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Londen, 16 Aug. {Part. Corr.)

Do verhoudingen aan de geldmarkt beginnen
«oe langer hoe meer de aandacht te trekken.
-Terwijl de hooge stand der „other deposits"
oij de Bank of England, de voortdurende toe-

Vloeiing

vau goud naar de keldars dezer in-

stelling (heden werd wederom £ 281,000 vreemd
goud door haar opgenomen) eerder wijzen op
*ene voortdurende verruiming der geldmarkt,
siet men daarentegen de geldkoersen dagelijks,
*l is het slechts een kleinigheid, aantrekken,
was heden call money, dat weken achtereen tot X pCt. niet te plaatsen was, tot X
PCt. goed gevraagd en was driemaands disContq tot '>w ii % pCt. genoteerd. Waaraan
de^e schijnbare anomalie is toe te schrijden, is moeilijk met zekerheid uit te maken,
'Haar niet onwaarschijnlijk komt het mij
voor, dat de groote vermeerdering der „other
deposits" in de laatste weken het gevolg
18 van eeue of meer speciale transactiën,
daardoor tijdelijk groote bedragen aan den
°mloop onttrokken en bij de Bank opgehoopt
borden. En wanneer men dan de gebeurtenissen der laatste weken nagaat, dan ligt de
eonelusie voor de hand, dat de boven opgemerkte anomalie hoogst vermoedelijk een uitvtoeisel is van de remitteering van het grootste
gedeelte der opbrengst van de jongste Chiuee-Behe leening naar Londen. Blijkbaar heeft het
"apansche gouvernement dat dccl der oorlogsSchatting bij de Engelsche Bank geremitteerd
"ii daartegen naar gelang van behoeften te
t'ekken voor de betaling der bestellingen in
-europa reeds gedaan en nog te doen. De
*ransche instellingen, met het financieren
dezer leening belast, trachten natuurlijk van
°voral, waar zij vorderingen hebben uitstaan,
dezo zooveel mogelijk naar Londen te dirigeeÏQD, ten einde de feitelijke verscheping van goud

tot een

minimum te reduceeren. Dit leidt er toe
°>n alle wisselkoersen op Londen zeer vast
*c maken niet alleen, maar ook om gelden
ü't de open markt alhier naar de Bank te
dirigeeren en zoodoende kan verklaard worden, dat terwijl bij de bank het geld zich
°phoopt, de markt armer wordt.
Aan de beurs was de stemming heden over
het algemeen vast, ofschoon de omzet uiterst
"«perkt bleef. Voor Zuidafrikaansche waarden vvas minder animo, ofschoon enkele soorton, als Langlaagte's, hooger waren op beïjchton dat op het gebied dezer bezitting
'Ijker erts aangetroffen is dan tot nu toe daar
Kodolven werd. Daarentegen waren Chartered
Bharos en East Bands eerder aangeboden,
''oinmige bladen alhier beginnen thans ook
aandacht te vestigen op de onberedeneerde
°Pdrijverij van diverse Zuidafrikaansche
en voornml. op de gretigheid, waarmede het publiek ingaat op ondernemingen,
als de Barnato en Robinson-bankea, zonder
eeniga bijzonderheden omtrent de inrichting
dezer nieuwe zaken te kennen. Met instemming
keb ik ook kennis genomen van eene serie artiin de Frankf. Zeil. van de hand van den
de lezers van het Handelsblad welbeheer van Oss, waarin deze met groote
gematigdheid, recht latende wedervaren aan
de werkelijk groote toekomst van de Zuidafrikaansche mij u-industrie, den vinger legt
°P een aantal schaduwzijden yan de inarktmanipulatiën in de waarden dezer maatschapPijen. I'as teruggekeerd van een bezoek aan
de Transvaal en de goudvelden, is hij zeker
m staat de voor- en nadeelen der beweging
kennis van zaken te beoordeelen.
Amerikaansche spoorweg waarden waren
"eden zeer vast op de berichten uit New-York,
dat de tegen morgen verwachte verdere goudverschepingen van weinig beteekenis zullen
*fln. Meer bepaaldelijk was de aandacht
'"eden gevestigd op aandeelen Union
die H pCt. stegen op de publicatie
der Juni-ontvangsten, die eene netto-vermeerdering van f 350.000 aanwijzen. Opgemerkt
dient echter te worden, dat Juni 1894 een alleröoodlottigste maand voor deze maatsebappg
zoodat de thans plaats gevonden verbetermg nog nauwelijks meer dan de helft van
"et toen geleden verlies goedmaakt. Trouwens
"etero resultaten waren nog niet to verwachten,
l'»ar het effect van den mislukten oogst van
*894 thans nog zwaar drukt op de NebraskacDeD Kansaslijneu dezer maatschappij en de
Kunstige invloed van den goeden oogst van
1&95 zich eerst in September en later zal

kelen
kenden

Pacific,

doen gelden.

vreemde waarden verdient de voortdurende vaste stemming voor Argentijnen de
indacht, terwijl de waarden der Peruvian
heden X IX pCt. daalden op
verkoopen van houders, die vreezen dat de
der debentures niet of niet
ton volle zal betaald worden. Met zekerheid
'8 daaromtrent nog niets bekend, maar de
Positie der maatschappij iri van dien aard, dat
do door do markt gekoesterdo vreos volstrekt
"iet denkbeeldig moot geacht worden.
Zilver noteerde 'ns d. per ons hooger.

Van

—

Mijn voetreisje.
II.
Chartres.

{Van omen Parijschen correspondent.)

Toen

Chartres, 14 Aug.
ik gisteravond te Chartres aankwam,

niet weinig verwonderd moeite te hebJ*as inik een
ben
hotel onderkomen te vinden, maar

<*e groote hotels, die allo op een zeer ruim
tond plein, la place dos Epans, gelegon zijn,
bijna
*?ron
Mjzonde.e

geheel bezet. Toch is er gotwe
aanleiding voor dit druk vrcemdelin-B»nbezoek. Het schijnt te Chartres steeds zoo
het geval te ziju, vooral Engelschen worden hier
"Ü benden gevonden. Vandaag werd mij dit
*Ues duidelijk, nadat ik het hotel verlaten had.
*^erst even eene opmerking. Boven den inRang "van mijn hotel wappert statig een

Btandaardvlag, en
staat bij de poort
,at wij

met

een huzaar in groot uniform
op schildwacht. Het schijnt

een generaal gelogeerd hebben.

*Vh lijkt die poort niets op een deftigen ingang

an een hotel eersto rang. Bij de andere
dit hetzelfde en in de Franscho
Provincie merkte ik dat herhaaldelijk op.
jj^e ingang is een ware porte-cocheTO en do
binnenplaats heeft nog het karakter der oude
Uotelg is

—

pleisterplaatsen uit den tyd toen men met
diligence en eigen rijtuig réisde.
Te Chartres stemt dit geheel overeen met
het karakter der stad, want dit verklaarde
mij den stroom vreemdelingen. Chartres is

niet alleen eene oude stad, maar toont het
ook te zgn. Meer dan 20 eeuwen geleden
was deze heuvel aan het riviertje de Eure
reeds de hoofdstad van den machtigen Gallischen stam der Carmiten. Uit dien tijd is
weinig overgebleven, maar sporen uit den
Karlovingiscken tijd zijn er nog en sedert
het jaar 1000 heeft elke eeuw haar kenmerk in
de stad achtergelaten. Wat daarbij een bijzonder
prettigen indruk maakt, is dat al die ondheden niet vervallen zijn, maar uitstekend onderhouden, nog dienen tot dagelijksch gebruik.
Chartres is de hoofdstad van Frankrijk's
graanschuur, de vruchtbare Beauce; de meeste
bewoners zijn landbouwers en de talrijke aanbiedingen van sacs el buches en location wijzen
er op, dat hier een groote graanmarkt is, waarvan het koren naar alle deelen van Frankrijk
verzonden wordt. Ook hier evenals te Dreux
gaat de welvaart der bevolking gepaard met
groote zindelijkheid en is het plaveisel der straten, de verf der huizen, het voorkomen zelfs der

achterbuurten, goed onderhouden, sprekend
van de afwezigheid van armoede.
Misschien is hier een gevolg te zien van
het Fransch protectionisme. De landbonwsteden zijn welvarend. De havensteden, —ik
deelde het u eenige maanden geleden bij mijn
bezoek te Boulogne nog mede zijn vuil, vervallen en doodsch. Die tegenstelling zegt
genoeg voor de waarde van bescherming voor
een handelsvolk als het Nederlandsche.
Het verkeer op straat is niet druk, men is
in den stillen tijd, zelfs uit deze stad van
23,000 inwoners is le monde in den zomer
op reis gegaan. Niet gestoord door te veel
rijtuigen, kon ik dus kalm door de straten
wandelen, stil blijven staan zoodra een typisch
gebouw mijne aandacht trok, en ongestoord
bewonderen de talrijke overblijfselen van de
goede bouwkunst der voorvaderen, die hier in de

—

smallekronkelende stratenovervloedigaanwezig

zijn. Houten huisjes waarvan de eerste verdieping boven de straat uitsteekt, en waarvan de
steunbalken nimmer zonder eenig snijwerk doen
zien hoe meer zorg dan thans, toen aan gewone huisjes besteed werd, steenen geveltjes
uit het elegante smaakvolle tijdperk der Fransche renaissance, eenvoudige maar niet pretentieuse gebouwen uit de 18e eeuw en op
de met prachtige boomen beplante ruime boulevards, moderne huizen, breed opgevat met niet
veel kunst, |maar met veel comfort. Ziedaar
de afwisseling die Chartres straten den wandelaar aanbieden.
De Eure, een zeer smal riviertje, dat eenige
eilandjes vormt, stroomt tusschen de tuinen
der oeverbewoners, nu geheel verscholen
onder de overhangende takken, dan weer gewillig haar weinig water leenende tot de talrijke
waschinrichtingen die haar met zeepsop kleuren,
dan weder door een stuw gedwongen, dienstbaar gemaakt aan leerlooierijen of aan het drijven van een watermolen. Overal is deEure met
zijne tallooze bruggetjes,steen, hout en ijzer, een
rustig ondiep riviertje, overal is zij schilderachtig en ik moet er bijvoegen ook bijna overal
zijn Engelsche misses aan het liefhebberij

schilderen tot meerdere vreugde harer oudere.
Het stadhuis van Chartres is een zeer interessant gebouw, een merkwaardige proeve van
baksteenbouw uit de periode van Louis XIII,
de porte Guillaume, niet ver daar van daan,
met haar beide vrees ver wekkende ronde
torens, haar lagen doorgang en haar versterkt
voorwerk, waarbij de Eure als gracht dienst
doet, het eenige overblijfsel der oude versterking, is curieus als een wel onderhouden
proeve van militaire bouwkunst uit de 14de eeuw;
een standbeeld van Marceau den jongen roemrijken generaal der revolutie, herinnert ons dat
het militarisme niet met de middeleeuwen
hier verdwenen is.
Dat standbeeld, een gewoon standbeeld zooals
elke Fransche plaats oplevert, is niet het
eenige monument dat aan Marceau herinnert.
Op da place Marceau is een pyramide gedateerd 1 Vendémiaire An X ter nagedachtenis
van den generaal, dat mij beviel, juist omdat
het nu eens niet dien afgezaagden vorm van een
bronzen mannetje op een vierkante zuil heeft.
Er zgn vele ronde kerken te Chartres, sommige zgn tot magazijnen vervormd, andere doen
nog dienst en in de kerk St. Pierre is men
verplicht te gaan om do 12 plateu te bewonderen die onder Frans I door Léonard Limousin
vervaardigd zijn. Het zijn koperen platen van
voor dezen arbeid bijzonder groote afmetingen, waarop de voorstelling der twaalf
Apostelen geëmailleerd is. De teekening is
interessant en kunstvol, maar het meeste wordt
gij getroffen door de ongelooflijke frischheid der
kleuren, die in drie en een halve eeuw niets
van hare schittering verloren hebben. Doch
ik moet mij haasten om tot de hoofdzaak
van Chartres te komen, echter nog niet zonder u even gewezen te hebben op de typische
rue Poissonnicre. Reeds eeuwen lang is die
straat de woonplaats der vischverkoopers, en
ook nu ziet gg hen op middeleeuwsche wijze
hunne waar op straat uitstallen eu verkoopen
voor de oude houten huisjes, waarvan met de
symboliek dier tijden de bouwheeren eene verheerlijking van de visch gemaakt hebben. Da
huisjas zijn alle uit het lood gezakt, zij steunen
tegen elkaar als eene bende vroolijke bruiloftsgangers en de vischkoppen, vischstaarten en
andere houten ornementen steken vroolijk uit
over de straten in de lucht en geven veel beter
dan eenig modern naambordje met witte letters
op een blauw schild den voorbijgangers te
kennen in welke straat hij loopt.
De hoofdzaak van Chartres," het voorwerp
dat de stad domineert, the great altraciion
om met de Engelsche gasten te spreken, is
de kathedraal. Op het hoogste punt van den
heuvel, te midden der smalle straten van het
voormalige cloilre, vorheft zich hot statige
gobouw met zgn rood koperen dak en daarboven mijlen ver in den omtrek zichtbaar, do
beide verheven torens. Do kathodraal vau
Chartres is een meesterstuk van Fransche
gothiek, waarbij meu niet weet, wat meer
te bewonderen: de trotsche statige indruk
van het geheel, de verheven elegante vorm,
de harmonie van alle doelen van het gobouw of de oneindige verscheidenheid, de
fijne bewerking, de vrome geënt, do vernuftige
plaatsing eu de geestige uitwerking der détails.
Harmonie, geen|eentonigheid, zelfs geen symmetrie is de gedachto geweest der verschillende
bouwheeren, die van 1020 tot 1514 aan dit
monument gewerkt hebbon.
De beide torens zijn ongelijk hoog en ongelijk van Ktijl, maar beide ziju imposant. De

*
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beide zijingangen verschillen geheel in de
groepeering, maar zgn even rijk in de uitvoering van het beeldhouwwerk. De hoofdingang doet voor de zijingangen niet onder,
al heeft hij geen portiek, de poorten zelve zijn
nu dragers van honderden beelden. Uren lang
kan men doorbrengen met het bezichtigen van
het uitwendige der kerk en telkens vindt men
nieuws, schoons en nieuwe détails. Geen hoekje
is ongebruikt gelaten, geen plekje dat niet
passend versierd is. Hier zgn het beelden van
de meest strenge hieratische opvatting, daar
ornamentiek van het fijnst gevoeld realisme.
Hier \ oorstelling van legenden en daaronder
grepen uit het dagelijksch leven en dat alles
zoo dat niets elkaar hindert, maar het eene
beeld het andere draagt, de eene versiering
de andere voortzet tot meerder schoon van
het gebouw.
Het inwendige der kerk is niet minder
imposant. De groote vensterbogen die tot de
reusachtige hoogte van den nok zich voortzetten, zijn de omlijsting der heerlijk gekleurde glazen, waardoor het licht sterk getemperd en krachtig getint in het breede schip
derkerk neervalt. Drie prachtige rosaces boven
elk der hoofdingangen zijn misschien het
mooist wat de gekleurde glazen ons hier
bieden, indien het mogelijk is tusschen al dat
schoons eene beslissende keus te doen. Het
koor der kerk is bijzonder breed en van de
zijgangen gescheiden door een steenen afscheiding, die vele eeuwen lang aan de beste beeldhouwers gelegenheid gaf tot plaatsing van
meesterwerken, want die afscheiding is geen
gladde effen muur, maar een onafgebroken
voortzetting van 40 groepen beeldhouwwerk,
de verschillende voornaamste gebeurtenissen
uit het leven van Christus voorstellend door
beelden op natuurlijke giootte. Is het reeds
moeilijk de bezichtiging van de buitenzijde
der kathedraal af te breken, hier valt het
scheiden nog bezwaarlijker, want beschermd
tegen verwering en door het beschuttende dak
vrjjer in de bewerking der steen hebben de
kunstenaars hier losse groepen gevormd van
onvergelijkelijke schoonheid en diepte. Nu ik
de kathedraal gezien heb, verwondert het mg
niet meer, dat Chartres zooveel vreemdelingen
trekt.

Toch is dit nog niet alles. De ware sleutel
van Chartres, van zgn verleden en van zijn
heden, waarschijnlijk ook van zijne toekomst,
ligt onder de kerk in de krypt waarin nog
dagelijks dienst gehouden wordt.
Toen de Romeinen nog niet dachten aan
Gallia Transalpina en de oorspronkelijke Celten nog hun eeredienst van mysteriën en monsehenoffers in de wouden van het tegenwoordige Frankrijk vierden, was Antricum (het
tegenwoordige Chartres) een hoofdplaats
der Druïden. Hier vierden zij een hunner grootste mysteriën, hier heerschte de
dienst van „de maagd die moeder werd".
Een kunstvol gebeeldhouwd houten afgodsbeeld der Druïden stelde die maagd voor en
in de grot van den heuvel bij de Euro werd
haar dienst geregeld gevierd. Toen kwamen
de Romeinen en eerbiedigden de afgoden der
Druïden zooals zij die van de Grieken en van de
Syriërs geëerbiedigd hadden. En later kwamen
mannen uit het verre Oosten en brachten aan
de Druïden de blijde boodschap: de godin die
gij zoolang reeds aanbadt, de gebeurtenis die
gij eeuwen lang reeds in uwe gebeden hebt
vereerd en afgewacht, zij is vervuld, de maagd
is moeder geworden, Maria is haar naam en
haar zoon is de «oon Gods. Kan het verwondering baren dat op zulk een terrein het
Christendom terstond ingang vond? De laatste hoofdpriester der Druïden had slechts met
zijne aanhangers den doop te ontvangen om
Christen te worden, en Aventinus, laatste
opperpriester der Druïden, was da eerste bisschop van Chartres en een zoo vroom man,
dat hij thans onder de heiligen is opgenomen.
Het afgodsbeeld la vier ge noire bleef in stand
en werd vereerd als Notre Dame de Chartres, de grot der Druïden werd de krypt,
en toen bisschop Tulberf; met behulp van
koning Robert, van den Normandischen hertog
Richard en den Deenschen koning Knut zijn
kerk bouwde (de hoofdingang tusschen de
torens dateert van dien tijd), koos hij daarvoor
de plek op den heuvel boven de grot en wijdde
de kerk zoo geheel aan onze Lieve Vrouw
van Chartres, dat hij zelfs verbood er eene
begraafplaats van te maken, opdat niets in
zijn gebouw aan iets anders dau aan de
Moedermaagd zou doen denken.
La oiergc noire werd een miraculeus beeld.
Het wendde de pest af, on de vijanden, en
het bezorgde aan de bisschoppen van Chartres
grooten rijkdom en onbeperkte macht in do
geheele landstreek. De krypt werd een pelgrimsoord, een pelgrimsoord vooral voor de
kinderloozen die op afstammelingen hoopten,
en zoo groot was zg'n roep, dat zelfs le Roi
soleil, toen hij vreesde de laatste Bourbon
te zijn, met zijne echtgenoote vromelijk naar
Chartres trok. De hertog van Bourgogne
werd daarna geboren. Dei Bourbons hebben
de kerk Chartres steeds bijzonder lief gehad, en
het was in deze kathedraal dat Hendrik IV
zich tot koning van Frankrijk deed wijden.
Ik ben afgedaald in de krypt, een groot

hoefvormig gewelf dat onder de zijgedeelten
van de kathedraal loopt. Als men bij de
oude grot komt, wordt het gewelf somberder

en geheel in de verte ziet men het kleine
beeld der Vierge noire, versierd met de talrijke geschenken haar vereerd. Kleine lichtjes,
gevolgen van geloften, schitteren als lichtende
puntjes aan het donkere gewelf, doch verlichten de ruimte niet die nog steeds het grotkarakter behouden heeft. Hoe zeer wij hier nog op
half heidenschen bodem staan, bewijzen de
muren, geheel bedekt met marmeren votief
tafelen evenals vroeger de tempel van Venus
Genetri x geweest moet zijn. Want nog steeds
duren de bedevaarten voort, uit alle oorden van
Frankrijk, en morgen op Maria Hemelvaart
trekt eeno plechtige processie door de straten
van Chartres met hot beeld in al zijn luistor en
mot de Reliek door Karel don Groote voor
Frankrijk vorkregen vau hot Hemd der Maagd
Maria.
Eene korte politieke beschouwing. Hoe begrijpt men do clericale quaestie in Frankrijk
als men hier ziet den pref eet van Eure et Loire
goïnstalleerd in oen zeer gewoon alledaagsoh
gebouw, vertegenwoordiger van het gezag,
zich beroepend op de weinig elegante Marianne,
en daarnaast den bisschop vau Chartres, resideerend in zijn vorstelijk paleis naast zijn
monumentale kathedraal, de onafgebroken
voortzetting van het geestelijk hoofd dezer
streek gedureude moer dan 20 eeuwen met
La Vierge noire, vereerd sinds den nacht der

tijden!

Reisbrieven uit Zuid-Afrika.
XVIII.

De positie der N. Z. A. S. M.
(Van onzen bijzonderen correspondent.)
LouiiExro Marquxb, Juni.
De positie der Nederlandsche Zuidafrikaansche Spoorwegmaatschappij zoude m. i.
vrij juist en volledig kunnen worden voorgesteld door te zeggen, dat zij financieel gezond,
technisch uitstekend en geographisch zeer
gunstig is. Tevens echter wordt zij ten
sterkste

geïnfluenceerd

door de wel is waar

vriendelijke, maar phlegmatieke en alles in den
war sturende Portugeezen, door den achter
een masker van welwillendheid verscholen
nu»?-vrij machteloozen haat der Kaapsche

gouvornenients-spoorwegen, en door den steun
der Natalsche regeering, die nog in den loop
van dit jaar eene aansluiting van hare lijnen
met de „Zas" hoopt te bewerkstelligen.
Laat ons deze verschillende hoofden eens
een voor een nagaan.

