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OCHTENDBLAD
TELEGRAMMEN.
PARIJS,

Madagascar.

19 Aug. (R. O.) De Agence
Havas heeft van haren verslaggever, die de
expeditie op Madagascar medemaakt, een
Schrijven ontvangen, gedateerd Suberbieville
' Juli. Daarin wordt de vertraging in den
opmarsch verklaard uit de moeilijkheden welke
«et transport opleverde, want de Hova's hadden
*Ues vernield. De soldaten doen wonderen van
Arbeid op den tocht door de bosschen; de
zijn uitgeput, 30 pCt. zijn ziek of
kunnen gee-*, dienst doen. To Andriba zal een
Wiegende kolonno gevormd worden om op
<*" hoo'dstad Antananarivo aan te rukken.

poepen

Denieuwe opperbevelhebber van het
Kugelsche leyer.
LONDEN, 19 Aug. {R. O.) De minister
van oorlog, Lord Lansdowne, kondigdo in
W Hoogerhuis aan, dat Lord Wolseley den
Wtog van Cambridge als oppelbevelhebber
v»n het leger zal opvolgen. De hertog van
Cambridge treedt 1 November af.
Uit het Engelsche parlement.
LONDEN, 19 Aug. (fi. O.) Iv het Lagerhuis vroeg de heer Balfour namens de regee"fiDg, den geheelen tijd van de tegenwoordige
fitting aan de behandeling van regeerings"aken te besteden. Daartoe werd besloten met

—

boerderijen zijn meestal in groepjes
geplaatst en getuigen er van dat de Fransche
boer voor zijne woning bitter weinig over
heeft. De zindelijkheid is vrij goed, maar
bet onderhoud zóó zóó. Groote ruime schuren
met riet gedekt, wijzen er op hoeveel koren
De

hier binnen gehaald en opgeborgen wordt;

vrij hooge muren omringen de geheele boerderij te kennen gevend dat de boer meester
op zijn ferme wil zijn, maar niet velen onder

hen hadden de kosten er voor over, den ringmuur en de loodsmuren slechts van keien
met wat kalk te maken, en gebruikten leem,
met dat gevolg dat er overal scheuren en
gaten zijn. Toch heeft zoon gescheurde boerderij geen -vervallen en armoedig voorkomen.
Daarvoor is zij te grootsch opgetrokken en
ziet men te veel menschen en dieren aan den
arbeid.
Want, hoewel het feestdag was en deze
streek zeer geloovig is, werd er toch gewerkt,
omdat men van het mooie weer gebruik wilde
maken om den oogst binnen te halen. Ik
hoorde dat men over het algemeen niet onvoldaan is over de qualiteit noch over de
quantiteit van den graanoogst; de vruchten
hebben dit jaar weinig gegeven, alleen de
appels een beetje, doch dit is voor den Beaueeronschen boer slechts een bijzaak. Nog
minder beteekenen de enkele wingerds tegen
de zuidzijde der huizen geplant; de grond is
hier niet goed voor de druiventeelt.
Voor mij, Hollander, aan vlakten gewend,
heeft deze onafzienbare horizon waarop golvend graan afwisselt met velden waarop de
oogst reeds in schoven is samengebonden, eene
groote bekoring, maar hoe de Franschman er
over oordeelt, blijkt uit het krasse doch juiste

«48 tegen 100 stemmen.
sixtijn:
het
adres
van
antDe i beraadslaging over
Le triste pays que la Beaucel
woord op de troonrede werd voortgezet. De
Car il ne baisse ni ne hausse,
voor,
Price
stelde
een
amendement
r*dicaal
Bt de six choses dun grand prix,
daarin verlangd werd dat in deze zitting
Collines, fontaines, ombrages,
Wetsbesluiten zouden genomen worden om
Vendangcs, bois et paturages,
'W nood van den landbouw te verlichten;
(-'t amendement werd met 236 tegen 105
Bn Beauce il n'en manque... que six!

"temmen verworpen.
Een andere radicale afgevaardigde, Pickers-

Maintenon is nog geheel een landbouwend
een stadje van welvarende landbouwers,
stadje,
stelde een amendement voor, waarin
die
zelf
hunne boerderij besturen, maar het
"etreurd werd dat de regeering in de troonvinden in de stad te wonen, niet
aangenamer
re de haar voornemen niet heeft aangekondigd
te
ver
van
hun grond en op 2 uur sporens
0n& iets te doen tot verlichting van de
ra tt*pen, voortvloeiende uit het gebrek aan van Parijs. Zij denken dan alleen aan hun
gemak, aan eene vroolijke, prettige omgeving
Werk.
en
een genoeglijk onbezorgd leven, en zoo
Minister Chaplin, president van den Local is het
stadje een coquet, kraakzindelijk plaatsje
Board, bestreed dit amendement
van
2000
inwoners, als om door een ringetje
onredelijk, doch hij verklaarde dat de rezijne witte huisjes, goed geplate
met
halen,
dering bereid is, alle wettige voorstellen om veide
straten, breede pleintjes en aardig groen.
9 Voorzien in den nood, te onderzoeken.
van Maintenon is zjjn
Het amendement-Pickersgill werd daarop De merkwaardigkeid
park
met het
en het daarbij behoorende
*Brworpen met 231 tegen 77 stemmen. Het kasteel
kasteel
is reeds zeer oud, het
*^res van antwoord werd ten slotte aange- bosch. Het
de
die
hier opnieuw als gracht
Eure,
ligt
aan
komen met 217 tegen 63 stemmen.
dienst doet. Van dien ouden tijd zjjn de
Oesterr. Credit-Anstalt.
ronde sterke torens nog over, doch het geWEENEN, 19 Aug. (R. O.) De balans bouw dat vroeger moest dienen om aanvallen te
?er Oesterr. Credit-Anstalt over het eerste kunnen weerstaan, was uit zijn tijd geraakt,
**lfjaar 1895 wijst een netto winst aan van toen Lodewijk XIV de heerlijkheid kocht om
gulden.
haar ten geschenke te geven aan de weduwe
Scarron, Fransoise d'Aubigné, die sinds dien
\Zie het lateronlvangenlelegramhierachterJ] tijd
Madame de Maintenon heette. Het middendeel tusschen de torens werd dus geheel
omgehaald, en maakte plaats voor een zeer
smaakvollen gevel, waarin torentjes en spitse
III. daken, kunstig bewerkte steenen balustrades
en balcoDs, geen krijgskundig doel meer
La Beauce—Maintenon.
hebben doch alleen tot versiering dienen.
( Van onzen Parijsehen correspondent).
Als men het kasteel ziet van de steenen
Maintenon, 15 Aug.
brug over de Eure, bekoorlijk tusschen de
Toen ik gisteravond nog laat door de sterke torens zooals een schoon jong meisje
stille straten van Chartres naar het postkan- gearmd met twee dappere cavaliers, met ;zijn
°°r ging en ter nauwernood een enkele voorbij- voorhof waarop geurige bloemen, heerlijk
"^bger mijne aandacht trok, gaf ik mij aan groene grasperken omlijsten, en een rg prach11) zelfonderzoek over en verweet mij het tige oranjeboomen.hun weeldekarakter toonen,
°ord voetreisje toch te veel a la Mark Twain is het gezicht verrukkelijk mooi.
?P te vatten. Aan Mark Twain is dat geoor- Franeoise d'Aubigné liet bij haar sterven
.?°fd. Hij is een talentvol humorist, maar de heerlijkheid Maintenon na aan hare nicht,
,* heb dit excuus niet, en ik moet nog be- die met den hertog van Noailles huwde, en
dat ik den eersten dag veel gereisd sinds dien tijd is het kasteel onafgebroken in
*ad, maar niet te voet, en den tweeden dag het bezit der familie De Noailles gebleven,
,6el te voet was gegaan, maar niet gereisd die daar zjj niet emigreerde, hare goederen
/*d. Hoe aanlokkelijk Chartres ook mocht niet verbeurd verklaard zag. Juist thans verezen op den kerkelij ken feestdag, ik besloot toeft de jongehertogvan Noailles, nog een knaap,
?°ete te doen en den volgenden morgen de met zijne moeder op het kasteel, zoodat ik
voetreis te aanvaarden. Thans, nu ik het niet in alle détails heb kunnen bezien,
durf en geen pelgrimstocht heb kunnen doen naar
j?-ib 20 kilometer te voet heb afgelegd, dezer
de plek waar Racine zijn Esther voor de
opschrift
met gerust geweten het
pupillen van madame De Maintenon dichtte.
herhalen.
Toch liet men mij toe het bezichtigen der
i Tevreden over de stad, tevreden over het
°tel, tevreden over het kostelijk weer, niet groote gaanderij die den linkervleugel van het
het landschap kasteel met de kapel verbindt, en evenals te
k veel zon maar genoeg om
? tinten, niet te veel wind maar genoeg om Versailles Louis XIV veroorloofde van uit
jL warmte te temperen en geen regen, verliet zijne vertrekken zonder trappenklimmen in
Chartres langs den prachtigen boulevard statigen stoet naar de godsdienstoefening
ier Charbonniers, een heerlijkefdichtbegroeide te gaan.
rj|-n die als wandelplaats dient, tijdens de De zaal is rijk opgetrokken. Een mooie
van den zomer. vloer, een mooi plafond, kostbare draperieën
v^itaireruemuziekuitvoeringen
ik het eigenlijk bij de vensters; de muur is geheel bedekt met
ging
la
Brèche
de
de
n*i
uit, langs de kapel die hier opge- portretten der Noailles, van den grondlegger
}^t is ter herinnering aan een der wonderen van het geslacht, die aan den eersten kruisï?r Vierge noire. Toen tijdens den oorlog der tocht deelnam, tot 1840. Andere schilder?ugenoten Chartres even katholiek als thans stukken stellen groote daden door de Noailles
l?.°l' den prins van Condé werd belegerd, en verricht voor, maar kwam het omdat die daden,
?Ö reeds op deze plaats een bres in den muur veldslagen en zeegevechten bij mij hoegeSi geschoten, waardoor de stad open voor naamd geen herinnering en bekende geschiedniet, maar trok kundige feiten wakker maakten, kwam het
{?"--»- lag, bestormde hijaf, haar
zonder
dat men hier- door de wat al te pompeuse samenstelling van
?**-* zijn kettersleger
kon
dan de het geheel dat de grootvader van den tegengeven
uitslag
.°°r een anderen
woordigen hertog nu 30 jaar geleden, deed
NotreDame
van
tusschenkomst
Chartres, Een steenen biug over de Eure vervaardigen, ik betrapte mij bij het heengaan
" aar ter eere van den feestdag alle wasch- dat ik weinig eerbiedig uit de Cloches de
en fabrieken rustten, bracht mij Corneville het air „voici la salie de nos
1
de voorstad der Tilles Dieu en van daar ancètres" neuriede.
Ik zocht mijn hotel weder op; het is een
de hoogvlakte van Beauce. Te St. Presse
haar
kronhotel, maar wel wat landelijk. Zoo heeft
goed
nu
over,
l"--* ik de Enre weder
niet
oever
het
alleen den weinig deftigen ingang,
vervolgend,
rechter
bed langs den
wegen
dien
ik
Chartres reeds opmerkte, maar zooonderhouden
te
zoo
door
prachtig
l"
am ik via Chartainvilliers over de hoog- wel de eetzaal als de trap die naar de logeerkamers leidt, zijn alleen bereikbaar door de
ste hier aan.
dag
van
dezen
keuken. Gelukkig is het eten goed en hinAvonturen heeft mijn reisje
ft'6t
daarvoor
niet
dert die etenslucht u dus weinig, maar wat
opgeleverd. Het terrein is
Franlezers van het feit, dat dit overizeggen
door
de
meeste
gehikt. De Beauce schilderachtige ge- gens zeermgne
voldoende
hotel, het meest onontals een der minst
een beerlijke, de W. C, mist?
noten van hun land gekenmerkt, is voorEinuandsch oog een vertrouwd gezicht.
d?
met slechts
jSlqos strekt het vlakke land uit.
Weinig
i^te glooiingen zich voor u
maar
rotsen,
geen
v0o«nen en in 't geheel
i^chtbare velden, meest alle voor den graanPretoria, 29 Juli.
lo.uw bestemd. Geen plekje is hier woest ge*e». De kanalen van het Hollandsche land- Verleden jaar werd voor een waarde van
want wij zijn op een hoog- ongeveer zes millioen ponden st. aan goeYl-fP ontbreken,
maar deren in de Z.-A. Republiek ingevoerd. De
ste, even vlak als het polderland,
zien
kan
wan- dezer dagen gepubliceerde officieele opgaven
l> veel hooger, zooals men
er de weg u een blik gunt in de smalle hebben doen zien dat gedurende de| eerste
de totaal-invoer een waarde
6 6P6 gleuf waardoor de onbevaarbare Eure helft van 1895
de
is
£
4,135,035
afwezigheid
vertegenwoordigde, met
Wat
van
u ook opvalt,
v °omt.
in
woorden,
i*o
Evenals
Normandië
andere
dat
verwacht kan worden
runderen.
weidende
ljoü|it men hier het vee op stal, doch de dat de invoer gedurende dit jaar meer dan
j %°eren van Beauce zjjn geen groote veehouders acht millioen p. st. zal bedragen en dus die
van 1894 verre zal overtreffen!
&ls die der Normandische grasvlakten.
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Brieven uit de Z.-A. Republiek.
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Ïïitgevers-Directeuren:

Auffustufi ISAS.
QEBROEDEES DIEDEBICÏÏÖ-

Gemengde buitenlandsche berichten.

Gelijken tred met deze verhoogingen houden natuurlijk de invoerrechten, die een hoofdTe Mülheim a. R. zijn Zaterdagüvcnd
bron der staatsinkomsten vormen. Die rechten
bedroegen over het afgeloopen jaar £ 463,591; ernstige ongeregeldheden voorgevallen. Reeds
sedert een week heerschte er verbittering
de tijd schijnt niet meer ver af dat Z. A. Republiek jaarlijks meer dan één millioen ponden tegen de Keulen —Mülheimer stoomvaartmaatschappij, die om een concurreerende maataan invoerbelasting zal heffen.
Onder al die ingevoerde goederen bekleedt schappij afbreuk te doen, het tarief verminderd
het hoofd: „machinerieën'\ die erg licht belast had van 20 tot 5 pf.; het volk koos partij
zijn, een verblijdend belangrijke plaats. In voor de nieuwe maatschappij. Zaterdagavond
zes maanden tijds is de Transvaalsche indus» trachtte een talrijke menigte het landen van
trie verrijkt met een waarde van £ 870,000 de booten der oude maatschappij te beletten.
aan werktuigen en daarmee gelijkstaande voor- Het kwam tot een botsing; de menigte groeide
werpen, terwijl aan spoorwegmaterieel voor tot duizenden aan, en de politie was genood£ 171,234 werd ingevoerd en aan ijzer- en zaakt de hulp der gendarmerie in te roepen.
Toen de gendarmen eenige schoten in de
metaalwaren voor £ 242,000.
lacht losten, volgde er een bombardement met
groote
Maar ook weelde-artikelen zijn [in
modesteenen. Twee-en-twintig agenten, een comverbruikt;
galanteriehoeveelheden
en
waren ten bedrage van £ 222,000, gedistil- missaris en de plaatsvervangende burgemeestsomleerd £110,000, champagne £17,000, bier er werden door steenworpen
dat
naar
zij
hospitaal
het
£ 20,700, gemaakte Meeren £ 265,000, meubelen migen zoo ernstig
en huisraad £ 76,784, rijtuigen £ 72,000, moesten gebracht worden. Velen van het
sigaren £ 21,100, suiker £ 46,000, wijnen publiek maakten op gevoelige wijze kennis
£ 46,000. Neemt men in aanmerking dat de. imt de sabels der politie-agenten en een groot
blanke bevolking der Z.-A. Republiek lang aantal werden in hechtenis genomen. Later
geen 150,000 zielen telt, dan mag veilig uit hoorde men tierendo benden door de straten
bovenstaande getallen de conclusie worden trekken en schoten vallen. De landraad heeft
getrokken dat het materieele leven in de om militaire hulp geseind, daar men vreesde
Transvaalsche middelpunten der business- dat de ongeregeldheden zich Zondagavond
beweging lang niet gebrekkig is en zonder- zouden herhalen.
Een eigenaardig incident heeft zich voorling afsteekt bij de romantische begrippen
idylische
van agrarischen eenvoud en
goud- gedaan aan de Duitsch-Fransche grens bjj
velden-simpelheid die nog door zoovelen in Amanvillers, waar een gedenkteeken staat ter
Europa aan onze Z.-Afrikaansche menschheid eere van Duitsche gesneuvelden. Een aantal
oudstrijders van 1870 uit Darmstadt trokken
worden toegeschreven.
daarheen, maar vonden op de grens een comIntusschen moet men niet denken dat de missaris van politie met gendarmen, die hun
gevaarlijke kant van de steeds hooger wor- gelastte, de gekleurde linten van de mededende hoeveelheden van ingevoerde goederen gebrachte kransen te verwijderen. De Duithier te landemiet iten volle erkendlwordt, zoo al schers wilden hieraan voldoen, maar verzochniet door den koopmanstand die rijk wordt onder ten, het gedenkteeken te mogen photographeehet bestaande stelsel, maar dan toch door de ren met de kransen. Dit werd onmiddellijk
regeering van Paul Kruger, die door het toegestaan. Nadat de photographio was gekrachtig beschermen van nationale industrieën maakt, deden de oudstrijders de linten van
er naar streeft het land tegen uitputting te de kransen af en gingen ongemoeid heen.
De afloop van dit incident is wel een bewijs
beschermen. Immers, het eenige Transvaaldus,
goud,
sche uit voer-artikel is
een artikel
dat aan beiden zijden de goede wil bestaat
dat door zijn wegvloeiing het land verarmt en om botsingen te vermijden.
voordeel aanbrengt voornamelijk aan den buiZaterdag vertrokken uit Parijs 11,000
tenlandschen aandeelhouder en fabrikant. bedevaartgangers naar Lourdes, en op verPresident Kruger heeft, trots krachtiger tegen- schillende stations aan de lijn sloten zich nog
stand van het Britsche shopkeepers-eïemeot 9000 personen daarbij aan. Dit is de grootste
en Manchester-dom, reeds verschillende indus- bedevaart die ooit naar Lourdes gemaakt is.
trieën inheemsch gemaakt en tot bloei gebracht.
De regeering van Baden heeft aan den
Voortdurend poogt hij nieuwe industrieën her- heer Bebel verlof geweigerd tot het houden
waarts te roepen en aan te moedigen, hetzij door van een openbare vergadering te Neumühl.
middel van monopolies, hetzij door bescherAangezien de afgevaardigde ook te Straatsmende invoerrechten of premies. Voor een burg geen
gelegenheid voor een vergadering
cultuur-staat mogen zoodanige middelen be- vindt, verkeert hij in de onmogelijkheid voor
denkelijk wezen, voor een jong land met zjjne
jj
kiezers, op te treden.
economische verhoudingen als de Z.-A. RepuTe Altenburg werd dezer dagen het
bliek zijn ze een zegen en een belangrijke
50-jarig dienstjubileum herdacht van hertog
factor tot vooruitgang.
Ernst van Saksen-Altenburg. Tal van offigasten van den Hertog aan
Een door een monopolie beschermde nij ver- cieren waren de
dat
ook door vertegenwoordigers
feestmaal,
een
heid is b. v. onze dynamiet-induslrie, waarbij
keizer
Wilhelm
en eenige vreemde hoven
van
ook Nederlandsch kapitaal betrokken is, althans
De
parade, waarbij de
werd
bijgewoond.
was. Die industrie heeft een, ofschoon kort,
der troepen optrad, werd
inspecteur
als
Hertog
dan toch fel bewogen verleden en een prachtige
toekomst. Oorspronkelijk aan een Fransche door zeer fraai weder opgeluisterd.
De herdenkingsdag van den slag bij
maatschappij ter exploitatie toe vertrouwd, die de
is
Gravelotte
werd gisteren gevierd met de inheeft,
gestuurd
ze
zaken jammerlijk in de war
van
den toren op het plateau, waar
consortiwijding
gekomen
machtig
thans in handen
van
de slag werd geleverd. De staatssecretaris
um waarbij Nobel's trust, alsmede Duitsche dynamiet-combinaties, betrokken zijn. De&Euro- Von Puttkammer, de onder-staatssecretaris
peesche zetel der gereconstrueerde maatschappij Schraut, generaal Haeseler, commandant van
is nu te Hamburg gevestigd onder leiding van het 16de legercorps, de vertegenwoordigers der
den heer Philip, voorzitter en Bourne, secre- civiele en militaire autoriteiten en een groote
taris der onderneming. Te Pretoria wordt de menigte, die wel op 30,000 personen geschat
maatschappij vertegenwoordigd door den heer mag worden, woonden de plechtigheid bij.
L. G. Vorstman, die met groote bekwaamheid De gouverneur van Metz droeg uit naam van
zijn zware taak vervult. Die taak vereischt het comité het gedenkteeken over aan de
niet alleen omvangrijke administratieve talen- autoriteiten. Het was aan Fransche militairen
ten maar ook diplomatieke gaven en een ruime verboden de grenzen te overschrijden.
beschikking ever kennis van menschen, talen
De werkstaking te Carmaux is nog niet
en plaatselijke toestanden
geëindigd, maar heeft integendeel een ernstiger
is de Z. Afr. Mg. aanzien gekregen. De heer Rességuier, presiSindsfeen paar maanden
bezig
een nieuwe dent van den raad van beheer der giasfastoffen
ontplofbare
voor
fabriek op te richten nabij Johannesburg. brieken, had de werkstakers doen weten dat
Deze fabriek werd eergisteren vereerd met hij bereid was allen weder in dienst te nemen,
een bezoek van president Kruger en de behalve de leiders, en dat hij het hoogste
Volksraadsleden die per specialen trein daar- loon wilde geven dat in eenige glasfabriek
heen gespoord waren. Om een denkbeeld te in Frankrjjk betaeld wordt. Zondag heeft
geven van deze nieuwe onderneming, kan een deel der werkstakers in een vergadering
ik niet beter doen dan het volgende uittreksel over dit voorstel beraadslaagd; er werd bete geven uit den toost, door den heer Vorst- sloten, de werkstaking voort te zetten. Dit
man gehouden bij het einde der lunch welke besluit hebben de werklieden ter kennis gehet bezoek der hooge gasten besloot.
bracht van de directie in een schrijven, waarin
„Uwe tegenwoordigheid hier is mij een be- zij den administrateur beschuldigen, hun op
wijs van de groote belangstelling der voor- het loon te willen beknibbelen en hen te
mannen van de Z. A. Republiek in de natio- willen beletten, deel uit te maken van een
nale Transvaalsche industrie, meer bijzonder in syndicaat; zij verklaren ten slotte dat zij
een der takken van nijverheid die van onbe- liever met vrouw en kinderen van honger
rekenbaar gewicht is in don vooruitgang des willen sterven, dan hun leiders te verraden.
lands.
De socialistische afgevaardigde Jaurès heeft
„Gij hebt u kunnen overtuigen van den ernst een beroep gedaan op de socialisten van
waarmee mijn maatschappij haar taak opvat Frankrijk en zal met zijne partijgenooten in
en het zal u thans niet meer als overdrijving de Kamer meetingen houden in verschillende
in de ooren klinken wanneer ik u ala Gede- plaatsen en overal inschrijvingen openen ten
puteerd Voorzitter der maatschappij meedeel bate van de werkstakers.
dat deze fabriek de omvangrijkste en grootste
Naar aanleiding van de ontevredenheid over
zal worden van alle thans, waar ook bestaande de loonen geeft de Temps een overzicht
dynamiet-fabrieken. Bij de inrichtiog dezer van hetgeen de zeven arbeiders die aan het
fabriek is rekening gehouden met de laatste hoofd der beweging staan, verdiend hebben
vorderingen der chemiese wetenschap en de in het eerste semester van dit jaar. Hieruit
nieuwste uitvindingen op meohanies gebied, blijkt, dat van de 180 dagen Charrier, die
omdat wij ten volle de eischen der tegenwoor- het meest gewerkt heeft, 152 dagen aan den
dige Transvaalsche mijn-industrie beseffen en arbeid was en Baudot, de werkman wiens
vast besloten zijn om die hooge eischen ten ontslag de oorzaak werd van het geschil, slechts
volle te bevredigen. Het verheugt ons daarom 104, terwijl de verdiensten liepen van fr. 10.04
de medewerking te bezitten van de zeer be- tot fr. 8.88. Een goed werkman, die weinig
kwame specialiteiten, de heeren Hoenig, verzuimt, wat geheel van eigen wil afhankeCarstens en Krieger, thans in uw midden lijk is, kon dus een loon maken van meer
aanwezig, ten einde de fabriek tot een com- dan 10 francs per dag.
pleet succes te maken.
De herinneringsdag van Mars la Tour
„Ik wensch de heeren op het hart te drukken, is met bijzondere plechtigheid herdacht in
naar ik hoop
over een
dat, wanneer zij
vele kerken in Frankrijk.
jear wederom met ons de definitieve voltooiing
Keizerin Friedrich zal den 18en October
dezer groote onderneming zullen inwijden, zij
van het gedenkteeken bij Wörth
de
inwijding
meer
de plek niet
zullen herkennen, omdat
er dan een uitgebreide stad zal verrezen zijn bijwonen.
—p De
Engelsche regeering heeft, volgens
met een bevolking van mogcljjk 2000 zielen.
Petit
Bleu, besloten Cornelius Herz op
Ik behoef u niet te wijzen op de voordcelen den
voeten
te stellen. Echter zal de politie
vrije
die daaruit voor dit ons laud zullen ontstaan.
niet
uit
het oog verliezen en hem behem
„Eerst nadat duidelijk gebleken was dat
het
grondgebied te verlaten.
Engelsche
letten
in
uwe medewerking tot de oprichting en
dinamietTe
Londen
zrjn weder berichten ontvanstandhouding eener Transvaalsche
industrie vast verzekerd was, niettegenstaande gen omtrent de vervolging der Armenische
de voortgezette oppositie van derden, die door Christenen. Niettegenstaande den treurigen
onjuiste voerstellingen ons aan uw gewaar- toestand in het district Sassoen worden de
deerde steun trachtten te berooven, eerst toen belastingen onverbiddelijk streng geïnd. De
mochten wij er in slagen de groote kapitalen ontvangers gaan met geleide van gendarmen
te vinden welke veor een onderneming als rond en laten de boeren die niet betalen kundeze benoodigd zijn. Ik vertrouw dat, na nen, afranselen. De Koerden hernieuwen hunne
hetgeen door u heden aanschouwd is, gij allen aanvallen en er hebben weder gevechten tusovertuigd zijt hoe wij te goeder trouw onze schen de boeren en deze troepen plaats gehad.
taak opvatten om de dinamiet-industrie te
He keizer van Rusland heeft prins
maken tot een werkelijk nationale industrie. Mirko, den tweeden zoon van den vorst van
Montenegro, tot luitenant in een Russisch
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regiment benoemd.
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ingénieurs
—spoorwegmaatschappij

en teekenaars van
dn
Midi zullen 28
de
vertrekken
met het
Augustus naar Massoeah
rcp'-rb'ïreidende werkzaamheden te verrichten voóf -305 aanleg van een spoorweg
van Saati naar Gniftda- ■*»-» afstand van ongeveer 34 Kilometer.
De koningsgezinde' partij iv Hawai is
nog steeds niet tevreden met den loop der
dingen. Er worden in de Vereenigde Staten
in het geheim voorbereidselen gemaakt voor
een expeditie. Men zou een schip gehuurd
hebben, dat wapens en ammunitie naar Hawaï
zou brengen. Zelfs wordt beweerd, dat 2000
man zijn aangeworven met het doel het otide
gezag op Hawü.' t 9herstellen. Onder de
aanhangers van de gewezen koningin bevinden
zich vele zeer rijke Hawaïers, <ii<! v-'-oïtdurend
reizen naar Amerika maken.
De naamdag van den Paus, St. Joachim,
is Zondag in het Vaticaan gevierd. De Paus,
die thans 86 jaar telt, heeft de gelukwenschen
van tal van hooge geestelijken ontvangen en
zich ruim oen uur met hen bozig gehouden»
sprekende over de verhouding der geestelijke
en wereldlijke machten in Italië.
De Newyorksche correspondent van de
Times vestigt er de aandacht op, dat de postdienst van Amerika naar Engeland zooveel
beter geregeld is dan van Engeland naar
Amerika. Deze week b.v. vertrekken uit NewVork zes stoomschepen naar Engelsche havens,
en allen nemen een Amerikaansche mail mede;
de Engelsche post-administratie geeft aan
slechts twee van deze schepen op de terugEen ïfj-izl

doe?

