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Het auteursrecht van den inhoud van dit
wordt verzekerd volgens de vet van
SS Juni 1881 (Staatsblad no. 12i).
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BINNENLAND.

AMSTERDAM, Maandag 10 September.
Door den Krijgsraad veroordeelde
Onze correspondent te Batavia seint:
„De luitenant A. G r a v e n d ij k is door
den krijgsraad tot twee jaren gevangenis-

straf veroordeeld."

[De luitenant der infanterie A. Gravendijk van het Nederlandsche leger, in lndië
gedetacheerd, werd beschuldigd in Augustus
1905 in Djambi een gids wreed mishandeld
en daarna doodgeschoten te hebben.
Omtrent deze treurige geschiedenis
schreven wij in ons nummer van 13 Febr.
jl., onder het hoofd „Een geval van
„tropenkolier" in Djambi" het volgende:

„Het „Nieuws van den Dag van Ned.-Indië"
beeft in zijn no. van 12 Januari een verhaal,
dat afschuwelijk is. ln het Djambische zou
een luitenant, patrouille-commandant, zich
schuldig gemaakt hebben aan beestachtige mishandelingen jegens weerlooze inlanders, die als
gidsen waren geprest en ten slotte zelfs een
ran deze hebben neergeschoten.
Het verhaal heeft allen schijn van waarheid;
Je redactie verklaart zich bereid, de namen van
te getuigen en alle haar bekende bijzonderheden
jp de eerste aanvraag aan de justitie en de
Gevoegde militaire autoriteiten mede te deelen ;
zij vertrouwt op een uiterst gestreng onderzoek,
en rekent op de algemeene uitspraak: „w ij
willen een eind gemaakt zien aan zulke
"chandelykheden".
Wij stemmen hiermede geheel in. Het gevraagde „uiterst gestreng onderzoek" mag,
voor de eer, niet alleen van het Indisch leger
maar van onze geheele natie, niet achterwege
worden gelaten. En... mocht het blijken dat een
Indisch n_]itair, een officier nog wel! zich zoo
onwaardig heeft gedragen als in het „N. v. d.
D. van Ned.-Indië" wordt vermeld, dan moge
het recht zijn loop hebben... tot schrik ook van
anderen.
Wij weten wel, dat men in den oorlog soms
lete door de vingers moet zien. In do hitte
ran het gevecht kan een beschaafd en ander
bedaard man misschien handelingen plegen
waarover hij zich in normale omstandigheden
bou schamen. Maar dergelijke verontschuldiging
geldt, wanneer de toedracht der zaak juist geschetst is, hier allerminst; en wie gruwelen
pleegt als de bovenbedoelde, mag nergens bescherming vinden,
hij is een schandvlek voor
het leger waarvan hij deel uitmaakt, en moet
daaruit zoodra mogelijk verwijderd worden.
Mocht het onderzoek uitwijzen dat het verhaal
niet waar is, dat dan een zware straf den lastOraar treffe!''
Blijkens het boven gegeven telegram
schijnt de krijgsraad de feiten juist bevonden te hebbenen heeft zij vonnis geveld.]
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Bali.
De correspondent van „De Telegraaf" te

Batavia seint:
De Bali-expeditie is hedenochtend van
Tandjong Priok vertrokken. Zij bestaat uit

3 bataljons infanterie en verder uit artillerie, genie en cavalerie. De vloot is reeds
grootendeels in de Balische wateren en bestaat uit 5 pantserschepen, 4 flottieljevaartuigen en adviesjachten. Sanoer is de landingsplaats. De heer Liefrinck, commissaris
der regeering, is aan boord van het pantserdekschip „Koningin Wilhelmina der Neder-
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landen".