Over de financieele positie behoeft niet veel
te worden gezegd. Het aandeelenkapitaal
’14,000,000, is klein in verhouding tot de
vaste schuld die bijna ’67,000,000 bedraagt,
en geheel en al door de regeering der Z.-A.
Republiek wordt gewaarborgd. Terwijl ïn
andere gevallen eene zoodanige verhouding
tusschen vaste schuld en aandeelenkapitaal
als een zwak punt zoude moeten worden aangemerkt, is zij in het tegenwoordige geval eer
het tegenovergestelde, omdat bijna het geheele
kapitaal nu, behalve door de Regeeringsgarantie, ook door direct verband op de lijn is
verzekerd. Gedurende 1894 bleef in weerwil
van de slechts gedeeltelijke exploitatie der
Oosterlijn, nog f 795,000 winst over voor do

aandeelhouders, die bij mogelijke naasting
door den Staat natuurlijk schadeloos zullen

gesteld. Hoe langer die naasting
wordt uitgesteld hoe voordeeliger zulks, volgens do met de Eegeering gesloten overeenkomst, voor de aandeelhouders zal zijn.
Maar ofschoon zoodanige naasting in theorie
dadelijk kan plaats hebben, zal zij nog wel
een poos worden uitgesteld. De reden ligt in
de verhouding tusschen deze lijn en deKaapsche
spoorwegen, of zoo men wil tusschen de beide
betrokken regeeringen, zooals wij aanstonds
zullen zien.
Over de technische toestanden behoeft, na
hetgeen reeds in mijn XVl den brief werd
aangestipt, niet veel meer te worden gezegd.
De lijn is zoo goed als een redelijk persoon maar
kan wenschen, en zij heeft op andere sporen
hetzelfde vóór wat nieuwe industrieele ondernemingen steeds op oude vóór hebben, nl.
worden

dat haar niet door de reeds bestaande oudere
op elk gebied
het nieuwste en beste aan te schaffen.
Waar Amsterdam zich wegens het reeds bestaande gaslicht niet zoo spoedig electrisch
licht kon aanschaffen, was dit wil mogelijk
te Johannesburg of Pretoria, omdat daar nog
geen gas was aangelegd.
En wat de geographische voordcelen betreft,
deze zgn zoo duidelijk, dat het wel overbodig
is te betoogen dat de weg naar Delogoa-Baai
die 500 KM. korter is dan die naar Port
Elisabeth, de meest nabij gelegen haven aan
de Zuidkust, de aangewezen handelsweg is.
Reeds jaren geleden noemde sir Charles Dilke
deze baai in zijn interessant „Greater Britain"
an evident
of geography, en de route
naar de Oostkust moet altijd de aangewezen
weg blijven tusschen de Transvaal en de zee.
Het eenige wat dit kan verhinderen of vertragen, is de apathie der Portugeezen waarop ik in mgn laatsten brief wees. Deze zoude
eventueel ten gevolge kunnen hebben, dat de
nieuwe route naar Natal haar voor een poosje
den loef afsteekt. Maar ook deze route moet
zich over een aanzienlijkon afstand van de „Zas"
bedienen. Deze wonderlijke houding der
Portugeezen wordt wel is waar verzacht door
de oprecht vriendschappelijke houding die do
Regeeriag van Mozambique aanneemt, maar
de goede wil uit zich helaas niet in de ingrijpende hervormingen die te Louren^o noodig
zgn, vóórdat deze plaats een ideale terminus is.
Bestond deze apathie niet, dan zou deze
Maatschappij nog sterker zijn in hare toch
reeds hechte positie tegenover de Kaapsche
lgnen. Gij weet reeds uit een mijner eerste
brieven dat de economische toestanden in de

inrichting belet werd zich

fact

kolonie niet gunstig zijn, terwijl ookdefinan-

cieele positie dezer Engelsche nederzetting
te wenschen overlaat. De Kaapkolonie heeft,
meestal om politieke redenen, £ 17,000,000
gestoken in een spoorwegnet, dat onder normale omstandigheden m. i. niel met winst kan
worden geëxploiteerd. Van de drie hoofdsectiën, waarin het is verdeeld, rendeert slechts
de Midland divisie die van Port Elisabeth
naar Kimborlov en door den Vrijstaat loopt,'
m. a. w. die tot dusverre het monopolie
had van het geheele transitoverkeer naar het
Noorden. Nu dreigt ochter de nieuwe concurrentie der Nederlandsche lijn een groot
gedeelte van dit trafiek weg te nemen, en
dit zoude den Kaapschen sporen niet alleen inkomsten ontrooven, maar behalve dit verlies
zoude er ook nog een vermindering der
niet te versmaden transitorechten uit voortvloeien. Het gevolg zoude zijn een deficit op het Kaapscho budget, en dit deficit
zoude slechts kunnen worden weggenomen
door nieuwe belastingen. Daar het den boeren
slecht gaat, zoude het onmogelijk zijn uitvoerrechten van wol of struisvederen te heffen,
en dus kan alleen een uitweg worden gevonden door nieuwe schuld te scheppen, of door
een uitvoerrecht te heffen van diamanten.
Maar van de De Beers Maatschappij is de
hoer Rhodes directeur, en dus staat deze staatsman in elk geval voor onpleizierige dilemma's,
tenzij hij er ml slaagt zijn spoorwegen in een
blijvend rendabelen toestand te houden. Nu
zoude dit doel wel to bereiken zijn wanneer
de Kaapsche lijnen tegenover de Trausvaalscho eon vredeliovonde politiek volgden en
ik geloof redenen to hebben om te veronderstellen dat de Kaapscho spoorwegdirectie dit
zeer goed inziet en den vrede wil. Maar

Kaapsche directie wordt natuurlijk gedomineerd door het Kaapsch ministerie. Hot
st.ijfhoofdigo ministerie van don heer Rhodes,
dat ncal een goede opinie van zichzelf heeft,
schijnt te gelooveu dat het zijn doel eer kan
bereiken door strijd. Vandaar di6schijnbaar
huichelachtige of valsche houding der Kaapsche sporon, waarvan men in hot laatste verslag der „Zas" bowijzon kan vindon. De
directie, die belooft, wil hetgoede;do Regeoring
die bokrachtigen moet en dicteeren kan, wil
dwingen. En nu behoeft zich de Transvaal
de

Het Kwabtaal kost voor Amsterdam 6.-, voor andere plaatsen in Nederland 7.- bij afzonderlijke5 zendingEén Ochtendblad of Avondblad Cents.
6.- bij gelijktijdige verzending van Ochtend- en Avondblad.
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in dit opzicht zeker niet de wet te laten
voorschrijven. Immers, niet alleen heeft deze
lijn het geographisch voordeel geheel aan hare
zijde; zij is ook heer en meerster van de
positie, doordien de Kaapsche lijn niet!verder
kan dan de Transvaalsche grens, zoodat de
„Zas" van die grens af hare tarieven steeds
zoo hoog kan Imaken, dat elke verlaging door
de Kaapsche sporen wordt geneutraliseerd.
Wèl is waar hebben de Kaapsche lijnen het
reeds beproefd met een ossenwagendienst
van de Vaalrivier, waar het stelsel eindigt,
naar Johannesburg; maar deze dienst was
een failure, en hij kan trouwens slechts zóó
lang bestaan als de Kaap hare concessie door
den Vrijstaat houdt. De Vrijstaat kan het Kaapsche spoor, dat het land doorkruist, steeds
naasten, en de toenadering tusschen de twee
Republieken zal die naasting zeker in de hand
werken, eu staal zeker ook wel in verband
met dit door den Vrijstaat bezeten recht van
uitkoop. En in het geval van zoodanige
naasting zijn de Kaapsche sporen geheel en
al overgeleverd aan de genade der Transvaalsche lijnen. Maar voor dit feit schijnt de
regeering der kolonie blind te zgn. Anders
zoude zij niet insisteeren op aanneming van het
dwaze voorstel dat de Kaap 50 pCt. van den
geheelen vrachttoevoer zoude krijgen, terwijl
dan de Transvaal hare 50 pCt. met de Natalsche lijnen zoude kunnen deelen.
Het merkwaardige is echter dat het doorzicht van president Kruger hem in dezen
reuzenstrijd, waarin men spoorwegstelsels als
strijdhamers bezigt, een sterk wapen in handen heeft, zonder dat hij er politieke verantwoordelijkheid voor draagt. De „Zas"
handelt steeds in vrie»dschappelijk overleg met de Regöering, en voert de redelijke
wenschen der laatste uit; en toch is de Regeering niet aansprakelijk voor de handelingen
dezer „particuliere onderneming". Met zijn spoor
kan de heer Kruger zijn tegenstander Rhoies
dus steeds dwingen, zonder politiek, gevaar te
loopen, te meer daar het jegens de Kaap alles
behalve vriendschappelijk gezinde Natal hem
in zijn spoorwegpolitiek moet steunen, wegens
eenheid der belangen. En dus, hetzij zij Staatslijn wordt of een onafhankelijke maatschappij
blijft, zal de „Zas" den heer Kruger steeds
in het bezit laten van de meeste pions op het
staatkundig schaakbord. Met zijn lgn kan
hij nemen en kan hij geven. En daar hij er
niets om niet geeft, zal de Zuidafrikaansche
Bismarck zich wel een goed quid pro quo
misschien wel dien uitweten te verzekeren
weg naar zee dien de heer Kruger wil hebben.
Zeker zouden de Kaapsche politici liever Engeland aanraden een uitweg te geven, dan door
insolventie van den Staat aan de groote wereld
te bewijzen wat de fijnere opmerkers reeds
lang beweren, nl. dat politieke macht in de
Kaap schromelijk werd misbruikt tot bevordering van persoonlijke doeleinden. Maar in
welk jong land is politiek geheel zuiver?
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Op het slagveld van Mars-la-Tour is
Vrijdag de slag van lfi Aug. 1870 herdacht.
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gebied van bijna 10,000kilometer, een geregelde
scheepvaart zal worden ingesteld, evenals dat
door de reizen van kapitein Wiggins thans
met de .Tennissei en met de Obi reeds vroegor
gebeurde. Het gebied van de Len& is buitengewoon rijk aan mineralen, maar de bevolking
is er schaarsch, omdat alle levensmiddelen roet

karavanen mbefen aangevoerd worden. Nu
zal een schuitendienst, in verbinding met deu
Siberischen spoorweg, langs de rivier het
verkoer onderhouden, terwijl van de weinige
weken dat de mond der rivier ijsvrij is, door
stoombooten kan gebruik gemaakt worden.
Een ware zelfmoord-manie heerscht in
familie Van der Smissen. Eerst
Belgische
de
was het de bekende generaal, baron Van der
Smissen, die zich voor het hoofd scboot; een
maand later stierf een zijner broeders oDder
dezelfde omstandigheden; kort daarop benam
een andere boeder zich te Parijs het leve;.,
en gisteren heeft de laatste der vier broeders zich te Vichy voor het hoofd geschoten.
Zwaar gekwetst is deze laatste baron Van der
Smissen naar het hospitaal gebracht; men
hoopt hem nog in het leven te behouden.
Naar de Daily Telegraph meldt, zal
lord Wolseley tot opperbevelhebber van het
Engelsche leger benoemd worden, in de plaats
van den hertog van Cambridge, maar met veel

—

—

beperkter bevoegdheid.

—

In Korea is het nog ver van rustig.
Het ministerie is omvergeworpen en de minister
van binnenlandsche zaken is naar Japan gevlucht; het gepeupel deed een aanval op het
Japansche consulaat dat door de troepen moest
verdedigd worden. De Japansche gezant is
in allerijl naar Seoel teruggekeerd.
De cholera ueemt in Korea ernstige verhoudingen aan, evenals in sommige stroken
van China en op Formosa.

De Macedonische beweging.
De Macedonische opstandelingen hebben
vreeselijk huisgehouden in een Turksch dorp.
Een bende, aangevoerd door een zekeren
Stoyan Voivod en eenige Bulgaarssho reserveofficieren, werd door Turksche troepen achtervolgd en vluchtte over de Bulgaarsche grons
bij het dorp Dospat. Dit dorp, in het moest
woeste gedeelte van het Rhodope-gebergto
gelegen ten zuidoosten van Batak, wordt bewoond door Pomaken of Mohammedaansche
Bulgaren. Wat de aanleiding is geweest dat
de dorpelingen in botsing kwamen met do
bende, is niet bekend, maar zeker is het, dat
de opstandelingen bet grootste deel van d©
inwoners over de kling hebben gejaagd en
300 huizen hebben verbrand. Toen de dorpelingen in een moskee waren gevlucht, werd
een dynamietbom in hun midden geworpen,
die onder de dicht opeengepakte menigte een
vreeselijke uitwerking had.
Het is te vreezen dat deze gruweldaad het
sein zal wezen tot nieuwe wreedheden. Do
Pomakeu, die de dal«n van het Rhodopogebergte bewonen, zijn een dappere oorlogszuchtige stam en fanatieke Mohammedanen. Hun
bekeering tot den Islam dateert van het midden der 17de eeuw, onder de regeering van
Mohammed IV. Zij zijn veel verbitterder
vijanden van de christelijke Bulgaren dan de
Turken, en de Baschi-Bozoeks die in 1876
de gruwelen van Batak bedreven, waren
meerendeels afkomstig uit de dorpen der
Pomaken. Dat zg niet zullen nalaten een
vreeselijke wraak te nemen voor den aanval
op Dospat, is maar al te waarschijnlijk.
De Bulgaarsche regeering, door de P
om opheldering gevraagd, heeft geantwoord
dat een bewaking der grens in deze bergachtige streek uiterst moeilijk is, en dat de

Er waren meer dan 10,000 personen aanwezig; ook eenige Duitsche veteranen woonden
de plechtigheid bij, zonder dat hunne tegenwoordigheid aanleiding gaf tot incidenten. De
onderprefect van Briey en pastoor Bruville
hielden patriottische toespraken; op een altaar,
dat onder den blooten hemel was opgericht,
werd de mis opgedragen.
De Duitschers hebben bij Flavigny cc»
groot granietblok opgericht ter herinnering Porte zelve bezwaar zou maken als er een
aan wijlen prins Friedrich Karl. Op het aanzienlijke troepenmacht op de grens werd
blok leest men: „Van deze plaats uit leidde bijeengetrokken.
prins Friedrich Karl den slag van 16 Aug.
Het is niet onmogelijk dat de misduad
1870".
zonder provocatie van de zijde der dorpsbeAlle Duitsche ministers en een deel der woners is gepleegd. Het oorspronkelijke plan
Parlementsleden zijn te Berlijn teruggekeerd, de campagne van het Macedonisch comité
om heden de eerste-steenlegging van het was, de Turken uit te lokken tot het bedrijven
nationaal gedenkteeken voor Wilhelm I bij te van wreedheden, om daardoor de tussehenkorost
wonen. Ook worden eenige vorstelijke perso- van Europa te verkrijgen. Dit plan is echter
nages verwacht. Na do plechtigheid gaan de mislukt, want de Turksche troepen die de
meeste ministers weer de stad uit, daar beweging moesten onderdrukken, hebben zich
hunne vacantie nog niet om is.
tot dusver voorbeeldig gehouden. Men verIn de Kamer vau Koophandel te Kiel moedt daarom, dat de aanval op Dospat een
laatste poging is om het plan te doen slagen.
is het wintertarief van het Keizcr-WühelmDe dood van Kttantchef, den voorzitter van
kanaal bosproken. Do Kamer verklaarde zich'
tegen de voorgenomen verhooging van het het Macedonisch comité, is vesoorzaakt door
tarief met 25 pCt., omdat het verkeer daar- een hartgebrek, alhoewel de Macedoniërs beonder zeer zou lijden. De voorzitter zeide dat weren dat hij door Turksche huurlingen is
het tegenwoordig tarief reeds te hoog is, en vergiftigd. Tufektchieff, die tot dusver vicodat in plaats van een verhooging, eon ver- president van het comité was, wordt nu de
laging weuschelijk was, zoowel uit een finan- loider der Macedonische beweging.
cieel als uit een economisch oogpunt.
Het resultaat der besprekingen is nedergelegd in een adres, dat aan den minister van
binnenlandsche zaken zal worden gezonden.
Schatkistbiljetten promessen.
De Wurtembergsche gezant te Bern,
In de Staatscourant van 18/19 ilezer is
baron Von der Pforten, die onlangs wegens opgenomen een koninklijk besluit van 1.2 dezer
zijn gelijkenis met een gesignaleerden dief {Stbl. 149), waarbij
uit overweging dat
werd gearresteerd, heeft onmiddellijk over- eene vermeerdering der in 's Rijks kas aanplaatsing aangevraagd, daar hij niet langer wezige gelden noodig is, ten einde aan de
in Zwitserland wil blijven. Hij is nu tot Indische kas voorschotten te kunnen doen
gezant te Karlsruhe benoemd.
de minister van financiën wordt gemachtigd tot
De Times verneemt uit Berlijn, dat het de uitgifte van schatkistbiljetten an schatkistLegioen van Eer is geschonken aan admiraal promessen, tot oon gezamenlijk bedrag van
Knorr, die bij de feestelijkheden to Kiel het 6 millioen gulden.
De rente der schatkistbüjetten wordt, zoolang
Duitschc eskader commandeerde.
daaromtrent niet nader is beschikt, bepaald
De ziekte van den aartshertog Frans op
3 ten honderd in hot jaar.
Ferdinand schijnt van bedenkelijken aard tezijn.
Professor Schrëtter uit Weenen, die aan het
Geldmiddelen van Ned.-Indië.
ziekbed ontboden is, ried volstrekte rust aan,
De Staatscourant van 18/19 dezer bevat
daar de patiënt bloed opgeeft. Van Bozen
i 8de hoogleeraar naar Ischl gegaan, om den den tekst der wet tot regeling van de wïjze
keizer verslag te doen van den toestond vau van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Ned.-Indië van 23 April 1864
zijn noef.
(St.bl.
35), zooals die is gewijzigd cm aanuit
in
telegram
Pontypridd
Volgens een
gevuld
bij de wetten van 23 April 1880
den
arbeid
mijnwerkers
Wales hebben 2000
(St.bl.
72), 28 Jum 1881 (StM. 122),30Dec
neergelegd.
246) en 13 Juli 1895 (StM. 126).
1882
(St.bl.
Do toestand van deu grootvorst-troonopvolger van Rusland is weer ongunstiger.
Ondersteuningsfonds der
ZiekenProfessor Leyden wordt to Kopenhagen verStaatstspourn-egiuaatscliaiipij.
wacht om den prins te behandelen.
Tot lodon der commissie van behoor van
De buitenlandsche gedelegeerden van do dit fonds behoorden de onlangs overleden
commissio van enquête in zako de Armonische heeren J. H. Nivel en jhr. mr. J. C. M. van
gruwelen hebben hun verslag aan den Fran- Riemsdijk. Plaatsvervangend lid was de heer
schen, Engelschen en Russischen gezant te M. J. van Dnyl, afgetreden eiief der le afKonstantinopel overhandigd.
dooling van den eontralen dienst. Met ontHet verslag vormt, eon lij vip: stuk; de ge- heffing van laatstgenoemde van de functie
zanten zijn im bezig liet te onderzoeken.
vau plaatsvervangend lid der commissie, zijn
De nieuwe werkstaking van Newyorksche thans door don directeur-generaal tijdelijk bekleermakers is geëindigd, daar de patroons noemd tot leden der commissie de heeren J.
al de eischon van hun werklieden hebben Th. Gerlings, chef der le ci'deeling van den
centralen dienst en K. H. Beijen, hoofdingewilligd.
zaken, en tot plaatsEen Siberisch blad verzekert, dat op commies bij algemeene
de heer W. E. J. Terlaak,
lid
vervangend
do Lona, een der grootste stroomen van
van den eontralen dienst.
Aziatisch Rudland, met een bevaarbaar stroom- chef dor 2e afd.
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ALGEMEEN^HA> DELSBLAD
Vennootschappen.
Tentoonstelling van Handwerksnijverheid
te Hilversum.
Een bijvoegsel der Staatscourant van 18/19
dezer bevat bij koninklijk besluit van 24 Juli
Deze tentoonstelling werd met een kerte
jl. goedgekeurde statuten der „Nederlandsche toespraak geopend door den secretaris der
Tiendmaatschappij", opgericht te 's-Graven- tentoonstellingscommissie, den heer G. J. van
hage met genoemden datum voor een tijdvak Gils (en niet door den heer Van Heemskerck
Düker, die daarin verhinderd was jgeworden).
eindigende 31 Dec. 1993.
De volgende inzenders zijn bekroond:
Zij heeft ten doel: a. het koopen en exploiop
onroerende
tienden,
gevestigd
teeren van
No. 1. De Ridder. Amsterdam, vuurscherm, le prijs.
2. J. Hessing, Mem. kunstsmeedwerk, 2e pr.
goederen binnen het rijk in Europa, en het
Puls, idem, kaassnijder, le pr.
3
vergemakkelijken van den afkoop van tienden;
4. Verhoeff, idem, pianostoeltje, le pr.
b. de uitgifte van schuldbrieven.
5. Moerman, Weesp, werkdoos, eerv. verm.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1
8. J. Hofatraten, Utrecht, brandkast, 2e pr.
11. Huese, Weesp, kapdoos, le pr.
millioen gulden, verdeeld in 4 serieën ieder
12. Jacobs, id,, verstelbaar waterpas, le pr. met
Van
deze
a
aanvan 250 aandeelen
1000.
verm.
eerv.
deelen is bij de oprichting 1 serie uitgegeven
10. A. Quast, Helder, houtsnijwerk, le pr. met
en geplaatst. De verdere serieën moeten ge- eerv. verm.
Mej. A. M. Leuven, Hilversum, kunstbloemen,
plaatst zijn vóór 1 Jan. 1904, tenzij ver- le 18.
mej. Thoma, Hilversum, id., eerv. verm.
pr.;
lenging van dezen termijn mocht zijn aange20. Van Garderen, Weesp, vergaarbak, 2e pr.;
vraagd en verkregen.
aquarium, eerv. verm.
Benoemd zijn: tot directeuren de heeren
21. W. Zwankhujjzen, id., eau de colognefontein,
T. A. O. de Ridder, burgemeester van 2e prijs.
V. G J. Mooijen, id., staande stoommachine,
Katwijk, en J. J. Werumeus Buning, 2e22.
pr.; bakklepslaiting, 2e pr.
kassier, te Velp; tot commissarissen de heeren
23. P. Wiuckelman, idem, model diamantalijpei'ij,
F. Lieftinck, lid van de Tweede Kamer, 2e prijs.
25. M. J. Korff, idem, zinkwerk, le pr.
te Haarlem; mr. H. J. Hamaker, hoog26. G. H.ißob idem, idem, le pr.
leeraar, te Utrecht; W. F. 11. Lenshoek,
27. P. v.d. Parre, idem, idem, 2e pr.
administrateur, te Goes; W. J. Sno u c k
28. P. Jongkind, idem, sieranker, le pr.
Hurgo n j e, lid der Prov. Staten en lid
29 Honigh, Utrecht, Makart wand versiering, 2e pr.
31. Roezou, Amsterdam, tafelblad (inlegstuk) 3e pr.
van den Gemeenteraad, te 's-Gravenhage; F.
Johanna Duker, Hilversum, tafeltje en schuierF. 's J a c o b, directeur der Utrechtsche Land- bak32.(vlechtwerk)
eerr. verm.
bouwbank, te Utrecht, en A. O p p e n h e i m,
33. Van Herwaarden, paleis Soestdijk, blocmwerk,
bankier, te 's-Gravenhage; tot leden der com- le pr. met eerv. verm.
34. S. Y. Faber, Tjalleberd, hoefbeslag, le pr. met
missie van onderzoek van de balans en winsteerv. verm.; Rootvoets, Bunnik, id., le pr.; verlosen verliesrekening de heeren mr. D. v. II o u- kundige
instrumenten voor dieren, 3e pr.
te n, adv. en procureur, te 's-Gravenhage;
36. P. J. v. d. Brink, Hilversum, schilderwerk, 2e pr.
J. W. A. van Soest, particulier, te id.;
43. L. van Kampen, id., id., 2e pr.
45. N. Peet, id., id., 3e pr.
en A. D. V ij g h, cand.-notaris, te id.
44. Rouvoet, id., lijsten, 3e pr.
Het college van commissarissen stelt een
46. Beiderwieder, Amsterdam, bascule, le pr.
rechtsgeleerden adviseur aan, op eene door dat
47. A. Dijkstra, Hilversum, bloemstandaards, le pr.
college vast te stellen belooning.
52. L. Didier, id, kofiers, eerv. verm.
54. Koornhof, Hilversum, gedreven koperw. 3e pr.
De directeuren vertegenwoordigen de ven56. G. Kreuning, id., bokkentuig, le pr.
nootschap zoo in als buiten rechten en zgn
60. M. Verboom, idem, handkofïer, 3e pr.
de
der
akte
bepalingen
binnen de grenzen van
64. D. Bronkhorst, id. bokkewagen, 2e pr.
van oprichting bevoegd tot alle handelingen
65. H. J. v. Ommen, id., bloemstukken, le pr.
die tot den werkkring der vennootschap be49. J. H. B. Koekoek, id., schip, le pr. enhocgste
hooren. Zij behoeven echter de uitdrukkelijke onderscheiding.
goedkeuring van de commissie van dagelijksch
toezicht voor: I°. het aankoopen, vervreemden Ratificatie eener handelsovereenkomst.
De minister van buitenlandsche zaken brengt
of bezwaren van onroerend goed, met uitzondeter
kennis van belanghebbenden dat, blijkens
geidleeninring van tienden; 2'.ketaangaan van
gen, het onderteekenen van orderbriefjes of het mededeeling van het consulaat-generaal van
trekken of acceptaeren van wissels en tot het Zwitserland te Rotterdam, de ratificatie van
aangaan van eenige verbintenis die niet het de nieuwe handelsovereenkomst tusschen geuitvloeisel is van hunne bevoegdheid tot daden noemd Rijk en Frankrijk heeft plaats gehad
van beheer; 3°. het voeren van gedingen, het en met 18 dezer in werking treedt, terwijl
te rekenen van dien datum voor in ZwitserAangaan van dadingen.
land aangevoerde goederen geene certificaten
Hetzelfde bijvoegsel bevat de bij koninklijk van oorsprong meer vereischt worden.
(St.-Ct.)
besluit van 25 Juni jl. goedgekeurde wijzigingen in de statuten der „Vlissingsche Duin-
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waterleidingmaatschappij".

Vereenigingen.
De statuten der schietvereeniging „Willem
Teil", te Harder wgk, goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 1 Juli jl., zijn opgenomen in de
Staatscoutant van 18/19 dezer. Zij heeft
ten doel de beoefening van het juist schieten,
ter bevordering van 's lands weerbaarheid, en

tracht dat doel te bereiken door het houden
van wekelijksche oefeningen en jaarlijksche
echietwedstrijden, voornamelijk met'het militair geweer.
De vereeniging is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren en als rechtspersoon erkend
volgens de wet van 22 April 1855 (Stbl. 32).
Leden van het bestuur zijn de heeren C.
J. van Triest, E. Hamstra Az., L. von Mtinching, J. Varmeer Rz., en A. M. van Lom.