—

—

—

reis brieven mede. New-York verzendt zijn
brieven met de schepen die de post vermoedelijk het snelst op hare bestemming zullen bezorgen, onverschillig welke de nationaliteit der
schepen is; in Londen daarentegen houdt men
slechts rekening met de belangen van twee
stoomvaartmaatschappijen, aan welke het monopolie is verleend; om de handelsbelangen

—

Japan en Siam.
Bij eene „verklaring van vriendschap" van
26 pSeptember 1887, wordt bepaald, dat, in
afwachting van de ratificatie der overeenkomst
die tusschen de in het opschrift genoemd©

landen hangende is, de onderdanen van d©
eene mogendheid op het grondgebied van de
«■mderfl, en omgekeerd, dezelfde rechten en
voo'f**e-?btefl zullen genieten, welke aan de
meest begrrasiigde natiën worden toegestaan
Nu tusschen China en Japan vrede gesloten
is, beginnen zich de Japansche onderdanen
in Siam weer te roeren in deze zaak en dringen zij er bij hunne Regeering op aan, ihunno
rechten in Siam behoorlijk te doen omschrijven. En met het oog hierop hebben zij aan
den Japanschen minister van buitenlandsche
zaken verzocht om, zoolang nog geen Japansch consul te Bangkok benoemd is, den
vertegenwoordiger van de eene of i andere bevriende mogendheid te verzoeken hun bescherming te verleenen.
De te Bangkok verschijnende Siam Free
Press verneemt, dat de keuze der Japanhierbij gevallen is op den heer R. C.
nti/a
Keun van Hoogerwoerd, consul-generaal der
Nederlanden in Siam.
„Wij hebben alle reden om te gelooven,
vervolgt het blad, „dat eene betere keuze dan
vanden consul-generaal der Nederlanden niet
gedaan kon worden.
„Het kosmopolietisehe karakter van den heer
Keun wordt door allen erkend, en zijne ervaring van het verre Oosten en zijne bewoners
is waarschijnlijk eenig onder de vertegenwoordigers der vreemde mogendheden in die streek.
Voeg hierbij het vriendelijke karakter en d«
heuschheid van den Nederlandschen consulgeneraal, en men heeft een vertegenwoordiger
naar het hart der Japanners, iemand die
hun ongetwijfeld allen bijstand en bescherming
verleenen zal, welke in zijn macht ligt".
Voortgaande met den Nederlandschen consul-generaal te prijzen, doet de Siam Free
Press nochtans tegelijkertijd uitkomen, dat
de staf van het Nederlandsche consulaat veel
te klein is.
Er zijn, gelooft het blad, geene consulaten
in het Oosten, waar zoo veel werk wordt gedaan met een zoo onvoldoenden staf van ambtenaren; en de zaken der Japanners er nog
bij te nemen, die spoedig vijf- of zeshonderd
man sterk zullen zijn, zal onmogelijk zijn.
„De heer Keun, besluit de Siam Free Press.
„is ongetwijfeld zeer beieidwillig en verlangend
om iedereen te helpen, maar men moet niet
te veel van hem vergen, noch van zijn goed

bekommert men zich niet, zegt de correspondnnt. De New-York, van de American Line,
vertrok 10 Augustus uit Southampton en
kwam Vrijdag te New-York aan ; als
haar de
de Engelsche postadministratie
mail had mede gegeven, zouden de brieven
nog bijtijds zijn aangekomen om met de
booten die Zaterdag vertrokken beantwoord te
worden. De Engelsche mail werd aangebracht
met een boot van de Cunard-lijn, die eveneens op 10 Augustus uit Liverpool was vertrokken ; de brieven werden echter te laat besteld om nog Zaterdag beantwoord te kunnen
wordeD. De kooplieden moesten nu wachten karakter misbruik maken".
tot Dinsdag en verloren dus drie dagen. De
correspondent betoogt de noodzakelijkheid dat
Pensioen voor gemeente-ambtenaren.
daarin verandering gebracht worde.
In de vergadering der Vereeniging van gemeente-secretarissen in de provincie Groningen
is de pensioenquaestie van secretarissen en
ambtenaren ter secretarie behandeld.
Het bestuur herinnerde aan het in de vorige!
Blinden.
besluit om een adresOmtrent het internationaal congres tot be- vergadering genomen
op het getouw te zetten ter bekovordering van het onderwijs en de opvoeding beweging pensioen
van rijkswege. Vanwege
van blinden te München gehouden, deelt de ming van
worheer L ende r i k nog het een en ander aan den Ned. Bond van gemeente-ambtenaren
van
een
oprichting
tot
gedaan
den pogingen
het N. v. d. D. mede.
van
een
bij
overlijden
uitkeering
De directeur Moldenhawer uit Kopenhagen fonds tot
ambtenaar.
brak een lans voor de verzorging van op lateren
leeftjjd blind geworden personen. De vergadering
Ingekomen was een schrijven van de Zeenvrtchö
was het met den spreker eens, dat behoefte bestaat Vereeniging onder bijvoeging van de statuten
aan de oprichting van bijzondere inrichtingen voor
en het huishoudelijk reglement. Het doel der
hen die op lateren leeftijd blind worden.
Ook in ons vaderland zijn personen, die oplateren vereeniging is mede pensioensverzekering aan
leeftijd blind werden, voor geestelijken arbeid be- de leden. Om echter eene voldoende jaarlijkhouden gebleven, door mede redigeeren van dagbladen, sche uitkeering te kunnen verzekeren, niet
tijdschriften, door het geven van conversatie-lessen
de ambtenaren zelven, maar ook aan
int alen, als repetitor van verschillende vakken, enz. alleen aan
acht zij eene vereeniging in
weduwen,
volhunne
vervolgens
de
Met algemeene stemmen werd
gende motie ten opzichte van den sehooldwang, door eene provincie te klein; zij noodigt daarom
den directeur M e ek e r, uit Duren, voorgesteld, aan- uit ook in Gronina*pn een pensioenfonds op t©
genomen: //Het achtste blindenleeiaars-congres acht
op de leest van het hare.
het tot het verkrijgen van onderwas en vorming van richten, geschoeid
der
Het bestuur
(Gron.) vereen, meent dat op
den blinde en tot het bevorderen van hunne beschastaten,
waar
1
noodzakelijk,
dat in alle
ving voor
het besluit van Juni(adresbeweging voor rijksalgemeene schoolplicht bestaat, de voor onderwijs en pensioen) dient te werden teruggekomen. Uit
beschaving vatbare blinden, die den leeftijd vau het
van den minister van B. Z. bij
naar school gaan bereikt hebben, volgens de wet de houding
overhandigen
van het adres-Prinsen c.s.
het
verplicht worden tot het bezoeken van speciale inrichtingen voor onderwrjs an opAoeding, en dat tot is wel gebleken, dat de Regeeing ongeneigd
opneming van alle voor ontwikkeling vatbare blinden is mede te werken en zich op het standpunt
zulke inrichtingen in voldoend aantal en grootte op- plaatst, dat de secretaris pensioen moet bekomen
gericht en in stand 'gehouden worden."
Eveneens werd door het congres de wensch uit- van de gemeente, als zijnde gemeenteambtegesproken, dat door de besturen van blindeninrich- naar. Wel is veel werk aan de secretarie voor
tingen zorg werd gedragen voor een rationeele con- de uitvoering van rijkswetten, maar dit neemt
trole van een oogarts, ten einde de nadeelige gevol- niet weg dat de ambtenaar is en blijft in dienst
gen van oogziekten op te heffen, of deze ten minste
tot de geringste afmeting te beperken en besmetting der gemeente, waarvan het bestuur heeft eene
te voorkomen.
tweeledige roeping: het eigenlijk bestuur der
Als plaats van bijeenkomst voor het con- gemeente en de uitvoering van hoogere begres, in 1898 te houden, is Berlijn-Stieglitz velen.
Het komt het bestuur gewen scht voor te
aangewezen, terwijl Breslau voor 1901 in aantrachten
een pensioenfonds op te richten en
merking kwam.
met Zeeland samen te werken.
mogelijk
zoo
tentoonstelling
Omtrent de
van leermiddele n
Het bestuur vertrouwt dat de gemeentebeschrijft de heer L, het volgende:
In de eerste plaats verdient vermelding de druk sturen zullen geneigd zijn mede te werken en
en persmachine van F. Hinze, tot het drukken van zal bij aanneming van dit zijn voorstel eene
Brailleschrift aan beide zijden van het blad, tusschen buitengewone vergadering beleggen ter bede regels en tusschen de punten. Hierbij zij vermeld, handeling dezer zaak.
dat, de druk van het Evangelie van Johannes door
Mocht de Regeering later van meening
de firma Enschedé en Zoon te Haarlem (ik had een
exemplaar medegenomen), niet alleen de concur- zijn, dat de pensionneering van de secretarissen
rentie met net buitenland kan doorstaan, doch en de A. t. S. bij wet behoort te worden
zelfs duidelijker was: de letters stonden meer en
en ten laste van den Staat genomen
relief. Dit werd door velen erkend. Verder zag ik, geregeld het eventueel op te richten fonds
behalve een aantal type-writers, een Hall-machine dan zal
Het bestuur
voor Braille-schrift, uit Chicago. Deze machine wordt kunnen worden opgeheven.
behandeld als onze Éemington-schrü fmachine en levert, vreest, dat anders de zaak, die niet moet
in plaats van de Latijnsche type, de Braille-type.
in jaren niet zal worNu ik toch aan de schrijfmachine ben, is het mij worden uitgesteld, nog
den
geregeld.
een aangename taak melding te maken van het
Na bespreking werd conform het voorsucces, dat onzen landgenoot, dr. J. Nord, eerst aanwezend officier van gezondheid te Geertruiden berg, stel besloten.
uitvinder van den kotographe, ten deel viel. Ik had
twee machines medegenomen en omringd door een Broederschap
van Candidaat-notarissen.
groot aantal belangstellenden, verklaarde ik de bede Broederschap te
vergaderde
over
de
Gisteren
handeling er van; allen waren verbaasd
door mij verkregen resultaten en verklaarden, dat ze Assen onder voorzitterschap van den heer
voor ben, die op lateren leeftijd blind waren ge- N. J. Verkoren van den Haag. De heer mr.
worden, geen practischer werktuig hadden gezien. M. W. Treub, de afgetreden redacteur van het
Toen ik hun zien liet, dat ik, door middel van meta- officieel
orgaan der Broederschap, werd tot
len schrijfletters, den kinderen eerst goed de vormen
daarna
en
ze
eerelid
benoemd.
prentte,
in
het
geheugen
van de letters
langzamerhand de letters liet teekenen er. schrijven
De voorzitter bracht hulde aan den heer
zestal jaren den
om zoodoende, na verloop van een
die tien jaren lang werkzaam was
Laboyrie,
duidelijke
hand van
tijd, dien wjj, zienden, om een
als
administrateur
van het officieel orgaan ten
toch
ook
schooljaren
in
onze
verkrijgen,
schrijven te
schrift
te
laten
loopend
der
Broederschap.
gewoon
nutte
Medebracht hij hulde
noodig hadden —hen in
schrijven, waren velen over deze schrede, voorwaarts aan hetgeen de heer ïreub voor de Broedergedaan op het gebied van de ontwikkeling van het schap heeft gedaan.
Geduld en volharding
blinde kind, hoogst voldaan. factoren
Is er een nieuwe geest gevaren in den
op den voormoeten hierbij als de grootste
grond staan. De groote Braille-puntletter, die ik op kring, welke het notariaat omvat, dan is dat
het instituut als begin-oefening in het lezen heb in- te danken aan den heer Treub.
gevoerd, werd als iets nieuws voor hen en om den
De heer Treub zeide dank voor de onderzeer practischen zin met welgevallen beschouwd; ook
had ik een aantal artikelen, die door mijne blinde scheiding.
meisjes op de gewone naaimachine waren genaaid,
Aan de ordo kwam hierop de bespreking
tentoongesteld.
van de noodzakelijke wijzigingen in de beHoewel het door het instituut tentoongestelde
Wetb. bij tweede
uit den aard der zaak niet uitgebreid was (het Blin- palingen van het Burgerlijk
waarover
huwelijks-gemeenschap,
prof. mr. N.
exposeert
op
den-Instituut
onze tentoonstelling en
mocht daar den hoogsten prijs, het Eerekruis, ver- K. F. Land en mr. H. J. Koenen praeadvies
krijgen), zoo maakte Nederland onder de andere lan- hadden uitgebracht, terwijl prof. Hamaker aan
den een groot figuur.
had deelgenomen. Van
Verder was hoogst interessant de inzending uit het schriftelijk debat
Ulzach van relief kaarten vaD de verschillende lan- deze drie personon was nu alleen mr. Koenen
den der wereld; de afbeelding in metaal op '/n der aanwezig. Het vraagpunt werd iv twee gegrootte van zuig- en perspompen, afbeeldingen van deelten gesplitst. Over het eerste gedeelte
fabrieken en blinden-instituten; teekeningen in relief werd het woord gevoerd door de heeren mr,
van de dieren- en plantenwereld; voorwerpen ten
Borret, lid der Tweede Kamer, Miseroy, mr.
dienste van het onderwijs in terra-cotta enz. enz.
Treub, mr. Koenen, en den voorzitter.
BIN ENLAND.

—
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ALG^IEEI^HAyDELSBLAD^ vau
Met 30 tegen 7 stemme» werd ontkennend
geantwoord op de vraag: Moet beperking van
het voordeel, dat latere echtgenooten, bij
aanwezigheid van voorkinderen, uit het vermogen van den hertrouwde genieten mogen, ook in het vervolg in de wet behouden blijven? en bevestigend met 27 tegen 9
stemmen de vraag: Is dan mogelijk en wenacholijk geheele en onvoorwaardelijke afschaffing ?
Tot lid van het hoofdbestuur werd gekozen
de heer H. Versteegh Meulernans, te Scheve-

ningen.
Vervolgens kwam in stemming een vraag
van den heerMiseroy: Is het ook wenschelijk,
dat bij tweede en verder huwelijk bij het besta-in van voorkinderen alle gemeenschap van
goederen is uitgesloten, zoodat de beantwoording dor voorgaande vragen alleen gelden
moet voor het geval, dat eenige gemeenschap
van g-cederen is bedongen? De vraag werd
met 30 tegen 4 stemmen ontkennend beantwoord.

van Vugt, id.; L. Quak, Rotterdam; C. Regoor, Dordrecht; A. Elbrink, Deventer; A. J. Temmink, id.;
Bij kon. besluit van 15 dezer no. 18 is G. Klinkenberg, Zwolle.
aan den heer mr. T. M. C. Asser, op zjjn
Examen Duitsck (M. O.)
verzoek, eervol ontslag verleend uit de be's-Gbavknhaop. Toegelatou voor akte A. de heer
trekking van Nederlandsch Rijnvaartcommis- M. H. A. Merckelbach.
saris, onder dankbetuiging voor de door hem
Akte gymnastiek {L. 0»)
in genoemde hoedanigheid bewezen diensten
Groningen. Geslaagd mej, A. P. van de Pauwcrt
en is in zijne plaats benoemd de heer W. F. te Haarlemmermeer.
Leemans, inspecteur van den waterstaat
te 's Gravenhage. (Herplaatsing in de Staats-

Nederlandsche Rijnvaartcommissie.

KERKNIEUWS.

courant

wegens misstelling).

Synode*

Vere nigingen.

De Staatscourant van 20 dezer bevat de
bij koninklijk besluit van 20 Juli jl. goedgekeurde statuten der schildersgezellenvereeniging „Gemeenschappelijk Belang", te Delft.
Haar doel is, door aansluiting van vakgenooten, het gemeenschapsleven onder hen te
bevorderen, de belangen harer leden in verband
met het vak te behartigen.
Dit doel tracht zij te bereiken door: at. bet
houden van bijeenkomsten tot het bespreken
van vakaangelegenheden en arbeidstoestanden;
b het onder hare leden verspreiden van nuttige geschriften.
De vereeniging bestaat uit gewone leien,
die tot het huis- of rijtuigschilder vak in betrekking staan, en donateurs. Eerstgenoer*'
deeien in alle rechten der
6.0 8
donateurs tegen ten rr^ ste
f
het recht hebbe- alle yorgßdQ?* ngen der ver .
eenigmg
te wonen; z jj hebben echter
aL.«en èen<? adviseerende stem.

Over hat tweede gedeelte der onderdeelen
1, het meer practisch gedeelte,
voerden de heeren Borret, Treub, de voorzitter on Koenen bet woord. Na uitgebreide discussiën kwam de vraag in stemming:
Moet het geoorloofd voordeel berekend worden:
a. alleen over den door den hertrouwde aangebrachten boedel, of b. over zijne geheele
nalatenschap, respectievelijk zijn geheele vermogen ? Dertig stemmen verklaarden zich
voor a, 5 voor b.
Vervolgens werd gestemd over de vraag:
Ds contributie voor gewone leden is 10 e.
Moet de waarde der aangebrachte goederen
maand. Bovendien stort ieder lid in elk
per
bepaald worden: a. naar het tijdstip waarop
der
maanden Mei en Juni eon extra-bijdrage
zij in de gemeenschap vielen-, o, naar het
vim
15 c. in da kas der vereeniging.
tijdstip van de ontbinding der 'gemeenschap?
halfjaar werdt door den penningmeester
Elk
Drie-en-dertig stemmen verklaarden zich
verslag
uitgebracht omtrent den financieelen
voor b, 4 voor a.
teestand.
Ten slotte werd met 26 stemmen tegen 1.0
De vereeniging is aangegaan voor 29 jaren,
ontkennend beantwoord de vraag: Moet dïtb8 Jan. 1894, en ie &TÉ rechtsaangevangen
bele bevoordeeling zijn toegelaten, derwijze
dat het door de huwelijksgemeenschap geno- persoon erkeDd volger» it Wet van 22 April
ten voordeel niet in mindering komt van het 1855 'SrhL B#.)
voordeel, dat den nf.euwen echtgenoot bjj
President van het Hooggerechtshof
tastament mag worden toegekend?
van N.-I.
Aangehouden werden tot een volgende verBij kon. besluit van 17 desser is de heer
gadering de voorstellen van Noord-Holland mr.
Sti b b e L z n.^ diïefcteür van justi'belreffende de bevordering der promotie van tie inA.Nederlands-êh-indië,
benoemd tot presicandidaat-notarissen. met eenige daarop inge- dent vaa het Hooggerechtshof van Nederdiende amendementen, alsmede een ontwerp- land**ch-Indië.
(St.-Ct.)
regeling op een vacaturefonds, een fonds tot
uitkoop van voor hun ambt niet meer geschikte
Gift.
notarissen. Het hoofdbestuur sal deze voorDe minister van koloniën maakt bekend,
steDeti tevens in ernstige overweging nemen dat hij, onder het poststempel Utrecht 18 dezer,
en het resultaat dier overwegingen voor of ontvangen heeft eene som van fBOOO, ter
op de volgende vergadering mededeelen.
overmaking naar Nederlandseh-Indië. (St.-Cl.)
Aan het hoofdbestuur is opgedragen eene
algemeene enquête te houden, ten einde na te
In het ingezonden stuk van den heer mr.
gaan of de bezoldiging der candidaat-notarissen
V ar f, over een departement van landbouw
A»
In Nederland voldoende is en zoo neen, welke
(zie ons Ochtendblad van 18 dezer), staat:
middelen kunnen worden aangewend om Ac dat boerenhuisjes thans zijn aangeslagen voor
belangen der candidf.at-notarissen te dezer f 700 en
500 belastbare opbrengst, men
zake te bevorderen.
leze : boerenhuizen of hoerenhofsleden.
Als plaats waar de volgende algemeene
vergadering zal worden gehouden, is Arnhem
Het bestuur der Rijkstelegraaf bericht, dat
gekozen. ,
de lijn Saigon-Bangkok en de kabel AccraKotonou hersteld ziïu.
De muntquaestie in West-Indië.
Naar men aan Het Centr. uit Den Haag
Vergaderingen, Dinsdag 30 Augustus.
meldt, is de regeering teruggekomen op haar
Vergadering van medebewoners van den Zeedijk.
besluit, om de Curacaosche muntquaestie ton
~y-2 u. De Roode Leeuw, Vijgendam. Bespreking van
gunste van de arme negerbevolking op te de
belangen der buurt, met het oog op politietoezicht.
losser.. Voorloopig moet de zaak geen voortVereeniging tot Heil des Volks, 40e alg, verg.
gang meer hebben en zal s.yoedig op de lange 10 u. Maison Stroucken.
Dezelfde vereeniging. Openb, vergadering, zelfde
baan geschoven worde-j, oca van daar wellicht
lokaal.
1% u.
in den doofpot terecht te komen.
Het Centr. eerbiedigt de redenen, die den
Uitde„Staatscourant”.
Minister daürtoa hebben kunnen bewegen, Kon. besluiten. Eervol ontslagen de officier van geofschoon sse niet kennende, maar toch meent zondheid Iste kl. b\j do zeemacht G. D. Giesberts,
het blad. de woorden te kunnen herhalen, op zijn verzoek, met 1 Oetober a.s. uit den zeedienst.
ingang van 1 Ootober 1895, aaa den commies
welke, een «.lleszins vertrouwd correspondent bijMet
de Topographische inrichting D. Heyse, op ziin
onlangs schreef uit Curavao:
vi-rzoek, een eervol ontslag uit zijne gemelde betrek„Men is hier vast overtuigd, dat hoe ellen- king verleend, behoudenß zijne aanspraak op pensioen.
Met ingang van 1 Sept. a. s. benoemd tot leera^r
dig die toestand (het rijzen eu dalen van de
de scheikunde aan de Koninklijke Militaire Acate Curacao gangbare munten naar wille- in
demie, de heer dr. C. H o i t s e m a, th-ins leeraar aan
keur van eenige geldmannend ook is, en hoe die inrichting: aan den heer J. N. T. Buin i n g,
de ongelukkige negers er ook door uitgemergeld leeraar in het handteekenen aan die Academie, met
van 16 Sept. a. s. een eervol ontslag uit
"worden, nimmer eenige doortastende maatregel ingang
gemelde betrekking verleend.
Van vraagpunt

veree^
,

’

-zal genomen worden om er een einde aan te
maken. De Koloniale Raad ondergaat daarvoor veel te veel den invloed van de woekeraars, die van dezen staat van zaken proliteeren,
on men zal alles aanwenden, om zich deze
voordcelen, al zijn zij no^ zoo immoreel verworven, niet te laten ontnemen."
Heeft de Regeering van die woorden kennis
genomen, of zijn zij niet waar ? vraagt Het

Centrum.

Levensverzekering-maatschappij

„'s-Gravenhage."
Bij kon. besluit van 12 dezer zijn goedgekeurd de volgende twee tarieven van
de Onderlinge levensverzekeriugmaatschappij

„'s-Gravenhage", te 's-Gravenhage:
Verzekering van overlevingsrente-weezenpensioen.
De uitkeering gaat in na het overlijden van
don verzorger, zoo de bevoordeelde hem overleeft on duurt voort totdat de bevoordeelde
den leeftijd van 23 jaar bereikt. De premiebetaling houdt op na een bepaald aantal jaren
of bij het overlijden van den verzorger of van
den bevoordeelde. Netto jaarpremie voor eene
jaarlijksche uitkeering van 100 gulden, en
Verzekering van uitgestelde lijfrente (pensioen).

De driemaandelijksehe uitkeering gaat in
zoo de verzekerde den bepaalden leeftijd bereikt en duurt zoolang de verzekerde leeft.
De jaarlijksche premiën zijn verschuldigd
tot de bepaalde leeftijd bereikt is. Netto
koopsommen en jaarpremiën voor eene uit100.
keering van
(St.-Ct.)