Water en licht te Watergraafsmeer.
Aan den Raad der gemeente Watergraafsmeer is een adres gezonden door de Maatschappij „Linnaeuspark", tot exploitatie
van Bouwterreinen, en wel naar aanleiding
van het door de Water- en Lichtcommissie
uitgebracht rapport.
Zij voelt zich daartoe gedrongen, omdat
zij in de eerste plaats groote belanghebbende
is bij de beslissing omtrent dit vraagstuk,
.Welke de Raad eerstdaags staat te nemen.
Immers het behoeft geen betoog, dat zij er
verre de voorkeur aan zou hebben gegeven, om
tot samenwerking met uw Gemeentebestuur te
geraken, boven de concurrentie,' die thans in
het leven zal worden geroepen, indien uw Raad
aan de voorstellen der Water- en Lichtcommissie zijne goedkeuring mocht hechten.
Zij hecht daar zoo zeer aan, omdat uit den
aard der zaak in een kleinere gemeente, als
Watergraafsmeer, het stichten en exploiteeren
van dergelijke inrichtingen als water, en lichtfabrieken reeds op zich-zelf een aanzienlijk
risico oplev_rt. Hoeveel te meer zal _ie risico
z'jn, indien men in een kleinere gemeente nog
tot overmaat van ramp in plaats van ééne, twee
■"dergeiijijo inrichtingen zal stichten en tegen
zal laten concurreéren.
* r>rj.terloops
zij hier opgemerkt, dat de conTentie alleen betrekking kan hebben op den
invang der wederzijdsche ondernemingen, die
'entenggvolge voor beide slechts gering zal zijn.
an reehtstreekscho concurrentie kan geen
«prake zijn, omdat de
Gemeente niet zal mogen
leveren aan de Linnaeuspark, gelijk requestrante niet op het terrein der
Gemeente kan
Komen, voor zoover het polderbestuur aan de
U-meent* uitsluitend concessie tot het leggen
Z_'\. °P d6Polderwegen mocht ver"PBenMik heef. requestrante
reeds ten deele zoodanige
concessie van het pol1"' Z'J
da" °°k tot wed€r°PzeBgens
-„Requestrante bevindt zich
in deze min
aangename omstandigheid,
in
het door
geval
ac Uomeente te stichten bedrijf
verlies mocht
opleveren, dat verlies door haar on hare afnemers zal moeten worden
gedragen.
i.Vooral deze laatste overweging rechtvaardigt dit verzoekschrift.
i,De commissie sprak destijds reeds in haar
°°tober 1905 als haar oordeel
uit>P°_ Va"et10zeer
zeker °P den weg der Ge"
nieé t
°m zorg to draSen> dat overal en
b n billijken prijs
in de Gemeente goed drinkW°Vdt V€rsphaft. Deze stelling der commiss y^dt gaarne door onze Maatschappij
„„j-'S
?'.M de overtuiging, dat een goede
j
een eerste vereischte is voor
den _. 1 'leiding
en de toename eener gemeente, deed
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Opgericht door GEBROEDERS DIEDERICBS.