Handel en scheepvaart in het V. K.
Aan de Kamers van koophandel en fabrieken
te Amsterdam , Rotterdam , 's-Gravenhage ,
Dordrecht, Schiedam , Leiden, Middelburg,
Vlissingen, Zaandam, Harlingen, Groningen
en Delft, en aan de Twentsche Vereeniging
ter bevordering van nijverheid en handel, is
door den minister van w. h. en n. een exemplaar toegezonden van de „Accounts relating
totrade and navigation of the Ünited Kingdom", nopens de maand Juli 11. (St.-Ct.)

v«n 18 AUGUSTUS 1895_—

De bliksem zette gisteren de behuizing van
Holland was hierin vertegenwoordigd door Scheltema Beduin, Witte- J. Mink onder Zuidwolde bg Meppel in vlam.
Gisterochtend had op het exercitieterrein van de veen, Rademaker, Jaap Eden. De laatste had Alles brandde af.
kazerne Oranje-Nassau alhier do plechtige installatie in de vierde race gedurende de laatste ronde
plaats van de bij het 7eregiment inf. nieuw benoemde
Door
2e-luitenants Meijroos en Van Tienhoven, beiden de leiding en was met een schitterende eind- dat dit Ged. Staten van Drente is bepaald,
werd,
jaar de jacht op patrijzen, korhoenspurt,
hij
levendig
toegejuicht
waarvoor
afkomstig van de Koninklijke Militaire Academie.
Nadat de troepen de vereischte formatie hadden aan- eerste. Holland met 9 punten het best; dan ders eu waterwild op 2 Sept. a. s., maar die
genomen, werd door den waarnemenden regiments- volgden Eogeland en België ieder met 11, op hazen en al het overige wild eerst op
commandant, luit.-kolonel Van Schermbeek, eene van Duitschland met 14, Denemarken met 15.
14 Sept. e. k. zal geopend worden.
vaderlandsliefde getuigende rede gehouden, teneinde

LANDMACHT.

punten; vier races.

In de Tandemrace voor beroepsrijders waren
de jonge officieren op den gewichtigen stap te wijzen.
Hij bracht daarbij o. a. in herinnering wat onder- Hoffmann en Eisenrichter nit München eerste.
werping aan de krijgstucht vermag, nog onlangs
in de tropen gebleken; zeer zeker zou men onder
Zgn de inlichtingen van Wielemieuws juist,
de bestaande omstandigheden de schitterende resulzullen onze twee beste wielrenners op de
dan
taten niet hebben bereikt, indien onderwerping met
gelatenheid aan de bevelen niet de richtsnoer van baan en op den weg (Jaap Eden en Cordang)
aller handelingen was geweest.
naar het kamp der beroepsrijders overgaan.
De beide jonge luitenants legden toen den eed af,
waarna de muziek speelde en de troepen voor den
Internationale Schermwedstrijd.
regimentscommandant en de nieuw aangestelden

ruim 10 uur in garnizoen terug het 2e bat. van het
8e reg. inf., dat deel had genomen aan de oefeningen
in de legerplaats brj Zeist. De commandant, de majoor
H. Verploegh, stelde dadelijk bij aankomst den troep
op, waarna aan den sergeant W. W. G. Viséedezilv.
mcd. voor 24-jarigen trouwen dienst werd uitgereikt.

De Boer van Door Oefening Sterker te Amsterdam; consolatieprijs D. Polak van Minerva te
Amsterdam.
Een talrqk publiek wooDde gisteravond het internationaal schermconcours in het gebouw van de
tgdelijke tentoonstellingen op het tentoonstellingsterrein bij. Voor de pauze was men natuurlijk niet
Gisteren zq'n bij het instr.-bat. te Kampen tot met het degennummer klaar gekomen, maar dit zal
dienstneming 27 jondelineen opgekomen, waarvan 15 hedenmorgen voortgezet worden. Thans stond op
werden aangenomen en 12 afgekeurd.
het programma : schoonheidswedstrpd. Zulk een concours heeft natuurlijk voor het publ.ek eene buiten-

ONDERWIJS.
Fransche taal (L. O.)
Opgeroepen 22 mann. en
6 vr. cand. Geslaagd de dames: H. J. Staal, Amsterdam; A. A. E. Gronert, id.; C. C. Hinse, id.; G. ten
Cate, Lopikerkapel; P. A. M. Benedie. Utrecht; 11.
G. Overbosch, Amersfoort; en de heeren: B. H. de
Graaff, Kloosterburen; G. de Graaff. Enumatil; R.
Rienstra, Amsterdam; L. H. Cbr. Wegerif, id.; W.
Kloot, Rotterdam; J. A. F. Sterrenburg, 's-Gravenhage; G. den Toom, Middelburg; W. C. de Graaff,
iel.; R. Borggreve, Groningen; J. Aalfs. id.; M. Houët,
Reusel; J. van Houte, Arnemuiden; W. Stroo, Vlis's Gravenhage, 17 Aug.

singen,

en N. J. v. d.

Duijn-Bchouten,

id.

Hoofdakte.

Haablkm, 17 Aug. Geslaagd de heeren Th. Soigdrager, van Haarlem; H. J. van der Veen, van Hoorn;
H. J^ Bon, F. J. Bergman, J. B. Besancon, B. Swart,
D. Koelewgn, M. Rengers, allen vau Amsterdam;

W. Bruijnzeel, van

Rijswijk.

Utrecht, 16 en 17 Aug. Geëx. 13 mann. cand.
9. Toegel. 4, nl. de heeren: M. den
Oudsten, Gouda; D. B. van 't Hoen en K. Houpst,
Dordrecht; J. J. Dame, 's-Gravenhage.
Brkda, 16 en 17 Aug. Toegelaten de heeren: J.
y. d. Wildenberg, van Zundért; J.
Plaizier, van
Hilligersberg en M. Lindhout, van Goes.
Afgewezen

Het hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche

—

—

gewoon opzichter bij het verrichten van peilingen in de Noordzee en het doen van metingen

STADSNIEUWS.

uit Amsterdam en Uriort uit Amsterdam; De Ihaise uit Brussel tegen Hesse uit Amsterdam;
Van Humbeeke van 't 14de regt. inf. te Luik
en Bailly van Brussel.
Wij zullen alle partijen niet afzonderlijk bespreken
en ook niet zeggen, welke nummers ons het beste
bevielen. Zeker is het, dat de jury een zeer zware
taak te vervullen had. De uitslag zal evenwel eerst
heden bekend worden. Herhaaldelijk gaven de toeschouwers door handgeklap warme blijken van instemming.
Daarop volgde nog een colonne-wedstrijd lange stok,
waarin uitkwamen: Excelsior uit Haarlem met 4
deelnemers, Concordia uit Haarlem met 8 deelnemers,
Wapenvrienden uit Middelburg met 4 deelnemers,
Minerva uit Amsterdam met 8 deelnemers en Concordia uit Amsterdam met 8 deelnemers; Jeanne
d'Are uit Gent zal morgenavond uitkomen, daar het
te laat was geworden, want men weet, dat om elf
uur op de tentoonstelling bet licht uitgaat. Zooals
men ziet, waren de vereenigingen geheel vrij met
hoeveel deelnemer- zij wilden uitkomen. Ook hadden
zij geen verplichte uitvoeringen te verrichten, zooals
bij het zaalrijden bij des wielrijders gewoonte is.
Alleen werd dus gelet op correctheid der uitvoering,
waarvoor punten genoteerd werden. Alle deelnemende
vereenigingen waren natuurlijk aan een bepaalden
tijd gebonden. Ook van dezen wedstrijd wordt de
uitslag eerst heden bekend.
"
Van het uitvoerend comité woonden de heeren
Calisch en Le Grand het concours bij.

Omtrent de plannen in het Paleis voor Volksvlijt
kan medegedeeld worden, dat met den bouw der
verdekte baan in den tuin zoo spoedig mogelijk zal
worden aangevangen, terwijl de winkels naast de
groote rjjzaal gelegen, reeds voor een gedeelte verpacht zijn. O. a. zal de firma Pieters eu Co., de
bekende Whitworthagenten daar een reparatie-inrichting vestigen. De ledenkaarten worden ook reeds
druk aangevraagd, terwijl aan clubs, wanneer zg in
corporatie kaarten nemen, reductie wordt verleend.
Verder kunnen wij nog vermelden, dat de heer
VV. F. H. van Leeuwen, oud-wielrenner, tot inNed. Herv.Kerk. Beroepen: Te Dongjum, J. Brink, structeur der rijschool zal aangesteld worden,

KERKNIEUWS.

in verband met die peilingen.

te

Vledder. Te Oudeschans, J. Eisveld Bosch,

te

KUNST EN WETENSCHAPPEN.

——

——

’

.

—

RECHTSZAKEN.

lijnen Groningen—Delfzijl en Groningen—

Burgerlijk armbestuur te Rotterdam.
Voor eenige weken werd door B. en W.
van Rotterdam bij den Raad ingediend een
voorstel tot organisatie van het Burgerlijk
Armbestuur voor de nieuwe gemeente Rotterdam, dat echter bijna geheel en al overeenkwam met de organisatie van het oude Rotterdam; slechts hier en daar Werden eenige
wijzigingen aangebracht, o. a. de bepaling, dat
de waarneming van den genees- en heelkundigen dienst in de afdeelingen aan een
medicus zou worden opgedragen.
Deze bepaling lokte een adres uit van den
arts M. Polak, die geruimen tijd alleen als

heelkundige hebbende gefungeerd, overgangsbepalingen wenschte te zien gemaakt, waardoor hij en andere zijner collega's bij het
armbestuur zouden kunnen werkzaam blijven. Kaar aanleiding vj. ; dit adres werd
de behandeling van het voorstel uitgesteld en het adres zelf in handen gesteld
van het burgerlgk armbestuur van Oud-Rotterdam om advies. Dit advies is thans verschenen en stelt in het licht dat de geneesen heelkundige dienst bij het burgerlijk armbestuur niet bij de verordening op dat bestuur wordt geregeld. De verordening bevat
slechts bepalingen betreffende de benoeming
enz. der medici en de verdeeling der gemeente
in afdeelingen, maar hoe die afdeelingen zullen
zijn samengesteld, de wijze waarop het Burgerlgk Armbestuur van de hulp der medici

wenscht gebruik te maken, hun werkkring,
verplichtingen enz. worden bij afzonderlijke
reglementen en instructiën geregeld, die de
meuw te benoemen commissie zal ontwerpen
en aan B. en W. ter goedkeuring aanbieden.
Bg het ontwerpen dier voorstellen ma het
K
B. Armbestuur niet bg voorbaat de handen
worden gebonden. Het kan dus niet beslist worden of het zich met een bepaling als
door den heer Polak bedoeld zal vereenigen,
doch het betwjjfelt zulks, daar het, waar men
den tegenwoordigen toestand wil wijzigen,
wei niet in de bedoeling zal liggen dien toestand bij overgangsmaatregel nog jaren te

bestendigen.
B. en W. handhaven in verband met het
bovenstaande hun oude voorstel, omdat het
punt in quaestie eerst geregeld wordt na het
optreden van een nieuw Burgerlgk Armbestuur.

HAARLEMMERLIEDE en

SPAARNWOUDE,
Zooals men zich zal herinneren, was bij
de jongste verkiezing protest aangeteekend tegen
het besluit van het stembureau, dat de stembiljetten,
uitgebracht op den heer C. Hartgerink, ongeldig
verklaarde, op grond dat de bedoelde persoon niet
duidelijk was aangewezen, daar er twee ingezetenen,
vader en zoon, dien naam dragen.
In de Vrijdag gehouden raadsvergadering kwam
met het onderzoek der geloofsbrieven ook dit protest
aan de orde.
De heeren De Glopper en J. Vink, belast met dat
onderzoek, adviseerden bij monde van eerstgenoemde
tot toelating van het nieuw gekozen lid, den heer
G. van Andel. Met meerderheid van stemmen werd
daarop het besluit van bet stembureau als juist en
het protest voor ongegrond verklaard.
ASSENDELFT, 17 Aug. üe Commissie, ingevolge
art. 131 der gemeentewet benoemd tot het uitbrengen
van rapport over een door Gedeputeerde Staten van
N.-H. opgemaakt ontwerp van wet tot wijziging van
de grens tusschen deze gemeente en Krommenie,
vergaderde dezer dagen en besloot alvorens hare
werkzaamheden aan te vangen, Ged. Staten van
Noord-Holland inlichting te vragen omtrent de be16 Aug.

weegredenen, welke tot de indiening van dit ontwerp
geleid hebben, daar alle toelichting daarbij ontbreekt.
Door de meeste leden werd verklaard, dat zij er niets
van begrepen, waarom deze gemeente aan Krommenie
grondgebied -zou moeten afstaan, en dan nog wel
zonder schadeloosstelling voor het verlies van baten
aan belastingopbrengst, p. m. 300 per jaar. Stond
hiertegenover eenig voordeel of kon worden aangetoond dat de voorgenomen verandering in het algemeen belang zou zjjn, dan zou men er aich bij kunnen
neerleggen.

’

—
—

Utrecht, is gistermiddag naar de gevangenis bataljons,
aldaar overgebracht.

Door den Hoogen Raad werd gisteren verworpen het cassatieberoep van den arbeider
te Schijndel, die met een medebeklaagde tot
12 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens
het leggen en vastbinden van een boomstam
op de rails van den Noordbrabantsch-Duitschen
Spoorweg, waardoor gevaar ontstond voor een
sneltrein.

VISSCHERIJ.
Aan het Kralingscheveer zijn op 17 dezer aangevoerd 81 zalmen (waaronder 11 St. Jacobszalmen),
die tot 80 c. i. f 1.30 per X KG- «Jn verkocht.
Uit Vlaardingen wordt van 17 Augustus gemeld:
De verwachting op ruimere aanvoeren van haring
is deze week niet verwezenlijkt, aangezien hier slechts
21 loggers en 30 bomschuiten eyn aangekomen, waarmede 14007 tonnen pekelharing werden aangevoerd.
Ook op de overige reederg plaatsen waren de aanbrengsten betrekkelijk gering, zoodat er in het geheel
deze week 24761 ton word aangebracht, zijnde ongeveer de helft van de aangevoerde hoeveelheid in
de week van 10/16 Augustus van het vorige seizoen.
De totaal-aanbrengst van de geheele Hollandsche
vloot bestaat nu uit 93569 ton, tegen 135,959 ton in
1894 en 174,889 ton in 1893 en is het alzoo duidelijk
dat er van eene verbetering in de visscherij volstrekt
nog geen sprake is. Bjj de Schotsche en Noorsche
visscherijen doet zich hetzelfde verschijnsel voor
zelfs in nog ruimere mate dan brj de Hollandsche
vloot, daar eerstgenoemde thans ca. 175,000 tonnen
bij A°. P°. ten achteren is en de andere tot nog
toe weinig of niets hebben opgeleverd. Gemakkelijk
volgt hieruit de gereserveerde houding van de groote
Duitsche afnemers te verklaren, die thans niet meer
betrekken dan voor de dagelijksche behoefte noodig
is. De afslagprrjzen varieerden hier deze week voor
volle haring tusschen ’l4 en ’l3 en voor maatjesvan 10.25 a 10.60.

Nu echter wenschte de commissie vooraleer op de
zaak in te gaan, te weten, waarom de verandering
wordt voorgesteld. Immers de gemeentekas kan geen
verlies lijden, en, werd er bijgevoegd, het overblijvende deel der ingezetenen zal alzoo, ten gerieve
of ten believe van Krommenie, meer belasting moeten
betalen.
* STADSKANAAL, 16 Aug. Tot lid van den
Raad dezer I gemeente is gekozen de heer F. van
Deest, met 144 van de 158 uitgebrachte stemmen.
* DE WIJK, 17 Aug. In zijn heden gehouden
zitting nam de Gemeenteraad kennis van een besluit
van Ged. Staten, behelzende mededeeling der koninklijke goedkeuring op de verordeningen tot heffing en
Wereldkampioenschappen te Keulen.
invordering van tolgelden op de straatwegen in deze
gemeente. Waar voorheen op de
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Wegens hare benoeming tot onderwijzers to Zwolle (Luik) eerste, Banker (New-York) tweede,
is :mej. M. J. S. Dhlman met 1 Octobor a, s. eervol Huet (Brussel) derde.
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WEDSTRIJDEN.

Dat Oostenrijk, door moeder natuur met
zoovele schoone plekjes bedeeld, van dw«
tentoonstelling gebruik zou maken om de
bezoekers op te wekken tot een reisje naar
dit land, spreekt vanzelf; vandaar dan ook
dat de Verein xur Hebung des Fremdenverkehres te Salzburg cm het Landesverband
für Fremdenverkehr te Innsbruck door tal
van kaarten en prachtige photographieën, da
schoonste punten uit het Alpenland en
Tyrol voorstellende, waardig vertegenwoordigd zijn.
In de afdeeling Pays-Divers wekt de firma
Lissone & Zoon, als vertegenwoordigster
van der Bergensche Dampskibsselskap, door
plannen van de booten dezer maatschappij
en een verzameling voorwerpen, die de bergbeklimmer in Noorwegen te pas komen, zgn
landgenooten op onder zijn leiding eens een
reisje naar het noorden te doen.
Ik moet nu, na nog ter loops even gewezen
te hebben op de inzending der firma Eu gen
Blasberg & Co. van Dusseldorf, die in de
Duitsche afdeeling eene groote hoeveelheid
practische ladders en trappen voor verschillende
doeleinden ten toon stelt, don lezer verzoekeü
nog oven mede terug te keeren naar de
Fransche afdeeling.
Toen wij daar onze wandeling aanvingeD,
waren de inzendingen van het hoofdgebouw
nog niet alle gereed, maar er is nu nog
genoeg, waarop de aandacht mag worden

Uit Luxemburg komt bericht van een opzienbarenden moord, welke een der aanzienlijkste families des lands in rouw dompelt.
De heer De Wacquart, een rijke celibatair
van 70 jaar, broeder van den president der
Luiemburgsche Kamer, is Vrijdagmorgen vermoord gevonden in zijne villa te Esch. üe oude
heer was een zonderling en woonde geheel
gewone aantrekkelijkheid, want hierbij wordt ntet alleen in het afgelegen huis. De moordenaar
alleen de sterkte in aanmerking genomen, maar ook moet. tijdens zijn afwezigheid in de villa zijn gevestigd.
de schoonheid der standen. Men krijgt dus het beste binnengedrongen en toen bij bet binnenkomen
Zoo wijs ik de dames op de groote
van het beste van enkelvoudige partijen te zien. den doodelijken slag hebben toegebracht, want
vitrine van het Syndicat des fabricants de
Ook is zulk een wedstrijd beter te volgen dan die
van gistermiddag, daar nu telkens maar één partij het lijk werd achter de voordeur gevonden, fleurs artificielles, waarin een verzameling
afzonderlek uitkwam, en niet een tiental, zooals met de parapluie nog in de hand. Het hnis kunstbloemen, veeren, opgezette vogeltjes, enzbij de nummers, die wij gistermiddag volgden. Als was leeggeplunderd; van den dader is nog is ten toon gesteld, die voor elke
vrouw een
derde bijzonderheid kunnen wij mededeelen, dat elk geen spoor ontdekt.
groote
hebben.
aantrekkelijkheid
moet
deelnemer een zeker aantal punten ontving, zoodat
men geen herhaling van de winnendeu van de parOp het gebied der metaal-industrie zijn hier
tijen kreeg als een elk zijn beurt had gehad.
verscheidene belangrijke inzendingen aan te
De deelnemers gaven als volgt partij: Bav a t uit
wijzen; daar hebt ge de inzendingen paarden'
Luik tegen Wess eling uit Haarlem; le Jeune uit
bitten en gespen van Gust. Thir i e t te
Luik tegen Alexander uit Amsterdam; Kuiper
Gemeentelijke geneeskundige dienst.
Rancourt;
uit Hoorn tegen Witsenhuijzen uit Amde inzendingen der firma's Bai 'i
B. en W. berichten, dat moet worden benoemd
sterdam; Martin uit Haarlem tegen luit. Van een gemeentevroedvrouw op eene jaarwedde
Poz
z
&
y
Co. en L. Hamma y e r, die
van
Heemstra uit Amsterdam; Pet.it uit Gent minstens f 150. Sollicitanten worden uitgenoodigd allerlei voorwerpen als veeren, bussen, ën*>
tegen Koopman uit 's-Gravenhage; Xe 11 en s uit hare op gezegeld papier geschreven aanvragen in te
Gent tegen Pallante uit Luik; Workum uit dienen ter Gemeentesecretarie, vóór of op 26 dezer. exposeeren, belangrijk voor het rijtuig- eö
Amsterdam tegen Ronge uit Amsterdam; De Boer Kg die reeds vroeger naar gemelde betrekking hebben wagenmakersvak. Dan de Soctèle' Dan&ali

Groningen.
Wielerwedstrijd.
Bedankt: Voor Wouterswoude, door A. S. Talma
wielerwedstrijd voor onderofficieren en minderen
De
Dzn., te Haaften. Voor Terwispel, door R. Kijlstra van het regiment grenadiers en jagers, op den LeidJzn., te Kortezwaag.
Uit de „Staatscourant".
schen Straatweg is gisteren, dank zij het mooie
Kerken. Aangenomen: Naar Burum, door zomerweder en de goede regeling, uitmuntend geKon. betluiten. Benoemd de heer jhr. M. Rappard J. Geref.
Groenewegen,
Hoogeveen.
te
slaagd.
scheepsbouwkundig en werktuigkundig ingenieur, met
Twintig rijders namen aan den kamprit deel. Kr
ingang van 1 Sept. a. s., tot adspirant-ingenieur
zat een flinke gang in, en zoowel bjj de plaats van
der marine.
a's bij de plaats van aanafrijden
Aan den luitenant ter zee 2e kl. H. H. del
de Vink
de Maliebaan
komst
waren vele toaschouwers,
Court van Krimpen vergunning verleend tot
Samenwerking van spoorwegmaatOnze vroegere stadgenoot, de heer Ernest meerendeels wapenbroeders van de rijders.
het waarnemen van eene betrekking buiten het zeeEerste prys 10 werd gewonnen door den milicienschappijen.
wezen, voor den tijd van een jaar, ingaande 21 Aug. Appy, is, naar het Weekblad v. Muziek vervan nonactiviteitstraktement neemt, op 60-jarigen leeftijd te Kansas City korporaal der jagers Schadóe van der Does, die voor
De Kamer van Koophandel te Hoogezand a. 8., onder stilstand in
de ranglijst.
herhalingsoefeningen tijdelijk onder de wapens is; en
zonder opklimming
in Amerika overleden.
heeft haar instemming betuigd met het adres enMet
winner van den tweeden prijs (’5) was de sergeant
ingang van 21 dezer: I°. de officier-machinist
der Kamer te Tiel aan de Tweede Kamer, le kl. bij 's Rijks stoomvaartdienst. C. A. Bra n d t
van de grenadiers Nieuwenhuizen, gedetacheerd aan
In Transsylvanië is de schilder Thomas de Normaal Schietschool.
waarin geklaagd wordt over te weinig samenop zgn verzoek, op pensioen gesteld en hem toegeDe deelnemers aan den wedstrijd hadden dien dag
eene Hovenden, ler van geboorte, door een spoorwerking der spoorwegmaatschappijen in ons kend een pensioen van ’l4OO 's jaars, alsmede
vrij van dienst.
art. 1 § e, trein gegrepen en gedood,
verhooging
van
dat
ingevolge
pensioen,
een
kind
terwijl
hij
land, waardoor aan de reizigers, die verschil- der wet van 1 April 1875, ten bedrage van f 1050
In de recreatiezaal van de Oranje-kazerne werd
lende trajecten moeten afleggen over lijnen 'sjaars; 2». benoemd tot officier-machinist 2e kl. bij trachtte te redden, dat op derails was gevallen.
van verschillende maatschappijen, geen vol- 's Rijks stoomvaartdienst, de machinist le kl. in het Hovenden was leerling van Cabanel en heeft gisteren door de grenadiers-bataljons tevens een wedvaste korps H. W. B o r.
zich door tal van schilderijen naam gemaakt. strijd in bet zingen gehouden.
doende aansluiting is gewaarborgd.
Kr werden liederen gezongen uit het bekende
gewone
Audi'èntiet
De
audiënties
van
ministers
de
Verder wil die Kamer van Koophandel zich van financiën en van oorlog op 22 dezer zullen niet
boekje: »Voor Janmaat en Soldaat".
wenden tot denRaad van Toezicht op de spoor- worden gehouden.
een harmonica
werd door de jury,
De prijs
met den kapelmeester der kon. mil. kapel, den heer
wegen, ten einde verbetering der spoorwegTelegraphie. Het Rijkatelegraafkantoor met teletoegekend aan de
der Linden, aan het hoofd
Standdaarbuiten blijft van 20 tot en
gemeenschap uit de veenkoloniën en het Old- phoondienst tegesloten.
üe vermoedelgke dader van den diefstal, Van
2e compagnie van het le bat.
met
22
dezer
ambt naar het noorden der provincie, langs de
met braak, ten nadeele van prof. Gallée te
Maandag a. s. is er zangwedstrijd voor de jager-

Roodeschool, te verkrijgen.