’

Stuurlieden-examen.

koopvaardijschepen, zal,

overeenkomstig het bij koninklijk besluit van 17
Juni 1891 vastgestelde reglement voor die
examens, met aanvang van 10 Sept. a. s., te
9>£ uur, zitting houden in het Raadhuis alhier.
In de aanvraag om toegelaten te worden,
welke den voorzitter, den heer J. 11. P. E.
K n i p h o r s t, te 's-Gravenhage vóór 3 September moet hebben bereikt, zal de candidaat,
onder toezending van eenig authentiek geboortebewijs, tevens te kennen moeten geven voor
welke vaart: groote of kleine, voor welk
diploma: zeil of stoom on voor welken rang
hg verlangt geëxamineerd te worden. Mocht
hq het examen volgens een der
programma's
B of m dezelfde zitting nog
een aanvullingsexamen wenschen af te leggen, zal hij
J ook
dit moeten vermelden.
Men zie verder de Staatscourant
van 20
jezer.

Ministerie van tinancièn.
De minister van financii-n maakt bekend
dat op den 17den dezer bij de betaalmeesters
1,725,272.99
in kas was
en dat op denzelfden dag
door de Nederlandsche Bank,
ingevolge art. 1 leis van haar
octrooi aan 's lands kas een

’

voorschot was verstrekt ten

bedrage van

’

van het 2de regiment vesting-artillerie.
Pensioen verleend aan: G. A. Abbema, /1462;
D. V o g e 1 aa r, 334; W. Bos,
1077 's jaars.
Min. betchikking. De minister van marine heeft
den adelborst le kl. J. T. C. van Schreven,
dienende aan boord van Hr. Ms. fregat Johan Willem
Frito, met 21 dezer op nonactiviteit gesteld.

’

’

missie

concludeerde

tot

als overbodig. <■<■"
-"""TJI
advise-*-'
"

. "-""? Tf"voorstel,
Jr°^
-«erping van het
,"everminderheid tot aanneming

.—.ie,
Over de conclusie staakten de stemmen,
zoodat do Baak in een vellende ip-iUing dpnien*» ü

stemmins; zal

T»r,rd'"ü

géfera

dé drae was verder het besluit der Alg. Synodale Commissie omtrent de beteekenis van het woord
-/ontstentenis" in art. G al. 2 alg. regl., en zulks naar
aanleiding van een schrijven van het provinciaal
kerkbestuur van Zuid-Holland en vaneen missive van
het cla9sicaal bestuur ven 's-Gravenhiige dftaroilitreni.
De cooclOofe det rapporteérende commissie strekte
om aant het clasSicaal bestuur van 's-Gravenhage te
antwoorden, dat de vergadering meent, dat de woorAaÖ

den //tijdelijke ontstentenis" in art. 6 al. 2 alg. regl.
geen betrekking hebben op een toevallige afwezigheid en niet tegenwoordig zijn op de vergadering
en daaraan de verklaring toe te v,oeg<-ntd<*tHe Sj*node
het gewensch.t. acht, dit op' elke vergadering zoo
weinig Ciogeiijic plaatsen onbezet blijven. Deze conclusie werd verworpen en daarop werd de handeling
der Synodale Commissie in deze zaak goc Igekeurd.
Daar de vice-president verhinderd is de overige
zittingen der Synode bg te wonen, werd besloten, zijn
secundus, den heer D. van Popta, pred, te I'apendrecht, op te roep->n>

Nid. Mcrv. AerL Beroepen: Te Delft, P. J. van
Melle Jzu., te Nijkerk op de Veluwe; te Haarlem,
A. J. Th. Donker, te Dordrecht; te Oudega, A. Bechger, te Hemmen.
Aangenomen: Naar Abbekerk, door H. Schuttcvaer, te Ursem.
Bedankt: Voor Hooge-Zwaluwe, door J. C. Prins,
te Almkerk en KmmikhoTon; voor Melissant, dool'
"J. H. van 'tHoff, te Den Bommel) voor VGraveInbrekersi
land, door J. W. H. Kalkman, te Alfcn aaü den
Gistefnacht
hebben
inbrekers zich toegang
Rijn; voor Elburg, dooi* J. C. Klomp, te tuinieren.
verschaft
een
villa
tot
&an den Stationsweg
Beroepen:
te
Enschede,
D. J.
Gerief. Kerken.
Wij ers, te Voorburir.
te Bussurn. Een horloge, eenig geld en een
Aangenomen: Naar IJlst, door G. P. Oberman, paar kleedingstukken werden meegenomen.
cand. aan de V. U.
Te Nieuwedam is van Zaterdag op Zondag, door middel van opschuiving van de
ramen, inbraak gepleegd in het Raadhuis.
Aan het Kraiingseheveer zijn op 19 dezer aange- Alleen een otferbusje met eenig geld werd
voerd 119 zalmen (waaronder 33 St. Jacobzalmen), uit de secretaire door den dief of de dieven
die tot Sü c. a/1,30 per V£ KG, zijn verkocht.
medegenomen. Al de kasten waren nauwkeurig onderzocht en overhoop gehaald,
waarbij eebtor niets van hun gading schijnt
Aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te gevonden te zijn.
's-Gravenhage werd gisteren aanbesteed:
Denzelfden nacht is op het naburige Durle. Het verhoogen en verzwaren van een gedeelte gerdam op twee plaatsen ingebroken.
van den dijk lacgs de westzijde der haven te Mid-

ALLERLEI.

VIS CHERIJ.

AANBESTEDINGEN.

delharnis met bijkomende werken, benevens bet verlengen en gedeeltelijk verbreeden van de Steenglooiing op het buitenbeloop van dieu d*jk. Mnute

Bedorven sleeschwaren.
Te Wilp, Twelloo en Voorst, waar
inschrijver:
vele worstl'abrieken zijn, is men zeer
W. 't Hoen, te Alblasserdam voor / 7719.
over de mededeeling, dat veel
2e. Het maken van een biaaltrauur in de haven verontwaardigd
vleesch van onreine, zelfs van gestorven
van Stellendam. Minste inschrijver: P. ScUoondieren zou worden gebezigd voor de worstboom, te Voorburg voor
7865.
fa bricage.
Dat vrosgor veel onrein vleesch naar de
gioote steden
Amsterdam enz.
werd
De wedstrijden te Keulen.
vorvoerd en natuurlijk daar werd gebruikt,
worlt niet ontkend, doch het verscherpt toeMen seint ons uit Keulen, dd. Maandag:
De Hollanders hebben zich heden weer zicht, dat thans overal plaats heeft, heeft dat
kranig gehoudeu. Het 100 K.M. wereld- nu zoo goed als onmogelijk gemaakt.
kampioenschap voor amateurs werd door M.
Gordang gevvonnon in 2 u. 33 min. 4ól/i sec.
Trein 38 der H. IJ. JS. M., van Parijs naar
Tweede was C. Witteveen uit Haarlem in Amsterdam, had gietoren in Rotterdam een
2u. 42 min. 3üs/5 sec. Henie uit Christiania vertraging doordat het postrijtuig warm was
was derde.
geloopen en dientengevolge uit den trein verCordang werd met een lauwerkrans om- wijderd moest worden.
hangen en op de schouders rondgedragen,
Gisteravond ging hier tor stede het gerucht
terwijl de muziek het Nederlandsche volkslied speelde.
van een spoorwegongeluk, dat zou hebben
In de tandem-race over 1 K.M.. voor plaats gehad bij Heerhugowaard. Uit ingeamateurs waren Potenen (Denemarken) en wonnen inlichtingen is ons gebleken dat het
Watson (Engeland) eerden; Gortoren Beiseneenige wat gebeurd is, was het ontsporen van
herz (Holland) waren tweeden.
een goederenwagen, waardoor de trein die 3,12
In de amateurs-handicap over 1 K.M. was van Helder te Amsterdam moest aande Holkvnder Langeveld eerste.
komen, eerst een uur later het Centraalstation
Het mijl-professional-kampioenschap is niet binnen liep.
verleend; op protest van den Amerikaan Banker
Gisteren werd de bloemententoonstelling te
werd de uitslag ongeldig verklaard. Dit
Haarlem
door 260 personen tegen betaling
kampioenschap zal nu in September te Parijs
tentoonstelling is nu gesloten.
De
bezocht.
worden gereden.
betalende bezoekers is 1743
getal
Het
geheele
Zondagmiddag werden &e wedstrijden te Keulen
geweest.
hervat, onder een buitengewoon talrijke opkomst van
het publiek; reeds voor het begin van de eerste race
Uit Bennobroek verneemt het Haarl. Dnghl,,
was er op het sportterrein geen plaatsje meer open.
dat
de bezittingen (huis en bloarabollengroni)
De wedstrijd om het wereldkampioenschap voor
amateurs ovor de Engelsche mijl werd gereden in van den heer J. C. v. d. L. aldaar zijn aanzeven afdeelingeu; 29 mededingers kwamen uit. De gekocht voor do som van ruim / 90,000, ten
eiud-race werd gereden door Jaap Eden, Henie (Noorbehoeve van een R. K. liefdegesticht, dat daar
wegen), den Keulenaar Schaaf en Peteison (Deen).
Jaap was eerste in 2 min. 38-/5 sec, Petersen tweede, op breede schaal, m«t eig«n bakkerij, boerSchaaf derde. Het verschil in tijd was zeer gering; derij, slagerij, etc. zal verrijzen en voor den
alle drie gingen bijna gelijktijdig over de meet. De bouw waarvoor ongeveer
200,000 besteed
overwinnars werden door hun landgenooten op de
worden.
Reeds
eerdei*
verkochten
ook de
schouders over de baaa gedragen, Jaap omhangen zal
ten
behoeve
van
dit
gesticht,
heeren
P.,
gebr.
met een lauwerkrans met de Hollandsche kleuren.
Bij den daarop volgenden wedstrijd om het wereldeen deel hunner bezittingen.

SPORT EN

’WEDSTRIJDEN.

—

—
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SLOTEN, 19 Aug. Bij het gemeentebestuur alhier
is bericht ontvangen, dat Gedep. Staten, na onderzoek der stukken in zake de onlangs gehouden herstemming voor 2 leden van den Gemeenteraad, geen
aanleiding vinden ambtshalve uitspraak te doen omtrent de beslissing van den Raad tot toelating van
den heer J. J. Rijnierse. Hiermede is de onverkwikkelijke verkiezingsstrijd in deze gemeente geëindigd
en behoudt de heer Rn'nierse zijn zetel in den Raad,
in welke vergadering hjj sinds 1864 de belangen der
gemeente behartigde.
* LOOSDRECHT, 19 Aug. DeRaad dezer gemeente
heeft met algemeene stemmen min één, besloten den
heer J. Floor, gekozen tot lid van den gemeenteraad niet
toe te laten, op grond dat hij als voorganger der gereformeerde gemeente (doleerende), moet geacht worden bedienaar van den godsdienst te zijn en dientengevolge
onder de verbodsbepaling van art. 23A der gemeentewet te vallen. Vbor zoover bekend deed zich hier te kampioenschap voor
professionals over 100 K. M
lande dit geval nog niet voor, zoodat de belanghebvijf rijders uit: Luyten (Antwerpen); Fritz
kwamen
Zaterdag had op het Noordzeekanaal tusbende zich vermoedelijk wel tot Gedeputeerde Staten Opel (Frankfurt a/M.), Hofmann (München),
zal wenden.
schen
zijkanalen C en D, in dn nabijheid van BuiMichael (Engeland), Gerger (Graz). De I7jarige Entenhuizen,
werd
een treurig ongeval plaats. Het
gelschman
Aug.
De Gemeenteraad heeft
afwisselend door een drie- en vier per* DEVENTER, 19
commissarissen der Spaarbank, gemachtigd aau de sooustandem gepaeed en reed van het begin af met een stoomschip Kaiser, eener jHamburgsche reederij
Spaarkas, de commissie voor Getrouw Schoolbezoek verbazend tempo; in de eindspurt was het bijna
uit het roer juist op de plaats, waareen
en aan het Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand onmogelijk, hem met het oog te volgen. Hij wou liep
reet
ongeveer 25Ö00 steenen gelalen vrachttot
die
heden nog 4 pCt. rente voor hunne belegde gemakkelijk in 2u. 21 min. 584/, sec. Een dondegelden, genieten, met 1 Januari 1896 die rente te rend hoera begroette den jeugdigen overwinnaar schip van schipper Kroes lag, met dat geverlagen tot op 3**-; pCt. en voor het ziekenfonds bij het passeeren van de eindstreep; onnoodig te volg, dat de stoomer midden op het schip
te bepalen, dat voor een veel grooter bedrag dan zeggen dat hg door zijn landgenoolen op de schouliep en het in twee gedeelten brak. De schuit
’2OOO die rente zal worden vergoed en zij voor elk ders gedrageu werd. Luyten was tweede, Hofmann zonk
natuurlijk onmiddoliijk, ternauwernood
grooter bedrag 3 pCt. zooals alle inleggers genieten derde; vierde was Gerger, op wien Michael 22 ronden
de opvaronden bestaande uit don
voor
hadden
was, en die eerst over de meet ging toen het reeds
SCHIEDAM, 19 Aug. De Nederlandsche Bell
Telephoonmaatschappij, welke alhier 58 geabonneerden volslagen donker was geworden. Opel gaf na 30 ronden schipper, twee vrouwen en drie kinderen,
telt, heeft besloten eene niet onbelangrijke poging den strijd op.
gelegenheid zich in da seheopsboot te redden.
Ondanks den langen duur van dezen race verte doen om het getal abonnés te doen vermeerderen,
werd door de Kaiser zooveel mogelijk
Dadelijk
door namelijk den abonnementsprijs te verlagen van flauwde de belangstelling van het publiek geen oogenhulp
het gezin werd meegenomen
virleand,
blik;
het
voorrijden
gangmakers,
venorgen
der
en
het
60 tot f 40. Deze verlaging van prijs zal alleen
van
met
rijders
gedurende
de
den rit naar Umuideu en de collecte aan boord bracht
verfrissehingen
dan ten uitvoer gebracht worden, wanneer vóór
1 October a.s, het getal van 38 tot 100geabonneerden waren zooveel spannende momenten, die de aandacht ongeveer
70 op,
van het publiek voortdurend gaande hielden.
gestegen is.
gering gedeelte
Een
zeer
den inboedel
Het was intusseben zoo donker
dat de werd later nog opgevischt. van
BOKSTEL (N.-B.), 19 Aug. De burgemeester jhr. amateurs-handieap over 1 KM., diegeworden,
schip kwam
Het
ook
Zondag
Van Ryckevorsel van Kessel, heeft tegen 1 October bepaald w:is, tot den volgenden dag moestop
de lading was bestemd voor
Amsterdam,
van
uitgesteld
ontslag aangevraagd,

’

1,193,376.68

{St.-Ct.)

’

’

_

a. s.

§ ROZENDAAL (N.-B.), 19 Aug. Heden herdacht
de heer G. van Retjen, secretaris dezer gemeente,
onder vele blijken van belangstelling den dag waarop
hij vóór 25 jaren als zoodanig werd beuoemd,

ZEE- EN LANDMACHT.

Hr. Ms. stoomschoener Zeehond, commandant de
kapt. luit. ter zee Van der Sande Lacoste, vertrok
gisteren van Nieuwediep naar de Noordzee, ter opsporing van Hr.' Ms. schoener Argut, die reeds Zaterdag
binnen werd verwacht, doch nog niet uit zee terugkeerde.
De 2e-luit. A. A. den Hoed, van het 4e reg. inf.,
wordt 1 September overgeplaatst van Leiden naar
Gouda.
zangwedstrijd voor de
JlïvJÏ6?- eisie" degehouden
2 PriJzen (harmonica's) gewonKoTy
i

VZip\an f>etXrta^n. 4e batalj°n "

de

ONDERWIJS.

Akte Fransch L. O.
S-GRAVKNHAGK. Geslaagd de dames-' M H
Sellcnraad, Utrecht; H. W. C. van Ancum, Amst
er
dam; W. M. Wilmans, Baarn; W. E. Jansen, HeerdenG. M. Brinkmann, Zutphen en M. C. Perk, Apeldoorn; en de heeren J. Muflfels, Den Haag; J. G.

— Ochteu^l^

De prijsuitreiking geschiedde doorden heerFokster
Hit Amersfoortschrijft men ons het volgende:
die aan ieder der winners een woord van aanmoeZondagavond zat ie bijna 64-jarige Van
diging of hulde wist te richten. Behalve een aantal verg. zilveren, zilveren en bronzen medailles Doornik met zijn vrouw efi èSnlga familiewaren fraaie en nuttige kunstvoorwerpen uitgeloofd, leden voor zijn woning achter de Heiligd
die zeer naar den smaak Wafen dei; talrijke dver- Meest te praten,
toen tegen 9 uur een 19-*
Winnaars.
jarige
korporaal
der
opgewekt
Een
bal besloot dezen tweedenfeestavond_
infanterie* die wegens
zijn baldadigheden reeds meermalen kennis
maakte met de politie, het straatje inkwam
Internationaal schermconcours.
en een zakmesje toonend hem toeriep: „Dat
JEV,
tMüét, W, *+an avond nog in." Van Doornik
tv'jri
voortgezoi
iieo Soneimooncours
OlsfeiHc'rt^ft
"iie'o korpsgeweer, waarvoor H. M. de Koningin eene raadde hein, Jis itt»*t h» een stuk brood te
zilveren medaille heeft uitgeloofd. Van de 14 inge- steken.
schreven vereenigingen kwamen de volgende op:
Door Oefening Sterker (7d« rea. inf.), Amsterdam; deDe korporaal ging daarop met een collega
naast gelegen herberg binnen, doch kwam
Propatriay Den Haagj Boom, Hoorn; C'onecdia, Haarranje, Amsterdam; Lfeurgüs, Amefsfooit; sd" er spoedig weder uit, waarbij laatstbedoelde
reg. infant., Amersfoort;. Vèorpaa'rü . (yest.-ait,} herü zöldö dG oude mensehen met rust te
Amstèrdfim'; Sfhwferg; Haarlem; Voor Vaderlaiia iatén èfi truicKtt* hem den
k-aB» der Valkeen koMig, Haarlem?
op
straat
krijgeü.
te
De uitslag is als volgt:
De korporaal rukte zich eoatöf iels èn liep
le prys: Door Oefening Sterker (7e reg. inf.),
Amsterdam; 2e prijs: Voor Vaderland en Koning, op juffrouw Van Doornik toe, die hij bij tlèi
Haarlem; 3e prrjs: Voor^aor^(vost.||i,tj)*4m9terdami hoofd vatte. Toen haar man hem daarop
TTectóttr-d ttWir**'
Daftro^g.weer,
£infr rH-i* "vs* t-'t dbn
Mf-v,^»
waarvoor ook tal van inschrijvingen Keöï kalm *»eide, dat hij zijn niet meer jeugwaren. Hiervan was de uitslag als volgt: le prjjs dige vrouw iievèf rüet rust zou laten en dat
Timmermans van Boor oefening Sterker te Am- dergelijke grappen beter tüsoieodt weren aan
-si.erdam; 2e pr. Bouwmeester van Voor Vader- een jong meisje, pakte het jongemehscÜi hem
land en Koning te Haarlem; 3e prjjs: Knoop van
D. O. S. te Amsterdam; 4e prijs: Boeréevan in zijn langen baard en bracht hem eéfl
V. V. E. K. te Haarlem; consolatieprrjs: Hoog- vervaarlijken steek toe onder de linkeronderheemstra van Voormaarts te Amsterdam.
kaak en in den hals.
,
volgende* buitengewone irJedaüleS zijn toegeVan Doornik vloog op van zijn stoel en
kend. Concordia te Amsterdam eell zilvereii rüedailtc trftchtte zijn
belager vast te houden; juffrouw
aantal
deelnemers
aan
personeele
voor het grootst
wedstrijden; Cerale de VEnt te Luik een zilveren Van Doornik wilde haar «Jan terugtrokken
medaille voor idem buitenlandsche vereenigingen; en voelde toen dat döz'o' verwond moest zijn,
Kony-ail Kyst ie Kaschau (Hongarije) een ziveren doordien een stroom bloed op haaf armen liep.
de bet verst komende Vereeniging.
medaille voor
Spoedig werd geneeskundige' hulp ontboden,
"ri ci-8 sVbtejidb!'id dealden wij mede, dat het uiten
hoewel de heer Van Doornik veel bloedtëntoöusteiiiiig
herifi-tri-igscomité'
der
een
voerend
medaille aan de Vrije Wapenbroeder! heeft geschon- verlies heeft geleden, is zijn toestandbe vredigend.
ken. Di vereenigingen Minerva alhier en iïaildegen
De dader is in verzekerde bewaring gesteld.
te Weenen hebben de wedftrijdgevc'nde vereonigiDg
zal zich ook te verantwoorden hebben
Mij
mode eene dergelijke medail'e vereerd,
zijn verzet bij zijn inhechtenisneming.
Wegens
Iltórmede is liet concbürs afgelob'pen, dat in alle
opzichten een groot succes is geweest, vooral voor de
Amsterdamsche onderofficiers-vereeniging Door OefeZooals wij in ons avondblad mededeelden,
ning Sterker (instructeur luit. Van Heemstra), is het weeshuis
te Zijpe Zondag ln de asch
die vier eerste pijjzen verwierf, waaronder één van
gelegd. Het weeshuis dagteekende van lÖSfel.
11. M. de Koningin.
Wij wenschen aan het slot nog een WDord van De gebouwen en landerijen, groot 35 hectahulde te brengen aan den onvermoeiden directeur de ren, werden bij testament van mr. Quirijn van
Vrüe Wapenbroeder'; deri Kèfer A. J. Meijeïink «it
burgemeester van Amsterdam, en zijne
iïïailein voor zijne uitnemende leiding, en een woord Strijenj
echtgenoote
vrodwe Öamelia van Raambeeck,
Bte(*ds
van dank aan de heeren van het bestuur, die
met de meoate bereidwilligheid bereid waren aan de dd. 5 April 1697 geschonken aan liet polderpers de nood ge inlichtingen te verstrekken.
bestuur van de Zijpe, op voorwaarde dat zij
Het. volgende schermconcours zal in September altooszouden zijn
ten voordeele van het weesdoor den Nederlandschen Schermbond in 's-G'avenhuis en twee hoofdirjgelandon zitting zouden
hage gehouden worden.
hebben in het bestuur.

,

Do Rijkscommissie *,uor de examens ter
verkrijging van een diploma als stuurman aan

boord van

Met ingang van 1 Nov. a. s. in hunnen rang
overgeplaatst brj den generalen staf, de kapitein J.
T. Oos ter man, van de Iste divisie Koninklijke
marechaussee, alsmede de kapiteins A. E. J. G.
d'Hamecourt, van het late, en H. Kernper,

In de gisteren gehouden zitting was allereerst aan
de orde de herstemming over het voorstel der Synodale
Oommmissie tot verandering van art. 66 regl. cp Ho
vacature, waarover in de vorige zitting de stemmen
gestaakt hebben. Het amendement van den heer
mr. Rens werd verworpen; bet amendement Van de*
heer dr. G. J. van-der Flier werd êveiieféws Verworpen, alsmede dat van prof. Van feeeuwen, waarna
het geheele voorstel werd afgewezen.
In behandeling kwam het voorstel van den heer
dr. G. J. van der Flier, om een aanschrijving tf»
richten aan de provinciale kerkbesturen, ópaai; <&j£
toezien, dat art. 2 alg. regl. al. 'r«l h&iSkeune
worde nageleefd, betreffendï de zekerheid dat zij
die zich aanmelden tot het doen van belijdeiis »«.
doopt zjjn. De meerderheid der rapno-v.«-.ndeco"^
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Zondagmorgen werd H. Bos en zjjn gezin
te Assen door het vuur, dat in de slaapplaats
viel, wakker. Het bleek dat hunne woning
itt litihte laiaie stond. Zij konden nog ontvluchten, -naar moesten al hun have en goed
zien verbranden, waaronder twee geiten, een
schaap, een varken, eenige kippen, eenig hooi
en koren. De arbeiderswoning stond aan den
Langendijk onder Klooster veen; bij weinig wind
en geen onmiddellijke buren heeft zich de brand
bij dat hui» bepaald. Alles was verzekerd.
De burgemeester van Zaamslag, de heer
De Bokx, is aan de gevolgen der verwonding
overleden.

Zaterdagavond ontstond in de buurtschap
RuweDhof onder Neede brand ten huize van
den bakker en winkelier Te Hennepe. Het
huis brandde geheel af, ook de voorraad hooi,
stroo en inboedel werden een prooi der vlammen. Het vee werd gered. Daar de brand
zeef spoedig in hevigheid toenam, viel er
aan blussehen niet te denken.
Ofschoon, zoo schrijft men aan de Zu>. Clover 't zoo treurig mishandelde meisje in Den
Haag al genoeg geschreven is, moge toch wel
herinnerd worden, hat Evertje van C. bij uitspraak derarrondissemeuts-'-rechtbankte Utrecht
van 25 Sept. 1893 veroordeeld is tot 3 maanden
gevangenisstraf, wegens diefstal (rolling) van
een portemonnaie met geld, enz. uit den broekzak van een heer, tijdens deze haar een bezoek bracht. Sinds is zij zwervende geweest
en hoezeer ook elke mishandeling," haar aangedaan, strenge afkeuring en ernstige straf verdient, istoch de onderstelling niet gewaagd dat
't wel niet veel moeite zal gekost hebben, de
's nachts zwervende deerne naar den bewusten
stal te krijgen. Wat de mishandeling betreft,
deze blijkt niet van dien aard geweest te zijn,
dat opneming in 't ziekenhuis noodig werd

geacht.
üp de vraag daaromtrent had zij der politie
opgegeven, dienstbaar te zijn bij V., op de
Markt te Gouda. Bij onderzoek bleek haar verblijf te zijn in de caroussel oftewel draaimolen van V., staande op de Markt te Gouda.

In den nacht van Zaterdag op Zondag ontstond te Venloo brand in de woning, bewoond
door den arbeider Bouten, buiten de Gelderschopoort. De vlammen sloegen over op het
daarnaast gelegen perceel, bewooud door wed.
Boos. De brandweer was spoedig ter plaatse

en wist het vuur tot de beide aangetaste perceeleu te beperken. Alles was verzekerd.

