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Mr. Br.wn f 2.50; W J en H S f 2 50; Nieuwjaars- waarde voor het verkeer alleszins gerechtgift van P Kl f 2ï; familiekring Oudejaarsavond
scheen. Zij werden verdeeld tusf G.25; koffievisite Oudejaarsdag f 3.07J^; van de vaardigd
schen
de
Hollandsche en de ExploitatieKommandie i 1.80; van een onbekende f 3; van
een onbekende f 25; uit den spaarpot van Cobus Maatschappij, met toepassing van een uitf 1; weiid. maar uit een goed ' hart f 2; AC gebreid stelsel van „gemeenschappelijk gef 2.50 ; "1/3 uit het varken van Café Polman
bruik", dat heel wat bedankingen uitlokte en
f 25; K K 366 een pak gedragen kleercn en ondergoed zijne onmiskonbaar
theoretische voordeden in
benovens f 10; B B f 25; WB V D f 1C0; A Very little
gift from a very little girl f 1; TG S f 100; MHf 1; de practijk nog zal moeten toonen. OngelukJacob en Lea f 1; KG t 10; GJVT een pak ge- kig is de nieuwe toestand op spoorweggebied,
dragen bovenkleden; Mevr. MG 12 wollen dekens; sedert de intrede der nieuwe
regeling op
Q f 2.50; A+ W" f 10; Oudejaarsavondcollecte bij
deu heer GHO f 3.50; HCJ f25; XC 2.50; 15 October, vol teleurstellingen geweest. De
Michel 3 coupons Antw. elk van 2 fr. 50; f Z S P tijd van overgang is te kort gebleken en dit
whistpartij oudejaarsavond f5; V& C° 20 katoenen kwam vooral uit, toen de vroegtijdige
vorst,
dekens; J J D f 25; Jv D gift ingekom n hij ds. hier
te lande evenals bij de naburen, van de
Hogerzeil f5; S A C f 2.50; V D M f 2.50; toe.eg_meTr- Td fI -r°o' f 100; v D postwissel maatschappijen ecu buitongewone, krachts.'_?
t -U; IPB eene partij gedragen ondergoed, ter geleinspanning eisciite. In plaats van verbeteringenheid van eene verlovicg
een extragift van Jo gen, vau goedkooper en sneller vervoer, van
■+f 3.73 %; oudejaarsavond B f4.60; AJK 25; T een
f
nieuwerwctsch kringtarief, bracht het naen M E f 23j van kleine Jet f 2.50; van iemand
die
onbekend wenscht te blijven door bemiddelingvan den jaar een reeks van klachten, welke echter ook
heer J P v F f 5; C W f 100; N N een groote doosmet hoogst waarschijnlijk bij overgang tot Staatsgedragen kleeren; tecollecteerd door den jongeheer J exploilatie niet minder zouden zijn geweest.
HR op Oude- en Nieuwejaarnacht f 6.45; mevr P Do maatschappijen zullen in 1891 heel wat
Nieuwejaarsgift i 15.
hebben good te maken, om het geschokt
Bestuurderen van het Genootschap Lief- vertrouwen te herwinnen.
dadigheid nanr Vermogen verzoeken ons mede
De minister van waterstaat bracht bovente deelen, dat bij hen is ingekomen een aaneen zeer uitvoerig reglement op do locaaldien
bod van den heer Oscar Carré, om ten
spoorwegen tot stand en ontwierp een niet
voordeele van hun Genootschap eene gala- onbelangrijke herziening der postwet, die echuitvoering te geven, ten einde de bruto-op- ter onafgedaan bleef.
orengst daarvan te doen strekken ten bate
De minister van justitie, mede een der
van de onmiddellijke behoeften, door de strenge ijverigste
leden van het Kabinet, bleef zijn
Koude dezer dagen ontstaan.
aandacht wijden aan de sociale wetgeving,
IJlt welwillend aanbod werd door hen met
o. a. door het voortzetten der enquête omer-entelijkheid aanvaard en zal nu de ge- trent den toestand der arbeiders. De eerste
galavoorstelling op Woensdag 14 wet vaa het jaar 1890 was aan dit onderwerp
dez<* plaats hebben.
gewijd; en de commissie, welke in April benoemd werd, heeft reeds omtrent menigen tak
van nijverheid tal van belanghebbenden gehoord en de verhooren openbaar gemaakt.
Ook de inspecteurs van den arbeid traden in
functie en zullen over weinige maanden zeker
een belangrijk verslag hunner bevindingen
(Slot)'
uitbrengen over de werking der arbeidswet
Tot
grootste teleurstelingen van het in 't eerste jaar harer invoering. Menige misiaar ,
zeker het uitbliJven van elke stand zal èn uit de enquête èa uit de ver"
ver. lng
in
de regeling der algemeene slagen der inspecteurs aan den dag komen,
last
daartoe werd aan de die de tusschenkomst van den wetgever noogelegenheid
V
oiksvertegenwoordiging zeker geboden, niet dig maakt en wier wegneming kan bijdragen
ecüter door de Regeering, maar door vijf leden
werkstakingen te voorkomen, gelijk ook
ver liberale partij, de heeren Borgesius, om
het vorige jaar, bepaaldelijk in Twente en
Hartogh, Kerdijk, Schepel en de veenkoloniën, zijn voorgekomen. Van heugZaaij e r. Nadat de minister van financier] lijker aard was de veiligheidstentoonstolling,
meer dan een jaar getalmd had met het voordra- die in Amsterdam werd gehouden, te gelijk
gen, zij 't ook van enkele der hervormingen, die met een congres, waarop tal van
goede wenook op de verkiezingsprogramma's derrechterken werden gegeven en dat o. a. de Nederzijde van Feb-uari en Maart 1888 een schitte- landsche
Vereeniging tot voorkoming van onrend figuur hadden gemaakt, stelden de gein 't leven riep.
gelukken
noemde afgevaardigden do natie in staat te
De minister van justitie wist voorts een
Jseoordeelen, wie hare belangen in dit opzicht al tweede verbeterde uitgaaf der wet op de zoodan niet behartigen wilden. Reeds in Mei genaamde „vrijheidsbeneming"
te doen aan1889 hadden zij daartoe een reeks van ont- nemen en een regeling
het dragen van
van
werpen ingediend, strekkende: tot afschaffing wapenen. In het eind des jaars zond de
van den zoutaccijns, van de patentbelasting minister Rujs ean
nieuwe regeling in van
en van de 38 opcenten op de overdrachts- faillietenrecht, reeds in
1887 ontworpen door
rechten van onroerend goed, welker opbrengst de Staatscommissie,
welke
in 1880 was benoemd
zoude worden opgewogen uit eene progresde herziening van het Wetboek van
.voor
sieve inkomstenbelasting, waarbij ook met de
Koophandel
grondbelasting in zekere mate rekening werd bonden werd.en in het najaar van 1890 ontgehouden. Reeds in de afdeelingen toonde
De moeilijkste taak had de minister van
zich de rechterzijde volkomen ongeneigd zulk
oorlog
te vervullen. Nadat hij een regeling
een begin van belastinghervorming aan te der inkwartiering
en van hot militair hooger
nemen uit de hand der tegenpartij, en toen
onderwijs
a.
(o.
met
stichting eener cadeteindelgk in Maart 1890, de voorstellen in
behandeling kwamen, werd na langdurige be- tenschool) had tot stand gebracht; droeg hij
raadslaging het hoofdbeginsel-. art 1 der in Juni zijn legerwet voor, berustende op den
van den persoonlijhen dienstplicht.
inkom-tenbela-tingwet
door de antiliberale grondslag
De minister Bergansius had zich dus
meerderheid verworpen.
Van den minister van financiën vernam men niet laten weerhouden door de dreigementen
en bedenkingen, welke de
bij dit debat niets anders dan
kiezersvage beloften. bonden en vele Katholieke Katholieke
bladen reeds vooraf
Maar tevens vertoonde zich bij de regee- tegen
de afschaffing der plaatsvervanging hadringspartij, ten opzichte der belasting van den doen
hooren. Na de indiening van het
het roerend kapitaal, een zóó sterk verschil
ontwerp
nam
dia bewegiug in heftigheid nog
van gevoelen, dat aan een „gezamenlijke toe en
een
groot
actie" op dit gebied niet meer te den- vaardigden vond deel der Katholieke afge°
er aanleiding in, denMinisken viel. In den nazomer kwam toch ter
hun
vertrouwen
te ontzeggen en tegen
even het gerucht, dat de Minister weldra sijn begrooting
te
stemmen.
Scherpe wooriets in dien geest zou voordragen, namelijk
«en soort van zegelrecht op effecteD. In plaats den werden gewisseld tusschen de beide deelen
der
en ook tusschen de Katholiedaarvan echter verschenen in 't eind van ken rechterzijde
van
onderling,
welke een deel onder leiding
Augustus twee andere voordrachten: een tot
van don heer Schae p m a n bovenal
hecht
verla_inS. van de hoofdsom der aan het bondgenootschap
met de antirevolugrondbelasting, en het tweede tot ve.rui__in°- tionaire partg.
Welke van beide richtingen
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gemeenten, o. a. de overhand zal behouden, zal het jaar 1891 voorstel der regeering tot splitsing van den heethoofdige radicalen, die in de Kamer door al in voldoende hoeveelheid te verkrijgei
n. 121). van Let belastinggebied der der
opcenten op ons loeren. Zijn voorganger maakte het steeds landbouwraad in een Duitsche en een Czechi- hun verbond met de conservatieven den toen ware. Daarenboven moet de persoonlijk<.
door aanzienlijke voiuoogiug

—
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DIEDERICHS.

wordt ver-

diezelfde belasting en invoering van opcenten duilelijker, hoe zwak en wankelend na de
-ommcr bestaat uit twee bladen. op het patent; regelingen die, hoewel voer herziening der schoolwet het bondgenootdo iiuanciën van vele gemeenten niet onvoor- schap der antiliberalen is geworden. Bij de
deelig, een verbetering der rijksbelaslingen verkiezingen te Goes en Delft bleven zij nog
nog veel bezwarendcr zullen maken. Met name ééne lijn trekken; maar het is wel de vraag
zal do verlaging of afschaffing der mutatie- of dit ook 't geval zou zijn geweest, wanneer
rechten er door worden verijdeld, een maat- de kiezers in het einde, in praats van het begin
regel waarop ook de Landbou-commissie heeft des jaars waren opgeroepen.
aangedrongen in het belangrijk, maar weinig
De parlementaire arbeid, welke toch al niet
bemoedigend eindverslag, dat zij in September
uitbracht. Behalve tal van beloften omtrent bijzonder vlotten wilde, werd in het najaar
herzieningen, die telkens van elkander afhanke- eenige weken afgebroken door een ongunstige
lijk werden gosteld, waren die beide ontwerpen wending, welke in de laatste dagen van Sep't eenige belangrijke wat de minister Godin tember onverwachts in den toestand des Kode Beaufort in bijna drie jaren voor de nirigs kwam. Wel waren geruchten verspreid
de
belastingverbetering heeft voorgedragen. Zalfs alsof die toestand reeds lang zou geduurd
Gedenk de armen, die in dezen langen winter een voorstel tot een gewijzigde heffing der hebben en de Koning opzettelijk van de buiinvoerrechten moest onafgedaan blijven, omdat tenwereld werd afgesloten gehouden; en die
bitter lijden.
Giften worden in ontvangst genomen door ds Minister in gebreke bleef hot Kamerverslag geruchten werden zelfs op oven opzichtige als
don Burgemeester van Amsterdam, de be- te beantwoorden.
onhandige wijze tot een wapen tegen de
verschafte
arbeid
zijn
Meer voldoeoing
tot Ministers en 's Konings naaste omgeving gestuurders van Liefdadigheid naar Vermogen
en de directie van bet Handelsblad.
verbetering der pensioenwetten voor bur.eiijke bezigd en tot een aanval op den groudwetOntvangen _ijn bij het Handelsblad: J. K. f IOOj ambtenaren. De voorstellen, door een _-____>- tigen regeeringsvorm. De waarheid is, dat
"IL U. P. f 10.5P; E. f 10; N. N. f 4.50; van een commissie vroeger ontworpen en door den vode Koning nog tot het eind van September
(.ribbeltjes spaarpot f 5; van de zes sehlemi en rigen Minister, den heer 810 e m, voor invrij
geregelJ, zij 't ook zonder persoonlijke
t 0 00; M—rianus de Vries, voor Brool on Koffie 25
het
don
heer
diening
gereed
gemaakt,
gelukte
aanraking
met de Ministers, zijn grondwettige
dubbeltjes, f 2.50; Castor, met versje, f 0 50; H. M.
I. en W. f 0 25; O. J. A. K. f 1.23V.; van Godin de Beaufort, met niet onbelang- plichten had kunnen vervullen.
Cassy f i; van Hum-hum f 1; Alfer en Wala f 1; rijke wij-gingen, te doen aannemen. De geDe nieuwe aanval der ziekte maakte weldra
BUS voor kindervoeding f 7.95; (JKFvW voor wichtigste daarvan is wel, dat hetruime over- gelijke voorziening noodig, als reeds in April
Jdndervoeilin»- 1' 25; G voor brood- en koffic-uitdeelinj;
z_l strek- 1889 hal moeten genomen worden. De verf 10; van extra loon voor extra werk voor kinder" schot vau hetvoormalige pensioenfonds
weduwen
en
weezen eenigde vergalering der Staten-Generaal moest
ken,
om niet alleen den
voeding f 5, voor Liefdadigheid f 5.
hulp
ta
den 28sten Octobor den Koning buiten staat
komen,
der
ambtenaren
voortaan
te
Bij mr. G. VAN TIENHOVENT: Postwissel Ambetrekkingen
der
nagelaten
de regeering waar te nemen, en op
maar
ook
den
verklaren
10;
sterdam JG f
uit Guemsey f 2.12; Onbekend,
Nieuwjaarpgif t f 25; v. K. f 10; A W, motto Meinse va- rijksdienaren die reeds zijn overleden. Voor voorstel van den Raad van State, die het
mijn baas f 1; 11. O f25.
deze waduwen laat het jaar 1890 althans aan- koninklijk gezag tijdelijk had aanvaard, beLij J. H. A. A. KALF F: T T f 5; E T f 6; G f 1; gename herinneringen achter. Hetzelfde geldt noemde de Vertegenwoordiging den Uden
Lij A. VAN EIK: Sans atout f 2; J f 25; Q Q f 25; van d« werklieden op Rijkswerven, voor wier November H. M. de koningin Emma tot
JAM f 25.
lot bij de wet van 18 Juli 1890 is gezorgd, Regentes van het Koningrijk. Drie dagen
'■tl Mr. LOD. S. BOAS: //De armen ljjden grooten een gunstige post op het overigens niet zeer nadat H. M. den eed had afgelegd, in den
noot, Bn hunkeren naar vuur en brood" f «.£0; hooge credit van den minister van marine.
ochtend van 23 November, verspreidde zich
Jo--r_.es C f 5.
De vrije vaart op het Nooidzeekar.aal kwam de tijding door het land, dat de laatste KoBij W. COSTBR: Voor thans noodlijdendenf 500;
mot 1 Juli tot stand, maar de m'uitter vau ning uit het roemrijk huis van Oranje-Nassau
fan een zieke f 20; S f 10.
financiën zorgde, dat de gemeenten Amsterwas overleden. Met groote praal had den
Bij F. C. P. BOTERHOVEN DE HAAN: v R
Zaandam
en
Westzaan
deze
4den
opheffiug
December de uitvaart plaats en vier
dam,
60; Ernst Lang f3420 on lu centimes; Mw. N H
1('; NN door tue_che_komit van J. 0. Lomsns van een belemmering vóór de scheepvaart dagen daarna verscneen de Koningin-Weduwe
1 l'O.
mossten afkoopen.
wederom to midden 's lands afgevaardigden,
Bij R. STOEK: VT f 10.
om den eed af te leggen als Regentes en
Den voornaamston arbeid van het jaar, waar- voogdes, tijdens de minderjarigheid harer dochTEN KANTORE VAN HET GENOOTSCHAP,
Raamgracht i. Errata in de vorige opgave: N N gaf toe ook do minister van financiën zijn mede- ter koningin Wi Ihel m i n a der NederlanReen beschikking over 50 roggel—'ooiUd, doch over werking had te verleenen, verrichtte de den. Van alle zijden ontving H. M. ondubaOO stuks.
minister van waterstaat, handel en nijverheid, belzinnige blijken van trouwe toegenegenheid.
In do opgava van den heer A. van Eik stond de heer II avol a a r, door het tot stand Hot Nederlandsche volk toonde dat het, bij
°P 3 Jan. '9i abusievelijk vermeld een gift van P P
brengen eener aodsre spoorwegexploitatie. zijn gehechtheid aan het grondwettig koningals ’25; dit moet zijn ’5O.
de Rhijnspoorwegmaatschappij schap en met zijn ontwikkeld zelfbestuur, zich
Verder kwam in: motte: wegons de strenge koudo De lij oen vau
Staat
voor een prijs die menigeen veilig acht onder de regeering eener Koningin.
kocht
do
f 1.50; W 6 paar witte kousen; van een kantoorbediende ter navolging f 2.r,0; motto: Oh, Yes, te hoog voorkwam, doch wegens hare groote
De Tweede Kamer kon eerst in de tweede

Extra wintergave aan

’

Het KwAniAAL kost voor Amsterdam f 6.-, voor andere plaatsen in Nederland 7.- bij afzonderlijke zending
Eén Ochtendblad of Avondblad 5 Cents.
ta f 6.- by gelijktijdige verzanding van Ochtend- en Avondblad.
0.25.
Advertehtien: I—s regels brevierletter
1.80 met inbegrip van Bewijsnommer, elko regel meer
IbgezO-DII- MedidmlikgE- :
0.50 den regel. Aanvrage en vermelding van Liefbeoi_u>n f 0.15 d«n rogel.
Eene bepaalde plaats in hot blad, door Inzenders voor hunne Advertentie opgegeven, wordt niet gewaarborgd.

week van December eon aanvang maken met
den begrpotingsarbeid. Hoewel van een algomeen staatkundig debat, behalve door de
tegenstanders der legerwet, werd afgezien, kon
de Kamer met dien arbeid toch niet gereed
komen. De behandeling van hat hoofdstuk
Koloniën bleef tot hot nieuwe jaar bewaard
en reeds binnen weinige dagen zal vermoedelijk op het Binnenhof de hooge politiek
de gemoederen in beweging brengen.
Het jaar 1891 zal nog in menig opzicht
een jaar van agitatie zün. De legerwet,
die in 't voorjaar vermoedelijk aan de orde
komt, wacht een zeer hartstochtelijk debat.
En zoo do stedenwet, ook door prof. Buyjs
dezer dagen „een partijplan in den slechten
zin van het woord genoemd," inderdaad in behandeling komt en de vuurproef in de Tweede
Kamer doorstaat, zal zij vermoedelijk een ander
lot bij de Eerste Kamer ontmoeten. En dan
volgen de verkiezingen, die zullen beslissen,
of het land wederom gedurende eon tijdperk
van vier jaren aan de geschillen tusschen
Katholieken en antirevolutionairen, d. i. aan
stilstand, zal ten prooi big ven.

Buitenlandsch Overzicht.

Met het oog op de aanstaande verkiezingen
voor de Cortez is de verkiezingsstrijd in
Spanje reeds in vollen gang.
De conservatieve partij, in overleg natuurlijk
met het conservatieve ministerie, dat nu aan
het bewind is, heeft als haar program bekend
gemaakt: vermindering' der uitgaven; consolideering der vlottende schuld door het sluiten
van een leening in dit jaar; reorganisatie van
leger en vloot, waardoor de weerkracht des
lands zal worden vermeerderd, zonder dat ver-

sche afdeeling hervat.
De beslissing in den strijd tusschen Duitschers en Czechen moet in deze zitting vallen.
Indien het den Jong-Czechen gelukt de aanneming van het bekende Duitsch-Czechisehe
vergelijk, waartoe ook de verdoeling van den
landbouwraad behoort, te beletten, dan vervalt
de geheele grondslag, waarop graaf ïaaffe een
regeeringsmeerderheid in den Rijksdag wilde
vormen. Over de plannen, welke cic regeering
iv dit geval heeft, zijn weer allerlei geruchten in omloop. Daarbjj wordt ook weer
gezegd, dat graaf ïaaffe voornernens is zich
bij de liberalen aan te sluiten en zich den
steun der liberale oppositie wil verzekeren,
Hiervoor zou dan de conservatieve minister
van landbouw, graaf Falkenhaym, opgeofferd
en docr den gematigd-liberalen graaf Coronini
vervangen worden.

aangevon, nog eenigszins binnen de perken dienstplicht op den duur het gehalte van het
leger aanmerkelijk verbeteren, wanneer ei
worden gehouden.

BINNENLAND.
Legerwet.
De commissie, die aan het bestuur der
Liberale Unie voor de eerstvolgende alg. vergadering praeadvies heeft uitgebracht over de
legerwet (zie 2e blad), stelt in de uiteenzetting van hare meening op den voorgrond,
dat de noodzakelijkheid eener versterking van
onze weerkracht door nagenoeg niemand, voorzeker door geen deskundigen betwijfeld wordt.
Nu door de grondwetsherziening de beletselen,
die aan zoodanige herzieningin den weg stonden, zijn verdwenen, deed de ïtegeering slechts
haar plicht door de indiening der legerwet. En
het is de plicht der liberale partij, elkeregeering
te steunen, die er ernstig naar streeft zonder
overmatigen druk der natie ons eene aan onze
volkskracht en geldmiddelen volkomen geevenredigde weerkracht te water en te land
te verzekeren.
By de beoordeeling van het wetsontwerp
heeft de commissie vóór alles haar aandacht
gewijd aan Nederlands plicht in oorlogstijd,
wijl er nog zooveel dwaling bestaat omtrent
hetgeen ter vervulling van dezen plicht moet

Voorloopig verdienen deze geruchten weinig
geloof. Een verbond tusschen den stren g-conserve.t.:,rv.n minister-president, die tien jaren
lang een anti-liberale politiek volgde, en de
liberalen, die hem steeds zoo hevig hebben
bestreden, zal zeker niet zoo gemakkelijk tot
stand zijn te brengen. In den Bobeemschen
Landdag moet nu spoedig de beslissing worden genomen en natuurlijk zal deze grooten
invloed oefenen op de plannen van graaf
Taaffe. Het waarschijnlijkste is dat graaf
Taaffe in elk geval eerst den uitslag zal afwachten van de algemeene Rijks lag-verkie- geschieden.
In de eerste plaats dient dan gewaarschuwd
zingen, welke in de eerste helft van 1891
de voorstelling van velen, als zou de
tegen
moeten gehouden worden.
inrichting van ons defensiewezen door beperHet geschil over de visscherij in de Behring- king tot het allernoodwendigste den^waarborg
zee treedt meer op den voorgrond, naarmate moeten geven, dat aggressieve plannen ons
het jaargetijde voor de robbenvangst nadert. vreemd zijn.
Ofschoon het bij de bestaande politieke verDe visschers in Columbia maken hun vaarwel niet waarschijnlijk is, dat een
houdingen
tuigen gereed en zijn voornemens, evenals
ons zal willen annexeeren,
mogendheden
der
gewoonlijk, ter robbenvangst te gaan, daar zij
onwaarschijnlijk, dat wij
is
niet
gansch
hot
rekeuen op de bescherming der Engelsche
tusschen
andere mogendhebij
botsing
een
vloot.
Volgens de New- Vork Herald rekenen de den met de wapenen onze neutraliteit zulDaarvoor moeten
visschers niet tevergeefs op Engelands hulp. len moeten handhaven.
krachten
inspannen en de
wij
onze
uiterste
De Engelsche gezant te Washington, sir Julian
zijn nagekomen,
eisch
of
dien
beoordeeling
wij
Pauncefote, heeft den minister van buitenland- hangt
af
ons
van onze verbelieven,
niet
van
sche zakeD, Blaine, geantwoord op zijn mededoch derden,
goelijking
eigen
tekortkoming,
van
deeling, dat de Amerikaansche regeering het
zullen
in
dit opzicht
partijen,
de
oorlogvoerende
voorstol der Engelsche regeering om het gebeslissen.
schil door een scheidsrechter te laten uitmaken
Neutraliteit toch is wat anders dan onparniet kan aannemen. De gezant verklaarde den
Men zou onpartijdig zijn, wanneer
tijdigheid.
heer Blaine, dat de Engelsche regeering zich
men
dienste
van beide oorlogvoerende
ten
met geweld zal verzotten tegen de inbeslagpartijen
zijne heirbanen openstelde;
gelijkelijk
neming van Engelsche visschersvaartuigen
buiten den bekenden afstand van 3 mijlen van doch daardoor zou juist de neutraliteit gede kust, gelijk de Amerikaansche douanen- schonden worden.
Neutraal houdt een mogendheid zich, wankotters reeds eenige malen hebbeu gedaan.
neer
zij, na voorafgaande verklaring, zich
De New-York Herald beweert deze medeonthoudt van hetgeen rechtstreeks of
geheel
goede
bron te hebben vernomen
deeling uit
zijdelings
op de oorlogskans van invloed zijn
gelijker
en deelt te
tijd een telegram mede
kan.
Dan
echter moet zij teven» gereed zij n
van denzelfden inhoud door zijn berichtgever
iedere
poging
tot inbreuk op hare neutraliteit
uit Ottawa gezonden. Dit tweede telegram
af
krachtdagig
te slaan. Verzet zij zich, doch
dient natuurlijk om te doen zien, dat ook
bleek
niet
van
alleruiterste
krachtsinspanning,
de regeering van Canada reeds bericht van
volkenrechtelijk
grond zijn
er
zou
voldoende
de boodschap van den gezant heeft ontvangen.
om haar in den oorlog te betrekken. Dit
De heer Parnell is van zijn reis naar beginsel wordt uitdrukkelijk uitgesproken door
Frankrijk te Dublin teruggekeerd. Parnell gezaghebbende leeraars van hot volkenrecht
bezocht den burgemeester van Dublin en eenige als Calvo en Geffcken.
Het volkenrecht laat geen andere keuze
andere zijner invloedrijke vrienden en keert
neue_. oi' morgen naar Boulogne terug, ten dan: krachtige inrichting onzer verdedigingseinde een tweede conferentie te hebben met middelen te water en te land of ondergang.
Een sterk leger is niet het zekerste middel
den heer O'Brien.
Te« Londen blijft het gerucht aanhouden, om ons in den oorlog te betrekken, doch
dat er nog kans is op een schikking, en om ons, bij inbreuk op onze onafhankelijkheid,
wel zoo, dat de heer O'Brien als leider deugdelijk te weer te stellen, lichtvaardige
der partij optreedt, terwijl de heer Parnell schending van onze neutraliteit te voorkomen
oogenschijnlijk terugtreedt, maar inderdaad en een waarborg te geven voor het ongostoord
behoud van den vrede. Het is dus een belang
invloed op de partijleiding blijft oefenen.
voor het geheele land, niet slechts voor het
achter de liniën gelegen gedeelte. Wat nu
het stelsel van legervorming betreft, dit moet
De Senaatsverkiezingen in Frankrijk. naar binnenvertrouwen inboezemen, naar buiten
Gisteren zijn in Frankrijk de verkiezingen ontzag wekken.
Tegen het Zwitsersche^ stelsel met algegehouden tot aanvulling van den Senaat,
waarvan 79 leden zjjn afgetreden, terwijl meenen oefenplicht heeft de commissie overbovendien in twee vacatures door sterfgeval, wegend, bezwaar, omdat het daardoor verkregen
in het departement Oöte-d'Or en het Noorder- leger een deugdelijke kern mist en aan] tucht
departement moest worden voorzien. In het en organisatie veel te wenschen laat. Zelfs
geheel moesten dus 81 senatoren worden ge- officieren van het Zwitsersche leger keuren
kozen.
het stelsel ten eenemale af.
Al moeten wij tot grondslag voor onze
Deze verkiezingen werden gehouden in 30
departementen, volgens de alphabetische lijst landsverdediging algemeenen weerplicht aanvan Ome tot Yonue, welkesamen 24724kiezers nemen, voor de vorming van het leger moet
tellen. Kiezers voor den Senaat zijn in de men met de financieele krachten en de maateerste plaats krachtens hun ambt da leden schappelijke belangen des volks rekening
der Kamer, benevens de leden der provinciale houden. Een leger van behoorlijke sterkte
en arrondissementsraden en voorts de afge- kan men verkrijgen door hooge jaarlijksche
vaardigden, die door de gemeenteraden hiertoe contingenten met korten diensttijd of door
worden gekozen. Het aantal kiezers is dus lage contingenten met langen diensttijd. Beide
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hooging der belastingen noodig is; verhooging
der invoerrechten en krachtige bestrijding van
alle anti-djnastieke beweging met handhaving
van alle nu geldige vrijheden, binnen de
perken, door de wet hiervoor gesteld.
Dit is het vrij vage program der conser- zeer beperkt, zoodat de vier Seine-departevatieve partij, wat de binnenlandsche aange- menten, waartoe ook Parijs behoort, samen
legenheden betreft. Ten opzichte van het bui- slechts 5000 Senaatskiezers tellen.
tenland wordt beloofd onzijdigheid bij verOnder de candidaten, die zich voor deze
wikkelingen in Europa; waakzaamheid bij den Senaatsverkiezingen hebben aangemeld, telt men
loop van zaken in Marokko en handhaving 11 leden der Kamer, die de voorkeur geven
van Spanje's koloniale rechten en aanspraken aan een zetel in den Senaat. Dit komt, omdat
de Kamerleden slechts voor vier, en de Senatoin alle werelddeelen.
Behoudens de aankondiging eener bescher- ren voor negen jaren worden gekozen, terwijl
mende handelspolitiek, behelst dit program zij toch dezelfde som jaarlijks als vergoeding
niets nieuws. Ook de vorige liberalo minis- ontvangen. Daarbij komt ook nog dat ecu
teries hebben steeds reorganisatie van de strijd- verkiezing voer de Kamer, welke volgens het
krachten en de geldmiddelen beloofd, doch al algemeen stemrecht geschiedt, zeer duur
is,
hun pogingen om deze beloften te verwezenterwijl ecu Senaatsverkiezing slechts geringe
lijken zijn steeds vruchteloos gebleven. Ver- onkosten veroorzaakt. Vandaar dat
vele
moedelijk zal dit ook wel met het conser- Kamerleden de
voorkeur
aan
deu
geven
vatieve Kabinet-Canovas het geval blijken.
Senaat.
Intusschen is reeds met 1 Jan. het verDe Senaat bestaat voor een vierde deel
hoogde tarief van invoerrechten in werking uit leden, die voor hun leven benoemd
getreden. Engeland en Duitschland lijden door de nationale vergadering van 1875. zijn
Indaardoor geen groot nadeel, maar voor Frank- dien een der voor zijn leven
senabenoemde
rijk, dat jaarlijks veor 62,000,000 francs in- toren sterft, wordt door de gewone
verkiezing
voert, is de zegepraal van het beschermend tn deze vacature voorzien. Vandaar
dat het
stelsel in Spanje een groot verlies. De Fran- aantal, van deze senatoren reeds
aanmerkelijk
sche regeering, die zelve het protectionisme ia verminderd en
allengs geheel zal verdwijnen.
tot het uiterste drijft, heeft echter geen recht
Voor de nu vacante 79 zetels werden
hierover te klagen.
gekozen 75 republikeinen en 6 conservatieDe liberalen zijn nog niet gereed met hun ven, zoodat
de republikeinen 10 zetels wonprogram. De leider der liberalen, de vorige non.
Dit
is zeker een voldoening voor derepubliminister-president Sagasta, heeft geweigerd keingche partij,
vooral omdat tet de gekozenen
samen te gaan met de republikeinen, tot groote
leden
hun
voornaamste
leiders behooren, o. a.
verontwaardiging van den heer Castelar, die de
nu op eigen hand met zijn aanhangers ten in hoeren Jules Ferry en De Freycinet, die
de Vogezen en te Parijs hun conservatieve
strrjde zal trekken. Naar alle waarschijnlijk- tegenstanders
uit het veld sloegen.
heid zal de handhaving van
den vrijen
in de verhouding der politieke
Verandering
handel wel de hoofdschotel zijn van het partijen
zal
echter
deze verkiezing niet brenliberale program. Of deze etrijdleuze echter gen. De
en Bonapartisten hadmonarchisten
onder de tegenwoordige omstandigheden ter den toch
reeds
in
den
Senaat
slechts een zoo
overwinning zal kunnen voereD, is zeer onzeker, geringe minderheid
te
hunner
beschikking,
vooral nu de voorstanders van bescherming dat het er
toe
weinig
of
de
doet,
republikeinop het kussen zitten en de verkiezingen zullen sohe
grooter is geworden.
meerderheid
iets
leiden. De verwachtingen der liberalen ten De verhouding tusschen de republikeinen onopzichte van den aanstaanden strijd bij de derling
blijft ook dezelfde. De Senaat blijft
stembus ziju dan ook niet hoog gespannen, ook nu een voorwerp
van afkeer voor de radicalen en het behoudend lichaam, dat allengs zijn
De Boheemsche Landdag is weer bijeen- invloed begint te verliezen, maar zoolang hrj
gekomen eu heeft de behandeling van het bestaat, dienst zal doen als rem, waardoor de
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onder de recruten een groot aantal beter opgevoede en bster onderwezen jongeliedui.
voorkomen.
Doch ook de beginselen van rechtvaardigheid en maatschappelijk belang eischen onafwijsbaar dat een ieder persoonlijk zijn dienstplicht vervulle.
Dat de zware verplichting van den militairedienst onverbiddelijk gelegd wordt op d_
schouders van den mindergegoede, terwijl de vermogende zich daarvan loskoop
voor eene ajom gelds, is een toestand di
niet langer geduld mag worden.
Die dienst moet erkend worden als een plicht,
zoo zwaarwichtig, dat geen ander dien voo;
den aangewezen man vervullen kan. Het bestaande stelsel wekt bij de minder gegoedei
eene ontevredenheid, gevaarlijk omdat zij

