp fr.
a
a

—

.

e BLAD.

de geboorte van hun-

Hengelo, 3 Mei 1892.
bewijzen van be-

de vele
langstelling, bij gelegenheid
Voor
van hun Zilveren feest ondervonden,betuigen de ondergeteekenden,

mede namens hunne Kinderen, aan
Vrienden en Bekenden hunnen
oprechten dank.
Hs. VISSER Hzn.
M. VISSER—
GOUDT.
Amsterdam, 3 Mei 1892.

van be\J oor de vele bewh'zen
langstelling, ons betoond bij
\ viering
onzer VijftigjarigeEchtde
vereeniging, betuigen wij bij deze
onzen hartelijken dank.
A. VAN lERSEL.
A. G. VAN lERSEL—
AMMERDORFFER.
(2685)
Dussen, 2 Mei 1892.

40%

betuigen, modo
Ondergeteekenden
namens de Kinderen, hunnen
hartelijken dank voor de vele bewijzen vau belangstelling, op 1

Mei ondervonden.

H. F. PIJTTERSEN.
J. F. PUTTERSEN-

TEN CATE.
(2727)

Sneek.

ondergeteekenden
bij dezen, mede namens wederDe
zn'dsche
hunnen oprechten
betuigen

bewijzen van
eïk vriendschap,

dank voor de vele

belangstelling

voor en bh' hun Huwelijk onder*

vonden.

J. T. DE WIT Cz.
C. E. J. DE WIT—
DE GOEDE
Schagerbrug, 4 Mei 1892.

Vrienden en Kennissen, zoo van hier als elders,
Aan
onzen weigemeenden dank voor
Familie,

de belangstelling, betoond bg ons
stil huiselijk gevierde 12%-jarige
Echtvereeniging,maar bovenal een
woord van innigen dank aan onze
buren voor het onverwachte en niet

gedachtebezoek ten onzenhuize en
ons daarbij een passend geschenk
als aandenken te vereeren,wat het

glanspunt voor ons van den dag

uitmaakte.

Dat het hun welga, ieder in izjjn
kring, is de hartewensoh van
Cs. HELDER Jz.

Me. HELDER, geb. APPEL,
Hoogwoud, Koningspade.

een smid, een kunstsmid, duizendenrijk, en tocb
eenvoudig gebleven. Bij de mooie creatie van
den Heer Louis Bouwmeester is uit het oog
geliefde" verloren, dat een kunstsmid, hoe eenvoudig ook,
fluistert, dit doet als een der
toch in zgn kleeding smaak laat zien, en nie.
clowns op eene „Gala-Parade-Elite-Eere-Voorin een lange jas, vele jaren uit den smaak,
stelling," hoe zoo iemand weldra tot procuratiehouder kau aangesteld worden en ten rondloopt, in de zoogenaamde „vcrdrietjas". OoL
zij hem gevraagd of de krachtige smid van
slotte geroepen worden om een geheel ontredderde zaak te regelen en te beheeren ? Wel vroeger weinig tijds later zoo physiek in de
wordt er tot hem gezegd: „Hanswurst!", doch vermindering is, nog voor hem leed heeft gein verachtelijken zin, door iemand, wien troffen. Er schuilt iets ziekeligks in deze wijze
zijn opgewektheid en vroolijkheid hindert. Hij van doen.
Do rechte Sleutel is in ieder opzicht de moeite
is daarom nog geen „Hansworst." De auteur
noemt hem dan ook niet Hanswurst. Deze teekent van het zien waard, om het boeiende en het
hem als „immer sorglos, vergnügt und heiter." Wol vele goede, maar ook om het duidelijke onderkomt eenigszins de schuld ook op den auteur, scheid te bespeuren tusschen wat maakwerk
en wat echt is.
die door liet vele goode niet ten onder is geAls de auteur den ouden eisch laat varen, minder
gaan, door enkele navolgingen van Scribe en
gewicht
hecht aan eerste, tweede, derde en vierde
conventie,
de
door te veel toegeven aan
door tooneelpoppeu te boetseeren, in plaats heeren en ander vulsel, en slechts het leven,
van menschen te formeeren. Hij laat, om iets te toegelicht en opgehelderd, naar waarheid weergeeft, treft hij
noemen, een geheim-secretaris aau het Ministerie
waar hij tooneel en tooneelvan Financiën, bovendien geheimraad, handelen verdichtseltjes tot voorbeeld neemt, wordt
en spreken als een onnoozele en, als hij op hij zwak.
De rechte Sleutel, geschreven door Francis Stahl,
bezoek is, stilweg zijn zak vol sigaren stoppen.
den
auteur van Titli, is in de Reelam-bibliotheek
Ministerie
van-Financiën
is
zulk
een
Aan welk
verkrijgbaar en voorzien van de opgave der
secretaris te vinden ?
Bij cene aandachtige aanschouwing van De tooiioelinrichting, volgens het regieboek van het
Walliifii'-Theater in Berlijn.
rechte Sleutel zal men telkens op dergelijke tegenVoor rederijkerskamers oen buitenkansje!
strijdigheden stuiten : het ware is in botsing met
oude
weronware;
de
tooneelvoorschriften
het
J. H.
ken verlammend.
Tot de best geteekende personen behoort
tot

den

Heer

Schulze, hoe iemand, vaak

doende denken aan een clown, vooral aan het
slot, waar hij een ander iets in het oor

HET NIEUWS VAN DEN DAG
bewijzen van deelVoor de vele
ondervonden bij het
van onze Echtgenoot,
neming,
overlijden

Moeder en Behuwdmoeder, betuigen wij onzen dank.
J. D. KRAFT.
Dr. J. E. L. KRAFT.
M. M. KRAFT.
N. KRAFT—MoI.
's-Hage, Amsterdam, Utreoht,

892:
_.
—^üi
de vele bewijzen van deel-ïj-oor
bij het
*huwd-neming,vanondervonden
overloden
onze Moeder, Be-

en Grootmoeder, Mevr. de
Wed. Reqina Wolf Hamburg-Sok,
betuigen wrj onzen oprechten dank.
H. HAMBURG, Tandarts.

füjo
nsjfof f lirPH
mailUiaUlUlOll.

Grand Bazar Francais,

Een flink Jongmensch, P.
20 jaar oud, Duitscher, 5 jaar bjj
éen patroon geweest, wenscht
direct in betrekking te treden;
van de beste getuigen voorzien.

Brieven, lett. B, aan G. BRUGGEMAN, Uitgever, Oldenzaal.

Bonwiiiiift Teekenaar.
Voor
ontwikkeld

een eenigszins
Teekenaar, is gelegenheid tot
verdere opleiding aan het Bureau
van een Architect. Fr. br., lett.

a/h

Advert.-Bur. A. DE LA

Alg.

MAR Azn., N. Z. Voorburew. 266.

T. v. STRATEN—Hameubo.
H. VAN STRATEN.

ITnn-n
v oor

vele blijken vanbef Loo|_ Cll Sdl ïijfWClli
steiimg, die
dezer
dadelijk gevraagd een

dagen,
bn de herinnering van ons 50-. rig

wij

Huwelöfk, mochten ondervinden,
ietuig«nwij onzen hartelijken dank.
D. heuvel.
De. HEUVEL-DE JONG.
Twisk, 3 Mei 1892.

de vele blijken van belangT^oor
w stelling, dezer dagen zoowel
uit de gemeente als van elders

!«ï«lKtnde^dankIf
Kz,
ï i?,Z
Z
g.el.'__ÏEÜVEL?
.
Abbekerk, 3 Mei
1592.

tuigea wij onzen

hartelijken

Q'

»v,v. vi

T

de talrijke

Voorbewijzen van belangstelling,
en vriendelijke

ontvangen op hun Zilveren Feest,
'betuigen Ondergeteekenden, ook

v
lle-o-A
7-|1Ugëe

J

T_TJ_-Ti,'M
JU^^r£<JN,
Onger dan

üT^fr^?,?.
„,„
KKHOFF-v'dVLUGT-

Middelharms, 3 Mei 1892.

—-

"
de

Toor

vele blijken van deelneming, ondervonden bij de
geboorte en het overlijden van
ons Dochtertje, betuigen wij onzen
harteluken dank.
o
i_. ii/r
M. _.J. GEKKE—
_,
„ ,_. VAN RAARDA.
r,

.

__ .£c£S'

3 Mei 1892.

T
;
an allen onzen hartelyken dank

voor de belangstelling, aan ons
bi. de viering van ons

50-jarig

HuweWeest. ggE

___!___»../____*.___».„_
Pflailllf
HCÏUT6

Tt"

.

dank.

M. G. SCHIPPERS.
A. M.
Apeldoorn, 3 Mei 1892.
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Terstond

gevraagd een
i
1

.

bekwaam

,

tri

i

BEIfKER>

'

_doo, 'en , spoedigste
*
p

,

,

r een Advocaat te Amsterlam
jerlangd esn Bediende van _fc
"^"Sen leeftod. Goed schrift en
accuraat werken vereischten. Sa-

a"s
bekwaamheid. Br. fr'.,
lett- D 15. aan VAN DUTL'sAdv.Bureau, O. Z. Voorburgwal 149.

.

?edrosKe?

-Ll vraagt, om ten spoedigste in
functie te treden, een Jongste
Bediende. Reflecteerenden worden verzocht zich in persoon of
door middel van franco brieven aan
te melden ten Kantore van genoemdeu NofcariSj Heerengracht
No. 619, alhier.
(2750)
v.eer spoedig in dienst te
tre
WOrdt
een Kantoor
°*> tot het bögevraagd."'lemand,
houden vau Boeken. Vlug en net
Sohriffc accuratesse en bekendheid
'
zijn vereischten.
me* Boekhouden
Brieven met opgaaf van leeftijd,
onder lett. I_ U4B, Nieuws v,d Dag.
/\m

gSr
tILtStarvOKEL'WF
m TrT _ trouwe ,en "
Xlft
-i-g9fe
m

iiverice

n-

wnde* 30Vllt IT^v *'

bSeRObeiezen
LAAN*

E

A. LAAN-B EKkhout,

Oosterbiokke,TeMeiCi8D9l. BoEB'
__
__l«x,««^C^^.

uproepinsf.
_ rvorderen
, ,
Ai
-. te
.Ö hebdie iets

-7«
AU,

SS"^^^^

betreffende de nalatenschap van
wglen den Heer H. A. VAN DER
MAADEN, in leven Loodgieter
gewoond hebbende te Amsterdam
aan den Haarlemmerdijk No 105
en aldaar overleden op 5 April

worden verzocht daarvan

$
Plein 16 te
<*eii2o

opgave

Amsterdam, vóór of op
Mei a.s.

**

(Zie verder ..«

/«._.._</_>’___
tentiën
,
bffZ%
f
"etve/fende Familie-aan-

,

*■

biedt j, aan
de Zomermaanden f 1 0r voor
ast hefst buiten. Fr.
N»
br
'
Adv-"BurJ- B- REUNDORP'» -Martelaarsgr.
* '
16, Amst.d.

~

■

Bïoesiisst-Lcerliiiff

kan geplaatst wordeu by
een
op eengroot
r,^
bo,llenkweeker,
Dorp naby
Haarlem, desverkiezende met Kost en Inwoning.
Fr. br.

*"&

Advert.-Bur. NIJGH
.ivffi"
v'a^
OITMAR, Amsterdam.
11-

—

-r-Trrr

iJZERHANDEL.
lemand,
P. G., gewoon zelfstan-

T

ain „fWerken- zoekt verplaat-

«.

r.

_-.

.

Plaatsing. Fro br.
l 1 zoeJ*
e°ndltlen» onder lett. DD,

Asent JVieutos

ZTTi.

»/_. Dag, Mijdrecht,

.

_. \

1—"

"^Een Palfrênier-Hnisknechu

P. 0., wordt ten spoedigste gevraagd; zonder goede getuigen,
onnoodig zich aan te melden. Adr.
lett- D W bij den Boekh.H.|VAN

'
Wageningen.
TUSSENBROEK,

w

'
"'
HOOGSTRATEN,
vi 31,
vZfvrJ^Jaeinstraat
's Hage. (2755)

_

fiet

— gevraag
DIRECTEUR
r~_ l
TTTr

VfM'Wr/PkfM'illtf
lemand, van onbespr. gedrag,
volkomen op de hoogte der zaak,

S
— ImfS .R'

, _(.ilk-it
..7
ÖldUl^lltl
AlgCI
gevraagd, voor den verkoop van
Fr. en Ital. Oliën, Minerale Oliën,
Zeepen, 5 0/„ comm., hier en voorn.
steden. Fr. br., lett.
a/h Alg.
Adv.-Bur. A. DE LA MAR Azn.,
l(_»P

N- Z- Voorburgwal 266.

~

r~;

■

In

vraagt men

een Jongmensch,

met kapitaal van ongeveer 10—12
mille, ter uitbreiding, welke voor

—

_

«"««""■

ITtene

31 j., n..
on
J.ien
Il Hoedenv. bek., g. k. Kok., Strijk.
enz,, pi. als Kamenier, Huieh-,
z.

Kinderj. of iets derge!., gew. m,
n. h. buitenl. te gnan, g. get.
Adres fr°., lett. D L 19, N.v'dD.

Gevraagd,

te Hilversum, om dadelijk ia dienst
te treden, eene nette Keukenmeid, goed kunnende Koken en
genegen Huiswerk te rerriehteu.
Zonder goede getuigen onnoodig
zich aan te malden. Brieven, ouder

letter R, aan SCHELTÈMfI en
HOLKEMA's
BOEKHANDEL,
Amsterdam.
(8702)

Burgerd., 30 j., b. z. a. tot
}i
ITten
kant maken der WaeCfi,
het doen Kamers en
het aar,

v.

ook i>eu. te

Koken.Adr.fr.,ltt.ZE99l,^.u/tiD.

Huishoudster.
Met of
Juni
zich aan

een

1

15

biedt

alleszins

houdster,

op te treden.

bekwame Huiszelfstandig

gewoon

Adres fr°„ lett. J S 47, N. vid Dag.

voor
f;evraagd.
jue Salade-Olie,
B ranselt

vau prima

"kamersT

te- Huur,

leerd, zeer geschikt voor Doctor of Advocaat.
Adr.
lett. IJ D 990, N.vjdD.

PAKKELDEir

,

te Huur, voorzien vnn Waterleiding en Privaat, Keizorsgr. S3O.
Ede (prov. Gelderland),wordt
bjj een n
Te
Ie familie te
Huur
voor Heer of
-ai.

ii:i-.--.

Dame, eene vn IBit- en Slaapkamer, mei sol) lig Pension,
egen i 700
B&ohdarl|
pét jaar.

Tevens Inwoningvoor een jong

Meisje of jonge D»iue, tegen ’550
's j a

-

■ ■

Met gefr. brieven, onder lett.K,
zich te adresseeren aan Th. MENBoekhandelaar te Ede.

~li Hnr Ht 1M
Een

vet gemeub. Kamer,

gelegen aan de Vijzelgracht No.

19.

Dagelijks te zien van 5 tot 8 uur.
hg nette
Clevraagd
% omtrek Dam of

liefst
Gelderschekade, een gemeub. Zit- ca twee

Slaapkamers met Pension, door

Te Koop:

zag

J^tegen September

in de
Huishouding. Genegen eenige
vergoeding te geven. Br. Fr". lett.
U P, aan den Boekh. P. B. NiEUWENHUIJS, Breda.
(2758)

Oud Berg en Dal.

Gevraagd eene zeer bekwame
Kookster tegen V. Juni.
Adres» Groot Hotel Berg en Dal.

van het
Huishouden en tevens tot Gezelschap. Er zal maar op vriendelijke behandeling dan op salaris
gelet worden. Fr. br. onder lett.
R, worden ingewacht bij den
Boekh. D. J. P. STORM LOTZ, te
Rotterdam.
(2765)

Gestoffeerde Kamer

een

Manufacturen.
Er wordt
half of einde
tegen

gevraagd, voor

Heer,
Ijlen
!i een net

z. b. b. h. h., zoekt

Zit- en Slaapkamer, om dir. of met 1 Juni te
aanvaarden. Brißven met prgsopg.
ge/n.

onder lett. T Z 988, A". »,

a. D.

Pension
Hilversum.
Gevraagd, voor de 3 laatste w.

in Aug. en de eerste w. in Sept.,
i Slaapkamers en 1 Zitkamer,
(5 pers. en 3 kind.) met volledig

Pension; ook Hotels komen in
aanmerking. Aanb. met volledige
inlichtingen worden vóór Zaterdag
ingewacht, onder letters S M, a/h
Alg. Advert,-Bur. A. DE LA MAR
Az., N. Z. Voorburgwal 20R.

Koffiehuis
te Huur te Leiden,

met 1 Juui,

zeer besten stand, gelegen aau
da markt en siuds jaren bestaande.
Huurprijs billijk. Brieven
op

No. M
KOOTKER's Centraal
(2753)
Advert.-Bureau. Leiden.

"

IJzeren

ZOLDERSCHUIT,
groot 54 ton.

Amsterdam.

een drukke Vrouwezaak, bestaande uit Petroleum en Huishoudelijke Artikelen.
Adres fr., lett. O U982.N. u/dB.
Weduwe met Dochters vraagt
ITten
It ter Overname een SigarenWinkel te Amsterdam of hulp

van een Firma, tegen Borgstell.
Fro. br., ouder letter K, adres
Boekh. A. J.
te Helder.

.iiipen te koop,

inh. ii, 26,000, 13,000, 11,000 en
7000 Lr, Riga greonen hout, banden van Zweedsoh Kroongzer. Te
bevragen Azgnmakerïj De Kroon,

Leïdschegraoht 102, Amsterdam.

standaards voor Vestibule f 40.
Br.
No. 181, Boek-en Mnziekhaudel DE HAAN & ZOON. te
(2756)
Haarlem.

100 Er. ter

FABRIEK.

Te Koop aangeboden een Fabrieksgebouw met Machine,
Ketel en Drijfwerk, in het centrum
der stad Amsterdam. Franco brieven, motto Fabriek, bjj de Boekh.
A. KOK & 00.MP., te Gouda.

"Harine.

Openbare Verkooping aan
's Rijks Werf, te Willemsoord, op
Woensdag 18 Mei 1892, des
voormiddags te
uur, bij enkele
insebrgvrng, van de navolgende
voor 's Rijksdienst oubruikbare
als:

Afval van Touw en Zeilwerk. gesmeed en gegoten
ouö IJzer, lichte Vaartuigen,
Steenkoleugruis, Slapping,
diverse Scheeps- en Artilleriebehoeften, leeg Fust en
meer andere voor 's Rijksdienst onbruikbare Goederen.
De Goederen zulleu door de gegadigden Luimen wordeu bezichtigd de twee dageD, den dag der
Verkoopiug voorafgaande, des
ran o—ll.'s en de 3
namiddagü van r- 2 — "\ uur.
De lTi=eliiiivii!gsbiljetten, op gezegeld papier geschreven, ingericht
naar het ter Griffie der Marine
kosteloos verkrijgbaar model, moe-

fiitteiiwapü te Koop

—

Sterfgeval in de
Wegers
familie, wordt te Koop

aangeboden eene florissante
Zaaic in Comestibles en fijne
Vleeschwareu, Boter enKaas,
enz,, gelegen op den besten
stand in een der Hoofdplaatsen van N.-H. Fro. brieven,
lett. U 1616, ALLERT DE
LANGE's Arm oneen-Bureau,
(2770)
Amsterdam.

H.H. Slachters.

Te Koop gevr,, Veten mager
Spek.
Br. fr. motto Spek, aan
VLIEGEB/a Filiaal, Damrak 76.

—

OPENBARE VERKOOPING

Westzaan, in het Lokaal ..de
Prins", op Donderdag 12 Mei
1892, des avonds na 6 uur, door
den Makelaar H. A. VAN DIJK,
ten overstaan van den Notaris P.
MUL, van: een goed ingericht
Koopmanshuis, geteekeud Wijk
F Sf". 15, met Schuur, Walhuis
en verder Aanbuhooren, staande
en gelegen iv do Kerkbuurt te
Kadusttaal bekend in
Westzaan.
Sectie B, No. 1005, groot 3 Aren,
60 Centiaren. Dit Perceel is verhuurd voor 285 per jaar. 12764)
te

’

MAJOOR FRANS.

Het juweel uit onze letterkunde,
het beroemde werk van Mevrouw
A. L. G. BOSBOOM-TOÜSSAINT,

Majoor Frans,

laatste door de Schrgfete
ziene uitgaaf, best papier, fraai
gedrukt, kost slechts
f 1.90. ol
keurig gebonden slechts f 2 60.
Verkrijgbaar bij D. BOLLE,
Bazaar van GoedkoopeBoeRotterdam, na ontvangst Poatwïssel ad 3leohta ’1.90 o£ 2.50,
waarop vermeld Majoor Frans.

’

HÖÖÜ

’

Kilo 1.70 franco AmsLerdam.
Zendt. remb. G. J. OTTER Jr..
Dwarsgraoht bg Steenwijk. Puik
Dekriet, naar alle plaatsen bfl
groote en kleine partijen.
50

GHclersch-Overijselschtf

Sloonidaiii-Maatsih.

Prijsopgave gevraagd voor een»
NIEUWE OF GEBRUIKTE
TRAMOMNIBUS «oor ün Paard.
Adres: Lochem aan denl'i:

ten in de daarvoor, onder toezicht

van een ambtenaar der
in
de Marine-Oantine geplaatste bus
worden ingeleverd op den dag der
Verkooping, van des voormiddags
9—l0

uur, op

welk laatstge-

gezocht,

om in de Zomermaanden éons en
de acht Wintermaanden tweemaal
's maandï eene Bijeenkomst te houden, liefst in 't centrum van de 3tad,
en in het Lokaal een Biljart gepl.
Adres fr". lett. M W5l, N.v/dD.

Gevraagd

Prijs van 44.000 vlakke Mondsteen, 90.000 Rood Ie soort, 25.000
kleurig Boerengrauw, Waalvorm.
Adres
lett. U A 987. N.v/dD.

George H. Figi, te Dordrecht,

verz. fr. na ontv. postw. a ’1.50 een
bl. bus, inh. 5 ons Petit
z'fjude het smakelijkste, fijnste en
mooiste Banket.
f 2771)

INen

leveren FORNUIZEN met Cir-

culatie, bjj gemakkelijke regeling

aangeboden, zoo goed als nieuw
taiodel Oliewagentje), op CollingsPatentassen met langen Boom en
Spoorstokkon; ook geschikt voor
Span Ezels.
Te bevragen bg
J. M. HECK .Ir., Zandvoort-Bad.
Aan hetzelfde Adres ook een
mooie IJekist te Koop.

strijders van 1815 en
1830,32.

Pi'iis
verser. 7~25
■i* HiVHHHBBiVHi^HBJBBBi

■■■iiiiiiiiiiiM

Winkeljuffrouw zoekt eene
j gelegenh. om in eene Burgerfa1 een Eikenhouten Gothische
Kleêr- en Parapluiestandaard milie het Middagmaal te kunnen
met Spiegel, ’9O, en twee gebruiken. Condities en adres onder
Eikenhouten Gothische Bloemlett. S IJ 985, Nieuws ?/d Das.

fper Overname aangeboden,

biedt zich aan een gezonde
Ijir
-i MIN, om een Kind aan huis
te Minuen.

zwaai-

Uitgegeven ten voordeele
van de behoeftige Oud-

|

Te^Koop

Huishoudster.

beschaafde Dame
zich
ITlene
gaarne geplaatst ter Assistentie

i

oen besloten Heeren-club,
Voor
ongeveer 25 Leden Bterk, wordt
een Koffiehuislokaal

Binnen Bantammerstraat 25.

met Alkoof te Huur, a ’12.50
per maand, op Egelantiersgraobt 97 (Huis).

wordt dadelijk gevraagd eene
Ïjlr
J Juffrouw, Vrouw of Meisje,
om een jong Kind te verzorgen,
van 's m. 8 tot 's a. 8 uur. Fr. Br
lett. S R, a/h Alg. Adv.-B. A. DE
LA MAR Azn., N.Z. Voorburgw.266.

"

Br.
lett. A H, b/d
Boekh. JOH. G. STEMLER Czn.,

Br.
letter H, b/d Boekh. P. LEHR,

Huis, bg Vrienden en
Kennissen. 5°. 0 comm. Fr, br., lett.
S N, Abj. Adv.-Bur. A. DE LA
MAR Az., N. Z. Voorburgwal 26ü.

Als zoodanig biedt ssioh aan
eene JUFFROUW, middelb.
P.
negen jaar in betrekking.
geweest en van de beste getuigen
voorzien. Br. fr. letter K, Boekh.
ROMIJN, te Oosterbeek.

P. H. CRAANDIJK.

!

noemd tijdstip tot de opening der
bilj?tteu wordt overgegaan.
Op éénzelfde biljet kan voor verschillende fcoopen worden ingeschreven, doch combinatie van gelijksoortige koopen is niet geoorloofd.
De Voorwaarden van Verkoop
liggen ter lezing op de Griffie der
Directie voornoemd, alwaar op
franco aanvraag, zoolang de voorraad strekt, lijsten der nommers
van de te verkoopen Goederen
verkrijgbaar zijn,
De Vice Admiraal, Directeur
en Commandant der Marine,
C H. BOGAERT.
Willemsoord, 3 Mei 1892.

twee Hoeren, b. b. b. h.

j;

Voor het Nederl. volk gt

’

te Koop gevraagd.
Adres fr , lett. G O 22. JV. v/d D.

nette Burgerjuti". zag zich
!i gaarne gepl.. hetzg tot opl, ir,
i. e. Atelier v. Modezoker,.eeuïgsz.
m. u. vak bek., of in ecu Winkelz.
Adres fr., lett. C X 18, N. v,dD.

Juni eene flinke JUFFROUW
het Stoffenvak. Vervan goede geeen Agentschap van een solide eischten zijn R.
tuigen voorzien. Brieven met opVeeverzekering-Maatschappjj.
Fr. br., lett. V, by den Boekh. gaaf waar en hoelang in betrekworden ingewacht, onder
w^^^ king
lett. S, aun het Algem. Advert.Bureau, Damrak 31.
en in staat reeds dadelyk eenige
posten aan to brengen, wenscht

Brieven, No. 3182, Bureau De
Voor een opgerichte Maatschappij
van grootedagelijksche consumptie
Den Haag.
wordt gevraagd, tegen een vast
Z.
salaris van 1200 's j. en aaudeel
Een
Jongmensch,
in de winst, lemand, in staat
jaar,
22
ruim 7 jaar in eene Zaak
’9OOO
aandeel te nemen, goed Handelsvan Dames- en Kleedermakersman en bekend met den SteenkoFournituren werkzaam, zoekt tegen
Br.
lenhandel.
fr. 6Z B, Algem. 1 Juni in een dergeiyke branche
Adv.-Bureau NIJGH & VAN DITverplaatsing. Uitstekende refer.
MAR_ Amsterdam.
(2763) | Adres fr._ lett. 3? W 21. N. Vld

’

Groot Bierhuis

Adres fr., lett. B J 17. X-vidD.