Nog te ontvange'.3
op 1° Juni 1885..
Nog te betalen
op 1» Juni 1895..

’

//

1,36a,*53,R5%
3,469,129.09
//

2,109fi76.i<M

Batig saldo als boven... f 355,308.0»
De verSsjbiJlende stukken zullen ter openbare inzage liggen op het Raadhuis, in een
der lokalen van de secretarie, afdeeling financiën 8., vmi 20 dezer tot 4 Sept. a. s., do
Zondagen uitgezonderd, van des voorm. 10
tot des nam. 4 uur.
Exemplaren van bedoelde stukken zjjn, tegen betaling van ’1 gezamenlijk, verkrijgbaar gesteld ter Stadsdrukkerij in de Nes.

Hartjesdag.

De burgemeester dezer gemeente heeft er aan
herinnerd, dat het gisteren hartjesdag was, cc do
dames en breien vande Jordaan, Zeedijken omstrek» 0
bebbeö niet vergeten dien dag op ouderwetsche manie*'
te' b-MKfcnken. Reeds des middags kon men de hartjesjagers is de meest ongedwongen houding door o*uz*"
hoofdstraten' -*iea toeren, en zooals de ouden zingen^
zoo piepen de jetógen. Troepjes kinderen met papieren
bloemen in het haar, met veelkleurige lappen (een
beter woord is niet op zijn plaats) en sjerpen aan
Jret lichaam, trokken van huis tot huis, van kctlic
hflte tot koffiehuis om onder vroolijk gezang, waarbij
het //Oranje boven, leve Wilhelmina" niet vergeten
werd, hief tn cüaar eenige centen in te zamelen,
ten einde die 4es avonds op de meest vroolijko
wijze te verteren. 200 worden de kinderen al vra«is
in het -/hartjesjagen" 6*geleid.
Toch konden wy in deO Jordaan eenige verslapping
van de feestvreugde waarnemen. Wèl bewoog zich
daar eene ontzaglijke menigte door de straten; «'
zag men er evenveel zevenklappers, donderbusseu,
Bengaalsch vuur en Bengaalsche lucifers afsteken

als ln fmdere straten; wèl zagen wg bier en daar
een dansje om een orgel uitroeren
ruen danste
zelfs bij de cavaleria rusticanu
rnh'+r stortende en minder aangename vertooningen, zooals iD
vroeger jaren, zagen wij er slechts bij uitzondt*"»*0!?'
Op den Zeedijk was het evenwel nog volgens b«'
oude recept. De dames liepen er niet alleen J"
lichte luchtige pakjes rond
het was ook zomermaar ook in mannenkleederen. Arm B*n
avond!
arm trokken geheele benden van het eene dansbui*
naar het andere, hossende, zingende, joelende, ell
meestal.... iD niet normale omstandigheden. De
kinderen zochten vooral die plekken op, waar de
menigte het dichtst was, om hun vuurwerk af 'c
steken, dat dikwgls op den schouder van een kalmoo
voorbijganger ontbrandde, die daarop zoo goed en
«oo kwaad ai»' het ging zoo spoedig mogelijk eene
zijdelifigsohe beweging maakte om op hetzelfde oogenblik tot de ontdekking *e komen, dat zijn wangc»
bruingeel getint waren dc°i een rotten appel, o.»

——

—

—

met zijn gelaat in aanraking jvas gekomen.
De verschillende danshuizeu* «uuen goede zaken
gemaakt hebben, en de tappers en vuurwerkmake"
niet minder. En zoo b ehoort hart^dag gelukkig
wader een jaar tot het verledene.

vuurwerkmakers.
trota de politie-verorde*
ning en niettegenstaande het "/erbod van den burg
meester, ter gelegenheid van den Hartjesdag kleio*
vunrwerkjes werden ontstoken, begon op het tenen*
der tentoonstelling gisteravond de wedstrijd v°°
vuurwerk-maker» met een vuurwerk, ontstoken &'**
de Amsterdamsshe firma Merckelbach &. Co. Hoewel voor dezen, wedstrijd een jury van deskuß
digen is benoemd, ws-nseht men toch ook hierin hc
oordeel van het publiek te vernemen, want de bezoekers ontvingen aan de ingangen tot het terrci
eeü "rtembiljet, waarop gedrukt dewoorden goed, '"^fjl
zeer moot, en het verzoek het biljet, na twee dl*
woorden, die men niet ''verlangde" te hebben a'S? 1 /
scheurd, in de stembus te werpen. Algemeen ste*"
i
r echt dus in zake vuurwerk
Wat nu het vuurwerk betreft, het werd gcopeo^
met het ontsteken van veel Bengaalsch vuur, waaxv»
de dikke rook lang bleef hangen en die btnauweO"
werkte op du adembalingsorganen der talrtWw
schouwers.
.^
Later werd het beter en kwamen verscbillfc*--*?;
stukken vrij goed tot hun rceht, alleen het slotstu
een naboot3ing van den gevel Van het ■■hoofdgebou''
met zijn torens, was door den rook slechts gedeeld"
lijk zichtbaar. Overigens viel het vuurwerk
Amsterdamsche firma, hoewel niet zoo groot
dat hetwelk Pain &. Sons gaven, blijkbaar zeer i»
smaak. Enkele stokken, zooals de draaiende
de wielrijdcr en het nagebootste maüschip der
toonstelling, waren zeer te prijzen en verwier'
dan ook luide toejuichingen. Alleen de tijd, die
schen het „uitgaan" van net eeie stuk en het
ken van iets anders verliep, viel tegen, da»r r
Engelsche firma het publiek den laatsten tjd {
wend heeft door het geen oogenblik te laten zoD" j
iets te zien. Maar er was in dit vuurwerk "?
Wedstrijd voor

Terwijl overal in de stad,

6'

_

.

*

"^*

f
tD,^.
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*
a*6^
*

Merc**^

afwisseling dan bij dat der Engelschefirma.
bach k Co. toonden dat ook op dit gebied <>
Amsterdam iets goeds kan komen."

Maatschappij Amsterdams Goederenvervoer.
Ter herdenking van het 12i£-jarig bestaan d-*^
Maatschappij werd Zondagmiddag aan het gezamen^
personeel met hunne vrouwen en meisjes 00Ifr8^
bestuur een feestmaaltijd aangeboden in net v
versierde lokaal //Vliedzorg", Linneusstraat. Na *.? e<l
daarvan bl<*ef men nog eenige uren gezellig b' tgB,
onder het genot van het muziek, dans en voordracn~
terwijl intusschen vnor den innerlijken mensen
gezorgd.
ie
Een telegraphische heilgroet aan H. H. M. "7'^
Koningin en Koningin-Regentes gezonden, werd
avonds onder dankzegging beantwoord.
6
hüO^
n .gf
De leden van het bestuur vergezeld van
dames bleven geruimen tijd aanwezig en hielde*1 yj,
luide bijvalsbetuigingen hartelijke toespraken
personeel.
*&$$
De hoofdstalrneester der Mij. bedankte gen-^e**
heeren uit naam vau het talrnke personeel voor
prettigen dag, aan ieder bezorgd.
e9
De employés, die door dienst enz. verhinderdaD
dit feest bij te wonen, zullen hiervoor op
„$
wijze worden schadeloos gesteld.
Algemeen hcerschte een opgewekte stemnn»'k I je
bjj velen zal deze dag zeker langen tijd in aang**1*^

°
*°

.

v^c

herinnering blijven.

Openbare aanbestedingen.
i"
B. en W. zullen op Maandag 2 Kept.
i^»i
middags te 12 uur, op het Raadhuis in hetope^ te
"Dt*
maken
kanalisatie
der
ten
Inkomsten en uitgaven der gemeente over 180i. aanbesteden: het
oor>
van dea gemeentelijken telephoondienst. Pe / i,*>C
de
voorschriften
aan
van
voldoening
Ter
de waarden zjjn te verkrijgen ter Stadsdrukkerij a/ 'fg
219
der
hebben
gemeentewet,
218
en
artikelen
(met twee teekeningen). Inlichtingen ten

STADSNIEUWS.

"""L^ii'

van den directeur van den gemeentelijken telepn g.
dienst Singel 451, des morgens van 10—12 uUft«durende de laatste zes werkdagen welke der «""-"
ding voorafgaan.
ii2ov, f'
Op Maandag 26 Aug. a.s. des middags ten ep
f«
zal door hen op het Raadhuis in het openbaar
aanbesteed: de levering van brandstoffen ten <van de openbare lagere en middelbare scholen f^
gebouw der Universiteit alhier. De voorwaarde'
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij a 10 c. Inhcb" *#
ten Raadhuize, afdeeling onderwijs, gedureno
besteding voorafgaat.
Uit een ander blijkt, dat do rekening sluit met week welke der
355,308.08
een batig saldo van
Markten.
Waarvan moet worden overgebracht
;/
4
"*<*(*"
duu
dienst
1895
op
313.22*^ B. on W. hebben afge.-ondigd het besluit,
je
in zijne aitting van 10 Juli jlGemeenteraad
Blijft
/ 350,991.85^ tot aanwijzing der plaatsen waar de versem
Een concept-besluit tot voorloopige vast- markten in deze gomeente worden gehouden. a yfi
Dit besluit is, voor zooveel noodig, door Ged.
stelling der rekening is tevens den Raad goedgekeurd.
*■

B. en W., onder overlegging van de door den
gemeente-ontvanger ingezonden rekening der
ontvangsten en uitgaven dezer gemeente over
het dienstjaar 1894, den Gemeenteraad aangeboden hunne administratieve Verantwoording
over gemeld dienstjaar, en eene daarbij gevoegde memorie, vermeldende zoodanige bijzonderheden als zij te hunner verantwoording
dienstig oordeelon.

o6-

w^s

„

’

aangeboden.
De ontvangsten zijn:

I. Wegens vroegere diensten.... ’2,690,224.11
11. Gemeente-eigendommen en be-

Haarlem.
ii
zittingen
611,775.90
en heffingen
ti 7,834,091.27
In de Wagenstraat te 's-Gravenhage werd 111 Belastingen
IV. Ontvangaten van verschillenden
Het jaarlijksche kegelconcours van den Amsterdamvan Zaterdag op Zondag geducht gevochten.
aard en toevallige baten
'i 1,792,380.70
schen Kegelbond werd Zondagmiddag in Planciut
van politie moesten zelfs van
V. Buitengewone ontvangsten.... // 1,225,008.03!^
alhier door den voorzitter, den heer Fiseher, geopend Twee agenten
met een welkomstgroet aan de talrijke vertegenwoor- hun wapenstokken gebruik maken.
Totaal
14,153,486.01>£
In het tumult greep een persoon eon der
digers der Bondsciubs en de geïntroduceerde clubs.
De wedstrijd bestond uit drie afdeelingen: korpswedDe uitgaven beloopen:
agenten van achteren aan en bracht hem een
strijd, vrigebaan-wedstrijd en personeelen wedstrijd. messteek in den nek toe. De dader moet be1. Huishoudelijk bestuur
377,077.34
De korpswedstrjjd werd Zondag gehouden. Do uitInvordering der plaatselijke
11.
zjjn.
kend
slag was:
belastingen en teruggave desA. Geïntroduceerde clubs: le prijs De Ploeg, 146
n
wegens
369,668.79
Zondagochtend tegen 4 uur werd de landpunten; 2e prijs Wis of Mis, 129 p.; Recht naar 't
gemeente-eiOnderhoud
van
111.
wonende
op
de
boerFloor,
doel en A. T. 67. V„ die beide 93 punten behaalden, bouwer Jochem
ti
gendommen enz
826,626.71
moesten loten om dan 3e prijs, waarbij eerstge- derij Middelhoef, in de Birkt bij Amersfoort,
veiligheid
en
brandOpenbare
IV.
club
den
prijs
noemde
verwierf.
» 1,282,758.56}^
toebehoorende aan mr. J. Cock Blomhofï, door
weer
B. Bondsleden: le prijs Nooit Gedacht 153 p ;
gezondheids-poliPlaatselijke
V.
de
buren
gewekt.
2e pr. Gemüthlichkeit 152 p,; 3e pr. Nederland 144
n 692,935.81
tie
In een der drie hooibergen, staande bij zijn
p.; 4e pr. Fram Fram 140 p.; 5e pr. Zou er kans
2,675,619.42
Onderwijs
VI.
zijn? 137 p.; 6e pr. Inter Not 130 p.; 7e pr. De boerderij, was brand ontstaan. Dank zij der VII. Armwezen, enz
»" 1,138,051.93>£
Vaste Band 126 p.
kon de spoedig aangerukte spuit VIII. Renten en aflossingen
De personeele eereprijs die aan dezen wedstrijd windstilte,
" 2,656,255.63^
IX. Pensioenen
verbonden was, werd behaald door den heer G, A. n°. 3 der gemeente Amersfoort, de overige
" 236,466.81
172,571.57
uitgaven
X.
Andere
die
riet
Lange
de
43 p.; de consolatieprijs door den heer K. hooibergen en de gebouwen,
met
"" » 1,239,059.94}
uitgaven
Buitengewone
XI.
f
C. Schulp 24 p.; de negenprijs verkreeg de heer G. waren gedekt en waarvan de deuren reeds
500.
XII. Onvoorziene uitgaven
A. de Lange, met 4 negens; de prijs voor de meeste geblakerd waren, behouden.
"
treffers verwierf de club Nooit Gedacht met 26
Totaal
’11,697,601.53
Des avonds was de geheele berg met betreffers.
In den vrijen baanwedstrijd werden door 31 perso- hulp van gemeentewerklieden uitgehaald en
De balans is als volgt.*
nen fraaie prijzen gewonnen, terwijl
21 personen in
den brand meester; de spuit bleef
De ontvangsten hebben bedragen 14,153,486.01 %
oneele" wedstrijd als overwinnaars uit het was men
ti uitgaven
u
u
krnV P^
" 11,697,601.63
bede wedstriJdel- hadden Maan- met eenige manschappen nog tot den namiddig plaats?'
dag van Maandag op het terrein.
Voordeelig saldo van het dienstjaar / 2,455,884.48>£
Kegelconcours.

’
’
"

’
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Een kinderkliniek.

In tegenwoordigheid van een aantal dn\sgtf
onder wie wij o.m. opmerkten dr. Stumpff, <*ir je"
van het Binnen-Gasthuis; " l dr. Voute, lid ja» „fGemeenteraad; prof. Gunning, e.a. "fln^
middag de nieuw opgerichte kinderkliniek in V

..

96 Weteringschans geopend.
„ol"'
De voorzitter van het bestuur, dr. G r a a n u (\»t
omstandig'^
cci
wees in zijn openingswoord op de
zoowel geneeskundigen als leeken meer e"
doordrongen zijn van de noodzakelijkheid °.
vele chirurgische aandoeningen niet alleen, , e vC'
voor vele inwendige ziekten die tene bijzonde
pleging of behandeling vcreischen, do kinderen
ziekeninrichtingen te verwijzen.
«i,e<*>*.
En dan biedt het verblijf der kleinen in " sC\\i''
voor kinderen bestemde ziekenhuizen om
lende redenen zeker de voorkeur. Daar toe > Mtï'
het zieke kind alleen met kinderen in a»D otfi'
daar is het verplegend personeel door spec, ot #
gang met kinderen het meest berekend ''^j'
moeilijke taak van kinder-ziekenverpleging. '-*10 e jt e*l *'
nu voor de lagere standen de bestaande kinder. ji
'fegtfi
huizen aan dezen eisch volkomen voldoen,
tot verf'gs
kinderen van den burgerstand meestal
in ook voor volwassenen bestemde ziekenverpieg
aangewezen.
De kinderkliniek meent nu in deze ook ofa e»
eischen der meergegoeden te gemoet te kunnen
door de gelegenheid die zij den ouders aanbied'
kinderen in haar eenvoudig doca vriendelfl»
.C'
een plaats aan te bieden.
Spr. bracht verder 'dank aan de heeren
Wertheim, May, mr. Van Leeuwen, mevr. 1 fIJJ ***«
mevr. Graanboom en de bouwmeesters v. Ey» { (,0*
Waal, die zooveel hadden bijgedragen tot

**
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M&a-i komen dezer inrichting *en ook aan freule Van
"Heeckeren van Waliën, die geheel belangeloos de
*">oeilijke taak van directrice der inrichting op zich
*ad genomen.
jNa hem sprak dr. Tilanus nog een kort woord.
*tiS legde er vooral den nadruk op dat de kinderen
chirurgisch veel beter in eene dergelijke kliniek dan
'huis kunnen behandeld worden en hoopte dat hij
secretaris-penningmeester der stichting allengs den
■jta
'leun van vele leden zou erlangen.
Daarna ging men het gebouw bezichtigen, dat
«oowel door zyne uitwendige vormen als door de
'Owendige inrichting meer het vriendelijke karakter
draagt van een -p-tehuis voor zieke kinderen" dan van
""en ziekenhuis, bestemd is voor de opname van kinuit eiken stand en met het oog daarop in drie
«tassen is verdeeld.
Het sousterrein, waartoe een afzonderlijke toegang
■>e*dt, bevat kamers voor polikliniek (inwendige ziekdoor dr. Graanboom, uitwendige ziekten door dr.
■tilanus), keukeu, enz.
De hoofdi-jgang leidt naar de verschillende étages
waarop de vertrekken voor patientjes,
speelzaal, opelaboratoriën, slaapkamer voor personeel,
ratiekamer,
-0»!!. zich bevinden. Achter het huis is een speeltuin.
Indien de inrichting uitbreiding behoeft, heeft men
*n de onmiddellijke nabijheid reeds een perceel op
«et oog dat er bij getrokken kan worden. Thans is
j* ruimte voor + 40 patientjes, morgen worden reeds
ie dne eersten verwacht.
Het bestuur der inrichting, bestaando uit do heeren
jw. Graanboom, voorzitter, dr. G. 13. Tilanus, secretarisPenningmeester, prof. B. J. Stokvis, mr. W. F. van
en J. M. F. Sterck, wordt ter zijde gestaan
"*?or bs.ïonesse M. van Heeckeren van Waliën, als

deren

en

geeuwen

""tectrice-hoofdverpleeg-ster.

Een geschenk aan

„burgemeester."
, Door den heer F. J. B. den
Kruis is gisteren aan den
burgemeester van Oud-Hollandt aangeboden een
s**er, gedreven in stijl Louis XV. Deze beker, in
"Wn bekenden zilversmidswinkel op Oud-Hollandt
«edreven en waaraan velen den typischen zilver**id aan het werk zagen, werd door den heer Fabius
*act erkentelijkheid
aanvaard.
Bij dezen beker werd aangeboden een oorkonde,
«eschreven op Oud-Hollandsch papier, van den volsenden inhoud:
Aen den Edel Aghtbaren Heere Burghenieester
?an Oudt-Hollandt, den Erentsesten Heere A. N. J.
*cius wordt als blijck van eerbiedenisse end ghene««enheit aangheboden.
Een silveren Roemer ghedreven binnen die poirte
*"*. Oudt-Hollandt door Mr.
F. J. B. Kruis, broeder
Tan den Ghilde van St. Kloy tot Oudt-Hollandt.
En wordt voirts den voirseyde Heere ghebeden,
F"\denjcken den roemer wel te aanvaerden tot eene
«Oedaghtenisse aen srjnor ghenaedighe regheringhe.
Dudt Hollandt, den 18n van Oogstmaendt 1895.
Sijn ootmoedighe dienaar,
get. F. J. B. Kbüls.
De Tentoonstelling.
van het bezoek der Koninginnen
a. s. zullen o. a.
voor Frankrijk, België
n Italië tegenwoordig zijn. De commissaris-generaal
°or Italië komt daartoe expresselijk uit Rome naar
gelegenheid

■ler

jjjh de tentoonstelling op Vrijdag
j* commissarissen-generaal

""""Mterdam.
De kolonel commandant van het regiment schutterij
'bier, de heer Boellaard, had aan het uitvoerend
r'fnité der Tentoonstelling aangeboden by gelegen-

Dezoe't
■"-U?- Vande*ie'stafmuziek

-*el' Koninginnen aan

de tentoonder schutterij onder leiding
*n den heer Joh. M. Coenen te doen optreden. Dat
gnbod was gaarne aanvaard, en daarvan aan de
bericht gegeven. De heer Wedemeijer is
r tot dusver niet bereid gevonden Vrijdag a. s.
Pla?ts te c*-oen afstaan aan het muziekcorps der

2*te

Bei?

j,JJe burgemeester van

Amsterdam, mr. S. A. Vening
zal eerstdaags aan de ledenvan het uitvoecomité der tentoonstelling en andere genoodigea een banket
aanbieden.

eiJ*esz,
hd

(

-De thermometer teekende te 12 u. 63 gr. en te
u- 61 gr. Fahrenheit.
w Pp de Hoogte Kaiijk werd gisteravond omstreeks
nur brand ontdekt op de werf //'t Kromhout"
y^'-t den
P*
heer D. Goedkoop Jr. De werf wordt aan
j

>e eene

zijde begrensd door de zoogenaamde Overeen paar jongens hadden daar vuurwerk
Bestoken en daardoor brand veroorzaakt in een
huur welke een groote hooveelheid riet en mos
Vaatte. Het vuur verspreidde zich met groote snel*'d in deze bij uitstek brandbare stoffen, zoodat
e'dra de vlammen uit het dak sloegen. In de brandweerkazerne aan de De Ruyterkade had de heer
teost de vlammen reeds gezien voordat er gealare erd werd, en in korten tijd was hjj met zijn
a önen ter plaatse. Met een paar slangen op de
yec
,j arhtleiding werden de vlammen gebluscht, maar
me( je wag Qet; werk
nog n j et a fgelo open, want
r*et moest van
"cWer gehaald worden om
en
hts*- Vvvr > dat in het inwendige
van de massa voort«rageijlde,
te kunnen dooven.
bewoners van de belendende huisjes hadden in
yj-Oe
]f6rijl hun woningen ontruimd, maar deze voorzorg
k onnoodig, want de brand bleef beperkt tot den
v 'der van de schuur. Een partijtje droog eikenhout
in de schuur werd natuurlijk kletsnat. De
J*>eden
c°ade is door verzekering gedekt.

.

*ot?

i/erder bluschte de brandweer een kleine uitslaande
j*hd Rembrandtplein 40 en twee kleine binnenbaden
Weteringdwarsstraat 36 en I'almdwarstra at 21.2e

Nederlandsche koloniën.
Engelsche mail.

Batavia, 17—18 Juli.
acht het bericht vau het
dat de resident Kroesen in 1896
r«<.
Nbld.
8 lands dienst zal
verlaten, onjuist.
tlit Solo wordt dd. 11 Juli gemeld: Heden
, alhier het ridderkruis der derde klasse van
ie Militaire Willemsorde uitgereikt aan den
faPt. der inf. J. C. Lindgreen. Bij die gelegeneKl werd een parade gehouden, waaraan werd
r Belgenomen door het rechterhalf eerste bat,
de dragonders der lijfwacht eu het legioen
*n Prins Mangkoe Negoro.
j. Het Soer. Hbld.

.

■^">

De luit.-kol.
"temandant te

der inf. H. Krull, militair
Solo en zelf ridder der 4e kl.
att de Militaire Willemsorde, hield een toespraak tot de troepen, die een carré gevormd

, Daarna verwisselde overste Krull het ridder,-"lis der 4e kl., dat kapt, Lindgreen op de
°rst droeg, tegen het kruis der 3e kl.
Tegenwoordig waren: de genoodigde ridders
?* de Militaire Willemsorde, vele Prinsen
den Kraton en van het Mangkoengaran"cqq Hof, benevens vele belangstellende ingeZ. H. de Soesoehoenan, Prins
■"tangkoe Negoro, de resident en de beide
■^siatent-residenten woonden de plechtigheid

'

zetenen.

bij.

&ij

parade viel de parade?oöimandant, de kapitein der infanterie T. J.
Vftn Dam, van het paard, wijl het beest
"Wichtig werd. De kapitein bezeerde zich
het begin der

gelukkig niet ernstig, doch moest naar
">6hracht worden- een ander officier trad
's

huis
toen

parade-commandant op.

■Na afloop der parade hadden de officieren
n reünie ten huize van overste Krull, waar
°°k de resident verscheen. Des avonds was er

Stellige bijeenkomst

in de sociëteit, ter eere
kapitein Lindgreen groen gemaakt en

**--«
V(-*aierd.

Het

lid in den Raad van Indië, do heer
/~°vers, gaat in September wegens ziekte mot
erlof naar Europa.
>j

..t>e heer
lid
ill de plaats
t

.Melijk

Harte velt, sedert Maart 1892,

der Algemeene Rekenkamer, iis
van den wegens ziekte ontslagen
,
Sol tot lid van dat college benoemd.

Het

opperbestuur en de raad van beheer
N. I. Spoor wegmaatschappq zijn het eens
'?Ver
de -voorwaarden der aan die maatschappij
b
verleenen concessie voor een stoomtram
het is alleen
lachen D jokja en Magelang;
regeering
in de
de vraag of de Indische
o(>rwaarden wijzigingen verlangt.
-Examens. Al de élèves van het 2e studiebij de Militaire school te Meester-Cornelis
"■■*""*
?ïn geslaagd in het officiersexamen voor do
'^anterie. Het zijn de heeren: L. J. F. van
r Molen, P. Dijkstra, G. J. L. Lapré, J.
Hecht Muntingh Napjus, T. J. M. de
,

6r

£°8
.