rechtmatig is.
De bestrijding die de persoonlijke dienstplicht in de laatste maanden ondervonder
heeft, is het sprekend bewijs voor de juistheid der opvatting, dat de dienstvarvanginj.,
een maatschappelijke onrechtvaardigheid is.
Schering en inslag toch van die bestrijding
is de noodzakelijkheid om de jongelieden t.
onttrekken aan den „verpestenden" invloed
der kazerne. Die belangstelling in het kazerneleven, die vrees, dat de recruten daar zedelij t
bedorven worden, is regelmatig gestegen mede vermeerdering der kansen op de invoerin»
van persoonlijken dienstplicht.
Zoolang de meer gegoede standen nog nie;
dachten aan de mogelijkheid, dat ook hunne
kinderen de kazerne zouden moeten betrekken
was belangstelling in het lot van den soldaa
een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel. Thanfc
vormen de vertoogen, dat het kazernelever
en de zedelijke toestand van den soldaat
verbeterd moeten worden, eene vaste rubriek
in de kolommen van sommige anti-liberals
organen. Waarom? Omdat men er zich bi
neerlegde dat de minder door de fortuin be
voorrechte jongelieden aan een hard leven ei
aan groote verleiding werden blootgesteld,
zoolang men zelf daarmede niet rechtstreek
te maken had, terwijl men, nu de persoonlijke
dienstplicht iv aantocht is. die bezwaren zoc

levendig gevoelt, dat men hoopt door hunne
overdreven schildering de gevreesde hervor-

ming tegen te houden.
Tot staving dezer opvatting beroept de
commissie zich op het vlugschrift van he
Kamerlid Ree kers, getiteld „Nabetrachting'
en in 1889 verschenen.
SDe heer Reekers toonde daarin aan, dat
de dienstverhanging, in strijd met de eischer
van recht en vaderlandsliefde, verdedigd word:
in het vermeend belang van zekere maat-

schappelijke kringen.
Het vermeend belang; want volgens de com
missie behoeft het geen betoog, dat het werkc
lijk belang, ook der meervermogenden, d
invoering van den persoonlijken dienstplich
eischt.
Als men nadenkt over de gevaren, die eer
leger, waarvan de soldaten geheel, het kade
nagenoeg geheel uit de kringen der niinver
mogenden voortkomt, voor het geordend staatK
leven kan opleveren, dan getuigt het van ver
regaande verblinding, dien toestand te willen
bestendigen. In het bestaande stelsel is il
dienst een last, dien ieder die betalen kaï
van zich afschuift. Hoe dan te verwachte
dat zij die dat niet kunnen doen, met opgewektheid hunne taak zullen vervullen? Da
zij met volle kracht zullen optreden bij d
handhaving der orde ünnenslands, wannee
personen, die bij de verstoring dier orde nie
minder dan zij,
let mon op gegoedheid
betrokken,
zijn
meer
de handen over elkaa
vouwen? Dat zij het oor zullen sluiten voo
inblazingen van de belagers der bestaand
orde van zaken, als zij gevoelen, dat voor hei
die bestaande orde van zaken een onrecht
vaardigheid is?
En dan wil men beweren, dat de persoonlijke dienstplicht anti-nationaal is! De com
missie kent geen meer anti-nationaal leger dai
een leger naar het tegenwoordige stelsel, ei
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zou niet weten welk stelsel meer nationaal zoi
kunnen heeteD, dan dat waarin alle maatschappelijke schakeeringen in het leger vertegen woor
digd zijn. Dat meer dan 2/6 der natie zou gekant
zijn tegen v den persoonlijken dienstplicht, ii
eene bewering, die aan de commissie gehee
onjnist voorkomt. Zeker volgt hare waarhei'
niet uit het feit, dat eenige anti-liberale blauitersten hebben hunne nadeelen en volgens de den haar zonder eenig bewijs uitspreken.
Bezorgd maakt mon zich verder, dat de
commissie is het stelsel der Regeering, dat
persoonlijke
dienstplicht ons den weg zal optusschen
het
rechte
midden
daar
bewaart, het
meest aannemelijk. Het jaarlijksch contingent leiden van het militarisme in strijd°met 'den
Nederla_dschen volksgeest. Doch hoe kan een
is daarbij betrekkelijk laag, zelfs is percentsgewijze in verhouding tot de bevolking het con- leger, dat het gansene volk vertegenwoordigt,
tingent der tot volledige oefening opgeroe- militaristisch zijn, als de geest van dat volk
penen lager dan bij het tegenwoordige stelsel; anti-militaristisch is?
Daar geen der voordeolen, door de comalleen is er een kleine verboogie g, als men ook
de voor drie maanden opgeroepenen in rekening missie aangewezen, zou bereikt worden, als
brengt. Wegens het lage cijfer van het contin- men, de plaatsvervanging afschaffende, de
gent moet de diensttijd eenige verlenging onder- nummerverwisseling bestaan liet, zoo meent
gaan. Doch deze is weinig drukkond, als zij dezen van zekere zijde aanbevolen „middenmen overweegt, dat daardoor de tienjarige weg" ten sterkste te moeten ontraden. Daarentegen kan er, meent zij, geen overwegend
scbutterdienst vervalt.
Na in enkele trekken de verdere organisatie bezwaar zijn tegen de dienstvervanging van
van het leger uiteengezet te hebben, komt de den eenen broeder door den anderen, die de
commissie tot een bestrijding van het stelsel Regeering wil vergunnen.
De commissie stelt verMer in het licht dat
van wijlen gen. Reuther. Naasteen veldleger met
door
de Regeoring op velerlei wijze er naar
beperkte contingenten wil dit een volkswaden druk zoo weinig voelbaar to
gestreefd
pening tot verdediging van onze forten en is
mogelijk
is.
liniën. Wij zouden daardoor een leger krijgen, maken als
Zij heeft er blijkbaar naar gestreefd de
dat te koit schiet in sterkte, gehalte en geoefendheid, en de volkswapening zal blijken kosten der nieuwe regeling zoo weinig mogelijk
niet in staat te ziju onze sterkten tegen ge- te doen stijgen. De wet zal ons een leger
verschaffen, tweemaal sterker en van beter
regelde legermachten te verdedigen.
Wat den persoonlijken dienstplicht betreft, gehalte dan het tegenwoordige, en, in plaats
verworpen door generaal Reuther, aanvaard van de schutterij, eene landweer van 50,000
even bruikbaar als het leger
door de Regeering, de commissie juicht de in- man, ongeveer
wordt
de
begrooting slechts verhoogd
zelf.Toch
voering er van levendig toe.
de gemeentebudgetten
terwijl
1,550,500;
met
Zij is overtuigd daarbij de tolk te zijn van
de
van
onkosten
voor de schutteontlast.worden
de overgroote meerderheid der liberale partij, rijen
228.000),
eu
de schutters
(ongeveer
bepaaldelijk ook van het gevoelen der Liberale
de
en
de
dk
uitgaven
zelf
van
winstderving,
Unie, wier bestuur reeds iv zgn schrijven de dienst bij de schutterij medebrengt.
opnam
van 21 Dec. 1887 deze hervorming
Zijn onze budgetten voor oorlog en marine
als een der vier hoofdpunten in haar pro- te hoog voor onze tegenwoordige middelen,
gramma, [aan de kiesvereenigingen voorgesteld. dan mag het geneesmiddel zeker niet gezocht
De commissie legt er nadruk op, dat in worden in bezuiniging op onze levende strijdhet stelsel der Regeering reeds uit een militair krachten.
oogpunt de pers. dienstp. volstrekt noodig is.
Veeleer zou men kunnen deuken aan groote:
Daarbij toch is gerekend op een talrijk kader spaarzaamheid bij de uitgaven voor de doodi
uit de militie, dat alleen te verkrijgen is, als
weermiddelen, waaraan in de laatste twintk
de jongelieden uit de klassen, die thans in jaren zoo ontzaglijk veel
geld besteed is
den regel van het recht van dienstvervangmg zonder evenredige
ook
worden
onzer weerversterking
vervolg
ingein
het
gebruik maken,
lijfd. Want zonder zulk een militiekader zou dat baarheid, en voorts aan eene vermeerdering
leger veel te kostbaar worden, zoo het kader onzer inkomsten door eene billijke regelin;.

’ ’

ill_C.EM__._EN HANDELSBLAD van 6 JANUARI l*_9l
an ons belas „ngstelsel ia de» gèèöt van het
rogramms. der Liberale Cnie.
Ook; aen persoonlijken druk wil de Regee-ing zoo licht mogelijk maken.
Dit blijkt o.a. uit de volgende punten: dat
"le verlenging van den diensttijd tot 13 jaren,
korter dan bij de groote mogendheden en zelfs
'jij Denemarken, in vredestijd geen noemenswaarde vermeerdering van druk medebrengt;
dat de druk der schutterij wet geheel wordt
weggenomen ; dat door een doeltreffende
.samenvoeging van kleine gemeenten en door
de bepaling, waarbij de om verschillende
redenen vrijgestelden niet medetellen tot de
vaststelling van het contingent, do lotingskans
voor alle ingeschrevenen zooveel mogelijk
gelijk gemaakt wordt; dat de duur van den
eersten oefeningstijd zeker niet overmatig is,
vergeleken bij da eischen die onse naburen stellen; dat de tijd, door de militiewet van 1861
voor voortgezette oefening toegestaan, bij deze
wet met -l 3 is verminderd; dat de herhalingsoefeningen en de oefeningen der landweer tot
het strikt noodzakelijke zijn beperkt; en dat
<ie Regeering slechts een deel der beschikbare dienstplichtigen, welke niet voor volledige
oefening in aanmerking komen, tot korte oefening bij het leger (ter vorming van depottroepe_) wenscht in te deelen.
De geheele regeling van den dienst iv het
ontwerp is zoo weinig drukkend, dat de conimissio zich aelfs de vraag heeft gesteld, of de
geoefendheid van allen voldoonde verzekerd
is, waarbij het bapaaldelijk hare aan Jacht
ie-ft getroffen, dat, of.cho.n het ontwerp der
ïiegeering van de z.oweer gewichtige diensten
wacht, die zeeweer geene enkele maal tot
herhalingsoefeningen woidt opgeroepen.
Nog w\jst do commissie er op dat de druk,
Jien de persoonlijke vervulling van den dienstplicht medebrengt, daar zij den dienstplichtige
onttrekt aan zijne maatschappelijke loopbaan,
door vele bepalingen zoo dragelijk mogelijk
is gemaakt.
Lit de Militiowet zijn bepalingen overgenomen, waarbij de Ministers gemachtigd zijn
len verlofgaager vergunning te goven tot ves-

tiging buitenslands. Vervallen is de bepaling,
waarbij de buitenlandsche zeevaart den verlofganger, die bij het leger dienstplichtig is,
nagenoeg onmogelijk gemaakt wordt. Worden
de bepalingen omtrent de vestiging buitens-

lands evenals thans in ruimen zin toegepast,
dan kunnen zij strekken tot opheffing der
bezwaren, die de persoonlijke dienstplicht medebrengt voor jongelieden, die hun werk buitenslands of in onze koloniën zoeken, doch het
is wenschelijk, dat do wet deze uitdrukkelijk

verordent.

Eene

groote verbetering acht de commissie
ook de wederinvoering der tijdelijke vrij-

stellingen.
Op verschillende wijzen heef t de Regeering
gezorgd dat de dienstplichtige zich zoo ongestoord mogelijk aan de opleiding voor zijn
beroep of ambt kan wijden.
De commissie wijst ten slotte met ingenomenheid op het beginsel in het wetsontwerp

gehuldigd, om de grenzen, waarbinnen de
onderdeelen der krijgsmacht kunnen worden
georganiseerd, niet te eng to stellen, zoodat
de mogelijkheid bastaat om, wanneer veranderde toestanden dit later mochten vorderen,
met deze wet eene daarmede overeenstemmende
inrichting aan het krijgswezen te geven.
Volgens haar zou het echter wenschelijk
zijn, speciale troepen te bestemmen voor de
dekking der mobilisatie en het afweren van
kleine vijandelijke troepenafdeelingen aan de
grenzen, hetgeen het Regeeringsvoorstel niet
doet.
Deze taak ware het best op te dragen aai
eene afdeeling van het actieve leger, welke,
altijd nabij de grens gelegerd, immer in
marschvaardigen toestand diende te worden

gehouden. Natuurlijk zou daarbij van de
ter plaatse beschikbare afdeelingen landweer
gebruik moeten worden gemaakt.
Samenvattende is de commissie van oordeel,
dat in 's land3belang het ingediend ontwerp,
in hoofdbeginselen ongewijzigd, wet behoort
to worden en dat het plicht is voor de liberale partij hare uiterste kracht in te spannen
ten einde een hervorming te doen tot stand
komen, die het rechtsbewustzijn bevredigt en
de weerbaarheid van ons volk in belangrijke
mate verhoogt.

Onteigening voor eene straat te

Amsterdam.

De Regeering heeft bij do Tweede Kamer
oen wetsontwerp ingediend tot onteigening
ten namo van do gemeente Amsterdam, van
eigendommon in die gemeente, noodig voor
den aanleg van ceno straat van het ontmoetingspunt van de Vossiusstraat en de Stadhouderskade, in zuidoostelijke richting naar
de P. C. Hooftstraat aldaar.
In de memorie van toelichting wordt medegedeeld, dat door do huurders van drie der
ter onteigening voorgedragen perceelen schrif-

telijk bezwaren zijn ingebracht, welke echter
alleen betrekking hebben op de nadeelen, die
voor reclamanten uit de onteigening zullen
zegt deRegeevoortvloeien. Doze bezwaren
overwogen
behooren
to worden bij de
ring
rogeling dor schadevergoeding.

—
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Tj. van Holkema.
Met leedwezen vernemon we het overlijden
/an den bekenden Amsterdamschen uitgever
Tj. van Holkema. In den vroegen ochtend van gisteren werd hij op slechts zevenen-veertigjarigen leeftijd aan zijn gezin en
nuttigen werkkring ontrukt. Een keellijden,
dat zich ten vorigen jare, nadat hij van de griep
was hersteld, openbaarde, maakte een einde
aan zijn werkzaam leven.
Zijn naam blijft verbonden aan menige uitstekende uitgave zooals Ter Gouw's „Geschiedenis van Amsterdam", Steelink's „Oude
Kunst", Arendzen's „Moderne Kunst", Rombouts „Schetsen uit onze Diergaarde". Verder voltooide hij Vosmaer's „Onze Schilders"
en Ten Brink's „Nederlandsche Letterkundigen". Van een ander hoogstbelangrijk werk
„Het leven onzer Voorouders" door mr. N.
de Roever, met zooveel toewijdende zorg ondernomen, mocht hij slechts de eerste aflevering
gereed zien.
Holkema was een ondernemend, nauwgezet en kunstlïevend man. Hij vond er
zijn genot in, jongen kunstenaars gelegenheid te geven hunne talenten te ontwikkelen.
Vandaar zijne talrijke uitgaven met platen
door Johan Braakensiek, Wilm Steelink en
Carl Dake en het maandschrift: „De Distel"
(thans voortgezet door Schalekamp), waarvoor een aantal jongeren de etsnaald opnam.
Zelfs aangekochte fondsartikelen, waarvoor
de houtsneden {aanwezig waren, zooals o.a. hot
geval was met de lange reeks jongensboeken
van Marryat, stak hij door nieuwe bewerking en gedeeltelijk nieuwe platen weer in
een frisch kleed.
Tot zijne meest bekende uitgavon behooren
verder nog Hofdijks „In het harte van Java",
de werken van Justus van Maurik, een reeks
meisjesboeken van P. J. en Suze Andriessen
»n bundels novellen van Fiora della Neve,
Xegers de Bijl en anderen.
Ondanks zijne drukke bezigheden, wist hij
mmer tijd te vinden voor de algemeene zaak.

Onafgebroken bekleedde hij eene plaats in
bet bestuur van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels en het
Bestelhuis; terwijl het welslagen der drie
tentoonstellingen op het gebied van den boekhandel vanwege de Vereeniging hier ter stede
en te Antwerpen gehouden, voor een groot
deel aan zijne voortvarendheid is te danken.
Door zijn rechtschapen levenswandel en
beminnelijk karakter had hij zich dan ook
een breede schaar van vrienden verworven,
zoowel ia den kring zijner vakgenooten als
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bepaald roekeloos, zoo niet misdadig om in tot hoofd der school te Menaldum (Chr. school) de
B. Feunema te Hommerts; te Nieuwveen (bus.
de privaat praxis de methode of liever de heer
school) de heer C. Quack te Driebergen; te Oosterzee
proefneming volgens de methode in praktijk de heer O. Broersma te De Wilgen, onder Boornberte brengen. De privaat-arts toch is niet altijd gum; te Meerland de heer Pc, F. 11 Bakker te
zeker van zijn tijd. Hij kan de injecties niet op J-ieawolda.
één tijdstip bij zijne verschillende patiënten doen
De Staatscourant van 4/5 dezer bevat het verslag
en is toch gehouden, ze gedurende het be- der commissie, in 1890 belast geweest me» het afnetrekkelijk lange reactie-tijdperk van uur tot men der examens in de Hoogduitsche taal (lager en
uur te observeeren. Dat nu is geheel on- middelbaar onderwijs), naar aanleiding van het kon.
besluit van 9 Aug. 1879. Evenals in 1839 was de
doenlijk en de privaat-arts, die zich aan de uitslag
voor deakte A middelbaar onderwijs zeer ongunuitoefening der behandeling volgens Koch's stig, waarom de commissie voorstelt e:>ne wijziging
methode waagt, handelt onvoorzichtig. Onmo- der wet die het mogelijk maakt, in het examenvoor die akt. eenige letterkundige kennis
daarbuiten. Zijn vroegtijdig verscheiden zal gelijk toch kan hij voorzien welko verschijn- programma
te nemen, in den geest der voorstellen van de
op
door velen van harte worden betreurd en in selen zich zullen voordoen. Ook bij die kranken, Hoogduitsche commissie van 18S3, zoodat de schya
bij welke met de uiterste voorzichtigheid de wordt weggenomen, alsof het examen slechts quantiweemoedig aandenken blijven.
injectie wordt gedaan en die zeer matig tatief verschilt van dat voorde akte lager onderwijs;
eene wijziging der wer, die de afzonderlijke
daarop reageerden, kunnen toch, zooals ik óf
akte A geheel doet vervallen. Laatstgenoemde stap
De Bell-Telephoonmaatschappij in 1890. zeide,
gevaar
ineens
dreigende verschijnselen zoude wal het meejt aanbeveling veriieajn
Het aantal geabonneerden der Ned. Bell- optreden.
De uitslag voor de akte B. was betrekkelijk gunTolephoonmaatschappij in de verschillende
Tot nog toe blijft het dus eene proefneming, stig, waarbij echter niet uit het oog mag worden
plaatsen waar zij talephoonnetten exploiteert die uitsluitend mag gedaan worden in de verloren, dat de commissie in haar beoordeeling zeer
bedroeg op 31 Dec. 11. 3565 waarvan 3528 hospitalen of privaatkliniekeo, in welke de toegevend is gewce.t. .Ij Zij heefi niet geaarzeld,
het diploma aan enk
candidaten toe te kennen,
telephoniseh aangesloten waren
behandelende arts of assistent steeds tegen- die niet in alle onderdeden ten volle hadden volTe Amsterdam waren op dien datum 1545 woordig is, en zo» lang wij niet meer absolute daan, maar wier examen ali geheel beschouwd de
toegetreden en 1523 aangesloten geabouneer- zekerheid hebben omtrent de behandeling of verwachting wettigde, dat zij door verdere studie
den. Vergeleken met de cijfers van 1889zijn den uitslag daarvan, moet elk privaatarts zich die leemten zouden, trachten »an te vullen. Te eer
heeft de Commissie daartoe vrijheid gevonden, daar
er thans te Amsterdam 37 geabonneerden daarvan onthouden. Bovenal blijft het zaak zij
maar al te goed bekend is met de bijzondere moeimeer aangesloten. Neemt men daarbij in aan- nauwkeurig, te individualiseeren, m. a. w. lijkheden, welke de studie derhistorische
grammatica
merking, dat gedurende 1890 84 abonnemen- iederen patiënt nauwkeurig te observeeren en enderletterkunle oplevert voor jongelieden,die veelal
ten opgezegd werden, doch dit aantal door te bestudeeren en op hoogst voorzichtige wijze zonder de gewenscute voorbereidi genzon»erdezoo
nooclige opleidingzich voor dit veel omvallende examen
nieuwe toetredingen geheel gedekt werd dan onder voortdurend toezicht de behandeling uit moeten
voorbereiden. Op de dringende noolzakelykheeft de maatschappij in 1890 121 nieuwe te oefenen.
keid van eene verandering in dien toeteand is door
aansluitingen tot stand moeten brengen.
Dit alles neemt echter niet weg, dat mijne de voorgangsters van deze c;ommissie zoo nadrukkelijk
Daarbij komen dan nog de vele nieuwe aan- opinie omtrent Koch's methode in het alge- gewezen, dat zg het overbodig acht, ook thans weder
dien aandrang te herhalen.
sluitingen voor geabonneerden ten gevolge meen zeer gunstig blijft. Welke bezwaren baar
van hunne verhuizing, voornamelijk in Mei en ook nog mogen aankleven, men bedenke, dat
De raad der gemeente Apeldoorn heeft beslofen:
November, welk aantal gedurende 1890 op zij nog slechts .hare eerste schreden _p den
de
jaarwedde der onderwijs ra en onderwijzeressen
ongeveer 150 kan gesteld worden.
weg ter volmaking» heeft gezet en dat zeker in de hoof lafdcjling Apeldoorn en Het Loo te verHet aantal te Amsterdam per telephoon nog veel zal opgehelderd en tot zekerheid ge- hoogen tot / 550, ca hun die in het bezit komen
behandelde telegrammen bedroeg in 1890 bracht worden door do nauwkeurige en eerlijke van hoofdakte en blijkea van ijver en geschiktheid
100
geven, eene verhooging van jaarwedde van
39,145.
Btudie van zoovele ernstige mannen, die met prij- toe
te slaan, tn wel na 3-jarige werkzaamheid
50
Het aantal gesprekken gevoerd tussshen
zenswaardige zelfverloochening en zonder eenina G j „en / 50.
de geabonneerden in gemeenten, die door in- gen kleingeestigen naijver de vo irschriften des en
tercommunale lijnon met elkaar verbonden meestors navolgen; ik geloof zelfs dat tot
zijn, bedraagt 49,528. Van dit aantal gesprek- zekere hoogte eene geheele omwenteling in
ken werden 21,516 uit Amsterdam aange- de behaudeling van verschillende ziekten het
Op den stal van een veehouder in den Uitweg te
kuoopt.
gevolg er van zal zijn.
Sloten (N. II) heeft zich een geval vn miltvuur
In 1890 werden door de maatschappij teleWat ik zag van de resultaten bij lupus
phoonnetten te Schiedam, Baarn en Hilver- vulgaiis kan mij niet anders dan bewondering voorgedaan. Het lijk van het dier is verbrand.
sum aangelegd.
doen koesteren voor do resultaten, die daarbij
Thans zgn telephonisch vorbonden de ge- verkregen zijn. Men moge nu zeggen, dat door
meenten : Amsterdam, Haarlem, Zaandam, de behandeling volgens Koch's methode de geDe dooi (?)
Zandvoort, Baarn, Hilversum, Utrecht, Amnezing tot nog toe slechts schijnbaar is, dat
wolkenvrachten,
Dreigende
die al een paar
hein, Rotterdam, Schiedam, Den Haag met waarschijnlijk slechts eene immuniteit is verdagen
uit
het
zuidwesten
kwamen
Scheveningen en Dordrecht.
kregen, van welke men nog niet wtet hoe losten zich Zaterdagavond plotseling opzetton,
in regen
lang die zal duren; toegegeven! Toch is het
Uit IJmuiden wordt ons geseind: De zeker, dat bij geen enkele tot nog toe ge- op. De wind draaide in enkele uren naar het
Koningin Emma is sedert Zaterdag omstreeks volgde methode absolute zekerheid bestaat, zuiden en w_rd later pal west; de thermo300 Meter verder gekomen en vordert zeer dat geene recidieve zal komen, en in ieder meter steeg tot weinige graden onder het
langzaam. De kolenvoorraad van het vaar- geval geeft geene bebandelingwijze zoo verras- vriespunt, de baronuter snelde achteruit
Zondagmorgen wekte ons het voor schaattuig is den vorigen nacht aangevuld. In de send snel zulk een gunstig resultaat.
senrijden
onuitstaanbare gedroppel en geplas
einden
der
veel
pieren
buitenhaven tot de
is
De geleerden mogen twisten over de al of
ijs, waar sleepbooten met moeite doorheen niet absolute zekerheid der genezing, de arme van overloopende goten en regenpijpen. Vaal
kunnen komen. Voor de binnenkomende lijder zal zeker dankend de handen omhoog was de lucht; een lauwe grijze damp hiug
Zes-en-dertig wees do thermometer.
stoombooten bestaat nog geen bezwaar.
heffen en den man zegenen, die hem verloste buiten.
Met een vaartje was de dooi begonnen!
van zijn ellendig misvormend lijden. En vrij
Het ijs op de grachten, in het Vondelpark,
* HAARLEM, 3 Jan. Voor eenigen tijd wendde zeker zullen in de toekomst, wanneer men reeds
zich de afdeeling Haarlem en omstreken van den
op de ba,nea dei Amsterdamsche IJsclub stond
VolksbDnd tot den Gemeenteraad, met verzoek eene in den aanvang kan optreden, de arme sturn- reeds 's morgens vol water.
Pogingen om dit
gemeentelijke gezondheidscommissie in 't leven te perts
en ik heb hier vooral het oog op wag to scheppen hielpeu natuurlijk
niet. Men
roepen. Op grond van de droevige ervaring, die de die kleinen, die reeds in prille jeugd worwel een reusedweil moeten gebruiken!
had
afdeeling heeft verkregen door verschillende com- den
aangetast en nu dikwijls jarenlang met Toch waren er nog verscheidene
missicn, bestaande uit leden van den Bond, die
rijders, o. a.
beeen onderzoek hebbeu iügesteld naar den toestand de hen misvormende kwaal rondloopen
troepje
een
dames,
die, bevallig
moedige
jonge
van arbeiderswoningen te Haarlem, komt zij tot de waard kunnen worden voor den vloek, die nu over
vlak zwiespiegelende
het
glimmende,
conclusie, dat er in die gemeente nog een aantal üjn gehcele leven vergalt.
rende, het water uit groote plassen naar alle
woningen zgn, die in onhoudbaren toestand verkeeren.
Ten slotte ter illustratie een paar gevallen kanten deden
2ij vesligt daarop de aandacht, omdat zij overtuigd
opspatten. Enkele jongens, die
van
longtuberculose uit de kliniek van prof. tot groot vermaak van de toeschouwers
is dat de slechte teestand der woningen het misbruik
van sterken drank zeer in de hand werkt.
Gerhault.
vielen, waren kletsnat. Donague kwam een
B. en W., aan wie de Raad dit adres in handen stelde
A. vóór de behandeling 10 tuberkelbaccillen half uurtje
rijden, maar weldra werd het ook
om advies, stellen voor, er afwijzend op te beschikken, omdat aan de geneeskundige armencommissie in sptita. le injectie 27 Nov. 11; —2e 1 Dec. hem te benauwd in bet „wijde sop".
3e 2 Dec. 6;
4e 3 Dec. 6;
öe
reeds nu ongeveer 2 jaar geleden de opdracht werd 10;
Gisteren was ten gevolge van den dooi
7e 7 Dec. 0
gegsven, ten aanzien van de openbare gezondheid 4 Dec. 5;
6e 5 Dec. 3;
in
de Amsterdamscho straten weder een ouderzoodanige voorstellen aan den Raad te doen als zij enz. steeds 0 tot 26 Dec. 0; toeneming iv
slik-poetspas. 's Nacht.3 iieeft het,
wetsche
zal vermeencn te behooren.
Maar vooral geldt bij B. en W. een priacipieel gewicht 8 kilo.
dank aan den naar het noordeu gedraaiden
B. vóór de behandeling 5 tuberkelbaccillen wind, weder wat gevroren en een dun
bezwaar, namelyk dat eene zoodanige officieele comlaagje
missie als de Vulksbond wenscht, die geecerlei finan- in de sputa. le injectie 1 Dec. 6; —2e 2 Dec. sneeuw vermindert de
Een
helgladdigheid.
cieele verantwoordelijkheid heeft, gevaar loopt als 6;
4e 4 Dec. 5?
öe
3e 3 Dec. 6;
hedenmorgen
dere
hemel
deed
de
hoop
der
noodig te beschouwen hetgeen slechts wensche5 Dec. 0;
6e 6 Dec. 0 enz. tot 26 Dee.
lijk is, en dat het onraadzaam schy'nt, het gemeenteen vermeerschaatsenrijders
weder
opleven
bestuur aan den invloed daarvan bloot te stellen. steels 0 toeneming in gewicht 6 kilo.
derde de kans dat de hardrijderijen op de
Nu zijn dat wel een paar gunstig verloopende
Ten slotte wijzen B. en W. erop dat dan toch
de groote meerderheid der bevolking van Haarlem gevallen, on zij bewijzen nog niet zeer voel, IJsclub morgen zullen doorgaan. De thermometer wees hedenmorgen 8 uur 29" F.
goede en gezonde huisvesting heeft en Haarlem,
maar zij teekenen toch eu geven voor de toe- mot Noordenwind.
blijkens de sterfte-crjfeis, onder de gezondste ge-
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meenten van ons vaderland mag gerekend worden.