Te Duurkenakker (Gr.) is Vrijdagmorgen
de kapitale boerenplaats van den heer R.
Germs afgebrand. Doordat de plaats midden
in het land stond, kon niets worden geied.
De oorzaak wordt toegeschreven aan het
broeien van het pas ingehaalde koren.

In een kolenmijn te Anderlues is een noodlottig
ongeluk gebeurd, doordat de kabel van
defileerden.
11.
de
Beiden zgn bestemd voor het le bat. in garnizoen
waarmede de werklieden naar beneden
kooi,
als
le
volgt:
prjjs
De uitslag nationaal degen is
te Hoorn.
J. G. Martin van Sparta uit Haarlem; 2e prijs gingen, brak. Van de 24 werklieden, dio zich
v. d. Ejjn d e van Concordia te Haarlem; in de kooi bevonden,
Te Deventer keerde Zaterdagmorgen per extratrein W.
werden 5 gedood.
3e prtjs C. Kerbert van Thor te Haarlem; 4e pr.

onderwijzers heeft, over pensioenen voor weduwen en
weezen van openbare onderwijzers, een adres verzonden aan den minister van binnenlandsche zaken.
De wensch der groote vergadering, onlangs door het
hoofdbestuur te Amsterdam bijeengeroepen, wordt
daarin aan den minister overgebracht.
R
ijnvaartcommissie
Nederlandsche
//Adressanten nemen de vrijheid", zoo leest men
Bij koninklijk besluit van 15 dezer is aan verder,
«uwe bijzondere aandacht op deze voor het
den heer mr. T. M. C. A s s e r, op zijn ver- openbaar onderwijs en de openbare onderwijzers zoo
zoek, eervol ontslag verleend uit de betrekking gewichtige aangelegenheid te vestigen, en met gepasaandrang te verzoeken, dat Uwe Excellentie het
van Nederlandsch Rijnvaartcommissaris, ouder ten
daarheen leide, dat, wanoeer de eerste wetenschapdankbetuiging voor de door hem in genoemde pelijke balans van het weduwen- en wcezenfonds
hoedanigheid bewezen diensten, en is in zijne voor burgerlijke ambtenaren
welke, volgens art.
plaats benoemd de heer U. F. Leemans, 20 der wet op dit fonds, in 1896. zal worden opge
de gegevens zal hebben verstrekt voor het
inspecteur van den waterstaat te 's-Gravenhage. maakt
vaststellen der voorwaaiden van toelating tot het
(St.-Cl.)
fonds ook van de weduwen en weezen van andere
burgerlijke ambtenaren dan
thans bij de wet
De minister van marine, die eenige weken alleen toegelatenen, aan den de
door ons uitgedrukten
met verlof elders vertoefde, zal op 19 dezer wensch door eene wettelijke regeling worde voldaan,
zijn werkzaamheden aan het departement her- waarbij in het bijzonder de weduwen en weezen der
onderwijzers aan de openbare scholen in het fonds
vatten.
ziullcb worden opgenomen en de regelen zullen worden vastgesteld, volgens welke die opneming zal geDoor den minister van waterstaat handel schieden."
Vocsrte wordt verwezen naar eene bij het adres
en nijverheid is de civiel-ingeneur W. J. de gevoegde
toelichting. Afdrukken van het adres zijn
Bordes, te Werkendam, benoemd tot buiten- verzonden aan alle Kamerleden
en schoolopzieners.

Totadspirant-adjunct-ingenieurbij de Staatsspoorwegmaatschappij is benoemd de heer A.
van Driel van Wageningen, te Dordrecht.

Ochtendblad."

gedongen, behooren, indien zij thans weder in aan- Mailkard Lucq Af- Co., die eene belangrijke
merking wenschen te komen, zich op dezelfde wijze inzending heeft van boor- en schaafm»"
als hierboven is aangegeven opnieuw aan te melden. chines, van schroeven en ander smeedwerk»

Wereldtentoonstelling.
In en buiten het hoofdgebouw.
IX.
Da afdeeling Pays Divers in het hoofdgebouw der tentoonstelling zal natuurlijk oorspronkelijk bestemd zijn geweest voor die landen,
waarvan men niet genoeg inzendingen verwachtte om er afzonderlijke afdeelingen mede
te vullen. Aangezien echter die Pays Divers
niet zijn komen opdagen heeft men ia dit
gedeelte van het hoofdgebouw een mengelmoesje gekregen van inzendingen, die in de
afdeelingen, waarin zij feitelijk thuis behoorden, geen plaats meer konden vinden,
terwijl de daar nog overblijvende ruimte is
aangevuld door een groot aantal stalletjes en
kraampjes, waarin Turken en zich noemende
Turken het kooplustigo publiek allerlei snuisterijen en nougat of andere zoetigheden te
koop aanbieden, of waar uitvinders de menschen trachten te overtuigen van de voortreffelijkheid eener wonderpen of de deugdelijkheid van een prachtvol verguldsel en
dergelijke aardigheden meer. Het moet gezegd,
dat deze „inzenders", die aan den weg weten
te timmeren met al hun wonderen onzer
negentiende eeuw, feitelijk meer bekgks hebben, vooral van de zijde der niet-Amsterdammers, dan de fraaiste inzendingen, waarop het
hoofdgebouw wijzen mag.
Daar zijn in die „achter-afdeeling" echter
nog eenige inzendingen, die ik noemen wil.
Zoo wijs ik o. a. op de groote kiosk van de
stoom-zeepfabriek Het Klaverblad te Haarlem,
waar de dames zich van een heerlgk stukje
zeep voor de waschtafel kunnen voorzien.
De firma F. A. L. de Gruyter, die in de
Nederlandsche afdeeling reeds de kroon spant,
kon daar zelfs geen ruimte genoeg vinden en
heeft dan ook onder de Pays-Divers-inzendingen
nog heel wat „in de melk te brokkelen".
Van hoeveel buitenlandsche firma's onze stadgenoot vertegenwoordiger is, is bijna niet te
zeggen. Wij lazen hier de namen van tal
van Londensche firma's, van E. Atkins, P.
B. Corr & Co., William Wood & Co., J. S.
Henry enz. en zagen nog een inzending meubelen, koffers, regenjassen, valiezen, wandelstokken en wat al niet meer uit de magazijnen
van al deze heeren, die verbazend is
wat
men al niet bij- De Gruyter koopen kan!
De heer J. A. Homeyer exposeert hier
een groot aantal voorwerpen uit zijn bekende
magazijnen van Japansche artikelen; de heer
Kimman, uit Haarlem, heeft hier eenige
sierlijke rijtuigen uit zijn fabriek ter bezichtiging gezet; het Verkooplokaal Singel 283
stelt meubelen ten toon en de Transportmaatschappij Holland toont door de inzending van haar grooten, fraaien meubelwagen,
pakkisten, touwen, takels, enz. wat er in
onze ;dagen al niet gedaan wordt om iemand
„netjes, zonder iets te beschadigen", van
de eene plaats naar de andere te ver-

—

Lawn-tennis.
De uitslag van de gisternamiddag uitgespeelde
partijen van den internationalen lawntennis-wedstryd
op de banen van //De Bataaf" in de Scheveningsohe
Boschjes, is als volgt:
De heeren-single (handicap) is gewonnen door den
heer H. van Rees, na een prachtigen strijd tegen den
Engelschman Cranston.
De intern, heeren-double is ook door de Hollanders huizen.
gewonnen. In deze partij traden nl. als overwinnaars
Uit België is in deze afdeeling nog belanguit het strijdperk de heeren: J. K. Rhede v.d. Kloot rijk de groote inzending tapijten en vloeren C. van Rappard.
kleeden, uit de Vtaamsche tapijtweverij,
De prijzen werden met een toepasselijk woord door
waarvan de firma Vos & Le Grand de veri*
heer
Van
Lalyregelings-comitë.
het liet van het
veld uitgereikt.
tegenwoordigster is, en de vitrine met stijfsel
uit de fabriek van F. Heumann & Co. te
Er is sprake van, dat op het tentoonstellingsterrein Antwerpen,
is op dit gebied zeer zeker beeen aëronautische race tusschen vier of vjjf luchtballangrijk
noemen.
te
in
wedstrijd
hoogte,
lons zal worden gehouden, niet een
maar een zoogenaamde mikstriid, waarbij den medeOverigens vindt mon hier nog verschildingers opgedragen wordt een gegeven landingsplaats lende inzendingen wijn en andere dranken,
te bereiken; daartoe wordt, eerst met behulp van terwijl ik er belangstellenden nog op wijs,
piloten-ballons de windrichting verkend en dan een
landingsplaats bepaald, terwijl degeen, die het dichtst dat de inzending van den officier van gezondheid C. de Mooy, die ik bij mijne wandeling
bij dit punt daalt, den prijs wint.
Als we dau maar geen Z.W. wind hebben, anders door de Hollandsche afdeeling noemde, thans
kon de apotheose wel eens een aëronautiek water- hisrheen verplaatst is, waardoor deze belangballet in de Zuiderzee worden I
rijke inzending beter toti haar recht komt,

Bij de Vrgdag te Stadskanaal gehouden harddraverij
werden de prijzen van ’BO, ’3O en 10 achtereenvolgens
gewonnen door Marianne van den heer S. Witteveen
te Leeuwarden, Wilhelmina van den heer H. Hemmes te Haren en Jonge [Emma van denzelfden

’

eigenaar,

ALLERLEI.
De bloemententoonstelling te Haarlem werd
gisteren door 218 betalende personen bezocht.

Toen jl. Donderdag de landbouwer Slomp
van Nijeveen de markt te Meppel verliet,
sloeg zgn paard op hol. Twee personen, Jan
Lukas en Harm Dragt, die ook in den wagen
zaten, sprongen van het voertuig, maar werden in deerniswaardigen toestand opgenomen.
Laatstgenoemde is gisteren overleden en voor
het behoud van Lukas bestaat weinig uitzicht.
Op 26 dezer herdenkt de spoorwegmaat-

schappij Mechelen—Ter Neuzen haar 2ó-jarig
jubilee. Bg die gelegenheid zal een feestrit
gemaakt worden van Mechelen naar Ter-

terwijl zij, die de plannen van den heer Huet,
betreffende een vrijen waterweg naar Amsterdam, nader wil leeren kennen, deze plannen
en teekeningen tegen den achterwand van
het hoofdgebouw, bij de inzending des heeren
De Mooy, kunnen bezichtigen.
Alvorens het hoofdgebouw te verlaten, wil
ik er nog op wijzen dat Rusland er vertegenwoordigd is door een grootsche inzending
bont van Povel Miohailo vitch te Potersburg; dat de firma Bergner &Engell van
Philadelphia de eer der nieuwe wereld ophoudt
met een kiosk van grooten omvang, waar
men kennis kan maken met de bieren uit de
brouwerij dezer firma, eu dat Oostenrijk heeft
te wijzen op enkele aardige inzendingen, o. a.
op die van geschilderde paneeltjes v»n Victor
Siebert te Weenen; glaceer voorwerpen van
John Zekert & Sohn en van Frans
Wagner; fraaie beeldjes, schotels e. d. van
Ed. Eichler en zeepen en eau de cologne
e. d. van Ant. Adam ek.
Dat de meubelen uit de bekende Weener fabriek van Geb r. Thonet, die ook in ons land
zoo veel gebruikt wordeD, in de Oostenrijksche
afdeeling niet ontbreken, behoeft geen verder
betoog, terwijl ik verder njem de inzending
flesschen van de Actiengesellschaft der Glasindustrie, waarvan de heer J. A. Lindper de

Neuzen, waar een paar uur stil gehouden
zal worden. Verschillende Nederlandsche en
Belgische autoriteiten zijn uitgenoodigd. Vermoedelijk zal men de gasten aan een fcestdiner noodigen.
vertegenwoordiger is,

de firma Math e 1 i n & Garn i e r, die
orgelpijpen, schroefbladen en dergelijk
exposeert en in wier elegante kiosk de i"
koper tot in de kleinste bijzonderheden nau*'
keurig gemaakte model-torpedoboot de aan-

dacht en bewondering van eiken bezoeker
1
trekt. Glasplaten in alle voriüen eb afmö
tingen zijn hier ten toon gesteld door de
Compagnie des glaces etverres; machineriei' 11
voor het maken van minerale wateren doo'
Guéret frères; mozaïekvloeren door Lé o°
de Smet & Co.; touwwerk door F. T»u'
c h e t; machinerieën voor distilleerderijen doo'
E. Grot.
Ook de wetenschap is in de Frauscbe
afdeeling niet vergeten. Op het gebied der
electriciteit verwijs ik naar de inzending ele'
menten, enz. van de bekende firma Le'

clanché&Co.; zeevaartkundige instrumen'
ingezonden door Ph. Peil'"'
Balbeckainé & fils en A. Barth 0'
1e m y, terwijl in een coquet salon, waar rn6o
ten werden

gelegenheid vindt zich op zijn gemak nede'
zetten, verscheidene bekende Parijsche ui*"
gevers als Paul Ollendorf, Eb'l6
Testart, Maxime Mabire, G. Ch»r'
pen tier, e. a. hunne uitgaven van al
er nieuws en fraais van de pers kwam, hebben
bijeengebracht. In dit uitgeverssalon kan wel>
met pleizier een uurtje toeven.
En nu naar buiten, eerst het terrein o?6*'
gestoken en een wandeling in O u d-H
r'
te

**

°'*

land gemaakt. Natuurlijk past daar alle
eerst een woord van lof voor de firma B e D'
n e w i t z & C 0., die door haar staff-stüc, w»*/'
mede de huizen bepleisterd zgn, zoo krachtig
medewerkte om het geheel dat typisch a*°'
zien te geven, dat zooveel bezoekers trek "
Dat deze uitvinding der firma hoe langer bp
meer de aandacht trekt, blijkt wel hieru' ■»
dat zij zelfs reeds in Zuid-Afrika met vee
succes de inrichting van een hotel op *lC
nam.
De bewoners van 0 u d-H 011 an d steilo"
voor het grootste gedeelte zich ten doel d
inwendigen mensch op de aangenaamste wijz
„bezig te houden", over hen spreek ik strak 9'
Doch voor wij hier en daar iets gaan proeve»!
wil ik op enkele andere inzendingen wij^6"'
die men niet mag overslaan te bezichtig 6"?"
Daar heeft men o.a. op de gracht (zijde
de inzending van de vereenigea Tesselscha<*
en op de sluis, die van de vereeniging Arbc\,
Adelt; dames, gaat daar vooral niet voorbij»
gij kent genoeg niet waar, het nut dezer vef'
eenigingen en zijt overtuigd dat zg i°cb
hebben op uwe belangstelling.
Op de gracht, naast den Doolhof,heef t m
een aantal proeven van Friesche houtsngkun
van den heer Hendrik Tekstra
Leeuwarden, terwijl men houtsnijwerk u

0

Doolhof

0

Zeeland, Friesland, Groningen, Holland, cD '

ook bijeen vindt in een huisje onder de VijgeCT
dam-poort. DU werk werd in laatstgeno01"
huisje bijeengebracht door bemiddeling cc"6
vereeniging, waarin zich vooral
1
maken de heer Van Eeden te Haarlem
mevrouw De Gijzelaar alhier. Deze vereeniglDo

verdienstee

e^

tracht de Oud-Hollandsche houtsnijkunst ted" 6"
herleven en brengt daarom dergelijk *tT. ü
door schippers en anderen in de proviciën
ledigen tijd vervaardigd bijeen, om het vo
hen van de hand te zetten. Jammer all"61'

dat de Amsterdammers en do Nederlands
in 't algemeen er nog zoo weinig belang
stellen en bijna uitsluitend buitenlanders 'e
van dit fraaie werk koopen. Moge dat audc
worden, de Hollandsche kuDstogverheid ve
dient in de eerste pi— s Hollandsohen stOU '
Ook het oude zilver, dat toch getuigt v»
zooveel kunstvaardigheid, is bij ons nog
weinig gezocht; vreemdelingen zien «*"* f
schoons van dit zilverwerk dat door don be
G. Schoorl en door den heer F. ■'" '
Kruis op Oud-Holland wordt ten toon ë 6(
steld en nemen er genoeg van mede n*
vreemde landen, maar ook wij Holland0
dienden er meer aandacht aan te schenk0 '
Wanneer ik nu nog even bij den Vl\
Hollandsohen schoenmaker Berkhout ml)
schoen, die blijkt een klein „luchtgaatje
vertoonen, heb laten aansteken om erg^r ,
voorkomen en In de Ronkende Moor bi]
firma Ratelband & Co. een paar v
hun te goeder naam bekend staande B'P?rflI1
heb gekocht, wil ik verder den inwendig
mensch wel gaan versterken. Daartoe o'

.
.

Oud-Holland gelegenheid genoeg.
Wij kunnen dat bij de Nrjmeegsche }'°°pc
al dadelijk doen door binnen te gaan in ,
Oude Pelekaen, waar de firma TerM»' 8
& C o. haar smakelijke vleesohwaren verko y
en daarbij
haar komt daarvoor gölo0
prijs nummer een op de tentoonstelling toe "
voor tien cents een uitmuntend kop ko
schenkt. Of, zoo gij misschien ▼"£?**u j
zijt, kunt ge inloopen bij den bakker, in e
huisje met bakkerij der Maatschappij v 0
Meel- en Broodfabrieken, waar ge gebak v Q
allerlei vorm en alles even degelgk, voor 00
beetje kunt krggon.
Zijt ge liefhebber van visch, in het B**
met de luifel kunt ge het zee- 6n rivi
banket te kust en te keur krijgen; wilt g

—

*
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'noepen, de heer W. D o o r e n zorgt dat ge
ü kunt vergasten aan zijn gerenommeerde spe°ulaas, of verlangt ge liever Goudsche sprits,
de firma Gebr. Kamphuizen stelt ze
In het typische Huisje van Crabeth te Uwer
beschikking tegen zeer civielen prijs.
iKn hebt ge dorst... daar is feitelijk geen
oü liever geen einde aan, als ge op
0 u d-H 011 an d elk kapelletje wilt bezoeken.

—
'haler's inrichting
"Vilt ge bier

zeilschip rdnd de, clikwytè terecht gevreesde; Kaap
Hoorn met elementen heeft te kampen die den
duur der reis met 2 a 3 maanden kunnen verlengen,
vooral in de maanden Juni-Aug., waarin het niet
zelden voorkomt dat een schip weken achtereen met
stórm#6er en tegenwind heeft te kampen bij een
zbo, die, Hoe ontzagwekkend _oo!> in.haitr groots^hheid
toch dikwijls ijzingwekkend is, zelfs voor den meest
bevaren zeeman.
Zooals boven reeds gezegd, kwamen deze week verscheidene schep n ter markt waarop reassurantie

bet Pilsener uit Fiss e Ibij de Dortsche poort wordt gezocht eu werden op sommige reeds betrek"taat voor u gereed; geeft ge de voorkeur aan kelijk hooge premien betaald.
werd tot 20 a
Port, sherry, champagne: de Continental 35 pCt. gedaan op het NoorscheZoo
schip Antares, dat
Bodega Co. kan u het beste glas schenken; 3 April van Londen nsnr Freomantle is vertrokken
*ilt u boerenjongens, mevrouw, echte Friesche, en lt Mei op 2° NB. en 27ö W.L. Werd gepraald en
d*n moet ge bij de firma Van Gorkum werd tot 5 a 15 pdt. betaald dp het Eng. schip tfrraj'
zj|n, en hebt ge liever thee —in de inrioh* Castle, dat 24 April van Liverpool naar Newcastle
J'ng der Parakan-Salak Theeonderneming (N.Z.W.) is vertrokken en 28 Mei op 4°28.
"tint go een goed kop Java-thee drinken dat en 30° W.L. werd gepraaid, terwijl geteekend
in fijne Japansche kopjes door een schoone word tct 25 pCt. op de Eng. bark Holt Hill, die
RQ Java's stranden wordt gediend.
_3 April van San Francisco naar het Kanaal is verWannoer ik u nu nog ten slotte Vraag eveh trokken en* è Juli óp, 17» ÉB. en 33' #.E, vife+d
het tentoonstellingsterrein te gaan dan gepraaid. Laatstgenoemd schip vermoedt men (echter
MJ3 ik ü, zoo ge hem nog niet opgemerkt zonder eenige zekerheid) dat met de Prince Oscar
nadt, op den «wagen, oud-Noordbrabantsch in aanvaring is geweest (zie avondblad 11 Aug.).
""edel, van AlphonseHamers te Oister- Voorts werd reassurantie gezocht tot 5 pCt. op de
die daarin zijn sigaren verkoopt, en op volgende van Engeland naar San Francisco bestemde
inzending der firma Wilh. Schüdel te schepen: Alice (Duitseh schip) 23 Mrt. van Swansea;
■geiden in de Wereklbazar. Deze firma heeft Lord Templemore en Manydown 4 en 5 Maart van
Ptfrfc Patriok li .Maart Wti Pl*niduth,
jj'öh den laatsten tijd vooral naam vei-worvëh ÖWaÜsea;
14 Maart van Liverpool; Dtachrikanish
Nevada
door haar Ceylon-kaneellikeur; in den korten Sierra
April
12
van
en 14 Mei gepraaid op 23°
H& van BK jaar werd zij niet minder dan 12 Z.B, en 39» WL.Swansea
May
en
Fiint (4/m. 'Amerik. bark
jftaal bekroond, en ook in het buitenland heeft
bet artikel reeds een grooten naam ver- ex s.s. Perslan Monarch) 1 April van Baltimore naar
San Francisco vertrokken. Van bovengenoemde
dorven.
hebben echter de Alice, Port Patrlck en
schepen
Naast de likeuren dezer Leidsche firma
Sierra
\erada
resp. op 14 en 15 Aug. hunne bestemming
ook die van de firma C. Lourens
kwamen ter markt tot 5 a lOpCt.:
bereikt.
Tevenß
Delftshaven genoemd worden, terwijl men t'ndaunted (Amerik.
28 Februari van Port
P^erigens op het terrein een goed glas bier Blakely naar Londen; schip)
Carrtarvon Bay (Eng. schip)
**
k*n krijgen bij het Haantje. Deze Stoom- 6 Maart van Astoria naar (JueenstoWn; Beechbank
"ierbrouwerij heeft ook in de fa^ade en in (Engelsöh schip) 23 April van tocöpilla naar Hameen groot aantal inrichtingen op het terrein burg; Poltallorh (Eng. bark} 22
yan .ëaii
par bekend product ten verkoop gestald en francisco naar Queenstown; LeylanttAfciril
Bros's (Eng.
*ö haar hoofdgebouw-, waaróp de goiiden haan
schip) 15 Maait van Tacoma naar Queenstown;
**oonti iö Het-, vooral gedurende de concert- Star of Austrla (Eng. schip) 25 Maart van Santa
-reh, aangenaam zitten.
Kosaliae naar het Kanaal; Howth (Eng. bark) 24
Doch, ik geloof dat wij langzamerhand ver- April van Port Blakely naar Liverpool; Kirkloeh,
foeid worden; een volgenden keer ontmoeten Mitreilale en Port Orlisle (Eng. schepen), resp. 29 Mei,
wi) elkaar in de machine-galerij.
5 en 8 Juni van Newcastle(N.Z.W.) naar Westk.v.
Z.-Amerika vertrokken en deKnightCommauder(Eng.
schip), 5 Juui van Newcastle (N.Z.W.) naar Antofagasta vertrokken. Daarvan hebben de Kirkloeh en
Bnlf;H Commniideï eehtó sedert, fa.l. op 18 efl
Te veilen.
14 Ang. de bestemming bereikt, nadat daarop nog
,
&Rlt met bovenhuis; St. Antiaitraal iö te In
B&is waarj^ tapperij en slijterij, met vergunning, kort te voren 10 pCt. werd betaald. Ook werd
BW 'OV'.dS 'i/De Kat", aan den Springweg 88 aldaar, tot 5 pCt. gedaan op de Eng. 4/m. bark Lord
gelling Zaterdag 7 Sept in het lokaal Achter St. Downshire, die 4 Mei van Caleta Buena maar het
fieter te Utrecht, des avonds te 6 uur, door notaris Kanaal is vertrokken.
an Meerlant, aldaar.
Van de vroeger gemelde schepen is de Marie Alice
, Winkelhuis op de Neude te Dtrecht, waarin thans ais onverzekerbaar te beschouwen, terwijl de
*andel in schoenen, gemerkt No. 10, groot 66 Cent. Gitana, waarop tot 20 ;ï 30 pCt. werd gedaan,op 12 Aug.
'eiling 31 Aug. 1895, door notaris J. H.Huijbers, behouden te Newcastle (N ZW.) is aangekomen.
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VEILING VAN

VASTE GOEDEREN.