;»

**"*

Haan, C. J. Ipenburg, E. A. J. Nobele, E.
Townsend, E. Drager, L. T. van der Kruk,
(adsp.-offlcier), W. F. H. Epke, G. Radersma, G. Aars, J. O. de Bruine, C. A. J. de
Bruine, F. J. C. Mulder, C. A. Rogge, H.
L. H. baron van Isselmuden, A. C. Hoedt,
F. A. Stoelman, A. 11. M. Eijken, J. M.
Beijeriuck, R. E. Filet, 11. F. Krol, F. Halkema, (adsp.-officier), D. H. J. van Bremon,
VV. Aars, J. W. G. Stemfoort en P. F.
Habraken.

stil, Biet- gedrukt. Holl. Ciushed Amst. Ko. 1 13.1^ 300,100,000 pesetas (onveranderd), zilvervoorraad schappij gaf voor, dat volgens «rt. 8 der hypotheek- liOnden3n.2O(^.oJ 16 Aug. 17 Aug.il9 Aug
gedrukt. Koffie over het geheel kalm. Granen kalm. 301,819,000 pesj (+- BW*OO dc».), gedisconteerde wis- akte, een eisch tot betaling vaa aapitaal of rente, 2%pCt.Consols
107% 107%" 107%
Maïs 3 a 6 pence lager voor de week. Lijnolie al sh. sels 119,478,000 pee. (— 3,1(42,000 pes.), voorschotten noch door den trustee, noch door een obligatie- 2* ii Holland

Scpt./Dec. 20.7}£, dito te Huil 20. l%Londen, 19 Aug. (R. O.) Granen kalm,
vreemde tarwe 6 pence, Haver 3 pence lager voor
do week. Suiker Biet- Aug. lev. 9.6. Tin Straits
£63.17.6. dito per 3 mnd. £64.5. Koper Chili
£ 46.17.6, dito per 3 mnd. £ 47.3.9. Boter Fnesche
90 ii 92 sh. meer prijshoudend.
Liverpool, 19 Aug. (R. O.) Egyptische
Katoen in loco Jfo lager.
Liverpool, 19 Aug. IR. o.)(2dedraadbericht)
Katoen. Verkocht 8,000 b. Stemming: Amerik. vaster,
Snratte traag. Speculatie 500 b. Americanany port

De heer H. J. de Groot, secretaris van L. M. O. Levering Aug./Sept. 3.57, Oct./Nov. 3.59,
Riouw, heeft te Batavia met good gevolg Dec./Jan.3.61, Febr./Maart 4—,
(■las-fOW, 19 Aug. (R. ö.) De uitvoer van
het notaris-examen afgelegd.
IJzer in de vorige week bedroeg 8222 t. tegen 1552
ton in A°. P°.
Bij de aanbesteding van fouragos ten beBuilapest, 19 Aug. {R. O.) Tarwekalm doch
hoeve Vau het departomont van oorlog te prijshoudend.
Berlijn, 19 Aug. {R. 0.) Slotkoersen. Rogge
Batavia zijn 18 Juli vier inschrijvingsbil114.50. Raapoli» Oct. 44.—, Nov.
jetten ingeleverd, waarvan twee ongeldig ver- Sept. 111.50, Oct.
Sept. 138.25, Oct. 140.25. Spiritus
43.80.
Tarwe
klaard zijn. De levering is voor drie jaren per loco 37.40, Sept.
—, Oct. —.—.
Hiiire, 19 Aug. (iJ. O.) Kortte Santos good
toegewesen aau don laagsten inschrijver Tjie
average. Verkocht 8,000 b. Stemming onregelmatig.
A Nte. De som bedraagt
107,250.
Prijzen op levering per 50 KG. Aug. 94.—, Sept.
94.50, Oct. 93.—, Nov. 92.75, Dec.93.—, Jan. 92.25,
Op een veiling van effecton te Soerabaja Febr.
91.75, Maart 91.75, April 91.50, Mei 91.50,
zijn de volgende prijzen besteed: Bouwmaat- Juni 91.50, Juli —.—.
Oatvangsten, 17 Aug. Rio 9,000 b., Santos 25,000 b,
schappij Kepoetran 102 pCt., Handelmaatschappij Üost-Java 1 pCt., Maatschappij tot
exploitatie van het koflicland Soekaboemi 161
pCt., Incasso Spaar- en Hulpbank 110 pCt.
Ail'ika IMlei' arriveerde 17 Aug. van Amster
Soerak. Vendu- en commissiekantoor 80 pCt. dam en Londen te Tafelbaai. naar
E'i-.tn-i, van Amsterdam
New-York, pasCultuur-Maatschappjj Soember Bokor 260 pCt_ seerde
19 Aug. des middags Scilly.
General, van Hamburg, rond de Kaap naar
Dit de Indische bladen.
Oost-Afrika, arriveerde 19 Aug. te Vlissingen.
GEHUWD: W. vani.der Meer met J. de Vries
J. C. Jaquet
Hofman, Telok-Semawe-Weltevreden.
Bevrachtingen.
met T, du Moseh; J. L. Batz met A. E. Vetter,
'Londen, 17 Aug.) Over het geheel genomen werd
Jhr. mr, A. van den Bergh met weinig ruimte afgesloten en bleven vrachtkoersen
beiden Batavia.
C. L. Braun met M, onveranderd. Gecharterd werden o.m. van:
J. van Teijn, Karang-Anjar.
Degens, Bandoeng. H. A. Landegent met L. Gligoor;
Nicolajeff n Londen: Letreaulx, S. 4500 t., 9.6,
J. O. van der Linden met M. R. C. Neijman; W. C. n. Rott.: 9.9 prompt.
Campboll met E. E. Reed, alleu Soerabaia.
Odessa n. L. H. R.: City of Worcetter,B. 32501.,
BEVALLEN: le Cocq dArmandville—Roersch, Z., prompt.
Echtgenoote van H. J. van Lingen,
Weltevreden.
Odessa/Sebastopol n. L. H. R,: Pataptco, 8. 42001.,
Schallig—Bommel, D., Malang.
D., Batavia.
10.3, optie Nicolajeff 11.3, 10/23 Sept.
O. V. Daum—
E. Blogg—Francke, Z., Buitenzorg.
Bilbao n. Rott.: Regulut, 8. 1900 t, 5.8, prompt.
Brumsteede, D., Semarang.
Koster—Bromm, D.,
Diski.— M. C. Klasing—Van Helsdingen, D., PasoeCARGALIJST ROTTERDAM.
roean.
J. E. Crawfurd—Roeloff, Z.; C. Borgerhoff
Java. D enthe, ,S. Voor Amsterdam: 406 p. Kapok,
van den Bergh—Van Houts, D.; A. R, C. Wilbrink— 5 p.
60 k. Gumdamar, Van Eeghen &
Tupomahu, Z,; C. H. vau Someren Brand—Honig, Co.; Plantenzijde,
1360 Koe- en 72 Buffelhuiden, 2 p. Vellen, Mij.
Z., allen van Soerabaia.
OVERLEDEN: W. Kloppenburg, 17 m„ Malang voor Uitvoer en Comm. Handel; 302 Dwarsleggers,
—C. A. Scheepe, 4 m.; C. C. Carp, 2 j., beiden 276 Ribben, 27 Zwalpen, 10 stuks Houtwerk, Java
Bosch Expl. Mij.; 125 Leggers Arak, M. Zimmt &
van Soerabaia,
Co ; 14 b. gez. en 7 b. ongez. Kapok, L. Bienfait &
Zoon; 93 b. gez. Kapok, Gebr. Hartsen; 1142 b. RotPASSAGIERS.
aangekomen te Batavia 17/18 Juli per ss. Van Dlemen ting Order.
Voor Rotterdam optie: 1300 kr. Suiker.
van Soerabaja: mej. A. Merens en heer Seheltema; van
Voor Londen: 129 k. Thee.
Semarang: de heeren jhr.Van der Wijck, jhr. Van NisVoor Newyork: 13 b. Vellen.
pen,Jmevr. Serlé en 1kind, jongejuff. Van Kleef, daheer
Hubers van Assenraad, mevr.Van den Berghe en 1kind,
Grangemout8.h, Leith.
de heer Blankenstein, ds. Van Lingen en H. Koenen:
Ijmuiden aang. 19 Aug,
van Pecalongan mej. Wollwebar; van Tegal mej. M.
maassluis aang. 19 Aug. Poieidon, S. Ibrail.
van Heutz, de heer A. M. Schluter; van Cheribon de Commerzienrath Foreler, 8. Riga. Wodon](pleepboot),
heeren Nagel, Van Bosch, De Graaf, mej. Prank, mej. Brunsbuttel, met twee modderbakken.
Terneuzen aang. 18 Aug. Arm Webster, 8,Londen,
Alberts, Tji Soei Tjia, drie kind. van den heer
Serurier, M. Wolf, Tan Ting Hok, jongejuff. C. Guse, 19 Ibit, 8. Liverpool.
Vertrokken: 17 Minna Belena, Pedersen, Noorde heer Streir.horst, Lim Sang Hie met echtg.
18 Balling, S. Londen. Bypolite Wormt,
Van Padang met het ss. ö. G. Müer gewezencomm, wegen.
P. k T. H, Eman met echtgenoote, heer A. W. Gla- 8. La Roehelle. Carl XV, Westernland, Zweden.
Antwerpen aang. 19 Aug. Abydos, 8. Hamburg.
zener met echtgen. en 1 kind, M. de Koning.
Vertrokken per stoomer Reael: naar Telok Betong Mangara, 8. Donau. Prince Baudouin, 8. Bona.
Grangemouth vertr. 17 Aug. Borothy, Lund,
de heer H. Th. Brouwer; naar Padang, boormeester
E. D. C. Dieudonnè met echtg. en 1 kind, mevr. Nickerie.
Becker; naar Atjeh, majoor der inf. Steinmetz, off.
Hantana aang. 17 Aug, Alpha, Andersen, Rott.
van gez. 2e kl. dr. G. Grijns, kapt. kwartm. R.M.
P. A. Kempces, le luits. inf. J. P. Weitzel, A. C.
D. T. A. Brouwer, CE. T.Vechtman, deheer Maier;
naar Telok Semawe, mevr. Van der Meer.
Maandag 19 Aug. 's avonds 6 uur, in Frascati,
Per ss. Van Dleinen, naar Singapore de heer H. J,
1. Huis, Anjeliersdwarsstraat 3. /5150. ’250. H.
J. Hepp en eene dekpassagiers
2. Huis, p Oostenburgervoorstraat 10.
Per ss. Swaerdecroon, naar Muntok mijnopziener Boekhoorn.
5200. fl. O. J. Dammers H.Tzn.
3. Huis, St.
C. H. Kloppenburg; naar Dcli control. B. B. H. P,
Wagner, mevr. Hulshoff Pol, Bouman en 1 kind, de Aothoniebree-traat 24. ’9500. ’6OO. C. J. Boutelje.
heer C. J. Flikkenschild, mevr. Moort en 1 kind; 4. Huis, l'rin:engracht 44. /"11,000. J. F. Schutte
5. Huis, Egelantiersstraat 95a. ’3550. Opgenaar Bonerkalis, oflic. van gezondh. B. L, Kroon met Jr,
houden.
6. Huis, Leliegracht 31. ’4900. ’4OO.
echtg. en 1 kind.
7. Huis, Stormsteeg 2. f 7700.
Per bs. Van Riebcock naar Billiton de hceren Van P. F. A. Antusch.
Goolj en echtg., commies J. M. J. van der Hejjde ’175. J. C. Koilieberg.
8. Huis, Swammerdam9. Huis,
met echtg. en 1 kind; naar Pontianak resident 8. straat 27. ’7OOO. ’lOO. S. M. Souget.
7050. H. F. Hogemaun. B—9 te
W. Tromp, aspir. control. B. B. Firuly, N. Wing als voren 29.
zamen ’14150. ’6OO. H. Luijken Jr.
10.
Easton.
Huis, Plantage Badlaan 11. ’9150. / 125. J.
Lamed.
11. Huis, Elandsgracht 113. f 14,300.
12. Huis, Lijnbaangracht 185.
Opgehouden.
7650. Opgehouden.
13. Huis, Wiegelstraat 39,
N.-A. f 1000. Opgehouden.
14. Huis, als voren
41. ICOO. Opgehouden. 15. Erf, als voren. ’3OO.
16. Huis, Haarlemmer Houttuinen 35.
Opgehouden.
15,000. Opgehouden.
17. Huis, Groote KattenFlesschentrekkerij.
92.
’3225.
—18 Twee huizen,
burgerstraat
Opgehouden.
De vorige week las ik in dit blad dat tegen een
19. Huis,
52,
als
voren
54.
5500.
Opgohouden.
persoon wegens oplichting voor bedragen van f 1.50 Oostenburgermiddenstraat
54. ’3550. Opgehouden.—
en 75 cent vier jaren gevangenisstraf was gee'ischt.
Huis, Reinwardtstraat 8. ’B5OO. Opgehouden,
Dat bericht herinnerde mij weder aan een treurige 20. Huis, als voren
21.
10. f 8500. Opgehouden.
ervaring die ik heb opgedaan omtrent de straffeloosVan Eeghenlaan 14, N.-A. ’8950. Opgeheid welke in Nederland voor oplichters op groote 22. Huis,
23. Huis, 2e Eglantiersdwarsstraat 17.
schaal schijnt te bestaan. Ik had aan een handelaar houden. Opgehouden.
24. Huis, 2e Laurierdwars’8250.
aldaar voor eenige duizendenfrancs goederen verkocht. straat 37.
25. Huis, als
’lOOO. J. W. P. Hamel.
Een paar dagen daarna werd hij falliet verklaard
26. Huis als
’987. P. Krampman.
met een passief van ’30.000 Ofschoon de goederennog voren 35.
33. ’5OO. P. Krampman.
27. Huis, als
te Antwerpen in de boot lagen, was mijn reclame voren
28. Huis, als
31.
Krampman.
voren
P.
’5OO.
vergeefsch. Ik had het cognossement opgezonden en
te zamen.
29.
P.
24—28
Krampman.
voren
’lOOO.
dat was terstond beleend. Zoo ging het met meer
P. H. van Engelen.
M.
’3987—500.
wijze
ingeloopen.
waren
crediteuren, die er op gelijke
De Parkschouwburg, 29 Juli bij opbod, en 5 Aug.
Een aceoord werd aangeboden, eerst voor 35 pCt. bij
afslag geveild, is niet toegewezen aan den makemaar later werd het bij circulaire op 15 pCt. verlaar H. G. W. Wente, aangezien hij niet aan zijne
van
I'ebruari
minderd. Dat duurt nu al
af en er verplichtingen heeft voldaan.
komt wellicht geen 5 pCt. van te recht. Hier zijn
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wel alle elementen vaa Uesecheotrekkerij aanwezig,
maar onder dé Nederlandsche we' kan zulk ergerlijk
misbruik, naar het blijkt, straffeloos gepleegd worden.
De gefailleerde drijft, zelfs weder handel op eigen
naam, verkoopt goederen beneden dor: marktprijs en
heeft aangeboden zijn meubelen tegen taxatieprijs
over te nemen.!
Is het niet zeer te bejammeren, dat de wet toelaat
dat zulke personen ongemoeid blijven, terwijl tegen
een ander voor luttele bedragen vier jaren gevangenisstraf wordt geeischt?
Antweui'KN*, 17 Aug.
M.

Ocïttendbfa&

——

——
——
—

Latere Telegrammen.

De ramp te Denver.
NEW-YORK, 19 Aug. (R. O.) De ontploffing in hst Dumry-hotel te Denver (Colorado) is te wijton aau de onachtzaamheid van

op onderpand 165,781,000 pesetas (+ 6,677,000 nes,)
Debet der schatkist Voor betaalde coupons 11,608,000
pes. (+ 1,261,000 peS.), idem voot betalingen in het
buitenland 26,000 pes. minder. Biljetten in omloop
963,485,000 pes. (— 4,868,000 pes.) Credit der schatkist voor geïnde belastingen 14,659,000 pesetas
(-f 4,627,000 pes.)
Russische Spoorweg obligatien. Zaterdag zijn

—

te Petersburg besluiten openbaar gemaakt waarbij
machtiging wordt verleend tot de uitgifte door de
Russische Zuidoost Swoonvegmaatschapprj van4pCt.
obligatien, door de regeering gewaarborgd, tot een
bedrag van 19,500,000 roebels en van gelijksoortige
obligatien tot een bedrag van -.'0,71)0,000 roebels,
onderworpen aan de belas:ing door de Moskow
laroslow—Archangel spoorwegmaatschappij uit te
geven.

—

Vereenlgde Stater». Zaterdag was
de beurs te New-Vork en de zaken

weinig bezoek
aan
waren gering.
Tobacco Trust daalden 3 punten np het bericht, dat
een oppositie aan de zaken der maatschappij veel
afbreuk doet, doch op de algemeene lijst had dit
geen invloed. Grangers waren vast, hoewel de omzet
daarin over het geheel onder de gewone handelaren
bleef. Na de eerste af loeningon vam de markt een
vaste houding aan, wegens do flauwe stemming in
vreemde winst. Den vorigen avond waren wissels
tegen fondsen getrokken vlot aangeboden, hetgeen
de meenffig deed geboren worden, dat voor het oogenblik de goudverschepingen gedaan zijn. Chcago k
Erie-obligatiën werden gekocht op het gerucht, dat
zij nier. zouden worden betrokken in de Erie-rcorganisatic.
JJe bankstaat wees een toeneming van de surplus
reserve aan met % 2,325,000 tot £ 41,265,000 tegen
67,807,000 en een dtficit van % 12,046,000 voor

*

twee jaren geleden.
De zilvermarkt was nominaal op de noteeringen
van den vorigen dag a 66 % c. De uitvoer van de
week naar Europa beliep 867,000 ons.
De heden uitgegeven weekberichten der handelsagentschappen zijn bepaald bemoedigend voor de
hausse-belangen. Met de nijverheid van het land,
voornamelijk ijzer, gaat het beter dan werd verwacht
en de oogstberiehten geven een gevoel van algemeen

vertrouwen.
JJe Southern Railway heeft de Iftirth Carolina
spoorweg gepacht voor een tijdvak van 99 jaren, tot
een pachtsom gelijkstaande met 6* pCt. over het
aandeelen kapitaal van laatstgenoemden spoorweg
gedurende de eerste 6 jaren, na dien tijd 7 pCt. De
spoorweg heeft 223 mijlen rails, een aandeelen kapitaal van % 4,000.000, waarvan £ 3,000,000 in bezit
van den staat Noord-Carolina zijn en geen obligatie
schuld. De oude Richmond k DanvilleMaatschappij
had ze in pacht voor 30 jaren a 6* pCt.
Volgens de gewone opgaaf van de Fin. Chronicle
wijzen de bruto ojtvangsten van 84 spoorwegen, voor