Prof. Koch's Methode.
Wij ontvangen het volgend schrijven:
Baarn, 3 Jan. 1891,
Mijnheer de Redacteur.
In verband met mijn vorig schrijven wensch
ik nog eenige bedenkingen te berde te brengen. Mocht ik zeggen, dat de indruk, betreffende de resultaten van de behandeling
volgens K o c h 's methode, gunstig was, toch
wees ik reeds op enkele nadeelen, vooral bij
zeer zwakke personen of bij dezulken, bij wie
de ziekte reeds groote vorderingen had gemaakt. Eene andere schaduwzijde is, dat men
na de injecties dikwijls staat voor complicaties, die zich schijnbaar zonder bijzondere aanleiding voordoen. Het gebeurt toch meermalen,
dat de patiënt reeds eenige keeren de injectie heeft ondergaan zonder buitengewone bezwaren te ondervinden en er dan op eens in
het reactie-tijdperk, de verschijnselen eener
pleuritis of pneumonie op den voorgrond treden, soms ook heftige diarrheeën of pijnlijke
zwelling der gewrichten. Dit zijn altijd zeer
onaangename complicaties en dikwijls is bet
voorkomen daarvan een reden om de behandeling voorloopig geheel te staken.
De verklaring van die plotseling bijkomende
ziekten baseert zich hierop, dat er waarschijnlijk in de weefsels der kranken zich
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komst te hopen.
U dankzeggonde voor de toegestane

ruimte, hoogachtend,

plaats-

Dr. S. G-EiDAX.s,
Baarn.

KUNST EN LETTEREN.
IValstrijd in mannenkwartelzang.
Gisteravond werd het door Zanglust georganiseerde feest voortgezet met een concert
van hot orkest van hot Concertgebouw.

Tusschen de beide instrumentale afdeelingen
kampten do zevon in de wedstrijden van
Zatordag bekroonde vereenigingen om do
twee eereprijzen, waaraan later door het bestuur
nog een dorde werd toegevoegd.
Deze eereprijzen bestonden uit een zilveren
lauwerkrans, aangeboden door de iirma Van
Maarseveen alhier, en twee verg. zilveren
medailles. Do Zaterdag vermelde jury deed
de volgende uitspraak:

le Eereprijs _..„.. Mannenkoor.
id.
Crescendo, Haarlem.
id.
Kunst en Broederschap, Amst.
Na afloop van het concert werden de
prijzen door den voorzitter der jury, den heer
W. Rob e r t, uitgereikt, bij welke plechtigheid een der leden van het kwartet van Crescendo dank bracht aan het bestuur van
Zanglust voor de grootsche inrichting van
het feest en het samenstellen van znlk een
„kranige" jury, aan welke laatste de spr. hulde
bracht. Deze woorden werden warm toegejuicht door het publiek, dat bij het bekend
maken en uitreiken der bekroningen herhaaldelijk blijken van instemming gaf.
2e
3o

geheel afgekapselde tuberkelhaarden bevinden,
die afgesloten van de omgeving en dus betrekkelijk onschadelijk en misschien voor
altijd zonder eenig bezwaar voor den zieke
geïsoleerd zouden blijven liggen, indien niet
door de specifieke werking van de injectieIn de Salon des Variétés gaat sinds eenigen
vloeistof, het tuberkel-baccillen bevattende
een blijspel uit het Engelsch Op afbetatijd
weefsel weer actief was geworden en de
ling
Het was een der grootste sucziektemakende oorzaak in de weefsels was cessengetiteld.
der laatste jaren van de Londensehe
opgenomen.
Men heeft dus om het eens gemeenzaam theaters ((500 opvoeringen) en in de zeer goede
van het Prm./éj-gezelschap beuit te drukken, den slapenden hond wakker voorstelling
looft
het
ook
hier een groot succes te werden;
gemaakt, en dat is niet zeer wenschelijk.
de menschen die het zien spelen gaan avond
Deze zelfde hypothese verklaart ook 't feit,
dat somtijds, zonder voorafgaand waarschu- aan avond zoo goed als uitgelachen naar huis.
wend verschijnsel, terwijl ettelijke iöjecties
met klimmende giften en zeer matige reacties
zijn doorstaan, er op eens eene enorm heftige
Benoemd tot onderwijzer te Koedijk de heer P.
reactie optreedt met zeer hooge, soms angst- Bjjlhouwer,
tgd. ond. te Alkmaar; te Simpelveld (L.)
wekkende stijging der temperatuur.
de heer Übaghs te Schin-op-Gcul; te üijtgaard
Ook herinner ik mij een geval van de heer 11. 11. Rademaker te Leeuwarden; te

SCHOOL EN KERK.

een lijder met tuberculeuze aandoening der
stembanden, bij wien, nadat reeds verscheidene injecties waren gedaan zonder eenig bezwaar en de lijder zich reeds veel beter gevoelde, er in eens eene zoodanige zwelling
van het weefsel ontstond, dat de ter hulpe
geroepen arts den patiënt zonder pols en
zonder ademhaling en dus schijnbaar dood
vond. Eene onmiddellijk verrichte tracheotomie
mot opvolgende kunstmatige ademhaling kon
den man nog reddon en de genezing verder
ongestoord voortgaan. Was een dergelijk geval
niet in het hospitaal, maar in de privaat
praktijk voorgekomen, waar de behandelde
niet steeds onder toezicht kan zijn, dan was
de man onvermijdelijk gestorven.
Dit brengt mij tot een punt, dat ik vooral
wensch te releveeren. Naar mijn bescheiden
meening vind ik het, zooals de zaak nu staat,

Hemelum de heer P. P. Subbles te Koudum; te
Oosterwijk, bg Kedichem, mej C. Dekker, te Hardingsveld; te Schin-op-Gcul (L.) de heer Notermans
te Uleitraten; te Linde, gem. Den Ham, de heer H.
van den Berg te Koevorden; te Eersel (N.8.) de
heer J. J. Kemps te Hilvarenbeek; te Goé'Dga de
heer D. Tolsma te Bayum; te Firns de heer S. de
Vries te Koudum; te IJsbrechtum de heer C. Vaas
aldaar; te Becrd de heer G Hooghwinkel te
Gorinchem; te Zeeland (N.-B.) 2e onderw., de heer
J. 11. van Hal, voorts te Slesswrjk; te Sommelsdvjk
de heer J. Iloogerdt te Ouwerkerk (Zeeland); tot onderwijzeres te Buiksloot m°j. A. M. C. Maas te Oostzaan ; te Tolbcrt mej. M. Kuipers tn Zevenhuizen;
te Westbroek (bijzond. school) mej. M. Buksen te
Utrecht; te Oul-Alblas mej. W. de Goedo te Alblasserdam; te Berken-oude mej M. B. Sonno te Poortugaal;te Koog, gem. Alkemade, mej. B. van der Boer te
Seheeda; te Uosterhaule mej. E. van Tuinen te Sneek;
te Noordwelle (Schouwen) mej. J. G. C. Voorbeytel te
Brainisse; te Tletjerk mej. G. Klskamp te Leeuwarden; te Delfzijl (handwerken) mej J. Smaal aldaar;te
Nijmegen (handw. scholen n°. 3 en 4) mej. C. W.
KnijS aldaar; te Njjmcgen mej. M. C. van der Meer;

Gratis brood en koffie aan behoeftige stadgenooten van Amsterdam.
Afgegeven porties in het Militair-Legement Lau*
riergracht van 2 Januari tot en met 4 Jai—iari.
's Morgens 's Middags Totaal
Men schrift ons uit E Jam van 4 Januari: Vrijdag
971
239
1210
Velen, die in den laten avond van Zaterdag Zaterdag669
IC9O
1759
van het Nut alhier huiswaarts keerden (waar Zondag
327
527
do heer Pol de Mont uit Antwerpen, voor
Te zamen
3296
een stampvolle zaal, de dames- en heerenAfgegeven porties op den Singel b/d. Herligenweg
leden van ons departement op eene schoone
tot en met 1 Januari 1891.
lezing had vergast), zagen met bezorgheid dat van 29 December 1890
's Morgens 's Middags Totaal
de lucht betrokken en de temperatuur veel Maandag
1305
1395
2700
1399
Dinsdag
milder geworden was.
1233
2682
1752
3127
1H75
En hedenmorgen waren zij, die zich gespitst Woensdag
1235
595
1830
hadden op den wedstrijd in Echoonrijden (uit- Donderdag
205(1
1085
Vrjjdag
971
geschreven door de „IJsclub Edam"), bloot- Zaterdag
ICB9
2264
1175
1044
gesteld aan een echt Tantaluslijden. Daar Zondag
1014
viel de dooi in, juist op den dag dat
Te zamen
16C03
een belangwekkende wedstrijd zoude gehouden worden, op den dag bovendien dat de
Door de Prop. Commissie der VerecnigiHg Handheer Cordes uit 's-Hertogenbosch op de baan merkers Vriendenkring is een kinderfeest georganiproeven zou geven zijner kunst. Met groote seerd op Maandag a. s., in het lokaal Plancius,
eenige weeskinderen uit verschillende gewelwillendheid bad de hoar Cordes aan het waarbij
zindten genoodigd zijn.

met bezeilde sleden en in eon langen stoet
komen en gaan de sleden, met koopmansgoederen naar en van de hoofdstad.

verzoek

der „IJsclub Edam" gevolg ge-

geven, en het bestuur had zich gehaast
van zijne komst in allerijl mededeeling te
doen; in den vroegen morgen (zes uur) waren
rijders naar Hoorn, Purmerend en andere
plaatsen iv den omtrek gegaan, om bulletins
to verspreiden.
Niettegenstaande het min gunstige weder
was toch nog een groot publiek opgekomen;
de baan zag er keurig uit, al was het jammer
dat het ijs zacht werd.
Op het bepaalde uur begon de strijd; 11
dames en 33 heeren reden afzonderlijk. De
eersten rechts van den „Eiffeltoren", de laatsten links van hit gevaarte.
Er werd uitmuntend gereden, 6n het is volstrekt niet om galant te wezen, als wij vooral
eer geven aan de dames; zij reden voortreffelijk.
De uitslag was, voor dames: la prijs (verguld zilveren medaille) mej. E. Middelkamp
te Krommenie; 2e prijs (zilveren medaille)
mej. T. Keuken te Spijkerboor; 3e prijs (bronz.
medaille) mej. A. Hoefnagel geb. Zaal te Edam.
Voor heeren : le pr. de heer W. de Boer te
Zaandam; 2e pr. de beer A. Schipper te
Zaandijk; 3e pr. de heer A. Dekker te Zaandijk. (Ook dezelfde medailles als voor de

Van den heer Cordes kwam helaas
's Hertogenbosch een telegram, waarop vermeld stond: „Het regent. Kom niet." Dat
was eene teleurstelling!
Misschien is dit het laatste ij sfeest geweest.
Laat ik dus eindigen met aan de verschillende besturen van de „IJsclub", „De Slelevaart-Vereeniging" en de „-.ikclub" hulde te
brengen voor hun ijver. Zij hebbei zich door
geen moeite laten afschrikken. Nauw was

de eene wedstrijd voorbij of de andere werd
we.r uitgeschreven. Ook de armen w.rden
niet vergeten, en menig neringdoende en
arbeider had het goed.

Uit Woerden schrijft men ons van Zaterdag:
Hedenmiddag was 't aan het station alhier
bijzonder druk voor hot personeel. De locomotief namelijk, die hi*. des namiddags komt
om het achterste gedeelte van den gliptrein
om 3,39 naar den Haag Ie brengen, ontspoorde
dicht bij het station, terwijl ze voor eon gedeolte op een wissel stond, zoodat men nu in
plaats van twee sporen slechts één spoor kon
gebruiken. Dit had voor verschillonde treinen
groote vertraging, ten gevolge. De gliptrein
van 3,39 stopte hier nu te 4,35, maar had
tevens gelukkig de beleefdheid ook reizigers
voor Gouda en Rotterdam op te nemen, De
sneltrein van 3,30 uit Utrecht, die hier anders
voorbij gaat, stopte hier om 4,50. De trein
van 3,55 naar Leiden kwam alhier om 4,55
aan, terwijl de trein van 4,23 naar Rotterdam
vertrok om 5,40 na hier ongeveer een half
uur te hebben stilgestaan.

’

"

Gisteravond gaf de Nationale ZaDgsehool en Zansvereeniging (gemengd koor), onder leiding van deheer W. 11. van der Vliet, voor een stampvplle zaa', in
i/Maison Stroucken" eene goedgeslaagde uHvoering.

Ten gehoore werd gebracht o. m. door het _iannenkoor Het Onderhuis, van C. C. A. de Vliegt,- dac
flink werd gezongen en Be Kleinste, van W. K. fan
der Vliet (gemengd koor), waarmede groote bijval
werd ingeoogst. De tenor-solo in het nommer Het
Lied, van \V". A. Smit, werd uitstekend door den
heer K. voorgedragen en werd zoo luide toegejuicht,
dat de beide laatste coupletten herhaald werden.
Een gezellig bal besloot den avond.

De brandweer bluschte kleine bitinenbranden Va_
Linschotenstraat 30, Tweede Parkstraat 167, Watcrloopleia S5, Wcespcrstraat 130, Goudblcemstraat 108
en schoorsteenbranden Jacob van Lenncpstiaat 130
en Oude Keiksplcin 56.
Een man wonende Maagdelievenstraat heeft aangifte gedaan van diefstal van eenige gouden voorwerpen uit zyn woning. Doormiddel van braak zijn
een zilveren horloge en eenige kleedingstukken ontvreemd uit een voertuig, liggende aande P. H.-kade.
Twee koperen hanglampen zijn gestolen uit de stoomboot Edam, liggende aan het Tolhuis.

Een 46-jarig man is in de St. Pieterstceg gevallen
en met gebroken rechterdijbeen naar het BinnenGasthuis is vervoerd.

In bewaring is gebracht een 19-jarige jongen die
bij een tapper in de Van der Helstatraat een ilcscb
uit cognac had ontvreemd.

dames).

Vrijdagavond zijn niet ver van het station
Etten—Leur bij Breda twee goederentreinen
in botsing gekomen. Eon remmer werd licht
Het gladijs van Zaterdagnacht en Zondag- gewond, doch aan het materieel is eene niet
ochtend heeft vrij wat ongeriof veroorzaakt onbelangrijko schade toegebracht.
en menigeen maakte languit kennis met de
koud-glibberige, hobbelige oppervlakte van
Onlangs is gemeld, dat de Volksbode, het
do straat. De oebtendboden eener groote antisemietisch blad te Paramaribo, is veroorstad, melkboeren, bakkers, slagers, krantenlui, deeld wegens laster aan don heer S. va n
brievenbestellers, hadden 't hard te verant- Praag aldaar 500 als schadevergoeding
woorden.
te betalen. De heer Van Pra a g heeft hetTalrijke plassen molk op den openbaren geen van die som overbleef na aftrek van de
weg bewezen hoeveel toegevendheid van de kosten van adverteeren van het vonnis enz.,
zijde onzer huismoeders op dagen als deze en wel een bedrag van 206.47 overgemaakt
onontbeerlijk is: eene toegevendheid, waarop aan de hier gevestigde commissie, welke bede krantenman evenzeer aanspraak heeft. Ook dragen in ontvangst neemt voor naar Zwitserhij immers behoort tot de eersten op de land uitgeweken Israëlietische studenten uit
gladde baan. Een ooggetuige heeft een hun- Rusland.
ner bij 't afgaan van een brug zelfs de schoenen zien uittrekken omdat het hem anders
Te Londen verscheen onlangs voor do rechtonmogelijk was op de been te blijven.
bank een boterhandelaar, James Hopper geOnze lezers, die het blad later dan gewoon- naamd, beschuldigd van boter, die 25 */°
lijk ontvingen, zullen in deze en andere bij- vreemde vetten bevatte, als natuurboter verzonderheden zeker gaarne eene verontschul- kocht te hebben. De kooper was toevallig
diging vinden.
de Heer Samuel Smitb, Inspecteur dar voeMet allerlei achting van het schoeisel zag dingsmiddelen, doch Hopper zag hem voor
men zo in de vroege ochtenduren doorsukkelen een geestelijke aan, en leidde daaruit af, dat
langs de wegen, 't Was Zondagochtend en de boter bestemd was voor de armen. Er
later dan op werkdagen kwam de stad in op- zijn personen, (en niet allaen onder de verstand. Toen was er dadelijk zand en asch valschers!) die denken dat alles goed genoeg
genoeg bij de hand om het verkeer op de is „voor de armen". Deze schaamtelooze vervoetpaden wat te vergemakkelijken. Tegen dediging hielp natuurlijk niets, en de rechthet middaguur was alles in modder verteerd bank legde Hopper een boeto op van 27 s. 6 d.
(___„__... van Dr. v. Hamel Roos.)
en heden Maandagmorgen was de straat alweer
in behoorlijke orde om gladijs te leveren
wanneer 't opnieuw gaat dooien.
Een vrceselijke ontploffing heeft plaats gehad in een steenkoolmijn te Poolsch Ostran
Het ijs.
in Silezië, op het oogenblik, dat 400 werkIn IJmuiden werkt men aan de geul druk lieden beneden waren. Meer dan 50 personen
voort, maar do arbeid is zoo reusachtig, zijn omgekomen. De verkoolde lijken van 13
dat belangrijke vorderingen niet zijn te be- hunner zijn teruggevonden, maar deanderenzijn
speuren. De Koningin Emma is gisteren nog niet voor den dag gebracht daar het opspo500 meters vooruitgegaan, maar 500 meters ringswerk zeer moeilijk is. Over 1000 metei
op de 23 kilometers is niet veel. Intusschen zijn de gangen versperd en ontoegankelijk.
hielp gisteren de dooi krachtig mede, want De oorzaak der ramp is onbekend.
het ijs was er veel broozer door en liet zich
Een andere ontploffing had plaats in de
gemakkelijker hakken. In de richting Am- dynamietfabriek van Nobel te Hamburg.
sterdam—IJmuiden is meu nog niet aan het Hierbij werden 9 werklieden gedood. De fawerk gegaan.
briek was sedert een paar weken gesloten,
Hoewel gisteren proevon ziju genomen om doch eenige arbeiders waren bezig met het
door de zwaarte van de kettingboot op het schoonmaken en herstellen der wertuigon toon
Tolhuis het ijs te breken. Dit ging wel de ontploffing plaats had.
goed, maar het duurde te lang, zoodat
ook van dit middel afgezien schijnt te zijn.
In do Heinrich Gustav mijn to Bochum
Sommige betwijfelen of de onderneming wel beeft
eene ontploffing plaats gehad waarbij een
gelukken zal zoolaDg de vorst aanhoudt.
aantal mijnwerkers is omgekomen. Zes
Het ijs is op sommige plaatsen dikker dan groot zijn reeds
gevonden en 10 gewonden
lijken
eon halven meter en het kost ongekende zijn
naar boven gebracht. Het onderzoek
moeite om maar een klein stuk open te hakken wordt voortgezet.
en te houwen. Het stoomschip European lag
30 meter van de Handelskade verwijderd en
In de buurt van Rijsel zijn 17 phosphaatwas met zwaar stukgoed beladen, dat niet over
grooven wegens de voortdurende vorst gehet ijs kan gelost worden.
Men heeft toen de ruimte tusschen het sloten. Eon paar duizend werklieden worden
schip en de kade opengehakt en had daar hierdoor werkeloos.
24 uren voor noodig.
In Pennsylvanië en in West-Virginia zijn
Nu ligt de European aan den kop der
de
rivieren sterk gezwollen. De Ohio is overkade en do ijsblokken zijn door een der krastroomd
en in de buurt van Wheeling zijn
aan
nen
d'.»n kant geheschen en liggen nu,
als groote marmerplaten er omheen. Kortom 3 bruggen door het water weggeslagen. Men
vreest voor verdere ongelukken, vooral te
de Amsterdamsche handel hoeft een reuzenJohnstown, de stad, die verleden jaar door
werk te doen er behoort inspanning van allo zulk
een verwoestende overstrooming geteiskrachten toe om het onder denknie te krijgen.
terd
werd.
Op het V achter het
is het

Stationseilend

STADSBERICHTEN.

nog evon levendig als do vori„o weok. De
handel en het verkeer met Zaandam gaat

’

Een 12-jarige jongen dio op het Spui viel en
daardoor aan het onderlijf verwond werd, is naar
het liinnen-Gasthuia vervoerd.

Een 21-jarige sjouwer heeft aangifte gedaan dat
lijj Zaterdagnacht te 2 uur op den O. Z Voorburgwal by de Vrcdenburgersteeg door drie onbekenden
is aangerand, mishandeld en van zyne portemonnaie
waarin 2, beroofd.

’

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
~__ÜNST_-_^_J_^-PICTU_-A' 7

Wolvenstraat 19, Amsterdam
Eerste buitc-ngowoaa Tentoonstelling:
van een hoogst belangrijk rverk van

AST O. VA.\ Dl. CX (1599— Ui1)

Dagclijhs van 10-4 uur. Entree 50 Cts.
Voor de daorloopende en buitengewone Tentoonstellingen g.durende 1891 lijn aan de Kunstzaal ver.
krijg h nar:
Familie-Abonneminten tot ’s.— per jaar.
n n 2.50 ii
n
n
Bersomlijhe
PREIJER & Co.,
Opvolgers van Van Pappelekdam
Schoütex.

_

_T_-__.-__._.-*_'.«, _-__01»
(rommel beste en goedkoopste in gebruik.

uit deblikken

IXoofclt-epot
VAN

Dr, Jaeger- Orig. Rorm.-Wolarükele.,

K. F. DETOM-BEIiER

Kalverstraat 157, A-ESTE-tDAIf,
Hleni-8 specialiteit in deie artikelen in Nederland.

De Provinciale .oordbra-antsche en

s-üertcgenbos-che

.«tiras., m _et booftiblud van de Provincie NOOBD-BUaBANT
wordt daar het moes. gclcaen, in vele gemeenten
ichier uitsluitend en verschijnt dagclyks.
uitgevers J. J. AKKKSTEYN eu ZOON.te 's-Bosek

BEURS EN NIJVERHEID.

Amsterdam, Maandag 5 Januari.
Van Binnenlandsche Staatsfondsen waren
Integralen en 3 pCt. vast, de 3J_ echtor iets
minder geanimeerd.

Van Industrieelen zijn:
Hooger: Doli Assahan 3}_, certif. Dcli Maatschappij 4, Kanaalm. VA, Intern. Cred. en

Vereen. Rotterdam 1, Kol. Bank 1,
Exploitatie Waterleiding 3, Handel op rescontre yt, Ind. Hand. bank X.
Lager; Aand. Dcli Bat. Maatech. 31.,
Ontplofbare Stoffen 2% pCt.
De buitenlandsche markt was voor het
meerendeel vast en met vrij goedo vraag naar
Oostenrjjksche, Portugeesche en Turken.
Aandeelen Warschau-Woenen aanvankelijk
flauw, konden zich later weder eenigermate
verbeteren.
De variatiën op de Amerikaansche markt
waren van weinig belang.
Prolongatie <i>_ pCt.
B.
Hand.

-OEBB VAN HET GELD bij .nderstaand* Banken

.

JDisc.v.-ira.m.Shandt.wit-anvrb-i^p.t
n 2 n .nprom. _1.//5
w
Beleening van binnenl. effocten..s «
u
ii bniterd.
5J^ n

" " "
»

ii

goederen

.