(

.

*«iaar.

bericht ontJuni op 20° Z.b. en 26° W.Li

Van de Carnarvón Öay is sedei't

** dat het schip 24
Greidplaats, op Montzamaburen, onder Hennaard, vangen

poot9

19 bunder, 92 roede, 20 e1(54%p.m); Veiling
perceelen op Zaterdag 7 Sept. 's nam. 3 uur,
i 1?.
P. R, Hceringa te Gasterend, door
*j de Erven
ö°taiis H. F e n n e m a van Soeek.

9

en erf, aan de zuidzijde vatt de Oude

is

gepraaid.

Amsterdam.

?Aar aan het Zeglis bij de boerenplaats //Oastwijk". suiker—Pulman, d.; J. v. Tetterode—Vlaanderen, d.; M.
bij opbod eu 12 Sept. d.a.v. bij vau Zuijlen—De Neef d ; H. Brinkerink—Verhoesen, z.;
des avonds te 6 uur in het hotel //De G. van der Ploeg—Van de Straten, d.; G. Beek—
nrg", door Notaris M. Gouverne, aldaar.
Hinloopen, d.; H. Hanou Wanders, d.; Th Jansen—
z,; T. v. d. Plasse— Kok, d.; A. Hejjeler—
v d.
Weiland in den Oosterpolder te Nieuwe Niedorp Fritz, Broek,
d.; M. Wigbcut— ffuidervaart, A.\ A. Heinrens—
s*o den Oosterweg, Sectie B No. 154 groot 237.70. Koek, d.s C.lLiihïer—Rijndorp, z,; w. Égmdnd titte,
, eiling op 10 Sept. des middags te 12 uur in de d.j J. v. xnitt—Sijbhinds, d.', J. iriéenhoi.-r-Looper,
S^rberg «De Kroon" van J, Kaan te Nieuwe Nfodorp. d.; L. Veerkamp—Trost, z.; S. v, d. Horst Muller, z.;
Notaris M. Gouvornc te Alkmaar.
J.v. d. Horst Greuter, d.; M. Erbrink —Rappange, z.;
A. Sanderse—De Leth, z.; N. Louwe—Oud, z ;J. v.
Trvee ttnkken weiland in de gemeente ou banne WorKouwenberg—Welter, d.j
E& (Sectie D No. 49 en 50), groot onderscheidenlijk Dort—Basseluer, d,; C. d.;
Penningh—Sotthewes,
J.
M. Bonte—v. d. Klein,
r-64.80 en 2.46 90 HA. Veiling Woensdag 28 Aug. z.; M. Nord Thomson—Goudshlit,
d.; D. Bakker—
avonds na 6 uur, in //Het Wapen van Wornier", Spelt, z. J. Stevehs—v.d; Hotst, d;j J, Veehihftu—
'daar door no taris p. Langebaerd te Wormer- v.d.
Willige, 4.: Ö. GoldSchiheding— 1W:mahs, t.
J&*. Inlichtingen geeft ook notaris O. W. A. van
OVERLEÖEN. Aangegeven op 17 Aug.: H. G.
'e Wal 1 te Alkmaar.
Troff, m. 15 d.; K. Boog, m. geh. 80 j.; T. Leners—
Hanja, wed. 78 j.; K. de Roode, v. 14 j.; J. JonkiiElim", met Hinken tuin, aan den straatweg man, wedn.
77 j.; J. S. Böscben, v. 7m.; M. Souwer
s*bÜ HILLEGERgBERO, groot 11.00 aren. Veiling Van der Plas, wed. 59 j.; M. Kelderman, m. 4 m.;
j,°nderdagen 22 en 29 Aug., in het koffiehuis van L. H. Leibbrand—Van Munster, 44 j.; J. Breuring,
'eerichs aldaar, door notaris Vink te Hillegersberg. geh. m. 73 j.; D. Tromp, m. 5 m.; G. H. Meijer,
geh. m. 67 j.; C. Verdonck, m. 13 d.; M. C. vanden
Bogaart—van den Egkel, 67 ].; H. B. Dievenbach,
v. 37 j.; A. B, Staargaard, v. 7 rv.
5 Sept.
peiling
fslag, telkens

-

-
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BEURS EN NIJVERHEID.

zendelingenmo ridn China.
17 Aug. (R. O.) De op
Beurs te New-York.
uit Fooohow vertrokken com° Augustus
die een onderzoek zal instellen naar
NEW-YORK, 17 Aug. (Part. tel.) De
**6n 0p zendelingen gepleegden moord, is in markt was stil, en de fluctuaties in de koersen
£°eden welstand te Kutscheng aangekomen, boden weinig belangrijks aan, maar de giondhebhen belangrijke gevangennemingen toon was vast.
Plaats gehad.
Blijkens den heden bokend gemaaktea bftnkstaat is de reserve verm*erde»-d met 2,300,000
Iv do kunstzaal van don heer I. E. Goed- dollars.
Heerengracht 189, zjjn deze week tentIn het geheel zijn heden 60,000 aandeeleq
oongesteld: Philip Wouwerman »,N& de omgezet.
'
"acht" en Pieter Kwast „Vechtende boeren."
Het vólgen-V CB^ftnk is ons ter opneming toegezonden:
Grand- Theatre.
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot ExZondag en Maandag worden in h«t Gr&nd- ploitatie
van Pctrule.unibronqijn, in, lifcd'.-Vn'lfl, ge*-uéatre voorstellingen gegeveu Van tweo der vestigd te 'sGrayenhag».
Q^gtKoht ingevolge 'akte
*'uchten, dio op Oud-Holland vertoond ziin: Jan van den 16den JS!Ü IS9O, waarop de Koninklijke beis verleend bü besluit van den 28sten Mei
"^■sselijn's Jan Klaaszen of de gewaandeDienst- wil'igïïi'é
1890 n°. 20, gewijzigd bjj Koninklijke besluiten d.d.
Slempers
Klucht
vaü
de
van de
maagd en de
22 Februari 1892 n°. 30 en 3 Augustus 1892 n°. 23.
Justus van Maurik en A. iieijding.
Maatschappelijk kapitaal 2,300,000, (waarvan uitv, Ook cal weldra Niobe, de klucht uit het gegeven 1,700,000), verdeeld in 2300 aandeelen elk
1000, genummerd van 1—?i»00, arm koendet
die eenigen tijd geleden werd uit- groot
naam,
of
op
fiesteld, worden gegeven.
Commissarissen ) ,D.. oohfëj en G. C. B. Dunlop
Anwteslaei* &. A. de Lange, mr. A. Capadose en C.
, Van de haringvisscherij arriveerden te Maassluis
J. Tan Schelle, 's-Gravenhage; B. C M. van der
bommen: Gerrit den Duik, Btét Hoop en H. Wakkie, Rotterdam.
2® Schevcningschc
Directeur: J B.
y-^i
rTeefcanthoop,
i*st pekel- en
last steurharing;
Aug. Kessler, 's Gravenhage.
*et 32% last pekel-3%en 1% last steorharing.
Uitgifte, uitsluitend voor aandeelhouders, der resteerende 3 seriën a 200,000 elk, =s 600,000), ir.
2e draadbericht. 600 aandeelen il ’lOOO Git-, iiu'evelf* «rt, dvr ató'
R )Lon«len, 17 Aug.
ruwe gekrist., en Biet- kalm. Holl. Crushed tuten, luidende afe v* i
*öist. No. 1 en geraffineerd gedrukt. Koffie kalm //Het ««J.ttcï&p'peliJK kapitaal der Vennootschap
?°eh prijshoadend. Rijst en Jute kalm maar prijs- word", bepaald op / 2,300,000
'
(twee millioen <tó6 non
houdend.
derdduizend gulden) verdeold in 2300 (twee duiaend
, BlMlapest, 17 Aug. (R. 0.) Tarwe 'CnVeran
drie honderd) aandeelen, elk van ’lOOO (duizend
prijshoudend.
gulden), van welke aandeelen 1300 (een
duizüaddrio
honderd) zijn geplaatst. De overige aandeelen
SUliOh
worden uitgegeven in vijf seriën, elk van twee honnaar
derd
aandeelen,
v«dam vertrok 17 Aug. van Amsterdam
■New-York met <fl '.'usschendekspassagiers.
-Het tjjdstlp van de uitgifte de«*SaMWïH v/ïrcH;
,
van Batavia naar Rotterdam, bepaald, voor zoover betreft de tftee eersteseriendoor
vmro k 17 Xu. g van Aden.
de algemeen?, veté-ai! eHnfe van aandeelhouders en voor
>.*»alaK verfrok 17 Aug. van Kottterdan\ naar zoovpï betïcft de volgende seriën door commissarissen.
atavia *n was te 2 uur nam. in zee.
. //Deze aandeelen worden uitgegeven tegen een koers
door commissarissen to bepalen, doch niet beneden
Amsterdam (Od.) aang. 17Aug. Flore, B.Zaandam. pari en zullen bij voorkeur verkrijgbaar worden gesteld
Wmulden aang. 17Aug. Schelde, loodsb., Nieuwtdiep. voor de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid
Vertrokken: Zulu, S. Londen.- Edam, S. Newyork. van hun aandeelenbezit.
Bart, Batavia, wordt tot einde Eng. kanaal
//Behoudens verlenging van den termijn met Koninkgondel,
««sleept door de sleepb. Oceaan. Uttroom, 8. Londen. lke
bewilliging, zullen de voormelde seriën moeten
?
Maassluis vertr. 17Aug. Wark-morth, S. Newcastle. znn uitgegeven vóór zestien Juni ach'tienhondeï-d
S. Batavia. Osborne, S. Dundee. Kestor, S. zeven-en-negentig.
\4rdiff. Froede, 8. Carlscrona. Theodora, 8. Cardiff.«Directeur en Commissarissen worden gemachtigd
om ter verlenging van dien
~Uurano:o,"B. Sunderland.
termijn de Kotdnklöke
l"
bewilliging aan te vraoen
■Crawlend vert. 17 Aug. Theano, S. Bilbao.
"
g wordt'opengesteld op Vrijdag tl
P
BJo- va« des voormiddags 10 tot des
Herversekering.
m
te "■GwreDliage tin kantore der
(.Londen, 16 Aug.) De berverzekeringsmarkt was
Capadose; te Amsterdam, Gebrs.
weei£ merkelijk levendiger dan de vorige. Op Boissevain en Dunlop & Van Essen; te Rotterdam,
omtrent hevige stormen diebij Kaap Hoorn Jan van der Hoop & Zoon en Adr. Offers & Zoon
gewoed alsook op het rapport van het schip alwaar exemplaren van dit bericht, inschrijvingsbil]etteu, verslag over 1894 verkrijgbaar zyn onverdere
aldaar een massa wrakhout te zgn gepasseerd, inlichtingen
worden verstrekt. De inschrijvingen
Ghijnt men vress te koesteren omtrent het behoud van moeten geschieden
zonder bijvoeging van voorwaarden.
derwaarts, alsook rond Kaap '/de Goede
Ten einde het recht van deelname bij de uitgifte
bestemdeschepen, met het gevolg dat assuradeurs te kunnen toepassen, moet het inschrijvingsbiljet veraD genoemde schepen een deel van de risico's traeh- gezeld gaan van de dividendbewijzen No. 2 daarbij
en over te doen en daarop tot verhoogde premiön in het oog houdende dat houders van 17 dividendNo. 2 recht hebben op 6 nieuwe aandeelen
*eassurantie zoeken. Waarschijnlijk is het echter, dat bewijzen
en dat zal worden toegekend
fit door de Belfort, die 3 Aug. te San Francisco is aange1 nieuw aandeel aan houders van b divid.bew. No. 2
' „ „
n
«6
u
°aen, gepasseerde wrakhout in verband staat met het 2 nieuwe aandeelen u
o
„ „
3
ii
ii
ii
ii
,/
a Juni bij Kaap Hoorn verongelukte Amerik.
9
schip 4
'/
o
'i
ii 12
//
i
i/
ii
■"abla. Door den korten duur der reizen met stoom- 5
ii
ii
ii
ii
ii 15
ii
ii
cuepen in den tegenwoordigen tijd schijnt men meer
Door dezen maatregel wordt aan dividendbewijs
0 meer da
kluts kwijt te raken met zeilschepen, N°. 2 het oorspronkelijk karakter ontnomen. Tot op
dag der inschrij ving zal het do ir het bestuur
wier lot men zich thans dikwijls reeds ongerust den
alléén worden erkend als bewijs tot uitoefening van
~*gint te
reisduur,
die vroeger als het
maken bij een
van preferentie. Het eerstvolgend dividend
eQI gewooij werd beschouwd, vergetende dat een zal recht
derhalve op bewijs No. 3 worden uitgekeerd.
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H011and.......

-'■--ÉH ii fd^'tü
" ■...
;im
ii Ids|s. Vëf(&#rfW ÜOJ»
4
Obl. Orel Vitebsk.......' ■** | "s*Sfc
5 pCt. Italië
I

64%
"X

i,i

Spanje
Portugal
Geconv. Turken
*i>«X Egypte (ünified).
3

i,

3
8

„„

4

o

103%
I)
f1mr......
4rffcift'i'?n 1885. 1 69%
Amerika W7...:

6
3
5

febares

"

pCt Mexico
ii
ii

-

I

Ïoïp*d.

92%

7±%
48^

74}§

23

Uruguay
; <8%
" Columbia
'.'
iX ii" EcUiulor nieuwe
Perö Cofp. ord.

SX
iX

m

'8

të%

*

«JBf j f.<
18
\'!%

i

MX
\ "X
f'2X

—

iX PCt.

; 102 35 j iO2

—'
' —

dito

i

32

—

'07.22 107.37
' 865
867
89.05
89 45
731. ~~
726
26 05
35 95

Fransch-Oost. Spoorw...|
5 pCt. Italië
I
89.52
Banque Ottomane
734
2(>.07
|
oSc'anv. fuiken..■
145.31 145%
Turksche toten. ;.-..;...■. 145
4 pCt. Buitenl. Spanje..| 6-iK
6^X
6RX
3 pCt, P0rtuga1....;..;! atefcf
28*
26^
Amerikaansche invoeren van benoodigdhede;n zijn nü Suez-Aandèelen.;
3256' fr 32Öa ii. 32P7 h.
;.l 456
op een zichtbaar ruimere schaal, terwijl wegens dfl Kio-,Tirito
452— 4P«—
...:
kleine katoen en tarweoogsten er een geringere 4 pCt. Egypte. U75....: ë22.— 523.— 523.—
uitzetting in de waarde der uitvoeren is dan gewoon- Aand. Panama....,... —.-r, .V- —-.—
lijk om dezen tijd van het jaar. Europa houdt Wissel: Londen (zicht).. 25.?^ 2%^X 26.27^
V)",
//
zich bovendien nog terug van beleggingen in AmeriAmsterdam
205% 20C
kaansche waarden, en het is niet onwaarschijnlijk, dat Plaatsdisconto
X
Ji
een gedeelte der laatste uitgifte van obligatien der
Pryshoudend.
V. S. welke hier zijn geplaatst, weder zullen terug,12 Aug. 13 Aug. 16 Aug.
(R. O.)
gaan. De mogelijkheid hiervan wordt in sommige mudrld
4 pCt. Binnenl. Spanje. 1 67.40
67.40 I 67.60
Jtringcn ten stelligste tegengesproken.* Zoo schrijft de
' 77.40 77.20 | 77.70
n
Mih-Tojkteh!! Han&cltreiiunij- "Het gerucht, dat de 4 » Buitenl.
qbligatiU^i, in liet, oüifqnlpind gëplaatot Ingevolge
Parijs. BLOTBöa«b U Ang. ,IS Aug. 16 Aug.
het contract van het Syndioaat, spoedig vfcdqf i
terugkomen in de Ver Staten, wordt in duideljjfcfl
I gki j—- 95%
termen ontkend door de ambtenaren die naar Londen wiifli iffijtët fcofi
Madrid
...!
t.V?
*.2f0%
3/m.
gingen om voor de overdracht der obligatien aan de
vreemde koopers te zorgen. Er wordt verzekerd, met
IPU
jviste kennis vanzaken, datop % 4,000,000 &i % 5,000,000 O leu Ita Lond.
«l« nifl». Lond. TT. 3.0%
3.0% 3.0
na van de % 31,000,000 in Londen geplaatst, alles
is geplaatst in vaste handen. De overige zijn ook
zeker, wat de onmiddellijke terugzending naar de »««w~ ï' or B* (ü. ü.) 15 Aug. 16Aug. j 17Aug.
(Slotkoersen.)
Ver. Staten betreft, want zij zijn in het bezit van
111
h*liz?n, divmet het s^ndicant. overeenstemmen en Be.'ecniag Staats-effecten
ld,
1
lil
andere
beloofd hercßen, dat dë obligatien In de naaste toe4.89 14' 4 89%
komst niet zullen wotden teruggezonden b'f öp Wi«Blopïrf)liden«o'd... 4.89V£
ld o ftffl*
zoodanige wijze, dat zg het syndicaat zorfd^n
5.16% h.lbX b.lnX
ld. o Berlin,
«5^ 9SV 112,
hinderlijk izijn iri do nakorriing zijner belofte,' de
95&
goüdteserve _te bescherihen. Doch' wat een vaste 4 pCt. Amerika
U%X
{5%
15%
jl^nd is, i§ moeielijk te beschrijven en het valt Uchison Topeka Aand... 15%
met gemakkelijk tè gelopven, , dst, velen dergenen d'.second Mortg. Bonds A
33%
80%
80^
die onder die icategorie worden gerekend, zi'ftt.zf'ri- d-.4pCt3.genera! Mortg. 80
64%
64%
den laten weerhouden winst te nemen, indien ce Baltiwcn» en Ohio aand. 64%
56% 56
gelegenheid daarvoor zich aanbood. In allen ge- Canada Soi'ts:.. ..<"»7sd. 56
62
M
h
SU
valle blijft het feit, dat goud gestadig naar hier vloeit Canadian Pacific
n
18
iv
1»
Central
en dat de kans eener strooming in tegenover gestelde
145
Ohic.N.-Westernpref.»'* 145
145
richting twijfelachtig is. En dit zijn geen omstandig71%
70%
71%
heden waaronder het geld verwacht kan worden Chic. Milw. St. P. gew. h
Denver & Kio Gr. gew.
14%
14%
14^
duurder te zullen worden.
* 47% 47% 47%
D? wisselfcoeirïn waren Jl. Vrijdag op Frankrijk Denver t Bio Gr. pref.//
99
99%
2 jiih.; bn-phiUijßiand iM p:h,,ob Ilsllahd *,% bffl.j illinota Ceutvsl
* 99
6l#
LonM.&N*«rr.|(9W.
61%
ten
yao
pn*.
60%
voordeele
pp New-ïark 8%
Engeland,
101
100%
10?
tegen onderscheidenlijk 2, 2X, 3% en 8% pm. ten KMifc&B Ofifttfftl.^.»*
Miss.-Kana. & Tcias.. k
I'W
11%
17%
voordeele van Engeland in de vorige week.
#
5%
Brie-Spoorweg
t%
i\
Vereenigde Staten. De zaken stonden Vrijdag
Ï7%
N.-V. Ont. West. gew. h
17%
bijna stil in de New-Yorksche markt. Bij opening
14%
Norfolk & West. pref.»
13%
13^
waren alle fondsen verlaten; in de eerste vijf minuten VTanitoba Minneapoüs
117
116
115^
* 13V<
wbrden geen Grangers en slechts weinig industrieele CnionPacific
h
13%
13%
tf-aakieh verhandeld ei> dè ghivpne handelaars
hadden
Wab.Bt.L.&Pac.
Tef
21%
21%
21%
'
;''
ee'' l
* fondsenmarkt opende loom,
de mirkt voor z;ch zelven. Daarna "..v.
De
...flb^!l nalagfilfMjan.
stemming doorschemeren, voor een groot gedeelte een was daarop
rffei SWSÖdfe *n r}"ot v*«t.
gevolg van het klein bedrag der gouduitvoeren morgen (Zaterdag) en hoewel er eenige achteruitgang Baltimore (.H.Ö.j
.15 Aug. 16 ASgi rl Arags
(Slotkoersen.)
was in industrieele waarden, Tobacco Trust in do
eerste plaats, vertoonden spoorwegen geen flauwheid Balt. en Ohio S.W. oblig.
111
111
I 111
4% pCt
en het slot was prijshoudend met slechts kleine verar deringen voor den dag.
De geldmarkt blijft kalffl Bn do notesring v»or
leeningen Bondag over ia 1 k 1% ptit. De sterling'Medegedeeld doof it PH, Mttuun Kijzbb.)
frisßel fras gemakkelijker rüel \ c. lif&éfc nötebcal;
lBA«gl6Au<?, 17 Aug.
frpfcdßa,
Sp&k.
dè
"e
taSkenen
i-iitfveii.
iWMJrt.
inesrdër^
ning in deze markt niet lang meer duren
tm;m% ;,-....." BS.<!O 89.80 89.80,90.10
Groote afdoeningen van wissels tegen fondsen geu im.BUifSi; tf.7.0, 6?.70 67.00
53.00 W» $*%, 931
trokken hadden heden plaats en de gouduitvoer
Mexico
morgen zal slechts % 400,000 bedragen.
«&% 219% 219%
Boebels
De meeste avondbladen hadden overdreven be- Aand. Warschau-W. 271% 271% 269%, %
richten omtrent goudpremies die door het syndicaat
Oredit
247% 247% 247%, 247%
222% 222% 223%,%
waren betaald. Do zaak is in werkelijkheid, dat het
Disconto
syndicaat getracht heeft het grootste gedeelte van
Berl.Hd.Ges.il6l% 162% 162%
de opbrengst der mijnen ir. het vvestan voor de
Dresdner 8k.|166% 166^ 167%,%
Harpener.... 186% 167^ 168%, 168%
j*Ü tteWSn 1« s/StU *Zv?\ «en
schatkist te
directe pfeölle voót de Staden betaald; doëh zjj bfet)
BoChufliër.... 192 H 1«4% 163%, 163%
ben de transportkosten betaald van dë smelters ndar
Latifahütte... 140% 142% 142%,%
de essaai-inrichtingen
DjüwüM
150% 130% 160%,%
regeering. iLarigs dezefa
dsr
weg heeft; het syndicaat iiiecr dan % 3,000,000 in
ïfdfdd. Lloyd 105% 105% 107%, %
Franiosen.... 172% 1171% 179%, 171%
Ponden öiHveh frektegeH, met geen grböteirekösteii dan
"et \ erscnil in waarde tusschch Öetaal en geiriüftt geld. Caüadiah 50%, 50%; Lübeck ËUchen Ï45>|.
De zilvermarkt is iets stijver en sloot hëdeü %
Wederom maakte derijring in locale waarden hedeii
boter, a 66% c. De uitvoer mei de.morgen ï_~. verdere vtii;cterittgeii ên tfaren gpeCiaal Disconto Comtrekkende bootpn zal 522;000 dns bedragen.
mandit géfavb'ri3&rd, die riet *»* gfoote speculaDezeltó boëteH nemen lf',ooo aandeelen van ver- tieve
aankoopen circa i% ptié. avanceerden. Voor
schillende soort mede.
Bergwerken bestond weder goede vraag b"ö rfietttfè
De beslissing van het Hof, waarbij de aanvraag van de verhooging in prijs. Ojk voor scheepvaartaar.deelen
Ünited States trust company als truste3 van % 16,000,000 begint meer belangstelling te komen en waren heden
obligatien, om een afzonderlijken receiver van den zeer gezocht. W.-Weenen flauw met 2 pCt. verlies.
Atlantic & Pacific spoorweg wordt afgewezen, be- Staatsfondsen vast maar met weinig verandering.
duidt, volgens de Atchison receivers, dat de Atchison,
ISAug. 16Aug.
17 Aug.
B'arg».
Topeka fc Santa V(. Maatschappij het stelsel in zijn
102.32
102.35
3pOt.Bente
geheel «al behouden.
m
Dg r.ien»B vrarht-fvMe^nfcö'i'st der Tr«l}ftH|fie!l in
65% 65%
4 // Sjmnje
gen plan van president Ingolls van den Cleveiand, 3 ii fifcspli..'
26% 26#
Cincinnati, Chicago & St.-Louis Spoorweg. Er zal 1 h Turken
~^~,T.-'T^
W
53.47 «MS
niet definitief over worden besloten voor het midden -6 ii Italië
e
—.— —■=>
van September,
l ii Brazilië
145%
Uit Kopenhagen Turksche Loten...
Stakingen van betaling.
5 733% 734%
wordt de faillietverklaring gemeld van het hnis Banque 0tt0m....
M. Sachs y Co: , ,
...
#
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pC:. LUiksene Iboten van 1674 ii fr. 100.
Trekking van 16 Augustus 1895. Betaalbaar 2 Jan.
1896. Hoofdoriizsn; No, 7751 fr. 15,000; No. 1(8178

en 121887 elk fr. 250; No. 6217,

OtWlt fcfwtfcH*.!'