houder anders dan in de tot versterking hunner rechkon worden geten en vorderingen vastgestelde wijze
steld, namelijk door den trustee '/op schriftelijk verlangen en tegen vrijwaring door de houders van niet minder
dan 25 pCt. van het geheele bedrag der noodlijdende
obligatien." Op grond dezer hypotheekakte werd de
geeisch in eerste instantie afgewezen, het hoogste
rechtshof ecbtet vernietigde het vonnis en vereenigde
zich met de conclusie van den advocaat der eischende
partij. De gronden waarsp de rechter Follet zijn
uitspraak steunde, waren ongeveer dat wel is waar
ook de obligatie zclï*e een aanwijzing voor de
trustakte bevat, echter zoo vervat, dat de ?-9oper van
een obligatie daaruit niet ziet, dat hij bij het uitblijven der betaling de rente niet zelfkan gerechtelijk
invorderen, doch dat alleen de trustee het verpande
eigendom volgens de Voorschriften der hypotheekakte
in bezit nemen en verkoopen kan. Daarop laat de
conclusie volgen: Zouder twijfel moeten de obligatie
en de trustakte overeenstemmen , doch in geval, dat er
een dubbelzinnigheid in de bepaling van de hypoheekakte bestaat, moet zoodanige dubbelzinnigheid ten nadeele der maatschappij worden uitgelegd. Het is een
grondbeginsel bij liet stellen van contracten, dat
dubbelzinnige uitdrukkingen zoo streng mogelijk tegen
dengene moeten worden uitgelegd van wien de woorden uitgingeu. Dit grondbeginsel is in het algemeen
toegepast op verzekeringscontracten en op zoodanige
oorkonden, welke geheel dooi' de partij, die de
voordracht sluit, zijn opgemaakt. Dit grondbeginsel moet ook streng op de redactie van
hypotheek worden toegepast, welke Uitdrukkelijk als
waarborgen der obligatien door den geldnemer worden
genoemd. Weliswaar zijn deze oorkonden onderworp?ll
aan registratie, doch deze registratie vindt dikwijls
plaats in een staat, die van de plaats waar de obligatie wonit verkocht, verwijderd is en de kooper
heeft zelden gelegenheid, de juiste bewoordingen der
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Lond. TT. 3.0*
De Council offoreign bondholdert te Kliuntrb.
Londen heeft bericht ontvangen van de London and Sew-Torb t.J*. 0.) 16 Aug. 17 Aug. 19 Aug,
River Plate Bank van de ontvangst van een telegram
(Slotkoerßen.)
uit Montivideo dd. 16 dezer, meldende, dat aan de Be'e'.ning Staats-effecten
11*
heeren Glyn Milis Currie te Co zfln afgezonden voor
1
endere
1, , *
»
id.
den dienst der leening £ 42,000. Deze remice verWieselcp Londen 60/d... i. 89% 4.89*
tegenwoordigt de 45 pCt. der douaneontvangsten voor
5.15% 5.16% 6.16*
ld. rParijs
de eerste helft van Augustus.
95%
»5%
id. "/ Berlrjn
Chieago, HÜwaukee & St. Paul spwg. Ontvang4 pCt. Amerika
112* 112* USk )
AtchiecnTopekaAand... 15*
2de week Augustus 1895 # 528,000 + 17,000.
16*
de vierde week van Juli een vermeerdering aan van sten
Ai
dMieccndMortg.BondsA
5.03 pCt. en de bruto ontvangsten van 74spoorweAtlantic & I'aclflc Spwg. Ontvangsten le week <i\4pCts.generalMortg.
»0*
80*
80*
Aug. #10,300 minder.
64
gen in de eerste week van Augustus een vei meerdeBaltimoie en Ohio aand. 64*
64*
ring van 0.81 pCt.
66
Canada Sonth..,..aand, 56*
Volgens gerucht zal door de Trunklijnen een be.«>-»
52
62
Pacific
Canadian
Londen, 19 Aug. (R.0.) De Bank van Enge«*
stuur van negen leden worden benoemd, met absolute
18
13
18
»
//
Central
land heeft heden £ 98,000 aan goud ontvangen,
macht tot het vaststellen en handhaven der vracht145
N.-Westernpret.»/
145
Ohle.
146*.
prijzen. Deze negen bestuurders zullen de negen be71%
71%
Ohie.Milw. St.P.gew.»
71*
trokken belangen vertegenwoordigen. Er behooren 16 Weenen Slkt.(i?.o.) 16 Aug. 17 Aug. 19 Aug Denver*
14*
14%
Bio Gr. gew.»
14%
lijnen tot de overeenkomst, doch in verscheidene
47%
u
47*
prei.
5
Denver
*Rio
Gr.
Papierrente
pCt.
Mei.
101.—
101.—
100.90
47*
gevallen zjjn belaugen geheel dezelfde. Buiten- 5 11 Zilverrente Jan. 101.30 101.30 101.30
99
9»*
»
99%
lllinoia Central
dien zal een college van arbiters zijn, bestaande uit 4
60*
Lonisv.*Nashv.gew.»
61*
11
Goudrente......
123.20
123.20
61*
123.20
drie commissarissen, om alle klachten te behandelen.
101
1854
K ichigan Central....«/ 100*
Aand.
151.50
151.50
161.50
De overeenkomst bepaalt niets omtrent gemeenschap17%
11
17%
17%
1858
203.— 205.— 206 26
M'ss.-Kans.kTeMS..»
pelijke agentschappen.
8*
//
»
8%
8%
155.70
Erie-Spoorweg
1860
165.50
155.55
De invoer van koopmansgoederen te Newyork be1"*
17%
ti
1864
195.50 195.50 195 50 N.-T. Ont.Yïest. gew.ir
droeg in de afgeloopen week % 11,287,710, waaronder
14*
</
13%
Cred.Amst
400.— 400.— 398.— Norfolk t West. prei.»
14*
#3,079,793 aan manufacturen, tegen onderscheiden116
lis*
»
Minceapolis
kf
117
Hong.
pCt.
4
Goudrente.
103.20
anitoba
103.20
102.—
lijk #7,707821 en #2,034,901 in het vorige jaar.
ti Kr.Rente 1892 100.—
13*
13%
Dmcn Pacific
13%
100.— 100.—
The Fin. Chronicle (van 17 Aug.) bevat een artikel 4 // Zilverr.Bpw.leen.
*
21*
21%
103.—
W.b.St.L.&Pac.
rel
21*
103.—
103.—
4*//
*
over den financieelen toestand hetwelk wel waard is
Actiën
1070.— 1069.- 1069.—
*) Third assessment paid.
te worden opgemerkt door degenen, die den uitvoer Bank
158,50 158.50 168.50
Loten
Geld aangeboden. De fondsenmarkt opende eer.
van goud uit New-York als voorteekenen van lagere Hongaarschc
408.— 406.— 402.— fractie lager, bleef flauw gedurende den dag, en sloot
Staatsspw. Aand
prijzen of vermindering der zaken beschouwen. Deze Loten
Weenen
Stad
171.— 171.— 171.— in gedrukte stemming,
uitvoeren zijn, naar de meening van het gezegde
145.— 145.70 145.70
Theissloten
blad, geheel natuurlijk.
(i?. 0.)
,„ ,
Loten
77.40
77.10
Turksche
76.80 Baltlmore
16 Aug. 17 Aug. 19 Aug.
wijzen
handelscijiers
De
voor Juli
een handels- Beursstemming
(Slotkoersen.)
gedrukt, prijsh. flauw.
balans ten ongunste der Vereenigde Staten aan, met
en Ohio S.W. oblig.
Londen
121.50 121.50 121.30 Balt. pCt
"1
1U
111
inbegrip van het zilver, van % 13,129,000, met het Wissel
4*
ii
69.40
Hamburg
59.40
69.30
vooruitzicht van een nog nadeeliger balans voor de
n
Parijs
48.40
48.10
48.10
maand Augustus. Het goud gaat weg in voldoening
Slotkoersen.
dor
9.63
9.63
9.62
dezer saldi. Onder de bestaande handelstoestand Napoléons
100.— 100.—
Zilveragio
(Medegedeeld door ds 88. MöiLß* KIJ.-W.l
is het feit. dat de beweging niet grooter is Wissel Amsterdam kort.. 100.—
100.20 100.20 100.10
16 Aug 17 Aug 19 Aug.
Berlijn.
een bewijs van eon volledige afwezigheid van wan- Plaatsdisconto
89.80 90.10 89.80
3%
3%
3%
"JpOt.ltaliè'
trouwen en een teeken, dat algemeen vertrouwen
ii Russ. Staatsr. 67.70 67.60 67.70,60
Berlijn Slotk.(iï.o.).]l6 Aug. 17 Aug. 19 Aug.
wordt gevoed in de toekomst.
■/
93.80
Mexico
93% 93% 219%
Van dezen kant komt ook een verzekering, dat 3 pCt. Duitsche RiJksleen.'lOO. 10 100.10 100.10
219%
Boebels
219%
//
Pruisische Consols. 100.10 100.10 100.10
w
het Morgan-syndicaat voort zal gaan de goudreserve 3
ü
in de schatkist in stand te houden en er zal dus 5 // Papierrente Mei... 100.20
—.— 100.50 Aand. Warschau-W. 271% 209% 2«9%,
246%
247
%,
Credit
247J4 247%
5 // Zilverrente Jan... 100.70 100.60 100.60
geen verdere aanleiding zijn tot uitgifte van obliga?24^%
Disconto
tien. Alle praatjes over een nieuwe uitgifte van 4 o Rusl. Binn. leen'94 67.70
67.60 —.—
22234 223^i 223^,
1623<,
%
Berl.Hd.Ges.
;/
162%
_.—
162%
Rusland 1894
—.— —.—
obligatien is ijdel gesnap, zegt het blad, voor zoo- 35
Dresdner Bk. 166>4 167% 161%
—.— —.—
ver de tegenwoordige uitzichten betreft. Men gelooft 4 ii Rusl.'B9gee. S.ls.. —.—
Harpener.... 1673tf 168% 167%, 168%
ii 1880
—.— —.— —.—
bovendien, dat vóór bet midden van September de 4 //
Bankn.
Bochumer....
164% i163% 163%, 164%
a IOORb. 519.25 219.25
219.25
toestand van den handel wezenlijk veranderd zal zijn Russis.
Laurahütte... 142% |142%' 143%, %
en de quaestie van goud-uitvoer eene van goud-invoer Aand. Duitsche Bijksbank 161.20 161.20 161.10
Dynamit
//
150% 1160% 149%, %
Disc. Com. Maats. 222.60 223.75 223.75
zal zijn geworden.
Nordd. Lloyd 106% 1107% 107%, 108%
,89.90
De toestand van den ijzerhandel, wordt volgens 5 pCt. Italië
90.—
89.80
Franzosen.... 171% 1171% 169%, %
het vakblad the Iron Age gaandeweg gunstiger en Geconv. Turken
—.
—.
Canadian 51%, 51%; Lübeck Büchen 154%.
tegelijk daarmede verbetert de toestand van den Aand. Warschau-Weenen 271.— 269.50 269.50
103.30 103.40 103.40
overigen handel. Het aantal aangeblazen ovens is 5 pCt. Transvaal
Met uitzondering van Oostenrjjksche waarden, die
Mexico 1888
93.50
93.60
nu 2ÓO tegen 171 voor drie maanden geleden en de 6 ti
93.60
voortdurend in flauwe stemming verkeeren, bleef de
Wisselkoersen:
hoeveelheid die zij wekelijks kunnen produceeren
markt overigens gunstig gestemd, speciaal voor de
20.45
180,525 ton tegen 156,554 ton. Deze vermeerdering Londen 8/d. dato
20.45
20.45
locale soorten, welke verder avans behaalden, zooals
//
20.40
20.41
20.41
is te beteekenisvoller omdat de spoorwegen nog geen
2/m
Bankaandeelen, Bergwerken en Scheepvaartaandeelen.
81.—
80.95
80.95
orders geven, doch wachten totdat de omvang Parijs kort
Staatsfondsen stil en weinig veranderd. Canadians
168.25 168.25 168.25
er graanoogsten volledig zeker gesteld is* Wjj zullen Amsterdam 2/m
beter met % pCt. verhooging.
/'
kort
168.55 168.60 168.60
waarschijnlijk niet lang behoeven te wachten. Het
19 Aug.
16Aug. 17Aug.|
Par**».
167.35 167.35 167.35
maandelijksche oogstbericht van het departement van Weenen 2/m
102.38,32
BpOt.Bente
102.32
102.35
217.30 217.25 217.25
landbouw te Washington wjjst weder een verbetering Petersburg 3/m
4 » Spanje
65% 65% 65%6 ,64%,
in het gemiddelde cijfer voor het geheele land aan Plaatsdisconto
1*
1%
1*
5
ii Portugal.... 26% 26^
26%
tot 102.5, terwijl de doorsneecijfeis voor de groote Parijs (R. 0.) Slotk.. 16 Aug. 17 Aug. 19 Aug. 1 py
—.— 26.07
Turken
graanstaten zijn: Illinois 106, Jowa 107, Texas 113 3
pCt. Amortisable
—.— 101.25 101.35 6 ii Italië
89.47 89.45! 89.52,27
en Missouri 115.
3 ti Fr. Rente (open.) 1 102.40 102.40 102.40 4 ii Brazilië
75.20
—.—
Geen der laatste jaren heeft zulke hooge doorsnee- Dito (slotk.)
i
102
32
146%:
102.32
102.32
Tnrksche
Loten...
\l^M
145%
cijfers aan te wijzen. De ramingen voor het loopende
107.37 107.32 107.22
Banque 0tt0m.... 733% 734% 734%, 732%
3% pCt. dito
jaar zijn 1000 millioen bushels boven die van het Fransch-Oost.
Spoorw...| 865— 858
848
878
id.
Paris
vorige jaar. Dit zijn eenige redenen uit vele, waarom 5 pOt. Italië
! 89 45
89.52
831
Lyonnais...
89.27
Credit
hoopvolle verwachtingen in de V. S. worden ge Banque Ottomane
! 731
734
732
Su«z
32.65'
koeaterd.
I 26 05 26.07
Gecanv. Turken
4SO
,453^,451%
26 10 Rio Tinto
452%
■ 145.31
Turksche Loten
Vereen. Newyorksehe Banken. 17 Aug.
655
De Beers
658&
1451%
144%
656%"
300 4 pCt. Buitenl. Spanje., j 65%
64 50
Randfontein
Beleeningen eu diseoutos g 511,280,000 -f
1063*. 105
98%
101%
65%
210 3 pCt. Portugal
» «5,690,000 -ISpecie voorraad
Transvaalland
77%, 76%
26%
26%
I
76%
?6J^
26%
n 13,250,000
80 Suez-Aandeelen
Biljetten in omloop
3263 fr. 8267 fr. 3272 fr.
Chartered
1185%,
+
183%
181%
184%
// 577.220,000 -f
3.540 Rio-Tinto
I 452
450
Netto depositos
453
over het geheel in vaste stemming
opende
De
markt
119,880,000
3,000
1 523.- 523.— 523.— met groote levendigheid, alleen in Mijnwaarden die
4 pCt. Egypte 1876
Legal tenders
+
*
.-j «-.
bij aanzienlijke verbetering steeds met groote posten
De hypotheekrechten b() spoorwcgabligatiën Aand. Panama........
(zicht)..' 25.27* 26.27* 25.27* uit de markt genomen worden, vooral Randfontein
Wissel:
Londen
beslissing,
staten.
Over
een
welke
het
Ver.
in de
u
Amsterdam
j 206
206
206
Chartered en de Beers, terwijl staatsfondsen weinig
hoogste gerechtshof der Ver. Staten in zake de Denver
I
1
1
verandering aantoonden. Ten slotte evenwel ver>
%
& Rio Grande Western spoorwegm. den 18en Januari Plaatsdiseonte
gedrukt.
oorzaakte een teruggang van % in Spanjaarden over
11. beeft gegeveu, levert het Holdheim'sche Monatinnd Bankweten een belangwekJiOnden, 19 Aug. {Part. tel, van 3 n. 47 m.) het geheel eene lichte reactie, echter zonder de gunschrift fiir Aktienrecht
kend betoog, waarvan de hoofdinhoud ook in wijderen mierik, fondsen stil; Atchison A 33%; Aand. id. stige strooming voor Mijnen te storen.
kriDg verdient bekend te worden. Toen de maatschappij 17* inel., Oanadian 53*6 ; Central 18%; Denver 15*;
I6Aug. 17Aug. 19 Aug.
Londen.
deze obligatien noodlijdend liet worden, vervolgde id. pref. 48%; Erie 8%; Milwaukee 72%) Nashvilie i pCt. Spanje,
65
65 % 6 64%
88% 88% 88ll/s
een houder van 10 obligatien de maatschappij voor 63%.j Norfolk 14*; Ontario 17%; union 13%; 6 ti Italië
de betaling van 110 vervallen coupons. De maat- Waoash 21%; Missouri 17%.
5 '/ Portugal
26% 26%
6 // Argentijnen. 70^" 71
6 h Fundedid... 77% 77%
4 ii Brazilië.... 75
74%
Verkorte Balans der Nederlandsche Bank
3%// Uruguay.... 48% 48^
Atehison A
op 17 Aug, 1895.
33% 33% 33%
op 10 Aug. 1895.
Aand. ld
15% 15% 15%, 17% cum 2
11,604,423.98
Binnenl. Wissels { Hoofdban».. f 11,941,947.73%
h
Oanadian... 53% 53% 54,53%,
ti 1,455,644.47%
Promessen, enz, t ligbank.... n 1,795,433.72
h
Central
18%
18% 18%
// 18,519,274.49%
in disconto
! Agentsch. u 18,868,881.61
n Denver
15
15
15%
32,606,263.06%
31,579,342.95
»
id. prei. 48% 48% 48%
Papier op bet Buitenland
» Brie
8% 8^ 8%
,
In disconto
72j% 72% 72%,%
Milwaakee..
Idem Eigen portefeuille... f 24,699,615.67
"'23,854,957.75
*» Nashville... 62% 62% 62%;
Af: Verkocht, maar voor
t*
Norfolk
14% 14% 14%
Bank nog niet afgop»
Ontario
17% 17% 17%
loopen
u
150,497.90
3,288.41
» Union
13^ 13*%- 13%
u 23,851,669.34
24,549,117.77
*/
Wabash
21% 21% 21%
3oleenin-jeu
(Hoofdbank. f 7,946,882.16 "
f 7,726,360.15%
Rio
Tinto.
17% 17%
(mc). Voorsch. in \ Bijbank.... » 2,390,791.19
u 2,209,707.03
De Beers
25,%
25.%*
Uk.-Crt,op ondorp.)? Agentsch... n 27,955,592.64
n 27,572,077.97
Jagersfontein
9%
* 9%
Chartered
7% 7%6 7%,%
f 38,293,265.99
f 37,508,145.15%
Uruguay.
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Obl. Orel Vitebsk
6 pCt. Italië

oorkonde te onderzoeken.
Aug.
(R.0.)
1 13 Aug. 16 Aug. 11767.60
Ook op een andere plaats luidde de overweging, Madrid
£7,40
67.60
Spanje.
4
Binnenl.
l
pCt.
zegt de Frf. Ztg., dat wanneer obligatie en hypotheek77.70 I 77.20
77.20
t,
akte tegenstrijdige bepalingen bevatten, die in de 4ii Buitenl.
obligatie vervat den vorrrang hebben vóór den inhoud
9»»rlj8. Slotkokm 15 Ang. 16 Aug. 17Aug.
der trustakte. De bepalingen der obligatie vallen
het
kooper
den
in
oog en zijn door de maatschappij
95%
95*
bestemd om invloed te oefenen op de plaatsing der Wissel Italië kort
Madrid
4.20*
obligatien. Zij kunnen dus niet door een tegenstrijdige
3/m.....
bepaling welke in de trustakte staat, buiten werking
I.l* l-l*
Calcutta Lond. TT. l.l}»
worden gesteld.
3.0

—
—

den machinist. Voor zoover men weet, bedraagt het aantal doodon 25, terwijl een groot
aantal personen gewond zijn. De vlammer,
verspreidden zich zoo snel, dat het onmogelijk
Onderstaande berichten zijn reeds in een was de ongelukkigen, die onder de puinhoopen
jredeelte onzer vurige oplage medegedeeld bedolven waren, te h>ilp to komen. Veertien
lijben zijn reeds te voorschijn gebracht; het
Door B. en W. werd gesteren aanbesteed het doen zoeken wordt voortgezet.
van eenige werkzaamheden aan de Kattenburgerbrug,
aan de ophaalbrug over de Waals eilandsgracht en
aan de ophaalbrug over de Overtoomsche schutsluis.
Ingekomen 7 biljetten. Minste inschrijver was de heer
J. Lagendijker, te alhier, 10,283.
De Beurs te New-York.
Door de H. IJ. S. werd gisteren aanbesteed: het
NEW-YORK, 19 Aug. (Part. tel. van
herstellen en gedeeltelijk vernieuwen van den hoogen 10 u. 10 min.) De beurs opende in zwakkere
steiger met de weerpalen bij en de oever werken
onder dezen steiger ten westen van het Boerengat, stemming.
Later part. tel. De beurs *as verder vast
op het stationsemplacement Rotterdam—Maas. Ram.
70,000. Ingekomen 23 biljetten. Minste inschrij- voor spoorwegaandeelen, maar eer zwakker
ver was de heer G. D, v. Doorn, Amsterdam, voor voor industrieele waarden.
f 54,500.
Naar Grangers was levendige vraag. Er
Wielrijderscongres te Keulen.
wordon bij voortduring uitmuntende berichteii
De buitenlandsche gedelegeerden van de verschil- omtrent den oogst ontvangen.
lende wiolrijdorsbondeu werden Zaterdagmorgen te
In het geheel zijn heden 311,000 aandoeleu
Keulen door den burgemeoster op het Stadhuis omgezet.
ontvangen. Deze hield tot de wielrijders een lange toespraak, waarin hg het nut van het wielrijden uiteenJavasche Bank.
zette. Hij wees er op, dat alle landen vertegenwoorActief.
{Verkorte Balans.)
zelfs
hadden,
gezonden
Amerika was aanwezig. Discontorekening:
digers
10 Juli 1895. 17 Juli 1835.
Het rijwiel is onmisbaar geworden inde maatschappij,
Handelspapier.... f 3,838,710.53 f 3,782,212.49
en zelfs de arbeiders maken er gebruik van. Ten slotte
183,122.68 //
458,497.09
Vendupapier
n
riep hij den internationalen bond een krachtig //All
Indië bet.// 5,164,865.19 u 5,116,155.45
Wissels
b.
toe.
De
voorzitter
Heil"
... .
van den Duitschen bond,
"—~,* —s— "" -*—r
"'TT
de heer Vogel bedankte voor deze woojden De Beleeningrekening:
f 34,787,670.15%
n 1,550,857.10
f 35,378,440.99
1,277,315.42
■jp Effecten
Goederen
//
heer Bergs ma van den Nederlandschen Wiclrü'ders/,
2,720,475.—
//
h Goederen en specie. "/ 2,914,825.—
2,317,219.25 u 2,353,486.43
Effecten
bond sprak in het Fransch en Duitsch nog namens
» 38,293,265.99
» 37,508,145.15%
en
muntm..//
//
Munt
de vreemdelingen,terwrjl de heer Henry Sturmey
n 1,545,000.— // 1,518,000.— Voorschotten aan het Bjjk,
in
Ned.).
(prol.
ld.
namens de Engelschen het woord voerde.
(Ai t. 7 der wet van 7 Aug. 1888
// 5,801,141.25
"/ 5,801,141.25
Belegd kapitaal
#
1,426,886.68
»
Stbl, No. 122)
1,315,173.77
Belegd Reservefonds// 1,141,917.50 "/ 1,141,917.50
1 19, Aug- (telegram van Kmith Spocie in de kassen.// 34,561,268.41 // 34,346,231.49 liunt en Muntmateriaal.
Edwakds & C., 'medegedeeld door
f 23,930,940.—
Munt, Ooud
//
f 23,922,690.—
Calkoen k Zooi. Muntmateriaal
1,251,152.15 // 1,230,635.55
te Amst.) Katoen.
27,489,739.10
n 27,489,739.10
Muntmateriaal,
Goud.
Pens.
en
Bel.
Onderst.
"
De noteeringen zijn: Basis middUng:
fonds v.h. person.://
60,300.— ■/
60,300.
’51,420,679.10
17 Aug.
f 51,412,429.10
19 Aug.
19 Aug.
313,353.66 //
Geb. enmeub.derß. n
343,346.86
» 83,279,584.53%
// 83,173,733.90
Munt, Zilver, enz
I.l6slutk.
10.39
4.18
443,254.19 //
Diverse rekeningen .//
442,806.10
»
Muntmateriaal, Zilver, n
kalm.
kalm.
kalm.
o 134,586,163.—
u 134,700,263.63%
Alg
3.67
3.55
Totaal... 68,223,620.23 f 58,175,587.31
Aug./Sept....
Sö%cten.
3.57
3.57
3.55
Passief.
f 5,575,919.69
f 5,575,117.19
Sept./Oct
3.58
3.58
3.56
n 6,000,000.— // 6,000,000.—
Beleesr. van het Reservefonds...
Kapitaal
,/
3,974,083.14%
kapitaal,/
3,916,430.63%
3.59
bet
3.60
3
5.S
//
van
// 1,171,596.31
"van 1/5
1,171,596.31
Oct./Nov
Reservefonds
9,549,200.33%
3.60
3.61
3.59
Nov./Dee
Pens.enOnderstfonds
„ 9,492,350.32%
//
636,000.—
3.63
72,588.14 //
72,398.87 Oebonwen en Meubelen der Bank
3.61
3.60
van het personeel..//
Dec./Jan
„ 636,000
//
566,801.4»%
4.—
865,760.05
Jan./Febr....
3.62
3.62
Bankbilj. in omloop.// 44,119,067.50 // 42,812,477.50 Diverse rekeningen
4.—
4.2
Bank-Assign.inoml.// 1,132,247.89 // 1,082,893.85
3.63
Febr./Maart..
/ 242,101,985.37%
f
240,060,418.13%
4 1
4.3
4.—
Maart/April..
Reken.-cour. saldo's.// 5,410,919.27 // 6,724,393.11
4.4
322,201.12 //
4.3
April/Mei....
4.2
Diverse rekeningen.//
311,827.67 ivapitaal
20,000,000.—
/
20,000,000.—
5,580,690.39
Omzet 8,000 bn.
5,580,690.39,
Totaal... f 58,238,620.23 f 58,175,587.31 Reservefonds
"
206,402,310.—
. 204,437,365.—
Bankbiljetten in omloop
liOnden, 19 Aug. >R.0.) Vee. Aanvoer: Run" 2,100,506.08
//
omloop
y
1,771,094.12
deren 2000, Schapen en Lammeren 9000, Kalveren Beschikb. Met. saldo, 15,547,526.70 f 15,328,961.26 Sankassignatign in Saldo's:
Slokening-Courant
5, Varkens —. Prijzen: beste Bunderen 2/8 a 4/9,
De Javasche Bank heeft op 2 Mei 1.1. het discompto
f
Van het Rjjk
f
Schapen en Lammeren 3/10 a 6/-, Kalveren 2/6 a hj-, van 5 tot 4% pCt. verlaagd.
//
Van
andaren
7,002,537.45
7,219,985.26%
a —.
Varkens
„
,/
7,002,537.45
7,219,985.26%
Londen, 19 Aug. (R.0.) 2e draadbericht.
,
Bank van Spanje. De weekstaat per 17 Au». CM verse tekenlncen
ti
,i
1,051,293.36
1,015,941.45%
Suiker ruwe niet-gekrist., gekrist, en geraffineerd wijst de volgende veranderingen aan: goudvoorraad
f '242,101,985.37%
~7~24Ö",060,418.13%

BEURS EN NIJVERHEID.
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Ex.
pCt. Atehison 81%, 4 pCt. id. Nieuwe 83%,
4 pCt. Adj. id. 65%.
Staatsfondsen sluiten algemeen iets zwakker onder
den invloed van % pCt. daling in Spanjaarden op
aanbod voor Fransche rekening.
Minwaarden opnieuw ■seer vast en rijzende met
flinke verbeteringen voor vele soorten.
Amerik. sporen kleurloos en zonder eenige variatie
van belang. Oanadians alleen openden % pCt. hooger,

*

4

doch moesten dat ten slotte weder prijsgeven.

HANDELSBERICHTEN.

Amsterdam, Maandag 19 Augustus.
Aardappelen.

Friesche Munstersche of Zaaiers

’0.90, fl. —, dito Fraueker Jammen f

,

’

,

Geldersche Blauwe 1.30, f 1.40, «HroKralen f 1.20,
’1.40, dito Muisjes /"1.20, ’l.BO, Katwijker zand
, f , dito Muisjes
, f , Mpolder
f
,f ,
blauwe 1.25, ’1.40, Andijker Muisjes f
, dito Muisjes
,
Westlandsche Zand f
, —, Haarlemmer Bollen fl.— 1.20, Noordf
wyker Grave 2.—, 2.80, dito Zand f 1.80, 2.40,
,
, Hillegommer zand
Sassenheimer zand f
’2.20, ’3.—. Aanvoer 12 ladingen. Handel willig.

’

’ .
’
’ ’ ’ ’ ’ ’
’
KofBrvan
E.
J.
ebeuricgman.
hten

HAMBURG, 19 Aug. (Draadbericht v. Jotwich X Cè)
Sept,
Dec.
Maart
Mei
73
6.48 kalm.
75
72%
T3-?/

ALGEMEEN HANDELSBLAD van 20 AUGUSTUS 1895 — Oclitonclbladr
Weketijk scheopgaven.

"Weekreceipts(gemidd.perdag) Rio Santos Totaal
11—17 Aug. 1895
12000 12571 84571
12—18 Aug. 1894
9857 1«8Ö7 26714
13—19 Aug. 1893
1014« 8571 18711

tn duizendtallen.

Voorraad.

256
143

164

163
Rio.

17 Aug. 1896
17 ii
1894
17 ii
1893

166
154
67

692

635

491

Santos.

178
165
232
291
263
216
Zeilende van Brazilië naar Europa op 17
Rio, Santos.
Naat Duitschland
9
42
« Heiland
43
ff
Frankrijk
18
16
i
Triest
19
20
w Overig Europa
12
17
Totaal
58
138
18 Aug. 1894
42
136
19 » 1893
79
120

—

’
’ ’ ’ ’
’
’ ’
’ ’
’
’
’ ’ ’

’’

Europa. Ver.St. Europa. Ver.St. Totaal.
205
288

’

’

’’

Totaal Receipts.
Rio. Santos. Totaal.
Vanl Juli—l7Aug. "95.... 313
424
737
n 1 ii XX u '94.... 461
489
MO
'93.... 449
297
746
* 1 » XX iiVerschepingen
vaa 1 Juli tot
Rio.
Santos.
17 Aug. 1895. 65
18 n
1894. 50
19 »
1893. 97

AlHmaar, 19 Aug. Vee, Aangevoerd 14Koeien
o*9 a 71 c. per KG., 114 vette Kalveren 35 a f 100,
65 a 75 c. per KG.; 17 nuchtere ditof ,1<? a 82; 203
vette Schapen f2O a 26.— i 189 vettt Varkens per
KG. 0.28 a 0.41; 3"> raajtere dito 10 a 14.
"Gorine!>«3«s. ÏÖ Aug. Granen. Ristarwe ’6 25,
6.60, Witte idem 5.90, 6.10, roode idemf 5.90,
«.15, ml. Rogge f 4.70, f 4.80, buitenl. id./420,
’4.35, Haver f B.—, 3.25, Gerst 4 50, 4.P8,
Mais ’4.75, 4.85, Duivenbcoueö f 6.29, 6.50,
Vee. Zware Kalfkoeien f 190, f 810, Melkkoeien
160, f 170, Kalfvaarsen
140,
160, Guste id.
’lOO, 110, 2%-jarige Ossen ’l4O, 160,1%-jarigeid.
100, f 110, Pinken 50, 60, Graskalveren
30,
’4O, nuchtere idem ’lO, ’l2, vatte Varkens 0.14,
f 0.18, Biggen f 3.—, 10, Kippen 0.70. 0.90,
Boter ’0.65, 0.75, Eieren f 0.95, 1.—.
Aangevoerd 220 Koeien, 18 nuchtere Kalveren, 9
vette Varkens, 467 Biggen, 12 Schapen, 8 Lammeren.
Meppel, 19 Aug. Vceprtjzen. Stalhandel. Men
besteedde hier en in de omstreken in de laatste dagen
per stuk voor: Vette Koeien f 150, 200, Neurende
id. ’125/ 200, Guste id. ’95, ’135, Melk id. ’125,
’l5O, Voorj. kalvende id. f—, —, Neurende Pinkvaarzen f —, f —, Guste id. —, —.—, Neurende Vaarzen
125, 165, Guste id. 90,
135,
jarige Pinken ’5B, ’lO5, Stieren 50, f 110, Friesche
Schapen f 9, f 18, dito Lammeren
, Drentsche
Schapen 4,’7.so,MagereVal■kenß’ 16, 34, Drachtige id. f 17,f 82; Biggen f 4.—, 13; vette Varkenß
perKG. lev. srew 30 4 33 et.
Xlel, 19 Aug. Weekmarkt. Granen, tarwe
6.75,
6.50,
oude
7.25, id. nieuwe ’5.50,
Rogge oude ’4.—, f 4.25, nieuwe f 3.75, 4.25,
Garst ’3.75, 4.25; Haver 3.—, 3.25; Boonen
’7. ’7:25; Maïs 5.25 ’5.50; geele Erwten 5.75,
f «.—; Wikken ’7.—, ’7.50. Koolzaad ’6.50,
7.—. Boter ’l.lO, 1.30 per KG. Eieren f 0.95,
’1.05 per 26 stuks. Vee. Varkens 7.50, ’34.
Biggen ’2.50, ’7.—.
Oude Tarwe onveranderd. Er was reeds een flinke
aanvoer van nieuwe Tarwe en Rogge, de kwaliteit,

Totaal.
343

523

479
Aug.

’
’ ’ ’’ ’ ’’ ’
’
’ ’
’ ’
’
’
’
’
’
’’
’
óct.' ’
’

Totaal.
51
43
34
39
29

Ï96

178
199

Suikerberichten.