de rechtsvoorgangers der Maatschappij Linnaeuspark dan ook indertijd er toe besluiten
niet eigen middelen eeno drinkwaterleiding te
stichten en te exploiteeren.
„Het voorstel, hetwelk thans aan uwen Raad
is overgelegd, bereikt intusschen ook niet, dat
overal in de Gemeente goed drinkwater wordt
verschaft. Immers uwe Gemeente is' zeer uitgestrekt en uit den aard der zaak is het ondoenlijk ten behoeve van ver afgelegen woningen daarheen buizen te leggen.
„Onze Maatschappij, die reeds een eigen inrichting bezit, heeft destijds concessie gevraagd
om ook elders in uwe Gemeente drinkwater te
mogen leveren en zij is bereid zoodanige concessie alsnog te aanvaarden en een huizennet
te construeeren, gelijk omschreven in het rapport van de commissie van 10 October 1905.
Indien dit verzoek door uwen Raad mocht worden ingewilligd, dan zal zonder .én cent risico
voor de Gemeente bereikt zijn wat uw Raad
begeert, nl. het hebben van een deugdelijke
drinkwaterleiding in de bebouwde kom der
Gemeente, waar het naar het oordeel der commissie noodzakelijk is.
In verband met het voorgaande wordt de
vraag gestel-d, of er inderdaad voldoende
motief is voor de gemeente, om eene drinkwaterleiding voor rekening der gemeente te
stichten en te exploiteeren.
„Voor de deugdelijkheid van het drinkwater
is het niet noodig.
„Immers het rapport van professor dr. C.
Eykman, afgedrukt in de aan uwen Raad overgelegde bijlagen, toont voldoende aan, dat het
water, hetwelk door de waterleiding van requestrante geleverd wordt, it inderdaad een goed
drinkwater.
„Bij het verleenen van een concessie aan requestrante, waardoor zij in de gelegenheid zal
worden gesteld hare onderneming uit te breiden en mitsdien tot hoogeren bloei te brengen,
worden dus uit een hygiënisch oogpunt de belangen der Gomeentenaren evenzeer behartigd
als bij het oprichten van een eigen bronwaterleiding voor rekening der Gemeente.
„Het eehigo motief, waarom men voor Gemeenterekening tot het aanleggen van een eigen
waterleiding zou kunnen overgaan, moet dus
gelegen zijn in de winst, welke men meent in
hot belang der Gemeonte te kunnen maken.
„Welnu, het wil requestrante voorkomen
dat, waar m dat opzicht ook in het rapport
der
commissie geen optimistische toon doorstraalt
men wel mag aannemen als vaststaande, dat dè
vraag, of eene eigen waterleiding voor' de Gemeente winstgevend zal zijn, niet met zekerheid
bevestigend is beantwoorden.
„Integendeel, ten aanzien van dit punt is
ernstige twijfel gerechtvaardigd.
„Het ia hier de plaats aan te toonen
dat het
verlies, hetwelk de gemeonte bij de inrichtingeener eigen waterleiding zal lijden,
aanmerk.
Ink grooter. is dan het bedrag door
den heer
-Unieker aangegeven.
„De inkomsten stelt'de heer Rincker voor
het eerste jaar op f 12,800 en wel
aannemend
dat op een bevolking van 5200 zielen per
hoofd
en per dag 50 Lit'or Water wordt' verbruikt
en
J/d van dit water nuttig wordt afgegeven, dus
betaald. In de eerste plaats is ons de
ling van het aantal inwoners, hetwelkvaststelde Gemeente zou kunnen bedienen, niet duidelijk,
ln Augustus 1906 had' Watergraafsmeer 6200
inwoners, in begin 1906 de Bouwmaatschappij
Linnaeuspark 1600 inwoners; er worden 800
menschen dcor de Gemeentewaterleiding van
Amsterdam voorzien; ergo resteeren er voor
de Gemeente Watergraafsmeer 6200
(1600
+ 800) = 3800; met een stijging van 7£ %
moet dit in 1907 zijn 4075 inwoners, in plaats
van 5200.
„In de tweede plaats neemt de heer Rincker
aan dat bij indienststelling der waterleiding
direct alle bewoonde perceelen zullen aangesloten zijn, de ervaring leert in deze anders."
Als bewijs wordt aangevoerd dat: de waterleiding te Groningen in het 2c, 3e, 4e, 5e en
6e jaar harer stichting resp. 6.7, 10.5, 16, 19.6
en 25 % der gezinnen van water voorzien; te
Nijmegen was de verhouding voor het eerste
tot zesde jaar resp. 15, 24.4, 31, 35, 41 en
46 %. Te 's-Gravenhage werd na dertig jaren
een bedrag van 3.084 gulden per hoofd ontvangen, terwijl de heer Rincker reeds in het eerste
jaar der exploitatie op een ontvangst van
j, 3.12 Jper hoofd rekent. Hij rekent toch op
’12,800 ontvangsten.
„Het aantal inwoners bedraagt, zooals hierboven omschreven, 4075, en 40vö x 3 12i
S =

—

/_2,734.37J,
„Gaan we nu eens van de nog erg gewaagde
veronderstelling uit. dat over do eerste vijf