Adres fr.. lett. W G 989, N. «ld D.

.

No- 7609

waar iuliohtingen te bekomen zijn,
komen niet in aanmerking.

Heer. Vrouw goedkunnende j iiii
Koken. Brieven, zonder opg
jaard

bij

n^g^Jsltt^^
Ecu eenDgelpoot
mmii
aau
bestaande Handelszaak
w_f»
■?n- Br.
_*■

Huisbewaarders
gevraagd, bij alleenwonend, be-

’

26*

uit de dagen van 1831

Vertaald door HEL. MBRCIER.

Prijs 1.25, of in 5 Afleveringen elk van 0.26.
De Schrijver, thans Secretaris-Generaal v/h Duiteoh Evangelisch-Sociaa.l Congres, wer-kte, zonder zijn naam en doel bekend te
maken, als gewoon Fabrieksarbeider te Chemnitz. het middenpunt
der Saksische groot-Industrie, ten einde uit eigen ervaring over
de toestanden in de arbeiderswereld te kuuneu oordcelen. Zijn
(2772)
boeiend werk verdient de algemeene belangstelling.
Uitgave van H. GERLINGS.
\mstkrdam.

_rt

n

Gelegenheden in het .'JeBlad

Pï_cd Sl^£ersknecht,
van
ste getuigen voorzien,

Gevraagd:

aê^Ervê^Fr

J.C.J.VANSPEYK.
Een herinnering

Drie maanden Fabrieksarbeider.

Een aankomend Bediende, bekend met Vleesehsnjjden en het
lett. E,
Comestlbleevab. Br.
bg' den Boekh. P. LEHR, Binnen- i
fiantatmiierstraat 25.

beschaafde Dame (Weduwe),
Horlogcinakcrsvak.
van middelbaren leeftijd, zoekt
_. Jon
ITtene
!»
,
.
° _?en9,°li> p- G- Oplet- eene betrekking ecu bejaard
,g wensche de ra boyengen. Heer, tot waarneming
t

Uitgaaf van

BOHN, Haarlem.

PAUL GÖHRE,

Jongelieden,
Worden
die Franseh kunnen spreken.

LOGEMENT

Sigaren-Magazijn

wordt een Bediende gevraagd,
gedeeltelijk ter Opleiding, niet
boveu 23
rAdres
lett. VB 988, _«/di).

1892. 2e BLAD.

Alom voorhanden het belangrijke Boek van

AMSTERDAM.'
gevraagd

Dames-Agentessen
K 1B'öCFlïl Q _! 6FSfcÏI6Bodegraven.
C Ut,
plaatsing vau

—.

8>

Wijrm_r?ielen

j*T zag zich gaarne geplaatst,

J__ tegen Aug. of eerder, een bekw.,
Beh' Koetsier, wegens sterfgeval
buiten betrekking; de beste getuigen staan hem ten dienste vau
vroegere en tegenwoordigebetrekk.
Adres: Velperweg 140, bij Arnhem.

7~^~l^~~r
T^otans Mr. J. F. WERTHEIM

het o verin den van hun

_ndje-

Gevraagd tegen 15 Juni, een net
eenigszins
Jongmensch, P.
bekend met het vak, tegen genot
van Kost en Inwoning; bij voldoening eenig Salaris.
Adr.
lett. K_ T 48, N. Vld D.

~

vle7rov J' H- "f"
DoNTOnnTO bedank«u
/oor.de
a , dBelnem'n
LLlvTf
?
Hf .^ als,.^ders' ondervonden b.j
UW

_.

~~

roor ac vele bewijzen van deelnef ming, ondervonden bg de ziekte
en het overlijden van onze geliefde
Zuster en Tante HILLEGONDA
JOHANNA FREDERIKA SCHIPbetuigen -wij onzen harteIjjken

—

REÏZIGER

BEIJERS, Utrecht.

P"

PETRONELLA TIEL.
Wilnie. 3 Mei 1892.

’

gelegenheid hebbende,
*«<* en eene
wenscht
solide firma te vertegenwoordigen en daarvoorte
Reizen, onverschillig welk Artikel.
Fr. br. met conditien onder lett.
IJ 66, aan den Boekhandelaar J.L.

men dank
m'-

15 J aar, JN 6d.

lemand, een flinke Zaak hebbende> aoch daarTOor voidoende

namens hunne Kinderen, harte*_"

niot
niet

of Chr. Geref. Voorloosalaris
n iaat»
P)J> rlfUlS'
_-?'_
.ï.
Brieven fr.,1V
lett. G- W,
Bureau eStandaard".

—

VAN DONDERDAG 5 MEI

zuinig iv 't branden, met uitnemend
verwarrade plaat en oven, hoogst
zindelijk iv "t gebruik.
(2766)
Bij opgaafder gewensohte grootte
wordt prijs opgegeven en wil men
op proef leveren,

Edammer Kaas.

Mei-Graskaas 1891 of Jonge
Kaas, naar eigen keuze, per stuk

’

1.60, 2 stuks

i

3, 6 stuks f 8.50,

Postwisael fro.
(2774)
L. OOSTERBAAN, Motinikendam.

togen

In Eigenbelang
het
van Linnens en Servetgoederen onzequaliteitenFranco verzending
vergelijke men bij

i

alleen naar buiten. B]

M UUREN, Amsterdam, Nieuirendijli 156. Gevestigd 18öi. Leveranciers van vele eerste Hotels en
groote Inriohtinge:i.

Een treffend geval I
Een

gezin

uit den fatsoenlijken

stand wordt getroffen door de
ziekte van den Vader dieniet meer
in staat ie, vermoedelijk nooit weer
in staat zal zfjn, voor rronw ên
kinderen het dagelijkse^ brood te
verdienen. De Ondergeteekendßn
hebben zich van den wanhopigen
toestand overtuigd.
Zij willen de vrouw de gelegenheid geven, door eenekleine nering,

in overleg met Liefdadigheid nnar
Yerv\ogen, aan te koopen, voor ?llen
te werken.
Zij is daartoe in staat.

Wie wil ons een handje
helpen om den Vader in staat
te stellen het moede hoofd
rustig neer te leggen, de
Moeder om hareKinderen op
te voeden tot eerlijke en geschikte leden der Maatsch.
J. J. BTJRQMELJER, B, X. 1
en V
joplein 61.
A. C. WERTHEIM, Ueerener.iUS.
A. S. v. WEZEL, SarphatUtraat Ie

S. LEON, Stadhouderskad

Fransch-Engelsch.

Grondig en snel onderricht aangeb
30 Ct. per lea in gen. Taien.
Adres fr". lett. P V 98S, H

Goodkoope
toestellen,

Photograflewaarmede een
ieder bö dag of bg naci
Photografeereu kan. Holi
gratis. Proefphoto tegen 3 b

ALLAED, Aken, Duitsch'.

1

Attentie s. v. p. ~^§
SPONSEN.

100,000 Sponsen sija voor
handen voor zeer goedkoop* prijzen, in alle soorten. Het loont
dnbbel de moeite om ze te komen
bezichtigen.

Het GriekschSponsenmagazijn
Oude Waal 37.

H.H. WIELRIJDERS!

2 splinternieuwe Eng. ROVTSR-SAFETIES met garantie
te Koop, van 160 voor f 105. Vraag op zicht.
Adres met franco britoeu, onder lett. A H 16,
Oag.

’

Schouwburg „Fraseati" Plaatage Miüüenlaan.
SPEELSEIZOEN 4892 93.
Directeuren: GTJSTAVE PROT & ZOON.
Régie: PROT Jr. en OHs. DE BEER.
't Orkest onder leiding van F. W. TIMM2TER.
Damespersoneel:

Heerenpersoneelj

MAKCELLE LTJCKA.
E. POONS—Van Bibks.
E. J. TARTAUD.
O. BAMBEEG.
ANNA POOLMAN.
M. BOUWMEESTER-Clessiost.
A. MEUEE,
JOU. VAN OMMEREÏT.

CHs. DE BEEK.
S. POOS
P. I
I<E.
D. L
J. Jt

"'

!H
Koorrépétiteur G.
I Tooneelmr. D3. KAMPBCIJZEN.
SoufflenrP. W.H. VAN DER^ÏTAAb.
VAN DEK STEMPEL. I Chef-Macbiüist G. PIETEK*.

—

Koorpereoneel 25 personen
Decorateurs G. PROT 4 ZOON.
Costumier W. N. MULDER.

Kapper

A.
J. A VERBES.

VAN DONDEKDAG 5 MEI

VAN DEN DAG.

HET NIEUWS

1892. 2e BLAD.

Wannoesstraat 155, Amsterdam.
11. KNIPSCIIEER,
Piano- en Orgclliandcl Firma Wed. nieuwe
bespeelde, verkrggbaar in Koop, Huur en Termönbetaling. Verhuren,
Pianino's'en Amerikaansche Orgels, zoowel

Steeds voorhanden een groote keuze

Terstond gevraagd
hij

2C. Mw. Tiniiiieilieteii,
Uithoorn.
te

Bolied Porsoon vraagt Agenturen iv Sigaren, 'i
en aanverwante Artikelen,
met conditién, voor Leiden en
omstreken. Beste RetOigen staan
ten dienste. Adres lett. V, Boekh.
A.VAN DERLINDEK.AIfena/dR.

Een

Gevraagd,
am terstond in dienst te treden,
een flinke

Brood- en
BesclHütbakkersknecüt,

üefst i
Br. fr. onder No. 101, aan den
Boekh. H. B. BREIJEU, Arnhem.

Mede-Directeur.
Eigenaareener bloeiende

De

Handelszaak in een der groote
van

steden

Dame uit don beschaafden
stand, P.
biedt zich aan als
Eene
Juffrouw van Goeelschap,
hier

te lande (buiten Amsterdam) of in
het buitenland. Ook is zij niet ongeneigd eene Dame of Familie op
reis te vergezellen. Adres met fr°.
bg" de
brieven, onder de lett. X
Boekh. BROESE & OOMP., Breda.
to Baarn, tegen 15Mei
Oevrnagd
of eorder, eene flinke Keu-

kenmeid, goed kunnende Koken
en Werken, liefst boven de 2:. jaar.
Brieven franco, lett. C O, bij don

Boekhandelaar FELS.

5 jaar b"rj het vak van goede getuigen voorzien. Adres met brieven
onder letter K, b'rj de Boekband.
te LIBERKHOUT &

Slaapk.,
tegen

— Adres, lett. B,
Tiel.

per maand.

aan D.

KAMERS te Huur,

o. z. Pension, netten stand,
midden der stad.
Adres
lett. E N 43, N, r.'d D.
m.

Te Huur aangeboden:

Keliner.
□

Galanteriên, enz.

Een Jongm., jaren nis Ie Bediende in é*on Zaak werl-z;).
zioh door orastnndighedon
Verplaatst als Chef of Reiziger, bekwaam Etaleur, geroutineerd Verkooper. Prima i
tien voorh. Br., lett. VM, aan het
Adv.-Bur. 0. W.
Rott.

KELLNER,~

20 j., zoekt, plaatsing in

Hotel

of Restaurant, boste getuigsehr.
staan ten diea&te. Br.fr. No.
KOOYKER's Centraal Adv.-Bur.,
Leiden.

Banket.
Koek -Jongen,
P.

Een nette

goedo get.

.

4 jaar in een

Boikerw. en
KleingoeJb
Chocolaad gedeeltelijk zolfst. gewerkt hebbende, zoekt door bijz.
omstandigh. sp. plaatsing. Hr.fr.
D. BENNINK, i.aarstr., Zutphen.

Koek-,

een Koek- en Ban' ketbakkersleerling. Adres:
Gevraagd
Eteeg—N. Z. Voorburgwal

Lucièn-

Ainst.

gevraagd.
AGENTEN
Voor een
Nieuw Merk

Vleesch Extrakt,

van. prima kwaliteit en zeer coneurreerende prijzen, worden werkzame Agenten gevraagd, bij
"voorkeur dezulken, die voor eigon
rekening wenschen te verknopen.
Aanbiedingen met opgave vau
refereutiiju worden ingewacht, onaan bet
der motto i

idv.-Bur. A. DE LA MAR
Azn., N. Z. Voorburgwal 206,

Amsterdam.

(2749)

ProcnrerteÈiÈ $,mwh

Pension aangeboden.
Dawoning

Gelegenheid tot
aan den Parkweg. Suite au rez de
ehanssec roet Logeerkamer.
Adres fr.. lett. CH 971, N.v:Jl).

lett. WA 943, N.

u/dJ},

met

in
twee
of drie gem Kamers. Pdjsopg.
in brieven met No. 184, Bureau
Woning-Gids, N. Z. Voorburgw. 202.

Beliangselpapier.

Door sterfgeval wordt ter Overname aangeboden, met of /.onder
Inventaris, de En gros en Détaileaak in Behangselpapier,
gedurende 28 jaar gedreven door
wijlen den Deer F. F. C.
Hartenstraat 20, Amsterdam.
Refloet. wenden zich schriftelijk
tot de firma G. THEOD. BOM &
ZOON, Spuistraat 135, Amsterdam.

Onderwijzeres

Wepns vertret te Koop:

f;

strekt tot aanbeveling.
Stukken in te zenden, vóór of op
21 Mei e. k., aan denBurgen

$761)

van Winkel.

Onderwijzeres.

Op eene S-

r

te Amsterdam, wordt

M.U. L. O.

tegen

half

■ue Onderwijzeres ge-

vraagd, met Akte Franseh. Br.
onder lett. B G, aan GEBRs.
Eokia 50.

Te
zeer sterke, in

zijnde
bekleed met

goeden staat

bruin Laken, gebogen Zitting, Spiegelruiten en dubbelden Bok, voor
-1 en 2 paarden te rijden.

Te bevragen bij GEBR.
te Deventer.

Schoenmakers en Laarzenstiksters. zaken,
Door verandering

van

biliyken prüs ter Overname aangeboden eene zoo goed als

wordt voor

nieuwe Schoenmakers-Knoopsgatenmachine, bü SINGER gekost hebbende, nieuw zijnde, ’225
contant. Br.
lett. R, b/d Boekh,
H. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Hzn., te 's-Gravenhage.

’ ..

RIJTUIG.

JÖ nients-Rechtbauk te Amsterdam

geteekende, op

UU

__■__>

UU PniftPTir? PU ti
Mjir..lP_
1111. UulllulllO Uil Uül iJIDi 0.
Door büzondere omstandigheden

Een voor drie jaren door wijlen
Beiït Biiocwbb gebouwdeVILLA,
gelegen op den eersten stand aan
don Naasausingel te Nijmegen, 5
minuten van het
met
Tuin, groot 1138 Q Meter: beide beneden 1Kamers, waarvan 2 en Suite, Keuken on Bijkeuken. Provisiekamer en verdere
gemakken, 2 Veranda's; bovon 5
Kamers, 2 Dienstbodenkamevs,
Badkamer en 3 Zolders.
heele Huis is voorzien van Gas en
Waterleiding.
Inlichtingen geeft Notaris Jhr.

VAN
RIJCKEVORSEL VAM
KESSEL, te Nijmegen,
(2760)

■

Y£_l\lS_UUr.

Tengevolge van het overiyden
van den Heer F. F. C.
Hartenstraat 20, Amsterdam, wordt

teKoop aangeboden,voor spotprijs,

deD»kol.o^JnnnS
BenangSelpapier
M

Vnrlin<. i.n Contant.
cnnt/nit
korting

AMSTERDAM.

Groote nieuwe zendingen

MOUSSELINE BE LAINE,

gemeente Amsterdam.

Br fr.

J_f_

"^1

te Koop,

dag en veel

Boter.
lett. MZ, a/d Boekhand.
Nieuwmarkt 38.

vat per

i 7

_.

tijd der Zoogdieren by den laudbouwer aangefokt, door Dr. L.
WAGENFELD, naar don 12en vermeerderden en verbeterden druk
bewerkt door W. F. STEYGERWALT, Ryks-Veearts
der le klasse
u
fe Leiden 3e druk VOQr slocht3
fZAO Te bekomen by D

_

feazaar

vaa

Goedko^po

. Boeten

to Rotterdam. Franco op ontvangst
van P^twi^el ’2.40, waarby staat
„De Bekwame Veearts."

"

■

■"■■

voor iedereen in Nederland, op
Hypotheek (Land of Huizen),
3¥ a 4 pCt., voor Huisraad, enz.
enz. Adres: C. D. VAN SCHAICK,
Egelantiersgracht 180,
Amsterdam. Ook te spreken van
10 tot 3en van 6 tot 9 uur.

Dllbb- Boekhouden.

—

/ 1

per les. Fr. br.,
a/h Centr. Ann.-Bur.

Amsterd. (2751)

Vcgctable
Butler
<=> ve
vervangt
"
f_AnAf|
anfrt Hft

w*

- RfITFR
"V-v^J,,

ChoeoUde- en Su.kerwerkalsook voor Chemische

doeleinden.

fonrfers,

°!_SÏÏ."
**
VAN WIJK & CO.,

«?
vr
vrage
verkrijgbaar bfl

(2258)

"7,Bt.Paut'sGhurch-Yard,London.E.O.

ÊfIERBRAUEREI.

<_,

Brauereitechnisch (Diplom Weihenstephan) und kaufmanniscb
gründlich gebildeter junger Mann, Anfang der 30er (Hollander), sucht

bei bescheidenen Ansprüchen Stellung auf dem Comptoir oder im
Betriebe. Off. an A. DE LA MAR's Ann.-Bur., chifE RL, Amtterdam.

(1362)

bFr i c h t.

naar tuiten | Gasfabricii_siiccnbergcD.
Yertrel.
Boor
Melkzaak
,__—
een flinke
-4,_

Lid-Secreiari,.

Leiden, 1 Mei 1892.

prachtige lichte en donkeredessins, i /» n m*»
\ f U« _rU
de beste Elsasser kwaliteit.
breed.'
goed,7
per El.
Geen misdrukt
B/80 cMommegaandfranco alleen in Binf* "ff* tk fl CM
2. I M___i__LBM nen- en Buitenland, niet in de

«

fiOHEN

enz., vermeerderd met
eene handleiding over het verblgf,
de voeding, de oppassing en verzorging der beesteu, benevens 9
uitslaande gegraveerde platen, die,
ter verduidelijking van de gebreken
en ziekten van het vee, voor deu
landman en veebezitter van onschatbare waarde zgn, met een
Boerentydwyzer,om zondercyferen
te weten het einde van den dracht-

ALBRACHT &

kinder- en Doorgangshuis geven
by dezen kennis, dat de persoon
DANIËL DA SILVA SOLIS, Ziwmmerdamstraat 46, Amsterdam, door
hen ontslagen, niet meer voor
gen. Gesticht werkzaam zgn zal.
8
Namens Regenten:
T
J<

der Paarden, Koeien, Schapen,

Varkens,

Jett. i R 137,

Kennisgeving

Manufacturen.'" Gevestigd 1804.

w U. ■
grondig ongemak-

keiyk te begrepen onderricht, tot
herkenning, behandeling en genezing van de ziekten eu gebreken

geboden

"/.

Regenten van het C. I. Wees-

"

i

bevattende een

Grondig Onderricht aan-

__

flnaal uitverkocht met 25

uct
_ _ _ _ _ \/_rpr
\ff I

(,ELD I)oSClllilbüiir

Notaris.

Nieuwer-Amstel, 3 Mei 1892.
TTTT_rT7DfcT»__D

'

een Kapperszaak, hoofdzakenjk
op een der netste standen
van Amsterdam. Brieven letter B,
Kiosk Rembrandtplein.

aanbeveling van

van zijn Acten, Registers en
Repertoria.

HRÖDER Eokin 50-te
'

de onder-

° WiRüNDLIJN
WERENDOTN
,
benoemd tot bewaarder

van prüs en waar te zien.
worden ingewacht onder het motto
Rijtuig, bij den Algem. Boekhandel

S
. rd a^

is

BPENARDDS
S.T?r_

gave

s

,

van den 2en Mei 1892

Terstond TE KOOP gevraagd
een gebruikte doch sterke AfrijBreak, van niet al te groote
maat en geschikt voor een en twee
Paarden. Franco brieven, met op-

e^z.
V 663nS a
§&f
jl^
Handboek der Genees- en

Verloskunde van

17, tenzolfden Kantore.
De Raad, van Bestuur.
Amsterdam, 3 Mei 1892.
,
A
B' beschikking der Arrond.sso-

p». Allen, die iets te vorvan de
,
, -. hebben
7T, deren
Gasfabriek Steenbergen of
hare Directie, worden verzocht
daarvan vóór den 15 Mei a.s.

.

De sedert drie honderd jaren beroemde LAMPE's GEHEIME
wier genezingen zoo vermaard zün tot
BALSEMS en KRUIDEN,
herstel van Zenuwen, uit welke oorzaak voortkomen: Borstkwalen,
Nierziokten, Longontsteking, Klierziekten (zoowel op jeugdigenals op
Rheumatische
volwassen leeftyd), genezing van Breuken,
Pynen, Vrouwen- en Geheime Ziekten, Kies- en Aangezichtspyn, Roos
en het volmaakt wegnemen van Zuur, ook Koperzuur, waaraan jonge
bezweken,
kinderon vreeselök lyden tot zy geheel uitteren en eindeiyk
Brandhevigste
als
volwassen
Alsmede
de
leeftyd.
jeugdigen
op
zoowel
wonden, worden door
"

gevraagd: s^^J^S
Te Koop
R ruiden
Lampe's
Geheime
Balsems
en
goedloopend
Biljart, met kade No. 76, Amsterdam.
Een
enprys.Br.fr.,
.
opgaaf van
1

grootte

No_lo^Postkantoor te Zelhem.

„.tET!!,„ï?l!lÏ.
Koop voor 5000,

Biljart te

Bakkerij voor

f

een

en een Bak-

'Tótgerin^ £
SiaVa°r°r.
Swelinckstraat 18, Amsterdam.

fig jH_ DE BT jSST) te Amster

dis" fiwïiziENM
AfiM 1. ¥Wl. T
flnn

Uül AIU.II-I.

H lil 1
door HUGO MULLER.
Prijs 30 Cts.

radicaal genezen.

Voortaan en uitsluitend verkrügbaar gesteld Reguliersbreestraat
en aan welk adres de Heer
No. 2 hoek Singel, te Amsterdam,
in consult met Dr. H. MENSERT op de
Hs.' LAMPE van af heden
hieronder aangegeven uren zal te spreken zgn. Ook onderzoek van

Urine, waar tevens door Massage verstijfde, verrekte, verkorte Spieren,
(Beenoter), Kliergezwellen en Breuken worden
alsmede Kanker, Fistels pijn)
genezen.
zonder operatie (zonder worden
door eene Dame behandeld. ZenuwVrouwen en Meisjes
en Rheumatiekiyders hebben door de Massage oogenblikkelyke
verlichting.

Doctor H. MENSERT.
Hs. LAMPE.
Spreekuren: dageiyks 's morgens van 9—l uur en 's avonds van
No. 2 hoek Singel, Amsterdam.
7—9 uur, Reguliersbreestraat
Verschillende dankbetuigingen liggen ter inzage.

’

bij Mrs. E. VAN LIER en
J. C. BOAS, Advocaten en
Procureurs, Doelenstraat 9,
Amsterdam.

TE

volledig

Volgens besluit der Algemeene
Vergadering van heden wordt ten
Kantore der Kas- Vereeniging, alhier,
betaalbaar gesteld, van den sden
tot den 12den Mei e. k. en verder
eiken Woensdag, des voormiddags
van 10 tot 125^ uur, de Zesde
Aflossing, bedragende ’5O voor
elk Bewijs van Deelnoming.
Deze Aflossing moet op de Bewezen van Deelneming worden
afgestempeld, die daartoo moeten
ingeleverd worden met een getee' kende Kwitantie, vermeldende het
bedrag dat ontvangen wordt, benevens het aantal Stukken.
Deze Kwitantien z\jn te verki-ygen by de Kas-Vereeniging.
Voorts is het Dividendbewijs
O. 9 betaalbaar gesteld met

makelaar E. J. HEIJER, Wetering(2694)
alhier.

Worden gevraagd,
nabgh. v. Dnm of Munt,

_

i

|

plantsoen No. 3,

Te

Veehouders, enz.

_

cen-

KOOP voor 68, een nieuw
Kippenhok (üog nietgebruikt)
engolsoh
bekroond eerste
prijs Nijmegen- Fr. Br, lett. M. bij
den Boekhandelaar A. 0 KOLFF.
Utrechtsehestraat 88, te Amsterdam.

eVra a g d aan do Openbare
shool te Lutjewinkel. Jaarwedde
bet lxv.it der Akte A
Orde-Oefeningen.
Nieuwe Wet,

*

I

x- x**v% i

4l\

Vo"* VS-

trale verwarming en lift steeds
ter beschikking, zijn te bevragen
bg den portier, benevens bg' deu

Huur ecu 2e Bovenh., bev.
3 Kam., Alk.. Keuk. en Zolder,
.1. Steenstr. b/v. Woustr.
/"20 p. m., J.BREEDVELD,PaIingr.I7.
197.8evr.

g
?

—

in het gebouw
(Keizersgracht

Leidschestraat),

Liederen, Leliegracht 20, Amsterd.
B- Minder dan 20 stuks van
éen soort worden niet verkocht.
(2534)

W_lliemSpark.
r

Terstond
der

S 1Braflolts-LielereiL

/IriDtMotiriiriDti/ryan!-oii 't
_4

-t

f 200.
Prysiyst adres: N. H. PETERS.

Vanaf 1 Cent per Stuk. Het
Model-Boek met 350 verschillende
soortenwordt op aanvm ge franco ter
inzage gezonden. H. G. KOSTER
C-Jzn., Specialiteit in Bruilofts-

?}|''^_l_lllA___^

(.SaSTESDfIM

de andere van 1

-——

BOUWONDERNEMIIvrG

TE HUUR t een Koffiehuis met Vergunning.
Klarendal te Arnhem ; overname
billijk. Br.
aangiet
No.
Advert.-Bureau van J. J. VAN
(2750)
te Arnhem.
Nrw-Twk
Kantoorlokalen
hoek

.str.

WHB!..öHtNUnl!\r.nUt

_y°njn?.e.
\Ze°fT
t
Kamers, de eene tot
13 Juli .00,
Augustus
"

,

en Wiegen met Toebehooren.