5

»

Korte beleeningen
,/
6
Voorschotten in Rekening-Courant 6
n
tonden
5 pOt. véór 4 Dcc
6
8
ii
"P«r_7 Febr
*»
SV
*ti 11 Oct
Berlijn
f>y_
5
Brussel
S
11
15 M__rt...3i_ //
Weenen
6>tj #
17 oct
Peter-burg-. 5
l N-v.....6>£
CouponprUzen: Costenr. pap.’ 22.07 V; dito
Zilver 22.12%;'Diversen in £ f \\.t>2%; dito dit.
metaffidavit/11.92J^; Portugeesche ’11.95%; Fransche ’17.80; Belgische 47.25; div. Beichsmark
fbS 55; Hamburg Busland
1.38%, Buss. goud
Boebel ’1.90; Buss. gil. Boeb. 1.3.J/a ; dito papier
Roebol / —. —; Poolsche per zilv. Roeb. /*1.83%,
Spaansche ?laster buiten!, f
; dito dito
’47.40; dito dito binnenl. f —.—; dito dito Juli
Juli
’2.23; Amerik. goud Dollar /2.45.
g__d
papikh.
_„ Wisselkoers.
p. 100 Fr.
Parijs kort
47.75
11 100 Fr. 11 47.30
2/m
n
Belg. Bankpl. kort.. 11 100 Fr. 11 47.65 //
Id. 8/m..w 100 Fr. 11 47.10 11
ld.
Zwits. Bankpl. kort.'/ 100 Fr. ;/ 47.15 11
ld.
Id. 8/m.. 11 100 F..
46 80 //
„ Piaster. rr 222.-.
Spanje S/md
//
Portugal 8/m
,/ 100 Beis. 260.—
1
l__ie3/m
// 100 Lire// 45.70
Petersburg 3/m
11 100 Bb. ;/ 135.—
11
Weenen 8/m
» 100 Fl. // 1C2.50 //
Oosten.. Ban_pl.3/m.v 100 Fl. 11 102.—
Pruis. Bank], kort..// 100 Bm. 11 68.50
ld.
ld. B,m..ff 100 Bm. 11 69.25 h
Londen kort
& e 12.02 1,
ld.
■ & «
2'm
11.90
Failliet v-rlilaard: S. Schoyer,
wonende aan de Vossiuestraat 48 en M. S c hoycr,
wonende aan de Weteringschans _°. 42, van beroep
stendrukkers, handelende onder de firma Desquerrois- C°., gevestigd en kanloor houdende
Lijnbaansgracht N». 314 alhier, R. C. mr. A. Greebe,
eur. jhr. mr. J. F Backer.
CJ-laO__-lo„eei»- het aceoord van H.
O zin ga, koopman en aannemer te Nieuwer-Amstel '.
r.panje. De vlottende schuld van Spanje
bedroeg volgens een opgaaf in de Frf. Ztg. aan
einde van het jaar 1890 pesetas 367 millioen. Voor
drie jaren was do vlottende schuld pes. 149 mill
Deze cijfers bestaan gedeeltelijk uit voorschotten door
de Bank van Spanje verleend.
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Eerste Blad.

Yreemdel-Dgenblad voor Amsterdam

Voor Rotterdam: 1588 b. Rijst, 15 k. Noten, Van
.leres is 4 Jan. van Gibraltar te Genua aanor*,,B*» bij de inschrijving voor pro- BWI.-DBEG-.) Afloop der heden gehouden vei.ing
30 kr. gekomen.
Moens,
Tan m Januari en Februari vervallende 195 tierces Ocean Queen verkocht tot 41% a 13J,, Orcrzce & Co.; 7 b. Kofü., Mes
.?..
-7 9
('onrad- van Batavia naar Arasterdam, vertrok
„
f46 a Gurta Percha, aan Ord.r.
extra
42% a 42%. 460 HarrisonKatuurdat nog een groot assortiment solide Demi- met _Platteg-ron_l in jt%
_en milr' echatkistbiljetten, rentende 5 pCt, 35 dito HP
klVior Londen: 123 kn. Thee, 318 pn. Vezels.
v'
van
Port-Said.
30
t.
3
Jan.
I
opgehouden,
30
restant
3
kleuren.
door
30
48%,
7''li min- waarvan 5% mill
Selzoens en Winterjassen tot zeervcor»'"
es.hreven
\.
Voor
Liverpool:
103
b.
vertrok
3
naar
JUOnte
24
Jan.
van
de
IV
Cts.
Malaga
tot
a
Juno
Dsnia.
aan
Kiosken.
29%.
Pro Gcral en drie groote banken ii p.rr. bo*er verkocht
f
Katoen.J
deelige prijzen uitverkocht worden bij 8. STOKVIS,
Voor New-Vork: 2 kisten Divereen.
(26008)
Moord- Brabaiid, van Cardiff naar Java, Helli'.en vr
Petroleum. (Bericht van Caktzlaab
eg 10.
(195)
4
Jan.
vertrok
van
Portsaid.
*«st. Hlong-, Bank. 23 Dec.
loco
betaald.
Schalkwijk.)
Vast;
’8
31 Deo.
Obdana, van Rotterdam naar New-Vork, vernader
lon.

.■

’

’’

__

_

«Hjettea

im 0m100p... fi 428,578,000 445,934,000
Koffie op term(n. Urn iet 1500 b.
166,472,000 165,476,000 Botterdam,
a---r"materiaal
5 Jan.
■"> Jan
64,129,000 61,018,006
Wi i (m
2 ». 15 n. prijsh.
10 a 15 m prijsh.
ff
B°ud
bet.)
84,971,000
24,967,000
Iw*
BanKJava.
„ 157,109,000 166,619,000
Portefeuille
.ara
Santos
46%
„ 33,790,000 41,398,000 Jan
"ereenmgen
56%
66%
i&%
66
46
46%
w
113,984,000 114,273,000 Few....... 66
»», .^«chotten
46
45%
55%
66%
105,639,000 106,072,000 _t_a.i
ï_i ". ln 0ml°0P
45%
55^
45%
55%
7,520,000 ApiU.....
v" 21,641,000
--i" ._Je not «nres..
belastbare,
_fii
45^
,
—.
55^55%
45%
noten »_itg..,
46%
Juni
65%
45%
55%
45%
46
Juli.
66%
65%
2 Jan. 3 Jan. 5 Jan.
65%
44%
41%
AS.
65%
pOt. Papien-ate Mei.
90 10
80 30 iep.
90.20
44^
54%
44
544/
i
ffilvorrente Jan.. 90.2. 90 20 80.30 Od
61%
42%
61%
42%
IC6.— IC6 40 107.80 NOT
41
A ._,J ,«?«dre_.t.
41
50%
60%
_8»H
130.- 130.60 Döfl
19%
39%
-19%
59%
179 50 181.—
" *<*B 8 —._ 137
20 137.60
*860.....
136.70
Berichten van J. E. Bk-Oman, — Amsterdam.
1864
177.— 177 70 177.65
,,
A-TWBBPKN, 6 Jan.
Kof-«e.
Ored
307.—
808— 507
* Heng.Anst
Mei
Maart
PUt.
©ondiente. 102 70 102.60 102.60
kalm.
95j£
94#
__/
.._* Pap.r.not. ICO 10 100.20 100.40 10 38
V*i' _ilv__. Bpw.leen. 96 80 87.—
HAMBOBG, 5 Jan. (Dep. van Joswich $ Co.)
97.10
Mei
Se*-. Deo
»»---Acti.n
993.— 995.- 993.—
Jan.
«ong-arache Loten
78
76
135.— 135.— 135.60 10.58 prijsh.
72^ 05#
■watsspw. Aand
250.— 249-- 248.—
HAVBS, 5 Jan.
Jjoten Btad Weeaen
—.— 115.50 146.—
Jan. Maart
Mei Sept. Dec.'9l.
sa-t-k-en
127— 127.— 127.—
prijsh. 06V 95^ W. 91% 92 W.
10.35
a*nd. Xheisa-Spoosweg.. -.-.- —.- 12.10 11
97
90
W. 91% 93 W.
iMksche Loten
87.30
37.50
87.10
Maait Mei. Sept. Dec.
LONDEN,
5
Jan.
prijsh.
vast. flauw.
onreg.
72/3 71/ 67/3 63/
W___l: Londen
113.30 113.10 113.70 11.16
Be-eipts
31 Dcc/3 Jan. te Bio 26,000 hn„ te Santos
Hwnburg
55 80
65.70
65.70
» P-rijs.
44.90
45 20 39,000 b.
45.—
«apoWom d'oi
9 01
8.99
9.01
saiveragio
Suikerberichten.
100 ~ 100.— 100.—
KAMB-BG, 5 Jsn. (Bericht van J. 8. 81-____-,
Wissel Amsterdam kort. 94.10
94 20
9150
t_ Amsterdam.) 10.58: Biet- vast; Jan. 12.37%, M_art
Uaatsdiseonto.... =..... 5%
ij{
6%
Mei 12 87>>£, Aug. 13.17^.
Berf|]n (B.O.) Slotk. 2 Jan. 3 Jan. 5 Jan. 1*2.65,
LO-DKN, 5 Jan. (Part.Tel.) Biet- prijshoudend;
B pOt. Paplei.t_.-j Mei.. 80.70
80.60
80.60 Jan. 12.4% koopers, 1 .br. 12/6 betaald, Maart
o »
JSllTWrent- Jan.. 80.70 80.70
80.7» 12.7% betaald, Jan./Maart 12.4% plus % koopers,
76 50
76.30
2e Oost. le.. 77.20
Geraffineerd at il.
5 »» Bnsl.
Aand. Z.W. Spw. 83.80
83.20
83.10
MAAGDÏNBUBG, 5 Jan. (Part. tel. 12 u. 15 m.)
f
.7.90
97.90
97.80 Biet- vast met goeden kooplust; Jan. 12.35, Maart
.9geo._.ls.
»
4 »
1880
97.10
97.10
97.— 12.65, Mei 12.90 koopers.
-taa-sche* 5p0ren....... 123.20 128.40 128.20
ii Bankn.-IOOBb..
237.75 215.60 231.75
Antwerpen, Maandag 5 Januari.
Dnitsch- Bijksbank
141.— -141,
111.90
Koffie
kalm; Jan. fr. 99%, Maart Ir. 96%,
Aand. Disc. Oom. Maats.. 217.50 210 10 215.—
Mei tr. 95.
5 pOt. Italië
93.20
93.20
93.20
-Uiker vaster; Jan. fr. 30%, Februari/Maart
Oeconv. Turken
18.60
18.60
18.60 fr.31%, April/Juni fr. 32%.
Wa-_._a_-W.__en
233 10 231.90 229.25
Afgedaan 1700 st. gez. La Plata tot
6 pOt. Transvaal....... 101.— 101.20
—.— fr.Hulden.
40 a 69.
6 pOt. Mexico
94.30
94 20
91.—
Terpentijnolie en Spek kalm op vorige
WW__.Lond-nB/d.__t_ 20.33% 20.36 20.36 prijzen.
»
» 8/n_
20.16
20.181 20.Ui
Reuzel kalm; loco fr. 80%, Jan. fr. 80, 1 .br.
Parijs kort
80.65
80.75
80.75 fr. 81, Maart fr 81%.
Amsterdam 2/m
167.65 16..— 168.—
.raneil Tarwe pryshoudi nl Amerik. fr. 20}$
kort
_, »
168.70 168.90 168.90 a 20%; Donau fr. 18 a 21. Bojgi, Gerst en Haver
weenen 2/m
178.10 177.90 177 26 onveran lerd, Mais vast, Amerik. fr. 14.
3/m
J36.50 233.75 233 80
Pei.rot__i._a vait; loco fr. 173.« bet., Febr.-

""

.
.. „

."

-

.
**?<*"

....„-■

_._

."
*

—

'

*

'

i-aat-iiEemt......

4%

'S'ranllfortSl.k.B.O.'

3%

4%

2 Jan.
Papier.-, te Mei. 80 70
POt.
j*
a o Zilverrente
Jan.. 80.90
"MtW-fc-BC-e Bank -Act. 866.-

Maart fr.

5 Jan.

3 Jan.
80.80
80.70

16%.

GELIEVE OF TE MERKEN

SCHEEPSTIJDINGEN.

trok 5 Jan. des morgens 9 uur 50 minuten van

A. = Aangekomen. V, = Vertrokken.
-Mm.ilden 4 Jan.
Madra» 1 Jan.
A. Alida, Nielsen,
A. Clan Sinclair, 8.
Suriname
Liverpool
-_-.-SS.iiis 5 Jan.
V. Clan Macpherson,
Bcnisaf
A. Helios, 8.
S. id.
_-£._, SPoti -lalta 3 Jan.
A. Alvah, 8. Soerabaya
Vooriraats:
Gordot.it, van Odessa
n. Marseille
Huil Raylton Dixon,B Odessa
V. Seagu'.l, 8.
Gntenfels,S. Hamburg
VllSSinaren 5 Jan.
A. Prinses Marie, 8
n. Bomb\y
'
2 Jan.
Qaeensbro' Marseille
Gep. n. Antwerpen:
__.Tungue, 8. Mozamb.
Fier»gang, Jensen,
2 Jan.
Santa Fé V. Senior, 8. Rotterd.
JOlcisi Mauritius 11 Dec.
.Countcss, 8.
MendeUsvhn, 8.
id.< V. Albes, Folkerts, Cork.
Ibrail _Tew Orleuns
Grtystoke, 8.
Ckelona, 8.
id. 3 Jan.
Op de haven gekomen: V. Pcdro, S. V. K. cf
Eurilie, 8.
Ibrail
Continent

Commercial, 8.
Riga SeWport _fe»VS
Folding,B. Noorwegen 3 Jan
V. Cydonia, 8.
V K. of Continent
Adelaide 31 Dec.
V. Prodaiui, S. Londen Rirer Iderscy,^. Havre
_.—-*«-, S,
Londen Ruskin, 8.
Aden 2 Jan.
V.K. of Continent
A. Hesper, S. Bomhay Springdjield, 3.
id.
l'cwyork 2 Jan.
Baltiniore 3 Jan.
A. Rossmo-e, 8. Liverp. A. Galileo, S.
Hul
C yde 3 Jan.
Wurwick, 8.
Wisconsin, 8. Liverpool
V. Lord Lan'downe,B.
V.K. of Continen
Balcarres Brooh, 8
Soeiabay*
Batavia 5 Dec.
A. Ainana, 8. Cardiff LaCampine, 8. Antwerp
Marsata, 8. Hamburg
Blytls 1 Jan.
V. _-*_, S. Ho-fleur 2 Jan.
_\ Bcs.nl, 8.
Bonbar 2 Jan.
Bi-tol
V. Peshon-.ur, 3. China A'<>._____ 3 Dec.
Boston 2 Jan.
V. Victory, 3.
A. Grasbrook, 3.
V.K. of Continent
Hamburg Victoria, S.
id.

V, British Empire,3.

_>erl__ 2 Jan.

V. K. of Continentl A. Brankiome Hall, S.
Iliun.-ick 3 Jan.
Liverpool n. Bombay
V, Kingdom, 8.
Bombay
China, S.

fr.
"
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’

.
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_

—

— —
—’ —

.....

.

’

—

—

__ '
'

’’ —

’

*

n. Lo_dei
Colombo 1 Jan.

5 Oct.

Lobo, Sambrook,

A. William Branfoot,B. 8 Oct.
Londen C.rdillcra, Morris, id.
id
India, 8.
12 Oct.
i oronel 1 Jan.
James Wishart,
__.. Setos, S Hamburg
Francs, id.
16 Oct.
Dartniouth 2 Jan.
V, Rottin Castle, S.
R. A, Caldezan,
Londen n.Kaapsta!
Thompson, id.
Deal 2 Jan.
21 O.t.
Theophane, Nelson, id.
U-RElierd: Comvay
„ Ungaber, Ilughcs, id.
Castle, 8. Kaapstad
n. Londen 28 Nov.
Denierara a Dec.
Marpesia, Thompson, id.
V, Ayder, Hagstadt,
27 Dec.
Falmouth Mirclla, Schwarz,
l-iirbn.il 1 Jan.
Kanaal
A. Drummond f astle, S 31 Dec.
l.ouden; 1. v. Kaapstad Madeira, Cumming,
F«rn_mbnck2Jaii
V.K. of Continent
.__ Orenit_ue,S. La Plata &' I YilloiE.il 3 Jan.
en ve trok _. Bordeaux
A. Iberia,S. Valparaiso
-lalveston 3 J-n
ï»ort-Said 2/3 Jan.
V. Finsbury, S. V. K
A. Calrdonien. 8. Marof Contin» nt
seille n. Yokohama

’

—

HANDELSBERICHTEN.

’
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.
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’

__
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’

_

’

'

.

Md". *?/''

'

"

’

JnniA. /&>_!

8-P-^.{/^f

_?^

0,»? a
fSvl^Vi
koik___
___£__?_!_.r.--V. '<:

Oc.??_i*

,

35^.

—

*

—

.

,

?£V^ m_.
2.W^w
2.t^; Kr"
?£ M.

Z-

_ _nUoTh{ere_ ~ Vette^Kalve-chaT» .~V
—
— —"
vitte

- fw .uaV, °

’

£»
£

f*

."J»
eP*»
?,o<=t

«K
B6>65 J.

45%

44%

44>£
44

»

65%

_^y

65%

44V.

' tebr'.-

ft--

460

_p

a,,e-

'

Y and-,

—

*

* 18.-.
7±J '"
en Suiker van 88° Mm.
w-W 1?. W.rMe?fSP iritusTame
Prijsden-, Kogge
'

loom

44v|
"ij

Petersburg»,

£n

n. Para.

.

V.lpsden, S.
V.K. of Continent

Arethii-a en Abril. (IJmuiden, 5 Jan.)
(S. o.) Talk loco
Het schip Arethusa heeft by het binnenkomen alhier
f
aanmerkelijke schade toegebracht aan het stoomschip
42%
4-r/
»°T
49-V
49*
Abril. Twee platen werden ingeloopen, de rceling,
40%
D«0
40^
49%
een lijst van den achterspiegel en eenige stutten
49%
gebroken. Ook het stuuitoestel werd defect.
< 'kar lotte. (Londen, 5 Jan.) Het Btoomschip
Katoen. (Noteewng Tan de
CARGALIJST AMSTERDAM.
Xat«~
Charlotte, van Warnemunde met suiker naar AmsternaMazrsvereeniging roor N. A. Amsterd
a,
ba__
_sB, Son"9"- Emma, 8006 balen Koffie, dam, is te Elseneul' binnengeloopen na aan den
----a^
5 Jan. 10 «. 80 m. 5 Jan 2u.45
bl1 Nederl- Hand» MQ i 2446 b. Rijst
grond te hebben gezeten.
m
__°?
Stemming: vast.
vast.
_,£.*"
69 k. en 8 b. Koffie, 61 b. Kinabast;
wmig,
(Vereeniging von Assuradeuren te AmsUrdam)
Deichmann
&
NOLM.
_OGO.
NOLM.
NOGO V vom Rath; 1122 p. Tabak, Baaij & Stap; 550 p.
Ue.plna «. Mlehallno. (Maassluis,
J»n
27.90
27.—
labak, 68 krj. Gutta Percha, 51 krj. en 1 kist Gom 5 Jan.) Het stoomschip
28.«7
G. Michalino, op
Jan.-Febr
27.90
27.—
28
27'_ alaßt'.ek, 16 k. Noten, 2 k. Kruidnagelen, Van het Zuiden aan den grond Despina
geraakt (zie Tweede Blad)
ï-br.-Maart.. 28.10 27.10
Leghen
28.20
&
Co.;
746 b. Koffie,-51 p. Takak, 3b. is hedenochtend met adsistentie van een sleepboot
27*10
Maart-April... 28.40
27.20
28.60
Cabeben, 1 baal Cacao, 1 zak Specerijen, Miran- vlot gekomen en opgestoomd
27*20
naar Rotterdam.
April-Mei
28.70
27.40
28.90
dolle, Voute & Co., 320 p. |Tabak, 188 b. Kina27*60 bast,
JlO-neath.
(Batavia, 4 Jan.) Een der laatste
Mei-Juni.. 28 90
27.60
29.10
79
A.
Koffie,
27*70
b.
Hendrichs
C°.;
b bevrachtingen betreft het s.s. Rosneath met suiker
Juni-Ju1i..,,. 29.10
27.80
rijst, Soer. Bank & Hand. Ver. De Krik1610
29.20
27 80
naar 1 ortsaid v. 0., welk stoomschip bevracht is tot
GrosJuh-Aug
kamp & C».; 163 b. Koffie, 166 b. Kinabast, 1 k.
29.80
28.—
29.30
28.—
naar het Kanaal en 36/3 naar de Middell. Zee.
Aug.-Sept
29.30
28.10
29.30
k_,Fo!li,f Cult» M*>- der Vorstenlanden; -7/6
28.10
(Lo-den, 5 Jan.) Het schip __-_, kapi1.
Ï.°K - ,Koffie'
Calt- MÖ" "KaJoe Enak"; 90 b. tein Wm ckler, van Taüsse
v■« *
naar Amsterdam, is niet
ivorhe Amsterdamsche Koffie Cultuur
Maatschannii»
verlies van zeilen te I.rt-Elizabeth binnengeloopen.
45 bn
ot*erdam Maand*g 5 Januari.
i__.J!.
Bank;
Kol.
24b.id.,
p. Tabak, Ned' Ue kapitein en stuurman waren overleden.
**-Ollle. Goed ord. Java 58 c.
Ind Hand. Bank; 101 p. Tabak222
W.
F. 3r_n_or_
(Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam^.
ker
" Biet- T*»t doch kalm; Jan.f 15, gedaan 150 b Kinabast Cult -Mij. „Ngredjo"; 66 k. en 17
niU„
b.'
(^muiden, 5 Jan.) Met het hakken van
,
VaBte
ai*a
loco
55%, termijn / % hooger !*
""J"
het
ijs
is
men tot halfweg Velsen gevorderd
uiterst koopbaar,
_.ult.-J_rj.; 120 k.
9 kri en 8 b f.-ft„
13 b. Cub'eben,. Peper
Hc__l»^ e.röen- (Bericht van H. A. C.Wibcheh- Percha, Gebrs. Veth;Gombenzoe,
KGNederlandsche Stoomvaartlijnen.
0 KG
«"
Bijenwas.
Batavia, van Rotterdam naar Batavia, vertrok
Uo"__ï^"
Tabat'r
ht 1987P» J»"»
4 Jan van Suer.
geTr_
K rvan Montaübax
tau*
«-rgTfirlae.
(Beticht
vak
Ca.tor vertrok 3 Januari van Gibraltar naar
"**»»"
»»"
Amsterdam.

«*R
Bl*

85%

54%

613?

—
"«^"K
l~ I .&__^_S.'-"

YoV
Jo

.l midfw")

01-

_

—

5 Jan

\P-r« Au__~"- ' T«*"we loco 11.50,» Rog-re
S

_

..

__

'

en"ï& ?
TVhot?'IÏÏiSW'
_ 51°v.

Maria.i»_a

. .sone:

ütr..

’

M-amblque

Kret

m_&_i-.-_,T_-__*_§
__*__-__£; _S_

"*"

~wamwlw hoest

gebruik dan Malbréants Frmnbo-enfSorstbonlbozi-, verzacht borst en keel, heeft
h.
Kon.
Ned. Meteor. Instituut. een
Opgaaf v.
aangenamen smaak en ieder aan te bevelen na
Maandag5 Jan. (vm. 8 u.)
dessert en nat gebruik der medicijnen. Prijs per pak je
Onder den invloed eener depressie, wier centrum 30 Cents. Verkrijgbaar bij HH. Conuseurs en Drogisteren in Zweden lag en dezen ochtend in de Oost- gisten en Comestibleswinkels. Vcor en gros J. NORD,
(210)
zee, nabij Neufahrwasser, daalden van Zaterdag op O. -. Voorburgwal 160.
Zondag bij ons de barometers en werd het dooi weder.
Sedert gisteren zijn ze echter weder gaan rijzen en
T_E_
draaide de wind Laar 't Noorden met afnemende
Mei,
primo
met
een HUIB, bevattende 11 Kamers,
temperatuur. o?er 'c algemeen wordt thans de wenrs-oU-lers, Keuken en Kelder, getoeatand b heerscht door genoemde depressie met den Dienstboden!—mier,
laagsten stand, 750.8 te Neufahrwtss;r, eu door een legen aan de Heerengracht (centrum der stad), huurgebied van hoogen druk over den AU. Oceaan met prijs ICOO. Adres BH, Bureau Handelsblad. (232)
den hoog-en stand, 773 2 te Stornowey.
Da Windrichtingen zijn in hoofdzaak van Noord
en ;NO., ;op hat vasteland en in de Oostzee woei
het op enke'e plaatsen uit West en ZW" ; bier en j_ c V» Uï-g.l op
een Magazijn in Dames Modedaar woei het vrij krachtig, op de meeste plaatsen
Franco brieven letters BG, Bureau
Artikelen.
mat
zwakke
De
toestand
matige
of
koelte.
echter
Handelsblad.
(228)
vim do lucht was mestt betrokken met hier en
-laar sneuw.
In Nederland was hedenmorgen 8 uur het grootste
barometfrafwijkingsverschil Helder 2.5 Maastricht
en. te 12.30 Vlissingcn 3.0 Groningen.
V;m Ziterdag op Zondag werd bet
bflna overal
KEI-ERSGI-ACHT 103,
belangrijk warmer, doch sedert gisteren is de
AANVRAGEN en REGISTRATIE
peratuur op de meeste plaatsen weer afgenomen,
KOOPEN' van Handels- en Fabrieks-i
nabij
alleen
de depressie steeg zij Eog aanmerkelijk,
OCT HOOIEN in alle merken in Binnen- eni
het meest te Brcslau nl. 2S° fahr.
(149) H
landen.
Buitenland.
De verdeeling der warmte was thans \rii gelijkTUCH-ilICa g_l7_-._BAU.
13° Fahr. te
matig en kwam de laagste temp.
Haparanda voor, en de hoogste temp. 4S" Fahr. te
Biarri'.z en Clermont.
Verwachting : Wind Noord tot NV,'.
jBMfIS?" Voor eene meer dan 50 jeren bestaande en
zeer gerenommeerde Clnnenial». lek,
KEULEN sneeuwlucht. PARIJS zacht.
worden D.IHI- uit den il. .tljjren
I_.TE-SB._a vorst.
stand {.evrui-gril, om als

HUUR

’

I

.

—

VOLONTAIR

van het Stads- Waterkantoor.
4 uur 's namidd. Therm. 37 gr. Fahr.
7
'J

's namidd.

;/

's namidd.
's nachts
1 » 's nachts
6 // 's morg.
10 // 's morg.
12 » 's midd.
2 // 's namidd.

12

//

11
11

//

„

vanf

Ar.,

I
StAndries,\V_ar
Arnhem
I
I
Vreeswijk
Westervoort ...'
D»ventcr
'>
Kampen

j

12.30
9.34
4 88
9 23
2.U3
981
3 43
0.25

.. 42 21
hoofdsl. 41 95

//

....

11

32

11

tl

ir

11

*

30
31
33

1/

"

//

11

(v.

m.

//

11

u.)

8

op
treden.
Br. fr., m. opg. v. rcf, onder lett. A-D-M..
a/h. Alg. Adv.-bur. v. NI-JGH & VAN DITMAR,
(249)
Rotterdam.

1577.5 Kilogram Wemjss
STEAtt COAL.

0.81
0.07

-

0.02

0.0! 2»035«- //
0.15 Hadsroater:
O.OÏ Ba.o 33M.—Ai».
//
\2u 0.35 «
2-0 35//— u

0.23
0.t.7

8_.0.35M.— AP.

12/0.85»—//

—

0.0!- imstehrater.-

Buo 35M.—Al».
l2'/035</-

0.12

.

2/035»-

tftM

Te bavragen bij de Cargadoors

Kanaalrvattr:

15.73
10.43

C.23
0.24
0.04

u

—

* OI.IE.4DEN, 5 Jan. lis vast. Overtocht te
voet en per as over heit ijs.
* KAMPEN, 8 Jaa. vm. 9 u. Ua onveranderd
vast. Aan alle veren wordt de r'uUr te voet en

met

wagens overgetrokken. Wind N. W.inig vriezerd.

LADY wishes

to srive

en

der

■*■

is

Heer G. J. H. ANSPACH, in leven Collecteur
der Staatsloterij te Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Haarlem aan het Frans Halsplein, wordt
verzocht hiervan opgave, betaling of afgifte te doen
vóór 15 Januari a. s., ten kantore van den Nol ai i.W. N. REPELI.S, HeereDgracht 114 te Am(272)
sterdam.
djn

C. F. ANSPACH.

■>ie iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn
be■' zijn aan, of onder hunne berusting hebben
treffen ie de nalatenschap van Mejuffrouw JOHANNA
CAROI.INA TENGELER, gewoond hebbende in d_
Vijzelstraat N°. 32 te Amsterdam en aldaar 17
vember 1890 overleden, worden verzocht daa.opvóór of op 21 Januari 1891 schril.-lijk
_Taat' te doen ten kantore van den Notaris H.
REIJSENBACH, Keizersgracht 199, te Amsterdam.

(291)

gfce Rekening
A.

ei:

1891, om
houden worden op Woensdag 7 Januari
te Arnhem.
Paleis
van
Justitie
in
het
uur,
10-i'
De Curator,

Mr- W. KEILINGH.