BïrTintó'.;.'.'.*.*;;;

De Beers

--- -**"
«£&**"
Sü*
656% 658,658

101%
98% 100,
7«%6 76%,%
1183^ ,185,181%

Rsndfontcin

I

82933, 148113, 160938 en 168280eik fr. 200; No. 2870, Transvaalland
12861, 16939, 17238, 24016,
43749,
29475,
5704, 9045,
49110, 60686, 57816. 69219, 73614, 74908. 81016,
90439, 93291, 91814, 101268, 108329, 11Ó?53, 119848,
123625, 125139, 129354, 137451, 145013, 150458 en
15918? elk fr. 130. De <?vei:if{i>, gstrakVen nummers
6eta»lbaair »Si r-, !oP,
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H. A. VAN OVERZEN.

—

Hoorn, 17 Aug. Gianen. TaiWC f 4.75, t 7.
Garst 3.75, 4.50, Haver
Bogga f
/g,—, ’3.75. Erwten, witte ’9.25, 10.—, gi'ocne
ï<» 50, ’l4. —, grauwe f B.—, 13. Boonen, bruine

,

’

’

’ ’’
’ ’ —,’
’
’ ’ ’’

—.—, / --, witte f —, —,
'fMosterdzaad
fit. EwTreiJzaad

paarden ’--, —.
’13.25, f
alles
140,
per HL. Vee. Paarden f' 75, f 140, Koeien
f 30, Laüï»e?en f 14, 20,
f 200, Schapen 20,Varkens
8,
16 Biggen 3,
Kalveren ’l2, ’2O,
6, alles per stuk. Kipeieren ’3.25 de 100 3t?k».
Boter 50, t>2X c. per kop.
J&amperelland, 17 Aug. Hooi. De ver
zendiiig vs.n dit artikel gaat geregeld door, al is ze
nog niet zetó enorm als vorige jaren om dezen tijd.
De prijzen blijven op een hoogte: hooger dan
12
de 500 KG. werd hier nog niet gemaakt. Van binnenhooi is de vraag minder groot; d;fe geldt 8 a
10 alles franco schip.
Tielerwaard, 17Aug. (Weekbericht.) Aardappelen. Ondanks de vele regenbuien, die op het te
veld staande gewas een zeer nadeeligen invloed heb102.32 b<f-, was de handel, zoowel in deze streek als in de
107.32 Bommftltï?»aard, zeer belangrijk. Op de vele Aardappelbeurzen, die nog dagelrjks in aantal toenemen,
858.—

"

««

Dito (slotk.)
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,

WH \ 11%

WH '. Wi
.
n
"X
"%
ii
53!^
63^
61% .WK
,..».
M%
lW;vfïK ;'
Het Bestuur.
Denver fiiow .::.::>: M " 1»
o
, *l_
Wabash
's-Gravenhage, 15 Aug. 1895.
*IX
o
: ï?:;<
im
Atchison
i6X
De Engelsche geldmarkt. De overbrenging van
7§%
h , Z<ij_
geld naar de Bank in verband met de Chineesche Plaatsdisconto
30J{i
ons
30%
leening en een toeneming in deu aanvoer van wissels, Zilver het
25.87
Parijs 3 m
|ooMkJsSljjs vin h*t tffWtelanel er> Amerika, hebbenI- Wissel:
Peteisburg3m.. 25^ \
//
saamgewèrkt .om p.é . dispontokoèi'sei d6*S n^
i
Duitschland 3m. 20.58
vaster te doen worden en de notéeiing yan
ü
12.2f«t.
4i«s£ïrda«if!ort.l
driemaands wissels is % pCt. vooruitgegaan. Hèt
ii
itó'stëfda«3rH..! (2.4 //
schijnt echter twijfelachtig of deze opgaande beweging
eenige verdere vorderingen zal maken of zelfs of zij Parijs (fl. Ö.i SiAli Aög. 18 A»g. 17 Aog.
I —.—
stand zal houden. Het kan niet worden verwacht, 3 pCt. Amortisable
~.~ 101.25
dat de Japansche oorlogsschatting lang in do Bank 3 ii Fr. Rente (open.)' 102.40 102.40 lfót.4o

zal blijven liggen, want zg is noodig om reeds
aangegane schulden te betalen en rekeningen welke
worden gemaakt voor nieuwe schepen en materialen. Öaafoffi ïal hst geld vroeger of later moeteu *ordeh Uitbetaald eb rfliddeletwtjl MSft llet
goud Uit hét buitenland naat de bank vloeieft. Bf
z'jn er die gelodven; dat eerlang goud van hiet zal
wórden g^ndüien foor de Vereenigde Staten, doCh
het is in geen geval zeke? dat dit zal ge&üren, De

0.90,

Petroleum. AMSTBRDAM. Amerik. Stemming
kalm. Loco ’8.50 E„ Sepl/Py, ’8.25 E.

*X
"X

"X
——■

'

—

Amsterdam, Zaterdag 17 Augustus.
Suiker. De Staatscourant van 18/19 dezer bevat
verschillende staten betreffende den in-, uit- en
doorvoer van suiker, over de maand Juli 1895.

Bericht

VAq.pihfeieMO. ...'■"■- **H
4 pCt. Ven6z«ila I^l.. -_^
;
1
Ontario Spw. Aand
ii

HANDELSBERICHTEN.

’

25.,

■

OchtenODïaci.

Aardappelen. Friesche Munstersche of Zaaiers
ï.— dito Franeker Jammen ’1.70, ’l.BO,
Geldersche Blauwe ’'1.39, ’1.35, ditoKralen f 1.20,
’1.25, dito Muisjes ’l.-—, ’3.10, Katwijker zand
IJpolder
dito Muisjes
/
, Andijker Muisjes ’2.20, ’2.30,
Champions
Westlandsche Zand ’2.80, ’3.—, dito Mnisje»
—, Noord.Haarlemmer Bollen
’2.80,
dito Zand
Wijker Grave
Hillegommer zand
Sassenheimer zand ——,
/.ï.20,-’ 3-.—'. Aanvoer 10 ladingen. Handel matig.
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Erie
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BEVALLEN. Aangegeven op 17Aug.: C. Daniëls—
v. d. Gijp, d.; M. Hoezee -Van Santen, z., A. Hart-

,

Saadeelsn,.
ie aanuèeien dezer sVv'C oifcjlftw hebben recht
op het volle dividend over hcï bó'ekjaaj, iB*s;
Het dividend over 1894 bedroeg 8 pCt. „ ,
Het agio van 50 pCt. op deze nieuwe aandeelen
zal voorloopig ivorden geboekt als buitengewone
reserve. Hieruit zal worden betaald het % gedeelte
van het dividend over deze nieuwe uitgifte te voldoen, terwjjl het X gedeelte uit de winst over 1895
zal worden genomen. Hetgeen alsdan van deze buitengewone reserve overbluft, zal worden gebracht op
de teseirvetekening, die ingevolgf art, 2-1 der statuten
afzonderlijk vroiit Belegd,en bfehSefd en *efmeerdefd
Wotdt met de daarvan gekweekte réÜKi.
gëfflëtëfl
Makelaars en Commissionnairs in efièctenbedragen.
X pCt. courtage over de hun detoegewezen
Vereenigingen voor
Aan hh. bestuurderen van
den Effectenhandel te Amsterdam en te Botterdam
zal zoo spoedig mogelijk verzocht worden de nieuwe
(i&jflèljWj .fleipj^n leverbaar te verklaren met de bestaande stukken. v
, v
Koninklijke Nederlandsche Maatscliap£iJ ,ioi ;:
Exploitatie vaa Petroleumbronnen in Ned.-Indie,

lLon«len3D.2o(if.O.J 15 Aug. 16 Aug. 17 Aug.
"X 107% "7%
S^nOt. Consols

U*??

FAMILIEBERICHTEN.

Burgerlijke stand te

te Alkmaar wijk D No. 38, groot 4 aren
r*"J*racht
centiaren en 46 perceelen bouwterrein te Alk-

Öë nieuwe aanüëeibh zjjü dóorJöopehd gSnuinmerd
van 1701 tot bh mét 23ÖÖ; en y^oizieü van Sjü stfel
van 2i dividendbewijzen aanvangende tófet Ü-. 3 èh
met talon.
De koers der inschrijving is vastgesteld op 150 pCt.
De storting op de aandeelen moet ten volle plaats
hebben op Dinsdag 1 Oct. e. k. ten kantore waar is
ingeschreven en wel tegen in ontvangstname der

—

’

’

’’

’

werden aanzienlijke partyen verhandeld; alleen te
Zaltbommel bedroeg de verkoop in enkele dagen
3400 HL. Geldersche Kralen, met bestemming naar
Duitschland, Amsterdam en andere Holiandsche mark1.15 a 1 55 per HL. Te Wondrichem
ten, tegen
WetdeJl verscheept 800 HL. Haagjes tegen/1.30
ii 1.50. Blauwe soorten werden bü groote hoeveelheden gerooid en verkocht tegen 1.75 pc* HL. Het
bftderJ neemt op vele akkers hand over hand toe.
Graas*. Naar Tarwe was tamelijk veel vriag; aan
huis kondefl de landbouwers de mindere qualiteiteu
grif verkoopen tegen 25 et. hooger per Rh. Puike
f 7.'Z'j
"i-S .?'e3 tegen de hoogste noteeriog van
'tot
varieerde
van
6.75.
HL,
Étindeïe
’0.25
pc/
Kogge blijft si sef?ert menige weken in één doen; de
zwaarste doet ’4.25,. mindere 3.75 per HL. Garst
is gewild; wat aangeboden wordt, 7indt gretig koopers: Wintergarst geldt tot ’4.25, Zomergarst ’3.50
ii ’3.75 per HL. Haver houdt zich flink staande,
en doet voor de beste 3.50, voor minder goede 2.75
per HL. Nieuwe haver wordt voor 't eerst genoteerd
Scgao ’3. In Boonen gaat zeer weinig om; de prijs
variceft V*r. f fi.75 tot 7.25 per HL.; gele Erwten van
verkocht, 25 et.
’5.50 tot 6. Wikken werden duurder
tiet'
ca golden voor de heste tot ’8.75, mindere
1 f 7.25 tet HL. Naar Koolzaaö is weinig vraag;
tot heden wó'rcM (Ü
de cpkoopers niet meer betaald dan ’7.75 por i
Zuivel. De boterprijzen gingen is d*m loop dezef
week iets naar beneden. Voor le qYfaïftett werd
10 et. per KG. minder betaald, zoodat de prjja ïra
is ’1.40, voor mindere ’l.lO per KG. Eieren daarentegen stegen in prijs: gemiddeld werd betaald ’3B
per 1000 stuks.
Vee. Vette Kunderen waren deze week traag; de
prijs houdt zich met moeite staande, datr het aanbod
meef Sri Meer toeneemt, le qualiteit doet van 64 tot
66 et, per KÜ. Voor de Hollandsche slagerijen werden flinke inkoopen gedaan* Vette Kalveren golden
voor le qual. 42 a^44 et., 2e 36 a 40 et„ 3e 34 a
36 et. per KG. vuil. In vette Schapet! ■*"» iets
meer handel, nu de invoer per spoor in België naar
yintr-ïrpeu toegestaan is. Er woidt betaald 56 h
gelden iets meer.
60 et. pc:r **0.
vette Varkens komt eenige
Ook in den prijs
verbetering; voor hier te JasüVi wordt besteed tot
34 et., voor Engeland tot 30 et. per .KG. vuil. Voor
ander vee wordt besteed: Zware Kalfkoëi'eïï f 190 a
140 u 160, Melkkoeien
I*o a
200, Kalfvaarzen
170, 2H-jarige Ossen 150 a 160, 1%-jarige 90 A
50 a 60, Graskalveren /'3O a 40, Nuch100, Pinken
25 a 30, Schot10 fl 12, Dragende Varkens
:**c
teïingën ’l2 ii 15, Biggen tot 7 per stuk.
Hooi. In de laaiste weken werden uit deze streek
groote partijen verscheept, rooral van nieuw hooi,
maar de prijzen bleven laag. ÜiterwaartUch geldt
12 a 13, Polderhooi /9a 10.50 per 1000 KO.
Hout. In witte Teen blijft de handel gedrukt efl
in den reeds vrij lagen prijs komt niet de minste
veffceteting. Grove Engelsche doet slechts/8 a 9per
109 KG., voor mandenmakers is de prijs ’2O a 21 per
Mik naar Hoepels is in Engeland zeer weinig
vïrfi.
vraag, Cn de JJïijs brokkelt af, tot 1 minder per
1000. Grauw Tosnetfbsud doet tut 6.50, witte ’l2
per 1000.
Fruit. De verpachtingen vafl appelboomgaarden
gaan nog geregeld voort. Te Ingen brachten ze deze
week op ongeveer 8000; één boomgaard deed 1200,
een andere 1000. Vroege Appels gelden ’1.40 a 3,
Peren 4 a 6, Pruimen ’7 a 12 per HL. Morellen
60 a 60 c, Beine Claudes 30 c. per HG. Abrikozen
■»«ïdsn hooger; te Tiel deden 2 boomen de hooge
sÖtfi fan/100; et wordt per 100 stuks tot 4 betaald.
Beetwortels. Het gewas staat overal uitstekend, maar
er wordt sterk naat droogts verlangd, vooral met het
oog op het suikergehalte. Vele suikerfabrikanten
sluiten reeds contracten tot den verkoop van pulp;
de prijs is vastgesteld op 1 per 1000 KG. bij afleveringen van minstens 1 millioen KG. tegelijk.
Honig. Het drijven der bijen is deze week begonnen; er wordt gevreesd, dat het aanhoudend
natte weder een ongunstigen invloed gehad heeft op
het honiggewin. De eerste tafelhonig is reeds ter
markt gebracht en voldoet uitstekend; de prijs is
40 a 45 et. per % KGL
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,<t«w-¥wrh. l-n. O.) 15 Aug. 16 Aug.

(GOEDttBENMAKKT.)
Dagel. ontvangn..'

h
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1,000

;

i 1,000

?»steland.;

ii

middling

,

] I,OCO

D»«.nitv.n Or.-Brit.
h

üp)and..| 7%3 ! 7%6

N.-Orleang.! 7%j I

7%,

7.27', 7.20
op lev. Aug
7.29
7.36
ep lev. Nov
7.50
.freltwm gerafi. in kisten 7.50
pipe line certific.
j 127 | 126
lev. Sept
7.10
geraffineerd....' 7.10
7.05
te Philadelphia. j 7.05

,
„

Urpentign

Reiiel, Western Steam

'.|

r aik

flais Western..
per Aug
„n Eer
Sept

iniktr P 6pCt. Oentrifagal.
v
Muscovados
;«mm,

.,

'

27% 27%
j 6.45
4%,
4%
46% 46%

6.40

43-¥

3%„

43%

3

74%
voorJ.NMWorthern.
B(.ode Winter
72%
Ut, loopende md.. 71%
, Sept
71%
Oct
72%

.„.".,

3%6
3
74%
72%
70%
71H
71%

"li *«"*5
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l'rMijnw^rden

15Aug.l6Aug.jl7Aug.
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Sept. 140, Oct. 141%, Novb. 143%, Decb. 145%,.

Raapolie stil; met fust 43.70, zonder fust 42.80-.

Oct. 43-70, Novb. 43.70. Spiritus verlaten; levering
is iets teruggeloopen, maar loco was iets beter te
plaatsen; 70cr loco 37.70; Novb. 39.70. Aangezegd
werden 100.000 liter Spiritus.
Maag-llcnburg:, 16 Aug. Suiker. Het voor
de beetwortels gunstige weder dezer week in D»itschlaHd heeft ten gevolge gehad dat deze over 't gcheci!
eene belangrijke gewichtsvermeerdering hebben ondesgaan. In verscheidene districten heeft het wo
gewicht dat van het vorig jaar niet alleen bereikt
maar zelfs reeds overtroffen; in andere streken staat
dit nog min of meer bij het vorig jaar ten achter.
Over het geheel genomen toont echter het gewicht
nog steeds eene vermindering aan bij het vorig jaar,
ook het suikergehalte blijft iets kleiner; het is evenwei
genoegzaam bekend, dat 14 dagen gunstig of ongunstig;
weder belangrijke veranderingen in het leven kannen roepen. Op grond hiervan is het nog te vroeg:
om naar den oogenblikkelijken stand van den oogst
eene eenigszins vertrouwbare raming van de waarschijnlijke opbrengst te geven van den aanstaanden
oogst.

Het deze week gehouden onderzoek van nit de
omstreken van Maagdenburg afkomstige beetwortels
leidde tot de volgende uitkomst:
1895 1894 1893
14Aug. 15 Aug. 16 Aug..
Dag van onderzoek
Aantal onderzochte Bieten.
122 106
102
Gemiddeld gewicht m. blad
809 856
66Ö gr„

z.

320

277

334

1,0579 1,0545 1,0591 *
Brixgraden
14,2 13,4 14,5
Suiker
11,10 10,59 11,72 pet.
Nietsuiker
3,10 2,81 2,78
Quotiënt
78,17 79,03 80,83
Sedert vorige week is derhalve het gewicht van
//

//

ii

Sap, specifiek gewicht

het loof met 35 gr. toegenomen, tegen 54 en 19 gr.,
en dat van den eigenlijken wortel met 36 gr. tegen
19 en 49 gr. in de beide vorige jaren, terwijl het
suikergehalte eene vermindering aantoont van 1.22:
pCt., tegen 1.37 pCt. in 1894 en eene vermeerdering
van 0.11 pCt. in 1893.
Dit Oostenrijk luiden de berichten omtrent de ontwikkeling van het gewicht eveneens zeer bevredigend
Uit Frankrijk, België, Nederland, Zweden, Denemarken en Kusland komen ook over het geheel gunstige berichten en gelooft men, bij voortdurend goed
weder, een bevredigenden oogst te mogen verwachten.
Uit de Koloniën valt niets van belang mede te

.

deelen.
Onze markt was deze week over het geheel flauw
gestemd en er ging zoo weinig om, dat slechts enkele
dagen eene noteering kon worden opgemaakt. De
prijzen van le product zjjn langzamerhand 30 pf. en
van naproduct 10 a 15 pf. gedaald. Totale weskr
omzet 34,000 ctr.
Geraff. deze week zeer stil en onveranderd.
Men noteert per 50 kilo zonder emballage bü partq
in de le hand: le product 92 gr. polarisatie mk.
, nieuw rendement; 88 gr.rendement mk. 10.—
a
a 10.20 dito; naprodnct 75 gr. mk. 7.— a 7.75. Geraff.
fraaie qual. in brooden mk. 22.75 a 23.—; gemalen
Suiker n». 2 mk. 22.75 a 23.—; Melis n.l mk.22.12%
22.25.
Omzet deze week te Brunswrjk 12,000 Ctr. ">
a

....
..

8,000 » f alles
Halle
Stettin... 40,000 // \ uit de
//
■
// Dantzig...
»
I1c hand*
//
ii
ii Breslau
)
De zichtbare voorraad en zeilende hoeveelheid v«deelen zich als volgt:
1894
1895
318,884
146,328».
Duitschland op 1 Juli
18,300»
149,800
*14 Aug
Hamburg
145,000»
» 1 Juli
"390,000
Oostenrijk
233,403
189,158 »
» 1 //
FrankTÖk
10,463 »
31,663
Nederland * 1 Aug
38,467
6,242 »
België
» 1 //
»11 //
127,307
85,710 //
Bvgelaod
15,217 »
» 10 //
Zettend
25.158
616,418 t.
1,314,712
Totaal voor Bnropa
372,669 »
280,000
Ver. Staten op 13 Aug
ii
ii
//
n

ii
ii

*

ii
ii
//

ii

ii

26,416 «r
Cuba, 6 voorn, havens op 9 Aug. 254,000
10
Ang...
15,098_ 9,183 u
Zeilende naar N.-A.
552,098 408,268 t.
Totaal in

N-Amerika".........

1,866,810 1,024,6861.

Totale voorraad

Voorloopige opgaaf.
I»raag\ 17 Ang. Suiker. Biet- flauw; frei aufsig
12.55, 12.57%; nieuwe ooc;st 12.95, 12.97%.
manchester, 16 Aug. (Bericht van Willing
& Co.) Alhoewel meerdere biedingen voorkomen, is
het aantal orders, dat tot stand kan komen, niet
aanzienlijk; koopers wenschen tot de laatste prijzen
aan to komen en houden spinners en fabrikanten zich meestal ferm aan hunne verhoogde noteeringen. Katoen is dan ook moeilijker te koopen.
Wat cloth aangaat, zijn fabrikanten die voorraadt
hebben meer handelbaar, doch voor goederen, die
gemaakt moeten worden, blijven fabrikanten «hoogere-,
niet beeischen stellen. De vraag voor India kangaat
meer
langrijk genoemd worden, doch voor China
om. Voor de Home trade in sommige kleine markten
is de omzet bevredigend; prijzen van Priuteds zjjn
duurder en is dit voor nieuwe zaken hinderlijk.
Voor Garens blijft de vraag beperkt; kleine afdoeningen blijven tot noteering plaats vinden. 40s Mule
(,V % , 30s Mule 6, 20s Mule 5%; 32s Warpcops 5%,
28 Warp 6%, 16s Warps 5%.
Londen, 16 Aug. Granen. (Weekbericht.)
Ten gevolge van de mindergunstige weersgesteldheid
werd de veldarbeid hier en daar belemmerd, waardoor de oogst eenigszins wordt vertraagd. De stemming
in loco- Tarwe was loom, maar nagenoeg onveranderd,
terwijl op levering de markt vast opende om eebter flauwer te sluiten. De voornaamste afdoeningen bestonden
uit: een lading California Tarwe verwacht wordende
tot 26.9 en een ditovan 9000 quart., ladend, tot 27.4%.
Harde Donau versch. Aug./Sept. werd gedaan tok
20 sh. en zachte dito tot 23.9 a 24 sh.voor Londen.
Harde Duluth, verwacht wordend, gold 26.9 en dito
Londen. Witte Kurrachee
17 Aug. versch. Oct./Nov. 27 sh. voor verkocht
tot 21.9 en dito
te Hull aangekomen werd
zeilend tot 22 sh. zachte roode Calcutta bedong
23 sh., verscheping Juli-Aug. Garst in loco kalmer;
3,000 op levering begin week vast maar later wedsr iets
Azoff zeilend gold 14.3; Galatz Foxanian,
7% flauwer;
verwacht,
werd verkocht tot 20.4%. Verscheidene
7X» ladingen Mixed
Amerikaansche, verscheping Dec./.lan.
7.27
7.38 en Feb. /Maart werden gedaan tot 17 sh.Meel in loco
7.50 nagenoeg onveranderd, maar eerder in het voordeel van
koopers. Boonen vait en Erwten nagenoeg als voren.
Heden was de stemming te MarkLane voor loco Tarwe
127
7.10 flauwer en waren vorige prijzen moeielijk te bedingen.
onveranderd, maar Haver en Maïs ge705 Garst nagenoegkoop.
te
Zeilende ladingen Tarwe blijven
makkelijker
27%
fi 4,% nagenoeg onveranderd. Van Mais werd verkocht
een lading La Plata verwacht wordend, tot 17.9. Garst
*X
ladingen sluiten in het voordeel va n koopers.
17X
Klienos-Ayres 16 Aug. Goudagio 235 pCt.
Wilmlnx'ton, 16 Aug. Terpentijn prijshou41%
dend op 25% c. Hars prijshoudend op % 1.20.
*J_
Oil lil til. 16 Aug. Tarwe sloot flauw en %c.
S
lager;
Sept. iaa% c.
74%
St. liOlllß, 16 Aug. Tarwe sloot flauw op%c.
72% lagere
prijzen; Sept. 65% c.
70%
lan FranciSCO, 16 Aug. Tarwe vast; loco