Etage,

Adres

,

©BEDOENFftBF.IEK

ff

Een Heer op Ml,
bewonende eene nette 2e

zoekt daarvoorals medebewoonster
eeno beseh. Juffr. of Wed. met
eeue D., of vr. zelf als zoodanig
Inwoning bij fats. Pr. liedeu.

,

Sm
AUGUSTKOSTER
"
W
S

ecu der sch. streken vau Geld.
gel. tot luw., met
In
Huisel, Verkeer en lieve
Breack-Omnibus.
oen boj. Dame of Heer,
Koop aangeboden: een
iat

,

Te Huilr: Kroote en kleine gem
Woningen van af f 200. VSorte

!Üï^l!TI
Fl'i» !i_S__ *S«IP^.
fsêm fc3^** '! Nilji?^^^'!__M
fira.

I. T. BENNINK.

(2565)

T

jeOU..

....

Helpster,

een ruime gem. Zit-en Slaapkamer, voor 1 of 2 pers., met of
zooder Kost; omtrek Hoogesluia.
Adres
lett. D M 42, N. V}iD.
provincie
I'nug.
In een Hotel Ie
Utrecht, kan d»del\jk een bck-tfattra

Kellner, P.G., geplaatst worden,
Urtt.
Salaris i' LïO.
S L, a/li Alg. Adv.-linr. A. DE
MAR Azu., N. Z. Voorborg».

T

en LUIMESSEN,

ZENÜWLIJDERS

.,

„„

MEIJER Jr., W.Kapelst. b/Ka.

(Speciale behandeling voor Hersen- en Ruggemergziekten).
Nadere inlichtingen by den
Arts,
Geneesheer-Directeur J. Wm.
Geneesheer-Directeur vlh Rijksgesticht voor Krankzinnigen te Soerabaia (N.-J.)
Prospectussen, op aanvrage, verkrijgbaar bü den Administrateur

te Arnhem.

Üll.HankelbaliKers!
G*EM.
T
Er biedt zich aan,
flinke 2de Bediende,

Juni, een

v/iAVAn
HHRKRaamliorren.

HERSTELLINGSOORD, uitsluitend voor

ZANDVOORT-BAD.

BAAMHORREN.

l_RK_{ft_P_-_ GORDIJNEN>
_££?t!t-&t

En

houdster, liet liefst aan een Station, goed bekend met de Keukeu
en het Buffet. Goede getuigen ten
letters D
bij
dienste. Br.
den Boekh. J.J. VAN

die Zaak in eene
ger
Naarnlooso Vennootschap te boven do IC jaren, gevraagd aan
hervormen en zoekt lemand eene Fröbelinrichting. Br. lett. H,
als MEDE-DIRECTEUR, die b u Boekh. C.
Nieuwe
iv staat is voor Bieb on door Leliestraat 22.
zijn relatièn 40 Mille in Aandoelen te plaatsen.
Zaak hebbende,
Ijlen Heer, eigenHuishoudster,
Volledige inzage van alle Ki
vraagt eene
boeken, on boaeheiden wordt P.
tnsschen 30 en 40 jaar, om
vooraf verstrekt.
later na wederzgdsch goedviudon
Brieven ondor het motto een Huwelijk aan te gaan. Br.
„Mede-Directeur", aan hot,
onder N°. J 573, KOOTAlg Adv.-Bur. vaüNIJGH& KER's Centr. Adv.-Bur., Leiden.
VAN DITMAR, te Rotterdam(2754)

tegen t

GLAZEN

DE GENEESKUNDIGE INRICHTING:
(met de Villa's Jachtlust
|r\ a
n 1 v. A,
en Bosch zicht),

34 jaar, P. G.
Bnrgerdochter,
zoekt plaatsing als Huis-

Zuid-Holland

niet
wordt gevraagd iv een
ondor de 1 1
lett. H N 976, N. v\
Adres

Op 1 Mei is geopend te DE BILT (nabij Utrecht):

"imrordt gevraagd, tegen l
ff Augustus, in een klein
eene flinke Werkmeid-Kindermeid, P.G. en von goede getuigBêhr-ifben voorzien, kunnende Strijken en Tafeldienen. Br. fr., onder
B II.biJOEIIRs.SCHKODEK,
Boldo 50.

wenscht, wijl hij geen Opvol-

Leerling

Inruilen, Repareeren en Stemmen.

als

-

/""lezocht een geoefend GIPS\J VORMER. Franco offerten
onder letter T. bg de ERVEN
LOOSJES, Boekhs., te Haarlem.

(2768)

blad, waarin de beursfondsen en het f
3f cc!
geldbeleggingsvraagstuk op degelijke wijze I
| in het werkelijk heiang van het partikulier j

E publiek

duidelijk worden toegelicht.

Proefnummers worden

gratis

en

1 franco door het geheele Rijk verzonden op
§ aanvraag bij den redacteur, M. WIENER,
Kantoor Heerengracht 268, te Amsterdam.
DE BEURS verschijnt driemaal's weeks
1 en de abonnementsprijs bedraagt slechts

I

1

1
m

|
1
|

_wjü

<53?^

aTzoon^
Paleisstraat

41, Amsterdam,

<v$
«5r

Bericht de ontvangst van een groote collectie Buitenlandsche
Vogels, als : Tijgervinkjes, Napoleops, Bandvinken. Oranjekaakjes,
Zilver-, Goud- en Blauwfaisantjes, Zwarte-, Driekleurige- en WitkopNonnen, Grgze en Witte Rijstvogels, Roodkop-, Geelkop-, Alexander- en
Giasparkieten, Zebra- en Safraanvinken, JapanseheNachtegalen, Roode
en Grüze Kardinalen, Muskaatvogels, Mosarnbiques, Sysjes, Zwaluwtjes,
Verder oen groote collectie zingende
Bavetten en Diamantvogels.
(ö paar f 8) en eenige geleerdo Goudvinken,
per
ii
1
stuk
f
Putters
17.50, sprekende van
25,
Jouge Grüze Roodstaart-Papegaaien a
dubbele Amazones Papegaaien, praten en zingen f 30,
f 30, Groene
Geelkop-Papegaaien
een Gele Tropeal f 10, een paar Indiaansche
etc. etc. Op aanvraag Pi'üscourant,
fl4 enkele en dubbele Kakatoes
Prima qualiteit Vogelzaden en ruime keuze Vogelkooien.

’

’

Stoomdrnkkerlj van ROELOFFZEN & UÜBNER te Amsterdam.

,

HET NIEUWS VAN DEN DAG

Derde Blad.
NBuitenulawdsch.

AMSTERDAM, 4 Mei.

VAN

Meudelson, uit Polen, Bernard, de vertegenwoordiger
der werkliedenpartij in Frankrijk, Roussel, uit Frankryk, Shojer, een Joodsch afgevaardigde, Mevrouw
Kautzky, eene Spaansche redenaarster, enz., allen
zeer merkwaardige persoonlijkheden, die dan ook
veel bekyks hadden, maar die slechts weinigen konden verstaan en dan ook niet veeljte zeggen hadden.
Van alle tribunes werd de volgende resolutie aan-

_

DONDERDAG

5 MEI

1892

3e BLAD.

brugge, te

Smilde J. van Dalen en S. S.
te Assen A. Wiersinga en J. vau Dyk, te Meppel;
J. de Weerd, te Dwingeloo H. Hessels, te Diever j
J. Aukema, te Roden.

Nabij het strand te Katwijk ware.
Dinsdagmiddag eenige garnalenbootjes aan het,
visschen; toen de deining allengs sterker we _$
moesten zij huiswaarts keeren. Op de bank ge-w
De heeren Mr. P. Baron de Bieberkomen,
werd een der vaartuigjes plotseling or_
stein en A. Meuwi33en, aftredende leden, zijn door genomen en als door de golven verzwolgen.
De
de Katholieke kiesvereeniging te Roermond candi-

twee opvarenden behielden hunne tegenwoordig»,
heid van geest en klemden zich aan het veron»!
gelukte vaartuig vast. Gelukkig dreef de boot!
naar wal en werden de visschers door rappej
handen uit hun benarden toestand verlost.
Leger.
Marine
en
weinig te bedaren.
Nu de kievitseierentijd bijna omS
In de directie der marine teHellewordt in Friesland in de laatste dagen meerl
is,
Voornamelijk heeft dit zijn oorzaak in de
comité dit verzoek door middel van eene voetsluis worden geplaatst: op 1 Mei de schoutgewoonlijk op de weilanden naar die eieren
dan
arrestatie, te Luik, van een aantal verdachte niseerend
bij-nacht
Doorman,
G.
als
directeur
eu commandant
deputatie op den 2en Mei 1892 aan de Regeering
gezocht.
Velen verdienen daarmede een niet onwmarine,
der
en
tevens als commandant der stelling
individuen, van wie men het nagenoeg zeker overbrenge."
aardig
daggeld.
De prijs is, wegens het gura
van
de
monden
van
de
Maas
en
Haringvliet;
het
overbrenging
is
mondelinge
acht, dat zij de bedrijvers zijn der jongste
nog
De
intusschen
niet
do luit. t/a 2e kl. J. B. A. Jonckheer, als adjudant weder, nog steeds hooger dan andere jaren; hg'
gelukt.
aanslagen. De politie houdt de serie daarvan
van den schout-bü-uacht G. Doorman en als officier wisselt af van 15 tot 17 cent per stuk.
van politie op 's Ryks werf; de dirig. off. v. gez. 2e kl.
thans dan ook voor afgesloten, maar veiligZooals men weet, is fart. 22 jachtwet) na 5
J. L. van Lich Harrebomée, als chef van den geneesheidshalve doorkruisen gendarmerie-patrouilMei het verkoopen, te koop uitstallen of ver«j
kundigen dienst; op 3 Mei: de luit. t/z 2e kl. J. L.
les des avonds de «tad. Nog telkens hebben
4 Mei.
"3
Hanewinckel, als commandant op een torpedoboot, voeren van kievitseieren verboden.
arrestatiën plaats van lieden, die men medeOnze Koninginnen zijn gistermiddag klein model.
Te IST ij ver dal, gemeente Helle ïlï
plichtig acht. Onder hen bevindt zich een te Sand (in het Schvvarzwald) aangekomen. Aan het
Te Amsterdam is heden in dienst gedoorn, hebben Maandagavond ongeregeldheden'
steld Hr. Ms. monitor Heüigerlee, onderbevel van den plaats gehad. Het vergaderlokaal
Franschman, die, op verzoek zijner Regeering, spoorwegstation Bühl werden zij namens den Grootvan het Leger:
hertog van Baden door den Hofmaarschalk Graaf kapt. t/zee O. C. A. J. Moreau. Aan boord van dezen des Heils is wederom vernield. De justitie
uitgeleverd zal worden.
ui.
bodem zijn geplaatst: de luit. t/zee le kl. P. C. W.
Te Tilff, bij Luik, is een poging gedaan Andlaw begroet.
de Vignon vau der Velde als le officier, de luits. ter Almelo heeft reeds een onderzoek ingesteld.
om een spoortrein te doen ontsporen. Er
zee 2e kl. A. H. Baron van Heerdt tot Eversberg,
De Staat s-c ommissie voor het ontwerOp last van den officier vanjustï*
J. C. Bentz van den Berg en H. H. Del Court van
was een groot brok steen op het spoor gepen eener regeling op het waterstaatsbestuur is
tic
is Joh. J., gefailleerd broodbakker te Wage*
legd, bij een bocht van den weg, zoodat de heden geïnstalleerd iv een der lokalen van het Krimpen, de off. van gez. le kl. G. Poolman en de ningen,
gevankelrjk naar Arnhem overgebracht*
off. van adm. 2e kl. A.. A. J. Schilt.
machinist van den aankomenden trein het Departement van Waterstaat, Bandel en Ngverheid,
als verdacht van bedriegelijke bankbreuk.
Te Amsterdam zgn gisteren nog in
niet tijdig kon zien. De aanslag mislukte alwaar zij haro vergaderingen zal houden.
dienst gesteld de stoomkanonneerbooten Wodan,
Blijkens öfficieele afkondiging]
echter. Er reed een trein tegen het steenblok
Thor en Brak. Aan boord van de Wodan zijn geplaatst: vau
De
Koningin
Commissaris
der
in
den burgemeester van Nijmegen zgn in dw
luit t/z le kl. C. Meijboom, als commandant, en de
aan en de locomotief werd zwaar beschadigd, Overijsel, de Hoer
week, van 24 tot en met 30 April, alda&rj
vorige
heeft
het
voornemen
t/z zee 2e kl. G. R. van Nauta Lemke, aanboord
maar de trein ontspoorde niet en geen mensch zich na zgn ontslag uit deze staatsbetrekking te luit.
vau de Thor-, de luit. t/z le kl. J. H. L. J. baron de zeven nieuwe gevallen van pokken geconstateerd
bekwam letsel.
Sweerts de Landas Wijborg, als commandant, en de en is éen lijder aan die ziekte overleden.
.Gravenhage te vestigen.
luit. t/z 2e kl. R. J. Castendijk, aan boord van de
Het is te hopen, dat we nu vooreerst uit
Gedurende de afgeloopen maand April werden
Aan den Heer J. Palkis, opzgnaanBrak : de luit. t/z le kl. J. P. van Rossum, als comdoor den burgemeester, krachtens de wet, in het»
het Loiker-kwartier geen verder nieuws vrage,
eervol ontslag verleend uit de betrekking van mandant, en de luit. t/z 2e kl. L. A. Rogen.
geheel tien besluiten genomen tot onteigening
van dien aard krijgen.
consul van België te Batavia.
2 0 opengestelde plaatsen en vernietiging van bedde- en andere goederen
Voor
de
Volgens de laatste berichten heeft men te
als adelborst bij de Marine hebben zich 108 jongevan pokkenlijders. Door deze en nog andera
Te Goes is tot lid van den Ge me en teLuik nu zekerheid, dat men de daders in
lieden aaugegeven.
maatregelen
wordt het gevaar voor besmetting
handen heeft. Een hunner, zekere Beaujean, raad (vacature wijlen G. van der Hoek) gekozen de
dirig. officier van gez. 2e kl. bg de krachtig bestreden.
De
heeft alles bekend en zijn medeplichtigen Heer W. P. K. Lenshoek (lib.) met 321 van de 530 zeemacht L. P. Ggsberti Hodenpgl en de off. van
Tegen den brievenbesteller P. S,«
aangewezen. De andere gearresteerden zijn geldige stemmen. De Heer W. Cense (anti-rev.) had gez. le kl. J. J. Sterk zijn te Amsterdam geplaatst,
laatstgenoemde aan boord van het wachtschip.
te Valkenburg, gedetineerd, die voor de arron*
nog niet verhoord, maar men vleit zich hier 204 stemmen.
De le luit. F. Donner, van het reg. dissements-rechtbank te Maastricht terechtstondl
de hand te hebben gelegd op eene bende
üe burger kiesvereeniging te Zaangren. en jagers, die den cursus van het le studiejaar
ter zake van diefstal van gelden, toeuehoorenda
anarchisten, wier leden, stelselmatig het werk dam heeft besloten een request te richten aan den bg de hoogere krggsschool heeft doorloopen,is.heden aan
den Staat, op het postkantoor te Valken»
verkrijging
van nachtvoor 5 maanden gedetacheerd bg het korps rijdende
verdeelend, het dynamiet eerst stalen, er Ministor van Waterstaat, ter
burg,
is door het O. M. eene gevangenisstraf v _H
artillerie.
en dagdienst op het pontveer over het Noordzeepatronen van maakten en dan ergens neer6 maanden geëischt.
kanaal.
legden.
D e 2 e 1 u it k war t i er m. D. C. N ij hof f. van
A b u s i e v e 1 ij k e n t o t o n s 1 e e d w e z e ______&
het 6e reg.
wordt overgeplaatst bg het 2e batalBij de huiszoeking bij Beaujean, waarbij
De Utrechtsche Rechtbank (kamer
is in ons nummer van 4 Mei 11. de nit België
jon 7e reg. inf. te Amsterdam.
hijzelf, tegelijk met zekeren Mossent en Laverwijderde Heer De Chirac genoemd directeua
van bui-geriyke zaken) heeft bedeu uitspraak gedaan
Dinsdagmiddag is teEdamaangekocroix, werd in hechtenis genomen, vond men in zakehet proces A. Herkerath, gewezen ambtenaar meu
van het Théatre Libre. De onderneming vaa
een detachement van het 2e reg. vest.-artillerie.
eene bom en dynamiet-patronen. De hulzen der voormalige Rhijnspoorweg-Maatschappij, tegen Het houdt proeftoehten met gewapende uitleggers. dezen Heer, van vrij wat minder edele strekking!
waren van hetzelfde papier als waarin de die maatschappij in liquidatie.
4 Mei vertrekt de troep langs de Purmer Ringvaart dan de instelling des Heeren Antoine, hee^'l
Genoemde eischer had geen genoegen genomen naar Purmerend en verder naarKnollendam en KromThéatre Réaliste.
patronen, die de jongste ontploffingen vermenie. Langs de Nauernasche vaart, Westzaansche
Ambroise Thomas, die ernstig zieï(
oorzaakten, gewikkeld waren. Bij een vierden met de som van f 24,000, welke de directie hem had Overtoom en Noordzeekanaal gaat
de terugtocht naar
was, is, volgens de laatste berichten, aanmerken
gearresteerde, zekeren Stoumont, vond men toegekend ter zake dat hij, bij de overdracht van den Amsterdam.
dynamiet-patronen, verborgen in de aaide Rhijnspoorweg aan den Staat, geen gebruik had
Te Utrecht is heden aan den sergeant lijk beter.
wenschen
te
te
zgn
gaan
maken
van
recht
over
om
bloempot.
van een
J. van
van het korps genietroepen, de
De Indische Tolk No. 13 6 bevat, b «":
in den dienst der Maatschappij tot Exploitatie van zilveren medaille voor 24-jarigen trouwen dienst
halve de gewone rubrieken, een hoofdartikel: Da
uitgereikt.
Van ambtswege wordt thans als uitslag Staatsspoorwegen.
Indische onteigenings-ordonnantie en het militair belang.
De eischer beweert, dat hij behoort tot de chefs
van de Zondag in Frankrijk gehouden GeSchoolnieuws.
meenteraadsverkiezingen bekend gemaakt, dat der hoofd-afdeelingen, aan wie het ach. oud vau
jaarlgksch
toegekend,
hun
en
dat
traktement
is
hem
in 257 van de 357 gemeenten de RepublikeiTe Leiden heeft hedenmiddag Dr. W.
Amsterdam, 3 Mei. Fr. ._.*_>»«. de Vries,
nen de meerderheid hebben, dus in 11 meer diensvolgens toekomt het achtvoud van zijn salaris H. Kosters, nieuwbenoemd hoogleeraar bg de faculHet
Ned. st. Burgemeester
Amsterdam
ad
als
chef
het
afdeeling:
godgeleerdheid
4000,
teit dor
aau de Leidsche UniversiPrima, Groeneweg, Schiedam
dan vroeger. In 14- gemeenten hebben de goederenvervoer, envan
teit, ziju ambt aanvaard met eene rede over: „Het den. Tex, van Batavia hervan de vergoeding voor verJoh.
Maria,
waarts, arriveerde 3 dezer
conservatieven de meerderheid en in eene de biyfkosten
Amsterdam
buitenslands, ad ’2lOO 'sjaars, welke hij godsdienstig karakter van Israëla historiographie". te Genua en zette denVolharding, Meijer,
socialisten.
Akte-examens
1.
o.
Maastricht,
3
zelfden
genoot,
zijnde
dag
voort,
bovendien
te zamen ecu bedrag van
Mei.
dereis
Zwijndrech*
Onderwijzer. Geëx. 6, geslaagd 3 P. B. A. Sprenger,
Hercules, Kroes,
48,800.
Schiedam
In de jongste algemeene Vergadering van
Maastricht,
te
H. J. Pannemans. te Venloo, H. PluyYerweij, Dordrecht!
Binnenl.Havens.
Lier,
Uit
naam
van
den
eischer
had
Mr.
L.
van
Bertha,
Frikke,
den Raad van Administratie der Oostenrijkschmaekers, te Meersen.
aang. 3 Mei
Schiedam
Dtrecht, de gegrondheid der vordering betoogd,
(0.D.)
Ariel, st.
Maria, AYinserman, Zutphen'
Groningen. Onderwijzer. Geëx.
geslaagd :
Hongaarsche Bank, is besloten in zake uit
JohatiDam,
v.
i,
Stukg.
Tiel;
Meel en
waartegenover Mr. K. J. Philips, uit Amsterdam, H. Kampen, te Oude Pekela, E. Moritz, te Sappede munt-quaestie, tegenover de Regeering
v Hengel
God met ons, Michelsen,
Peerlkamp,
meer,
P.
haar namens de Ned. Rhijnspoorweg-Maatschappij
K.
te Beerta.
Hoek van HollanJ
Vertr 4 Mei
eene tegemoetkomende houding aan te nemen. in liquidatie betwistte.
's-Hertogenbosch. Onderwijzeres. Geëx. 7. Rotterdam, st.
Concurrent 1, st.
Newyork
Afgew. 2. Geslaagd: Mejn. E. F. H. Dambrink enH.
Den 23sten a, s. vergadert men weer.
2
Keijzere,
Handelskade, 3 Mei
De uitspraak luidde als volgt: De RhijuspoorwegTelernon, st. Penang, Tabak Pltoenix, Kosterman,
M. Dieden, beiden te 's-Hertogenbosch W.
te
maatschappg is veroordeeld tot betaling van 24,000 Oudenbosch Z. van Dixhoorn, te Bergen-op-Zoom
Slikkerveer 9, Hubens,
Meijer en C°.
Naar uit Sofia aan tJie'Times gemeld wordt,
Niederrltein 5, st.
Op het V, 4 Mei
ziju dynamietbommen gevonden te Galatz en plus 5 pCt. rente en %in de kosten; verder is aau M. J. van Doveren, te Wgk.
11, Look,
Prins Willem 111, st. Surin.
den eischer alles ontzegd.
Stukgoed
Examen vrije- en orde-o efeningen der
hebben talrijke arrestatiën plaats te Rutschuk
" v. 12, Arera,
v. Leeuwen, de Kuyper Maria,
gymnastiek. Maastricht, 3 Mei. Geëx. 4, geWolleenburg, Heinartz,
en Silistria. Volgens de arrestanten werden
TeUtrecht is overleden de ingenie ur slaagd: J. H.
en Tusschenbroek
P. N. Lagro en L. H. SchefNieuwediep, aang. 4 Mei
Elisabeth Beatrix, Breseer,
J. J. Kips, afdeelingschef bg den dienst van weg en
50 bommen te Rutschuk en 36 te Galatz verallen te Maastricht.
Carl
et.
Bovermau
Wa. _rth
werken bg de Maatschappg tot exploitatie van StaatsGroningen. Geëx. 6 mann. cand., geslaagd E.
Vertr. 4 Mei
Modestia, Mans,
vaardigd.
Boerema, te Warfuni; B. Brader, te Finsterwold; D,
Elsje, Jansen,
Ned. Loodstransportspoorwegen.
Heis, te
stoomboot, Ymuiden Bismarek, st.
In Servië wordt zekere ongerustheid geenK. Hekman, te Nieuwe-Pekela.
Jason, st.
Ymuiden, aang. 4 Mei
De Heer F. Dirksen te Heerenveen
wekt door het besluit der Regeering, om
onderwgzer aan de o. 1. Borden, st.
Benoemd:
tot
Agrippina, st.
Bilbao
thans ambtenaar aan 't hoofd-bureau der Nederl. school te Oosterland (Wieringen) H. J. Pool, te Wolalle n. Duitschlan .
Commerzienrath Folder, st.
dadelijk een aanvang te maken met den aan(Gr.); — tot onderwgzer te De Wgk J. v. d.
Riga
Tramweg-Maatschappg,
is
tersum
benoemd
tot
ambtenaar
leg der vestlngwerken aan de Bulgaarsche (controleur) aer
Vertr. 4 Mei
Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maat- Sleen, te Hoogeveen — tot onderwijzeres te Wormer Esmeralda,
Andersen,
grens, ook omdat tegelijkertijd de eerste schappij in Transvaal.
Batavia, vertr. 4 Mei
Mej. H. Pon, te Giethoorn;
tot onderwgzer te
Elseneur
et.
Amsterdam.
A.
te
tot
Henkei,
Assen;
militie-lichting is opgeroepen tot het houden
Nieuw-Buinen
onderw.
Nieuwe Waterweg, aang.
Singapore, zeilkl.31 Mam*
te
Bliek,
De Heer N. Blankevoo rt, gasfabriBreskens J. Frelier en W. J.
beiden te
4 Mei
(Amst.) Java
Menelaus, st.
van dertig-daagsche oefeningen.
Middelburg;
Dordrecht, st.
tot id. aan de chr. school te EnuBombay, vertr. 11 April ;
Bilbao
kant te Monnikendam, heeft aan de gasverbruikers beTaylor, st.
Dundee Guayacan, st.
Arasterdaiaj
M. Veenstra, aldaar; tot hoofd der school Alice
Omtrent de Meidag-viering schrijft men ons nog kend gemaakt, dat hg met 1 Juni zal ophouden gas matil
Amulet,
st.
Leith
Port
aang. 2 Mei
Nieuwkoop (Z.-H.) A. J. v. Rge, te Dordrecht.
te
uit Londen:
Claud Hamilton, st. Harwich Niobe, st. Hamburg n. Japan.'
te leveren. Zgn contract met de gemeente, dat met
De Heer T. Pluim, te B aar n, v o or k od°.
Aspinwall, aang. 30 April
Handelt, st.
Evenals elders is de Meidag hier zonder rustverafloopt, is niet vernieuwd geworden.
31
Mei
Vertr. 4 Mei
op
Atnerique, st.
mende .als No. 1
storing afgeloopen, tenzij men het rustverstoring
de voordracht voor onderwgzer Morayshire,
Mowate, Batavia
vertr. 1 Mei
noemt, wanneer lange optochten met banieren en
Heden ishet 50 jaren geleden, dat J o s. met hoofdakte te Renkum, heeft zich teruggetrokken.
st.
Aberdeeu Porto Alegre, st. Hambu_j
muziek naar Byde-Park en terug gaan.
Grangemouth
Dundee, st.
Goossens bg de firma van Dooren & Dams, te TilMewyork, aang. 3 Mei
Kerknieuws.
In Hyde-Park was het zoo woelig en vol, als maar
BriUmnia, st.
Leith
st.
Bremeoü
burg,
in
dienst
ook
thans
zijn
trad;
Jans
Brouwers
Hul]
zelden voorkomt. Het aantal aanwezigen wordt verst.
Vincent, K.V. gep. j
Chk.
Ger.
Keek.
naar
St.
Beroepen:
Gasselen
jaren
onafgebroken
Riordian,
Cornelia Beeris 62,£ en 25
Mary Frost,
schillend geschat, op 300,000, 500,000 en
getal
2
Mei
Wissink, te Kollum
naar Goes
Grimsby
dat niet voor juiste schatting vatbaar is". Volgens bij genoemde firma werkzaam geweest. Over veertien ter—Nijeveen,
Petropolis, st.
Z.-Amerik»
W. Kapteijn, te Workum.
gesleept door de sleepn. Hamburg]
John Burns was het grooter dan tijdens de kiesrechtdagen zal den jubilarissen een feest aangeboden
boot
Samson
Las Palmas, gep. 2 Mei )
demonstratie in 1884. Maar hoeveel daarvan betooworden, waarbij al de werklieden, op de fabriek
Ter-Neuzen, aaDg. 3 Mei
Strassburg, et.
Brazili .
gers en hoeveel eenvoudige nieuwsgierigen waren, is
Iris,
st.
Bilbao
n. Bremen/
werkzaam, tegenwoordig zullen zgn.
nog veel minder uit te maken.
st.
d°.
In het weekblad De ..oï.. wordt de
Madera, aang, 3 Mei
J[
Vertr. 2 Mei
Wanneer men de steeds toenemende hoeveelheid
Kaapstad!
Anglian, el.
Te Deventer is aanbesteed het bouvolgende prgsvraag uitgeschreven:
Burlington,
Grimsby
et.
n.
muziekkorpsen
Soathamptoad
ziet,
banieren en
dan zou men bgua
van een pakhuis met machinegebouwen en een
Geef eene beschrijving van een koren- of graan3 Mei
gelooven, dat de betoogers zulke optochten als een wen
heeft de reis voortgezet.
stoomschoorsteen
voor de firma Noury en Van der molenaar, zooals gij u voorstelt, dat deze behoort Lelanon, st.
BJyth
vertr. 2 Mei
pretje beschouwen en schik hebben in dat oorverLaagste inschrijver was de Heer H. Beltman
Vlissingen, nang. 4 Mei
et. (Sydney) Bremen}'
doovend getoeter en geblaas en dat wapperen vau Lande.
te
zgn.
Prinses Elisabeth, st.
te Deventer, voor /19,706.
Messina, zeilkl. 22 April I
veelkleurige banieren. Men vond er van alle soorQueenbro' Johanna, Voget,
Beantwoordingen worden, onder bijvoeging van
Slaaft
ten. De eenvoudige roode vlag der sociaal-demoVertr. 3 Mei
Napels, vertr. 29 April
tien
tegestrook,
Candidaten
Provinciale
blauwe
aan
éene
ter
postzegels
'
Staten.
Minister
Poortvliet,
Tak van
craten en de veelkleurige met afbeeldingen versierde
Reichstag, st.
(Zanziboifj
st. Huil
moetkoming in de kosten, franco ingewacht vóór of
De Utrechtsche Kiezersver eeniging
banieren der werkliedenvereenigingen, alsmede de
Ha«_buTfe(
vertr. 3 Mei
voor deze gelegenheid bijzonder gereed gemaakte heeft tot candidaten gesteld de heeron: H. A. van op den 20n Mei 1892 bij de redactie van het blad.
Rijnvaart.
st. ''China)
B.
voorstellingen. Onder de laatste reken ik er ecu met Beunin gen, J. Duijvis, Mr. S. J. van
Het best gekeurde antwoord zal een prgs van
Lobit,
3
gepass.
aang. 2 Mei
Lissabon,
Mei.
net opschrift: „United we stand, divided we f all", een Reigen, Mr. H. G. Romer en Mr. H. Eogaards van
(Na 1 uur.)
worden toegekend en geplaatst worden in het
Uuriguay, et.
E.-Amerik*
’25
ander.waarop een kanon,waaruit een acht-uurs-bom in Scherpenzeel, allen aftredende leden.
Jason, st.
n. Hamburg,
Juni-nommer.
Gyon, aang. 29 April
het Lagerhuis geschoten wordt, een, dat een morgenMercator, st.
"
De R. K. Centrale kiesvereenigingin
Mochten, na dekking der onkosten, geldendisponibel Taunus, st.
blad veroordeelde, omdat het is, „produced by sweatedlaDrie Broedere, Buisman J _»
Plymou_)(
Hortansia, st.
n'waarop aan de voorzgde een|grootestierehuid het hoofdkiesdistrict „Breukelen" heeft besloten te blijven, dan zullen deze als premie of tot een liefaang. 30 Apr.
Nieuwe zorg, fit.
nietI' ue?
het opschrift: „there is nothing like leather" en aan stemmen de aftredende leden N. G.
I. dadig doeleinde worden aangewend, waarvan medeAdm. Nelson, et.
Adour, et.
Bordeatt.
ue aohterzgde „Simon the tanner", een, waarop eene M. Schout Velthuijs (a. r.) en W. I. Doude van deeling zal geschieden.
Gen. v. d. Heiden, st.
n. Piata-SivM
vrouw, die met haar kind speelt, was afgebeeld, met Troostwgk (lib.)
Mcchtilde, Biel-jes,
Bordeaux, vertr. 30 April
net bijschrift: „a happy home, the result
Portugal, st.
Riet, Bode,
Flata-Biviea
Jenny
Heden
maken
de
assuradeuren
of
fair
labour."
van
In een Maandagavond te Beverwijk
Londen, aang. 2 Moi
enz. enz.
Frankfort 9,
den
Schouwburg
Rotterdamschen
hunne
gehouden
kiesvereeniging
opvan
liberale
vergadering
Wilhelm,
4,
de
Broeders,
In het park zelf waren 16 tribunes boogsgewyze
3
Fortui. WodSJ.
is besloten, met de heeren Jordens, Evelein en wachting bij de zangeres der Fransche Opera
»
Zeilkl. 2 Mei
7, Krumm,
opgesteld en van elk daarvan
werd georeerd. De Mijsberg definitief candidaat te stellen: Mr. A. Kist. Mejuffrouw Marcolini, in het hotel „Paulez" te Etcoiula Adriana, Jansen,
VriencUchap 11, Cfcaten veI*.
meeste toehoorders verzamelden zioh
ZaanJa .
Onrust, Smiesing,
om de tribune
Öp de voorloopige lijst kwam voor: Baron v. Tuyl
haar
hunnen
aog- 3 >|«.
's-Gravenhage,
betuigen
om
dank te
Mannheim 6, Hobr,
°°k de andel'6 van Serooskerken.
,_S_
voor haren moed en tegenwoordigheid van geest
»
Ffftergie, it.
40, Page,
""^
Pgs
bij het ontstaan van brand op het tooneel, de
Tot candidaten in het di.crictZutalle n. Bott. lord Uiedeigh,
en ,?r ■»"* dames, daar waren er met
vif_^S
_f
"»&!„__,
vieemde bannelingen, daar werd hier en
Sauthamgon.
definitief gesteld door de verschillende vorige week getoond, waardoor
daar wat fen zijn thans
wellicht een groot Frankfort 26,
3><y. , «t. a^»-.*. **"^s
vurig en boud gesproken, maar het
kiesvereenigingen de heeren : Ch. M. Henny,
-___-_<#
volk hield zich liberale
onheil
is
Vertr. 2 Mei
België
voorkomen.
beide n.
ta
en Jhr. Mr. J. G. Ridder van Rappard,
.
d* Politie hield ,ich Bere6d' maar overiBreda Ui,, «t. (Rott)
Adriana, Briaire,
gens <_"
.
schuil, en zoowel volk als politie krggen heden te Laren (Geld.).
Generaal Smit, vice-president der Maris Stella, Kutjes, Leur
Sa»_^, °'-<d°Jfe .B»te*É
Van de bladen voor hunne prachtige
Repabliek, is te Hilversum Hardinxveld, de Vries,
Znid-Afrikaansche
}%
De
anti-revolutionnaire
kiesverhoudin. mK d
Breskens
!____
st.
_; Volkofski,
waren eeniging te Smilde heeft als candidaten gesteld de aangekomen en heeft in het hètel Beau Séjour Joh. Theodora, v. Kessel.
A*. vr?dieemdeuitwoordvoerders
*t*r>mnk.
Siberië ontsnapte, heeren : J. W. de Vries. M. Fernhout en J. Hooger- op den Tronapenberg zijn intrek genomen.
'e Bosch