(292)

De ondergeteekende bericht bij deze dat hij door
de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, d
Januari 11. is aangewezen tot tijdelijk bewaarde.
te
der Minuten, Registers en Repertoria's van de
Ouder-Amstel geresideerd hebbende Notariesen H.
,T. VAN MENS, J. W. J. PAPE en J. A. OC XHÜU9EN-

Notaris.

(282)

LMSTE-DAM. :: Januari 1891.
dr.r

INSPECTEUR

Öe provinciën

in de
POSTERIJEN betuigt

Noord-Holland en Utrecht

fUi COGNAC BOIS. /I.M.

«Deze

zuivere

zachte en chemiEcb

«Dosnae-soor.

maakt wegens het buitengewone succes, dat
van alle .ijden mocht ondervinden, alle verdere aanbeve-

J.n.'.1a.1l les.ons.

ling overbodig.

Aflevering; slechts bij
ö Liters a f 1.40, in

Een gunstig bekend falßoetl;k

jre_¥^r.JH[__iiir__ic_v*

bemande flesch, die niet
onder den prijs begrepen i

crv.a-en in het Eltecten- en Coupousvah,

SO CIÊ TÉ ANON VME,
M.

(1G0)

Vo orkurywal

_-.

gOO»

TANDARTS
J. BL-TZ,
W.DUITSCHE
EN AfiüRIEAAHSCHE

Tandlieelknndlg-e Inri_litln„
volgens de Nieuwe Wet,

NIEUWENDIJK b/d DAM 241, AMSTERDAM.
I,— öagrelijks Be.. peratien
handeling en Plaatsing va»

Overschoenen
voor HEEREN, DAMES en KINDEREN.
Keilt __ae_-i-eh fabrikaat.
Licht in het. dragen en elegante modellen.

’

Kunsttanden.

Zondags, Dinsdags en Woensdags van 9 tot 10 nel
(Ho.
kosteloos.

MART-ff SCHII-F,
Adam, 81 Bü WHND IJK 17 9.
Specialiteit in

Laatste
berichten
vervolg
Nieuwstijdingen.

die iets te vorderen heeft van, verschuldigd
■ eder,aan
of onder zijne berusting heeft van wijlen

A. J. care cC Mrrs. SCHEÖDER
-*" Applv30under
(213)
Rokin Auiserdaui.
BROTHs,

+

vast.

:

__^

-

.—

heeft r.og te voet plaats. Hedenochtend passeerde
men de Waal ooit met voertuigen zonder lespanning.
* _LST (Utrecht), 4 Jan. Overtocht onveranderd
ook aan de nabivri»e veeren. Waterstand 6.40 Jl.
A.P. Val.
5 Jan. (10.30 's m.) Helderweder
* DEVENTER,
m—■ vorst. In de ijsbezetting is gotn vcranderii g
gekomen.
* VVAGE-IN GEN, 5 Jan. I r Bbe.ett_rg onveranderd

_

VAN VLIET CO.
te IJmuiden.

(233)
t

large

bekend met Conto-courant, Administratie- en BoekZuiderietreater: houden,
op de l>3ur.-s w ikzaatn, zoolt, voor de
8u.001M.-Aiv
voorof hamiddaguren tiitntoor- oi'
overige
»
6.75
12/0.08.—
Br. tr».
O.Cfc 2» 0.14
St.Andri2s,Maas 3 01
//[ -_dnilnlstratle-be_i'.?iedon.
(286)
lett. BL, Bureau Handelsblad.
NIJMEGEN', 5 Jan. (8 u. 's m.) Het ijs in
* Waal
de
«it nog onveranderd vast. De overtocht

Rosrmond
Venloo
Grave

Instelervaren in de werkzaamheden eener dasdanige
ling, vertrouwd met alle voorkomende berekeningen
en in staat zelfstandig op te treden. Zij, die vele
relaties bezitten, genieten de voorkeur. Br. Fr"., met
opgave van ref erentiën onder lett. AD E, Alg. Adv.(248)
Bur. van NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam.
_a

zijn «(ank aan allen, die hem bij den aanvang
van het jaar blijken van belangstelling hebben
E. BUSS met het Duitsche schoone:schip gegeven.
Rapitein
/ HARMONIE" van .irthof Forthnaar Emden
A. J. M. LEDEBOER.
bestemd, wegens \jsgang te IJmuiden binnengeloopen,
(235)
Amsterdam, 3 Jauaar'. 1891.
presenteert uit €le l.and T.E KOOP zijne
inhebbende lading, bestaande uit

3 Jan
hooger :lagei AiISTKRDAl 0.18

Maastr., brug

11
//

te

AGENTES-Blte

hoo'telL Ssd.

Keu!en(vm.7u.)'36.9s
Keulen. -11u)j86.91
Libit
Nijmegen

11

;/

Waterstanden 5 Jan.
Plaatsen.

34 //
32 v
32 /;
.'l2 //

11

een H. I'OTHEEXBANK wordt op een
Aan
komen voorwaarden jfe^OCÏit
overeen
ijverig en intelligent FEBIOOI, practiscb

en Verantwoording in het faillissei.
FREEDRIKS, voorheen Kassier
Nederlands.- Octrooi-Bureau f Commissionnair
van F.
"
in Effecten te WagemngeD, zal geAM-TERDAM.!

***"

id.

,

—

_

"

’

’

-

*

—

WEER- EN RIVIERBERICHTEN.

V.K. oi Continent Plllladelp-da^Jan.
Ceara 31 Dec.
A. Era. 8.
Shields 1 JanOpgaaf
V, Brandenburg, 3.
V. Indiana, S.Liverpool
id.
Liverpool Lord Gough, S.
Chrlstlania 2 Jan. ■■isagrua 2 Oct.
V, Johanna, 8.
V, Carmele,
Rot
via Laurvig
V.K. of Continent 5 «
1
Jan.
3
Oct.
CooktOWlt
il.
V. Taruba.,B. Brhbanc Lilian Morris,

Alkmaar, 5 Jan. Vee. Aangevoerd: 3 Runderen /'ISB a 2.0; 81 vette Kalveren ’O.BO aO 90
per KG ; 10 nuchtere id. f 16 a 22; 531 Schapen
867—
f 22 a 31; 240 vette Varkens ’0.33 a 0.46 per
u
273
Ored.-Aet. 274
274
w
Oost. Spoorweg
224
222.— KG; 14 magere id. ’lO a 13.
223
pOt. Douane Turken.. 91 80
Hoorn, 3Jan. Granen. Aangevoerd: <~. ]___"
91.70
92.—
» Hong, Gsudrente
7.— a B.—, 1 HL. Rogge /' 5Kn a 6.—
Tarwe
92.20
91.80
91.70
ff
13
HL. Gerst fa.— a 5.60, 16 IÏL. Haver ’3.75
75 50
76.50
Spanje
75 60
HL. Witte-, 10. Ua i__r<- .en.
» Ensaen 1.880..... 96 90 96 80 97 10
’4.50.
6
HL. Groene- /11.50a13 ,— HL. Grauwe-’ 15.60
005ter1....„..,.. 77 50
77.50
76.80
Wissel: Parijs k
80.70
80 80
80 80 a 17 —, HL. Vale 15.— a 16.—. Boonen.
HL. Witte- f
n
HL. Bruine ’lO5O a 12.50,
Londen k. %
203.30 203.40 203 60
HL. Paarde- f6soa 7 —. Zaden,
» Weenen k.
178.90 179.20 178.90 a —.—,
n
Amsterdam k. b. 168.80 168.90 168.90 Mosterd-./'—.— a —.-, Karwij- 9.25 a —.—.
alles per HL. Vee. 3 Btuks Paarden ’4O a 120,
Plaatadisro ito
14%
1%
4%
7 stuks Schapen ’2o.— a 80.—, 26 stuks Lam3fia_---rir (Slotk.) 2 Jan. 3 Jan. 5 Jan. meren
’l5 a 20, 4 st. Kalveren 9 a 18.—, 20 stuk*
5 pOt. Papierre_te
80.—
80 40
80.20 Varkens ’lO a 12, —stuks Zeugen
!
a —, 73 stuk?
5 » Zilver—-at*
80.50
j 80.— : 80 9J
Biggen ’4.— a 6.—, alles per stuk.— stuks KipCert. Bassen
74.—
74.—
74.— pen
1
a
80 stuks _>--(>n ’0.60
_Ct. B_.t___ -p-_je..! 75
74.70
75.— a0.70. 1050 kop ESotei' / 0.66 a
o.C7i^ ier kop.
Wissel: Landen 8
20 13
20 16
20 18
-VIJe, 4 Jan. Vee. In de afgeloopen week _Ji-.al.ar
Kanora, 8. Antwerpen
t»
166 80
1.7.06 ] 1«7.20
Amotaidam
2/3 Jan
besteedde men in deze streek voor: vette Varken
' 80 10
n. Calcutta
;0 22 ; 80 30
ff' Parij?
A. Canton, 8. Londen
ruw 40 a 45 c, schoon 46 a 4S c, gerookt Spek
n. Shanghap Rosario, 8. Huil n.
Plaati-isconto...
4%
4%
4% 65 a 70 c. II ii ii|e ie 24 a 28 c allis per KG.
B-ljoivide, 8.
Bombay
a
Peters wurg-(öl.k.) 30D.c. 2 Jan. 5 Jan. Aardappelen f
ter HL. __le>
Antber, 8.
liichga-vie, 8.
ren
a
6
per
50
100
stuk
’6.Eiken
BosWissel: Londen 3/m
84.20
84.85
86.00
Liverpool n. id.
Kenmore. 8.
Hamburg
41.35
41.6.± 42.12* sen ’7.— a 7.50 per vim (104 bos).
Kt.ight
Jan
Commander,3.
3
He. renveen, 3 Jan. Boterprijzen:LandAmsterdam
69.80
70.35
71.25
Ktirracbeo n. Antscrpui
V. Ilabsburg, 3.
Parijs
33.50
33.70
84.15 bouw le keur f 49.50 a 50.—, 2e keur: 49.—
Australië n. Bremen
Clydi
Strathleven,
S.
—,
6 pOt. Buss. 3e Oost.Leea. 106%
a—
Se
keur
f 48. a —.—, 4e keur ’so.—,
\oasi
106%
Donzig. 8.
Penacg
n.
Biindisi
Bossen Aand. 1864
Romkema: le keur 50.50 a
2e keur ’49.50,
239
237.25 237.25
3 Jan.
val 1 Jan.
He
3e
keur
49.
Concurrent:
le
keur
j
’5O.
» 1866
218.25 217
216.75
Odessa V", Stuurt Prinee, 8.
V. Cairo, S.
JBeven-routlen, 3 Jan. Veepriizen. Vette
Imperialen
6'.)0
677
687
n.
Rotterdam
Rotfedam
3»,
K-ien 28,
33 ets., Kalve id./" 135 a 240, MelkeRussische Sporen
218
218
220
<-i-aii_
810 drunde 2 Jan.
anar.v
6 pOt. Bussen 1873
dito ’ll5 a 210, Stieren ’OO 4 185, Vairzen ’lO5
2 Jan.
A. Harmonie, Lnkkien,
7 a 10, HokkelingeD
180, nuchtere Kalveren
Plaatsdisconto
4% I 41^
4%
Gep. Volta, iS. Westk.
C\dix
r"6O „ 120, Varkens
18 i 40, Schapen ’l2 a 28,
c, Afiikan. LWerpool. Bio Janeiro 2 Jan.
Lammeren
10 4 18. Handel tamelijk vlug.
2 Jan.
A. Santa-Fé, 8. Havre
-iorlneliem, 4 Jan Ter gemcentewaag zyn -ia'ifax
A. ü'bernianfi.Liverr,. gag°res 3 Jan.
in
1890
Varkens,
gewogen:
4999
te
wegende
Amsterdam, Maandag 5 Januari.
__„.n_burg' 3 Jan.
Gep. Caniiganthirejß.
zamen 479,476 Kg., 272 Halveren id. id
Japan. n. Londen
V. Ohemnitz,B. Adelaide'
Kottle. (Vereeniging voar den Koffiehandel). 30,765 Kg, Hennep 2-.273 Kg, -_--- 37,151
Havre 3 Jaa.
Santos 2 Jan
Goed ord. Java 57j^ c.
Kg, Diversen 5976 Kg.
A. Boliatia, 8. Hatnb.' v. Bntre R-ios, Havre
Suiker. (Bericht van Bloemen _Gebha_dcb)
n.W.ludië „avannall 3 Jan.
Stemming iets beter zonder zaken.
Londen, 5 Man. (Part. tel.) Tin -harp
Ella
]Voermann,3.
Amazone, Meycr,
j
Remy
& Klinkhamer.) Cash
y*n- (Btricht van
91.12/6, forward 92 7,(1. __oper GMB
Wk. v. Afrika n. Hamb.:
V. K. of Continent
bul, Banka loco
gehouden, Straits loco f 00% Sh. C.- .- 52.12/6, S/m.
53
Stil.
55%
2/6.
Sirena, Cosulich,
3 Jan.
a 55^. Termijnen f V hooger koopbaar.
id.
Londen, 5 Jan. (R. 0.) 1 Tarwelading
fthleldg 3 Jan.
V, La Normandie,B.
(Bciicht van D. H. Joosten.) aan de kust ten verkoop aangeboden.
Katoen.
Newyork A. Buppieieh, 8. Rolt.
vviuig met _^_ hoogere noteeringen.
Liverpool, 5 Jan. (R. O.) Iste dep. KaSingapore 7 Dec.
Mtndez-Nunez, 8. '
(Bericht van M. Vouti.) Vast. toen. Verkocht 12,000 b. Stemming stijgende.
Petral.U-a
Indiö
A. Sachem, Dudley,
Loco f 8.30, termijnen onveranderd. Nobel onverW.
Invoer 311,000 b.
6 Nov.
anderd.
I<i<lll<>ilC
Batavia
»lldapest,^s Jan. (B. ..). Tarwe prijs
V. Luna, Oestermann, St. _Ta_aii'e 1 Jan.
.WO-Tgre per 2100 KG. in loco onveranderJ; houdend.
Falmoutli A. Washington,B,
164; comptant zonder korting
«.erlijn, 5 Jan (-...) 12 i.3sr_. Kogge
_-iPd"
id
Ares,
Ccx,
West-lndië
**r«nen.
(Officieel.) Tarwb up i.Tering onver171 75, April/Mei 167.—, Mei Juni —.—
St. Vincent 3 Jan.
anderd; Maart ’220. Kooob o. levering opent iets Jan
7
Nov.
Raapolle
Jan
58.—
April/Mei
l_rw<
57
SO.
G,H.Wappius,lïaasi,\\ A. Thtbtn, S. Hamburg
'"ger, Bv.t vaster; Maart .153, 152, 151, 152, 153,
Jan. —.—, April/Mei 150.50.
n. Valparaiso
SO
Dec.
Mci
"/'l47'
lt7
HBU6
oerlijn, Jan (R.O «Horkoe.-sen. Rogr_<
__*._"
-_«(7^,Builgc.id. 2 Jan.
Rrver
*m* (PJficieel.) Raap-dadelijk en op leverine Jan 172.50, April/Mei
167.50 __a_.poll« Jan. a-angres-nd 26 D.e.
-V. _.-_._.-,"_.
«"S"* ftlX, 31; in de stad ’33%; 58.—, April/Mei 67 90. Tarws Jan.
.
April
mei 729%
Brazilië n. Antwerpen
A.-«*at_-,Abrahamsen ]
nom Sept.-Dec f 30% nom. Lun-dade-S.lri.___
Mei 190 —.
loc. 48 —, Jan./Feb. 47.80.
Wos'zaan n. Pirsgrund Sotlthanipton 3lan.
-__«°_ -? p le7eiir- vast; vliegend 23%, 28%; in April/Mei 48.10.
A. Trojan, S.
Las Pal-aas 2 Jan.
Rott.
9bï-,W/!3
Bremen, 4 Jan. (R.O) Petroleum
n Kaapstad
Castle,
üunbar
8.
A.
6.50 zeer vast. Reuzel Wilcos loco 33>^,
loco
Srli„ingen d. Kaapstad SoezSJan.
Aaapkoéken ’52 a 80.
Armour $$. Rijg. stemming sleepend en prijzen Lissabon 3 Jan.
___Knijht Compiman,B.
*4jnkoeken ’7% a 12.
eerder dalende.
8 Bremoï.
Ltipzig,
Bombay
V.
Noteering van O. BINSK
_? amburß-, 5 Jan. (R.O) Hplrltus.
n. Braïilië Asii, S.Clyden. Bombay
Mei /2i-.; Strotr
ll<*and
/31^i
Jan.-Febr.
April-Mei
36,
Dcc
Stemming, de. markt Liverpool 2 Jan.
Patiian, S. Port Victor
vliegend . 23^, 53%; _ebr. kal;.. Raapolle
''S nolle
loco; 59.--. Petro-«___
Brea, 8.
£;i
A.
Carn
SuVamut.S.
RaapJ»»Ei-AuK-/^>-.
loco 6.65 ti., dito dit«
g., nto per
Noifolk
Kurrachee n. Huil
_2 485/B_is%. 6.60 b. dito dito per Febr.-Maart Febr.-Maart
g. _.«-_<
Bombay Ataka,B.
aart c SSO h-ü» olie »« 2000
8
Duiihld,
Calcutta
KG.
in
Spek
stesm SO.Ïj',
/
% short Vt long. —. Koffie
Campana Kaiser Wilhelm 11, S.
Zancla, 8.
Stemming: Markt prijshoudend. Omzet iop termi n
Noteering van HVKRT SMIT
Sydney n. Bremen
Hampshire, 8. Londen
3 Jan. 17,000 zakken. Santos good average
Nerada, 8. New-York Jiimna,B.
per
78,
Jan.
dito per Maart 76%, dito per
Londen n Brisbane
TlieBend /2S-(; Febr. dito
2 Jan.
__*? ,Ie
.
Mei 75),7dit0 per Sept. 12y_.____\\Z_%
id,
Amarapoora,B.
Runic, 8.
Juni-A
V.
/24%;S.pt,.Dec.
»S
.
Keulen, 5 Jan (_{
lanve vreemde
Clyde n. Rangoon
Kinosland, S
Santos
'in Ö_t' / oolz;a«*d jp 800 K_. cUs p_r 2000 KG. 22.—. Maart 19.40, Mei 19y.)70. Ro_r_re
dadelijk
Victoria, 8. Montevideo Sllllna 1 Jan.
19
25
vreemde
Maart 17.20, Mei 16.85. Raap.
V. BilUiv, 8. Gibraltar
Charles Steels, 3.
eißar,** waren heden »»"gevuerd 353 Olie dadelijk 63 —, Me!
R_-- B
60.20, Oct. —.—
J
2 Dec.
Valparaiso
Sydney
Kunderen, waarvan de
prtj.en waren:
le qual.
Tarwe en Rogge lager, Raapolie trager.
Thurston, 8. Bombay A, Rcmus,S.
5
ParöS,
67,Sequ_l./o.BBpcr
KG.
Jan.
(R.0.)
pn~-~,'
©S?e. Raap- 100 s__e
Melk
f _°
3 Jan.
San Francisco
f 1704 250i
staand 64 2., Febr. 64.75, 4 ml. van Maart 66 25,
„
ren le
1P qual. fkoeien,"__
Boston
2
Jan.
Colambian,
i_
8.
f
4
lua
md. vaa Mei 66.60; Lijn- loopende maand 65.25,
Londen
i§! KG -4
tederleo, 8.
"9
Havana Massilia, S.
Febr. 65.25, 4 md. van Maart 55.75, 4 md. van Mei
-cnapen
a __;
3 Jan.
18 Oct.
Llzard
Taltal
Lammeien
f
W
65.T0.
&
Spiritus
87.75,
toon. maand
vette Varkens 40 a 44 c. per
Febr 38.—
Gep Helvetia,B.
V. Mon-e,
4 mnd. van Mei 40.25, 4 l___te maanden 39.75.
KG.-_P__r.__
N.Orleans n. Hamburg
V.K. of continent
Suiker van 88<> _-fe_._ 38.— _-.—, dito witte
" Tarrag-ona 29
Koffie op termtjr. Ornaat 3000 b
Dec.
No. 8 toon. mnd. 85 60. Febr 85.80, 4 mnd. var Londen 4 Jan.
Amsterdam, 5 Jan.
V. Itafa, 8. Port Natal A. Vale, S. Barcelona
Maart 86.60, 4 mnd. van Mei 87.—, dit. g_ra_.los
5 Jan
te 10 u3O m. prijeh.
te 3uBo m. vast.
Triest 29 Jan.
Gulfof Venice, 8.
n- Mttl 12 me*ken loot-ende
-,-TT. .oC_r
Java. Bantoi
Sydney
Java. Santoi.
A. __-_ S. Hamburg
9 30
mnd» wa Maart
56
Antüles, 8. Barbados Trinldad 11 Dec.
66
40^
6l s|- 8°- Tam" ,0W fflad- 28.30
46%
cbrBenlarig,B. Yokohama Zeilkl. Viking, AnnerFe-. W fi 16
M%
55#
Van MaMt 26 80
mnd-'« -lauera 1 Jan. >
>
IM 2fi 9°00
sen, Amst.
W
25, F-br. 17.25
.."' 17.90,
4 mnd. va. Maart
V. Clement, 3. Liverp. 'Westpolnt 3 Jan.
■■*■
h
65%
45%
46
„Pf1
4 mnd. van Mei

80.50
80.70
867.—

Boulgne-Bur-Mer.
Prins Frederlk Hendrik, van Westindië naar Amsterdam, arriveerde 5 Jan. te Havre.
JSeynlersz is 5 Jan. van Amsterdam te Batavia aaDgekomen.
Mpaamdam vertrok 3 Jan. van New-York naar
Bot—-dam.
Vesta vertr. 1 Jan. van Cuxhaven n. Amsterd.

TE KOOP voor _f 15©.—
Een EIKENiIOUTEi\ AMEUULEIIEI-T, bestaande in: C--il»!., TAFEL en Zes
STOELEN met beklecde r_«'{ren, desverkiezende ook niet UITEET, Te berr,
(212)
Leidsclie Krnisstr. 10 (hufs).

(2(6)

Caontchon. en Gutta pcrcha.

Eene

Het PAI'IEU Wll-SI is zijn groot
ischap de prikverschuldigd aan
keling uit het lichaam te verdrijven. Het
ren aanbevolen
J wordt door de eerst- Gei eeshee
tegen prikkeling:. « op de Borst.

8 succes

ÏÏAffiË

I
I

wcuEc'ut onderrickt te g'evenin de drie
vreemde Trtl.ir». Franco bi. onder lett. L,
Verkoudlietd. Bronekltes. Keelbij de Hoekn. GEI
Rokiu 30, HIpijn.
«riep, Kliumatlek, Pijnen.
(2*4)
NEW-YORK, 5 Jan. (/_. 0.) De uitvoer Amsterdam.
is zoo eenvoudig en gemakkelijk
gebruik
1 Het
bedroeg in ds afgeloopen week 6,134,99.
s mogelijk. Een enkele aanwending is voldoende.
Co., 31 Uue de Seine,
/.--, bij J. WLINSI
dollars, waarvan 1,491)5926 dollars voor gein allo Apotheken.
n
Holland
weven goederen.
GE\ i'AAGD in een klein, stil Gt-zin een Ue_><»._ naam WLIXSI ei.chen.
NEW-YORK, 5 Jan. (R. 0.) Hier is het seleaatde Juflrou. van middelbaren
(151)
gerucht in omloop, dat in het westen weer leeftijd, om, met behulp van een Dienstbode, de
waar te nemen. Salaris ï
een bloedig gevecht heeft plaats gehad tusschen zorg voor het Huishouden
150. Kennis van Pianospel tn akte Lager Onderde Indianen en de Amerikaansche troepen. /wijs
strekken tot aanbeveling. Opgave van referenDe Amerikanen stODden onder bevel van tie, worden ingewacht onder lett BK, Bnreau
(280)
generaal Carr. Aan weerszijden werden ernstige Handelsblad.

_

IJÜI-HOISDSTiR.

keelziekten!

verlie.en geleden.

LISSABON, 5 Jan. ( /.. O.) Heden is in

de Cortez het koninklijk besluit voorgelezen,

:e_::____:sc:__::_____i:__.
VAN DKN' MOND

met het Ei
Blet werken
door
A.
geeft oplossing in lang-

ONTSTEKING

DETHAN PASTILLES
BOSJT,
Mfjufi-.
waarbij do Cortez gesloten worden en de
durige en verborgen ziekten en 0.-) k op wetenschapDeze Pastilles genezen spoedig Keelpyn, Schor- I
volgende bijeenkomst op 2 April wordt be- pelijk gebied. Adrei Gerard Uoustraat 170, huis,
heid, Ontsteking van de Mond, alsmede de I
prikkeling door de Tabak v_.or___.en de nadelige M
Amsterdam, van I tot IO uur.
(254)
paald.
werking van de K-wik op de landen. Zij worden bij- E
PARIJS, 5 Jan. (/.. O.) Gelijk fa Figaro
zonder aanbevolen voor Bedenaars, Protessore'i H
en Zangers tot behoudt van de Stem.
verzekert, is het nu bepaald dat president
Adh. DETHAN, Apoth., me de Slrasbourg. 10, te Parijs
Carnot een bezoek zal brengen aan Algiers
ia Amsterdam en in de voornaamste
H.UIOTH,
en een gedeelte van Tunis.
ApoH-kers van Nederland.— Prijs: Gld. 1.50.
einen JONGEN MAIL- fiir E-H. eau -kroelt
PARIJS, 5 Jan. (R. O.) Gisteren zijnde mit sehr guton Handschrift der die Deutsche «___________-_____n_____R__M_______rrl:
verkiezingen gehouden voor den Senaat ter Sprache sehr gut kent. BEWOïiWV,
(150)
1.1.
vervulling van de vacaturen, ontstaan door V. ar__oe_.str_.at, 10 von o bis 12.
(273)
het aftreden van 78 senatoreD, benevens twee
vacaturen ten gevolge van overlijden. Gekozen
1%,
zijn 61 republikeinen, waaronder -10 aftre4 _5,
4e kuis Tan den
Singel
O.
dende leden en 6 conservatieven. De repuAmsterdam.
"»«
Helltgrenweg.
I- A A M _£ E M A !_. E
blikeinen winnen 4 zetels. Er moesten 13
Beveelt zich aan tot het leveren llit-tllitend op maat van alle foort lijn B ASI ES. en
herstemmingen worden gehouden, waarvan 3 HEERE-f-<K'llO-_
WERK, zo. vel voc. normale al. abnormale voeten.
in het departement der Seine.
ia de fijnste eu _oHed..t_ «iiialltciten. .oude en d.g-elijke afwerking- bij
PARIJS, 5 Jan. (R. O.) De uitslag der een
fraaie coupe gegarandeerd.
(310)
verkiezingen voor den Senaat is, dat gekozen
zijn ,5 republikeinen en 6 conssrvatioven.

—

MAlf SUCHT
A« J'

jj-

'I

feliül-f

__

SCHUMANN^ - ».

van puTfEi Fsiiir

Aio republikeinsche candidaten zijn gekozer,
zoodat de republikeinen 10 zetels winnen.
Tot de gekozen senatoren behooren o. a. de
heeren Jules Ferry, De Ereycinet, Tebserenc
de Lort, Dautresme en Waddiügton.
o erlelß.ten, dat ten gev...sse «ie

-ffaatseliai» i»l. tot Ex w_<. itatfe van ..taat-isn-oor wegen j-een STEENKOE E_« van
Indische mail.
____-,<« li. ten vervoer aanneemt, wU voorlooplg- green
Da directeur van het postkantoor to Amsterdam deelt mede, dat er morgen, 6 Januari, order- van AJ_. fff__lßA€tTKOl_li__¥ kunnen
geen

verzending van brievenmalen naar Ned. uitvoeren.
Oost-Indië over Marseille, aansluitende aldaar
met de Rott. Llojd, zal plaats vinden.
De ten postkantore thans reeds ter verzending aanwezige correspondentie, bestemd naar

Ned.

Oost-lndië, zal

verzonden worden den

10en Jan. e.k. per Fransche mail, over Mar-

_-üle.

OYERTEI-TIEN.

(320

iSEIWPIiLI

CAKTEL. ss^r^^

BITTERBRON.
Aanbevolen kil

Het beste laxeerei.de

(115)
<>. opstopping van urine.
CLÉBAN,
Heiligeawegi
ZeedP;
ÜLOTH
Paleisstr.;
VAN
bij
T-IJL-.
Te Amsterdam alleen verkrfebaar
__ABILI_.
te Rotterdam bij SNABILIf, Steiger, te 's-Hage HAPP-L en

DA-iEBETmCrING.

Ue ondergeteekende betuigt bij deze aan zijn Patroons,
de Heeren GEBR. JUOHTER.zijn kartelijlien
dank voor het. fraaie Geschenk en den genoeglijken
av.nd.hcm metzijn kameraden vereerd, ter gelegenheid
dat hij 25 jaren bij deze Heeren in dienst is.
_K. H_.IKT-.En-.
(239)

Bij den ondergeteekende

Mineraalwater.