MAAGDENBURG, 19 Aug. (Part. tel. van 8.40.)
Biet- loom; Aug. 9.55, Sept 9.55, Oct./Dec. 9.90,

Jan.-Maart 10.20, April/Mei 10.35 koopers.
HAMBURG, 19 Aug. (Bericht van J. E. Bbugm ±g
Amsterdam.) ê.48. Biet- loom; Aug. 9. 5'
9.82%, Dec. 10.02%, Maart 10.30.
PARIJS, 19 Aug. (Bericht va--, jr, *e. Bkuoman,
Amsterdam.) 7.—: 4 mnd. "» rjet. 29V£ K. k V.,
i eerste mnd. 29% K. & 7,
hoewel niet droog, valt zeer mede en over de uitkomst is men best tevreden; tot genoteerde prijzen
alles verkocht. Garst was iets billijker te koop,
werd
van Overzee.
Bericht vanH.A.
Nieuwe Haver, waarvan de kwaliteit ook goed is,
Petroleum. AMSTEBDAM. Amerik. Stemming ruimde langzaam op. Boonen en Wikken
stil. Koolkalm. Loco /5.50 E., najaar ’8.25 E.
zaad werd door de inferieure kwaliteit, tot verlaagde
prijzen verkocht. Aangevoerd waren: 325 HL. Aardappelen, 5822 halve kilo's Boter, 30900 stuks Eieren,
Rotterdam, Maandag 19 Aug.
stuks Kippen, 60 stuks Konijnen, 60 mud AppeB-sitenlandsche Granen flauw; Gerst per 2000kilo: 380
~-arte Zee f 106, ’lO9, stoomende nieuwe Nicolajeff len, 40 mud Peren, 21 Kalkoenen, Op de Varkens/100; Mais per 2000 kilo: Amerik. Mixed 108,/114, markt was een vrg goede aanvoer. Er waren veel
"dito dito steomend ’lO5, 106, Donau ’ll2, Cin- kooplieden. De prijzen waren iets hooger,
XiJiiiCK-en, 19 Aug. Granen. Ter markt zijn
quantin ’l3O,
’132. Van het in pnblieke veiling
(geannonceerde werd verkocht: ca 80.<X>0 kilo m/m beden aangevoerd: 85 HL. tarwe, 180 HL. rogge,
HL. boekweit,
HL. haver; betaald werd voor
BS La Plata Tarwe tot ’129, 93, ’93 en
per
5.75, 6.25; rogge ’3.75 a 3.90; boekweit
2400 ko., ca. 150 last m/m BS La Plata Maas tot tarwe
,
; haver
,
; Vee. aange’9l, 90 en 89, en ca. 80.000 ko. dito dito tot ’B5
voerd
750
20
biggen,
varkens,
vette
10 schottelingen,
4,
S >*83, 79, ’79.50 en ’66, beide per 2000 ko. alles 6 vette,
kalveren, 7 nuchtere idem, 40 gras id.,
contant plus 1 pCt. veilingskosten uit lichter te ontdrachtige varkens, Biggen golden ’3.50, ’5.—, vette
vangen.
varkens 15, 16 cent het % KG., schottelingen
14,
f>Binnenlanrlsche Granen, Tarwe jarige- vond heden ’l5
hetstuk, vette kalveren 18, 20 et. het % KG.,
slechts tot eene verlaging van 20 ets. eenigen koopidem ’lO, ’l3 het stuk, graskalveren 30,
lust. Per heet. ’4.50 a 6.20 en per 100 dito in uchtere
het
stuk. De handel was levendig. Vele bin’35
mindere en goede qual. 6.75 a 7.20. Van nieuwe
nenlandsche en stadsche kooplieden waren aanwezig,
was heden nog al wat aangevoerd van uiteenloopende waardoor
het aantal biggen en ander vee spoedig was
qual, waarvoor naar deugd van
4.75 tot 6 been de markt aldaar vlug was afgeloopen. Boter
dongen werd en voorts per 100 kilo 6.75 tot 7.70. verkocht
Aanvoer 500 KG., prijs 50,55 c. per
Eieren.
%K.G. cent
R<Vgge. Jarige was onveranderd te plaatsen 4.10 Kip13 a, 15 cent de 4 stuks,,Ganzehet
*a 4.40. Nieuwe evenals de tarwe zeer verschillend
in droogte, bracht naar deugd op van ’3.25 tot 4.25. stuk, Eenden- 15, 16 et. de 4 stuks, Kalkoenet. per st. Gevogelte. Oude Kippen
0.35,
Gerst. Winter was in puike, gedecideerd blanke soort ’0.55,
jongekippen en hanen 0.20 ’0.30, tamme een10 a 15 c. hooger te plaatsen en werd alzoo verkocht
,
,ganzen
van
4.25 tot 4.70 per heet. en ’7 a 7.50 per den ’0.35, 0.65, wilde eenden
4.00,
duiven
’0.90,
1.10,
5.50,
kalkoenen
0.20, 0.36,
100 kg. Overige soorten waren tot vorige prijzen
’0.15, ’0.25, iWatersnippen
,
■slechts gedeeltelijk te verkoopen. vooral geringe vindt piepkuikens
Wild: Tamme konijnen 15, 90 et., wilde id.
weinig gading. Naar qual. per heet. ’3 a 4, en per f
et. Ooft en Groenten. Aangevoerd werden:
100 .kilo 5.50 ii 6.75. Chevalier van het nieuwe —,
Appelen 4.—, ’6.—, 70 HL. Peren 5.—,
gewas, waaronder van zeer voldoende qual., werd 90 HL. 1200
7.—,
HL. Aardappelen ’2.50 ’2.75. Uien
verkocht van 4 tot 5. Haver prijshoudend 1.75
2.50, 3.00, alles den HL.
"i 3.25 per heet. Blauwe Erwten. Van den nieuwen
HoeKschewaard, 19 Aug. De handel in
oogst was heden eenige aanvoer, meerendeels wak,
terwijl gebleken is dat de kook algemeen niet vol- Aardappelen was in de afgeloopen week weder
levendig. De late soorten bleven van de bekende
doende werd bevonden. Koolzaad, vóór den regen ziekte
verschoond, maar van de vroege soorten werd
fgedorscht, als voren,
7,10 a 7.36. Overige soort
moest 25 cents lager worden afgegeven f 5.50 a 6.75. de knol reeds aangetast. De qualiteit laat echter nog
te wenschen over. Men besteedde voor de vroege
Kanariezaad met 'weinig kooplust 25 c. lager ’6.75 niets
soorten van 12 tot 16 ets. en voor de latere van 14
a 7.75.
Liter. De handel in Granen was
Heel. De vorige week bleef de markt onveranderd. tot 18 ets. per 5 Men
besteedde voor jarige Tarwe
Goed bakkende blanke merken zijn voor dadelijke iets levendiger.
a 7.20, nieuwe ’4.60 a 6.25, jarige Rogge
levering dringend gevraagd. Op levering werd tot ’6.10
3.90 a 4.50, nieuwe ’3.70 a 4.—, Gerst 3.80A
lagere prijzen afgedaan. Heden onveranderd;Inlandsch4.20, Haver 2.90 a 3.50, alles per HL. Kool8 a 10, Hongaarsch11 a 14, Amerikaansch- 8 /zaad
werd verkocht voor 6.20a 7.10, per HL. De
a 12, Zeeuwsche Tarwebloem
10 a 10.50, Duitsche
in Lijnzaad had nog weinig te beteekenen,
handel
80-r-rebloem 8.50 a 9; alles per 100 KG. netto.
maar
men
verwacht spoedig grooter aanbod. In
Vee. Op de markt waren aangevoerd: 148 vette
en Groenten was de handel levendiger.
Bunderen, 146 vette kalveren, 1542 schapen of lam- Vruchten
meren en 694 varkens. Koeien le qual. 68 c, 2e qual. Men besteedde voor Appels ’1.50 a 1.80, Peren
62 c, 3c qual. 56 c; Ossen le qnal. 67 c, 2equal. ’1.40 a 2.10 per HL.; Pruimen 24 iets. per 100;
Prinsessebooncn 17 a 28 ets. per 1000, Njalotten
62 0., 3e qual. 54 c; Stieren le qual.
c, 2e qual
1.35 a 1.66 per 50 KG. en Komkommers ’l.OB a
—c; Kalveren le qual. —c, 2e qual. i— c, 3e qual.
c, Schapen le qual. 64 c, 2e qual. 54 c; Varkens I.7sper 100. Do Boter bracht jop 60 a 65 ets. per
% KG. en de Eieren ’3.50 a 4 per 100 stuks.
le qual. 39 c, 2e qual. 38 c, 3e qual. 37 c.
Alhoewel de handel in vette runderen iets grooter
was, waren er weinig le qualiteiten aangevoerd; in
mindere soorten waren de prijzen, evenals van vette
Lenden, 19 Aug, (R, O) (3e dep.) TheeChin.
schapen, iets minder.
kalm,
Indische prijshoudend. Jute kalm. Kust prn'sVarkens met redelijken aanvoer en vluggen handel. houdend.
Beetsuiker 9.6 sh., Holl. Crushed Amst.
Aardappelen. Geldersche kralen 1,50, dito blauwe No. 1 12.10% sh. Talk, weekaanvoeren
6000 casks.
1,70, Brielsche kralen 1,75.
Zink £ 15.7.6, dito per 3 mnd. £ 15.10. Lood
Zoetemelksche Kaas 18,— a 25,50. Aanvoer 26
~ 10.17.6, Koper en Tin onveranderd.
partijen. Handel redelijk.
Zeeuwßche Eieren 3,40 a 3,60, Overmaasche dito
a 3,80 de 100 stuks.
Savannah (R.0.) ! 16 Aug. I 17Aug. j 19Aug.
Terpen tönoliß |
26) i | 25 j| | 25)^
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Moorh 91 R. G.

54

lls/6
20/28 67

Congo

—

fr. 42.—, 4 mnd. van Oct. fr. 42.10, i laatste mnd.
fr. 42.60, 4 mnd. v. Nov. fr. 43.10.
Tarwe loopende mnd. fr. 19.70, Sept. fr. 19.50,
4 m. v. Oct. fr. 19.55, t laatste mnd. fr. 19.60, 4 mnd.
vanNov. fr. 19.75.
Rogge loopende mnd. fr. 10.—, Sept. fr. 10.25,
4 m. v. Oct. 10.25, 4 laatste mnd, fr, 10.50, 4 mnd.
v. Nov. 11.—.
Raapolie loopende mnd. fr. 49.
a —.—, Sept.
fr. 49.— a .—, 4 laatste mnd. fr. 49.25, 4 eerste
mnd. fr. 50.25.
Suiker van 88 gr., Tarwe, Rogge en Raapolie
kalm, Meel prijshoudend.
Fraai weder.
Berlyn, 19 Aug. Granen. Het mooie weder

—

—

zal ook wel heden weder de voornaamste oorzaak
geweest zijn, dat de verkooplust zulk een buitengewoon drukkend overwicht verkreeg. Eerst nadat de
vorderingen voor Tarwe en Rogge opnieuw belangrijk
waren verlaagd, is met moeite een beperkte omzet tot
stand gekomen. Van eene betere stemming is ook
op deze verlaagde prijzen zeer weinig merkbaar geworden. Haver op levering is eveneens teruggeloopen,
maar goed disponibel is nog steeds tot vaste prijzen
gemakkelijk te plaatsen. Ten slotte werden genoteerd:
Tarwe Sept. 138% Oct. 140%, Nov. 142%, Doe.
144%; Rogge Nov. 116%, Dee. 118%. Raapolie op
spoedige levering trok meer attentie en is ook beter
betaald; met fust 44, zonder fust 43.20, Oct. 44,
Nov. 43.80. Spnritns opende vast, verflauwde vervolgens ai en toe merkelijk, maar sloot weder vast;
70er loco 37.40, Aug. 42.20, Nov. 39.50. Aangezegd
werden 70,000 liter Spiritus.
Xtreslau, 19 Aug. Spiritus 50er Aug. 36.80, 70er
Mooi
Aug. 36.80. Raapolie Aug. 43.50, Oct. 44.
weder.
Weenen, 19 Angs. Granen. Tarwe najaar
6.64, 6.66, voorjaar 7.10, 7.12; Rogge najaar 5.77,5.79,
;
voorjaar 6.17, 6.19: Maïs Juli/Aug.
Sept./Oct. 5.70, 5.75; Haver najaar 5.98, 6—;
voorjaar 6.19, 6.21. Koolzaad Aug./Sept. 9.70,9.80.

—
,

POLIKLINIEK

Stoomfabriek

BüiTAVBAXT MAIXJBOOT.

Openbare Verkooping; in

’

1.50.
’8.50. MENU du 20 Ao»t 1895
Crème a la Reine.
Crème ii la Reine.
Cromlsquit Polonaise.
Cromitguit Polonaise.
Cote de boeuf garni.
Poitton. Filet Madera.
Baricott Soutées.
Excoloppe au veloutée.
Crieve farcit genene.
Medaillon ala Touloutte.
Bavaroi Chocolade.
Sareel rotis. Compote.
Moutte au Cacao.
Plat du Solr.
Plat du Jonr.
Crêmet a la Reine.
Rumttvk Niagara.
Filet de boc-if.
Paupiette de Porc a la
Légumet.
Robert.
Pommet de Terre.
(18135)
Pommet Pure.

het Logement Het Hoj van Holland, ten
huize van den Heer A. VAN RAAL VAN
KONIJNENBURG, te Noordwijk, bij opbod

-_-_■ RESTANT PARTIJTJES ____■

yan Verduurzaamde Levensmiddelen,

-

ten overstaan van Mr. J. A. F.
Notaris te Leiden, van:

Port Said gep. 18 Aug. Tenerlffe aang. 16 Aug.
Gera, 8.
Bremeni Georgian Prinee, 8.
n. Sydney
La Plata n. Hamburg

I AKIBKBI.E-

j

genaamd „ANNA", gelegen onder Noordwij k, nabij het station Piet-Gijzenbrug en
nahij de afvaartplaats voor Stoombooten, met
al de daarbij behoorende Machinerieën, losse
en vaste werktuigen en daaraan gelegen Teel-

5.15 per 100 franco, contant.
BOLL. SIGARENFABRIEK
Achterhurirwal,
**-ster.»»-.
»*
(18139)

en Warmoeziersgronden (waaronder ± 1 hectare uitstekende Aspergevelden), samen tor
groote van 3 Hectaren, 53 Aren, 31 Cen-

FABRIEK.

tiaren.

Te zien op alle workdagen. Te aanvaarden
de betaling der kooppenningen, welke
uiterlijk 1 November 1895 moet geschieden.

bij
(16929)

Hotel Rautenkranz.

i

.

*

Oud-Gastel. Maria An- ■ rendz,B. De Weldaad, De

Rheinféls, S. Calcuttai
vertrokken
tonia, Van Leen.
Winter. Vr. Aaltje,Koster.
n. Hamburg[ 18 Shcrbro, 8. W.-Afrika
Baaeland. Neeltje, v. d, Janna Gardinat, !*"'. LaI**
bertut Johannes, Peters»
Bhamot, 8. Clyde n.
n/h Continent Klooster.

.

Rangooni West Hartlepool vert.

Doedbecht.

Clan Maepherton, 8.
16 Aug. Friesland,
Calcutta n. Londen i Teensma,
Kroonstad
Qneenstown aang. 17 Aug. Wlght gep. 19 Aug.
Carnarvon Bay, Parry,, City of Glouoetter, 8.
Portland (Or) I Tremidden, 8.
Novorossi sk n. id.

Elfring.

Basajt

Cornelia.i, Nooit gedacht, \ro3.

4, Friess. Unitat 3, S»

Liberté, f, «/o/-.. Elisabeth, Hooijniaijens.Frans August, Rings»
HoOGEZAND, 5 Gebrt,t Maria Elüabeth, Verschure
Bakker.
Cornelia Maria, v. Look»
Wilhelmina,:, Bataltl,Bchönov..Willifl?
Gouda.
Kbalingen.

Meijer.

Kroot jes.

Opijnen.

’

.
Wisselvallig-

Eqan k Co. No. 15, »"

Grada, Nuy. tdarutehka, 8. God "»**

-

...

—
—

...

-

-

-

"'

-

"*

"'

RIVERBERICHTEN.
EN
WEER-

Broedf
&f

#«'"*>
#f^

It*

25000

Amsterdamsche

Koffie Cultuur MaatschappijALGEMEEÜMGADERINfi

door den Staat g*ewaarfoorg*d.
PRIJZEN VAN TE ZAMEN ONGEVEER 4 MILMOEN

GULDEN.
Trekking van 5 tot 35 September 1895.

HOOFD-

PRIJZËA

T

et. :

100,000, 300,000

300,000, 100,000 Mark

50,000, 40,000, 30,000, 20,000 enz.
Wrj verkoopen Aandeelen
1/80 1/32 1/16 1/8
10/80 10/32
fl. 1.80

3.00

6.00

10.00

10.00

25.00

10/16

10/8

50.00

100.00

AANDEELHOUDERS, te houden
Ai»sterdam, op Maandag? 9 &e %t
tCmber 1895, in hat Gebouw
van

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
namiddags te

Bestellingen kannen, bij directe toezending en zoolang" de voorraad
(18136)
strekt, worden uitgevoerd.

.

3:*' iUUl*.

.

PUNTEN VAN BEHANDELING:
B£ïXO KIÏP.MI & Co., Bankiers, Kerlijn W Obern-allstr. lOa.
rf
Uitbrengen van het Verslag* en overleg
a.
jm^maÊt^mmÊÊmmmmÊÊ^mmmmÊÊmÊ^^imÊÊÊmÊßÊmÊmÊÊm
van de .Balans;
rCf
Mededeelingen van het bestuur (rapp°rt
>.
JBene uit een brand geredde boeveelheid
den toestand der landen);
,f0
o. Voorstel tot sluiting eener hypothe*"'*

Ruwe Suiker (ongeveer 8000 zakken)

geldleening.

1
Namens den Raad van CommUta*
W. KRAMER.
fl

wordt uit de band te Koop aangeboden.
J>e ondergeteekende Firma verstrekt alle mogeeert monsters af en neemt bestellijke inlichtingen,
lingen

aan.

-

je.

Hamburg, 16 Augustus 1895.

BROMWATËA.

Filiale: J. I-- WE Mar E», 's-11 ajf e

H. M. de

Ouden en jongen mannen ■

M
wordt dezooevenverechenenbekroonde
nieuwe uitgave aanbevolen van denlj
,
Med.-Raad Dr. Müllei oveit

(ISo^>

Houders van Cognossement aan ordt' r

-.(♦

Dem*'^

E. L. M. & Co. " 67 fusten
Bitter van Demera.-a. Alhier aangebracht...
S.S. Print Willem I wordt uitgenoodigd zich °^„f*
wjjld aa n t e melden bij de Cargf»'^«
HOIJMAN & SCHUURMAN, deanders
alhier. Zullende genoemde goederen
rekening en risico van ontvanger in Entrepot

"*"

Ru«f >"
**
nßls^

ongeslagen.
■

Amsterdam, 19 Aug. 189a.

(j^-«*,

fOCf,i>'
' te ;Wieringe"TnpyVf
Strandvonder

1

Burgemeester
De
ter reclame op, voor het zuivere r' ifi}'
ongemerkte verkochte Strandvon
der

(17441)

Koningin-»-^»

Dirct'ic^ '

Derde oproeping. ,

b>3 i:i»i:it i< 11 *i\ & Co.

H atnnrlijK Kool*cuiirhoiidend

-"«-«nverancie,. yan

Plaatsvervangend
's-Gravenhage, 19 Augustus 1895,

(18142)

16*'

navolgende

goederen, als: O ledig**» Vaten, 2

v'„ ''

met Hars, «3 Balken, 1» l»Iat«»
1 stuk Balk.
-j».
C. J. J. H. VAN KEMI»;,
WIERINGEN, Augustus 1895.

Jpon oppassend Huisvader, door samenloop van om-*^ standigheden Bedert 1 Mei buiten betrekking,
zag* zich -faarne spoedig greplaatst.
Steller dezes is met Administratie en Boekhouding
Agenten gevraagd die eenconc 1
bekend, geneigd alle kantoorwerkzaamheden te verartikel zonder
richten, ook als Reiziger of Administrateur aan een Duitschland vervaardigd,
medenemen.
willen
reis
op
der Stoomvaartlijnen te fungeeren, spreekt Fransch,
onder A5*Wl aan RDDOLÏ*
Duitsch en Engelsch, is ook met Scheepszaken bekend, teBrieven
Keulen.
ii
kan goedereferentiën alsmede borgstelling overleggen.
Bureel
Handelsblad.
onder
No.
17324,
Brieven

TcMIiAKERSVAIi!,,
inS^

voor radicale genezing. I
ontvangst van 60 cent in -»(**>■
Na
*
zegols, toezending onder couvert.
met opgave

■

Eduard Bendt. Brannschweig. g

Het perceel la zeer uitvoerig omschreven bjj gedrukte biljetten, verkrijgbaar bij
voornoemden Notaris. Meerdere inlichtingen
zijn te bekomen ten kantore van voornoemden
Van den eersten rang. Geheel nieuw ingericht.
(israéllet)
vj
Notaris Mr. COEBERGH, alwaar tusschen
_*evraafZ*d, voor het bezoeken van Nederlandte I In het midden der stad gelegen aan de Markt met de veiling en den afslag op alle werkdagen
Door Nederlandsche families veel bezocht. Hoek
!
uitzicht
den
Zalen
voor
Wartburg.
op
vereenigingen
een En-Gros-Huis in BORDUURSELS
"oor
Theater- ca Goethe-Platz (Steinweg). Tramkaartje
van
10
tot 2 uur vor hoogingen kunnen woren feestelijkheden. Baden en fraaie eigen rijtuigen.
inbegrepen. Electr.
Keulen, dat aan Dameskleermaaksters levert.
den gedaan togen genot van ééll vijlde der Station-Hotel 10 pfg., handbagage
huis.
liggen Nederl. Couranten.
Brieven onder H 6020, aan RÜDOLF MOSSE. te i Electrisch licht in het geheele
licht.
Lift.
In
de
leeskamer
W. OPPERMANN, Eigenaar.
(18140)
verhoogsom.
(12701)
Keulen.
(13227)
(17156)
F. W. KNOBLAUCH, Eigenaar.

REIZIGER

-

.

COEBERGH,

De in 1886 geheel nieuwgebouwde en naar
de laatste eischen ingerichte

Eisenach

Londen
Saghalien, 8. Yokohama
n Mar?eille

S«nior,Dickermann.i7«ie-ia man» ■ Goede Verwachting,
Kooi). BendrikaPetronella, Kriesels. Amalie, De DecOstPfl"*, S. Maria
Viergever. Senia Parole,\ iker
MeiJer.jfn<2Ms£/-«'7,Schï**ahl. Jotephina, Schoonhoven.
St.-Nicolaas, Noll. Vortor. Petrus, Selbach. 3 6?oa»Kerkhof.
<?<""
ge 1, Meudt. Jotephut Jo- -siff-'»,
Horncmann. Helend
fta»Me*,Pesch.7oAa»,Jótten.
l Rijnstroom, ma»,
Theodord,
Vermeulen.
Schiedam.
DuitscHTjAne. Hendrik
Klaassen. Prima, Platte2, S. Friedrlrh Wilhelm,
schor.
Oostebhout. Maria Muller. Br. Karl Peter»,
Johanna, Kieboom.
Kuhn. Maria, De Rijk»
Nieuwebbbug.4 Gebri, Keizer Wilhelm '2, 8. RceU
Hutten.
door Zee, V. d. Hoek»
DoNGEN.iSp«», v.d.Noort. Romulut, V. Laar. VrijWilleskop. Fazan,Vit- hoeven Cappelle, OeilemanS»
ting.
Bora Ruit, V. Scliüll»
Lemele. Gratiat, Visser. Anna, 8. Maria Cathae
Delft. Petrut, v. Kes- rina, Den Boer. Iris, 8.
sel. Wilhelmina, v. d. Cotmopolit, Zens. CormliC'
Berg. Vertrouwen, Merwer '. Johanna, Blom. Die*
Nieuwendijk bij Alm- ■ Donné 4, 8
Antoniuh
keek. Almttroom, Mout- ■ v. Ee. Najade, Suijkerbuijk. 5 Gebroeders, v»
haan.
Rijneveld. Maria Eli- Doelen.
7/ï-jti fftotiuh
sabeth, v. d, Runßtraat. Burgers. JtfarA £ TM**'» -*"
Uteecht. Engelina Ber- -S. Vr. Johanna, Ro*.*®"
brand. Aernout, Köhnefl»
dina, Bosman.
'B-HAOB. 2| Gebroeders, , <f« Toekomst, Wendt.
Verwejj.
God met ont, Meegcn.
Spijk. Flora, Tennissen, Gebri., Vermeeren. Geer'
Oud-Vosmeeb. Maria, , truida, Schut, Jantje, Kra»
De Graaft.
mer. Concordia, 8. Rf'