Da ongerustheid in België, zoo groot, dat
reede geruchten hebben geloopen omtrent
het vincien van een bom in het Koninklijk
paleis te Brussel, begint gelukkig thans een

genomen

„Dat deze

bijeenkomst van meening is, dat de instelling van een acht-uurs-werkdag voor alle werklieden
de belangi-ykste stap is ter verkröging der emancipatie
van de industrieele bevolking, en by de Regeering
aandringt op de noodzakelijkheid om door het Parlement een maatregel te doen aannemen om den
8 uurs-werkdag in to voeren, alsook, dat het orga-

—

daat

gesteld.

Ecu derde candidaat werd niet gesteld.
Door de liberale kiesvereeniging te
Maastricht zullen geene candidaten voor de Provinciale Staten worden gesteld.

—

1

-

’

_

’

’

—

—

— —

—

ESXTatto .«i""
_
°v _

*"*'

_

.

_

WPO^

Glasgow, aang. 2 Mei
Amst. n. Java
BUntor, gt.
Granitemouth, vertr. 2 Mei
Croonstad
st.

_

Leith,
iWindsor, et.
2 Mei
Rotterdam, st.

aaDg.

1 Mei

Ipswich, aang. 2

Lissabon, Bt.
Marsala, st.
Vertr. 2 Mei

Amst.

Brazilië
Newyork

—

vertr. 4 Mei
Amsterdam
aang. 4 Mei
Ameterdam
Freja, Bt.
Vrcmia, st.

Amst'

Mei

Langesund, gep. 22 April
Amor, Haneen, Botterdam
n. Skiën

Aarösund, gep. 4 April
Klugkist,
Anneehiena

Bremen o. Hadersleben
Bremerhaven, aang. 2 Mei
'Koophandel, Kunst, Hetersen
Freiburg
Talie,
3 Mei
ÜMe», rg, at.
Baltimore
Newyork
atller, st.
Vertr. 3 Mei
Newyork

et.

st.

lpeus, Kramer,

80.

Bott.
móvflower, Kead,
aang. 30 April
Arbroath,
_
Bott.
Jl . nd, Mitehell,

&» .

Hamburg, aang. 2 Mei

Fredrikshavn, gep.2BApril
Libau, st. Bott. n. Svendborg
Aarhuus, vertr. 30 April
Jantje Speelman.Slangenberg,

d°.

Gepraaide Schepen.

1 Mei, op de hoogte van
Oueesant:

Spartan, st. V. Southampton
n. Kaapstad

Passagierslijst.
i Passagiers aan boord van het ss. Rotterdam, kapt.

van Amsterdam naar New-York. Woens-

W. Buesche, C. Dancel,
G. J. G. Brandt en
_?. Engels, Franz en echtg., Mej. G. Hoges, J. de
3bng, Mejn. G. Leichter, M. Lengensdorf, M. LiebJ. Mouthaan en fam.,
mej. Lünse en K.
Mevr. P. Rudolf en kind, W. Schmitz,
ï.
G. van Wglen en fam.,
Mej. E.
C.
benevens 425 tusschendeks-passagiers.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
a 55 cent per regel.
55

cent

PHOTOGRAPHEEREN van ’8 tot ’125.
alh.
Bandcamera ’25. Prgsc. 10 Ct. M. P.
OLIEMARKT.
RAAPOLIE per H. L. op 6/w. ’25 vliegend ’24
„ „ „ „ „ „19% „ „18%
LIJNOLIE
MATTHES & PORTON, Makelaars.

.

Amsterdam, 4 Mei 1892.

. . Sfo-emmimj. win hei verkeer.

B. en W.

brengen ter kennis: I°. dat de vaart
Singelgracht vóór de Lange Bleekerssloot

tengevolge van het storten van zanddammen aldaar,
van Woensdag 4 Mei, des ochtends te 5 uur, tot
nadere aankondiging zal zgu gestremd.
2°. dat wegens het verlagen en verbreeden van de
brug ovor den Singel voor de Heisteeg, de vaart

onder- en het verkeer voor rijtuigen en handkarren
over die brug, te beginnen met Maandag 9 Mei a.s.,
cal zgu gestremd.

Door de „Katholieke Kiesvereeni__.ing" alhier zgn voor de Prov. Staten de volgende
eigen candidaten gesteld: Aug. M. J. Hendrichs, W.
mr. L. 11. Povel,
S. J. van Waterschoot v. d.
Dr. P. J. H. Cuypers, L. M. Bonnike eu H. J. L.
Voor de overige plaatsen zullen geen

candidaten aangewezen worden; althans dat advies
is door het bestuur gegeven.
Dephotograaf A. Kok, Kattenburgergracht alhier, heeft het bezoek van de Koninginnen
aan de Marinewerf niet laten voorbggaan, zonder
zgn slag te slaan. Hg heeft verschillende tafreelen
met goed gevolg op de plaat vastgelegd, en daaronder met name dat van de wandelendeMajesteiten,

.et haar gevolg en een hofdignitaris, die in zonderlinge houding voorafgaat. Zij zgn aardige herinneringen aan het kortstondig, maar aan gebeurtenissen
rgke verblgf van het Hof in de hoofdstad.

Het hoofd der school lt. H, de Heer
C. Montijn, vierde Maandag de herinnering van zijn
25-jarigo werkzaamheid als hoofd dier school in het
met vlaggen en bloemen rijk versierde gymnastieklokaal. De jubilaris werd aldaar ontvangendooreene
deputatie van het Nederlandsch Onderwgzers-Genootschap, de Heer W. Degenhardt was de tolk der
Commissie van Toezicht, waarna de Heer Anton de

Rop sprak namens de hoofden der scholen.De onderwijzers gaven hem een stoffelgk bewgs hunner hoogachting, en de kinderen beschonken hem met een
waren regen van bloemen.
De Wethouder voor het Onderwijs, Mr. W. W. van
Lennep, alsook de Heer Coninck Westenberg, regent
van het Ev. Luthersch Diaconie-Weeshuis, huldigden
hem persoonlijk om zijne flinke en humane wijze van
plichtsbetrachting.

De kinderen werden onthaald op versnaperingen
op eene goochelpartg.

en

Van wege H. M. de Koningin-Regentes
heeft de Heer J. Braun, hier ter stede, een schrijven
van aaunemiug en dankbetuiging ontvangen, naar
aanleiding van eene ontboezeming: „1831 Willem 11,

—

de Veldmaarschalk te Amsterdam,
1801 Willem
1891 de Koningin Wilhelmina
111 te Amsterdam,
en de Koningin-Regentes te Amsterdam," welke ontboezeming de schrijver aan H.H. M.M. had aan-

—

geboden.

Gisteravond heeft de Vereeniging
Hulp door Voorzorg" (onderling ziekenfonds voor
hotel-, restaurant-, koffiehuis- en sociëteits-geëmployeerden) haar tweede jaarfeestgevierd in „Maison
waarbij de Tooneelvereeniging: „Ons
Genoegen" een blijspel en een aardige operette vertoonde. Deze uitvoering werd gevolgd door een bal
dat tot den vroegen ochtend voortduurde.
De vereeniging verkeert in bloeienden toestand
zg ondervindt steun bij verschillende hotelhouders
"die als donateurs toetraden, en telt thans ruim
'180 leden.
De dames R., die het vorige jaar een fraaie banier
vervaardigden voor de vereeniging, werden bg deze
gelegenheid vereerd met kostbare geschenken, onder
den luiden bgval der aanwezigen.
Ned. Bell-Telephoon-Mpij. Alg. verg. Donderdag 5
Mei (3 u.) Kantoor der Mpij,
Ned. Tooneelverbond Afd. Amsterdam. Alg. verg.
Donderdag 5 Mei (8 u.) Eensgezindheid.
Vereen. „Het Nederl. Tooneel." Zie Schouw-

burg—Van Lier (Plantage).
;

G-rand-Thêatre (Amstelstraat). Holl. Tooneelgezelschap, Dir. A. van Lier. Donderdag 5 Mei (8 u.)

Laatste Gastvoorstelling van Willem van Zuglen.
"De Familie Pont-Biquet, Blgspel. Stall. en Balc. f 2,
1.50, Part. ’l, Gaand.-Loge
Loge
Gaierij

’

’0.40.
Zondag

8 Mei. Aanvang der serie Voorstellingen
[door het Tivoli-Gezelsehap,Dir. De Vos & v. Kor-

laar, van Rotterdam.

Schouwburg-VanLier (Plantage Fransche Laan)
Donderdag 5 Mei (Bu.)Kon. Vereen. „Het Ned. Tooneel." De rechte Sleutel, Tooneelspel van Franois
Btahl. Stall. 1.50,Balc. I.2s,Parq. 1, Part. 0.50.
Schouwburg Fraseati (Plantage) Dir. Prot & Zn.
5 Mei (8 u.) De Dochter van Fanchon, van
1.25, Part. ’0.75, Gal. ’0.50.
ouis Varney. Stal),
Salon des Variétés. Amstelstraat. Dir. Kreuk,. ©t en Poolman. Donderdas- 5 Mei (8 u.) 227eopvoe-

Eonderdag

-

’

’

’

’ ’

0.75,

Mar.
Cavalleria rusticana. Leer om leer, Blijspel. Part. en Faut.

Loge
2e Loge ’0.30.
Artis-Schouwburg (Plantage), Dir. Kreeft &
Buderman. Donderdag 5 Mei (iy2 u.) Feestelijke
opening. I°. Wilhelmina-Marsch, van F. Bicknese j
2°. Cantate met Apotheose; s°. Mascotta, Operette
van Adran. Front-Loge ’2, Stalles 1.50, Zg-Loge
1.25, Parquet en Midden-Balcon ’l, Parterre en
Zg-Balcon ’0.70, Midden-Galergf 0.40, Galerg ’0.30.

’0.75, le

’

’

Concertgebouw. Donderdag 5 Mei (8 u.) Abonnements-Concert. le Deel: 1. Symphonie No. C gr. t..
Beethoven, a. Adagio molto, Allegro eon brio. 6. Andante cantabile eon moto. c. Menuetto. d. Allegero
molto e vivace 2. Scherzo uit Ein
Mendelssohn; 3. Macbeth, Tondichtung, Richard

—

2e Deel: Serenade
Strauss (eerste uitvoering).
voor Strgkorkest met Violoncel-Solo (No. 3 D kl. t.)
Volkmann (Vioioncel-Solo door I. Mossel); 5. „Trau6. Ouv.
nierei" uit de Symphonie lm Walde,
Le Rois d'Ys, Lalo). ’0.99. Leden volgens Reglement.
Paleis voor Volksvlijt. Donderdag 5 Mei (8 u.)
Klassiek-Concert (in de Schouwburgzaal). Dir. Rich.
Hol. le Deel: 1. Symphonie, Ant. Averkamp (le uit2e Deel : 3. Sepvoering); 2. Rhapsodie, E. Lalo.
H. W.
tet, Beethoven (door J.
F. Eudlich, P. Koch en
H. Bosmans, J. P.
J. Gaillard); 4. Ouvert. Der Fre-ischutz, Weber. (Ouv.
Willem Teil, Rossini). ’0.99. Leden volgens Reglement.
Rooken alleen in de koffiekamers en op de Galerg.
Bedouinen-Kamp,
Weesperzijde (N.-Amstel),
Dagei.
dagelijks geopend (10 u. tot donker ’0.50.
's nam. (2 u.) Voorstellingen, Pachafeesten, enz.
2e rang
Tribune
3e rang ’0.30.

—

—

van TeekeArti et Amicitiaé.
van Leden der Maatschappg. Dag. (10—4 u.)
Tentoonstelling

ningen

’

0.25.
Panorama,Plantage. Jen._a.em, door A. Brouwer,
Dagei. (10 u. tot donker) ’0.99.

Kunstzaal Panorama. Tentoonstelling Schilderyen van Henry Luyten. Dagei. (10 u. tot donker).

’0.25.
Panorama Internationaal,

ren ’0.15. Zaterdags en

Officieele Kennisgeving.

Schmedding.

’

’

Théatre

Gezichten uit alle
0.25, Kinde-

werelddeelen, Kalverstraat 64. Dagei.

Stadsnieuws.

floor de

’

’

ring van De Doofpot, Revue. Stall.
0.99, Part.
Loge
0.60, Galerg 0.35.
Tivoli (Nos) Dir. Ch. de la
Donderdag 5 Mei (8 u.) Blinde Valeria, Drama.

’

Zondags ’0.15.Kinderen

’O.lO.

Nederl. Toonkunstenaars-Vereeniging, Afd.
Leeuwarden. Corresp. Lid Mejuffr. Poutsma. Donderdag 5 Mei (7% u.) Solisten: Mejn. A. K., sopraan,
te Leeuwarden O. Ribbe, alt, te Amsterdam, en de
bariton, te Amsterdam, le Deel:
Heer J. M.

1. Quintuor (Forellenquintet) op. 114, voor piano,
viool, alt, cello en contrabas, Shhubert. o. Allegro
vivace. 6. Andante, c. Andantino, d. Scherzo, e. Finale;
2. Aria uit Die Jahreszeiten, Haydu 3. „Van Vrgen
en Trouwen", Dr. E. Pgzel; 4. Chanson du Prinlemps,:
2e Deel
voor vocaal quartet, E. de Harfcog.
5. Quartet No. 12 iv
voor strijkinstrumenten,
Mozart. a. Allegro vivace assai. b. Menuetto. c. Andante cantabile, d. Molto allegro 6. Liederen : ot. „Die
stille Wasserrose", W. F. G. Nicolaï. 6. „Zur Autwort", W. Kes. c. „In den vreemde", Verhulst;
C. H. Coster, für sopr., alt u. bariton
7. Ritter
Boli, raet strgkorkest, harp en klavier (onder leiding
van den Componist), ’2, ’1.50.

—

Veiling van Vaste

Goederen.

Op Woensdag 4 Mei 1892 {des voormiddags te 11% uren)
in het Verkooplokaal „Frascati."
Nr. 1. Een Erf of Bouwterrein, Albert Cuypstraat.
2. Een dito als voren,
C. Wiegand.
P. Peerenboom. — 3. Een dito als voren,
3100, J.
4. Een dito als voren,
Brouwer.
3100, dezelfde.
5. Een dito als voren, 3125, G.'Heuvelink.
6.
Een dito als voren, 2700, C. Wiegand.
7. Een
dito, Gerard Doustraa't.
J. Toorenburg.
8.
Een dito als voren, ’3025, R. Repko. — 9. Een dito
als voren, ’3075, dezelfde. — 10. Een dito als voren.
3075, dezelfde.
3100,
11. Een dito als voren,
2,
J. Brouwer.
12. Een dito als voren,
3025
dezelfde.
13. Tot Amotie: De Opstal van een Fabrieksgebouw (Stoom-Diamantslijperij enz.), op voorg.
Terreinen, Gerard Dqu- on Albert Cuypstraat 202
en 201. ’2OOO
C. Wiegand. Combinatien. Nr.
J. Brouwer. Nr. 1/6. ’18.127 ’lOO, D.
1/3. f 9200
’4OOO, C. Wiegand.
Vonk. Nr. 7/12.
Eindcombinatie Maandag 9 Mei, 's avonds 6 nur,

—

—

—

’

—
—
—

’ ’— —
—

’’

’ ’’

FinancieeleBerichten
In de gisteren gehouden algemeene vergadering
van aandeelhouders der Bouwonderneming„Willemspark" is verslag uitgebracht over de werkzaamheden
iv 1891.
In dat jaar ziju verkocht 34 bouwterreinen voor
een totaal bedrag van ’108,749, waardooreene aflossing van
50 op elk bewgs van deelnemingkan geschieden eu een dividend vau ’l7 worden uitbetaald.

’

Op de gisteren gehouden jaarvergadering van aandeelhouders in het „American-Hótel", bleek uit het

verslag, dat de exploitatie der Maatschappij ook in
1891 weer in omvang is toegenomen.
Balans en winst- en verliesrekening werden goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 9% pCt.

De aftredende commissarissen en leden van de
commissie, bedoeld bij art. 31 van de
werden

met algemeene stemmen herkozen.

De Utrechtsche brood- en meelfabriek keert over
1891 een dividend uit van 5 percent.
Tot commissaris werd in de beden gehouden vergadering van aandeelhouders gekozen: de Heer Mr.

J. J.

Metelerkamp.

Waterhoogten.

Riverberichten-

MOEZEL.

Trier 3 Mei. 0.70 M., gewassen 0,11 M.
BUN.

Keltl, 3 Mei. 3.07 M., gowassan 0.06 M.
3 Mei. 2.40 M., gewassen 0.07 M.
Rnltrorl, 3 April. 1.96 M. gevallen 0.09 M.
. nnuiieim, 3 Mei. 4.48 M., _ewasseii ü.12 11.
3 Mei. 2.50 M. gewassen 003 M.
Keulen, 4 Mei, vm. 11 u. «lenuiie liougte 38.80)38.60 M.
<if
275
M.boven nul, was 014 M.
-f- Al.
LoUih, 3 Mei, (vm. 8 ii.) 11.15 .S.boven AP., val 0.03 M.
Arnhem, i Mei, vm. 8«. (Gewone hoogte 8.98) B.bS M
val 4 cM. Wind ZO. Goed weder.
Wageningen, 4 Mei (Gewone hoogte 7.06) 7.08 M., val
.Vind NO. Helder.
0.04 .
Opheusden, 4 Mei. Rijhhoogte 6.98 M. -f AP., val
4 cM. Wind NO.
Utrecht, 4 Mei. Peilschaal aan de Weerdsluis beneden-

+

.

—

AP., was 0.08 M. Eu aan de
zijde (Veclitkant). 0.13 M.
bovenzijde (liijnkant) 0.10 M. -* BP„ val 0.01 M.
WAAL.
Nijmegen, 4 Mei, vm. 7u. (Gewone hoogte 8.98 M.
nul).
boven
Stand 8.75 M.
AP.
2.76
AP of 2.53 M
boven nul, val 0.03 M. Wiiul NO. liewolkt.
’_■./»., 'S Mei, vm. 8 u. 2.28 M. -f- AP. val 000 M.
Wird ZW. Regen.
Zalt-Bommel, 4 Mei, vm 8 u. 329 _f. AP., val 0.06 M.
LEK.
Culemborg, 4 Mei. 3.14 M.
AP. val 0.00 M. Wind

+

+

+

+

+

NO. Goed weder.
Vreeswijk, 4 Mei, vm.B ii. (Gewone hoogte 2.32) 2.17 M. -f
Al. 4.83 M. onder NP., val 0.02 .
IJ3KL.