_

verstopping» en hare grevolg-en, bij Leverkwalen
is in dank ingekomen .wee ©-M*.- Moll. «.ni-iei-tcn. iiamorrkoï«len, __aaj_- en narmkatarrken, bij Vrouwenf«»
Cong-estle» in het kootd en_. Eene fferin e hoeveelkeld volIJTje. Spoorwe..MaBWchapö
aangewezen ziekten, Verkrijgbaar bij
alle Haiidelami in Mineralen Wateren, Apotheken en Drogisten. Directie
ieder groot f 1000, voor een daarbij
doende.
liefdadig doel.
uitdrukkelijk steeds OFE_. E R Fllil» JOZEEMen
verlange
IXudape-t.
M CHUMA cEIBO, Rabbijn.
(161)
Bitterwater.
1891.
(325)
AMST-BDAM, 6 Jan.

—

ALGEMEEN HANDELSBLAD van 6 JANUARI 189!

HH.
FABRIKANTEN EN INDUSTRIEELEN!!!
Een degelijk ontwikkeld beschaafd Man, thans ADJ .-DIRECTEUR van een der

—

AMSTERDAMSCHE IJSCLUB

Eerste Blad.

mnscn

MaatscYappif tot Exploitatie van Be

baivereenigii

neemt gelden a deposito:
net één dag epzegging tegen een* rem* van t pCt,
iéne wiaand vast tegen 4» prolongatierente At'
* Amsterdamsen*
(117)
Beurt;
§
3 maanden vast tegen een* rent* tmn i pO'.

Staatsspoorwegen.

grootste- Tabaks- en Sigarenfabrieken, vroeger jaren lang werkzaam in een der grootste
zaken van Machinerieën, volkomen vertrouwd met;de Hoofd-Boekhouding en Correspondentie,
Het H.OCkey-§pel, onder leiding van den Heer TEBBUTT zal plaats
Verlengingleveringstijd. Goederenvervoer.
wenscht wegens gedeeltelijke liquidatie zijner tegenwoordige Principalen, een ._ej__e_ij!_ei_ hebben -_.insdag-_-Or4.ei_ IO liuri
vV€M*l_l__,lH_s», tegen behoorlijk Honorarium. Eveijt. offerten worden ingewacht onder
De INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN op O en 7 Januari, om het
Door Z.Exo. den Minister van Waterstaat, Handel
otters X JB 9___*, HAASENSTEIN & VOGLER A. G., Amsterdam. (260)(H 9___3)
PractltljS' ijs.
en Nijverheid werd goedkeuring verleend op de in
Champio-aat dér wereld, jyaail door.
(252)
dato 31 December a. p. aangekondigde verlenging
P
van den leverin gstyd, bedoeld in Art. E 6v. h. Alge("08)
Amsterdam,
spoorwegen.
r'op
meen Reglement voor het vervo
de
DE DIRECTKÜR-GENERAAI/.
AMERIKAAHSGHB BAKS- m
(250)
Utrecht, 2 Januari 1891.
Volkomen op de hoogte zijner taak, en gewoon zelfstandig in uitgebreide zaken te werkoD,
wenscht plaatsing bij eene prima Firma te Amsterdam of elders. 8~ _t§ _«!_©__t-C
Incasseering van Dividenden, Wissels, Kwitantiën,
Facturen,
sn_s.; sitbetalingen, ook per telegraaf, aanreferentlén. Brieven onder letters XC 9 _L9, HAASENSTEIN & VOGLER
vsrkoop van Effecten in Amerika. Oredietbrieven
en
A. G., Amsterdam.
(H 94443)
(261)
aan Reinigers, koop en verkoop van Wissels op
_,
,
Voor belanghebbenden ia bovengenoemde] Maat""
all* plaatsen in de Vereeniede Staten en Oanti?..
schappij is ten haren kantore, Spuistraat hoek Toren-

iOQLPH 80ISSEVAIN & C°.

BOEKHOÜDER-CORRESPOMDE-JT,

_________ ___

DUITSCHE STOOMBOQT-RSEDERiJ TE HAMBURG,

COIIISSimAï.

StMBA LIJ WKeizerlijke Duitsche Postdienst

.
Obligaties Groudcrediet in -tukken van -..in* franken.
Zeer solide geldbelegging,
,_(_..

TvïoN tivmüotTplu

van HAM KIT 15^ e» AISTEBI.AIH naar

rentende 3 pCt. Elke maand. l_ltlOtin_r, Waar..l| tle
-Hooarste -Prijs 100,000 franken maan (lelijk* bed raag.. Nadere mededeuiingcn
verkrijgbaar aan het bureel van den Courrier Financier, 30 l-'aubourg Montmartre, te Parijs.
(132)

E4.nMl.tiT «dezer,
eeoc circulaire verkrijgbaar, inhoudcudemcdedeelirgen
omtrent den toestaid der werkzaamheden aan de Mijn.
(266)
Amsterdam, 5 Januari ISOI.
steeg N°. 2, alhier, van at

Singapore, Batavia, Samarang en Soerabaya
(ZONDER OVERLADING)

Royal Exchange Assurance Corporation, Opgericht in 1720 Londen,

CKfflmiL DIAIIAW-TOELSBüI.

.ia 80_XH4_LPT0.. en «___"__« Ï7*.
Naar Hong- Kong-, HlogTO, Tohohama, Ikilh-Hh, Ranskok. <'_«"
HH. l.eden worden bij deze verribon, Itaacassar, -lenado. falembauj»- en _. ontianak, met overiading te
wlttigrd, dat Candldaten voor liet
ilng-apore.
Voor het sluiten van brandverzekeringen tegen AmsterdamEche beursconditicn o! aanvragen voor
De regelmatig Maandelijksche 9>leß-t wordt onderhouden door de nieuw gebiuirdr Lidmaatschap tot en niet 15 Jan.
agentschap in steden in Nederland, zich te adresseeren aan het Generaal-Agentschap der brand-afJceling
Post-Stoomschepen:
snelvarende
a. s. kunnen voorgesteld worden.
voor Nederland, J.eldM-hel.ade 95, Amsterdam.
Invulling-sblljetten zijn bij den
I_ol
Februari
TOS AKI,
vertrekkende van AMSTERDAM
(262)
Oe Generaal--.grent:
Bode
aan net lokaal verkrijgbaar.
//
11
o
Maart 1891
liWill-,
JT. I>. Jn. EIJAEI. -LUIJIE-.- Jr.
Namens de Commissie van onderzoek,
11
PRIOH,
April 1.91
11
11
De Secretarie:
en vervolgens iedere maand een Stoomschip.
(OKJIAIi.
€.
M.
Door contract met ue Duitsche Rijkspost moeten de Stoomschepen der Rccderü op vastgestelde
1
Januari
1891.
(240)
Amstebdam,
datumß vertrekken en aankomen.
Hoofdkantoor: rue -Lat'a.ve.te 33 Parijs.
De inrichtingen voor Passagiers zijn zeer elegant en comfortable, vooral ook met oog op de vaart
PRIJZEV VA\ OME per Hectoliter.
Voor tarieven der Levensverzekering afdeeling en aanvragen voor Agentschap in plaatsen in Neder- in de tropen.
vliegend van de molens.... ’29
Raapolte
land waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, zich te vervoegen aan de particuliere directie
Westerdok-dljk.
-Llg-plaat- der Eooten te AMSTERDAM: Suez-stelg-er,
in de stad
u 31
voor Nederland, __eld-Ckekade 95, Amsterdam, of bij de Inspecteurs A. D. BBBRKNDS
vliedend
Handboekjes
Passagiers,
voor
Nadere inlichtingen omtrent VRACHT en PASSAGE, alsook
VEEEEN, Leeuwarden en Arnhem, of J. D..N. PISTORIUS te Amsterdam.
vliegend van de molens.... u 22V<
I_iJnolle
verkrijgbaar bg de Agenten
» 2'i'_(
vliegend in di stad
C 263)
Particuliere Directie voor .Vederland:
..REI KER & WA .BERSIE, Amsterdam.
MATTHES & POBTON,
Amstebdam, 5 Jan. 1891.
Makelaars.
J. I>. Jn. EIJHEI -H-CIJT-EBS Jr.
VROEGE & DE WIJS, Rotterdam.
(259)
overladen wordt voor een «om van 1200
Wegens
te koop aangeboden een sedert tal
van jaren in de oude Btnd bestaande SLIJTERIJ en
TAPPERIJ. Te aanvaar.len I°. Februari aanst.
Franco br., letters AP, Boekb. F. 11. J. REKKER,
(M<J)
Singel s_>4, AmtUrdam.

Hoofdkantoor: Royal Exchange Londen.

.
»

_

Compagnie Frangaise dn Phénix,

Opgericht in 1819 te Parijs.

PROCU-_ATIIi_(.UDE_..

#Dentsche

In eene litiuldeerencle .'ennoof-iC-ia» word.
voor direct «I»or een der Vennooten, tegen ?_«. cd
salaris, een flink Heer gevraag.., oen voor heilniet _-ijn mede-Vennoot, niet uien l_ij o» vijantli»en voet is, de loopende zaken te llqnideereu.
J__.enni§ van Administratie is lioofdvereischte.
-Franco brieven, onder X. J... 9*©, JIAI-ËI.->-JTJE___ir <& VO-3-_L__.lt A. €.., Ains.er.la__i. ch.miis)ets»)

Oe eerstvolgende afvaart van Rotterdam
10 JA-LAM 1891

zal plaats hebben

of hunne Sub-Agenten:

a«CTSB3> fkW,

Oostenrijkaehe Florijn... -=:

—

V. K. L. K. 11. K. G. F.

5 Jan. 1891.

Zuidüuitsche
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OFFICIEELE PRIJSCOURANT DER VEREENIGING VOOR DEN EFFECTENHANDEL.
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Jan. 1891. ZüIDHOLLANp, Kapt N GuthrU.
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dito
4
dito ditom.prora. .3i
ditodito zond dito.3j
1.C.en11.-Vcr.U..A.
dito dito Obl
4J
Java-Bank Aand.'...

85

An-bem0b1.1839.3i

78%
76%

98%

_
.A_

AMSTERDAM)
yU

Gron. Watsrlru..A
Handels.-. Amst. do
dito dito OM
4

dito
04

*

I

I
I

verdeeld In:

Eerstvolgende Afvaarten naar __eif.-l__.__e.
17 Jan. 1891.BURGEM. DEN TEX, Kapt. R. J. Weber.
.--imvlNii -FI.ERLI .»" van
._oom..raiJ„-_iU_-___--_'
SOPHIE, Kapt. C. A. Bakker.
GMua nJan. lB9l.

dito

Jloil.

79'!,

"dito 1372 dit0....5
Urug.obl.fi 100..6
dito £500/1000. .6
Venesuela. 1381.4
fr. ca _lte__. I.con
Amsterdam 18ö1..3i
8]
dito 1886
dito le serie 1830 3J
Neord-seekanaa!... 3.

83% |
'-'8%

90 <k 9ÜVs
10. Inv. Lg.1888.4i S"7'»
io, Bpwl.'B9go\_d.4i 9t9,'i6
10. do. in silvcr.4i 85*, s W%
I.MIIB. 1883/81...5 87% 88%
'j»nine 1890....5
rt.Adm,Larnaia.s
84
U). Tut. Nolthon. 6
91%
_!»a_.l-ef-n.'6G)'64.& »2
Vswrw. 0. 1886..8}
I -tolSB3
S
I

Wh

7c'!s
♦Column!». Obl. .42 21%
Dam. Bep. dito.tl
73%
♦Ecut-dcr. 1855..1 16
♦Peru. 1370 eer..6
5%

Duitschland.

Himjt. 0b1.Pap...6

_

84% i

cüto gond 1879..4

lo.Tol-Kr.l.. 4. W.Si

ï-.t-nirUa.lneclr.S
iito
4i

101

3ubsidiobonds.... 6 (2
ZUI/.-AJ-IBaiKA.
A.-«. Bep. '86/87.6 75
Brit*. O.Lonil.'B3.*i 86»),

81 9b%

a.UW.ObI.

Ds met

I

350,000,

Vorige koers:

—

pfJt V K. L. K. 11. K. O. K
«.Afr.Bep. '75.8
j -f vJüRÜ-ASIE-UKA.
|l
I '«■_".-_«.»»«. 1877.4
:.;7U
4|;108
! Lo uiaiana ö«.... 7 108

Üto dito

’

Singel 284 over de Paleisstraat.
Aan- en Verkoop van Fftecten
en Coupons, met onmidd. afrekening.
Reursorders tegen y__ pCt. provisie,
Voorschot op -Effecten, Premlën-A-ttaires, «peeulatleorders worden voordeeligst uitgevoerd. (207)

PRIJSCOURANT m niet officieel genoteerde Fondsen.

1.

1.20
I.—

1

StaattlseniuKoa.
HIHOPA.
Seit,rl»na.

,

=„
....
Florijn
=„

Papieren Iloebel

I Premiënbank CARL BRUCK, |

’

Kapitaal

BILJETTEN verkrijgbaar zijn.

_)I_.ecte ff,'__.i_____i_ijri_L-i€iiJ_: _r.ï____!-_r
naar: Binjrcn, ïlalii-, Crustavsuurg*. Frankfurt a/.-f. Laatste laaddag Zaterdag.
Idem naar: .lannkelm, 9.ll(lwi__hafen a/Rh., Hellbronn, in verbinding mei
de Mannheimer Dampf-Schlepp Schijffahrtt Gesellschaft in Mannheim. Laatste laaddag Zaterdag.
Voor Vrachten en inlichtingen gelieve men zich te vervoegen ten kantore der Directit
.. anavaU _LO, Ingang Mandemakerssteeg; Teleuhoon 189, Beurs Ï00.
(201)

= j 12. —
= „„ 0.50
2.
=

Wienwendijk 230,

het vierde huis van af den Dam, (206)
koopt en verkoopt vreemd Geld, Effecten en Couoonr.

Inschrijvingen worden ingewacht ten kantore der Heeren RCTGER^ &
JP. A. VOIGT éf C\, Rotterdam,
WAÜ?ffJB_Ë-_&§-I_.E ét __€._._¥, Amsterdam. lHfi UIMVFORT, alhier, van 15—1.7 .üannarl e. _k., tusschen lOuur
's morgens en 4 uur 's namiddags, alwaar PROSPECTUSSEN en INSCHRIJVINGS-

AMSTERDAMSGHS RIJN-BMBTVAART.

Pond Sterling
Frank of Lire
Zilveren Roebel

15. SAtf-D-KRS Ezo,,

Directeur: Dr. ABSTKEXIim.

naar Lissabon, Napels, Port Said, Suez, Aden, Zanzibar, Mozambique en Delug.a-Bay.
alles direct zonder overlading.
Met deze stoomboot worden ook met overlading Goodercn en Passagiers aangenomen
naar Dar-cs-Salaaai, Bagamoyo, Saadanl, Pangani, Tanga, Pcmba, üombassa. Lama,
Kilwa, Lindi, lbo, Qaelimane, Chiloane en Inhambane.
Uitmuntende Inrichting-en voor Passagiers eerste, tweede en derde klasse.
M^ Voor vracht, passagegelden en verdere inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan de Hoofdagenten:
(193)

'P-i. Wegens <»versrroote drukte worden tot nader
bericht scène goederen afgehaald.

WIMÜi-LkAÜ'TOOR.

te vestigen te AMSTERDAM.

ep

met het S.S. BVI.D__IR.4tH, Z3OO T. Reg.

Bcstelgoedercn naar alle plaatsen in Nederland, aan het Kantoor bezorgd, worden even als altijd
gpereg'eld par Spoor verbonden.

—

■

-i

i

BEHANDELING, met daaraan verbonden Hotel-Pension

_tOTïJ-BD__?B op de heen en terugreis aanioopend.

S. TRFiOËM ISVRC.-, Achterburgwal 14S.

TE ROTTERDAM

verstrekt Gelden onder le Hypothecair verband, in
annuïteiten en in eens, zonder vooruitbetaling van renten, waartoe men zich
kan vervoegen tot den Agent
F. -DR-BES,
VONDELKADE 129, Amsterdam.
(196)

Inrichting voor PNEUMATISCHE enKOUD WATER-

lIAJfIIitIJRC. en OOIT-AFRIKA.

MARTIM UOLFF.

Inklaringen en verzendingen naar het buitenland geschieden op de gewone wijze.

Ost-Afrika-Lisde.

HYPOTHEEKBANK

______-«». ■

Geregelde door het Duitsche Rijk g-__.sidi.erde
Poststoomvaar.Sij-

De 350 arme schoolkinderen zijn geholpen.
Aan allen, die mij steunden, zoowel door kleeren
als door geld, mijn oprechten dank.
(2Q2)

’

Zuidhollandsclie
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ditoVer .Am.fonds.Bi 78
Vg.Am.H.-8p.f.0b.. 99
dito Cort. 2e rock*..
Pr.St.FéfArg.R.) .5 45%
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99

101

ditoQu«b.(Öanada)ö

S%

107%
84%
Tlw South-Ötand... 24%

IoN.-Tr.Gm.Mü.A..

34%
20

63

opgemaakt door het Bestuur der Veremiging voor den Effectenhandel,
A. C VAN 11EKMSKKRC-K VEEOKKNS, C'omm.

36

22

66%
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Dinsdag? $è

hetAlgemeen Handelsblad verschijnt te Amsterdam des Morgens en des Avonds, behalveofop enkele feestdagen,
r Abonnement wende men zich tot het Bureel, Boekhandelaren, Postdirectenren, Kiosken
e, Age>u2 llaïas,e£
HooFDAa ENiEN : Brussel, A. Grohmx & Ce., 104 Bd. Anspach, J. Lntaoi
HaaS en=iein A
Franhfort a\M., Weenen, Zurich, enz., G. L. Daüßß & C\; &Hamburg,
}m^±^ „_
beulen, Rudow Mosssj Parijs en 'iwwfe*, John F. Jokes CrE.; Kopenlmgen. Aio. J. Wotrr & oc

.^^"«

Het Kwartaal knst voor Amsterdam
6.-, voor andere plaatsen in Nederland 7.- bij afzonderlijke zending
en f 6.- b\j gelijktijdige verzending van "Ochtend- en Avondblad.
Een Ochtendblad of Avondblad 6 Cents.
Advsrtbntibn: I—6 regels brevierletter f 1.30 mdt iribegrip van Bcwijsneminer, elke repel meer f 0.25. —■
Sleuedkeuxgen
:
0.15 den regeliNS-FJösriEN
0.50 den regel. Aanvrage en Termelding van Liefdegiften
Eene bepaalflö j")e(»W Jn het blad, door Inzenders voor liunne Advertentie opgegeven, wordt niet gewaarborgd.
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die geld in speculatiën verloren
De bekende Eagelschegesehiadscbrijver angst dooreen; enkelen liepen naar hunne genwootdigd, wordt gareseU naar een rooster, door
wegnemen. In stede dus van het krediet verder een firmant,
firma
Algemeene Vergadering op voorstel van liet bestuur
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Kinglake
is op 79-jarigen leeftijd overleden. vertrekken terug om hun goed te redden en de
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nemingen, moet men door kalm beleid het verperiode dezelfde vier kiesvprecnigingon een
rechten en begon zijn loopbaan als lid van gedeerd het levefc afbrachten. De brandweer- lid tot liet kiescollege afvaardigen".
ti ouwen trachten te herwinnen, waardoor meer
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het ministerie-Palmerston in 1857 was het puin was geraakt) Mec-k echter onjuist ie zijn. kiesvereenigicgen zijn: „llurgerplicht" te Amhangig zijn.
Naar aanleiding van het overlijden van den gevolg van een amendement op de conspiracyIn den schouwburg hadiicn intdftßcitën onop- sterdam, Rotterdam, „G rond wet," fe. Amsterdam
Van de Beurs van heden valt weinig te
hem
Schliemann,
archanoloog
üuitschen
deelt
door
voorgesteld.
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Ned rlandschWerkliedenverbond.
Londen, 2 Jan. (Part. Corr.)
neeleffecten gebruikt werden.
wordt. Parijs was heden woont en ambtenaar bij het ministerie van kunnen wijden.
In een openbare vergadering-, gieren, door deAmgenomen
richting
heer J.
Het meest beroemde werk van Kinglake is
Da brandweer haï de grootste moeite om aterilamscbe afdeeling gehouden, htoM de
van zelfPe^n van een hieuwen jaarkring geeft over het algemeen zwakker en dientengevolge justitie is. De heer Schliemann deelde het blad
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en schijnt, zoo wordt daar gezegd, van voor een deel met geleende veóren gepronkt gerden to werken.
wachters bemerkte, dat uit debuurt derkleed- gadering verneemt deze aanbeveling (geen betaalt, en niet geheel; looneverho ging 'zou slechts ten
rook kwam. Met behulp van een voordracht, zoodat zij in ieder geval vrij blijft) deele het beweerde
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eterrng van den toestand te verwachten, volgende maand het van de Banque de France nigde Staten, waar hij voordrachten houdt paar tooneelspelers trachtte hij de oorzaak dadelijk bij den aanvang der bijeenkomst, in ([üaestie betreft, spr. zou wel meer grond in exploitatie willen brengen, maar van waar het daartoe
«aar hoo is het dan te verklaren, dat niet- geleende goud zal moeten terugbetalen.
over Afrika, gevorderd tot Chicago. Zeer op te sporen. Plotseling sloegen hevige den loop waarvan de verkiezing plaats heeft. nooilige kapitèal te krijgen, zonder dat aan andere
achter de schermen uit.
tegenstaande de geldsomloop in de laatste In het Handelsblad van 1 dezer lees ik voorspoedig is de reis tot dusver niet geweest, rook en vlammen
Het bestuur stelt derhalve voor in het industrie te onttrekken; een groote vraag naar arbeidmaanden met ruim honderd millioen een, waarschijnlijk aan een buitenlandsch daar Stanley steeds oneenigheid heeft met de De alarmschel werd geluid en toen de brand- Huish. Regl. in te lasschen een nieuw arti- kracht zou wel, evenals in 1871, tot verhooging van
oar i 8 toegenomen, de geldmarkt aan- blad ontleend, bericht omtrent de bekende impressario's, die hem rondleiden en die ook weer eenige oogenblikken later kwam stond
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oudend achteruitgegaan is? In antwoord firma Pixley and Abell. Het is deze firma
het tooneel reeds geheel in brand.
steeds twist hebben.
'/Voor ledere Algemeene Vergadering, tegen welke
Hoewel voorstander van algemeen kiesrecht, toont
waarop zeggen de heeren Hambleton m. i. zeer waarop ik in mijn voorgaanden brief doelde, onderling
Weldra sloegen de vlammen uit het dak. eene verkiezing van bestuursleden aan de orde is spr. toch de bezwaren van algemeen stemrecht aan.
Bij zijn komst te Chicago werd Stanley
reebt: De tegenwoordige crisis is niet ont- hoewel ik het niet noodig achtte namen te het eerst ontvangen door de journalistenver- Er woei een sterke Noord-Westen-wind, die gesteld, vergadert een kiescollege, hetwelk eene aanDe heer P. J. Em a n verdedigt het algemeen
aan rut gebrek aan circulatiemiddelen, maar noemen, daar alle verplichtingen der firma
opmaakt van eooveel dubbeltallen als er kies- en stemrecht, als een natuurrecht, maar niet
Ofschoon voornemens drie weken stukken brandend hout en papier meevoerde beveling
eeniging.
personen te kiezen zijn. Deze dubbeltallen worden voor de gehuwde vrouw. De malaise is volgens spr.
gemis aan
nu door den oudsten firmant zijn voldaan. Trou- te Chicago te blijven, koos Stanley een Zon- naar andere gebouwen, voornamelijk naar het in
den aanvang der vergadering medegedeeld.
aan den invoer van buitenlandsche artikelen te wijten.
an het totaal vertrouwen. Aangezien een
der
omzetten nauwelijks
wens niet deze, maar de jongste firmant heeft dag voor deze bijeenkomst. De keuze van Sturtevant hotel, dat aan de overzijde van de
Na repliek van den inleider, die o.a. aantoonde,
kiescollege wordt samengesteld uit drie leden
Het
"enue gedeelte
buiten gegaan en is den Zondag werd echter door een der impres- straat was gelegen. Eenige oogenblikken later van het Bestuur en vier afgevaardigden ter L. U., dat mr. v. d. Bergh in gebreke was geblevenzijn
speculatiën
met
en
de
met
zich
aan
te
contanten
rest
■et
door het Bestuur der L. U., de laat- afkeuring van en waarschuwing tegen verderfelijke
kredietmiddelen gedreven wordt, ligt het niet een onnatuurlij ken dood gestorven maar sario's minder geschikt geacht en hierover stond het lak in brand. Er logeerden 200 eerstgenoemden
sten ieder door eene kiesvereeniging, lid der L. U., stellingen toe te lichten, werd de vergadering met
d
ernstig
ongesteld en thans herstellende. ontstond zoo hevige twist, dat een der heeren gasten waarvan de meesten op het oogen- aan te wijzen.
zelfa al zoude men de cir" alleen
onff " > ' dat
eenige opmerkingen over het gehoorde door den
ook verdubbelen, men daardoor Tot hare ware verhouding teruggebracht, zijn ontslag nam. Of de receptie toch zal blik dat de brand uitbrak, in bed lagen. Uit
De volgorde, waarin de kiesvereenigingen, leden voorzitter gesloten.
e gevolgen van het geschoktekrediet
niet kan komt de zaak dus eenvoudig daarop neer, dat doorgaan, is nog niet beslist.
hun rust opgewekt, liepen allen in de grootste der L. U., in het kiescollege zullen worden verte-
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HELAAS!
Naar het Engelsch
VAN

RHODA BROUGHTON.
4)

Burgoyne en Byng wandelen langzaam de

via Garibaldi langs en staan weldra voor

den grooten Van Dijk. De bewaarder opent

een luik en doet een deur wat verder open,
waardoor er meer licht valt op het schilderij.
Verscheidene personen hebben zich bij onze
reizigers aangesloten en staan ook de schilderij
to bekijken.
Na een poosje verdwijnen de anderen, maar
ue beide mannen staan nog als vastgenageld
aan de plek. In Burgoyne's ziel ontwaakt
een afkeer van de tegenwoordige wereld en
*elfa de luchtige Byng is in een eerbiedi"

zwijgen verzonken.
Óp hetzelfde oogenblik komen twee dames
binnen. Wie schetst Burgoyne's verbazing, toen
hij mevrouw Le Marchant herkent in gezelschap van eene slanke dame in een net, ontsluitend grijs reiskleed.
t la een van de doehteis, die baar evenbeeld is geworden. Mirjam? Rosa? of
is
bet
kan het.... Elisabeth zijn? maar
Elisabeth is immers dood?
Op het gezicht van Elisabeth Le Marchant
staat Burgoyne als versteend en blijft haar
aanstaren met een volharding, die beleedigend
en bepaald ongepast is. Vervolgens gaat hg
m eens naar haar toe, eer hij zich kan beIwingeu of weet welke
opwelling hem drijft.
"Elisabeth!" zegt Jim halfluide fluisterend,
bet werkelijk, Elisabeth?"
" jin .i"3 'Deisj«
uit ~" (lat zo° want ouder ziet zij er niet
wordt overvallen,
lan*
« van schrik plotseling
haar Baedeker uit de hand
Per-»,',', Cn,-dieZietIKuir■«tordochfig om naar den
persoon,
aanspreekt. Eerst leest

...

....