In het eerste jaar werd echter slechts f 3060,
in het tweede f 4980, in het derde 7650, in
het vierde f 9000 en in het vijfde jaar f ll'oOO
ontvangen, dus gemiddeld rond f 5200, waarbij
echter in het oog moet worderf gehouden, dat
de eenheidsprijs in Linnaeuspark bedroeg
30 ets., terwijl in het aangehaalde rapport was
voorgesteld 20 ets. Een gemiddelde ontvangst
voor de eerst vijf jaren van 5200 is dus voor
de Gemeentewaterleiding, welke beslist onder
ongunstiger condities zou werken dan die van
het Linnaeuspark, zeer hoog gerekend.
„Het zou interessant zijn, indien uw Raad B.
en W. zou willen uitnoodigen een onderzoek in
te stellen en voorloopige'contracten te verzamelen met hen, die bereid zouden zijn zich aan te
sluiten en de afname van een zeker quantum
water te garandeereu.
„Wanneer nu inderdaad de vraag, of het
eigen bedrijf eener waterleiding voor de gemeente buiten het Linnauspark winstgevend zal
zijn, met groote zekerheid ontkennend is te beantwoorden, dan zal hot toch zeker zeer zeker
eerder op den weg van uwen Raad liggen aan
de bestaande onderneming gelegenheid te geven
tot verdere uitbreiding en haar de risico te
laten dragen, dan zelf deze zaak ter hand te
nemen; bovendien zou de gemeente in de concessie zich een aandeel in eene mogelijke winst
ten behoeve der gemeente kunnen reserveeren".
Het
adres geeft een berekening, die
leidde tot den vraagprijs van f 275,000.
Verder zegt het adres:
..llequestranto zou met het boven geschetste
kunnen volstaan, omdat gelijk de commissie
rapporteert, omtrent de overname van do bedrijven geene overeenstemming is verkregen.
Die overeenstemming is niet verkregen voornamelijk op grond, dat de commissie van oordeel was, dat de door de requestrante voor de
overname harer onderneming gevraagde som te
hoog was en z- uwen Raad niet durfde atfviseeren een zoodanig kapitaal voor. rekening der
Gemeente te leenen.
„Requestrante meent daarom nogmaals de
aandacht va-n uwen Raad te mogen vestigen
op de twee andere mogelijkheden, welke zij
indertijd ter keuze van uwe Gemeente opende,
en wel deae, dat öf de Gemeente aan
requestrante concessie zou verleenen, of wel
de Gemeente en de requestrante to zamen de
bedrijven zouden exploiteeren;' ten gevolge
waarvan natuurlijk ook de Gemeente zooveel
minder geld zou hebben te leenen en ook de
bedrijfsrisico van de Gemeente in dezelfde verhouding zou verminderen.
„Gesteld nu eens, dat uw Raad in overweging zou willen nemen, om voor gemeenschappelijke rekening de bodrijven uit te breiden en te exploiteeren, dan zou daartoe noodig
zijn, gelijk de commissie becijferd, voer overname der bedrijven een kapitaal van f 275,000,
voor uitbreiding een kapitaal van rond
f 150,000 = f 425,000, te vermeerderen met
f 25,000 voor onvoorzienen, totaal f 450,000.
„Gesteld nu, dat eene naamlooze vennootschap werd gesticht en de Gemeente deelnam
225,000, en de Maatschappij even
voor
dan zou de risico, welke de Gemeente * gaat
loopen, zeer zeker zeer verminderen, omdat,
gelijk reeds hierboven betoogd, een gecombineerd groot bedrijf veel meer winstkansen oplevert dan een alleenstaand klein bodryf. De
Gemeente zou daarentegen ter betaling van
haar gedeelte in de onderneming moeten leenen
een kapitaal van f 225,000, zoodat het voor
rekening der Gemeente jaarlijks op te brengen
bedrag voor rente en amortisatie niet f 27,000,
doch slechts f 13,500 zou bedragen. De Maatschappij Linnaeuspark zou, wanneer hare bedreven voor f 275,000 in de nieuwe vennootschap weiden ingebracht, ontvangen f 225,000
in aandeelen en f 50,000 in contanten. In de
beide laatste jaren werd voor vernieuwing en
uitbreiding alleen een bedrag van ruim
100,000 uitgegeven, van welk bedrag de
fspecificatie
gaarne ter beschikking van uwen
Raad ligt.
„Bovendien zou, voor het geval later mocht
blijken, dat de bedrijven inderdaad zeor winstgevend waren, eeue .bepaling kunnen worden
gemaakt ten voordeele der Gemeente, om voor
nader oveeren te komen prijs te_ allen tijde
to kunnen overnemen- de aandeelen, welke het
eigendom waren gebleven van requestrante".
Requestrante geeft in overweging de voorstellen der commissie niet ongewijzigd aan
te nemen, en of wel te onderhandelen over
de vraag, of overname niet eerder is te achten in het belang der gemeente, en daartoe
nogmaals deskundigen' té benoemen, teneinde advies uit te brengen, of wel aan de
commissie opdracht te geven de onderhandelingen met requestrante te heropenen op
de basis van het verleenen van concessie voor
licht en water voor de geheele gemeente aan
requestrante, öf \yel. gemeenschappelijke
exploitatie op de basis van sub. 3 van het
destijds aan de gemeente gedane voorstel.
„Waar de minimumgrens van f 275,000, destijds door de requestrante aan de commissie gesteld, deze heeft afgeschrikt, is requestrante
thans bereid dit minimum terug te brengen tot
het door de conjmissie genoemde bedrag van

’
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exploitatiejaren 50 % der inwoners dcor de
Gemeente van water worden voorzien, dan is
het aantal, waarmede moet worden rekening
gehouüen, zeg rond 2100. Het verbruik per
hoofd wordt in het rapport gebaseerd op do
cijfers der Gemeente Amsterdam in 1904, dus
nadat de waterleiding eenige tientallen van
jaren had bestaan, nemen we intusschen die
cijfers als do juiste aan, dan zullen de ontvangsten volgeus bovenstaande cijfers bedragen 2100 (inwoners) x 50 (liters) x 365 (dagen per jaar) x 2/3 (betaald water) x 0.20
(prijs per M*) = rond f 5200, zegge vijfduizend f 200,000.
tweehonderd gulden.