Westervoort, 4 Mei. Peilschaal(schipbrug) vm.B u. 9.22 M
4 cM. Wind NO. Bewolkt.
4 Mei. 4.61 M. -f- AP., vul i oM. Wind NNO.

AP. val
-f- Zutphen,

Mooi weder.
Deventer, 4 Mei, vm. 8 n. (Gewone hoogte 8.38) 3.26 M.
val 0.03 M. Wind O. Mooi weder.
Kampen, 4 Mei, vra. 8 n. 0.23
AP. was 0.01 M. Wind
ZO. Mooi weder.
AP., Tal C.lO M. Wind
Katerveer, 4 Mei. 070 M.
O. Betrokken.
{

+

4 Mei.

Wind W. Helden

+

MBBWEDB.

vm. Bu. 0.99 H. -f AP., Val 0.05 M

1892

5 MEI

VAN DONDERDAG.

HET NIEUWS VAN DEN DAG.

3e BLAD.
Katos» op termijn (Noteering der Ainsterdarusehe

Maastricht, i Mei, vm. 8 u. (Gewone Hoogte 12.70) 42.46
Al*., was 0.0! M. Wind Z. Bewolkt.
AP
Roermond, 3 Mei. Peilschaal (Maasbrug) 15.14 M.
¥»] 0.21 M. Mooi weder.
Venlo, 4 Mei. Peilschaal 9.99 M.
AP. of 0.06 M
Tal. Wind ZW. Mooi weder.
's-Hertogenbosch, 4 Mei. Peilschaal 2.20 M.
AP
val 0 cM. Wind NO. Helder.

Kato»n-Makelaar_-Vereeniging):

Waterstand van 4 Mei: Kanaal... (8 u. vm.) 42 cM. AP
idem (2.30 11. nm.) 42 cM. AP.; Amntelwater (2.30 u. n.m.)
42.M. AP.; Stadswater(2.30 u. nin.) 42 cM. AP.

Aug./Sept.
Sept./Oct.

M.

+

+

+

Zuitorzeevf. Bu. 6 cM.

—

+

2 u. 240M.

A.l\

Gisteren 's avonds te 7 uur.

Grootste verschil in Nederland

hedenmorgen .8 ti.)
Verwachting Wind: Veranderlijk.

—

A.P.

H. 2.2 V.
H. 2.5 V.

Prijzen van Coupons. Oostenr. in p. J 21.07>_, Dito
ln Zilver ,'21.10—, Div. Engeleche per i f 11.52.%,
Eng. Russ. p. | f 11.02%, Portug. p. £ ’l2.

,

Fransche ’47.55-, Belg.
Div. Rgksm.
’58.60—, Hamb. Russen A.l3>„, Russen in Goud
R. ’1.90—, in Z. R. ’1.24-, Pap. Roebel ’-.
,
Poolsche p. Z. ÏI. j imy2 , Spaansche in frs. ’47.55,
Binnenland sche Piaster ’1.93 Amerik. Goud Dollar ’2.45—, Mexikaanche Dollar ’-.
Wisselkoers van Woensdag 4 Mei.

.

208.35 g. 208.75 p
f
a««.;
antw.
mei. Amsterdam kort
Eotterdam kort 2 08.35 g. 208.75 p

Marktnieuws.
LONDEN, 3 Mei. Suiker-, ruwe niet gecristalliseerd
Beetwortel Mei-lev. en geraff. gedrukt,
Dutch Crush . Amsterdam No. 1 prijsh.
Koffie over het algemeen vast.
2'araa-lading aan de kust
4 Mei.
aangekomen en 4 dito en
ito__/e-ladingen aan de
gecrist.,

— —

kust ten verkoop aangeboden.
. n-Straits £ 93.17.6, dito per 3 md. £ 98.10.
.Kop-r-Chili £ 45.7.6, dito per 3 md. £ 45.15.
Zink £ 22,5 a £ —.—.
Spaansch Lood £ 10.10 a £
GLASGOW, 3 Mei. IJzer Pig, 40/11 a -/— geld.
LIVERPOOL 4 Mei. Katoen. Verkocht 6000 bn.
invoer 5000 bn. Stemming! kalm.
PETERSBURG, 3 Mei. Talk loco 58.—, per Aug.
54.—. Tarwe loco 14.—. Rogge loco 11.50. Haver loco
5.25. Hennep 1000 46.—. Lijnzaad 15.—.
2 Mei. Tarwe. Verscheping d. laatste
week van de Atlantische havens der Vereenigde Staten naar Engeland 109,000 qrs., dito naar Frankrijk
112,000 _rs.,dito naar andere Europeesche statenlo6,ooo
qrs., van Califomie en Oregon naar Engeland —,qrs.. dito naar het vasteland —,
qrs.
BERLIJN, 3 Mei. (Slotkoersen). Rogge: Mei 192 75,
Juni/Juli 178 50 RM. Raapelie: Mei 53.30, Sept./
Oct. 51.90 RM. Tot-we. Mei 188.50,Juni/Juli 185.75 RM.
Spiritu»! per loco 41 70, Mei/Juni 41 40, Aug/Sept.
42 90 RM.
Wissel: Amsterdam 2/m. 168 45, dito kort 169.10 RM.
3 Mei. Raapolie 55—.
Petroleum in loco 5.75 papier j dito dito -. geld;
dito per Mei 565 papier; Aug./Dec. -.— geld.
Steam Ken*.. 32—.
Spek. % short Jt_f long —.

.

—

—

—

Koffie. Markt vast.
ponden.
Voon-Rad
2 Mei.
Kof ia. Omzet op termgn 7500 zakken.
Santos goed ord. Mei 64>£, Juli 62^ Sept. 62}^,
Dec. 61_.
Spiritus. Mei/Juni 29%, Aug /Sept. 32— geld. -.—.

Stemufillg : vast.
DREMEN, 3 Mei. Petroleum, loco a 5.85.
Reuzel Wileox loco 35—, dito Armour 34}_.
Rust. Stemming-, vast doch kalm.
KEULEN, 4 Mei Tarwe: dad. vreemde M. 22.—,
Mei M. 19 30, Juli M. 18 90. Rogge: dad. vreemde
M. 22.—, Mei M. 19 30, Juli M. 18.70. Raapolie: dad.
M. 57.—, Mei M. 54 80 Oct. M. 53 90 per 100 Kg.
KofieberiM van Bleeker &
Amsterdam.
HAMBURG. 4 Mei.
Vorige
Noteeiing

Mei
643^
September. 62>£
December 61_
Maart

..... —
..... _ ..
,

Markt
HAVRE, 4 Mei.

64%

62j^

61>_
61
kalm.

Vorige

Noteering

Mei
Juli

.

87%
81%

üeco.nber
Markt:

79%

September. 80>_
Ontvangsten:

—________
— —
—
—

Heden
11—. -.—.

—

Heden
10 20 12.20.
87)4
87}_

80!^
79%
78%

80^
80
79

Heden

-.—

——

-.—.

—

Heden

-.—. -.—.

—— ——
—— ——

kalm. prijsh.
b. Rio 00.000 b. Santos in -d.

Amsterdam, 4 Mei. Koffie. Goed ordinair Java
loco 51— cent, good average Santos loco 41% cent.
Afgedaan 31 bn. Goenoeng Toengangan en G3bn.
Goenoeng Banjak beide Java W.-I. B. alhier gedopt,
300 bn. Java Malang, ex Soerabaya, eu
ex
28 bn. Java, waarvan 15 bn. Simberwangie, ex

Ardjoeno.

Middagnoteering > Java- Mei 51J£, Juni 49.%, Juli
iSJi, Aug. 48>/, Sept. 473^, Oct. 47-, Nov. 4G%, Dec.
46—, Jan. 45Jj> Febr. 45%, Maart 46—, April 46—et
Stemming prgsh.

Santos- M i 39.-£, Juni 38%, Juli 38—, Aug. 37%,
37%, Nov. 37—, Dec. 36%, Jan. 36%,
Febr. 36%, Maart 36%, April 36% et. Stemming
prgsh. Omzet heden 1000 balen.
Thee. De afloop der heden alhier gehouden veiling
van
634/12 en 64/16 kisten Java- was zeer onregelmatig. Terwijl de meeste goede theeën behoorSept. 37>._, Oct.

lijk

op prgs

gehouden werden, ging een ander deel

waaronder veel ordinair en broken-tea teugevolge
van flauwe berichten en dringende aanbiedingen uit
Londen, tot lage prgzen van de hand. Verkocht 100

kisten Pecco-Hougor.
Tabak. De heden gehouden inschrgving op 8195 pn.
Java is afgeloopen als volgt: 69 pn. B/Blitar verk.
tot ca. 16 et., 10 pn. B verk. tot ca. 10 et, 408 pn.
Koeion H verk. tot ca. 31 et., 102 pn. AKE/Soemberkadi/K " verk. tot ca. 30 et., 110 pn. Bades/KR verk.
tot ca. 16>_ et., 150 pn. AKE/Soemberkadi verk. tot
ca. 32}_ et., 42 pn. dito/DL en 78 pn. dito dito 'verk.
tot ca. 30 et., 86 pn. Bades/DL verk. tot ca. 33 et.,
154 pn. dito/T verk. tot ca. 31 et., 346 pn. CMOL/B
verk. tot ca 28 et., 1612 pn. AJOE/Bezoeki Krosok/
1891 verk. tot ca. 21 et., 100 pn. FE/MD en 200 dito/
56 pn. dito/S
M verk. tot ca. 12 et., 39 pn.
en 149 pn. dito/S/TGS verk. tot ca. 11% et., 383 pn.
341 pn. dito/KTO, 35
dito/DGO, 188 pu.
opgeh., 13 pn. TAL/
pn. dito/S en 14 pn.
A verk. tot ca. 12 et., 111 pn. SBHVARDJASSA/
194 pn.
BLAD, 16 pn. dito/dito A, 99pn.
dito/dito/HK, 62 pn. dito/dito/HKA, 119 pn. dito/
ARDJONG/M,M,P, 153 pn.
111 pn. dito/
dito/HK, 304 pn.
179 pn. dito/dito/
dito/B, 172 pn. dito/dito/dito/C, 98 pn. dito/dito/dito/
D, 31 pn. dito/dito/dito/E, 25 pn. dito/dito/dito/H,
178 pn. dito/SS/A, 188 pn. dito/dito/B, 99 pn. dito/
dito/HK, 297 pn. dito/dito/dito/A, 326 pn. dito/
DJEMBER/M^HK, 149 pn. dito/dito/M/KK en 129pn.
Dito/BR geheim, 219 pn. dito/BLE/KTSN opgeh. en
246 pn. ABANG/1891 geheim.
De 819 pn. SBHV/BLE/KTSN werden nog nit de
band verkocht tot ca. 11 ot.
Cacao. Van de Jtteden geveilde 468 balen Javawerden rerkocht 367 balen tot 81% a 64 c.

Drogerifen. Afgedaan 12 Heten ca. 1050 Kg. Flores-

Bcbelpen.

Mei
Mei/Juni
Juni/Juli

2.45

—.—
—.—
—.—
—.—

21.50
21.50
21.70
21.90
22.—

—.—
—.—
—.—
—.—
—.—

—.—
—.
—.—
_._

22 20
22.70
22 80
22 90
23.—

—'
——!"—'.——
—"—
—.'-

21.50

21.50

21.60

Juli/Aug.

21.70
21.90
22.—

Oct./Nov.
Nov./Dec.
Dec./Jan.';
Jan./Febr.
Febr./Mrt.

—..-_
—,_

22.10

22.70

22.80
22.90

23.—

Stemming:
vast.
Geregistreerd

Beursnieuws.

.„ _

10.30

K.O.L.M. N.0.G.0. N.O.L.M. N.0.G.0

2210

—

vast.
balen.
Katoen vast maar niet of weinig hooger in prgs.
Tin op termgn:
Banka Billiton Straits Gemengd contract
Mei
55%
54%
55%
54%
Juni
55%
54%
55%
54%
55>|
Juli
55
55%
Augustus 55%
55
55
58%

55^

Septemb.

October

55%

55%'
Stemming

55
55

55%

55

55
kalm.
2ïn stiller, althans voor spoedige levering.

55%

Petroleum onveranderd.

Öfficieele noteering: Tarwe op levering iets lager,
Mei ’2Ol, 202, 203, Nov. ’2ll, 210, 209, 210.
Rogge zonder noteering.

Öfficieele noteering: Rogge op levering voorjaar
iets lager, najaar vast, Mei 183, 182, 181, 180, 181,
182, 183, 182, Oct. ’l6l, 162, 161.
Heden aangezegd 600 last, totaal in deze maand
2250 last.
Noteering van Menne & Thole. Koolzaad op 800 Kg.
Olie stil.
Lgnzaad onveranderd.
Raapolie hooger; vliegend per 100 Kg. ’26, I*.
Sept./Dec. 7 26.
Lijnolie vast; vliegend per 100 Kg. .9%, 19%,
I°. Juni ’19%, I°. Juui/Aug. ’20,1°. Sept"./Dec.
’20%
Raapkoeken ’65 a 90 per 1040 stuks.
Lijnkoeken ’9.25 a 13.— per 104 stuks.
Rotterdam, 4 Mei. Koffie. Samenstelling en taxatie
der veiling op 10 Mei door de Nederl. Handel-Mpg.
te houden:
Beschrijving
Taxatie
Padang W.-I. B.
64 a69 Ct
2300 „ Tjilatjap bleek goenachtig 63 „66
1834
dito grauwachtig blank
„62
58%
1250 „ Preanger groenachtig
54
1412
Baujoewangie bleek... 56 „59
3000 „ Tagal
59
2089
Proboliugo
52
53%
7387
Pasoeroeaa
52
51%
952
Solo
51
2750
Bleek goenachtig
50
„ 52%
52%
1447
Madioen
48
155
Liberia
55
1101
Ordinair en Triage
23 „45
doorloopend BS
148
M

...
. ..

*3g ll' l
„
„
„„
„
„
„
„
„
„

....
...

2G329 bn. en 157 kn.

„
„
„

—

—

„
„„
,
„
„
„
„
„
„„
„
„
„

——
—

’

Schiedam, 4Mei. Moutwgii 9.50, Jenever .15.—,
Amst. Proef ’16.25. Spoeling-Commissie ’l.lO.
Scheveningen, 3 Mei. Heden kwamen alhier 20
bomschuiten met versche viseh aan, zg besomden
’35 tot ’75. De vischprijzen waren: Tongen ’0.40 a
0.80 per stuk; Schol ’4.— a 4.50 en Scharren ’3.50
per mand.
Maastricht, 3 Mei. Ter Veemarkt waren heden
aangevoerd 76 Runderen, 86 Kalveren,
nuchtere
dito, 215 vette Varkens en Biggen en
Schapen.
De prijzen waren als volgt: Runderen le qual.
a -.—, 2e dito ’0.55 a 0.70, vette Kalveren f 0.70 a
0.80 en vette Varkens ’0.49 a 0.51, alles per Kg.
nuchtere Kalveren ’lO. a 15.—, Biggen ’7.-a 12.—
per stuk.
Eindhoven, 3 Mei. Heden waren de marktprijzen
als volgt: Boter ’1.16 a 1.20p. Kg.; Eieren ’2.75 aB.—
p. 100 st.; Peren -. a -.
Appelen ’-. a -. Aardappelen ’3.20 a 3.50, Rogge le qual. Amerikaansche
’7.75 a 7.85, Russische ’7.50 a 7.60; Haver ’3.25 a 3.50;
Boekweit /7.50 a 7.60,"a11es per HL. Vette Kalveren
le qual. ...27 a 0.28, 2e qual. ’0.23 a 0.24 per % Kg.;
Koehuiden 16 a 17 ets., Stierlïuiden 14 a 15 ets., vette
Kalfsvellen 23 a 24 ets., nuchtere dito 20 a 22 ets. p.
% Kg.; Schapen vellen ’2. a 2.15, Blooten 35 a4O
ets., Paardenhuiden" ’B.— a 9.— en Biggen ’3.— a
7.50, alles per stuk."
De Looiersbeurs was heden goed bezocht doch
zonder handel. Uiigezonderd eenige partytjes zwaar
Overleder werd niets verkocht. De prijzen van Leder
zijn grauw ml. Overleer 50 ets., grauw wild 70 a 90
ets., dito zwart 70 a 85 ets., alles per % Kg. In
Schors ging tengevolge dat looiers nog voorzien zgn
niets om.
Monnikendam, 4 Mei. Heden aan den afslag
732 tal Zuiderzee-Haring. Prijs ’0.35 a -.— per tal

—-

—

’-"

—

—

—

.

—

(200 stuks).

Haarlem, 4 Mei. Ter Veemarkt besteedde men
voor Koeien 120 a 180, Piuken
a —, Stieren
a —, vette Schapen ’lo.— a 16. LammereE
nuchtere Kalveren
6.— a 9.—'
a —.
f 7.—Kalveren
a—, Biggen^.— a-.—, Paarden
vette
a—, Vaarzen
a—, Gra3kalveren
a —, allen per stuk; vette Varkens
a ets. pei
% Kg.; 13 stapels Kaas, te zamen 840 stuks, weg,
21 SI Kg., prijs ’29.— a —.—.

—

’—
’
’ ’— —’

’—

—

’

’

—

—

Berichten van Reuters Company
(voor

zoover onder andere rubrieken niet opgenomen).

LUIK, 3 Mei. Een Duitscher, zekere Peth, door
de menigte aangehouden na de jongste ontploffing

(zie vorig „Buitenl. Nieuws"), is, na een verhoor van
ruim drie uur, weder losgelaten.
BERGEN (in Henegouwen), 4 Mei. Door de gendarmerie is gisteravond een persoon, die hier 't
park rondslenterde, en vijf dynamiet-patronen
bg zich had, gearresteerd. Hij heeft bekend van plan
te zijn geweest met vier anderen eenige voorname
huizen te dynainiteeren.

Vervolg Nieuwstijdingen.
Te Vlissingen kwam gisteren precies
te 9 uren 10 min. de extra-trein met de Koningin
van Engeland. Aan den trein waren aanwezig o. a.
de burgemeester der gemeente, die aan H. M. werd
voorgesteld en de Britsche vice-consul. Koningin
Victoria, ondersteund door een Arabischen bediende,
begaf zich aan boord langs de ponton, welke geheel
afgezet en met zeildoek omhangen was. De Victoria
and Albert vertrok te 10 uur, begeleid door een
oorlogsschip en twee jachten, naar zee.
Aan boord van het koninklgk jacht was
naar
de IV. R. Ct. verneemt
een door onze Koningin ge.
zonden prachtige bouquet.

—

—

Te Arnhem ishetmakenvaneenegemetselde fundeering voor twee gzeren kolenloodeen
en het verplaatsen van twee houten kolenloodsen
op een terrein bg de
gegund aan
den minsten insehrgver, den Heer i. H. van Riel,
voor 3977. De hoogste inschrgving was 4535.
Het bonwen van een zomerhuis en bybehoorende
werken op het terrein der gasfabriek is nog niet gegund. De hoogste inschrgving was
31,750, de

’

laagste

’

28,845.

’
’

Als stenograaf, kortensnelsehrift:
„Goudschaal —Bussmann", is gediplomeerd de Heer
J. A. Goudschaal. te Westerwgtwerd (Groningen).

HET NIEUWS VAN DEN DAG. VAN DONDERDAG 5 MEI 1892
De
f.heeft,

25-jarig priesterschap van den pastoor, met het
zoogenaamde kamerschieten. Zekere J. Geurts,
die daarmede onverzichtig te werk ging, werd
door een schot in de borst getroffen ên is den
volgenden dag aan de gevolgen overleden.

liberale vereeniging te Weesp
in het district Hilversum, met algemeene
Wemmen candidaten gesteld de heeren J. W. F.
Bcheffer en Mr. F. Hooft Graafland.
Te Utrecht is aan het centraalbureau
fier Maatsch appg tot Exploitatie van Staatsspooraanbesteed:
Bestek No. 578. Het wgzigen en uitbreiden der
üjoederenlooda met daarmede in verband staande
iwerken op het station Groningen. Begrooting’49,800.
Minste inschrgving was die van den Heer D. Dooyer,
ite Groningen, voor f 46,893.
Bestek No. 575. Het maken, leveren en opstellen
p_n den bovenbouw eener draaischgf van 14.50 M.
lmiddellgn op het stationGroningen. Begrooting ’5480.
Bestek 567. Het maken van een gebouw voor con(dneteurskamer met magazgn op het stationsemplaicement, met daarmede in verband staande werken,en
het maken van een doorgang en het plaatsen van
leuningen in het hoofdgebouwte Eindhoven. Begroo-

Uit Lunteren (gem. Ede) is de ongehuwde moeder J. L., als verdacht van kindermoord, gevankelijk naar Arnhem overgebracht.
Véry, de houder van het restaurant
waar de jongste dynamietontploffing te Parijs
plaats had, moet nu in een zeer bedenkelijken
toestand verkeeren, en een der gewonde bezoekers van het restaurant ligt geheel hopeloos.
Mevrouw Osborn e, die wegens den
veelbesproken paarlendiefstal veroordeeld werd
tot 9 maanden gevangenisstraf, is Zaterdag in vrijheid gesteld wegens haren bedenkelijken gezondheidstoestand. Zij heeft niet langer dan zeven
weken gevangen gezeten.
In de heden te Haarlem gehouden
Raadszitting is onder dankbetuiging eervol ontslag verleend aan J. P. C. Klein, stads-apotheker.
Medegedeeld werd dat het gemeenteverslag over
1891 was ingekomen. Verder dat ten geschenke was
ontvangen het borstbeeld van Koning Willem 111
van den Heer G. van Lennep, en een gravure van
Koningin Wilhelmina,van Mr. H. Enschedé. Hetborstbeeld is met die van Koning Willem I en II geplaatst
op den corridor naar de raadzaal eu aan de gravure
zal in die zaal eene plaats worden aangewezen.

tegen

’

ting

2150.

Minste inschrg vingen waren voor bestek 575 de
.eeren Landré 4
te Amsterdam, voor
’4955, en voor bestek 567 de heeren J. Bogaarts en
Ellens, te Woensel, voor ’2058.
Bestek No. 576. Het wgzigen en uitbreiden vanhet
hoofdgebouw op het station Tegelen. Begrooting
’l6OO. Minste inschrgving was van den Heer Th.
Moors, te Roermond, voor
1477.
Op de reis van O u d-B cic rland n aar
Rotterdam is gisteren de zak met passagegelden
van de stoomboot Oude Maas 111 gestolen. Eerst na
aankomst werd de diefstal door den conducteur
ontdekt.
i TeSpekhalzerheide (L.) vermaakte
men zich Zondag jl., ter gelegenheid van het

’

Kt

vanAmsterdam.

Effectenbeurs

Hierdoor zal een misstand, waarop vroeger werd
gewezen, verdwijnen.
Omtrent een klacht van het Raadslid Macaréover
de straatverlichting heeft de opzichter gerapporteerd

Laa«Bte hoogste.
"'<"
485/8 Subsidie Houd» 6

Votig

Laagste Hoogste
dito dito Obl.

Brakke Grond 5, Kalibagor %, aand. Nederland 1 pCt,
maar lager: Oostenr. Bankactiën 2%.
Aandeelen Warschau Weenen stegen 1, Russische
sporen % a %.
Amerikaansche sporen vast.
Berichten omtrent fondsen zonder öfficieele
noteering. 4 pCt. Portugal 29%, 30%; Equitable
Hyp. Bank 100; Oblig. Koper-Mg. 4%, %; Preferente
Koper 48, 48%.

"dat zg ongegrond was.
De Raad hield vervolgens een geheime zitting.
Akte-examens 1. o. Amsterdam, 3Mei.
Onderwijzeres. Geëx. 6, afgew. 1, gesl.: Mejn. N. de
Boer, te Grootebroek; A. de Brugu, te Enkhuizen;
J. M. O Fransen, te Boyenkarspel; A. E. van der
Plaats, te Krommenie J. C. Versteeg, te Hoorn.
Rotterdam, 4 Mei. Koffie. Afgedaan 104 balen
Batjan, per diverse schepen, 117 bn. Java W.-I. B.
Soember Tjoeling, ex Ardjoeno, 29 bn. Triage en 645
bn. Afrika.
Suiker. Biet- kalm, Mei 15%, Aug. 16}^ geboden.

’

Slotkoersen van in de öfficieele PrijsCourant voorkomende Effecten.
Portugal 1853 26%.
Rusland 1880 89%. ->
Turkge 1890 73%.
Douane-Obl. 87%.
N. H. M.
Rescontre 120)i.
Income Goud 54.
MX T

—— —
15%.
..
——
.
..... . ——
. . ——
*

—

2e Hyp. Obl.

’

Specerijen. 6 dezer komen bg inschrijving 11 kn.

—

Delfzijl..
54,8 —62 wzw 1 betr
45
2
Groningen... 54,2
6,6 noord 2
„
46
4 1
Helder
552
4,9
1 z. bew. 46—5
Amsterdam.
547)
6,8 no 1 1. bew. 50—1
54,7
Utrecht
6,9 nnw 1 bew.
51
0
VÜKsingen.
54,0
7,4 no 3 1. bew. 50—1
Maastricht
54,3
7,0 zuid 0
54+1

Noot en 5 kn. Foelie, ex Prinses Wilhelmina en
Soerabaya; 53 kn. en 27 bn. Noot en 25 kn. Foelie,
ex diverse stoomschepen.

8e BLAD.

+
Berichten omtrent fondsen voorkomende
op de öfficieele lijst. Daar handel en variatie
„
gering waren, behoeft het geen betoog dat de Amerik. 'Bodö
spoorwegraarkt weinig stof ter bespreking opleverde, (. ifltiaausß.
Kk-Mlepimen. *
Incommebonds Topeka openden flauw, sluiten evenIlaparanda. **
wel zeer vast.
Hernösand
Voor Buitenl. Staatsfondsen valt van eene tamelijk Stockholm *
stemming
vaste
melding te maken, alleen maakten Wisby. ...»*
Oostenr. (Mei-rente en Brazilië 1889 eene ongunstige
uitzondering, daar deze iets lager waren.
Stomoway. * 66,3 -)- 6,0 no 6 betr
42—5
Hollandsche Staatsfondsen stil.
Behalve in Schotland en lerland is het bgna
Buitenlandsche meerendeels % a % hooger, daaroveral elders warmer geworden, en verschilt de
entegen Mei's %, Brazilië 1889
lager.
temperatuur over 't algemeen thans weinig met de
%
Van Industrieelen waren hooger: Afrik. Handel %, normale. Hoogste temp. 58° Fahr. te Perpignan,
Amsterd. Bank %, Assahan %, aand. Deli-Mg. 4%, laagste 42° Fahr. te Stornoway.
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113/8 Idito 2c Hypotb. 113/4
1003/4 Z.-O. Spw.-Mij.
77
dito 2e 11y,.. Ink.
Hongarije
241/2 War-Golub.l'r AD

Oost-lionieo A.