Chartered
71%
Pc markt blijft steeds in gunstige stemming ver71%
keoren, hoewel door groote realisatiën tegengehouden,
verbetering aantoonen. Voor
veel
niet
prijzen
dc
A 15.30 4
1, Rio T low ord. bepU 15.25 è 15.30
Brtues Öttoraanes was Weder zeer groote belangstel- A»/fo
5 35
15 30
1B 35
T;i;/y (U t>! W^c. en giiiß-n dezelve nog iets in
i 15.10 4 15 16 i 15.15 a
Panama iJanaairoaatschappij *. 18S8 a Ér. 860.
...» Nov.. 1520 )B 20 15-25
Trekking van 16 Augustus 1895, betaalbaar 16 Sepalleen Voof Ëatidlontein hsogerof doch
„
16%
iets
S«. T
16% 16%
tember 1895. Hoofdprijzen: No. 571903 fr. 500000, voor de overige met weinig verandering
2.85
2.85
285
steel voorjaar
no. 1342991 fr. 100000, no. 939846 en 1342736 elfc zwakker.
14 10 14 10 1410
Tin, Straits
fr. 10000,no. 348639 en 1956682 elk fr. 5000;
yüè«
66% 66% «6%
r
fcottdê*.
147474 613851 656727 1024016 en 1372210 elk fr 2000; 4 pOt. Spanje.......
Ai
2 d.
"raeWn.Liverp.perbushel.
u^
2% d. 2% d.
êl%
no. 1140883 511872 740850 108229 1728711 1806936 6 11 Italië
d.
d.
2%
d.
LondenVT.
2%
2%
n.
88^ 88?»
1C6060 19567 212488 933127 1851738 305473 251304 3 11 Portugal.... 88% 26%
%«
, .„/ie ,
Katoen
%«
voor
26%
( 12.25 & 12.25 a 12.26 a
521220 1796712 246072 67476 467314 966463 408453 8 11 Argentijnen. 70
288566 832064 727580 1491167 536430 432623 1651089 6 11 FttadSdid... 7T% 7d%
77%
483Ö52 828385 207477 529563 1513338 1798374 1143297 4 11 Brazilië
Petra70
-Visboudend. loom.—
'
willig, sloot ».,
249332 1212640 287917 21424Ö 63737Ï) 476514 1283648 3%« Uruguay.... 74%
Tarwe
Katos*
eerst
—=
48%
48^
i»r pr jjs
1308146 1941740 1803504 743934 1039813 627637 Atchison A
"
It-ii-in lriofll— Renrsl ptijshoudena,
33% 33% 33%
Mait w'"'?--- *■"";■
1507724 1949394 eh 867327 elk fr. I0f»0;
prijshoudeöd.
umi
-*
Aaad. id
15% 15%
15% 5i)%
op levering had heden een
houdend. M_U
Clahadian... 63
B3H
Fl*
Wn
stil doch prijshoudend,
looze
markt.
n
Oëhtrai
18% 18% 18%
prijshoudend.
Weerten sM.rÈ.ö.) 14 AUg. 16 Attg. 17 Aug;
IJ***
stil.
13
15
15
» Denver
5 pCt. Papierrente Men 101.-- 10l.— 10l
(N.O.J I 15 Aug. j 16 Ang. | ITAug.
»
prer. 48% 48% 48%
id.
Savannab
5 ii Èilverrcnte Jan. 101.10 101.30 101.30
Terp'ntflneH"
| 26% | 26% | 85%
»
8% 8% 8%
Krie........
4 // Goudrente
123.20 123.20 123.20
» Milwaukee.. 71% 72% ei 73%
Aand. 1864
11
151.50 151.50 151 50
Nashville... 61% 62^ j 62%
ffrnt re. 1Ö Aug. Katoen in loco opende flauw
1858
202 20 203.— 205.—
n
Norfolk
HH 14%
13%
in den loop van den dag werd low-middl. Newen
ii
155.50
1860
155.60 155.55
17% ! 17% 17%
» Ontario
Orlean3 tot fr. 47 afgegeven, rtiaar ten slotte ten
//
1864
195 50 195.50 195 50
13% I*% !3'¥
Dnion
gevolge van de levendige vraag Vast op fr. 47%;
//
399— 400.—
*
Cred. Amst
400.—
j 21% 121\
Wabash
21%
2094 b. Ameiik. en 1520 b, Indische. Terafgedaan
4 pCt. Hong. Goudrente. 103.10 103.20 103.20 Bio Tinto
18% e 17% ,
mijnen fr. % lager; omzet 4900 b.; Sept. fr. 44?£'
// Kr.RentelB92
4 //
99.90 100.— 100
25^ 25%,*;
De Beers
a 44%, Nov. fr. 45% a 45%, Dec. fr. 45% a 45%.
■
4%» Zilverr.Spw.leen. 103.— 103.— 103
9% |9%
Jagersfontein
Maart fr. 46% a 46% en Mei fr. 4f%. Eoffle in
1070.— 1070.— 1069
Bank Actiën
7% I 7% I 7%s
Chartered
loco kalm maar prijshoudend; verhandeld werden
158.50 168 50 158 50
Hongaarsche Loten
150 b Salvador tot fr. 108 en 1500 b. Santos tot
Ex.
*
4^o
Staatsspw. ARnd
408.
406
id. Nieuwe 83%, fr. 79 a 102. Indigo zeer kalm. (luliVn zeer vast; |
pCt.
4
81%,
Atchison
pCt.
i
Loten Stad Weenen
171.— 171.— 171.
tot afdoening kwamen 113 gez. Coquimbo- tot
Theissloten
4 pCt. Adj. id. 55%.
144.50 145.— 145 70
Parijs met verdere fr. 67% voor zware ossen- en fr. 59 voor lichte
steun
van
Turksche Loten
door
76.90
77.40
77.10
Staatsfondsen
1 hooger;
Beursstemming
flauw, gedrukt, prijsh. fractonieele verbetering, Zuid-Amerikanen zonder id. en koe-. Wol op termijn vast en fr.
Sept..
omzet
775
tot
voor
126^ a
b.
fr.
126%
Wissel Londen
121.50 121.50 121.50 nieuwe verhooging.
Maarten Mei. Peper
fr.
130
or
gunstige
kalm,
ii
doch
steeds
in
stem128
voor
Dec.
en
>
Mijnwaarden
Hamburg
69.40
69 40
69.40
op termijn kaim maar vast en fr. % hooger; omzet
48.10
48.10 ming, hoewel zich geene groote veranderingen voor48.40
" Parijs
150 b. per Sept. tot. fr. 28% en 100 b. per Dec.
Napoléonsd'or
9.63 i 9.63
9.63 deden.
a 400 b.
Zilveragio
100.— 100.— 100.—
Amerik. Sporen vast gestemd, met meerendeels iets tot fr. 29. Cacao. Afgedaan werden 350
Wissel Amsterdam kort.. 1C0.20 ! 100.20 100.20 hooger koersen, speciaal voor Nashville, Milwaukee, Para tot fr. 66.
Her lij il. 17 Aug. Granen. Het mooie wederen
Plaatsdisconto
Kries en Unions, maar met zeer beperkten omzet.
3% I 3ï£
3%

—

moeten verlagen om slechts geringen omzet mogelijk,
te maken. Ook de verlaagde prijzen hebben den
kooplust niet aangewakkerd. Haver op levering was
eveneens slechts lager te plaatsen, maar voor
goede disponibel worden steeds vaste prijzen
bedongen. Ten slotte werden genoteerd: Tarw«

*

’

’
’
’

[atctm,

do flauwere berichten uit Noord-Amerika hebben
hier allen kooplust weder verdreven. Verkoopers van
Tarwe en Rogge hebben hunne vorderingen belangrijk

_ —
.

.

-J..V.-

96%

c,

Dec. #1.02%.

SCHE PSTIJDINGEN.

Binnenlandsche

havens.

Maassluis vert. 17Aug.
Urnuiden vert. 17 Aug.
Zweden
IJstroom, S.
Londen Buna, S.
Methil Jtational, S.
Cardiff
Marie, 8.
Londen
Sant Beurt, stoomjacht, Wintloe, 8.
Ostende Benbon), 8
id.
Methil Ary Soheffer, S. Havre
Tregenna,B.
Hnll Btarmigan, S. Manchest.
Zaanstroom, 8.
Londen
Seagull, S.
id. Holland, S.
Kate Thomas, 8. Cardiff
Maas, S.
Hamburg
Shieldrake, 8. Liverpool
Kirkmall, 8. Engïland

Oostmahorn vert. 17 Aug.
Batrimonium, De Vries,
Harburg

Buitenlandsche havens.
gep. 16 Aug.
J 5 A3*' , Browhead
aaHg,
Aden
flamburgi Umbria, 8.
Newyork
Gutrtine, £.
n. Liverpool
_. Zan»..bar
i'arry,
Antwerpen aang. 16 Aug.. Carnarvon Day,
n.
(Or)
Portland
Ibrail
Hostal, S.
Queenstown
17 Friesland, S. Newjori?
15 Aug.
Sumatra, S. Ergasteria Colombo vert.
China n.
Jaran,
S.
Ibrail
Frogmore, S.
Londen
8.-Ayres
Lndgate, 8.
Sydney
8
16
Vuletta.
7'«rtr»fci/?«
n. id.
16 Romavnl. S. Marseille
16
Aug.
i-i-i't.
fiiYlmveii
17 lVo»lii*<J, H. Newyork E-ri-hini-, 8.
Newyork
Baltimore an-ng. 16 A
aang. 16 Aug.
PnlmuHtli
Bremen
Stu.tn/art, 8.
Howatson,
/■Uférmi'-ro, 8. Liverpool SmkiaU,

.

Bombty aang. 15 A»g.

£**»<*, S

Boston

""'"""

aohh-o, 8.

Breinen

Lenden Gulle

lu

„
Au"'_Hull

(""")■ 1( Ar~'
Ampv

Acrii-a. 8.

iljremerliavcn
Saaie, S.

,

lBAog

Pisagua

Rangoon
Rubens, B.
n. Port-Saidv. o.

Gibraltar nep.

1'
I
Newyork

ff rt.

ivrt

16 Aug.
"'.

*.

. n. Linden
Terra, 8.

Bunbay

n/h. V.K. of Cont,

Cuzco, S.

Sydney Melbonrne aang. 16 Aug.
n. Londen Maori, R. N. Zeeland n.
17 Cluritsai Sadeltfs, 8.
Londen
Odessa n. Rott. Parramatta, S. Londen
Gr*', esend aang. 16 Aug.
Montreal vert. 15 Aug.
'British Empire, 8.
Barkmore, S. Liverpool
Montreal Montevideo aang. 15 Aug.
Congo, S.
vertrokken
Bordeaux
15 Ma&nchutetts, S.
n. Buenos Ayres
Newyork 16 Dannbe, S.Southampton
lö Britith (Jueen, 8. Boston
vertrokken
Tarrawonga, 8. Sydney ISfordoba, 8.
Havre
id. Xew Orleans vert. 15 Aug.
Arcadia, S.
Brecnock aang. 16 Aug.
Nicaraguan, 8. Liverp.
NnHa, 8
Bombay Newyork aang. 16 Aug.
Nor-megian, 8. MoMreal Bohemia, 8. Hamburg
vert., ,

tfucnt't

Ang.
Gregory, 8. Liverpool n.

Opo'to vtiri. 16

Agrban, S,

Montreal
Para
State of California, 8. Para aang. 16 Aug.
Newyork Origm, S,
Liverpool
.''rrnnniliiicii vert, 15 Aug,
HarbwrK <!«'(/. 16 Aug.
M lUrAy, S.
Tamp
Rio n>
Coleridgc, 8.

.

ALGEMEEN HANDELSBLAD van 18 AUGUSTUS 1895 — Öchtencfßiatf.
betuigt
nomen
vervangen door een
den wal geplaatst
Heer W. VAN DER TAK
De*
J. D. BAX, Sigaren»
den Heer
weigemeenden dsillli
steenen
hierbö
BAMMEMGIN6
DE neemt
TWffiTPE
Dr.
DER
VAN
HEIDE
f.
Instituut PL. MIDDENLAAN
Ligging ongeveer
12' 47" N.b. en 2G° 24' 0.l ME. DE VKIJEB,
g-elden » deposito:
SARPHATISTRAAT
zijn Zoon
fs 31 August aas weder te met één dag opzegging (bedragen
het
f 20,000
partijen
week ontvangen:
Admissiegeslaagd voor
1 ptl*
rente
tign dadelyk opvraagbaar) tegen
(isore)
eoiasaaltcerenu
te
een
ir*
WEER- EN RIVIERBERICHTEN. plaatsing gekregen
met
opzegging
te lande.
leger
opzegging tegen eene rente van %X
VIDA,
17 Aug
en
telegraafhuisje.
40°

te Baarn

aan

aan
Directeur van het
52.
32.
alhier, voor
uitstekend onderwijs aan
Deze
Nieuwe
is
het
gegeven, waardoor hij
Examen aan de Cadettenschool
Alkmaar en
brj het
heeft
hier
Aijn Zoon heeft z§n geheele opleiding aan genoemde
inriöhtiüg Ontvangen. Zijn oudste Zoon, die ook aan uitmuntende '£X cents «B^AKJBX.
deze school is opgeleid, deed in 1889 met succes van zeer uiteenloopende Mélange, afkomstig
Admissie-Examen voor de 4e klasse H. B, School te van 2 verschillende pt'tinu Fabrieken. (9850)
Amersfoort, kreeg in 1891 zijn Diploma voor het
Eindexamen en vertrok toen naar de Polytechnische
(18074)
School te Delft.
zijn

6"

Ro. 60 en LA

iten van

STRAISBüRG, Rheinschleuse. 2.65 val 0.05 M.
LAÜTERBDRG, R., 11 h. 'sra. 4 S 2val 0.10 M.
MAXAC, Rijn, 9 uur 's merg. 4 53 val 0.07 M.

GERMERSHÏÏIM,R.IIu,'smid.
MANNHEIM, 12 uur 's midd.
MAI^2. Rgn 12 u. 'Bmidd.
BINGEN, Rijn, 8 u. 's morg.
CAUB, Rijn, 6 uur 's morg.
'JOBLKNZ, Bjjn 6 u 's morg
rBIER, Moüsel, 12 a, 's raidd
KEDLKN, Rj)t :i u. 'i merg
RUHRORT, Rijn, 8 n.'s morg.

4.36 val 0 03 M.
4.35 was 0.20 M.
1.56 was 0.01 M.

2.00 was 0.04 M.
2 27 was 0.03 M.
2 30 was 0 05 M.

KIpK
EITTTIW

0 30 val 0.03 M.
2..i2 was 0.17 M
1.70 was 0.18 M.

■ A9bAJUAft

(10245)

Grand Hotel de Malta.
PiPIK
1 AiUuÖ. c; rue de Richelieu 3.

-

.

AANKONDIGINGEN,

Berichten aan zeevarenden.

Nederland. Noordergat. Volgens mededeeling van
den inspecteur over het loodswezen in het -lde eu
6de district, d°. 12 Augustus jl., neemt de ZO.-punt
der Bibben, Noordergat, Zeegat-vanGoeree, 4de district, steeds af, waar toor wrakken van vroeger datum
bloot komen. Met het ankereu dient hierop gerekend
te worden.

Frankrijk. Westkust. Betonning Gironde. In do
betonning van de Gironde zijn de volgende verande-

ringen gebracht:
a. Do roode spitse ton op de Barbe-Grise rots, beO.
Verdon, is vervangen door een rooie cylindrische
lichtboei, toonende 3,4 M. boven water, een groen
vast licht, zichtbaar tot op 3 zeemijlen.
Ligging ongeveer: 45° :i2' 43" Nb. en 1° 2' 27" W.l.

b. Opgenomen: de zwarte lichtboei «Saint-Christoly",

toonende een rood vast licht.
Ligging ongeveer: 45" 23' 7" N.b. en 0' 47' 57" W.l.

Telegraaften. Volgens mededeeling van
den commandant van het Oostenrijksche oorlogsschip
Taunts, is de telegraafton beO. Bokali-Kaleesi opgcTurkije.

NED. PAHOPTlCV'tö.'.DameskapelSchwarz. 2 en $X w

Eamilie-llutel.
Uitmuntende Fransche Keuken en Kelder.^
Matige prjjzen, 2 maal per dag Table-d'Hóte.
Kamers met een bed, van fr. 3 per dag af.
Kamers met twee bedden van fr. 5 per dag af.
75 prachtige Kamers, Tuin-, Rook-, Lees- en
Gezclscharizaal, Wachtkamer, 2 Eetzalen, Hol(8704)
landsche Dagbladen.
Warme on koude Baden. Electrische Verlichting.

l"I SUSPEJUUIHS'
.
I
Caoutchouc-Compagnie, I
Amst.

FR. SVENDSEN. Eigenaar.

’’

Co.'" in liquidatie, gevestigd en kautooC
houdende te Amsterdam, worden opgeroepen om inpersoon of bg gemachtigde (laatstgemelde voorzien
van eene behoorlijke geregistreerde procuratie) te
TEK &

verschonen

Cleveiand, Akron & Columto
SPOORWEGMMTSOHAPPiJ.

Instituut WEGERIF,

i
l>e tt fICtS. Oüfcïigatiëai van bovengenoemde Maatschappij worden op
1 Augustus 1900
dus ongeveer na vijf jaron
a. pari afgelost. Mocht de Maatschappij
Bij het jongst gehouden examen voor de Cadcttensdiool slaagden tot die aflossing niet overgaan (wat zeer onwaarschijnlijk is te achten), dan kan zij genoemde
er van mijne leerlingen rijt', en wel voor het leger hier te lande twee en Obligatien niet anders aflossen dan tot 105 pCt.
voor het leger in Ned.-Indië «Irie.
£ 300,592
Netto-ontvangsten: 1 Juli 1894—31 Mei 1895
€}. WE^ERIF Jr.
(18073)
24,500
„
„
Maand Juni 1895 (geraamd)
>»
te Nijnaeg-en.

—

„
„
in het Boekjaar
Belastingen
Bachtgelden
Kente over do oersto Hypotheek

Austerii-Vertretung geslicht.
Ein I Restaurant wünscht die Vertretung eines ersten hol liiudischen
Austern-Geschiifts für Hamburg zu übernehmen. Geil. Offert, sub i\ 1220 an
JOHAMES NOOTBAAR, Annoneenbureau, Hamburg, Rödingsmarht.
(18062)

0. Z. VOORBURGWAL 201,

ca. $ 30,000

„ „ 40,000
„ „ 90,000

„

160,000

beschikbaar voor rentebetaling over bovciibcdooldo 6 pCts.

Saldo

Obligatien

AANVRAGEN en VERKOOPEN vam

OCTROOIEN

—

—

ABTI§TI<HJE

PIIOTOGAAPHIE

Ceelen vermist.

JM. Büttiogliansen,

Op 6 Aug. 11. is tusschen Rotterdam en Dordrecj'
verloren ireraakt een p©rt.ct«ui"e'
inhoudende onder meer, twee cedeleM

SPUI hoek KALVERSTRAAT.
Speciale inrichting voor vergrootingen in onveranderlijke» kooldruk.

bekende Artistique Uitvoering.

Gunstig

Het Atelier is ook Zondags geopend van 10 tot 3 uur.
Prijscourant op aanvrage gratis verkrijgbaar.
zijnde van de Nederlandsche Handel-Maatschap?')*
Anno 1895, Kaveling 2 en 3, liggeude te Dordrecht'
Een ieder wordt gewaarschuwd deze Ceelen "<!," <!,.
te verhandelen, noch te beleenen. Den vinder v!ot~.e
verzocht ze te bezorgen bg de A. H. M. of bij ha1*

(9651)

tusschen de Agnietenstraat en Prinsenhofsteeg, Kad. Sectie G. No. 1565, groot 85
Centiaren.
No. 2. Een WinkelbUlS en
Erve, aan de

PBÏNTTJEE-BOGAERTS^

l

PORTRETTEN in OLIEVERF.

PRINSENGRACHT 707,

ROAIA KLIJKE

AEDERLAtfDSCKE

SïftlßOOT-JIMWIW'PIJ.
4MNTE !J » M naar:

l
(Onvoorziene verhindering voorbehouden.)
r'
21 en 28 Aub
aiambtirKr
21 » 2S
Copenlia;s°en
21 « :;1 ■'
Stettin (Riga, Libau)
OanxiK'
24 Aug. en I BeP
24
K»nin^§b<;r^«n
» «7

Van

'

(Itfloseou) 28
22
liordeani
Ia aioel»elle,(LaPallice).. 22
21
Ussalton

«

vil

o

ui

21
Cadix, Barcelona
) 91
denna, livorno.
2VapelMj J
Sfessina, "Palermo,
i9l
il

u

Peterslnirjf

H. BOt^AJEBTS & Co.,
Boxtel.

(17192)

(17764)

Agenten.

AA* »ËI JIAiIIItfIJL.

KERKSTRAAT 42,

tusschen de Leidschestraat en Leidschegracht,
Kad. Sectie E. No. 3064, groot 90 Centiaren.
Te bezichtigen No. 1 des Dinsdags en
Vrijdags van 2 tot 4 uur met toegangsbewijs
door een der Makelaars onderteekend. No. 2
en 3 des Dinsdags en Donderdags van 2 tot
4 uur, alsmede alle op den Verkoopdag.
De Bewijzen van Eigendom en do Veilconditien liggen op den gewonen tijd ter lezing
ten kantore van den Notaris Mr. J. F.
WERTHEIM, Heerengracht 619. (18077)

$ 325,000

1894/1895

£ 165,000
"
Voor rentebetaling over de genoemde 6 pCts. Obligatien is per jaar $ 43,800 (d. »
slechts ruim een vierde van het daarvoor beschikbaar bedrag) noodig.
en DEPONEEREN van
Tot geldbelegging zijn de 25CS pcreentS Obligatien C, A. & C. thans, blijken*
HANDELS- en FABRIEKSMEEKEN bovenstaande cijfers, zeer geschikt en, in verhouding tot de andere, aan de Amsterdamscbe'
in alle Landen door (3GI)
docb meerendeels miuder goed verzekerde
beurs verhandelde
Amerikaansche Spoorweg'
HEDERLANDSCH OCTROOI-BÜREAO obligatien, zeker wel den parikoers waard, zoodat aankoop beneden dien prijs is aan te bevele»'
Nadere inlichtingen zgn te bekomen bij: ï. A. HUIZENGA, Keizersgracht 262, te
Keizersgracht 165, Amsterdam,
en Prinsenstraat 22, 's-Gravenhage Amsterdam.
(18058)

C. WIEGAND, J. W. H. VAN STAA,
Z. DEENIK, L. VAN BAKEL Jr., W. N.
J. VAN DER HULST, D. L. GEERLING,
A. PAANS, A. VAN KLEEFF, H. S.
BLOEMEN Jr., M. I. VAN GELDER,
H. J. J. GOSELING, J. F. EIJROND,
J. A. HENDRIK, P. S. RIJNIERSE,
W. B. SIDDRK, li. H.i RANSHUUSEN,
J. G. J. HOL Jzn., C. WIEGAND Jr. en
W. BOLS, Makelaars, zullen op JS Ullll-

«liiK 16 Septeanbea* 1895, des
avonds na 6 uur, in het verkooplokaal Frascati,
ten overstaan van den Notaris Mr. J. F.
WERTHEIM in veiling brengen:
No. 1. Een ÜOOgHSiaaiSlMaiS met
Achterhuis, Open Plaats, Pakkelder en Erve,
aan den

—

,

’2.50. MEXU da 18 Aoüt 1895 ’1.50.
Botage Chasseur.
Botage Chasseur.
Corbeilles Orang e-Nassau.
Corbeilles Mouglas.
Fi,l*t Richelieu.
Boissen ö la Rèarnaiie,
Filet Richelieu,
Betits pois.
Betits pois Clamart.
Tête de veau en tortue.
Té te de veau en tortue. Bouletsfroids ii la Vincent.
Pouding Vénitien.
Canards saucages ii
V Ecossaise.
C «mpote.
Plat do Jour ’0.70.
Crevettet Sce ravigote.
Pending Vmrtovien,
Glacc.
Filet d'ognean ii la nhasteur
Fruits ou Dettert.
(1805!))

"

FAILLISSEMENT.

Den oprichter eener lirma komt eene eereplaats toe op elk kantoor.
Honderden Portretten werden voor dit doel reeds vervaardigd. Een
TOLHUIS: Groot Militair Harmonie-Concert. 8 uur. afzonderlijk verhuurd wordende Bovonhuizen,
levensgroot Portret iv prachtige brcede vergulde lijst kost slechts
Open Plaats on BrvC, aan de
./"47.50. Bij twee stuks te gelijk besteld ./" 37.50.
WERELDTENTOONSTELLING.
Prijscourant of model ter bezichtiging traneo op aanvraag.