„De bedrijfskosten verminderen, ons houdend aan de cijfers van den heer Rincker,
alleen voor den post steenkolen en smeermiddelen, zoodat tegenover die geringere ontvangsten hoogstens eene minderuitgave van f 500
staat.
„Het. verlies zou dus het eerste jaar ingevolge het vorenstaande vermeerderen met zeven
duizend, een honderd gulden, omdat de ontvangsten f 7600 minder en de uitgaven f 500
minder bedragen.
„In zijne exploitatierekening neemt de heer
Rincker in do jaren 1907--2 f 200, in 1912—
17 f 350 voor onderhoud, dus gemiddeld 275.
Er wordt volgens do mededeelingen der
commissie op bladzijde drie van het rapport
Rincker niets afgeschreven, omdat het hij gemeente-exploitatie geen usance'is op werktuigen
iets af te schrijven, het geheele kapitaal wordt
toch in 40 jaren geamortiseerd. Voor een aanleg dus, waarvan het mechanisch gedeelte ongeveer f 70,000 kast on de gebouwen een bedrag
van pl.m. f 40,000 vertegenwoordigen, wordt
voor het onderhoud gemiddeld f 275 per jaar
disponibel gesteld. In elke normale zaak, waar
men de machinerieën in hoogstens 20 jaar afschrijft, rekent men 3 % voor onderhoud daarvan én voor gebouwen 1 % ; cijfers die do
ervaring geleerd heeft die beslist noodig zijn.
Dat zou voor den ondorhavigen aanleg een bedrag uitmaken van f 2100 plus f 400 = f 2500.
„Het verlies zou dus op die wijze reeds stijgen
tot f 11,200, t. w. f 1600 verlies volgens 'rapport Rincker, f 7100 wegens verminderde ontvangsten, f 2500 voor onderhoud.
_>e waterleiding van de Maatschappij Linnaeuspark bedient thans eene categorie inwoners van Watergraafsmeer, welke tweederdo
der belasting betaalt, plus nog een zeker aantal buiten het Linnaeuspark wonend en ontvangt na een bestaan van ongeveer 5 jaren
een bedrag van rond
U,o(_.

’

’
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„Requestrante is voorts bereid, ter vaststelling van de industrieele en commerciëele waarde van harebedrijveu, te aavaarden het oordeel
van de navolgende deskundigen, indien uwe
Gemeente zich met die kenze kan vereenigeh
en genoemde deskundigen bereid zullen zijn die
opdracht te aanvaarden: voor electriciteit:
W. H. A. G. baron Van Ittersum, electrotechnisch ingenieur te Amsterdam; voor water :
.1. M. K. Pen n i n k, directeur der GemeenteWaterleiding van Amsterdam; voor gas: D.
van derHo r s t, directeur der GemeenteGasfabrieken van Amsterdam.
„Requestrante wordt in deze tot toegeven
aan het verlangen der commissie bewogen door
de onwrikbare overtuiging, dat het uitblijven
van overeenstemming tusschen uwe Gemeente
en requestrante, nfet anders dan noodlottig
kan worden voor den bloei der door uwe Gemeente gewenrschte bedrijven en dus ook voor de
ontwikkeling uwer Gemeente".'

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.
Onder voorzitterschap van mevr. dr.
Aletta H. Jacobs werd gisteren in de
Buitensocieteit te Zutphen de algemeene vergadering van de Vereeiriging voor Vrouwenkiesrecht gehouden. Na een kort woord van
welkom doelde de presidente mede:
10. dat mevr. Haver tot lid van de redactiecommissie benoemd is en de afdeeling Amsterdam, wier presidente zij geworden is, geen
bezwaar heeft, dat zij 'eerstgenoemde betrekking blijft bekleeden;
20. dat de rapporten van het congres te
Kopenhagen zyn verzonden en daar besloten
is een internationaal insigne te laten maken;
30. dat het komende congres in 1908 te Amsterdam zal gehouden worden. De datum er
van is nog niet vastgesteld. Het ligt echter in
het voornemen van het hoofdbestuur, enkele
, spreeksters van dat congres uit te nocdigen,

"

CHARLES BOISSEVAIN, Directeur.