«011/4

’

Nod.-lud. 5,.. And

931/2 dito dito '7901.1.3
1101/2 Itl.ijnspw. '70 O. (i

"""t&ÏÏAS.
34
Onh.l
f!

O.nnS ir,,i,r
__c?Buk.lt
.ii

120

5

5

l

«ï

1601/2

\mmi, ïï,08t', . "'niT'ii

9^«,u.

.

dito dito 1890 3}
dito dito 1891
dito dito 1870
Centr.-Sp. Aand.
| <)!.li_ diio ’235

*

ArgentSp.Uyp.s

53

99

Jowa Midi. d.to 8
Mad. Ext. dito 7
'30
1:!U7'8 Menomjiwo d,to7
N.: U. IJ„ dito 7
}»0
3
-l'.d'7
100
Hnri. »tjtl.v. A.
Chio.iUilw.C.v.A.
Jlto dito W. U 5
ditodito(pap.)o.7
dito duo (goud) 7

gent. ditoB9l'2
891/2 dito
893/4
Uitg.__.B_li. 100
29

1

C.Mij.Ngre,ljoA.
70
d.l euainpeaiid
791/2 ditoVorstcnl.dito 797/J6
160
ditodito
160
,'„ Pref
, diio, IDU
41
ïi145/4 d°.d°. Wmstaaud
1001/8 Cult.Mij. Watoet.
5
0*?0

l«.
1-.11/2

Kxpl. Sl.»p W A.

34

Tweutsoliellk. A.
dito Cert. v.Aand
ütr.H,p-IJaiik4J
100
o
dito
,IJ
»51/^ dito
dito
dito Wal.erl.Mij.4
WKx M t Kolt A
a'
" /Ti
dito
dito _i
Oblig.
4J
WJuvaClt.lUij A

.

dito Profet. 8*
Z.-Afr. Hepnbl.

"«I°.

*

130
tos

983/4 dito Obl. 1887 8»

Sl.ooinv.-M.Ned A.109

80
136
18

=381/2

Loc. _.n._V._IIO4J

99

lOliic.lCriele 11.

501/2 d°. lucom. bonds.

923/4

128

,003/4

82

l.s

341/8
813/8
54

51023/4

1077/8

_f

713/ie W.N.VPens CvA 713/-_i s
Wt d°.OWig. UUjf 99%
MVB f*» 2«»«'OUTig.

|U .wOI.iuI»II.O.S
1031/8 OlieiS.mtbleH. 61033 8
701/8 dtod.t.o2o 11y,,. (i

dito dito Oblig. 3
_»7/8 dito dito dito 3J

K .0..
M.A.
dito dito I'br. 5
d'.Ntoon.v.-M. A.

5i0.1'4

d°.2eljy_..a... t.'ij
[b. _»a.. Vall.y 6

02

].—Zandv.A.

10H/2dito dito dito 4
26
d° Zeeland Aand.

Cr.oull.llaudaA.

Zweden,

Mexico.
/ 831/2 lObl.Buit.Sch.'Sfe.O
dito onbepaald 6
V
Spoorw.leen.

91
'08

d;.gost.euli,_.be W

1

1261/4 Holl. I.l*. Spw. A. 126

4)01

dito

1031/4

11. Aand.
dito dito Oblig.

1i4V8 .v0r.a.6.0.774

/

Deli-Mii.A:
Senonibai-MÏj.A.

,,„ .F

:_ 991/8

. js-WiSf

Kott

Lens

4)

971/2 Smaken Tin-M A
107
Soerab iank Aand

T A

1001/4
1001/2 lï.-Wijiüboven.il

649/16

_

N,l-u„r>,_

Ariib.llyp.-H.SJ
dito dito
I
Atlas Sp.ALijs.A.
Bataaf. Hyp.. 4

OH. Leen. 1880 4
dito «to 1890 3}

dito 1876
Louisiana.

225

1013/4 A.md II -lik l'r 4S
4
1003 4 dito 'diio
!_
987/8 dito dito
Kanaal.-Mij. A.2

875/. Dotiaue-0b1.'865 871/2 88
Leeniug 1888....5 873/4
867/8 Ge.egistr.lB6s
Geconv. «er.D.... 1911/16 204/8
Geregistr. 1869....
i] 495/8 Gecenv.Leen.B.C
19H/ig 201/8

0Wig.1875

dito Certiik--..

ÏD 9

157

«M

403/4

l.eliAs. l..d°.d°.
Dcli «at. Mij. A. 250

105

147 liiscbr.-Uk.-Ass.O 48
0
>*71/8 Gert. dito
'983/8 Obl.Goud!. 18836 983/8 987/16
967/16 dito dito 1884....5 967/16 965/8

w„„

Corlilicateii.

AsabanTah.MijA

3

s

785/8 dit.oLee«inglBs9 3
d°.oubep._l(_l3
'641/4 Leening 1859.. 3 643/8

969/.
961/2
903/8

dito

641/8

890/16 d°.d°. G.B.625..4
d°. d°. Onbep. 4
891/16'L0.d°.G.1..625.._
een.18897905254 893/8
d
897/16
ii 893/16
681/4 d°.'9obijK.(/iBc'i.4
4
onbep.
dito
dito
885/8
» ieLlotltschA2sA
88
d°.d°.G.8.625..4
onbep. 4

Zwitserland,
Bond_leening...3è
Egypte, 0b.'764

Ai.,it.Ooliüp.A.
dito Ceiiilicoten.
Atond. iiigAand

250
248

d°, Trauseaucas 5
dito llinnenl. 4_.
i 511/2 dito dito 1891 4
d°. gec. 1880
i 89
G. lt. 125 i
! 891/16 d°.d°. G.H 025.4 893/8 891/2
'«9 Rolhsch. 1 5 4 893/4 _>
i
89U_Jd°. d°.ö._625...4 90
901/_ft
d". d°. Onbep. 4
881/2 d°. 18013e5.125 4

93

bak-MU. Aaiid.

455
40

dito dito 1891 4
Rusl. C. llanib.s
Obl. Londen'22 5
Ct.lns.soS. '54 5

f,....

4

AinstDroogdiiLA.
4
dito Oblig

4(0

Slnatß.

Spanje.Per.Sc.i.4
dMlinn.AniScb.4
'50
d°.<l°.Ferpe..dg.4
Turkije.
:i8011/ie Gepriv. Conv. 4 8013/
[721/8 nGeo.Geudl.lB9ü 5 721/2

41001/2

d°.Sl;.S.bouw.o.2

220
210

dito dito
dito dito
dito dito

_orio 1). Gest.

10213/ i: d°.

A*

Dcli Spw. Aand.
963/4 dito Obligatien 497
Qel.lOv.loo.Sy.A
1001/4 dito Obligatie,....',

Ned. Houw M. A.
p. v. Werkt. éüp.
mat. Ser. A.A.
dito dito Ser.lt.d°.
1001/2 Ned. Hyp.L. 41/2
do.«i«._Mr.f.A.
741/2 d°. Gr.b. ISankC.
Ned.Hand.-Mijd.2sl/2
1254/2
1253/8 dito Cert. v.Aand. 1253/4
re»o
(-1201/8
1209/16 dito
903/4 N.-lnd.lland.b.A. 90
dito obliw.tien 6
dito dito
4
981/2 N.-].La,,d1..M.05
14
(003/4
tf. Pauo. ieum A.
(1».a.-Aft.H.Bk.s
"00
N.-Br. Gou,. Cr.4
N00i,1.11.11k.ri,r4
100
10»
N.W.andl'ac.l . 5100
106
Outv.-oi.Hot.k.A.
1003/4 Oost. llyp. l'br.s 101
0.-.!avaC.-.!ijO.r,
26
VoJk_i>alei«A. 00
la.sago Kolt. A.
98
Pretor. aU.l_.Pl_
1291/2 Itoll JJankdito
IU2I/2 llott. Hyp.l!.|-.',{1C23/8
4
1011/2 dito dito
diio
9.33/4
3J

Galerij Maatsol.A:
Amst Borneo Ta-

dito dito 189- 3

693.4
1031/2
.70
: 639/I*. Ob. Oost.:_eSerioö 64
|63
di 030 Serie 5

dito

i

IWS/4

Nederland.
Aken-Maa.t.O.4
Almelo Salub. ilj
Bat.O<mt.,Spw.
d°. d°. Oblig. 4J 103

102
110

"
d°.Cred./..-Air.d°

Alg.llyp.b.lVb.34'

Si3/4 d°. Stuntel. 90/91 8 847/8

Tamb.Sarat.Spw.4

. .

Vriesseveem d°.
Nat. llank /.nid-

2391/2 Mw_.Bwik.___.

,

2611/16 2615/16
367/16 367/8
371/4
713/8

_057/« Pi-aia.Uee.Ob). 4

«43/4

53

OveriUi'9o
.'__ I
r. f{
110U.5t.L.86il _1

nn_l«".ml„.
Hn.,,. Onderneming
»n Finano.
Industi. ,en
JSederland.
A.k.Uand.-Ven. 1353,4
«35

793/8
795/8

. MB7/16 U.M.2000-50004

77

1031/2

dito dito '91
Sebied.O.'Hti* 3J
Utr. dito 1886+81
987/ R /liupti.
ZutDh 1,. 1880 .IJ
*. oup. tevens to Amsterdam belanlb.

793/4

ept. 5

I MUMPort.O.IH.S-l. *S
Ba3/16ditO oiibci>aald 3
a_l/2 dito 1888/.
4_
867/16 dito dito Onbep.
Wl/S t_Tftb.BnMn_.t_

: 7?

m

1886'll

|W9'ffid°. April/0ct,..0 795/16
981 ! Oblig. in 00ud.4
"887/8 iPolen.Sobk. .4

I 80i/i

1005/8
983/4

fêdenOK^:ï

'ii "nn!""'i OWI6
.^..Viï'
,
lïiü dito
?. *35 m977/8
'Sll
977/8 dito dito
ünlir__>g.

Oblig. 5

Aftik. Hep. A.
Nat. Uv,..-H„k. S

«»

1

Spoorwegleemngen.

12714 Ul>"<wl.oedet.v.A

H9l/2

dito ltueeiver Cert.
Amerik».
34
Atoh.-Top.C.v.A. 3 37/8
4 8 11/_
813/8 Gon.Mortg.lld_.
535/8 {''«'"»« '!"'> s 531/2
Cert. van dito 5
711/4 Atl.Tnwl Oblfg.4 .!l/ 4
9,3/4 l|»ltr_ol,io(J.v.A.; 981/2

,

„

d°. Waterleid. A.
d°/.w
"m*a" {V,t"

«»

9J
98

lOoat«iir ijk.

l's^ „

9
__, , , ,
f.l'.ir.tMortg.
bs. fi
<|!'o«ert. v.Aand. 127/8
rrefer. dito

L

Ï!_Xooud,,,

**»

1.

f?' 88
J^o
383/8

BX<I
«xd

<W

10H/2 dito dito

993/16 dito dito 88 31

«>_,_ lOlili*. ißi>.terS 7915/16 801/16
ï'obr./Au„...5

798.4

1101/4

M»»_tr.Ht..l',.+3J
Nijmegen 1888 31

U .il'.iuZHveHi 845/8
B^a/10.;1ta1i9.1ii9.'62/815 831/2
'SM 0

-47,-r

89

Noord/o lnnaal'l
Arnh. (. I. 89 dj
Hredß. O. 188B3J'
Jelit. O. 1888 3J;
Devo-.tei-O.'Bo 3jJ
Ilordi- O I>W«H_
.wehedé. O. ,IJ
's Gr»v. L.'SB+S}
dito dito 1889 35
G_on.l-r.l_-,, .3}
Sted. L. '87/89 3
O'BR 31
l_e,den. O. W+dj
J_unb. Pr.1..'8:3J

ï , hTH

iBL. lul. Oblig...i_

97

12

TlVitZ.fl

97
Z,
99

[Finland.

"■

„ <jIA
»

OwW*":..B|'M
'
Amsterdam

99

4
Handel Ned..iid-Afrik. A.
Mij.Lii.i.M.rr.A.
d°. d°. gew. A.
MijKras.mp.Aand 88
.«U.
4
.-.' r .-.t!l-1
'>M.j.FeijenoordA
12
d'Kx.vUijnl Cv A 104
d'Suik.Kalibag.A

7%

_ ,V»V '.■
S.'ïï*^
%>_?&
"ft!"
Oentr1. 1«
Sulkerf. B

.__,
10°

dito OU.g.
dli»
Mij.

Provinciale en Stedel. LeeniDKen

diio 1i5i,n0n1....3*
Tolkr.cn Dom. .1

«__/■_

Obl.

WBa.*w2_ffl!

M llinkir_r"ü

qn
W

1881*100.. 381/8
371/4 ! dito £150-.00 4 373/8

jïlol. e. Oblig.3J
idito dito
2.
Denemarken.
0b1ii5.L<H„.en....4

Bt7/(j

| Venezuela.

38

.001/4 ld°.Auiort.Synd3j
61

781/4^^,^781/8

««^

Hoogste

1038/1 /

J

AdVM'-cnlicii

van 4 ofminder regels ’1.15
iedere regel meer 27>_;' Cent
Vervolg derFamilie- Adver-

tenlïèn uitliet 2e Blad.)
Den 7 Mei a. s. hopen onze ge-

liefde Ouders:
GEEHAED CHEISTIAAN

■
I

en

ELISABETH CATHARINA
hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken.
I J.LANGELERGz.
Hengeloo (G.) G.C.LANGELER-

,

)

Barchem {

TER HAAR.'
K. C. TER HAAR.
A. S. D. TER HAAR—

Leerdam

H. R. TER HAAR.

I

GERDESSEN.

Hengeloo (G.) J. G. TER HAAR.
|G. E.TERHAAR.
j,
WügenboomH_, TER HAAR
spruit, Z.-Afr.)
LANGELER.
J L. A. TER HAAR.

.

Zutphen

{

'

E. TER HAAR—

SMEERDIJK.
T„„....,,..
I B. J. TER HAAR.
Leeidam
J A J. TER HAAR-VIS.
Varsseveld H. G. J. TER HAAR.
Amsterdam P. T. TER HAAR.
I E. C. TER HAAR.
Hengeloo (G.) I W. A. P. F. L.

.

Gehuwd:
H. W. FRESEMANN
en
Jonkvr. Tn. VON GEUSAU.
Groningen, 4 Mei 1892.
De Heer en Mevr. FRESEMANN
GEUSAU betuigen,

ook namens wederzijdsche
hunnen hartelijken dank voor de
vele blijken van belangstelling,
vóór en ter gelegenheid van hun
Huwelijk ontvangen.

Voorspoedig bevallen van een

D. STREEFKERK,
geb. RUTGERS.

Aalsmeer, 4 Mei 1892.

Bevallen van een DOCHTER,
A. DIJT—
KOSTER.
Texel, 2 Mei 1892.

oor de vele bewijzen van beYl
t langstelling,
van hier
zoowel

als elders ontvangen, bij gelegenheid onzer 35-jaiige Echtvereeniging, betuigen wij, ook namens
onze Kinderen, onzen hartelijken

A. VAN SPLUNTER.
K. W. VAN SPLUNTERGeoenendijk.

Zaandam, 2 Mei 1892.
Zaandammerpolder.

Heor en Mevrouw D. BELINFANTE betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele blijken
van vriendschap en belangstelling, bjj gelegenheid van hunne
12>j-jarige Echtvereeniging onderbonden.
Amsterdam, 4 Mei 1892.

De

de Wed. CONINCK
WESTENBERG betuigt haren
weigemeenden dank voor de vele
blijken van deelneming, bij het
overlijden van haren geliefden

Mevrouw

Echtgenoot

ondervonden.

Volstrekt eenige kennisgeving.
ondergeteekenden betuigen

hunnen hartelijken dank voor
Be
de bewijzen van
die
belangstelling,

zij op 1 Mei mochten ondervinden.
K. SCHUURMAN Jbz.
Andijk. T. BROERTJES.

CoilfoursT"
MM.
jeune
honorable,
Un

_

Homme,

habile
désire une
place, de préféronce Amsterdam.
Adress. init. S T 893, N. vjd D.

RH.
Biedt

Confeiirs-CiiiÉiers.

zich aan een 2de Bediende of Aidede Cuisine, P.G.
lett. T C 56, N. vjd D.
Adres
Eine Deutsche. in Holland
eingeführte Oefenfabrik sucht
(2773)
einen tuchtigen

gut

VERTRETER.

Off. sub M V 50, Nieuws vjd Dag.
AGENTUUR gezocht!
Een solied Persoon (soliditeit
gewaarborgd) wenscht in kennis
te komen met een Groothandelaar
in courant Artikel, bijv.

ten einde hem op marktdagen op de
Beurs te Vertegenwoordigenof tevens
lett. E 70, aan
als Reiziger. Br.
ERVEN B. v. d. KAMP.Groningen.

Onderofficier, eene
nette en vlugge hand schrijvende, zoekt eene Betrekking.
Adres franco brieven, onder de
lett. B. A 54, Nieuws vld Vag.

Een

gepens.

Compagnon.
Wegens uittreding van

een der
Vennooten, wordt in een sedert

jaren alhier bestaande Engros- en

Agentuurzaak een Medewerkend of Commanditair Vennoot gezocht, in staat minstens
30 Duizend Gulden te storten.
Adr. lett. V E 58, ■_ v/d D. (2769)

Een

Den Haag.

Tweede druk.
Prijs 2.25 ingenaaid,
2.90
(1819)
in linnen band.

’

■■

1

■HMWMWBMWWB-l

tigd blijven.

Adres fr„ lett. RW 98é,N. vjdD.

ZUIVERE CHINEESCHE

billijk.
AAret fr
Ir
lett TT P 23 N o.u-jj.
v'dD.
A"les
-' li-"j_P- r
n n
-Ffi«___
n
r_lbljlloJ
IIU
**»*"«■»■ ■■"■
Jf
"
van Equipage. TE KOOP een
bruin Merriepaard, zeven jaar
spoor en tram,
oud, mak
zeer mooi draver, 1 Coupe (Jlarence,
1 Zomerbrik,koetsierszitting onder
de kap, 2 Eenpaardstuigen, een
Span Tuigen, Zweepen, etc. etc,
alles zoo goed als nieuw. Allesbij
elkander of afzonderlijk.
Te zien: Vaartweg 39, Hilversum.

mggi\
1

voor
Aangeboden
Dame, P. C.

'

een Heer of
een

Gem. of Ongem. Kamer met Tuin
en Pension tegen ’4O a f45 's m.
lett. J B 24, N. v/d D.
Adres

Oevraagd

een KAMER, gelegen vlak bij de Munt, tot zeer

lagen prüs.

Adres

lett. M U 27,

N. vjdD.

—~
Jj£L£LÏ*ll
■*■»****■*"

**"

Te Huur eene net gemeubileerde Villa, bevattende zeven

Kamers, Dienstbodenkamers enz.,

met lommerrijken Tuin, op een der

beste standen, dicht bij het Bosch
en het Station gelegen. Te bevragen bg A.VAN DEK HELDEN,
(2777)
Makelaar, aldaar.
'

m

Te Koop, Hooge-

"

■»"

even buiten do voorm.
woerdspoort by Leiden, 1". Een
Huis met grooten Tuin. Het
Huis bevat beneden : twee Kamers
Serre, Spreekkamer en
en
Keuken; boven: vijf Kamers en
Zolder, voorzien van Gas en Duinwater. De tuin is netjes aangelegd
ell met Vruchtboomen beplant.
2". 24 Aren beste Tuingrond,
00 ] jgeschikt

zena

tot Bouwgrond, gren-

aan vorenstaand Perceel en
gelegen aan den Bjjn.
Adres franco brieven letter B,
bij GEBR. VAN DEK

Boekhandelaren. Leiden.

l_asmotor
t6
fl £ SS tn^ntl^al ».»
«fsVe^ez^mt
BODEGA.

Adr. lett. P Z 53,

_ v.dD.

te bovengaande.

’

lett. OIJ 52, Nv/dV.

"

dicht bij de Zee, te
Rlliifill
IHlllv-i} Huur aangeboden eene

Vrije Kamer met Pension, voor
1 of 2 Pers. a
15 of
25 per
week, voor minstens 4 weken.
Adres fr., lett. WP 59, . vld D.

’ ’

—__—,

Verkooplokaal,
M** Hoedenmakers-

kade b/d Swelinkstr. _b 7-9,
\[_«ii_ï-«r
_s«c._il
I\H.I1« 1.1 -.UHSILI.
lste Publieke Veiling 'op
Woensdag 11 Mei a.s., des
morgens te 10 uren. Goederen ter
_ij voeging worden van af 9 Mei

dagelijks aangenomen. Dinsdag 10
Mei te bezichtigen. Voorschotten
worden desverlangd verstrekt.

EBBSSER &
Ondern. v. Publ. Verlcoopinm Taxateurs.

gen

.

"

■

JiiOJfcl J.

Te Koop gevraagd: vreemde Postzegels.

Een
IJzeren Lichter, i£V%3StëS?S£
"*
J?rMBst van circa 4000 stuks
met of zonder Inventaris.

ggtV, "ettVSl7,ff% I*7■
BAD NEURNAIHI. - llótcl zur Flora.

Adres

lett. S B 55, N. Vld D.

Eigenaars:

GEBRs.

Zeer aanbevelenswaardig wegens zijne aangename, vrije ligging
nabij de kuurplaatsen, voortreffelijke, ook voor de kuur ingerichte keuken, zuivere Wijnen, hooge luchtige_ kamers 12 baleonwoningen
comfortable inrichting, schaduwrijke tranen. Billijke
pensionsprijs. Prospectussen zoowel als de nieuwste brochure : Mededeelingen betreffende Neuenahr's heilbronnen en inrichtingen gratis en
(2780)
franco. ïi_?~ Omnibus op alle treinen. "3_!

—

~llTmölkënböër

nMJJïAmnjeiMK

IJ alom

’lO fr.

AFRIKA IN AMÏTEEDAir
Groote Bcdoiiiiicu-Karavaaii.

Opening: DONDERDAG 5 MEI, 's nam. 2 uur.
Dagelijks geopend van 's morg. 10 uur tot

_!■"§

Egyptische Handwerkslieden.

|C Arabisch Café

TM

EGYPTISCHE Danseressen en Muzikanten.

Arena,
OOSTERSCHE BAZAR!I! ia de groote
namiddags
Zon- en Feestdagen te 2 en 5 uur.

2 uur.

Woestijnhonden, overrompeling van een Handeiskaravaan.
Groote Ruiterfantasie,

uitgevoerd door alle Bedouinen op hunne echt Arabische paarden.
JUT . PACHAFEEST _pQ MF* MEKKA KA BAVAAN _ps
enz. enz.

U^T"

—

—

’De ent!*ée voor
’
’ de Openingsvoorsielüng
0.30.

Uitgezonderd gedurende de voorstellingen, is het Kamp dagelijks
te bezichtigen tegen 50 Cents entree.

k: ÈÊÊÊ**

W^

1
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JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag
Singel, alhier, 's namiddags 4 uur.
18 Mei a.s., in het Lokaal
De Rekening en Verantwoording over het jaar 1891 ligt voor de
Leden ter inzage ten Kantore van den Penningmeester, den Heer
P. J. W. H. SCHMITZ, Passage Wijnand Pockink, van af 10 Mei a.s.
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P. G., in 't bezit der akte M. 0., bekend met de Moderne Talen, sedert
verscheidene jaren aan eeno groote industrieele inrichting werkzaam,
wenscht verplaatsing en vraagt daartoe een hem passende positie.
Br. Fr„ 6 U IJ. Algem. Advert.-Bur. NIJGH & VAN DITMAR, Amsterd.
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LINK, to Arnhem, tegen inzending van Postwissel of Postzegels, plus
(2425)
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Het Bestuur der Geldersche Harddraverij- en Renvereeniging:
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Vierde Blad.
ParijscheCorrespondentie.