ItENTAVKAXT 3IAILISOOT.

*

opzegging egen eene rente van 4

X P^t. minder van af opzegging. (116)

op de eerste bijeenkomst van schuldeischers in dit faillissement, welke onder voorzit ting
van den Edel-Acbtbaren Heer Kechter-Commissaris,
zal gehouden worden op Dinsdag den eersten October
1800 vijf-en-ncgentig, des namiddags te half twee uur,
in het lokaal der derde kamer der ArrondissementsRechtbank to Amsterdam in het Palcis van Justitie
aldaar. De schuldvorderingen moeten (voor zooverie
Ein INGENIEUR (40er.) nahe Köln erfabren in zulks nog niet geschiedde) minstens tien dagen vóór
Bcrgbau und in den verschiedencn Indiistrien. kaufden hierboven bepaalden tyd franco worden ingemiinnisch gébildet, welcher zur Zeit wenig befchSf- leverd ten kantore van den ondergeteekende, Curator
tigt ist, Slicht nog kleine Bescbüftigung (.:> 'I'agc in gemeld faillissement, aan dePrinsengracht No. 73»
pro VVoche frei) als Vertrauensmann, Oberleitung, te Amsterdam,
Vertrieb etc. etc. Offerten sub. 18063f.f. Referenzen.
HENKI E. GOUDSMIT.^
(I806C)

(71(il)
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bij de Leidschestraat, Kad. Sectie E. No. 3075,
groot 30 Centiaren.
No. 3. Een Wiaake lIIIS iS
met

BALON DÏÏS-VARIÉTÉB: Mr. Barnet van New-York.
8 uur.

Zuivere nieuwe Hollandsche Haring, per stnk

Tussehenpersonen komen niet in aanmerking.
Brieven franco onder No. 18075, Bureel Handelsblad.

de Beurs, het Louvre enz.; in eene wyk
in het hart van Parys. uiterst geriefelyk

mmssmmmmtsmmtswim

*) rente

■"■

’0.23, 0.20, 0.15, 0.10, prachtig soort, le soort
1 vaatje 6 stuks ’1.50, 1 vaatje 12 stuks 2.50;
De ischuldeischers in het faillissement van wD*
2e soort 1 vtj. 6 st. ’1.25, 1 vtj. 12 st. ’2.25; Hollandsche Hacdelsvcraeniging voorheen SCHROt"-

jaarlgkß f iUO a. Ï000.

bjj dn Boulevards, het l*nlais-Koynl
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C. BAÏJ» Hzir. f
Hoflev,, Reguliersbreestr. il, Amsterdam.

’

l'orlosrcs
.SB
Uil. ook in de billijke prijzen.

REGULIERSBREBSTRAAT -a=Q.

6«*»bil, 17 Ang. Gepasseerd en bestemd naar:
RoifEuoAM.
11. Egan.S' Maukik. Lina CathaJungerhaus,
Gebina,
Newyork
90.2, S. WUU'nI,B. In- i-ina, Koch.
Morrfsonsbaven Penoncola vert, 14 Ang.
8. Fiat VolunBütGlK. Mon di'sir,
ÜHvuna vert. 15 A
Wijdale, S.
An*^ ' latlgublc,
tas 'i, 8. Niederrli'
Smits. Nieuwe Onderneha JSacorre, 8.
fhili.delphiH///./. ;
S. Taunus, 8. Mark ,V ming, v d. Bosch.
Vera Cruz n St. Nazaire
Dintel 2, S. E. M. A-nult. DUITSOBLANfi. Unitiisi,
Havre aang. 16 Aug.
.■srrttOllth
17 Aug.
8. Goede, gumt, 8, Mar- 8. Cornelis Petrus, VerPaiyncsia, 8. Hambi^„ j JVorman,aoi»#.
8. Kaapstad garetha, Kissel. N ieder- maas. Wilhelmina, RenJUorav'ia. S.
y iPort Royal vert. 15 Aug. rhein 8, Brinkman. Frank- nings. Betrus,
v. Holt.
i'eriroki,en
Liverpool fort 22, Pfaff, Frankfort 27, Uiddenrijn, Ostcrman.y«s! Teran. S.
15 Saint, Simon, 8.
|Port taid y«p. 16 Aug.
Heep. Johanna Margaretha -t-itia 3, S. Eintracht, BüteSt. Thoma3 Bing Sttey, S. Londen Van üriel. D. A.B. G. 4, fur. Elisabeth,
v. d. Heuvel.
IS Franeia, K, St. Thomas
n. Yokohama Keen. Bcrtha, Schmitt. Der Willen Qottet, ErlenOsiris, 8.
Clyde n.
Hambuw Algeria, 8.
' r-rhein 1, Krobbach. bach. Mark en Dintel 6, S.
fj.
Kamb^srs, S.
Calcutta Karl Schroeft XI, Musken Gerada, Joosten. '.Valknre,
BwngkMg aang. Aug.
Clan Macintosh, 8.
Karl Schrocrt 16, Kruijer WiHemsen. Schiller, LinG*r*uirtheKshire, 8.
id. n. id. Vr. Sijgje, De Bes
kowitz. Colonia],B Koeln
donden n. Japan Monmoutthire, S. Londen
Randwijk, EjceUior,B. 5, Vcrfurden Mannh. 12,
Badftcrshire, 8. Japan
n. Hongkong
Kkuichkm. Theodora Ilellebraud. Jeannc d'Arc,
n. Londen JPtrtow ZTaZZ, S.
Maria, Akkerman.
8. Maria Josina, Schot. Op
Hal) aang. 16 Aug.
Kurrachee n. Liverpool
Nieuwe Zorg, Hoop ii. Zegen, De Raad.
Da
Paal.
Martello, 8.
Newyork StaJfordthire,B. Rangoon Hartog.
Bogaerts 2, Strjjp. Rhein
Konstantiuopel ge/i. 16 Aug.
n. id.
Breda. Stella Marit, ■,f Motel, Hömmerich. EUQuebec vert. 14 Aug.
Rijken.
Isabeth, B.Batience,Bc\ieeis.
Kugenie.
Trekieve. ■ Brazilian, 8, Montreal v/d
KoLUNsrt.AAT. Catha-\ Enouda Adriana, Janssen.
AstKnta. Helen Otto.
n. Londen
\Batria, Boerboom. Risico,
Odytteus. Leonardox, Queenstown aang. 16 Aug. rina, Hariog.
J
8. CorneliaEiisabeth,VlocnMILLmGKN.
Trelamny.
Vincent, Blackmore,
Adelfi.
Zwartjes.
derop. Christina, v. Kessel.
Georgiot. Heleni MuRozenburg. Declarant, St.Antonius, Moouen. WalTacoma
lat. " Arittea. Malvern. " Riga vert. 14 Aug.
Voorwaartt, Daanen. burga Margaretha,HartenS.
Despina G. Michalinot.
Mathilde Joott, 8. Gent 4 Gebrs., Wijnen.
berg. Catharina, 8. Odin,
15 Diamond, S.
Roccliff.
id.
Zwolle. Dcli Anna, 8. RuhrortQ, Stark. I'ranAllen van de Zwarte Zee Westfalen, S, Nederland S. Wilhelmina Martina, icina Johanna, Muller.
naar Gibraltar.
Rio Janeiro aang. 15 Aug. Snijders.
Ruhrort 8, Böhringen.
Jmaum, 8.
Odessa n. Barahyba, 8.
Havre
Vlissinoen.
i3 Gebr., Bossers. Juliana.
ScheldeAntwerpen Shanghai aang. 16 Aug.
stroom, v/d Zegen de Beer. Keiler. Wilhelm, 8. AdelBocclif, S. Taganrog n. Glenfalloch, 8. Londen
Leeuwarden. Marinut, heid, Scnftleber. Cornelis
Rott. Sinjrapore aang. 15 Aug.
Varmus, S. Zeclandia,
Timmerman.
Kroonstad aang, \\ Aug. Alfriii, 8
Clyde
aal,
Ausdauer,~So\\.
Kozend
Vr.
TheoWickerholï.
HexhavK, 8.
Cardiff Glenthiel, S.
Londen dora, Vermeulen.
Adrianus, 8.
Cornelus
'oertrokken
n. Hiogo
Groenendijk. Alida, Wuta. Micbielseu. Vrouw
13 Den-aby, S. Zaandam via Natal, S.
Marseille Verhulst.
laltjn, Kalsch. Adm. Neln. Yokohama
Lapvik
DRBÜMEL. 4 Gebrs., son, S. Marg. Elizabeth,
Commerzienrath Boekt 1. Southampton vert. 16 Ang. Kooijmans.
Urmetzer. Amsterdam 5,
S.
Gent Colui.ibia, 8. Newyork
Zkvknükhgen. De Hoop, v. d. Graaf. Anna Maria,
Llrerpool aang, 16 Aug. St. CrHz gep. 16 Aug.
Blom. Sensal 4, Ziegler.
Britannia, S. 8.-Ayres Crefeld, 8. La Plata n. Timmerman.
DBLFT. Helena, Kromm. Adler, 8. Mannheim 33,
Sagamore, 8.
Boston
n. Bremen
Pf.hnis. Hoop en Ver- Heep. Lenpold Marianne 2
Clan Drummond, 8.
St. Vincent gep. 15 Aug.
trouwen, De Jong.
!Zens.
Bombay Strabo, 8.
Liverpool
Johanna,
Driel.
n. Brazilië Van Dam.
Cametense, 8,
Manaos
Lakt Ontario, S.
Suez aang, 16 Aug.
Quebec Samoa, 8
Bombay
Lancastrian, S. Boston
n. Antwerpen
Lnbeck aang. 17 Aug.
Mojunga
Toulah, S.
Stella, S.
Keulen Sydney aang. 15 Aug.
HEDEN.
Malta aang. 16 Aug.
Nairnthire, S. Londen
Benintuiar, S. Londen Wight gep. 17Aug.
STADSSCHOUWBURG: Madame Sans-Gêne. 8 uur.
n. Bombay Whitejield, 8. Taganrog
n. Rott. CONCERTGEBOUW: Matinee 2 uur. Populair Concert. 8 uur.
Nwalnby. (Montevideo, 16 Aug.) Het Eng.
stoomschip Sicainbij is nabij Point Indie gestrand. GRAND THÉaTRE: Jan Klaaszen.
De klucht van
Adsistentie is derwaarts vertrokken.
de Slempers 8 uur.
Vrsnla. (Reval, 16 Aug.) Het stoomschip Urlula (zie Avondblad 17 dezer) heeft gestooten en is PALEIS VOOR VOLKSVLIJT: Matinee. 2 uur.
dientengevolge gezonken. Het schip heeft achter 20
Muziekuitvoering 8 uur.
en midscheeps 12 voet water op dek. De toestand is
Biecht.
HOLL. fiCHOUWBURG: Babolin. 8 uur.
Gepraalde schepen. 18 Juli, op 19° NB.
en 27° WL. Stracathro, Davey, Rott. n. Port Pirie. FRASCATI: De tante van Charley. 8 nur.

-----

PROVISIONSREISENDER

3 maand,

met 6 maand,
met sen jaar

1.75;
3e soort 1 vtj. 6 st. ’l.—, 1 vtj. 12 st.
für Holland, als Vertreter eiuer Specialitat für
Dampfmaschinen, die in Tausenden von Betrieben voor de stad in potjes met 0.25 korting. Versche
eingeführt iq, bei lioher Provision, gesneht. Nur Zalm, Tarbot, Tongen, Zeehanen, Baars, Paling,
solche Herren wolion sich melden, die genügend Zeit Zeekreeften, Garnalen, gezouten Zalm, nieuwe
habcn. Fachkenntnissc nicht erfordcrlich. Offerten gezouten Visch, Lippen en Kelen, gerookte Zalm,
Ansjovis. Kreeften en Zalmsalade,
mit niih< ren Angaben uut A I 893, an lIAASENSTEIN gerookte Paling,
Vischcomestibles,
Vischkoekjes eu CroMajonaise& VOGI.EH, A.-G., in Dresden, erbeten.
(18065)
quetten, Qarnalenbroodjes en Pasteitjes, Visch(14665)
zandwicheE enz.
een solied Pand wordt srevraag-d
Op fIü.OOO
als eerste Hypotheek, aflossing

RIJKE KEUZE
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tot

van
eens
tegen eene rente van 3
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ftiltraltar, Tanper
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«BAIB II öTB Ii BU PAVILLOH,
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3« Rue de 1' Echiquier 36.

Centrum der stad en der zaken, in de nabijheid der Groote Boulevards en voornaamste Theaters.
Moderne eu Confortabele installatie. Kamer van af 3 frs., Déjeuner :t..»0 tl-»., Diner B
4.;ï0 frs., met inbegrip van Wjjn on a la cartc. Hollandsche Bediening en Dagbladen.

Catanias
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Piraeus,§aloni<'a,€»n-j
,i
Ti
slantlnopel, Nmlrna!
Adres bij de Cargadoors der MaatachappO
f 1806
Amsterdam/kottcrdam.

Wed. BERGERAT, Eigenmes.
iiiiiiiiiiiii»iiiniiiii^*t!Müi^j«nAii]i«^i
uimiiiiiiimiiiiiwn iiißiHmiiiiwiiiiiinm
(10858)

''

PRIJSCOURANT.

op^umaakt «n uitgegoven op last van den Minister van Financiën, door de makelaars en commissionnairs A. J. Gubpin, P. A. L. Van Ogtkop, G. Pkaetokius, J. P. Aikbma, G. Wbnüblaar, J. Wbktjbi» J. C. Swbts en J. WbBTkrwodj>t, to*
bopaling der waarde van do effecteu voor de regeling van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, overeenkomstig art. 23, No. 1 letter d der wet op het recht van successie en van overgang brj overlijden, van den 13den Mei
1859 (Staatsblad No. 36), zooals zij is gewijzigd en aangevuld door de wetten van den 28sten Mei 1869 (Staatsblad No. 95), van den 9den Juni 1878 (Staatsblad No. 95) en van den 31sten December 1885 (Staatsblad No. 263)
Van de effecten, achter welke in de kolom van de rente niets ingevuld is, wordt in de memorie van aangifte geen rente gebracht, aangezien de te goed zijnde dividenden onder de opgegeven geldswaarde begrepen zgn.
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Rente.

Waarde.
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Binn ejUUÜSCne EffeCten.
PCt- ?Ct

QTMTO-vïKrvMV

STAATBI^KNINGBS

Cert. van Nat. Schuld,

.... Sept....
......
Uan./l
idem, IJI

Inschr.

en,

Rente. Waarde.

.

Juh

2%
Idem
aart/l
3
Idem,idem,l Apnl|l October
3 fa
Obligatie Leenmgen.SP. 1886/
1892, 1 Aprd/1 October
8*

-

94%
101
101Jj

101%

h?

Idem A°.1887,l Febr./
Lij.BUBB.
1 Augu5tu5..........

Aand in doCultuurmaatschappij

der Vorstenlanden

8% 100

-

pCt.

100%
59

Idem idem (preferente)
-I*2
Aand. Handeleer. Amst. te Amst.
100
Aand. Rott. Internation. Crediet-82
en Handelsvereeniging
Oblig. idem idem, 1 Mei/1 Nov... 4% 10:3%
Amst. Hypotheekbank
1 Jan./l Juli
4
101%

Panlbr.

Idem idem, 1 Jan./l Juli
Idem Hollands. Hypotheekbank,
1 Jan./l Juli
Idem idem. 1 Jan./l Juli
ld. id. 1 Jan./l Juli met premie

„nnvrwnrj rwvTvnn»
LBENINGEN.
PROVINCIALE

Ck e nt"lsBen
8C
Gn.°o"?2!l';
o 1I'LÏ i I Nov...
\". ISBS a89,
Me.ll

tdeia Ncderl.-Ind. Landbouwm.
A°. 1385, 1 Jan./ 1 Juli.... 5

3% 100%

41/. 101%
4

101%

—

pCt.

Aand. Kon. Westind. Maildienst
Oblig. idem idem, 1 Febr./! Aug. 4

—

GBMEK.^E-LEENINGKN.

....

. ...

’

"

’

?..

.

’

’

’

6BOJtrao«H.ldeml»a/i39,lMei/
"<;,■,;;■

100
v„JlZam^\^\\
IOOIU
?„,"« niiï^eVVV' I.Cr of'
l*
1&0
ff^ïfi "[ V ; 8/ï
mAstL^
"i iSI
«
' nïïtt o'2
HtnemSSsU\SÜ\ Jan

’ ’

Aand. Mij. tot EipL van Staatsspoorwegen
obli?' ten laste van idem, 1

Jan./Uull
ld. id. A°. 1837/93,

8

97

5)

Oblïg Transcauca SisehoSpw.,
A". 1390, fr. 500. fr. 5000, 5
April/5 Oct

l)

(Wig. Gec. Schuld, A°. 1880,

41125-625
2^W« IdemlSMlM^i' 8
Idinid mlB6B' 'Premiei
'i Jan" ' ,W*
ÏÏJiTu'u '<<t \2
Kï.l
1 April, Juli, Octeber..
IdtnV lB36/9" IJ«./
lSlS^^'lAl>ril/1 °* 8
DÏMCBT
1)
leenSeuitg.
Aa,"'-'N'J"'"'ll;'->'b.Üuil»c!,eS,„,
Inl! Id.Ï3«','i'Mci
3'/."*
(BMt,il-W
i*ö;: 3:
\ H..,.,.e„r,,.. .„; ;;,
*°^~;ftirw
'^
ït
t^l^
P"LS="
juli . .Hypot,leek'
li. 1893,
uitg,
D
125Kier Bank -200 Aand.Jan.,Jf
"*
lj
'2f,
Febr, 1 Mei, Aug,
Kon.
Pakotv.-maaWhappi]
Z?2B
IdeuferCerti.k-atenvanAand.in
ïSdjKÏÏSSSif* :: -60 Aan,i.Ro,tenla,nsel,cld„vd..::: L _?* \% ' "">- A.M-il, Juh,
' Sij
Nederl. StoombootAand.
.;:; "lem (prere^ntel
I) IUWSp.;
-83
J 8

I Senlember

n-„

U

«C

’ -

1

1t

1

Aï^tt-_

SOHB

253

5e

t

Kon.

WN%£SdS£SSË
- '72'
Oblig. id. id, öoldl. A". 1881.
|

4

1

100%

C!dcmStoomvaartmaatschappij
idem/l Jam/ïjuii.::

obbg
Oblig.

„beland", 1 Jan./l Juli

4

|[ « |

R.
1

1

J

■

4

|17

Octoher

1

id'.

2) ld.
Kinvk-Charkow-Azow,
A° 1888 ii ÊIOO Uan/l Juli

tt^KSbSiSïSiS;
1889, ü
500-2000,

A°.
lt. M.
I April/1 Oct
2) Oblig. Spoorwegm.

79

129

68%
99%
97
97
97

■

4

151
99

&B'/,

TranscaucSpoórwegm..

1) Oblig.
k 11. 125-625, 15 Juni/15 Doe, 3
1) Oblig. Wladikawkas id, A".
1885 \R. 125-625, 1 Jan./
1 Juli
4
1) ld. id. il. 1891, üIL 1254
635, 1 A,„il/I Oet
Z, id-Woster-5,,,,„rwc.:
I)
maatschappij, kR. 196-825,

-

.'4

103%

lül'/ü

103%

April/

4

97%

,

4) ObUg. Geeoneoü^e,

in goud, 1 Jan./1 Juli.
4) Idem idem A°. 1889, rente in
goud, 1 Febr./l Aug..
4) Id.id. A°.1889, renteinzilvor,
l Jan 'Juli

\i."ÏB93;"K;:5Ob;

id.

4

,

6

102%

_

127

129%

„,
-164

,

—165

99% 5)
86%
98

98%

4% 104%

UnH...'
5)

—

1 Oct
S
Idem idem, 16 Febr, 16 Mei,
3%
16 Ang, 16 Nov

105%

102%

92%

ï>, ü£ 20-1000,13 Mrt./
's13erieSopt

8

4

On'g.

Aand. en Cerlilie. in de
Duit. Rijksbank, a RM. 3.M0..-

jK-t.'.. ..'. . ..'...
"l^
iS&iiMaSFimS
.' . P !.'.

'

1870,

EGYPTE.

21

„

obbg. A°. 1877, 1 Mei/1 Nov..

91

-

öbhg

,

1 Julii.

4

6"%

4

81%

..,....

Wtó^ *«J

1889 1 Aprü,lOeL.
Idem,d.A°. 1890,1 Jan.,l Juh..

Jdemid.AO.

7
1 Juni l Deo
Jowa-Midland-Spoor9) Oblig
wegmaate, 1 April/JOct.
8
9) Idem Chicago-en North-Wee-

.

113

4
4

103
103

118

Spoorwogm, 1 Maart/l
9; Id.Ch,cago-en North-Western

1

lSofe

bpoorwegm. (Winona en ht.PeIJuni/1 Dec... 7
9) Obog.gegarandeerde Chicago-

334%

131

'4

en Sou h-West-tepoorwegmaat.

lMei/1 N0v............... 7

8?

6

'4

IdemjH«£lJan.^Jnblllmo.s
9) o«M^orwegmaateohaj^
Obbg. lllmois central-b^or-

7

4

J.13%
85%

.JT
»"*£^e^P^nd
"£»
'^.^XJraate

ü)

Ce 1,1 c van Aandeelen

wegm.,

in

9)^/^^^^

J«.
Bp^«£^^te^potbeci
>..mcap.d-

1 J»-/l JuU

toba-

|

_.

63

i

885%

_

.den,

....
by idem,

'^

» luO'm

gljt

,

4%

1889

I

4-«

o)-TniïTr'
an -V Juh rw
.1 «r.600,15 Ja./15

Q

4%l SU*

MhAU.O.

2) ObHg. Geeonsol. Schub!, 1888,
1890, 4±, 20-100, 1 Jan./
I April/l Juh/1 O e i..

»

-......

9) Idem Spwrweg SubmdMtoe-l
mng A°. IhB9, Doll. 1000, 30,
Juni/31 Dcc
l'

.

.3

,„,v„r„,„ T
VENEZUELA.

2) Obbg. uit do conv. vanl 18811
& 100-500, 15 Febr./15 Aug. 4

j|

.

AMSTEJinA»'

WISSELKOERSEN to
pal js
kort 47.97iper 100 Fr»»»*.,
Pruis. Bankpl.kort 59.-! u » 100 lUlk- «-1
Weenen..... 3/m. 98...0 /, IW U. Oost.
]lië
3m. 44.00 „» 100Lir«.,
1(
,.,
f r1111 r
0""
J

;;,,„.
3m. J.95
'__

|;y,:,,i

»8%

goud, 1 Apm,

(.er

?

-Vu

AW,
2) Idemß nne f-«li-H*ÓV«W
L
1 Jan, I A.,n , I J„n, J Oet.. .

110%

OW)''rVn
■■'irir''^'
9) ()l,g. Denver-en
lo.vGrandoH'^r-m < oloraido, Me,, INov.

Me./lNov.

*
ü"«
'" VtaV
by
idem,
1888,

-

7

9)

5

U.0%

Extcnsion), 1 Aprd/1 0ct....
9) ld.id.(Mon Umeneoh.xtension),

8) »)

103%

.
Staatslcemng 1875,1 Jan./

100% toiM

'

Gccim^b,es ern-spoorwegmaatNorth-1

9) Idem Chicago-Grand Trunk
Spwm. 2do Hypotheek, 1 Jan./

27

-35

eo'-',
o,\P
2) Idem
idem

hpn^rwcgmaat.
a9)-}__}'_vZ,'^r\i,W~'
nwU^!
eerdeObhg.UiKago-

97%

-2^

,

13*
J

Db.„,T t"
J 0 BILAZILIE
2) Obbg. G enegotieerd te Londen
I*2
by Roths ehifi, 1883, 1 Juni/

2) Idem

ter Extonsion)

93

(spCt.)

1 April/[ Oet

„,l
J,anl'l _*_; Wlll'n"-'-'
9) lIdem North-Wcstcrn-Union-

102

en (.ompertzc. e, 1

106%

ox"E*nM^wïï?/w2Li
9) Obl.g. U,,cago-N,rth Western
(ftmk.ngfund)

102%

*

4

Mt]

lüö* Hem Vereenigd beut'n,HypotheekBp<»rvegNvaar.„n
Wertheim

lste Hypo h-Obhg, gegarandeerd ,b>or do Ch.cago on NorthWest-Spoorwegm. by Broes en

55

ZUIDAFRIK. REPUBLIEK.
103%

-

53% 9) cago-en N.-WesternSpoorwm.
Certific, geves ,gd op 7 pet.

5) Oblig. Gcpriviliïcerrle Schuld
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