nog wat te blijven en lezingen to houden in
verschillende plaatsen. Men acht dit een uitstekend middel om propaganda te maken.
Na deze mededeelingen kwam in behandeling de bespreking der propaganda-voorstellen
van 'mevr. dr. Nieuwenhuis te Leiden. Dit
punt gaf aanleiding tot cene zeer breedvoerige gedachtenwisscling, waaraan door verschillende dames werd deelgenomen, in de
eerste plaats door mevr. Nieuwenhuis zelf.
Deze kon zich niet begrijpen, hoe dit punt op
fie agenda kon voorkomen, aangezien zij zelve
verlangd had, dat hare voorstellen zouden
gorden ingetrokken, toen bleek, dat zij niet
in den geest van het hoofdbestuur waren.
Ook anderen, o.a. mevr. Polak uit Groningen, konden de houding van het hoofdbestuur
niet goeükeuren.
Ten slotte werd eene motie van den heer
Calisch aangenomen, waarbij men overging
tot de orde van den dag, omdat verdere discussie over dit onderwerp geen doel zou
hebben.
1 .vr.
W. ij nan dt s—F ranc k e n . sprak
er daarna haar spijt over uit, dat deze zaak
zoo verkeerd geloopen is, hetgeen zij aan eene
tactische fout van het hoofdbestuur toeschreef. Zij vreesde, dat het geval met mevr.
Nieuwenhuis verschillende jonge krachten
tegen zou houden, ten nutte der Vereeniging
Werkzaam te zijn.
Nadat mevr. Nieuwenhuis dat geval
nog eens uitvoerig had toegelicht en mevr.
Tilm a—S cluaf do beschuldiging, als zou
het hoofdbestuur jonge krachten van zich
afstooten, verre van zich afwierp, werd ten
slotte een motie van incvr. Van Loenen
aangenomen, waarbij de vergadering verklaarde over te gaan tot de orde van den dag.
Hierna deelden de verschillende afdeelingen
mee; welko middelen zij in het annstaai.de
seizoen zullen aanwenden om propaganda voor
de beginselen der Vereeniging te maken.
Enkele dezer middelen, o.a. die der afdeeling Amsterdam, zijn reeds in de pers be-

_

sproken.
Ten

slotte

werd do vergadering met de
plichtplegingen dcor mevr. dr.
Aletta Jacobs gesloten.
Een gezellige maaltijd in de Buitensociete.it,
voorafgegaan door een uitstapje per tram naar
Vorden, besloot den dag.
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of Avondbiaii 5 Cents. Advertentie.: 1— 4 regels breviertotter fISSa met inbegrip van h
hios..
olke regel meer f 030; in het nr. van Zaterdagavond: I—4 regels flAê, elke regel meer f036.
Mededeïlixoen : regel ’0.60, bewijsnommer 6 cente. Aanvrage en vermelding van LnF_GiF_r: : regel
’O.lO. Een bepaalde plaats in het blad, door Inzenders voor hunne Advertentie opgegeven, wordt niet
gewaarborgd.

—

’

tot dusver onbekend gebleven man van
ongeveer 70 jaren door de Staatsspoorstoomtram overreden.
Tijden 3 zijn overbrenging paar het
Gemeenteziekenhuis is de riian overleden.

Residentiezaken.
ln de bespreking van den financieelen
toestand der Scheveningsche Electriciteitsmaatschappij : (Zondagochtendblad) is voor
de jaaalijksche uitkeering aan de gemeente
een cijfer van ’10,50 genoemd. Een zetfout
dsed een 0 wegvallen; men leze: f 10,500.
. _orts staat er, na de vraag of de waarde
van de concessie met f 105,0(30 niet voldoende zou zijn betaald: „De balans zegt
men". Voor dezen zin leze men: „De balans
zegt neen". En daarna volgt dan waarom
wij er anders over denken.

-

SPORT EN WEDSTRIJDEN.
Handboogschietsch.
De uitslag van den wedstrijd, georganiseerd
door V. F. Z. 0. S. te aSntpoort, is: Ïste
prijs B. Toreque, 67 p. ; 2de prijs C. Schoor',
66 p.- 3de prijs H. F. F. Voogt 61 p. ; 4de
prijs C. Smit, 09 p.; sde prijs H. v. BrachtRozenprijs J. Westendorp.

STADSNIEUWS.