XVII.
1 Mei te Parijs. Het oude salon,
Veel moed heb ik vanmorgen en vanmiddag
niet behoeven tentoon te spreiden. Ge weet reeds
telegram, dat de anarchisten opnieuw heben bewezen, zooal niet georganiseerd, dan toch
gehoorzaam te zijn aan een of ander vrij politiek
hoofd. Behalve een mislukten aanslag op ecu
porseleinwinkel en met een vrij onschadelijk
bommetje, dat alleen borden en schalen en glaswerk zou hebben verbrijzeld als 't ontploft ware,
hebben we hier gelukkig niets te constateeren.
Maar men was ongerust; zóo ongerust dat
vanmorgen twee koetsiers weigerden mij een
halven dag door de stad te rijden en een derde
mij opnam onder voorwaarde, dat hij zou mogen
stilhouden „als hij zag vechten!!"
Vervelend ritje ! De rue Rivoli is verlaten, de
Champs Elysées zgn minder druk, maar velen
gaan er door om naar 't Bosch te komen; leege
trams en leege huurrijtuigjes. Enkele equipages.
De Faubonrg St. Antoine leeg, eveneens de boulevards Voltaire, Beaumarchais, gansch Villette,
Chapdle^ en Montmartre. De musea zijn open, het
salon is open, de tentoonstellingen op het
Champ de Mars zijn geopend. Overal is 't leeg.
Tien menschen manifesteeren voor het beeld
van Straatsburg op het Eendrachtsplein. Het zijn
patriotten, en niemand stoort hen. De koffiehuizen op de boulevards, tusschen Bastille en Madeleine, zijn eerst wat verlaten, maar vol tusschen
zes en zeven uur, wanneer de avondkranten
iedereen hebben gerust gesteld. De Parijzenaar
uit den burgerstand doet als de angstige rijkaards: hrj blijft thuis of is gisteren al naar zijn
feuitentje vertrokken. Men maakt geen visites.
In een salon, waar men Zondags ontvangt en
doorgaans een vijftigtal menschen bijeen zijn,
kom ik
om eens te zien!
heel alleen. De
gastvrouw is verbaasd mij te zien en wil maarniet gelooven, dat men heel Parijs kan doorrijden zonder zweem van gevaar. Op een der voornaamste sociëteiten van Parijs kwam zoo goed
als niemand. Een der leden vertelt mij, dat de
Iniransigeant brieven heeft gezonden aan de
meeste leden, ongeveer aldus gesteld: „Indien u
niet stort zooveel duizend franken aan mijn bureel voor de anarchisten, zult ge op de lijsten
der verdachten worden gezet." Natuurlijk zrjn
die brieven geschreven door een grappen ('?)-maker. Maar zij houden toch bij sommigen den
angst levendig. Salie Favier, een twintigtal meeting-houders, bij een marchand de vin nog eon
twaalftal anderen, 't Zijn kappersbedienden en
koetsiers. Elders kwamen veertig deelnemers
bijeen. In de studentenwijken is de rust eveneens onverstoord.
We hebben nu alle gevaarlijke punten bezocht
en nog eens weer bezocht. In de rijke buurten
houdt men alles gesloten. Meest alle buitendeuren zijn dicht in de Champs Elysées en andere
wijken van gegoeden, de werkliedenbuurten zijn
eveneens verlaten, veel stiller dan anders.
De stad is leeg, somberg, erg naar onder den
dreigenden hemel. Ik kom' op het denkbeeld van
naar de koekkermis op de Place de la Nation te
gaan kijken. Zou daar ook al niemand wezen ?
Morgen brengen, de werkman uit die buurt heeft
aldus geredeneerd: „de anarchisten zullen mijne
woning wel rustig laten staan en de socialisten
zullen mij niet meekrijgen, als ze mochten willen
manifesteeren. Ik zou niet weten, waarom 'k niet
naar mijne kermis zou gaan." En hij is er heengegaan met zgne gansche familie. En het groote
plein is te eng voor de vroolijke menigte en te
eng voor 't verschrikkelijk geschetter, gebom,
gekras en gegil vóór de spellen en kramen. De
tenten zijn overvol. De koekventers jubelen.
Zelfs heeft men de schietsoelletjes laten openen
en de vreedzame werklui, die eens willen beproeven of ze nog een geweer kunnen hanteeren,
zgn de eenigen die Bchieten op dezen zoo geyreesden eersten Mei. O, wat is diekermis vroolijk, niettegenstaande het dreigende weer. Alleraardigste meisjes werpen ons confetti om de ooren:
kleine, ronde, gekleurde papiertjes, die dansen
tusschen de menigte. Vroolijke jongens zitten
haar na. En men stoeit en lacht. En een geweldige draaimolen neemt ze haast allen op en tolt
ze in 't rond. Zij denken niet aan de stoommachine, noch aan 't raderwerk van hun pleiziertuig en ze denken evenmin aan 't zooveel samengestelder raderwerk van dien grooten draaimolen, vandaag door extra troepen bewaakt en
door een paar honderd anarchisten bedreigd. Ze
laten zich dol tollen en ze smijten met confetti.
De gasten der koekkermis blijken de eenige wij.
zen onder de burgers te zijn.

Eer
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Gisteren (30 April) Vernissage in het salon der
Champs Elysées. De gewone dringende menigte,

de gewone déjevmers bij Ledoyen en Ambassadeurs, de gewone praatjes en gewone bonte toiletten van juffertjes, die voor dames du monde
willen worden gehouden. Vandaag opening. Er
zijn om drie uur geen dertig menschen in den
wintertuin. Er staan maar vijf rijtuigen voor de
deur te wachten.
Ik behoef dit jaar geone afzonderlijke artikelen
te wijden aan dit oude salon. Met een paar woorden kan ik er eerlijk van zeggen wat er van te
zeggen valt. Niettegenstaande dat de jury streng
heeft willen zijn, is er verschrikkelijk veel middelmatig werk en telt men er maai- een tiental
meesterwerken. Vele jongeren met talent, maar
die eenvoudig de bekende meesters na-apen, zonder gevoel in hun werk, dat niet meer is dan 'fc
resultaat hunner vaardigheid. lets echt personeels is heel moeilijk te ontdekken in de massa.
Veel decoratie, die geene decoratie is, althans
niet decoratief mag genoemd worden.
Benjamin Constant, met zijn zwaar brok plafond, is niet gelukkiger dan Aimé Morot, met
zgne alles behalve gracieuse
zolderschildering.
De rest is der vermelding onwaard.
Wat minder militairen. Détaille geeft een groot
historisch schilderij, heel belangwekkend voor
liel hebbers van oude uniformen. Bern e-Belle cour,
Honügny, enz. enz. geven onbeduidende varianten
wat ze ons jaarlijks aanbieden. Tattegram
?P
is vertegenwoordigd door een
even groot als
leeüik gevaarte: „Intocht van Lodewijk XI
in
t ar_s , Frttel gaf ee _.e
phantasmagorie o_p doek
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van alle groote veroveraars, wel curieus. In
't zelfde genre een monsterlijk droombeeld van
Maignan, „Dood van Carpeaux" en een niet
onknappe „St. Siméon, le Stylite'', door Jean
Veber, knap van kleur en van opvatting, maar
nog wel veel curiositeit.
Veel wat goede portretten, waaronder twee
die sensatie verwekken: 't portret van Z. H. den
Paus, door Chartran, en dat van Renan, door
Bonnat. Geen van beide meesters is gelukkig
geweest. Renan lijkt wèl, maar er is in het
gelaat niets van de geestigheid en zeer eigenaardige goedigheid des origineels gekomen. De
Renan, van Bonnat, is een grof, dik, oud mannetje, met eene zwarte jas aan, waarboven een
foei leelijk gezicht, zonder veel expressie,
uitsteekt.
Roybet is nommer een van deportretschilders
op dit salon, Muncacksy ong .veer nommer laatst.
Het landschap is voldoende vertegenwoordigd.
Maar ik zie nergens iets heel opvallends, 't Is
allemaal knap werk, goed verkoopbaar, om
niemendal van te zeggen : oudbakken naar het
onderwerp, naar de manier, naar de uitdrukking.
Henri Martin, met zijn Herkules op den kruisweg, moet veel kans hebben op de eere-medaille.
De 3 te beter. Zijn werk heeft zeer groote verdiensten maar hij herhaalt zich wat veel. Niets
van Rochegrosse, den schilder om wiens werk
alléén zoo velen het salon her-bezochten. Weer
aardig wat naakt-figuren, anecdotische schilderijen
van Vibert en Brispot, tooneeltjes uit Spanje
en Algiers, een fraai „Sterfhuis" van Wallen,
vol echten weemoed, door een waarachtig kunstenaar vertolkt.
De beeldhouwer Falquière heeft een flink doek
ingezonden: „La Servante". Gérome exposeert
zijne „Oonspirateurs". Eerstgenoemde is niet
vertegenwoordigd onder de beeldhouwers, waar
Gérome eene polychrome „Bellona" heeft, misschien niet heel, heel artistiek, maar die de
bewondering van het grootepubliek ongetwijfeld
zal gaande maken. De „Dormeuse", van Alfred
Boucher, reeds nu aangekocht door den Staat,
eene tombe voor Oabanel van Mercié, een „SaintJérome" van Savine, de „Muse pastorale" van
Lefeuvre, behooren tot de schoonste werken uit
den beeldentuin, waarin, als alle jaren, heerlijke
kunstwerken zijn bijeengebracht. Reeds heeft,
van de twee salons, ieder zijne specialiteit. Men
moet naar dat in de Champs Elysées gaan om
de beelden!
Parijs, 1 Mei '92
F. L,

_
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komst wa* donker: bejaard, gebrekkig en arm!
Daar scheen een ster in het duister. Er werd
gezegd, dat de Unie geneigd was aan de oudstrijders pensioen te verleenen. Hulpvaardige
handen, o. a. van den Heer D. Witteveen, burgemeester aldaar, steunden den oude, en steun
had hg zeker noodig, wijl hg dienst had genomen onder den naam van J. Smith. Ook de
Amerikaansche consul te Amsterdam deed zgn
best en
de afgeloopen week deed den ouden
zeeman gelukkig worden, zoo, dat hij bijna zgne
krukken van zich wierp.
Wat toch was het geval ? Hem werd bericht
dat de Unie hem van 29 December 1890 af, toen
zgn verzoek behandeld werd bij het pensioenbureau te Washington, tot 4 Maart j.l. een
pensioen had toegekend van f 425 in eens, en
dat hem verder een pensioen werd toegelegd
van 30 per maand, zoo lang hij leeft, of daarna,
als hg vóór baar mocht komen te overlgden,
aan zgne weduwe.

—
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Een doofstomme k o ehe rd er hee f t
dezer dagen driemaal brand gesticht te Mook
(N.-Br.), waarbij eene woning geheel afbrandde,
de tweede brand spoedig werd gebluscht en de
derde door een gelukkig toeval werd voorkomen.
Nadat hij in verzekerde bewaring was gebracht,
liet hij blijken, dat hg uit wraak de misdaad had
gepleegd, omdat men zekeren P., bij wien zijn
toeleg tot brandstichting mislukte, begunstigd
had met het postje van koeherder, hetwelk hij
de twee vorige jaren bekleed had.
In een geval, dat onlangs voor een
rechtbank in Ohio behandeld werd, kon de beschuldigde wegens ziekte ziet verschijnen. Maar
hij was aan het telephoonnet verbonden en hij
werd langs dien weg ondervraagd. Op dezelfde
wijze werd hem de beslissing des rechters medegedeeld.
De wettigheid van het op deze wijze gewezen
vonnis wordt thans in twijfel getrokken.
MUZIKALE KRONIEK.

TWEE NIEUWE WERKEN VAN BRAHMS.
Wel is waar weet ik, dat door enkele musici
van het jonger geslacht de werkzaamheid van
Brahms met zulk een geringschatting wordt beschouwd, dat zij zich niet schamen int openbaar
te verklaren bij het hooren van een omvangrijk
werk: het was mij niet de moeite waard het werk
te leeren kennen, maar goddank, zoo zijn er
slechts enkelen. Voor de muzikale wereld is het
verschijnen vau een nieuw werk van dien grootBinnenlandschNieuws.
meester der kunst ecu heuglijk feit. Dit bleek ook
— 4 Mei
thans weder, toen op den laatsten kamermuziekOp verzoek van de Maatschappij tot
avond van de Maatschappij tot bevordering der
Exploitatie van Staatsspoorwegen heeft de Minister Tooukunst twee nieuw verschenen werken van
van Waterstaat, Handel en Nijverheid den Raad Brahms' ten gehoore gebracht zouden worden.
Uit verschillende steden van 't land ik
van Toezicht op de Spoorwegdiensten opgedragen
er
een gemeenschappelijk plaatselijk onderzoek in te uit Utrecht, Den Haag en Leiden
waren
stellen naar de houten bruggen op de lijnen der kunstenaars en liefhebbers saamgekomen, om
zich te verkwikken bij het hooren van de
voormalige Ned, Rhijnspoorweg-maatsehappij, in
jongste kunstvoortbrengselen des meesters.
vervanging
verband met de
daarvan door ijzeren
Eu de stemming dezer knnstbewoiuieraars ?
bruggen.
Het best wordt die weergegeven door de medeVoor rekening van den Heer J. W. deeling van het feit, dat van verschillende zijden
Laach, te Dordrecht, is van de werf van den scheepsde wensch werd uitgesproken, om een der boide
bouwmeester M. v. d. Kuijl, te Slikkeveer, te water werken in ziju geheel op dien avond te herhagelaten het ijzeren Rijnschip Richard I, groot 660 last. len. Dit feit bewg'st meer dan alle beschouwingen, die men over du schoonheden der we
De kiel werd gelegd voor een soortgelijk vaartuig
zou kunnen geven. Meu stelle zich het feit
groot 425 last, voor rekening van den Heer Gerh[
duidelijk voor: een publiek wenscht na het
Korthauer, te Mühlheim a/d Ruhr.
hooren van een omvangrijk, nieuw werk van
Van de Florali a-v ereeniging teHoogernstigen aard dit werk opnieuw in zijn geheel
woud zijn dit jaar niet minder dan vijfhonderd te hooren.. Wanneer is het gebeurd, dat zulk een
stekjes aangevraagd, dat is meer dan in eenig jaar succes werd behaald ?
te voren en zelfs bijna honderd meer dan verleden
Alvorens ecu overzicht der werken te geven,
jaar. Wel een bewijs dat die vereeniging in haar past het met warmte dank te brengen aan de
negenjarigbestaan deu lust tot het aankweeken van personeu, die onze kunstminnaars in de gelegenheid hebben gesteld met deze werken op
bloemen heeft bevorderd.
zulk een wijze kennis te maken. Ongetwijfeld
Gemengd Nieuws.
komt deze dank in hoofdzaak toe aan h.u, wier
talenten ons bij eiken kamermuziek-avond de
Bij de dezer dagen bij G. Theod. Bom en
van oudere en nieuwere werken
schoonheden
Zoon, te Amsterdam, gehouden veiling van postdoor hun artistieke vertolking blootleggen. En
zegels, werden o. a. de volgende prijzen besteed:
ons thans een blik slaan op de werken zelf.
Op 25 April. Azoren 1863* 20 reis
Azoren laat
Een quintet voor vier strijkinstrumenten en
1869* 10 reis ’2.75, Azoren 1869 80 rei's
Azoren
1869 240 reis ’12.75 (eenigszins beschadigd), Afghaklarinet en een trio voor klavier, klarinet en
nistan 1872 1 s.
Gr. Britaunie 1880 2 sh.
violoucel, dit zijn de werken.
Beieren 1870* 12 kr.
Brazilië 1843 90 réis ’6
Hec eerst noemde ik het quintet, wijl. mij dit
(beschadigd), Buenos Ayres 1848 in p. s.
idem
werk
het meeste belang inboezemde. Een eerste
dos p. s. ’B.
deel, vol fijne poëzie eu vol schoonheid van
Op 26 April. Kaap de Goede Hoop 1860 houtgravure 1 d. rood
Spanje 1 c. brous Poste de klank, dient als aauvang; het motief, een kleine,
Madrid
Ver. St. v. N.-Amerika 1818 Poste oogenschijnlijk niet belangrijke passage-figuur,
locale 1 c. rood
idem idem 1 c. geel
wordt door den componist gebezigd om een
idem Providenee se. zwart
idem 1889 comwarm en schoon kuuststuk op te bouwen.
zeer
pleet ’19.50, idem idem ’22," idem 1869 20 en 90 c.
In dit opzicht moet men Brahms gelijk stellen
Columbie 1861 10 c. zwart
idem 10 c.
met Bach en Beethoven. Ook deze componisten
blauw fl, idem 20 c. rood
idem 1 peso lila ’lO.
maken uit niets wonderen van kunst; geef hun
Op 27 April. Hannover 1861 10 grosschen
een paar noten, en hnu phantasie hervormt ze
Sandwich eilanden 1863 1 c. zwart
idem 2 c.
tot een uiting . van het schoonste zieleleven.
zwart
idem 1 en 2 c. samen ’5.70.
Op 28 April. Mauritius 1841 i oranje .2.50, 2
Heeft men nu in dat eerste deel Brahms beblauw 14 guadelaja . 1867, 1 zwart of blauw
wonderd, in hefc tweede deel denkt men niet
2 zwart op rosé
2 zwart op groen ’2l, aan bewondering : men wordt door den kunste4 zwart op lila f21," 1 peso . , Nieuw 1851 Schotin het diepst van de zial gegrepen en door
land 6 groen ’8 50, Nieuw Zuid Wales ISSO 1 rood naar
hein wordt aan den hoorder iets geopenbaard,
met wolken
idem zonder wolken
3 groen
dat, ja, in ziju eigen ziel leefde, maar tot daarMadera 1868 20 bistre .1.50.
onopgemerkt was gebleven. lets van het, in
toe
Over het algemeen
merkt het Ned. Tijdschrift
voor postzegelverzamelaars De Postiljon op — werden elk menschenhart aanwezige ideaal wordt wakstevige prijzen besteed, zelfs ver 'boven catalogusker geschud en men hoort de klanken van het
prijs. Veel zeldzaams was op de veiling intusschen
eigen gevoel op wonderbaar schoone wijzo weerniet aanwezig.
klinken. Een stuk zieleleven is in dat deel uitTe Haarlem is nader gebleken, dat gedrukt.
Iv het derde deel ontwaakt men uit de zachte
ook ten huize van P. van Garste (Molenpad No. 13)
zijn ontvreemd: een juweelen broche met grooten mijmering en meu slaat weer een blik op het leven
steen in het midden en 10 kleine diamanten, een buiten zich; die blik toont ons echter dat leven
gouden halsketting, ter lengte van 1 meter, en een op geheel andere wijze dan te voren. Men zou
den indruk
het duidelijkst kunnen
kleine goudeu halsketting, in den vorm van een schetsen doormisschien
wijzen
te
op den veranderden
slang, met gouden tonnetje.
indruk, dien het hart vau alles ontvangt, nadat
de liefde haar intocht daarin gehouden heeft.
De bekende ridder matige hofstede
"Sluis ter Werve" te Rijswijk, aan den weg van N. Men lache niet; ik spreek niet van verliefdheid:
ik spreek van liefde. En eindelijk het laatste
OosteindeVßezuidenhout Voorburg), met de voordeel. Zeer terecht heeft Brahms den variatievorm
malige buitenplaatsen „Hilvoorde" en „Rusthof" en
daarvoor gekozen. Iv dien vorm kan men alles als
onderhoorigheden, is geveild voor ’161,000. Het ge't ware iv zijn herinnering terugroepen; het is de
heel is ruim 77 hectaren groot.
uiting van het rijp geworden gemoed. Het voor
welken naam het ook
TeHindeloopen
aldus leest men dat gemoed eenig ivare
in de JV. . Ct.
moge dragen
is gevonden, en alles, wat in
woont ecu reeds bejaard zeehet leven voorviel, wordt weerkaatst in dat beman, A. Jappes, die Oost en West heeft doorkruist en vele avonturen beleefd. O. a. heeft hij schouwelijke van het tot rust gekomen binnenste.
als soldaat, dienst genomen in legers der VerHet hoogste ideaal, het kennen van het genot
eenigde Staten van Noord-Amerika. Naderhand en het kunnen genieten, is bereikt; vrede heerscht
werd hij weer zeeman. Voor een paar jaar bij daarbinnen.
zijne vrouw thuis zijude en gereed staande om
Het trio maakte op,mij niet zulk een grooten
het zeegat weer uit te gaan, werd de man plotindruk als het quintet. Ten eerste schrijf ik dat
seling door een beroerte getroffen, waardoor hij toe aan de mindere samensmelting van den
genoodzaakt was op krukken te gaan. Zijn toe- klank der qr je instrumenten. Tea tweede echter
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schijnt mij ook het werk minder diep gevoeld.
Dit neemt niet weg, dat men ook hierin de
meesterhand herkent. Vooral het eerste deel, en
in het bijzonder de aanvang daarvan, heeft
groote aantrekkelgkheid. Daarnaast is de liefelijke stemming van het tweede deel zeer weldoende in onzen tg'd van vreemde, soms zeer
sombere wereldbeschouwingen.
In het derde deel gevoelt men zich als
in de nabijheid van den componist, wanneer
hg' in gemoedelijke stemming is. Het laatste
deel bevat een van die spelerijen in muzikaal
opzicht, welke men zoo gaarnebij een groot componist volgt. Uit deze omschrijving zal, naar ik
hoop, ieder duidelgk lezen, dat bg' het trio
niet, bij het quintet wel mgn geest aan het
wandelen is gegaan. Op die wandeling in het
quintet ontmoette ik juist de heerlijke zaken,
die mij het hart verkwikten.
En nadat ik getracht heb iets van mgn indrukken te schetsen, blijft mij thans de aangename taak over, om aan de uitvoerenden hulde
te brengen voor de bijzonder schoone vertolking
dier werken. Niemand van hen zal het mij euvel
duiden, dat ik daarbij den Heer Mühlfeldt, den
gast, het eerst noem. Hij droeg deklarinet-partij
voor op hoogst artistieke wijze hij zeide wat hij
te zeggen had zooals een kunstenaar dat zeggen
kan. Wel zou men in deforteplaatsen zekersuizen
gaarne gemist hebben, maar in het piano was
zulk een bekoorlijkheid op te merken, dat daardoor al het andere op de achtergrond werd
gedrongen. En de artistieke voordracht stelde
om zoo te zeggen alles in den schaduw. De
geestdriftvolle toejuichingen van het publiek
zullen dezen kunstenaar bewezen hebben op
hoe hoogen prijs zijn medewerking werd gesteld.
Vau de overige medewerkenden heb ik niets
dan schoons te zeggen.
Röntgen en Bosmans in het trio, en Cramer,
Bosmans en Hofmeester, daarnaast ookFrowein,
wedijverden om de schoonheden van Brahms'
werk in het helderste licht te plaatsen.
Voor allen dus de warmste woorden van dank
en waardeering; zij hebben ons een feestavond
doen doorleven.
De avond werd besloten met de vertolking vaa
Schumann's quintet.
Dan. de Lange.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
a 55 cent per regel.
55

cent

CORDONNERIE ANGLAISE.
Leidschestraat 12, voorheen Nieuwendijk 159,
bekend adres voor de Bottines a ’6.75. Special New

Make Whip boots. Gouden Medaille Parijs.

(909)

ZONDER VOORBEELD.

De zoete geur der roos, hij is slechts kort van duur;
Geen blijvend reukje ook vermocht dekunst te winnen.
Gij, Congo, overtreft de kunst en de natuur.
Uw hamelgeur, hij streelt voor altijd onze zinnen.
Zeepfabriek van VICTOR
Parijs.
Verkoop in 't Groot bij VAN GILS _t VAN DEB
MEER, Amsterdam en Rotterdam.

CONGO-ZEEP

bij A. VAN TDYLL, Paleisstraat 18,

Trouw-, Geboorte- en Doodberichten.
Indische bladen van 28 Maart tot 1 April.)
GEHLWD: J. E. ten Hones met C. H. Donker

(Uit de

——
—— —

Blitar.
J Kvei;ting met M. A. van der
Pol, Soerabaja.
Ch. Felix met M. M. Louzens,
Soerabaja.
A. H. Glaser met M. F. de Pineda, Batavia.
Ch. J. G. Dufour met E. F. Geelhoed, Temangoeng.
J. B. Reijnaert met M. L. Watson, Modjo-

kerto-Sidoardjo.

—

BEVALLEN: A. M. van Esch-Kop, Z., Medan.
M. J. Ch. Schmidt—Corné, Z., Tegal. — R. de Voogt—
De Vogel, Z., Kadipaten.
M. van Haaften—Lugt,
Z., Djokjakarta.
E. Rader—Baier, levenl. Z., Semarang.
A. J. A. M. Braun Du Pré, D., Soerabaja.
Buitenzorg.
A. Micola vau
— J. Weiter—Bitsch, Z.,D.,
Tebing Tinggi.
A.
Merten—Ter Meer, D., Batavia.
S. Koperberg—
D., Batavia.
N. Munk—Maarschalk, Z., Olehleh. — A. W. A. van Leersuni—Sijthoff. levenl. Z ,
Ch. J. Voigt—Zeiler, D., Batavia.
Bandong.
P.
Hawkshan—Haijer, D., Batavia.
M. C. Kooijmans—
Leijdelmeijer, Z., Batavia. —J. L. M. H. Loonen—
Dammers, D., Batavia. — F. W. Willemse—Boes, Z.,
Soerabaja. — A. L. H. Zegers—Scheffelaar Klots, Z.,
Solok.
A. C. Baumer—Matheij, Z , Padang. —J.
S. de Groot
D., Batavia.
OVERLEDEN: A. van
11 j., Djombang.
A.
62 j.; A. C. Hovenier, 26 j., en M. S.
Winter, geb. Hesse, 64 j., allen te Semarang.
G.
5m.; B. Maidman,
Th. Inglis, 37 j.,- W. A.
61 j. ; H. P.
51 j.j E. Gosseling, 26 j., en L.
Ph. H. R. Muller, 39 j.. allen te Soerabaja. — G. C.
v. Zutphen, 19 m., Weltevreden.
E. J. Matten,
Banjoewangie.
A.
Soekaboemi; M. S.
en S. M. Mandausch, jd., 3 m., Batavia.
H. A. C.
Lammerts v. Bueren, 70 j., Solo.
J. v. Dam, 63 j.,

—
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Loemadjang.

Marktnieuws.
Hardenberg, 2 Mei. Op de heden alhier gehou140 stuks Hoornvee, 40 Touwvarkens, 80 Biggen, 105 Schapen en 6
Geiten. De handel in Koeien was redelijk vlug.

den Veemarkt waren aangevoerd :

Prijzen :

Neurende en Melkkoeien ’l2O a 160, guste
dito /80 a 110, drachtige en neurende Vaarzen ’7O a
105, gaste dito ’6O a 85, Pinken ’4O a 70. De handel in Varkens was zeer vlug, guste Motten golden
’25 a 37 50, volle dito .’3O a 45, Loopvark«n_ ’8 a
. per stuk. De Schapenhandel wa. .liet zoer levendig
ze werden verkocht tegen ’6 a S per stuk. Vette
Varkens golden hier 19 a 20 et;. per Ki, Kg. r,
Groningen, 3 Mei. 78 Kg. roode Tarwe ’7.10 a
7.25, 72 Kg. Petersb. Rogge .’7.15 a 7.25, 70 Kg. ml.
dito ’5.70 a 5.90, 46 Kg. zwarte Boekweit ;"C .50 a 6.75,
60 Kg. Wintergerst ’3.80 a r'4.10, 60 Kg. 'Zomergerst
’3.75 a ’3.90, 50 Kg. dikke Haver ’3.70 a 3.80, 4S Kg.
Probsteier dito .’3.35 a 3.45, 40 Kg. zwarte do. . .—
a 3.15, Paardenboonen .’5.80 a 6.—, Raapolie
last Koolzaad f-. a -.
Lijnolie ./"19',„,
Winschoten, 3 Mei. Boter ’l.lO a 1.25 per Kg.;
Eieren : Kip- ’0.65 a 0.75. Eend- ’0.85 a 0.90 per
20 stuks; Aardappelen: Klei- ’7.— a -. —. Fr
;4.— a -.
Turksche
a -. per Hl.
IYaoekor, 3 Mei. Aardappelen: Zaaiers ’2.10 a
2
Jammen ’2.10 a 3.40, Mun. tersche -'2.—'a3.60
Granen: Tarwe ’5.55 a 5.6 U per 70 Kg. ; Haver

—

—

—

a --. — per 50 Kg.
’3.75
Overige Granen

gisteren onbeduidend aangevoerd.
Texel, 2 Mei. De Veeprijzen, heden ter markt
en in den commissiehandel besteed, waren als volgt:
Koeien: vette ’lBO a 240, Melk- ’l7o.—a 230, Gelde
’l3O a 180. Kalf- ’l7O a 200, Kalfvaarzen ’155 a

180, Gelde Vaarzen 75 a 03. Schrammen ’2B.— a
37.50, nuchtere Kalveren
2.75 a 3.75, Rammen f—
Lam
a
Gelde Schapen ’l4.— a
oude 1'
’-.— a -.—. Biggen ’8.50 n 12—, Rijpaarden
'a 80, Werkpaarden .30 a 200, Varkens / —a
’lB jk—»
—. Veulens f—a —, magere
» " "
Fokschapen ’-.- a -.-, Wei dito
per
a
~i.»ues
Ossen
f—
a-,
Graskalveren
*Sper
ets.
A
a
25
Varkens 24-

’ ’

stuks vette

’-

’—-

HET NIEUWS VAN DEN DAG.
op leeftijd, die

DAME
des
'j Zomers hare Villa in GelderÏ,lene

_<lve_'.e._.iê._.
van 4 of minder regels f 1.15
lodore regel meer 27. ï Cent
Aan de Openbare Lagere School
te West Graftdijk, gomeente Graft,
(N.-Holland), wordt ten spoedigste
gevraagd eon

Onderwijzer,
mede bevoegd

voor de Vrije- en
Ordeoefeuingen. Jaarwedde ’5OO.
Sollicitatiestukken worden inge-

wacht
11

bij

den Burgemeester, vóór
Mei 1892.
(2700)

i.en Btoehhou fier,
15
groot
jaar op een

Handelskan-

toor werkzaam, wenscht om bijzondere redenen to -veranderen.
Adr. lett. E K 951, N. vjd D. (2610)
Aan een groote Fabriek wordt
gevraagd

Bantwerier,
een bekwaam
onderhoud

voor het
van een gedeolte der Machinerien. Salaris
naar bekwaamheid. Brieven fr°.,
letters S H A, Algem. AdvertentieBureau NIJGH
VAN DITMAR,

__

Rotterdam.