—

hjj in haar blik de koele, ontstelde uitdruk- oogen afwendt van zijn vroeger speelmak- vraag onbeantwoord en de oudere damekomt van iemand, die zich genoopt ziet een onaangename bij zonderheid van zichzelven te
haar opnieuw zoo snel mogelijk te hulp.
king van iemand, die onbeleefd door een kertje.
brutalen vreemdeling wordt aangesprokon,maar
„TJ kunt niet verwachten, dat iedereen zoon vertellen.
Mevrouw Le Marchant lacht alweer, maar
ijzersterk geheugen heeft, als u", zegt zij vrien„Ik ga de jonge dame opzoeken, met wie
langzamerhand bespeurt hij hoe ze hem her- nog altijd zeer gedwongen.
gaarne
erken
dat
ook
ik
kent, terwijl tevens de lust bij haar opkomt
kangadelijk.
de
ik verloofd ben."
„Ik
„Misschien heeft u niet eens naar haar
te vluchten, precies als vroeger bij haar gevraagd."
roe vergeten was."
„Wel', dat is, dunkt mij, een plezierreisje,"
ouders. Er is geen reden, waarom zij hem
„Hoe maakt mijnheer Lo Marchant het?" antwoordt zij glimlachende.
„Ik durfde dit niet," zegt hij op plechtiniet dadelijk zou herkennen. Hij heeft geen gen toon, „na tien jaar is mon bevresd vraagt Jim, die tamelijk laat aan haar man
„Dat hangt er van af," antwoordt Jim op
reusachtigen baard gekregen en is ook niet een pijnlijke snaar aau te roeren, en daar u denkt —„is hij hier ook?"
somberen toon. „Ik moet haar slecht nieuws
dik geworden, de twee voornaamste oorza- geen melding vanhaar hebt gemaakt —u weet,
„Neen hij houdt niet van reizen, maar ik mededeelen; maar wat denkt u, zou men een
ken, welke iemand onkenbaar maken. Zijn dat u van al de anderen hebt gesproken
geloof wel, dat hij ons te Florence zal komen slechte tijding het beste schriftelijk of mongelaat is nog even glad en zijn figuur even dacht ik u het ongeluk hadt gehad haar te halen."
deling kunnen mededeelen?"
slank, als toen hij tien jaar geleden de aar- verliezen."
u naar Florence?" roept Jim opgeGaat
„Ik weet het niet; ik verneem ze het liefst
dige, zestienjarige Elisabeth een les gaf in
togen uit. „Ik ookl wel dan zullen wij el- op geenerlei wijze."
„Neen, God dank niet."
het springen.
Al
tijd, dat er over haar gesproken kaar nog wel eens zien."
Zij haalt haar horloge uit, met het vaste
„Ik dacht, dat gij dood waart," zegt hij wordt, dien
Maar de vriendelijke toon, dien hij met zoo- besluit om zich verwonderd te toonen dat
blijft Elisabeth niet neergeslagen bliknog altijd fluisterend.
ken staan; maar bij deze laatste woorden kijkt veel blijdschap heeft oegroet, verdwjjnt geheel het al zoo laat is. „'t Is al kwart over
Het is stellig verbeelding, maar hij meent zij hare moeder teeder lachende aan.
Zij heeft uit mevrouw Le
stem, als zij afge- tweeën! Heb je geen vreeselijken honger,
dat zg half overluid zegt: „Dat ben ik ook!" nog altijd mooie oogen, maar zij schijnen meten antwoordt:Marchant's
„Wij
zijn
niet van plan te Elisabeth? Ik wel."
Eer hij echter den tijd heeft hierover ver- heel wat tranen te hebben vergoten; en nu Florence uit te gaan en wij hebben
er geen
Burgoyne gevoelt dat hij geen oogenblik
der te denken, valt mevrouw Le Marchant de blos hare wangen heeft verlaten, bespeurt kennissen."
te
verliezen heeft. Zij gaan nu bepaald
hem snel in de rede:
Burgoyne, dat zij er ouder uitziet dan hij
„Ik ook niet," antwoordt Jim teleurgesteld, heen.
„Wij kunnen niet helpen wat mijnheer eerst dacht. Hij heeft hare stem nog niet maar toch vastbesloten. „Ik wilde wel,
dat
„Heeft u een hotel te Florence gekozen?"
Burgoyne denkt," zegt zij met een gedwongen gehoord, zij heeft nog geen woord gesproken ik u wat van mjju geheugen
kon
„Wij hebben besloten in geen hotel to
medelach; „maar je bent niet dood, wel Elisa- tenzij het eerste, bevende gefluister«— dat hij geven.
Dan
zou
u
begrijpen,
dat
ik
die
antwoordt mevrouw Le Marchant.
u,
gaan,"
beth? Wij zijn geen van allen dood, inte- zich misschien wel verbeeld heeft te hooren
altjjd zoo vriendelijk voor mij zijt geweest, „Wjj hebben een paar kamers gehuurd, maar
gendeel, wij genieten van het levon. Wie daarvoor kan doorgaan. Hij moet hare stem nu
onmogelijk als vreemden kan behandelen." zoo klein en eenvoudig, dat ik mij zou schazou dat ook niet, wanneer hij zich op deze toch eens hooreu.
Jim
gevoelt zich schromelijk verongelijkt, men er een vriend to ontvangen."
heerlijke plek bevindt. Eu u, wanneer is u
„Klim je nog wel eens in een appelboom?" maar hij vergeet tevens
ja, zoo zijn wij menDit laatste z«gt zij met haar ouden, vrienhier gekomen? In welk hotel logeert u? Is vraagt Jim
plotseling.
schen—dat
zelf
in
al
hij
jaar
dietien
bitterwei- delijkeu glimlach. Maar toch doen Tiaar
u hier al .lang geweest ? Denkt u hier lang
Elisabeth schrikt even en weer verft een nig aan de Le Marchants
gedacht
heeft.
Hij woorden zeer, en dit pijnlijk gevoel blijft
te blijven?"
blos hare kaken. „Heb ik dat wel eens gedaan?" wordt er eerst aan herinnerd als mevrouw totdat
de lange, magere, zwarte gedaante en
Mevrouw Le Marchant laat zoo SDel de eene vraagt zij met een verwarden
en
eenigsblik
Le
Marchant
en
slanke,
eenigszins
bewogen
op
behet
grijze figuurtje verdwenen ziju.
vraag op de andere volgen, dat haar toehoor- zins
be?6nde
stem „ja
ik geloof het nu rouw vollen toon zegt: „U heeft dus al die
Op dat oogenblik voegt Byng zich weer
der den indruk krijgt, dat zij gaarne alleen
ook
wel."
jaren dat wij elkaar niet gezien hebben, aan bij zijn vriend; zijne oogen drukken eene
aan het woord wenscht te blij yen.
„Zijt
ge
dat
alles
vergeten?" roept Jim op aan ons gedacht ? En nu gaat gij naar nieuwsgierigheid en een levendige belangstelByng heeft zich intuisehen op eerbiedi- een
geen lust
toon
van
groote
lino- uit, waaraan zijn kameraadevenwel
teleurstelling. „Weet je Florence ?"
gen afstand teruggetrokken, nadat hij met
iets
moet
Hij
gevoelt te voldoen.
„Ja."
een blik vol verwondering den aanval van dan ook niet meer, dat je een kangaroe hebt
naar
zin
zijn
die
Byng,
vooral
toen
gehad; zijt u dat ook al vergeten?"
Jims gelaat betrekt zoo duidelijk, terwijl zeggen, te lang gewacht heeft, zich gezijn vriond hoeft gadegeslagen.
veel
Misschien tracht Elisabeth zich met dezelfde hij dit kleine woordje uitspreekt, dat me- reeds
„U heeft geen woord van haar gerept
dwongen ziet aan te merken: „Heb ik goed
moeite
het verloden te herinneren, als hij bij vrouw Le Marchant met toenemende vrientoen ik u,te Oxford ontmoette," ze<n Burheb jij tot die dame toen je baar
gehoord,
niet om een ongoyne, zonder acht te slaan op hare alle- gelegenheid van huune ontmoeting te Oxford, delijkheid voortgaat: „Toch
hebt aangesproken gelegd, dat je dacht, dat
toon hij zich baars moedors naam mot kon
daagKcho vragoüi terwijl hij mot motóitc de to Ijinnon
J« PU"'** **> zij dood was?"
*"»
brengen. Iv elk geval laat zij deze
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„Ik dacht h.t ook."
„Hadt je het dan gehoord!'"

„Neen."

„Hadt je het dan in de krant gelezen?"
„Neen."
Een oogenblik stilzwegen.
„Ik zou wel eens weten willen, waarom 30

haar voor dood hebt gehouden?"
De ander maakt een ongeduldige beweging.
geen
„Ik had er niet de minste reden voor
enkele. Het was eene allerdwaaste gevolg-

—

trekking."
Byng haalt diep adem, als gevoelt hij zich
verlicht.
„Wel, in elk geval ben ik heel blij, dat
ze nog leeft."
Jim ziet hom verbaasd aan. „Waarom doet
je dat plezier. Je kent haar niet eens bij
naam. Hoe kun je er dan blij om zijn?"
„Waarom ik blij ben?" herneemt Byng,
„wel om dezelfde reden, waarom ik bljj ben dat
Van Dijk dit schilderij heeft gemaakt. De
wereld is er rjjker door omdat zij bestaat."
Welbeschouwd is or geen enkelo reden,
welke Burgoyno zou kunnen nopen het weinige wat hij omtrent de dames Le Maichant
weet, te verzwegen; hij overwint derhalvezijn
eerste eenigszins onverklaarbare aarzeling, en
als de jongelui zes-on-dertig uren later te
Florence aankomen, weet Byng bijna evenveel

van haar als hij zelf. Bij het uitstappen van
den trein zoeken beider blikken te midden van
de opgestapelde bagage on de in reismantels
gehulde Engelsche dames tevergeefs naar
de voorwerpen hunner belangstelling. De
beide dames die ze zoeken zijn nergens te
ontdekken. Burgoyne, die met zijn vriend
had willen afstappen in hetzelfde hotel waar
zijn verloofde en hare familie intrek hebben
genomen, verneemt, dat daar geen plaats meer
is en bestelt kamers ia het Minerva-hotel,
waar zij weldra heenrijden.

(Wordt vervolgd.)
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HANDELSBERICHTEN.
Amsterdam, Maandag

Vereenigrde Staten. De regeering
bevestigde zichjlater weder, daar de toevoeren Kein
waren en enkele baisaiers dekten. Na fluctnatiën van kocht Vrydag 807,000 os. zilver a 104.50 tot 105.25
\i c. Bloot de markt ongeveer als gisteren. Na slot Zilver liep vooruit op een bericht, dat 700,000 os.
■
«jrletij»»-1 c. ihooger. Men verwacht slechts eene kleinere Zaterdag naar Europa zouden worden gescheept.
(Bericht van R. Feldtmanx & afname van den zichtbaren
_^m-,
O
Heden of morgen, zegt DahieVs telegram, zal een
vcorraad.
Kam,
te Rotterdam).
«genten Gebb.
Koffie. De prijzen daalden, daar de offertes beraadslaging plaats vinden tusschen de directeuren
GLASQOW,3I Dec. 1890. Er werd gedurende de af- uit Bio tengevolge van den lageren koers veel goed- der Union Pacific, Chicago Milwaukee & St. Paul en
"eloopen week slechts weinig in omgezet onze Warrant- kooper waren. Er waren niet veel verkoopers. De Chicago Rock Island spwgmpijen betreffende geschilde
Markt, naar aanleiding van de Kerstmis-feestdagen, I De markt sloot kalm. Toevoeren gedurende de week len over de Omahabrug gerezen, welke waarschijnlijk
terwijl de handel in het algemeen ook zéér bemoeielrjkt 6000 balen. Afleveringen 370C0 balen.
zullen worden bijgelegd. De Rock Island is in een
werd door de werkstaking der spoorwegbeambten
itew-ï'orfc. (etlotkcerscn.) Petroleum. moeilijke positie. Indien de Union Pacific niet toeop de drie voornaamste lijnen in Schotland. De
geeft, kan zij hare lijn over de Missouri Rivier niet
Geraff. Loc*. Markt stijf met weinig vraag.
fluctuaties in Schotsche warrants waien zéér gering,
exploiteeren.
Jan.
3
2
Jan
70'AoT
nl. tusschen 46/6 en 46/3 comptant. Heden was er
im vatan in tanks in vatwnün tankt
Canadian Pacific Spoorwegïlechts voormiddags markt, een paar transacties Garafl. N.-Vork: 7.40 c. 470 c 735 o
4.65 o, maatschappij. Ontvangsten 4ae week Decemcomptant,
en
plaats
hadden
tusschen 46/3
46/2!^
Fhiladelphia: 7.40 w 470 * 735 y 465 ■ ber 1890 % 457,000; 4de week Dec. 1889 «372,000.
sluitende koopers 46/3 en verkoopers 46/3}^ comptant.
7.40 » 470
735 ï
Baltlmore:
465 « Vermeerdering & 85,000.
Verschepingen gedurende de afgeloopen we k be»
Western .\ew-Vorh & PennMiddenpr.:Ruw 705 //
»
7. r
droegen 2410 tons. Het getal hoogovens op 30 dezer Vracht: Lond.Brem.of Antw. 1/6
Spwg-. Ontvangslen November 1890
*.vlvnnia
1/6
I'°.
datum
A°.
tegen
6,
87 op denzelfden
in werking was
Pip*
lm* eertificates. Markt opende kalm zonder % 14,516 meer. Voor 5 mdn. % 191,524 meer.
■VTBST-CÜMBESLAND. De markt voor Hematite- belangrijke beweging, speculanten waren zeer voorRussische Zuid-West Spwgr. OntÜ*er is stil en er gaat bijna niets om. Verschepingen zichtig en sloot stijf.
vangsten November lt9o Rb. 545,896 meer, tot einde
de
op
de
strike
betrekkelijk
gering,
waren
door
November Rb. 1,252,254 minder.
«0.73
Openingskoers. '«0 72^
Schotsche spoorwegen, daar verschillende stoomscheHoogste ti
«r 073
// 0.74}/,'
pen gecharterd om qzer te laden in de West-CumLaagste u
« 0.12%
ar 0.72^'
berlandhavens, opgehouden werden in de Clyde
ii
h073 geb.
Slot
u 0.12% geb.
waggons
aan
'gebrek
aan kolen en behoefte
door
Bevrachtingen.
vaten.
vaten.
om hunne ladingen te lossen. Wij noteeren: Maker's
Opgaaf v. h. Kon. Ned. Meteor. Instituut.
40,000 n
90,000
Omzet
2
3
Bessemer
a
1,
Nrs.
en
nominaal
59/Üzer
55/6
lint Runs.. 121,000 e
»
114,000
Pipe
Maandag 5 Jan. (v. m.8 u.)
-per ton, vrjj aan boord gewone verschepinghavens. Verlading nit de
werden
ad
gedaan
2aken in Hematite warrants
#
74,000
Tëmp7TF~
Oliedlstricten.. 97,000 #
Barometer. Wind6S/0 a 53/6 comptant, sluitende heden koopers 353/6 Slatkoersen: Gerat.7B» Ab.T. 3 Jan. 7.50, 2 Jan 7.45.
«
~%
~«/v—*
Toertand ~»«~
d.
comptant en 53/9 op een maand, verkoopers
per ton meer. Hoogovens in dit district in werking
g>
_f
__\f
60. Verschepingen gedurende de afgeloopen week
6830 tons Hematite Gietijzer en 4828 tons Staal.
&w
3 E
t*3 d* licht.
MIDDLESBRO'. De markt voor Cleveland yzer
"
Maker'sjjaer
M.
B.
m
Aangekomen
A.
<T. «= Vertrokken.
is taaw. Wij noteeTen: N°. 3 G.
(gewone merken) 42/6, «n warrants 42/6 comptant IJmuiden 4 Jan.
Arunda, 8.
Bilbao Delfzijl. 61.0
0.2 nno. 3 zw.bew.
6
vrij aan boord Middlesbro' (commissie- en Teesgelden
Chüian, 8. Savannah Christian, 8.
A.
Bilbao Groning. 60.5
0.5
2 bewolkt 28;— 5 3
extra). Voorraad in Connal's Glasgow magazijnen
5 Jan.
Sh'flield.S.
Grimsby
16 u
2 helder 28—7 2
687,725 tons; vermindering gedurende de afgeloopen
Arethusa, Heintzell,
Huil Balder.. 61.8+"
Albert, 8.
61.4 -f. 0.8 N.
Amst....
2 betrokk. 29,— 6
week 3468 tons; vermind. sedert 31 Dec. '89 319,8411,;
Calcntta. Dement,B.
Goole utrecht. 62.3
0.5 //
1 bewolkt. 28;— 5 1
Voorraad in Cumberland en Barrow magazijnen
V. De Schelde, Ned.
Batavia,
8.
Londen
62.9 -f- 1.3 ii
2 sneeuw. 32— 4
308,885 tons; vermindering gedurende de afgeloopen
ia, 8,
loodstransport, S.
Bilbao Vliss....
Holland
0.9 W.
1
#
82— 2
week 635 tons; vermindering sedert 31 Dec. 1889
Nieuwediep. Kilmore, 8.
Ibrail Maastr.. 63.1
Grootst»
171,972 tons. Voerraad in Cinnal's Middlesbro' Maassluis 4 Jan.
Barom.avond
7■.
V.
3.4 G.
(Vorigen
Helios, 8.
Benisaf
magazijnen 114,849 tons; vermeerdering gedurende
H. 2.5 M.
A» Lady Tyler, 8.
Al ford, 8.
Londen afwfJkingsTersohlhtHedenmcrgen 8
de afgeloopen week 4,955 tons; vermindering sedert
Harwich 4 Jan.
IJMUIDEN, 4 Jan. 9 u. 10 m. Hoogwater 90.
"1 Dec. 1889 66,817 tons.
Ipsrvich, S.
id. V, Cólchesttr, S.
Wind
ZW. Flauwe koelte.
lot Maandag 5 Januari is er geen ijzermarkt.
Seagull, 8.
Huil
Harwich
5 Jan. 10 n. 12 m. Hoogwater 90. Wind NNO.
Castlemaine,
Othello,
8.
Ibrail
S.
Havre
Utrecht, 3 Jan. Op de heden alhier gehouden
Guyers, S. Newcastle Edith, 8.
Huil Flauwe koelte.
weekmarkt werden de navolgende prijzen besteed:
Bravo,
Johnsen,
Retfori, 8. Grimßby
Minste diepten der voornaamste
a 9.50, roode
Granen. Buwarige tarwe ’8.
Charleston Lavernock, 8. Cardiff
dito 7.75 a 8.25, Rogge ’5.50 a 6.—, Boekweit
vaarwaters (sedert 3 Jan.)
5 Jan.
Brandon, 8. Harwich
/ 6.25a7.—, Gerst/4.25a 5.25, Haver /350a4.50,
Fulmar,
Despina
Liverpool
G. Miclialino,B.
8.
Vaak- iDiEPTBenI IVatbbTokliohDuivenboonen /6.50 a 7.25. Aardappelen
Ibrail 1. v. IJmuiden, is
via Southampton
WATKRB.
BbEEDTB.
STAND.
TIKO.
a
per HL. Boter
1.20 a 1.50.
op het Zuiden aan den 5 Jan.
et.
65
a
70
EG.
per
Fleren
/
B.—
a
Kaas
grond gevaren en nog Obdam, 8. Newyork, was Boven-Rijn
Mannheim
10.— de' 100 Btuks. Gevogelte. Kalkoenen
gisteravond te 9.45 wel
niet
vlot.
11.
0
’*.— a B.—, Ganzen ’1.75 a 4.—, Eenden ’0.90
Bijt Spijk ruim2.7s M
Carl F. Waern, 8.
in zee.
Keulen
è1.40, Kippen ’0.60 a 0.90, Drriven ’0.40 a 0.60
br.on.lll h 1.60 M. -f. 0 Tal.
Gothenburg Fried. Krupp, 8. Bilbao
per paar, Patrijzen 1.25 a 1 75, Piepkuikens 0.70
Utrecht, 8.
Java Bhenania,B.
id.
11,-, Watersnippen het paar ’1.50 a 2. —, HoutBotterda,m,S.
N.york Wind NO weinig drijfijs Waal
Nijmegen
snippen ’1.78 a 2.50, Fazanten 2.— a 3.—.
id.
Beneden Tiel
8 55 M. -f-AP. id.
Wild. Hazen 1.75 a 2.25, Konijnen 0.40 a 1.25. Bremerhaven, 8.
Dreum.veer
2.— //
Utrecht, 3 Jan. Vee. Aan de markt waren
(Rio
te
Rio
Grande.
Grande,
Baar
stuks;
heden 192
handel redelijk. De prijzen van
1.95 tt
het vee waren als volgt: Stieren/ 40 a 140, Vaarzen 29 Nov.) De toestand van de baar bleef ook sedert Bij Vuren
br.onlOO//
f4O a 130, Pinken ’35 a- 90, Melkkoeien ’BO a ons vorig bericht over het geheel gunstig, zoodat
Arnhem
230, Kalf dito 130 a 230, Vaars dito ’BO a 120, schepen met een diepgang van 11% * 12 voet zon- Neder.Rijn
v.d.lJsel
1.75 » 880 M. -f. AP. id.
▼ette dito ’l4O a 250, magere Kalveren ’l5 a 50, der gevaar konden passeeren. Naar het kanaal Kop
nuchtere dito ’6 all, magere varkens /12 a 16, v.o. werden in den laatsten tijd geene schepen be- Ben. Arnhem
vracht, daar er daarheen thans hoegenaamd geen b/d. suikerfaBiggen f3» S, Lammeren
a —, vette Schabriek
1 65 //
lading
voorhanden is. De meeste bevrachtingen bepen
a—, magere Schapen /—a —.
br.ong.7s //
dan ook de kustvaart. Gecharterd werden
Deventer. 4 Jan. Gedurende de afgeloopen treffen (het
Ned. schip Stclla Maris\ met zout van De Lek.
week bleven de Beterprijzen onveranderd. Men o. m.
Fernambuck
naar hier tot 700 rs. en de Ned sche- Boven enben.
tot
ton.
per
besteedde ’29
\4
Kuilenb.
pen Regnera en Adriatic met //Mate" van Paranagua
1.90 e
naar La Plata tot ~i% Real. Onbevracht liggen hier Boy. HageVreeswijk
Londen, 5 Jan. (R.0.) Aanroer van drastem.
1.85// 2.60 M.-f-AP.
ven enz. ter Londensche markt van 27 Dec. tot 2 Jan. thans 52 schepen.
Eng. Tarwe 2739 qrs., id. vreemde 16,618 qrs., Eng.
br.ong.Bo n
Baltlmore. (Vlissingen, 3 Jan.) Het stoomOarst 2328 qrs., id Schotsch 1580 qre., vreemde id. schip Baltimore, van Brazilië n. Bremen, is alhier Boy. Ammer*
Schoonhoven
stol.
2281 qrs.; Eng. Mout 12,666 qrs., Schotsch id. 630, ter reede geweest, doch vertrekt weder naar zee.
1.90 // M. E. s=
«s., lersch id.
De Noord
qrs., Eng. Haver 312 qrs., id. De vaart naar Ter Neuzen is gestremd.
Desplna G. Michallno. (IJmuiden, 5 Kinderdijk—
Schotsch 2708 qrs., vreemde 91,978 qrs.; Eng. Boonen
Dordt.
2 80 v
qrs., vreemde
qrs., Eng. Erwten 633 qrs., Jan.) Het Grieksche stoomschip Despina G. Michavreemde id. 2309 qrs., Eng. Maïs H 7qrs., vreemde lino heeft, wegens de stremming der scheepvaart in
<d. 20,072 qrs.; vr. Duivenboonen
qrs.. Eng. het Noordzeekanaal, order bekomen naar Rotterdam Geld. IJsel.
Lijnzaad 15 qrs., vreemde 26,605 qre., Eng. Raap- te vertrekken om aldaar te lossen. Het SS. arriveerde Weeter voort,
qrs,, vreemde id. 17,175 qrs., Eng. Lijn- heden morgen in de Nieuwe Waterweg, maar liep op b/d Plerj en
Baad
1.55 //
Schipbrng
tons, Eng. Z-Jcn 377 qrs., vreemde het Zuiden aan den grond.
koeken
br.ong.l6r/ Weetervoort
id. 2843 qrs., vreemd Meel 500 v., Eng. id. 18402
Donau. (Lonien, 3 Jan.) Het stoomschip Donau
is te Liverpool aangekomen meteenige brandschade.
0.,| vreemde id. 40,338 b.
9.30 M. +AP.
Val.
T
Holland. (Maassluis, 4 Jan.) Het stoomschip Holl IJsel.
Manchester, 2 Jan. (Marktbericht van Wiltiua & C"\) Gisteren zijnde Nieuwjaarsdag was de Holland, gisteren van hier naar Londen vertrokken, 3oudscherak
2.80f
markt zoo goed als gesloten en ging er niets om, is heden met een defect aan de machine, uit zee
Boven. Maas.
ook heden waren nog vele koopers afwezig en was teruggekomen enjopgestoomd naar Rotterdam.
1 65 //
de omzet niet van belangrijken aard, de vraag was
-Eberla. (Maassluis, 5 Jan.) Het stoomschip Over-Asselt
2.25» Maastricht
echter goed en zijn verschillende orders in onderhan- Iberia, (zie vorig Avondblad) is gisteravond, na ge- Hoenza-Driel
deling, de Btemming is veel fermer en houden fabri- licht te zrjn met behulp van 2 «leepbooten vlot
br.ong.3o// 42.85 M. +AP. Weinig was
kanten zich srct alleen zeer vast aan hunne prijzen gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.
Grave
7.85 M. AP.
doch noteereri ■ hooger, zoodat koopers veel moeite
Strathallan. (Soerabaya, 2 Dec.) Het
id.
endervinden hunne orders geplaatst te krijgen. Spin- stoomschip Strathallan (zie avondblad N». 19317)
big ven zeer ongeregeld, en de
De
waterstanden
ners zijn ook «eer ferm, zrj hebben vol op orjers en heeft de lading in slechten staat gelost.
neemt vooral nog in sterkte toe; gemiddeld
[De Strathallan vertrok 15 Dec. van Java naar ijsmassa
willen niet naar lagere biedingen luisteren, terwijl
il de dikte i/d Lek 0.50 M. scholijs, en gem. 1.70
Red.) M. opgeschoven ijs.
hot moeilijk wordt om een eenfgszins redelijken leve- Australië.
Trachten. (Ruhrort, 3 Jan.) Steenkolen.
ringstermijn te contracteeren. 40 s. Mule 91/£, 30 s.
Deze opgaven morden bij belangrijke veranderingen
Mule 8, 20 s. Mule 7, 32 Warpcops 8, 28 Warps B>f, De vraag naar waggons is zeer groot, het vervoer gewijzigd.
echter zeer ongeiegeld, vooral op de hoofdstations;
16 Warps 1%.
Maagdenburg, 2 Jan, Ruiker. Behalve op do stations van overname zrjn de terreinen overenkele iets zachtere flTgen vóAr Kerstmis, hebbende rald en bly ven rele belendingen 12 n 15 dagen onderbeid» laatste weken zich gekenmerkt door aanhou- Weg. De' waterstand in de havens alhier is zeer laag,
dend winterweder, ten gevolge waarvan het ijs op de peilschaal teekent nog 0.34 meter, zoodat de beVerloofd:
t _____f__a__s_____\
de hoofdrivieren, zooals de Uijn en de Elbe, zich ladene schepen bijna alle aan den grond zitten, en
""""""a»*
hoogstwaarschijnlijk spoedig honderden van schepen
heeft vastgezet, zoolat de binnenvaart vermoedeSABA A. KALF
gelicht
tijd
lijk voor geruimen
worden, waartoe de verzekezal gesloten zijn. Een zullen moeten
en
veel matiger koude zou voor hetbewaren der gekuilde ringmaatschappijen zullen moeten overgaan
ABRAHAM N. DE VRIES.
Kampek,
Beetwortels reeds volkomen voldoende geweest zgn,
Vesso. (Londen, 3 Jan.) Het SS. Yesso, met
terwijl te strenge vorst het gevaar van bevriezen niet 5000 b. katoen van Charleston naar Bremen be5 Januari 1891.
uitsluit. Tot dusver is men echter over het algemeen stemd, is te Charleston in brand geraakt.
Amsterdam,
(291)
IJs. (IJmuiden, 5 Jan.) De wind is van het
in de laatste 4 weken over de houdbaarheid der
Voorspoedig
bevallen
van
een ZOON
Beetwortels tevreden geweest, en juist deze quaestie Z. naar het N.O. gegaan. Het ijs is op zee in
S. W. DONDEBDAHLis gedurende de loopende campagne van grooter beweging geraakt, zoodat de scheepvaart daar geene
DE BINK.
belang geweest dan gewoonlijk, aangezien tot einde belemmering meer ondervindt.
Amstebdam, 5 Jan. 1891.
(300)
De stoomschepen Koningin Emma en Christianio
December pas ongeveer 88 a 89 millioen Dctr.
verwerkt
waren
zijn.
gisterennamiddag
beetwortels
zullen
Voor het geval
te 3 uur 20C0 voet gevorderd.
Bevallen van eene DOCHTER:
(Hambnrg, 3 Jan.) De toestand van het
het officieel aangegeven cijfer van ca. 10!) f milA. C. W. VAN DER LEE—
lioen Dctr. als totale hoeveelheid beetwortels niet nog ijs op de rivier is weinig veranderd, doch daar de
ZEILINGA.
"verschreden wordt, moeten er alzoo op 1 Jan. nog watsrstand hooger en de wind Zuidwestelijk geloopen
Amstebdam, 4 Januari 1891.
(246)
het
geheel
is,
15 a 16 millioen "ctr. worden verwerkt, tegen
over
niet ongunstiger en kunnen de
slechts ca. 11 millioen Dctr- op 1 Jan. 1890. Zooals grootere stoomschepen er zich tamelijk goed doorBevallen van een ZOON
bekend is, is echter de gedurende het vorig jaar werken. Gistere» zijn er hier 10 stoomschepen aanMe»r. L. W. VAN GIGCH-KATZ,
feitelijk verwerkte hoeveelheid beetwortels nog ca. gekomen en 8 van hier vertrokken. Uit Ciixhaven
Amstebdam, 1 Januari 1891.
(267)
2y_ millioen Dctr. grooter geweest dan doo° het wordt gemeld dat de Elbe aldaar vol drijfijs is en
oflicieela voorloopig overzield op 1 Dec. 1889 was dat het vi»rde vuurschip naar binnen is gehaald.
Heden overleed te Zwolle, na een korte doch
(Hamburg, 4 Jan.) Het stoomschip Dania hier hevige ongesteldheid, tot groote droefheid hsrer
aangegeven. Op grond van het op 23 Dee. jl. verschenen voorloopige overzicht is, overeenkomstig de gisteren aangekomen, rapport«ert in de Noordzee Kinderen en Behuwdkinderen, Vrouwe F. A. B. A.
reeds vroege gevitte verwachting, de Octoberraming tusschea Tessel en Ameland, uitgebreide velden licht ROBIDÉ VAN DER AA, weduwe van den Heer
van den Duitscheno-'gat van 1275/ gebracht-op drijfijs te hebben ontmoet en tevens dat de loods- G. C. F. CONINCK
WESTENBERG, in den oudervoor de Elbe en het vuurschip Elb« II door dom van ruim 71 jaren.
1310/ ton. Deze verhooging ii hoofJzakelijk hieraan galjoot
ijs
schrijven,
toe te
dat de gewrichtsvermeerdering der het
van hunne stations waren verdreven en ten
Uit aller naam,
beetwortels in de laatste weken van October en de noorden van Wester Till boei geankerd lagen.
P. CONINCK WESTENBERG.
eerste weken van Nov. de verwachting heeft over1 Januari 1891.
(129)
troffen en ook het weder voor de gekuilde beetwortels
Gepraalde schepen. 10 Nov. op 6«N.8.
,L.
gunstiger i» geweest dan in het vorig jaar. Intus- en 30» \V
Op 2 Januari overleed te Frankfurt a/Mam, in den
Bonman B Lam, Abbott, Newyork naar
schen zrj opgemerkt, dat de thans vastgestelde raming Batavia, alles wel.
onderdom van ruim 74 jaren, Mevrouw de Wed.
nog voor wijziging vatbaar is, daar de weersgesteldJ. M. KIJZER—VON WEENEN,
drep betreurd door hare kinderen, behuwd- en kleinheid nog steeds eene groote rol speelt.
Voor Oostenirjk valt op geen merkbare verandering
kinderen.
(279)
te wijzen; het weder aldaar is zos ongeveer gelijk
Uit aller naam
geweest aan dat in Duitschland. Het is jammer dat,
- »e£n;t-elsche Geldmarkt. In dezen
M. H. KIJZER.
met betrekking tot de verwerkte hoeveelheid beet- trjd van het jaar is de geldmarkt altijd in
zvilk
een
Den
3ien
Januari
overleed
te
Hattem, in "den
wortels, geen officieele opgaven meer worden open- onregelmatigen toestand, schrijft the Economist,
zoobaar gemaakt.
dat hut onmogelijk is eenigen tijd vooruit te zien. ouderdom van juist 71 jaren, onze geliefde Vader
en Behuwdvader, do Heer C. J. L. MOS, BurgeEvenals elk jaar, is in Frankrijk, op last vaa het Zoover men intusschen kan
is het meester dier gemeente.
Ministerie door de prefeetcn eene statistiek opge- vooruitzicht niet zeer gunstig. Deonderscheiden
Bankmaatsehappijen
C V MOS
maakt van den beetworteloogst, volgen* welke deze hebben de handen dicht gehouden, omdat »ij wensch.
Th. MOS-HERRMANN.
6,492,738 ton heeft opgeleverd, bij oèn rendement ten in de balans over het halfjaar iets meer
geM. H. MOS.
van 9.60 a 9.75 pCt. aan geraff suiker,gelijkstaande wone sterkte aan te wijzen. Met het oogdan
op de
H. A MOS.
met ca. 700/ ton ruwe suiker..Van bijna alle kanten jongste crisis en den schok aan het krediet gegeven,
W. A. MOS-DWARS.
wordt echter dit cijfer als veel te Uag geacht. De is deze wensch niet onnatuurlijk. Dit Bysteem
■&«♦'?<; en algemeene kennisgeving
suikerproductie in Frankrijk heeft, blijkens otlicieele kassaldi grooter te maken tegen den tijd der balans
(284)
opgaaf, van 1 Sept. tot half Dec. 397,152 ton ruwe is echter een stilzwijgende bekentenis, dat zij in den
Heden
plotseling
overleed
te
mijn
Londen
dierba."
bedragen tegen ."178,561 ton, en werden door ;s:><; regel niet groot genoeg zijn. Er bestaat
nu alle Vadeï, MOZE3 LEVY, in den
vaE 70
tegen 328 fabrieken 5,109,131 ton beetwortels verwaarschijnlijkheid, dat de Banken hare disconto's
Uit aller naam,
werkt, tegen B/041,562 ton in A°. I.
en voorschotten zullen willen vermeerderen en bij
N. LEVY.
Omtrent België, Holland en Rusland is niets nieuws de onderlinge mededinging de koersen zullen drukT
Amstebdam, 3 Januari
1891.
(268)
van belang mede te deelen.
ken. In dit geval is het bijna zeker, dat goud
van
Uit de Koloniën werd geen nieuws ontvangen.
hier zal worden getrokken. Er is reeds vraag naar het
Heden overleed, na een langdurig Inden miin
De zichtbare voorraad en zeilendehoeveelheid ver- metaal voor Duitschland en Brazilië en andere vraag geliefde Echtgenoot JAN JACOB VAN TUBERGEN
tfselen zich als volgt:
zal Btelhg ontstian indien de prijs waarvoor het
Kapitein der Infanterie, in den ouderdom van
kan Gep.
worden verkregen verder daalt. Er zcu gezegd kunnen
bijna 48 jaren.
1890
1889
Duitschland op 1 Dcc
305,069 392,355 t worden, dat de Bank van Engeland maatregelen moest
Wed. A. M. VAN TUBERGEN</ 31 Dcc
Hamburg
37,350
21,500 // riemen om door leerling in demaikt ofop andere wijze de
TAN DE VIJSEL.
220,000 214,130 » koersen op haar eigen standpuot te houden.
Ooßtenrijk // 1 Dcc
Hilversum, 3 Januari 1891.
Maar
(283)
//
1 Dcc
Frankrijk
184,008 165,711 // de voorraad in de markt zal zoodanig vermeerderen
//
15
Heden
overleed,
Nederland
Dcc
.'15,(i24
in den ouderdom van circa 68
45,046// door de dividend en andere betalingen, dat de Bank
// 15 Dcc
België
en 'T,^/:\,^}l et.y Vader en Behuwdvadtr,
15,427
15,061 j/ werkelijk tegenwoordig niet in staat is dit alles op te
de
// 28 Dcc
Engeland
116.812 174,674 ,/ nemen. Zij zal later weder decontrolc verkrijgen, wan- He r JOHANNES BOSCH Weduwnaar van Mevrouw
mevrouw
Zeilend
u27 Dcc
neer-Ie
WILHELMINA
40,204
VAN BOOVEN.
inning dor inkomstenbelasting het geld
16,604 /.
t weder na9r da BaDk d°et
Uit aller naam :
Totaal voor Europa
95 l'^n~\jÖfbr,ÖÏ\'t.
Tk,
m?
stroomen.
Bet kwaad kan intusschen geschied zijn
J. BOSCH Jr.
,
j
vóór
dat
Ver. Stat. op 23 Uac
20,F54 t. de l.ank in staat is in die
fil.ooo
Amsterdam, I Januari 1891.
richting
Havana en Matanzas op ID Dec. 3*,H08
3,E08 //' voeren. \\*u\. _u men bedenkt, dat iets uit te
Algimr.ene kennisgeving.
£3 000 000
(271)
Zeilende n. N.-Amor.
Dee... 15 r.'.i
:f'i,722 //
5Januari.
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letaal in N. Amerika
Hu,BBt t.
Totale voorraad
7
1,099,W\ M98,96e t
Onze markt" oletf de laatste weken Mm gestemd;
eerst in de laatsie dagen ontstond er eenige vraag
voor de raffinaderijen nj.ir goede sooiien. Naproduct,
dat nrimer went aangeboden en voor uitvoer »oen
voldoend ontnMl vond, ii ca. 25 )>f. gedaald. Totale
omzet in H d«?en 0
Cïisteren betaalde men
voor 5000 «tr. lueo le protl mk |6.9> a 17.r■ t basis
92 gr. en mk. 10,15 basis SS gr. rendement, zonder
zk. franco slation.
Geraffineerd in de laatste 2 weken, óy eeneonrerandeid kalme stemming, weder gedeeltelijk 25 pf. gedaald, waartoe echter dezer dagen verschillende
omzettingen plaats vonden op latere levering.
Hew-York, 3 Jan. (Bericht easM.JUDBU,,
KeivyßTT HOfKlüfl k Co, Iferv V-rlr Chir.-,..).
Tar»re. Da markt opende i6ta flauwer, irissr