25-jarig bestaan Ger Musenmscholen.
(Vervolg run i'ag. 11.)
De plechtigheid werd door ecu zeer groofc
aantal dames en heeren bijgewoond. Het woord
van welkom des heeren Verslnys gold voornanveüjk den Commissaris der Koningin, mr.
G- van T i e n h o v e n ; den burgemeester, mr.
AV. F. van Leeuwen; den Referendaris bij
het Ministerie van Buitenl. Zaken, den heer
J. A. Itoj-er; den directeur der RijksmuseumZoowel de Koningin als de Konkigin- gebouwen, jhr. v. Riemsdijk: den mr
Moeder zullen zich laten vertegenwoordigen teur bij het M. 0., den heer De Groot; den
bij de begiafenis morgen op Eik en Duinen directeur der Rijks-Academie voor Beeldende
van de baronesse Schimmelpenninck van der Kunsten, den heer Allebé; den voorzitter
Oye, dame du palais, en wel de Koningin van „Arti et Amicitiae", prof. Bart van
Hove; den heer Nij hof f, directeur der
door mr. R baron van Zuylen van Nyevelt, Quellinusschool.
kamerheer in buitengewonen dienst te WasSpr. deelde mede, dat van den oud-directeur
senaar, die zich vandaar rechtstreeks naar der Rijksschool voor Kunstnijverheid, den
de begraafplaats begeeft, en de Koningin- heer Do Kruy f f, en van den oud-referenMoeder door jhr. De Ranitz, grootmeester daris jhr. mr. V i c t o r de Stuc r s. die
hun spijt niet aanwezig konden zijn, telegramen intendant, die zich in den stoet zal bemen van belangstelling waren ingekomen.
vinden.

H. M. de Koningin-Moeder zal niet
tegenwoordig zijn bij de plechtigheid der
epen ing van de zitting der Staten-Generaal.

H. M. de Koningin-Moeder is voornemens
Maandag 17 dezer, een officieus bezoek te
brengen aan de beide Rembrandt-tentoonstellingen te Leiden.

gebruikelijke

Het

School voor Maatschappelijk Went.
Onder de advertentiën vindt men bijzonderheden omtrent den nieuwen
Woensdag 19 September in de school 247 Lijnracht bij het Leidscheplein aanvangt.
Toegangskaarten. nadere inlichtinp
gave der lesuren te verkrijgen ■ bij de directrice, mej. S. Lefébure, aan het lokaal der
school, Dinsdags en Donderdags van 10—■
12' uur.