-Deiltechland. (Londen, 19 Aug.) Het Duit
o»j, Burgers. 4 Gebroederh
ZUILEN
sche stoomschip Deuttchland, van Newyork naai heid, De Beijer. Johannai Verschoor. Deo Dat*'
Amst. Geestemiinde, dat gisteren Prawlepoint passeerde
n. Sydney Zulu, S.
Geertruida, Peters.
Terschlusen. La belle M'
Antwerpen aang. 17 Aug.
Immda, S. Port Natal signaleerde een schroefblad verloren te hebben.
Oud-BEI beland .Broe- liance, Tromp. Willem h
Het
(Bremen,
Aug.)
Riga
Wetherby
Hall.
19
Michigan, 8. Baltimore
Motkov, S.
8. Greif, 8. Raphael, ».
dertrouw, Hoek.
Leith
stoomschip Netherby Hall, van Rangoon hier aange18 Matcotta, 8.
vertrokken
Nijmegen. Vr.Johanna, ,d. Wert. Mannheim »|
Darmstadt, 8. Australië i 16 Barrowmore, S. Motreal komen, heeft gedurende de reis brand in de kolen- Boekhorst.
Haasters. Zrit, 8.
Marenburg, S. (Bremen 17 Minnesota, 8. Baltimore bunkers gehad; schip en lading werden beschadigd,
maar
niet
belangrijk.
Hamburg 18 St. John City, 8. Halifax
19 Général, 8.
19 Augustus,
Rijnvraeliten. (Ruhrort, 18 Aug.) In de
Grcenock vert. 17 Aug.
vertrokken
Amstebdam. <?<>i rae< Nooit gedacht, De Bont'
Japan Coneordia, 8. Montreal afgeloopen week kon naar den Boven-Rtjn, bij beteren
18 St. Otwald, 8,
o«»,
Michielsen. Hermina Tourist, Geerts. St. A*
wat
meer
steenkolen
afgeladen
waterstand,
vert,
wederom
China Ilamburs18 Aug.
Shanghai, S.
thonie, Ross. Argo, Sag'*
Evers.
Karlsruhe, 8.
id. Flora, 8.
Keulen worden, waarvan dan ook een ruim gebruik gemaakt Boon,
3, Nelson, 8. Ruhrort 2«
Rottebdam.
Colonia
wordt
België
wordt.
Naar
Holland
en
geregeld
afge8.
Baltimore
Havre
vert.
17
Aug.
Rialto,
19
La Champagne, 8. Newy. laden, Vrachtkoerten zyn niet hooger maar toch S. Emma, 8. Sophia Pau- Zimmermann. Dankbaar'
Boston aang. 17 Aug.
vast en zijn wat meer schepen voorradig als de Una, 8. Unitat 4,5. Moltke, heid, v. Deurzen. Sn**'
Pavdnia, 8. Liverpool Hongkong aang. 17Aug.
8. Koeln 8, Jaeger. Koeln Kok. Adriana, Vermei'
Wilhelm, S. Hamburg n. vorige week.
vertrokken
18, Wilson. Margaretha, len. Johanna Cornelia, "*
betaalde
grootte
schepen
Men
voor
van
middelbare
Gallia, 8.
id.
Vladivostock
Noll.
Induttrie 11, Feil. Krijn Bnybreeht, AdriaaO*
Rotterdam,
naar
«
Breda
Bombay aang. 17 Aug.
1.40/45
2.25/35 Mannheim
Tantalut, 8. Clyde n. naar
25, Weinheimer. sen. Mijn verlangen, f'
ti
Steenberg..//2.10
n Haarlem.. «1.90
Clan Alpine, 8. Clyde
China
Mannheim 18,Kons. Mann- Meerten. Aurora, Klel*/
Amsterdam,
n
ti
Dordrecht
«
.//1.40/45
WPreussen,
vertrokken
1.85/90
8. China n.
heim 2, Gilles. Chrittoph § Taunus, S. Frankfort 2*
Ti 2.15
u Middelb
il Alkmaar... «2.35
15 Ethilgonda, 8. Antw.
Bremen
Brien.
Fritz,
Caldenhoven. Frankfort!**
ii Zutfen
//
«1.80
Goes
«2.25
Bordeaux aang. 17 Aug. Raapstad aang. 18 Aug.
11,Rb»»*
Statendam.
Boos.
Petronella,
Frankfort
n
n
u
Hoorn
k
1...
3.—
's-805ch....
1.60
«
Panama, 8.
8.
Southampton
Newyork
Greek,
Welkerling'
Strien.
14,
v.
Frankfort
n
4.
//
Groningen,
DenHaagkl.//2.75
i
»
( Verbetering,) ieulcn aang. 18 Aug.
Oudshoobn, Petronella, Amsterdam 1, 8. XJnio*'
ti Arnhem
«1.50
ti Utrecht..... u 1.75
Bremen vert. 18 Aug.
Bremen
Saturn, 8"
v. Dam.
8. 4 Gebrs., Leinwebef'
//
//
Kuilenburg, u 1.70
Amst. Konstantlnopel 17 Aug.
Zwolle
ui.
Neptun, 8.
2 Gezustert, Jeu- K. S. Schroers 10,
Vabik,
18
Vracht
van
Ruhrort
naar
Mannheim
a
Aug.
*'
mk. 2.95
£gep. de stoomschepen:
Bremerhaven vert.
Vlijmen. Struisvogel^^
; naar Frankfort mk. 3.20 a
per kar van rissen.
!- Wolf.
De Twee Gezuttert,
East4,
%Pallion.
Lemmee. 3 Gezntters, lens. Niederrhein
Delft : \gate.
1700 KG. vrij slepen en lichten, op waterstand afladen Veldman.
Twilight.
Huizinga,
Niederrhein 2, Böcklin?'
,
(
stoomschip
■
Londen,
Ntvainby.
15
19
Het
Aug.
Aug.)
Ayres
Buenos
vert.
" P.A.
"JMareo. Etelka.
TheNiederrhein 12, Arev»»
Schiedam.
Helena
nadat
(zie
Ochtendblad 18 dezer) is,
een
Swainby
Adalgita.
Bighland Scot, S.
i?t-gr- Wolkenburg, Reinarz.
odora,
Peperkamp.
Liverpool Allen van 4e Zwarte Zee gedeelte der lading was gelost, zonder schade vlot <-.?"<£«, Van Vliet.
pendreeht 2, S. £1*?
gebracht.
Hamburg J^naar Gibraltar.
16 Stella, S.
Zevenbebgen. .#<*.--.*- Engelen. Antonia, V.*'
lEphingttone, 8. Poti n.
Colombo aang. 16 Aug.
baarheid, Wemmera.
Sande. Crescendo,
Clan Matheson, 8. Clyde
Rotterdam
Bbeda.
Broedertrouw*
lemsen. Johanna, Lievej*^
n. Calcutta Wm.Middleton, 8.
Carolina,
Tack.
8.
id,
Nicolajefl n.
Caen vert. 19 Aug.
Heusden. Aecepta a trouw, Vermeeren. * j
Linden, 8.
Rott. Kurrachee vert. 17Aug.
Berichten van 19 Aug.
friedenheit, Hervel.
Beo, Sebusa
Atama, 8.
Hamburg
East Londen aang. 16 Aug.
2.66
2 Gebroedert, Gebrs.. Kajuiter. -Ê 1- g
STRAATSBURG,
Rheinschleuse.
M.
Utbecht.
Las Palmas gep. 17 Aug.
Clan Cameron, S.
LAÜTERBÜRG, R.. Uu, 'sm. 4 21
Arndt, 8. Hortantia, £,'
M. Bosman.
Weter, 8. Bremen n.
Liverpool
MAXAÜ, Rijn, 9 uur 's morg. 4.42 val 0.07 M.
Emanuel,
Aeniiem.
Meinen. E"<lr,<?02
J/a^e,
',
Elsfleth aang. 17 Aug.
Brazilië
Ariens. Colonia 2, 8.
M. Schippers.
GERMERSHEIM.R.IIu.'smid. 4.22
#
La Pallice vert, 18 Aug.
Zeemeeuw, Kramer,
MANNHEIM, 12 uur 'smidd. 4.20 val 0.07 M.
Nijmegen. Max, Ba- ireït*iet-*,Geiberger. -Jpa»
Bremen
Britannia, 8. Chili n.
MAINZ, Rijn 12 u. 'smidd. 1.58 val 0.05 M. vermann.
7, Theijsen. Blisabeth.r
Liverpool
Falmouth vert. 17 Aug.
België Koeln 25, Berns. ters. Johanna Maria, P**^,
BINGEN, Rijn, 8 u. 's morg. 2.03 val 0.02 M.
Liverpool aang. 16 Aug.
Dorane, Kodgaard,
CAÜB, Rijn, 6 uur 's morg. 2.34 val 0.01 M.
Duitschland. Neeltje, mann. Vwcftaai, öre g^
Newyork
Santa Elena n. Antw. Runic, 8.
Rijn 6 n. 'amorg. 2.37 was 0.04 M. 8.
COBLENZ,
Fortuna, Lischer. hïuser. J*i<-;r. voluntal *> .
id.
Gibraltar aang. 17 Aug. 17 Umbria, 8.
TRIER, Moezel, 12 u. 's midd. 0.30 val 0.02 M. DeuUehland, Heuss. Hen- «oria, Hubens. C^jg.
Aquilas Lancattrian, 8. Boston
Cyprus, 8.
KEDLEN, Rijn 11 u. 'a morg. 2.44 was 0.06 M.
drik I, S. Bertha Marie, Bovens. Bogaertt 1, *✓ ,,
18 Angola, 8.
gepaneerd
Benin
DUSSELDORF, Rijn, Bu.'sm. 2.34
M.
v. Lies. Friedrich, Engel- kewitz. Sybilla, Pols. 3 iL^
MiCuzco, S.
vertrokken
Sydney n.
RUHRORT, Rijn, 8 n.'s morg. 1.84, was 0.04 M. hardt. Mark k Dintel 4, broeden, Rcijwers. -^j
Londen 17 Nestmore, 8. Montreal
8. Elitabeth, Wijnen. Anna, doZk»<« 2, S.
nZanzibar, 8. Zanzibar Bonny, 8
W.-Afrika
Lerjdecker. Obtervanda, Wintchermann. 4 Gebr i
Lobi
t
.
18
Aug.
Gepasseerd
en
bestemd
naar:
n. Hamburg Engineer, S. W.-Indië
Balgojjer. Lina. ders, V. Doodewaard.i^ *
Amsteedam. Jacoba, 8. Dord. Sleepdienst 3, Wodam Van
Colon
18 Clan Ranold, 8. Bushire Darien, 8.
Krootjes.
Bermanus, Van Sleepdientt 5, S.
Dieu donné 5, S. Fiat Von. Londen 18 Eden Balt, 8. Bombay Am*lberga, Goedemond.
Let op u zelven, il/ariff. Mootj. "ffe*»-'«-TL,
Woerkom.
1,
2,8.
Rottbrdam.
DinDieu
Mark
luntat
donné
Boston
Shropthire, 8. Liverpool Sachem, 8.
Vergouds. Lord Nelton, Van Hooijdonk. /"""^
8.
8.
3,
3,
tel
Union
Res
Nieuwe
8.
8.
Zorg,
Paul,
n. Rangoon Lake Winnipeg, S.
S. Catharina, Krapp. Van Oojjen.
Montreal Nova 2, 8. Siegfried, 8.

Olnsdag 3 September ÏH95,
bij afslag Oinsdag IO September ISÖS, des voormiddags te elf nur,

_

India, 8. Brisbane n.
Londen

Ophir, 8.

n. China
Sydney n.

Unitas 2, S. Union 2, S.. KuileNßEïw. God met
Mannheim, Letz. Jacquet, ons, Nout.
Montfoobt. 7 o.«Vri.,
Woudenberg, jßi2a«di Vowr«c, Eggenhuizen. Petronel- v. Lier.
Londen. Induttrie, SV
la, Lachniet.i?<->teiw .PenBelgië. Adrianut Gijf
ning. Mannheim 29, Hornecker. Belvetia, Schneid» bertus, Oomens. Vereiniler. St. Maria Magdaltna, gung 15, üllrich. Primus,
Schneidler. Ifelena Rosina, Geurts. St. Petrut, Van
Kissel. Karl Schroers 9, Geenen. Spet Nottra, Ter»
Kruijer. Ruhrort 20, Back. windt. Concordia, WemRota und -4/'r«,Herrmann. ftu-is. Pr. Maria, Hart-

A D V E R T ENTIÊN.
lIOOTJ. -^DLOLOTDIIIJ.
BDIIGER-lE-ENHDIS,

YerflMfflaie LmiismÉÉii.

Een JOÏffBMISIS'SCI— van goeden huize
wenscht in eene fabriek RTeplaatSt te worden
om zich later te associeeren. Br. fr. lett. A, DE
NIFjUWE LEESBIBLIOTBEEK. Zoutmanstraat i
(18156)
13, Den Haag.

Liverpool

Plymouth aang. 19 Aug

—

ossen a
352 Oran
kalfs 13l/w 54
// Chantrey 62 8.-A. Sal.
ossen a 32/40 75
it
No. 1356 93 M.V. Mat.
32/40 79
151 Cuarcim
Valador
koe 25/28 490
157 8.-A Sal.
ossen 15/20 70
Activ
Bax. 17 Aug. Terpentijn onveranderd; prijsfr. 45
en fr" 53 franco aan boord Bayonne. Aanvoer
64000 KG.
f*arfjs, 19 Aug. Suiker van 88 gr. dadelijk
fr. 27.25 a —. —, id. witte No, 3 loopende mnd.
fr. 28.12 a —.—, Sept. fr. 28.37, 4 mnd. v. Oct.
fr. 29.12 a —.—, ld. 4 eerste mnd. Fr, 29.87a .—,
geraff. fr. 98.50 a —.
Heel 12 merken loopende mnd, fr. 41.50, Sept.
ii

Voordeelig Aanbod.

’

Indiana, 8,

——

——
—

VOOR EEN NAKUÜR

Fijn*» HAVAJfAs

Philadelpbla vert. 18 Aug.

Buitehavens.
nlandsche

’’

|

Mercur, 8.
Tinkistan, S. Bussorah
Ceres, 8.
Vincenzo Florio, 8.
Massowah
Pernamhnco aang. 18 Aug.
Iberia, 8.
gepaneerd
Liverpool
n. Chili. 18 Canton, 8.
Londen

SCHEEPSTIJDINGEN.

—
—
—

St.
i
Vincent vert. 15 Aug..
Bellucia, 8. La Plata
n. Havre
Oropesa, 8.
Chili n.

Newyork aang. 18 Aug. Swinemttnde aang. 18 Aug.
La Gascogne, 8. Havre Themit, 8.
Keulen
Suez aang. 17 Aug.
Oporto aang. 18 Aug.

Bin havens.
enlandsche

Zuivere nieuwe Hollandsche Haring, per stuk IJnnaeuftgtra.it.
GRAND THÉaTRE: Jan Klaatzen. De klucht van
Amsterdam
’0.25,
0.20, 0.15, 0.10, prachtig soort, le soort
de Slemperi. 8 uur.
1 vaatje 6 stuks ’1.50, 1 vaatje 12 stukß 2.50;
2e soort 1 vtj. 6 st. ’1.25, 1 vtj. 12 Bt. ’2.25;
HOLL.BCHOUWBDRG: Babolin. 8 uur.
3e soort 1 vtj. 6 st. ’l.—, 1 vtj. 12 st.
1.75;
(behandeling van loopende zieken.)
voor de stad in potjes met ’0.25 korting. Versche
(Ing-anK* Moordstraat.)
FRASCATI: De tante van Charley. 8 uur.
Zalm, Tarbot, Tongen, Zeehanen, Baars, Paling,
Voor Inwendige Ziekten en Zenuw-Ziekten, dagelijks
Zeekreeften, Garnalen, gezouten Zalm, nieuwe
MED. PANOPTICÜM: Dameskapel Schwarz. 8^ u. gezouten Visch, Lippen en Kelen, gerookte Zalm, behalve op Zon- en Feestdagen, van 11—1 uur.
Voor Chirurgie en Gynaekologie, dagelijks, behalve
gerookte Paling, Ansjovis. Kreeften en Zalmsalade,
Zon- en Feestdagen, van 11--1 uur.
Majonaise
New-York,
op
van
en
Vischkoekjes
Vischcomestibles,
SALON DES VARIÉTÉS: Mr. Rarnet
CroVoor Neus-, Oor- en Keelziekten, Dinsdag, Donderquetten, Garnalenbroodjes en Pasteitjes, Visch8 uur.
dag en Zaterdag 's morgens van 9—lo uur.
■sandwiches enz.
(14665)
Voor Huidziekten> enz., Maandag, Woensdag en
TAK
te
Baarn
van 2—3 uur,
betuigt
Vrijdag
Heer W. VAN DER
hierbij zijn weigemeenden dank aan den Heer
Het Reglement, bevattende de voor.fl DÉ VRIJES, Directeur van het Instituut
waarden voor de opneming in het Ziekenalhier, voor het uitstekend onderwijs aan zijn Zoon
eigent
geen
goed
zich
oord
zoo
als
Bad
lïarzgeslaagd
is voor het Admissiehuis (ook voor besmettelijke zieken) is
gegeven, waardoor hij
door zijn onvergelijkelijk zuivere lucht en op aanvrage kosteloos aan de Inrichting
Examen aan de Cadettenschool te Alkmaar en een DUrgr,
plaatsing heeft gekregen bij het leger hier te lande. zeer billijke herfstprijzen. Oitv. prosp. over Harz- verkrijgbaar.
Zijn Zoon heeft zijn geheele opleiding aan genoemde burg en opgaaf der villa's (Hotelsgarnis) gratis verNamens het Bestuur,
inrichting ontvangen. Zijn oudste Zoon, die ook aan krijgbaar bij C. R. STOLLE's Verlag, Harzburg.
Dr. STEPHAN,
(18143)
deze school is opgeleid, deed in 1889 met succes
Geneetheer-Directeur.
(445)
Admissie-Examen voor de 4e klasse H. B. School te
Amersfoort, kreeg in 1891 zijn Diploma voor het
Eindexamen en vertrok toen naar de Polytechnische
(18074)
School te Delft.
Een fr. Huis, 9 Kam. als Hooge Zaal, 2 Suites,
Meidenk., alle met uitzicht op de huizen van de
Keizersgr. bij de Utrechtschestr. Brieven onder Nr.
WEEELDTENTOONSTELLING.
18141, Bureel Handelsblad.

-

'

Vertrokken

Johannitberger, S.
Hamburg n. Calcutta

Karsellle aang. 18 Aug,
Liverpool
China n.
Ceylon, 8.
Londen |Southampton aang. 18 Aug.
Newyork
Trave, 8.
Mauritius vert. 16 Aug.
n. Bremen
Boune Castle, 8. Londen
Montevideo aang. 16 Aug. heeft de reis voortgezet.
vertrokken
Roland, S.
Bremen
17 Spartan, 8. Kaapstad
vertrokken
17 Pototi, 8.
Chili n. Methven Cattle, 8.
Liverpool
Londen n. id«
Napels aang. 12 Aug.
Bremen n.
ISSaale, S.
Newyork
Orotava, 8. Londen n.
Newyork
Sydney Paris, 8.

—

STADSSCHOUWBURG: Madame Sant-Gêne. 8 uur. Hoflev., Regallersbreestr. 11, Amsterdam.

De
.

Philadelphian, S.
FKangoon vert. 17 Aug.
Boston Forkthire, 8. Liverpool
Highland Chief, S.
vert. 17 Aug.
Riga
I
Buenos-Ayres Arnold, 8. Antwerpen
Clan Buchanan, 8.
Gent
Ino, 8.
Calcutta EScilly gep. 18 Aug.
Chancellor, S.
id. München, S. Baltimore
Lübeck vert. 19 Aug.
n. Bremen
Stella, S.
Keulen tShanghal aang. 17 Aug.
-adras vert. 17 Aug.
Oolong, 8, Clyde n. Japan
Calcutta ESierra Leona aang. 17 Aug.
Rewa, S.
n. Londen Lèopoldville, S. AntwerMalta aang. 18 Aug.
pen n. den Congo
City of Canterbury, 8. IShlelds vert. 17 Aug.
Calcutta n. Londen Energie, 8. Philadelphia

Sen-Torh. (/»■ 0.).16 Aug. 17 Ang 19 Aug.
J?eSt, 19 Aug. Granen. Tarwe kalm; najaar 6.Si
(GOEDfiaENHAKKT.)
voorjaar 6.67, 6.69; Rogge najaar 5.39, 5.40;
1,000
6.33;
rataen, Dagel. ontvangst.. 1,000
■
Haver
najaar 5.59, 5.61; Mais Juli/Aug. 5.60, 5.62;
r
Dag.ultvjiGr..Brlt, 1,000
Aug./Sept. 5.60, 5.62; Mei/Juni 1896 4.50, 4.51;
3,100
h vasteland. 1,000
f
Aug./Sept 9.25, 9.35.
*
middling
Upland.. 7,%,
7% 7% Koolzaad
«>
Praag-, 19 Aug. Suiker. Biet- kalm, met weinig
N.-Orleans.
a
7%
8
7M
7%
* op lev.
* Aug
1.27 7.27 Vraag; frei aufsig 12.50, 12.57%; nieuwe oogst 12 90.
?.80
»
7.37 Mooi weder.
op te». Nav
7.38
7.29
*
Alexandrlë, 17Aug. Katoen kalm; g.f. brown
Petroleum
7.50
7.50
gerafi. in kisten] 7.50
Nov.-levering 9"/,, p.. Dec. 9u/32 p. Aanvoer deze
plpeline certific.'
126
127
126
week 1000 cant., totaal in dit seizoen 4,538,000 cant.,
»
fev. Sept
5,u77,0U0 in het vorige jaar. uitvoer naar Gr.7.10
tegen
7.10
geraffineerd.... 7.10
Brit.
1750
b. en naar het Cont. 500 b.; totaal in dit
//
7.05 7.05
te Philadelphla. 7.05
310,000 b. en 325,000 b., tegen ondorterpentijn
". 27%
27% 27% seizoen resp.342,000
b. en 319,700 b. in het vorige jaar
6.50
scheideliik
Reuzel, Western Steam
6.45
6.47%
tegen 393,000 cant. op denzelfden
94,000
Voorraad
cant.
4%
Talk
4%
4%
van 1894. Katoenzaad. Aanvoeren deze week
47% tijd
Malt Western
46% 47^
212 ton tegen 34 ton in dezelfde week van 1894.
» per Aug
ton en voorraad thans
uitvoer 2634 ton tegen
e
per Sept
43% 4*V **¥
19,000 ton tegen 11,517 ton in het vorige jaar. y;
3%,
Huiler 96 pOt. CentrUugal. 3%
3%
Wilmlng-ton, 17 Aug. Terpentijn prijshoun
3
3
2%
Muscovados
1.20.
op 25% c. Hars prijshoudend op
73
dend
f«r~«, voorj. N«.l Northern. 74%
74%
17 Aug. Tarwe sloot flauw op %!c.
JDutlUth,
71%
Roode
Winter
72%
72%
* Lev. loopende md.. 70% 70% 69% verlies; Sept. 64 c.
* i Sept
St. aLoulH, 17 Aug. Tarwe sloot flauw en%c.
e
71% 71% 70
lager; Sept. 66% c.
»
70%
Oct
71%
71%
* Nov
f
San FranciSCO, 17 Aug. Tarwe vast;:loco
van de
c, Dec.
*
(15.30
»
97%
a
15.30
15.20
a
1.02%. Verscheept werden
f_
_i d
m >i
en v. o. deze
Sept..
Rio
T low ord.
* lg 35 15 35 15-30 Californische havens < raar Gr.-Brit.
Koffie
in de vorige week,
_.
a 15.15 a 15.10 a week 99,000 cent. tegen 276,000 geene
til» Nov.. 15.15
verschepingen
terwijl van de Noordelijke havens
1520 15<25 16>20
plaats
vonden.
s
» M». T
16%
16% 16% 2.85
Met', voorjaar
2.85
2.85
14.10 14.10 14.10
«», Stouts
Züv.r
66% 66%
Praeton.Liverp.perbushel. 2% d. 2 d. 2 d.
f
n. Londen
2% d. 2% d. 2% d. Urnuiden aang. 19 Aug. Delfzijl aang. 19 Aug,
voor Katoen
Ms
%s
Sundsvall
''«■ a
Abana, 8. Kurrachee Neptnn, 8.
( 12.«o a 12.25 è 12.25
Koper
vertrokken
Maassluis vert. 19 Aug.
...j
Lammermoor, 8. Oardiff Argentina, 8. Hamburg
Reutel stil.
Pttroleum loom.
Katoen stil.
Newcastle Bamlet, 8. Grangemouth
Pretto, S.
20
Mais flauw.
Tarwe flauw.
Meel flauwer.
Venango, S. Snnderland
Vlie aang. 19 Aug.
dag,
met
vast.
daalde
den
geheelen
Suiker
Koffie
Ternenzen vert. 19 Aug.
Afiena,
Annechina
Tin flauw.
slechts weinig reacties. Loco stil.
Stralsund Björn, 8. Christiania
Klugkist,
IJzer prijshoudend.
vertrokken
larne 36,895,000 bush. tegen verl. week 37,840,000 bus.
Lammeehina Diverdina,
»
» 4,613,000 ti
Mail 4,293,000 n
Fiensburg
Bakker,
"
677,000 //
Uitvoer van Tarme
1,021,000 n
ti
Mail
Antwerpen, 17 en 19 Aug. Hulde. Verkocht.
Aden aang. 17 Aug.
Grand Canary vert. 15 Aug.
Ailta Craig, 8. Rangoon Biafra, 8. W.-Afrika
KG. Fr.
n. Port Said
n. Liverpool
Gezouten.
16 Cabenda, 8. id. n. id.
WBohenttaufen, 8.
oss-a a 25/32 86
No. 1301 1813 Sn. Jav.
Austialië n. Bremen Gravesend \aang. 17 Aug.
Van /■ 8029 140 Rio Jan.
n
30% 65
Warrig al, 8. Sydney n. Britith Empire, 8.
//
// 7002
47 R.b. Sal.
koe 25/28 88
Londen
Montreal
Akerjelm
100 Guaviju
ossen 32/40 85
Mortlake, S.
■/
ti a 32/40 76
8.-Ayres
Albany aang. 26 Aug.
//
67
Londen 18 Collingham, 8. Bushire
Liguria, 8.
St. Congé
200 Oran
ka'fs 11-'6 54

Frankfurt afJK.
UNION-HOTEL.

'

Fabriek yan Tricot en Kousen. r

Augusta-Rostschool.

Een technisch ontwikkeld DIRECTEUR
FABRIEK van KOUSEN en
oud, (t
Villa Iduna.
goed Koopman, geboren Sakser, 33 jaren
Mehlen bij Bonn (Zevengebergte), Prote- trouwd met alle werktuigen, garens, vervCiIJ *-«"
stantsche Onderwijs- en Huishoudkostschool, appretuur, uitgebreide warenkennis, 20 jaren e (
voor Dochters van goeden huize. Gezonde vak, ZOJËKT
gesteund door goede g«
M»IJAAT§!BMS.
lucht. Groote Tuin, zorgvuldige verpleging. en referenties
Beste aanbeveling van ouders. Por jaar 900
Brieven, onder jr. O- 5530, aan RÜ 3 g)
Mark. Prospectus zendt op aanvraag.
MOSSE, te Berlijn S.W.

TRICOTGOED^

——

(15316)

De. ANDREAE.

I

I

___J^>^
«nrtl

Stoom-Snelpersdrukkery C. A. SPIN &