(2652)

kanloorbediende
middelb.

gevraagd, van
leeftijd,
goed op de hoogte dot- binnenl.
Expeditieen Correspondentie. Zonder goede
zoowel wat
betreft capaciteit als eerlijkheid,
onnoodig zich aan to molden. Zij,
die op de hoogte zijn der Dubbele
Boekhouding of met do artikelen
Koffie en Thee bekond zijn, genieten de voorkeur.
Brieven franco met opgaaf van
ouderdom en tegenwoordige zoowel
als vroegere betrekkingen, onder

motto Kantoorbediende, aau het
Nod. Advert.-Bureau, Kokin 2.

BcscliuKbiikkor.
Door sterfgeval

biedt zich aan
eon Mr. Bosclmitbakker. Bew.
van bekwaamh. voorh. Fr. br., lett.
Adv.-Bur. J. P. NOBELS Jr.,
Nassaulaan 13, Haarlem.
beschaafd Jongmensoh, oud
bekend niet de Moderne
Een
talen, zoekt plaatsing
een
18 jaar,

gedeelte de zorg van de Huishouding op zich to nemen, en tot Gezelschap te dienen. Zij, die meer
in dergelijke betrekking zijn werk-

zaamgeweest,genieten de voorkeur.
Salaris nader overeen te komen.
Brieven
onder letfc. Z, bü
de Kantoorboekvorkoopers VAN
TOBERGEN & KRUIJSMÜLDER,
Rokiu 3, te Amsterdam.
(2657)

Jonge Dame,
Eene
h.,
v.
in eene
zoekt plaatsing

g.

om de opvoeding der kinderen te leiden, of wel tot gezelschap eener Dame, die zy tevens
in de Huishouding behulpzaam

wenscht te

flinke KruideniersbeEen
diende gevraagd, tegen
vaat weekloon. Franco brieven,

(2717)

Dienstbode praagi

Gevraagd in een kl. gezin, tegen
Juli of Augustus, eeue Dienstliefst boy. de 25 jaar,
bode, P.
goed kunn. Koken en Huiswerk
verrichten. Zich persoonlijk aan te
melden voor 12 uur of na 7 uur
's avonds bij Mevr.
(2676)
Prins Hendrikkade 86.

Keukenmeid.

Wordt met

1 Augustus tegen
hoog loon, te Velp bij Arnhem,

eene bekwame Keukenmeid gevraagd, genegen eenig Huiswerk
te verrichten. Onnoodig zich zondor goede getuigen aan te dienen.
Brieven, lett. G L, aan J. HEUVELINK, Boekh., Arnhem. (2687)

/ evraagd, om dadelijk in dieust
\jt te treden, eene nette Dienstbode, 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 uur
Vossiussfcraat 2, of schriftelijk aan

't zelfde adres.

In

~gMaag_7T~
Een bekwaamSchild orsknecht,
F. BRÜIJN.tellpendam. (2714)

SiöiiJiiiei

van Cacao, Chocoiaatl en
Suikerwerken.
H. M. KAR IS.

Wordt gevraagdeen geroutineerd
REIZIGER, met het Vak bekend.
Alleen op franco brieven zal worden acht geslagen. Dozelve te
adresseeren aan genoemde Fabriek.

Kweekelinge.

Aan eene Byzondere School voor
M. U. L. Onderwijs te Amsterdam,
wordt eene

KweeleliojFG praauil,

niet beneden de 13 jaar, om onder
leiding eener Onderwijzeres op de
school werkzaam te zgn.
letfc. H R 40, N. v/d D.
Adres

(2705)

Haarlem.

Strijksters.
Aan de Deventer Stoom Wasch-,
Bleek- eu Strijkinrichting te Deventer, kunnen terstond voor vast
2 bekwame Strijksters voor
fijn werk geplaatst worden.
Brieven, met opgaaf van conditien, aau don Directeur. (2715)

Bij een Officier,

werkzaam bij het MilitaireOnderwijs te Breda, bestaat gelegenheid
ot opname in het gezin van
een of tweoKinderen. Billijke
conditien. Degelijk toezicht op
studie verzekerd. Franco brieven,
motto „Inwoning", Boekhandel
BROESE & COMP., Breda. (2609)

, ivin**e sc^oone

®m~
streken van Doorn,
op eeno Villa
de Dennenbosschen met vrije Wandelingen,
Gemeubileerde Kamers met
Kost en Bediening. Adres fro. den
Heer DE VRIENDT, Sterbenburgerlaan, Doorn.
(2563)

Tp
IC

Huur
lüuUi

Heer verlangt tegen 1.5 Mei
twee gemeub. KAMERS,
voor 30 ii 40 gld. p. maand. Prijsopgaven met Pension zijn ook welkom, mits Elegante Bediening.
Adres
lett. E K 973, N.vldD.

Een

oor
Heeron worden
\1
een nette gestoff. Kamer
Bonne
d'Enfantó.
On demande ii
pour twee Slaapk., alle aan do straat,
2

Nimègue,

attprès dun garde 7 ans et d'une petite fille
de 6 mois, une Doinoisolle de

le mois

la Suisse Francaise, R. P.,sachant
coudre et remailler et ayant I'ex-

périence de jeunes enfants.
s'Adresser lettres
sous initiales C 155, a la Librairie

THIEME, Nijmegen,

(2716)

fW\e Deventer wordt gevraagd, om
dadelijk in dienst te treden,

_

P. G. Brieven
lett. A TJ,
aan den Boekhandelaar JAC. VAN
DER MEER, te Deventer.
GEVERS
geb.
List, te Lage
Mevrouw
Vuursche b|j Hilversum, verlangt
Scukiijlkr

tegen half Mei

Keukenmeid,

eene

bekwame

die genegen

is, alleen met hulp van een Huisknecht, alle werkzaamheden te ver-

richten.

Aanbiedingen voorloopig te Am-

sterdam, 118 Stadhouderskade.
Dame,
Ij^en
!i gaarne

m.

1.,

zag

zich

de aorg toevertrouwd eener Huishouding, liefst
bij eeue Familie waar zelfstandig
optreden verlangd wordt.
Adres'fr"., lett. A J 30, . v.d D.
SChIM VAN DER

LOEFF—ïOONDËRS; thans
Mevrouw
nog te
eerlang vertrek-

kende naar Leiden, vraagt tegen
10. Augustus een Keukenmeid
en een Tweedemeid, P. G. Brieven franco Oosthaven No. 80, te
Gouda.

(2686)

aangeb.,
met

mot degelijk Pension, è ’35 p.m.
en per pers., gelegen 228 N. Z.
Voorb.wal,bovenh., hoek Paleisstr.

Heer, b. b. h. h., vr. gem. K.
Jjlen
!A met Alk. of kl. Slaapk., op een

der grachten, omtr. Brouwérsgr. en
Singel. Huurpr.
liefst zonzijde.
Adr.
letfc. LR979, N. vjd Vag.

Te Huur gevraag-d,
tegen I°. Augustus of I°. November
e. k., op goeden stand, niet hoog

van de straat, voor 2 personen van
leeftijd, 2 Kamers en Suite en
klein Kamertje, met Kleeden
en Gordijnen, vrij Privaat, gemeubeld of ongemeubeld. Franco
brieven, onder letter W, aan het
Ned. Advort.-Bureau, Rokin 2.

tegen Juli of'Aug , netten
(1. evr.,
Inboedel v/e klein Huis; liefst

niet Overname Huis of Koop deiWoning. Naaste prijsopg. vereiseht.
Adres
lett. GM975, N.vldD.

S.arjey Rover,

zoo goed als nieuw, wegens vertrek, zeer billyk te Koop aangeboden.
Adres
lett. N R 935, N. v/dD.

ftrogistzaali.
Wordt ter Overname gevraagd
eene bovengenoemde Zaak.
Franco aanbiedingen met volledige conditien worden ingewacht,
(2713)
lett. W D 13, N. vjd D.

goedk. en sol.

H. J. v.

sE_F* Het beste bewijs voor de deugdelijkheid van ons fabrikaat en deszelfs doelmatige
verpakking is de veelvuldige nabootsing.
(2495)
H AUST & LIN DEBOOM.

TE KOOP:

TEMAND,

een eerste stand Café-Hestaura nt, waar.ian verbonden is een

Café-Concert. Eük bestaan. Geheel Vrg huis. Huur- en Koopsom
bill_k. Geen tusschenpers. Pr. br.,
lett. PJ, aan bet Ned. Adv.-Bur.,
Kokin 2, alhier.

:

voor een Paard met

!jis: m
m
fr°„ lett.. WTnsn
Adres
ÏÏJ 950, NvldD.
,7n

rgie Koop gevraagd: een

Jl

IJzeren Zolderschuit, van

-50 a 60 ton laadvermogen, met
opgaaf van prijs, zoo mogelijk teekening en waar te bezichtigen,
onder lett. BB 855. N.vldD. (2557)

!JI I\Ü.

iWUlfo

Op Donderdag 12 Mei 1892,
namiddags te 2 uren, zal ondergeteekende, namens ziju principaal, in het Hotel „'t Staten Wapen", te Breukelen, Aanbesteden:

des

Het Amoveereu van een
Koetshuis enz,
genaamd „Vrede en Bust",

Huis,

Alom verkrügbaar:

post ’l.—. Proefnummersop franco
aanvraag verkrijgbaar bij de Ad-

(2672)

=S.M,etBBra^

mkukr's

(lffipipplü floJQiriflq "OpreeßR. Gemeend.
C, Weduwnaar,
UliiUlUÜiÖ IlUiy^illiJ

Een Heer,
45 jaar, wenscht te Hertrouwen.
vooit
K. C. jonge DAMES of WED., van
en
raniWegen.
ongeveer zelfden leeftijd, genegen
öPoor"
0
Samengesteld op last van de
tot kennismaking.gelieven te schrijven met bijvoeging van Portret,
Hollandsche
SpOOrW.-MaatSC. appij. " 2",!i_INTle
8,1! HAASJEN"
& \OGLEK Amsterdam,
Sj
Prijs met twee Kaarten 10 Ct. Discretie
op eerewoord verzekerd.
een Onderwijzeres, met akte
(2692)
~
Fraaie en Nutt. Handw., ook
_7~ „__
Teekenen Midd.
uu
eea
bostaat gelegenheid lot het nemen van / , , . -i. , 7 r,Blb^ >
lessen in genoemde vakken; ook in betrekk. bekleedende, tegen nader
te
1«n- (2' 2l^
het Schilderen op Porselein en
Adres tr., Ilett. & f 15, N. v/d Dag.
maken van Papieren Bloemen.
'
Adres
lett. M S 980, N. v/d D.
_ZT~^riT_"
__,7^:
M»V _)BSÏi 17S
-_r,p

'

__ .

—
By

... ,

Tlo^n^SS^Ji^
iVPreeiJ k?. "°**

r^Pl;in

U Ul_t___(3_

(ImCht
"Rq f] -ÜntA!
wiWv Md,W.-£X.\3\,Xsl,

Kijke

collectie PENDULES
in alie senres ca Prijzen, nieuwe

KATWIJK a'ZEE

1y
mAt tt
& r._T.TTO TOLK.
JACOBUS

tot

kelen-Nijenrode.

Aanwijzing op Vrijdag 6 Mei,
des voormiddags te 11 uren.
Bestek en Teekeningen zjja van
af 4 Mei o. k. tegen f 2.50 per

__, _,_,____„___.
$$BÊÈ®
35_-i.

stel te bekomen bij W. v. VLOten, Bouwkundige te utrecht,

o

W«_i

B k!s
ïlilll
n'§
I
1
HHI
i
WE
JsSJJSj_.yi|r'&
111l
E

aa

_i

h"

""" Jongmensch,omstreeks
Een
34 jaar, K.
eener
"a

knap

K., eigenaar

winstgevende bloeiende Zaak, van
zeer nette Familie, wenscht in
kennis te komen met eene B. K.
jonge Dame, tusschen 20—30
jaar, eveneens van nette Familie.
bevalligheid, lief ka(2720)
rakter zijn hoofdzaken.
Anonyme brieven en tusschenpersonen komen niet in aanmerking. Toezending van Portret is

(1825)

k

tïe's.-'KK _&£_^r_r„rr_S± -tSoVirrn.

__ï

BOOMPJES.

ü,s~_,.„,*„„<■,"«

Prijs per kwartaal, franco per

lett. IJE 14, N.vldD.

——
—
mart &
gevraag.

Te Koop
reuse, licht

Adres

P»M-

66 Kalverstraat 70,
AMSTERDAM.
, ._..
_"
Getuigschrift Wegens ihergrOOl:

.

(2673)

. .

_-,„__
e
Het 883
van hoofdhaar.
TX

._.«*_"

I

-r%

.Beroemd sedert 22 jaren,

Daar het publiek maken, door de ondervinding opgedaan, een
waarborg is voor hen, die de artikelen van den Heer THEOPHILE
ne; 'cennen >
voegt ondergeteekende zich bij zijne vereerders, want
00£ mi^ heeft zijn preparaat gebaat, en mijn haargroei weer geheel
hersteld. Handel met dit schrijven, zoo als u wil.
vdp
(is get.) J. H. BKOMMELMAN.
Uitval vau Haar, Roos of
dun Haar, Kale plekken, pijn
in de Schedelhuid, Haar of Baardworm, Huidzeer, vroegtijdig Grijs
worden, al deze onaangenaamheden worden door.den Haarontwikkelings-Balsem genezen. Wordt nergens anders verkocht, dan bij
Frederiksplein 32, Amsterdam, slechts Twee Gulden per
(2732)
flacon. Franco ’2.25.

'

1 lUil'll

U-IUUiUi.

ÏIÏ

25 planten
100 pl.

0.80, 50 pl.

1.35,

_.

Vergeet-nuj-Nietjes, in kleu25 pl. ./O.Ö»,

oc

m

o»

pl.

fl.db.

A? Jo.
.re?A-P .
_lHZ'm
"
Tegen
Postwissel franco
thuis.
'
J .i

i

i

P. M. VAN

BS»

EJT

plaatsing

JgWJ^g
geufmeu m

w"&Z°Zv

8

Tapusseties Mamaniles Anciennes.
Mardi 24 Mai 1892, au presbytere
de oaint-Martin, a Lioge

(Belgique).

Orf-S)^

ïX-rj- » -ikT_aTarnrk-DTtTO
JOxIAJM
JribIUJLIJ.Uö,

Jan Steenstr. 245, Amsterdam
Hoofd-Inspecteur

..

_

(1080)

MviiLi
„.„/a. I .„
L,y,

11!_

tt-

iffc

i
OI.W. X. A IR
-__

1113.
Llie T
zal gaarne m relatie treden mot
invloedrijke personen instaat en
genegen hunno tusschenkomst te
verleenen tot het sluiten van
contracten vau Levensverzekering.

PT~
JTJ.JJL_LI^j
tl. PTfPTrö
"
'E'T.l.ltiii7PTI

nrt

"

-n

Meppel I en II correspondeeren van 1 Mei af op
de treinen 5.48 van
Meppel naar Groningen
en 5.57 naar Leeuwarden. Vertrek van Amsterdam 9.15 's morg.
(2429)

llhimiiiatieglazen.
PEIJSOPGAAF govraagd voor
de levering van Vijftig duizeud
stuks ILLUMINEEBGLAZEN, met vermolding van voorwaarden en tijd van levering.
Toezending vaneen monster van
10 gevulde illumineerglazon, met
een kenteeken gemerkt, mede aangeduid in den begeleidenden

wordt vereiseht.
Inzending voor of op 10 Mei
e. k., aan het adres van den Directeur der Gemeentewerken te Leeu(2702)
warden.

-

TfIABE H»H»

THEE

""%

WERTHEIM & «OMPEIITZ.

Amstekdam, 25 April 1892.

~

ZZ

~

"

pCt. East Töiinessee Yirginia &
Georgia Extention Obligatiën.

5

j)e Ondergeteekenden berichten, dat zij zich tot het Comité van
Reorganisatie per telegraaf hebben gewond in hot belang van houders
yan bovengemelde Obligatien, met hot verzoek ze, wat de uitkeering
gelijk te stellen met de E quipmentbonds en dus
in Aandeelen
te bedingen.
200
iv plaats van Common
iret telesrafisch antwoord, daarop heden ontvangen, luidt:
„Cominittee cannot consider any modifieation until after May
sixth, meanwhile got bonds deposited.
„Your recommendation will receive careful consideration from

(llet Comïté kan geenerlei w.ziging in overweging nemen tot na
den «den Mei, neemt intusschen bonds in ontvangst.
Uw aanbeveling
zal zorgvuldig overwogen worden door het Comité.)
zy dio lu(, cuell> dat aan de door ons gevraagde wijziging moet
worc i en vastgehouden, kunnen hunne stukken voorwaardelijk beschikbaar slollen.'
' Naar aanieidln|r Tan verschillende aanvragen dient, dat bij toetreding de Conversie kosteloos geschiedt.

WERTHEIM & GOMPERTZ.

Amstekdam, 30 April 1892;
—*"

"*

Water-.eiiecs-liiriclitiiig on Badplaats
„FRIEDRICHSBAD",

(25i3)

ITAAR MAAT, van af ’B.
Voor een fraaie Coupe en
nette afwerking wordt ingest.
Stalen en Modellen wolden fr°.
op zicht gezonden na opgavo van
den pr'ns dien men ongev. verlangt.

AMSTEBDAM-MEPPEL.
De stoombooten

ly'*

Bonds, to hunnen Kantore is opengesteld tot en met VRIJDAG 6 MEI
's namiddags 5 uur.
j)e Houders kunnen zich aanmelden door opgave van de nummers
hunner stukken en eene geteekende verklaring dat zij tot de reorganisatio toetreden. Het formulier daartoe, alsmede afdrukken van het geheele plan van reorganisatie d. d. 1 Maart 1892, volgens hetwelk iedere
$■ ICO° 5 Pet- East ïennessee Extension Bond zal worden geconverteerd in $ 1000 van bovengenoemde 4 pCt. Goud-Obligatien en
200 Gewone Aandeelen der nieuwe geconsolideerde Maatschappij, zün
bi j de Ondergeteekenden verkrügbaar.

Goedkoop adres
f-PlllPflldf
IJIIIUUd - riidllllllP?
aumiKIMU llfllllPd
UUiMlllllüi.

zendt fr. remb.

Sloombootdicnsl

t

L
JDe Ondergeteekenden,
daartoe door de Central Trust Company
aangezocht,
te New-York
berichten dat de gelegenheid om toe te treden tot do reorganisatie, voor de Nederlandsche houders van 5 pCt.

mg

VENTE PUBLIQUE DE
Cinq Grandes

per Kilo,

A. _-KUNSTINGKzn.,Bei_en..I679)

_g_'

_.

i-1 Idf

_Ö °Pf?eeft aan het Adver_Lal3\C? teutie-Bureau: N. Z.

f 1.00

.

■

East-Tennessee, Virginia & Georgia Bailway Extention

6

Puike Roomboter _

in vaatjes p. m. 11 en 22 Kilo

_

'J !sSi \jf J
_
,
- Tiipdb
ssa
HasE-Tmness
_ . e, ., , , l Giiia Eïl.éoi Bobos.
astfss*
.
£ir_WllM Vlflih'iï
"'
'Prach.tiee
kleuren
,
,
'
.
.
’ ’ o_f ’
en verlangd. Fr brieven, onder
motto Gelukkig Huwelijk, N. vjd D.

(1450)

ROTTERDAM,

rS?a,xr?\ ö.
on<^
Van
JU. ■^015
JJ" UUi VU o
1

£5*

van alle and. soorten.
Amstelveld, Amst.

Maas Hotel

DE WEKELIJKSCHE
185 _.! j_4-_Mrto PniiHn»-.
USISÜ tSSIüÖ'U UU! .111,

in het bezit eener
vaste betrekking, vraagt zoo
»"
spoedig mogelijk ’l2OO ter
Leen, tegen hooge rente en maandelijksche of driemaandelijksohe
aflossingen.
(2719)

(2674)

Rieten- &

Bekroond met de GOUDEN MEDAILLE
op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Brussel den Hn Mei jl.

Pour Aout, on cherche a Harlem,

N.

’

—

Fabriek „M WACUW, AHSTfiKDAH.

®¥*W!fl"iïJ<,_Bs_«

dont
auprès de quatre
deux vont en classe, une Bonne,
suisse ou
R. P. s'achant
bien coudre et remailler. Lettres
s. 1. initiales B
a la librairie H.

elke 10 Eilo Margarine van
’7.50, 8.50, f 9.50 of/ 10.50,
bö A. H. DE KEEEK, te Utrecht.

Gemlierkoek
van HAÜST & LIMDEBOOM,

BONNE.

bq

B otteriaiD gcke

(2601)

Een Ham Cadeau
bö

Sucadekruiclkoek,

N 1

onder lett. N T 981, N. vjd Dag.

't Café „Prins", te Groningen,
wordt gevraagd een BUEEETGU-F. Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden.

Goede referentiën

staan ten dienste.Fr. brieven onder
No. 245, Agent N. vjdD., Apeldoorn.

op

Handels- of Commissiokantoor te
Amsterdam. Brieven
onder
No. 1216, aan ABBA.tIA.MSON &
v. STRAATEN, Boekh., Kalverstraat 120.
(2744)

zyn.

1892. 4e BLAD.

ontbijtkoek,

vraagt

land bewoont en zich des Winters
in den regel te Amsterdam bevindt,
zoekt tegen half Juni a. s. eene
beschaafde Dame of
van middelbaren leeftijd en den
geschikt om voor een groot
P.

5 MEI

VAN DONDERDAG.

Schwelm in Westfalen.

(2201)
Volledige Waterkuur. Bobtndoling naar hot Systeem van
Kneipp. Eomeiusoh-lersche linden, Kussische Dampbaden, Electrotherapie, Massage en Heilgyninastiek, Mitchell's kuur voor magoren,
Matigheidskuren. De Inrichting ligt op 20 minuten afstands van de stad,
omgeveu door zeer oude en
aan de vroegore Schwclmcr
uitgestrekte Parken. Pensionprijs billijk. Het Prospectus verschaft
nadere inlichtingen. Opening einde April.
Dr. SCHEELE.

Nederl. Vereeniging van liefhebbers en fokkers van Ilasïioiidcn
„SYMÖMILIA".

4e Internationale Konden-Tentoonstelling,
io het PALEIS VOOB VOLKSVLIJT te Amsterdam,
i

'

Vrijdag

6 Mei (keuring) ’3.—.
„ I.—.
Zaterdag 7 „
„ 0.50.
Zondag 8 „

IL BRANDSMA,
Kalverstraat 115, Amstcnl
In het bözonder wordt de aan(707)
dacht gevestigd op
Souchon Thee il f 1.30p. 5 ons

fus^onn"o

Bad-Kreiiyjjach pr

Kur- en Badhuis.

Eig. C. DE LECrW (Hollander
Allergunstigst nnbü hot Kurpark
gelegen en aan Hollanders hoogst
aanbevolen. Peusion Mark 6.— pei
dag, bestaande in -. Logies en drie
Maaltijden. Voordoolige schikkingen met Familien. Hollandsche

Conversatie.
Uitmuntende
Holl. Keuken. Eigene Wijnen.
Baden in huis. Verdore inlichtingen worden gaarne verstrekt.
(2.57)

ê_

.JT*

De Tentoonstelling is geopend van 's morgens 10 tot 's avonds sty« uur.

iooo

'geg»

Briefkaarten,

bedr. met Firma ’2.
Stoomdr. De Snelpers,
Kalv.str. 57, Amst.
Goedkoopste adres

DHUKWÈBKEN
1000Enveloppon m. Firma/1.50

_

Specialiteit in
(2098)
VerlovingsIfuwelijks-lrrukvxrk.

Modellen franco naar buiten.

EETKAMER

Antieke (imitatie) eikenhouten
Ameublementen voor Eetzalen,
Salons, enz., worden door de ondergeteekenden voor ongekend lage

prijzen geleverd.
Een Eetkamer-Ameublement:
Etagère, zos
rök gebeeldh.
Stoelen met ïluggen (hooge), Tafel
voor 10 ;. 12 personen, Dientafel,
te zamen f 210; verder Salonen Slaapkamor-Aii .üblements
voor spotprijzen.
Daar wij speciaal ingericht zyu
voor het StotTeerou en Ameubeleeren van geheele Huizen, is
niemand onzer Concurrenten in
staat tegen onze billijke prijzen te

leveren.
Men ontbiede prgscourant enz.
De levering geschiedtfranco en
& contant zonder lxrling. Voor de
deugdelijkheid der goedereuwordt
gegarandeerd.

D. VREDERBURG
(2735)

op Vrijdag 6, Zaterdag 7 en Zondag 0 Mei aasist.
ENTREE

V. N

- Hofleveranciers,

(8736)

& ZOMEN,
Zutphen.

jjfSS Best Brusselsch le kw.
2.75 per Meter, met iubegripvan
maakloon, leggen en biezen matten.

’

Stoomdrukkerij Aan

EOELOFFZEN & HUBNER
Amsterdam.