.

—

van den metaalvosrraad der «ank
slechts geleend
r-.tl binnenkort zal moeten worden terugbetaald,

["
is

het,

waarschijnlijk dat later de setiaarschte
terngkeeren, indien mon nu het goud
toelaat
1llet fc^uigt du, van kortJ£Mi„ politiek,
P"indien
uchtige
de Banken nu becinuen
de koersen te verlagen; maar dft is ongelukkig,
naar
viwgcre .ondervlndlngea te oordeeten. jntst.le
takt lek
welke zij waaischij nl ijk «uilen velgen,
Der wiasiltoersen ivaren 11. Vrijdag op Frankrijk
b p m. u-m nadeele *an Engelend (ongerekend
goudpremie brj de Ba k van Frankrijk) op Dtiitsch-de
„.Hand 7%, op
and *V
4?7pm
ten nadeele van Engeland, tegen onderscheidenlijk
ay_ en Vy pm. ten nadeele van Engeland \S_,
ij*,
m
de von^e week.
JEg-yntische Open», ftehnld. De
ontvangalen bedroegen in December üat, 551 'J24 voor
zal

!■!■

pm.,

—

,„,

NeVl'olk

y^^.^Jll
de w
WelKdcKreboren

"ten ouderdom van 71 jaar overleden
Heer ¥. A. VAN DER BREGGEN,
tot diepe droefheid zijner nagelaten betrekking
n.
Uit aller naam,
Mevrouw de Weduwe C. M, VAN DEU BREGGEN—
VAN DER BREGGEN.
„',__,
Huize Dalenstein, HO December
1890.
Wegens biiitenlandsche betrekkingen
eerst hf-dtn
geplaatst.
Eentgste kennisgeving.
.
(26)
Overleden onza waarde tante en Behuwdtante
Mejuffrouw M. VAN LEEUWEN, in den ouderdom
van ruim 78 jsren.
Namens Familie,
E. F. Hl LDE BRANDT.
J. J. F. F. MÜLLEB.
Amstebdam, 31 December 1890.
"(2glj
Een*ge en algeheeie kenniftsvitif.
,1

.

__

JAIS UAAiI

Ü

l«yl

— Tweede Blad.

Heden overleed alhier, tot onze diepe droefheid, in
den ouderdom van 40 jaren, onze geliefde Broeder

en Behuwdbroeder, de Heer ARNOLDUS JUSTUS
KRANTZ.

Uit aller naam,
C. fl. KRANTZ.

Baarn, 2 Januari 1891.
Eenige kennisgeving.

(277)

Hartelijk dank voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het plotselinge overlyden van
onzen innig geüefden Echtgenoot, Vader, Broeder en

Behuwdbroeder.
Amsterdam.

PALEIS VOOB VOLKSVLIJT.
DINSDAG 6 JANUARI 1891:
Koninkl. Fransche Opera van 's-Gravenhage,
Directeur L. DESUITEN.
Reprcsentation de

üIHeIIftfJIIAIX

La SomnamMle.

Detmold.

Wed. C. G. A. CORVEIJ,
gsb A. NEUBOURG.
C. H. E. CORVEIJ.
(144)
E. CORVEIJ.
li. CORVEIJ.
Wed. H. B. CORVEIJ,
geb. M. NEUUOURG.
Voor de bewijzen van deelneming, onderbonden bij
het overlijden van mijne geachte Nicht, Mejuffrouw
JOHANNA CAROLINA TENGELER, betuig ik
mijnen hartelijken dank.
WILLEM DE VEER,
Exec. Test.
Amsterdam, 6 Januari 1891.
(270)
De Heer en Mevrouw S. WOUTHÜIJSEN-MOK
betuigen hunnen dank voor de vele blijken van
belangstelling, bü het overlijden van hun kind ondervonden.
Amsterdam, 4 Januari 1891.
(2SB)

SCHOUWBURGEN, ENZ.
Grand Theatre, amstelstraat.
Directie GEBRs. A. VAN LIER.

DIENSTAG 6 JAjJUAR 1891.
Drittes Gastspiel des Berühmten FRITZ REUTER
Darstellers, Herrn Aug/ust Junkermann.

Onkel llrüsig.

Lebensbild in 6 Bildern, nach dem Boman: nüt
mine Stremtid'' von Fkitz Reutee fiir die Bühne
eingerichtet von A. JUNKERMANN.
Preise: ’2.50, /1.50, fl, /0.60, fO.iO.
Koninklijke VereenlgringHei Nederlandsen Tooneel.
WOENSDAG 7 JANUARI (8 uur).
Eerste Voorstelling van:

oi>b;ov

te

H. THEODOR

Pïnce Nez van

a-a

aï 75 cent ook volgang
voorscbrift van den Doktor bij
Julius Adler. Dam hoek Vischstaejp,
Amsterdam

ySp»»

jJi Wjr

""

IOOXKELH [<B S4JEKS,

van 10 tot 4 uur

laatste Kijkdag:
der meermalen aangekondigde rijke collectie Winter
mantels, zijden en wollen Stoffen, voor Eobei. Pelgjassen en andere exquise Pelterijen, Linnen. E
Damasten Tafelgoed en andere Msnufactur n, benevens
de groote sorteering ECHTE ENGELSCHE CiuSta
Percha Dames Itc^renmnntclN en
Heeren Jassen, waarvan de Publieke Verkoop
zal plaats hebben op morgen
Woensdag 7 Jannari 1891
en volgende dagen in het Gebouw voorden >!'.
den Stand.
Notitiën verkrijgbaar.
(2i',:i)

FRITS REUTERE

B—vlo

VOORDRACHT
houden
den Congo-Reiziger
dcor

(27218)

ïèdënlhksdag

Opera en 3 actes. Paroles de MONNIER.
Musi([ue de BBLLINI.
Mlle HEIJMANN remplira le Róle d' Aline.
Bureaux a 7 heures. On commenccra a 8 heures.
Prijzen der Plaatsen: Stalles f 4, Verhooging
_f 3, Parterre _f 9. Galerij jTI.
Leden van het Paleis voor Volksvlijt hebben op
vertoon hunner Diploma's toegang tegen betaling van
den halven Entreeprijs.
Plaatsen zijn te bespreken aan het Paleis voor
Volksvlijt en bij //De Algemeene Müziekhandel",
Spui 2, van 10—3 uur.
woemsdag 7 januari

TOONEELKIJKERS
CIÜDENDAG, 76 KalverstraatlioükSt. Luciëssteeg.

Voor slechts

WESTMARK,

ONDERWERP: Vijftien maanden bij de menseteneters van HoogCongo.
Entróébiljetten a j 0.90 te verkrijgen bij De
Algemeene Müziekhandel en des avonds aan de Zaal.

Tweede Soiree

’

0.75.

1. Frits Reuter Scheut-kalender
1801, op keurig schild, met de typische fijruren
van Inspector HAVERMAN en Inspector BRSSIG.
2. I,even en Weiken van Frit»
lteuter, geschetst door G. VELDERMAN, Leeraar
in de Nederl. taal en letterkunde; een juweeltje om
te lezen. 50 blz. met Portret.
In de moeste Boekwinkels te bekomen of franco
na ontvangst Postwissel ad _f 0.75, waarop ver-

meld //Reuter",
Bij den Uitgever O. BOLLE, Bazaar van
Goedkoope Boeken, te Rotterdam.
(14)

VOOR

KAMERMUZIEK,Heer

lIOLLABHE IJZEREN

te geven door den

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ.

WILLEM KES,

met medewerking van den Heer
E U Ct. ISAYE, uit Brussel.

Overeenkomstig art. 56 van het Algemeen Reglement voor het vervoer op despoorwegen, wordt bekend
gemaakt dat de onder voorbehoud der nadere goed-

op ZATERDAG 10 Jannari 1891,

keuring van Z. E. den Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid aangekondigde verlenging van
den leveringstijd, door Z. E. bij beslnit van heden,
tot wederopzeggens is goedgekeurd
Drama in vijf bedrijven en acht tafercelen, uit
en dat dus de leveringstijd van goederen, vervoerd
des
avond»
te
8
uur.
het Fransch van JULES DB MARTHOLD; Muziek
over de lijnen der aan het hoofd dezer genoomde
van SENÉE, Orchestmeester van het Ambigu
Maatschappij,
ingang van 31 December 1890,
Parij*.
Toegangsprijs
niet-geabonneerden
voor
_f 3.49. ten gevolge vanmet
te
buitengewone omstandigheden overeenkomstig bovenvermeld artikel tot wederopzeggens
is verlengd en vastgesteld op driemaal den tijd
Amsterdam 1891,
Binnen-Amstel. bg
genoemd Reglement toegestaan.
Plantage Fransche Zaan. Telephoon N". 2192.
Amsterdam, 2 Januari 1891.
(221)
DE ADMINISTRATEUR".
HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHAP.
Directie A. VAN LIER.
F. A. VAN OS, Makelaar, zal op Maandag*
DINSDAG 6 JANUARI 1891:
20 Januari 18J11, des avonds na Zes uur,
in het Verkooplokaal Frascati ten overstaan van de
O root Succes.
Notarissen POUW & SCHULTZ in veiling brengen I
No. 1. Het Stuk Grond genaamd Rü.rs-'
daeldwarsstraat, gelegen te Nieuwer-Ai
Dinsdag 6 Januari, 's avonds te 8 uur: Kad. Sectie B, N°. 982, groot 2 Aren, 75 Centiaren.
N°. 2. Een Bouwterrein waarop 2 Loodsen,
bij bovenstaand gelegen, Kad. Sectie B, N°. 1368,
Romantisch Drama in negen tafercelen.
1451 en 1452, te zamen groot 20 Aren, 93 Centiaren,
Domino en Caprise, 2 Javaansche Ponni VoshengPrijzen:
1.25, 80 c, 60 c, 40 e., 25 c.
te zamen in één koop. Dagelijks te bezichtigen. De
sten, voorgesteld door den JongenheerADOLF CARRÉ. Bewijzen van Eigendom en de Veilcondition zullen
In Studie:
Grand Pas de Shals, ballet-divertissement. De 6 op den gewonen tijd ter lezing liggen ten kantore
gedresseerde Olifanten, voorgesteld door Mr. LOCKvan bovengenoemde Notarissen, Keizersgracht b/d.
HART. Optreden der Dames Miles. ANNA CIOTTI Prinsenstraat 54.
(251)
fooneelspsl "_[_ k et Marker visschersleven, in zes CLARA. en ELISE BRADBÜRY. Puff, Apporteur,
tafercelen, naar aanleiding der eenigen tijd geleden in vru'heii voorgesteld en de drievoudige Rijschool,
in het Handelsblad opgenomen Novelle: //Bruinoogje", in de hoogeschool gereden door den Directeur OSCAR
van Miss Max Crommelin, door W. N. Peypers, CARRÉ.
KONINKLIJKE FABRIEK VAN
Schrijver van "Blonde Els".
MORGEN (WOENSDAG)

DE WILDEMAN.

in de KLEINE ZAAL van het

„CONCERTGEBOUW",

Schouwburg VAW LIER.

j|jf

KON.

CIRCUS OSCAR CARRÉ.

Esmeralda en de Klokluider
?an

ID.

de Nötre-Dame,

Groote Brillante Voorstelling.

’

lIETMUVANIIETEIÜIMARKI,

-

BECKER A BUDDINGH. AIIMÜII.

Schouwburg «BAICATI, Plantage.
Directie G. PROT fc ZOON.
Dinsdag 6 en Woensdag 7 Januari:
§rW laatste Voorstellingen van

Hr. Ms. „PIMFORE",

Operette 2 bedr. Muzkk van SULLIVAN,
Daarna:

De Bruiloft van Kloris en poosje,
Kluchtspel met Zang en Dans.

Bekende prgzen.

uur.

Twee groote Voorstellingen,

NEDERLANDSCHE OPERA. - Gesticht in 1886.
Directeur-Eigenaar J. G. DE GROOT.

Woensdag 7 Januari 1891.

ZAMPA,
Opera in 8 bedrijven van HKROLD.
Regisseur J. G. DE GROOT. Orkestm. C. v. d. LINDEN.
Gewone prijzen.
Opening 7J^ uur.
Aanvang 8 uur.
KB. In den wintertuin zijn Kachels tot verwarming aangebracht.

SALON OES

VARIÉTÉS.

Directie:
KBEUKNIET, BIGOT, POOLMAN en BLAASBB.
DINSDAG 6 JANUARI (8 uur):
Lachen! Lachen!!

OP AFBETALING,
in
Nieuw groot blijspel 3 bedr.
Gevolgd door:

N/h

Engelsch.

EE* HOP THEE,
Blijspel in één bedrijf.
99 et., 75 et., 60 et., 35 et.
In Studie: MULTATULI's //Max Havelaar".

THEATER TÏVÖÏÏ
NEDERLANDSCHE TOONEELISTEN.
Directie: CHARLES DE LA MAR.
DINSDAG 6 JANUARI:

Partjsche Huwelijken.
GROOT SrCCKS.

Blijspel in :! bedr. van ALBERT V GLABRUE.
Dit Blijspel werd den 3o»ten Jtoveniher IHOO voor de HCde maal met enorm
succes opgevoerd in het Theater Nouveautés.

HET CONCERTGEBOUW.
Dinsdag 6 Janmri 8 uur:

Buitengewoon

ABOraEMEïTS-GOITCERT,
medewerking van den Heer
JEU Cr. YSAYjB (Violist).
Toegangsprijs voor het publiek _’' 2.40.
Geabonneerden volgens voorwaarden.
Toegangsbewijzen te verkrijgen en plaatsen op
vertoon van Diploma te bespreken bij nDo Algemeene
Müziekhandel", Spui 2, Zaterdag 3 en Maandag
5 Januari van 10—1) uur en Dinsdag 6 Januari van
10-2 uur,
met

De Administrateur,

W. STUMPFF.

*
<a|JL^

l!p»e»jL-jjÉI

Zie verder de Biljetten.

/\Wlyl^

PALAIS ROYAL.

Waterpas-, Hoekmcct-Instramenten,
Bakens, Meetkettin!fen' PeNscüalen

Plat du jour I*-* uur.
Diners a_f 1, .»—H uur.

Dortmunder Klosterbrau.
(237)

E. MEIJER.

KIJK, KIJK, KIJK

MB. In de annonce des Heeren A. VAN WITZENBDRG (men zie ons N°. van Zondag, le blad)
staat //ronde vette Oesters, waarin een klein
schelpje" ; men leze : maar in een klein schelpje.

ADVERTENTIES
die iets te vorderen hebben van, of verAllen,
schuldigd zijn aan den Boedel van wijlen den

Heer JAN HENDRIK KAREL HULSTEEDE, gewoond hebbende te Amsterdam, en overleden te
Bussurn den 23sten November 1890, worden verzocht
daarvan opgave of betaling te doen vóór primo
Februari a.s. aan den Heer W. HULSTEEDE Jr.,
Villa Gerarda Johanna, Brinklaan te Bussurn. (257)

Nederlandsche
-"" - Almanak.
—

—

Alles Toor XI.

SALOMO, nieuw avontuurlijk werk. waarin ooko.a.
voorkomt DE JACHT DER TOOVENAARSTERS.
N°. 2. KLUCHTIGE REIZEN EN AVONTUREN
v/d Baron v. Munchhausen.
N°. 3. DE KOMIEK, keur van Chansonnetten,
Komische Scènes, Luimige Voordrachten en Samenspraken.
N°. 4. DE PROFEET IN CUPIDOsLUSTHOF,
of handboek om aan Jongelingen en Juffers detoekomst te voorspellen, extra jolig voor gezelschappen.
N». 5. HET KLUCHTIGE REINTJE v. d.
SCHALK, vermakelijk voor de jeugd, vol platen.
N°. 6—7. TWEE AARDIGE PRENTENBOEKEN.
N°. 8. PRACHTIGE MOOIE SCHEURKALENDER VOOR 1891, vol scherts en luim, en kans op
een aantal kostbare Cadeaux.
EERST EEN MOOI PAKKET, daar
■Mris.li o heeft het heele huishouden wat aan,
DE DIAMANTMIJNEN is buitengewoon boeiend
om te lezen, MUNCHHAUSEN is om te lachen,
dan nog al die AARDIGHEDEN. Verder nog
PRENTENBOEKEN, en behalve dat alles nog een
KALENDER vol scherts en luim met een Echild
als een SCHILDERIJTJE, en dan aiies samen voor
_f I.— 't is nooit te begrijpen. Maak voort, eu
maak spoed, aan den winkel afgehaald _f JÉ.—'
franco thuis na ontvangst Postwissel van slechts
X Ï.10, waarop vermeld HET PAK DIAMANTMIJNEN.
Verkrijgbaar b|j D. HOI/T/IS, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang b/d Vischmavkt, te Rotterdam.
(28482)

HafV

Mededeelingen en opgaven van dagelijksch belang.
PorKunstplaten.
tretten.
Afbeelding v. d. Amst. schouwburg tijdens den brand.
Geïllustreerd
overzicht 1
Voornaamste gebeurtenissen
Oct. 1880—90; Kaart van Nederland, enz.

—

Wat Aardig en Mooi.
N». 1. DE DIAMANTMIJNEN VAN KONING

—

De Nederlandsche Almanak voor
IS9I kost, in geïllustreerd omslag:,
slechts 75 Cents.
Verkrijgbaar Lij eiken Boekhandelaar

DBJÖNSWiW,
CHIRURGIJN
voor Geheime
Huidziekten

en tegen toezending van het bedrag in
postzegels of postwissel bij den uitgever.
Haarlem. 11. D. Tjeenk Willink.

en
Speciaal
lï. 'M.. Voor burgrwalbij deLijnbaansteeg O»
van 11 tot 2 nur en van 6 tot 9 uur teconsulteerwn,
(UT!

NON PLUS ULTRA.

GERARD KELDER, De baron Von
Miknchhaiiseil, met 158 Platen van G USTAVE
DORÉ, groot kwarto formaat, nitgasfsprijs '5.75,
voor/ i, waarbij cadeau 1/&0 lot in de

Vooraf:
Het Huisraad van ROSIIf JE.
thans trekkende Minat»loterlJ.
Blijspel in 1 Bedrijf
Voor buiten met 15 Oent verhooging voor franco
Begin Parijsche Huwelijken 1» uur.
toezending per Postpakket.
(82)
/"Ü.75, / 0.50, f 0.30.
Verwacht: JUDAS, groot Sensatie Drama.
geneest in een nacht spr In
Dit stuk, le Parijs in het Theatre des Nations meer
vltulv g-endc handen, Kloven,
dan ISO malen opgevoerd, is geschreven naar aanen andere lichte
leiding van het Sensatie-Proces betreiferde de wederI 'lIIO'P i'ulstfes
Huidaandoeningen, en
UiIIIqC
rechtelijke opsluiting van krankzinnigen en het van
maakt haar frisch, blank en zacht. Alleen verkrijgstaatswege gevolgd gerechtelijk onderzoek.
baar te Amsterdam: VAN TUIJLL, Paleisstraat,

NAINLOOZE VEISSOOTSCHAI*

(199)

2 en 8 uur.

's Nam. te 9 uur: Extra Voorstelllngtegen verminderde prijzen. In beide Voorstellingen
de 6 gedresseerde Olifanten, Pas de Shals, divertissement de ballet.

<**
g_\f DONDERDAG 8 JAN.: »e MagCOtta. TELEPHOON 691.
In studie: 't Groene Eiland. (Lecocq).

Parkschouwburg

BALANSEN, BASCULES en GEWICHTEN
WEEGBRUGGEN.

-

ICl'AlKlt*

ULOTH,Zeedijk, CLÉBAN, Heiligenwegj te Rotterdam: BNABILIÉ,Steiger; te 's-Hage: HAPPEL
(1)
&. SNABILIÉ.

Het Alg-.

Sb

f

HET

M

IJZER

I

BRAYAIS

vertegenwoordigt juist bet ijzer 't welk 't bloed _W_\\f
BMfc bevat, beproefd doer de grootste geseeslieercn dei ____a_f
\hA wereld. dringt dadelijk in het bloed door,verooi zaaktlß
BH geene verstopping, vermoeit de maag niet ':nß|
'"aakt de tanden niet zwart. Hij iedcren maaltijd Om|
M___W
Iwiiitig ilroppels van nemen.
LWÊtt
tpoth>jken. _____9
üftt i>fhts mort v<Tlain'en.V»rkri!cbaar in alloPARrjS.
___Wi
BH
Y__)g_\ In 't Groot: 40 A 42, Rue St-Lazare.

i±"tó3

"

BKTOSËjL

lezing in het:

1
Bk

Handelsblad ligt ter

Central-Hofcl Café*
Motel de JBellevue.

Hotel.
Orand Hotel de Saxe.
Café de la ï<anterne.
Care des amie Colonnes.
(r>ranil

Café t*eslno.
Hotel de &uede.

(202)

1
Amst. Caoutchouc-Compagßle,

IMOEDEBRRAXSEiI

KOXIXfiIPIXIX 12.
TELEPHOON N. 545

(114)

btoom-Suelpersürokkerij C. A, SPIN & ZOON.