De. aftredende Fransche gezant te 's-Gravenhage, de heer' De Monbel, aan wien
De heropende straten.
sedert de titel is verleend van honorair amAan de ingangen van de voor het rijn
bassadeure, bereidt zich tot vertrek uit de keer heropende straten liel
residentie tegen de le helft van October Bond heden borden ronddragen houdende de.
voor. Vóór zijn vertrek zal hij, gelijk mede waarschuwing aan wielrijders en automob
niet hard te rijden en zich de weer verleende
Uit den Gemeenteraad van Zierikzee.
de Spaansehe gezant, de heer De aguer, verWij maakten melding van het aannemen met moedelijk door de Konjnghi, tijdens haar vrijheid waard te tuonen.
Ook agenten waarschuwden tegen hardrijden.
algemeene stemmen ,door den Gemeenteraad driedaagsch verblijf in .do residentie, in afvan Zierikzee van eene mptie, door den heer scheidsaudiëntie worden ontvangen.
Door een auto aangereden.
Fokker voorgesteld, om de houding van den
De tijdelijke zaakgelastigde van Spanje al. Uit het poiitierapp .
burgemeester in de zaak Panny af te keuren/
n Zondagavond
Bij de daarover gevoerde heftige discussies hier is de heer De Anton del 'Olnet, secretaeen vrouw op de flMwuki
een automovoegde de heer mr. Fokker den burgemeester, ris van legatie.
biel is aangereden, waardoor zij erus'
den heer C. W. Vermeijs, onder meer, het volkneusd in het Wilhelminagusvhuis moe.,
De heer J. Groen, vioe-consU van België den opgenomen.
gende toe;
dan zeg ik u, dat bij hetgeen in n te te Urnuiden, h _eft op verzoek eervol ont-De brandweer blu
ne binnenbranwsardeoren valt, u zulke eigenschappen bezit, slag als zoodanig bekomen.
dat wij allen hoogst dankbaar zullen zijn, dat
den : V
wij u
meester kwijtraken. Mijns inMaztekwedstrijd te haarlem.
ziens wordt het hoog tijd dat u vertrek:.
In het Brongebouw te Haarlem werden Zon... Het is uwe gewoonte dat als u meent,
dat de Raad een zeker besluit moet nemen, dag wedstrijden gehouden voor harmonie- en
Lendensrhe Beurs.
elk middel, waarheid of leugen, u geoorloofd fanfarekorpsen.
;
was
als
uitslag
volgt
De
10
bereiken,
Sept. (Part. tel. van 11 o.
voorkomt om uw doel te
en wilt u
LONDEN.
'Fanfare, le afdeeling, 3 -deelnemers: S m.) Steels 49£, Eries 50}, Peruvians 48 biepersonen onaangenaam zijn dan ontziet u
lé pr. „Amstels Fanfare, corps", 117 punten; dende en 15 biedende.
niets".
2ê'pr'.
„Harhionie", Assendelft, 100 punten;
De heer Fokker wees er, om dat te bewijzen,
Amsterdamsche Bank.
Haarlem, 41 p.
op hoe de burgemeester, een paar jaM geleden 3è pr. „Willen is kunnen",
In de heden gehouden buitengewon.
' 3 deeln. :
Harmonie,
le
afd.
le
pr.
zich laf heeft gewroken op een lid van den Raad
meene vergadering van aandeelhouder» was de
wiens verkiezing hem onaangenaam was, door „Harmonie", Warmond, 90 p. ; 2o pr. ..Laudoor de statuten tot het besluiten omtrent
Haajieni;
ren.
3e
CaeeiCoster",
„St.
pr.
ter visie te leggen zijn geloofsbrieven, om hem,
eene
st'atutenwijziginj
helft der
p.
naar aanleiding zijner geboórte-akte eene hate- lia",.46
voordigd.
aandeelen niet
..Harmonie",
afd.:"
le
Zandvoort,
pr.
'2e
lijkheid te debiteeren.
ptember a... zal eene I
Den .
Verder herinnerde de spreker er aan hoe de 62 p.; 2e pr. „Harmonie", Amersfoort, 31 p. buitengewone algemeene vergadering
van aanZondag
wordt
de
2e
afd.
Fanfare
voortburgemeester een jaar geleden den gemeentegehouden
deelhouders
worden,
waarin
o
secretaris met zijn vrouw to Feijenoord door de gezet.
het aanhangige voorstel tot wijziging der sta"
prijzen
uitgein
medailles,
Pc
bestonden
politie heeft laten oppakken, omdat hij een
zal worden beslist.
loofd door de Vereen, tot Verfraaiing van tuten
paar dagen over zijn verlof was.
Directeuren werden gemachtigd den heer
gegraveerd
omstreken
door
den
Haarlem
en
en
„Spreekt nien met een aantal menschen over
K. R.einde'rß Rzn. tot procuratiehouder
u
zeide hij verder tot den burgemeester — heer W. Andrea.
aan te stellen.
dan erlangt men de overtuiging dat het geNorddeutscher Lloyd.
wenscht is dat uw burgemeesterschap spoedig
Thans wordt officieel bericht, dat ook deze
een einde hier neemt".
De voor den dienst in lndië bestemde offi- stoomvaart-maatschappij haar kapitaal met 2$
cier van gez. 2e kl. dr. G. J. van der Hilst millioen mark zal uitbreiden. De nieuwe aanMaatschappitoj t Nut der Israëlieten
Ka r r e wij moet 13 October a. s. zijne bestemdeelen, die door een syndicaat, onder leiding
In Maison Frijda, N. Heerengracht, werd ming volgen.
de Seehandlung te Berlijn en de firma
van
gisteren de 56e algemeene vergadering geAan den eerlang van gedetacheerd uit Bleichröder aldaar, zijn overgenomen, zullen
houden der ..Maatschappij tot Nut der Israë- West-Indië terugkeerenden luit.-kolonel O. W.
den aandeelhouders tot den koers van 116 %
lieten in Nederland".
W e s t e r o u e n van Me e te r e n is bij aanworden aangeboden.
De voorzitter, prof. mr. L. de Hartog, komst te Havre een buitenlandsch verlof naar
Door deze kapitaalsuitbreiding wordt het
stond in zijne openingsrede stil bij de bedoeParijs verleend.
aandeeleukapitaal dezer onderneming 126 millingen van do stichters der Maatschappij. Hij
De 2e-luit. der inf. O.' I. lager S. Vrind
bracht hulde aan het streven van wijlen mr. wordt 16 Sept. a. s. gedetacheerd bij het Kol. lioen mark, of nog 5 millioen meer dan dat van
de Hamburg-Amerika lijn. Bij de oprichting
A. de Pinto en mr. A. W. Jacobson, zijne AVerfdepót.
der maatschappij in 1857 was haar kapitaal
voorgangers in het presidium.
slechts 9_ millioen mark, dat in 1860 tot 6 milVervolgens richtte hij het woord tot den
lioen
verminderd werd. Sinds dien tijd werd
algemeenen secretaris, die dezer dagen zijn
kapitaal
achtereenvolgens verhoogd, voorhet
vierde,
tot
geboortedag
80en
en
den heer H.
namelijk
18S9, toen hot nog 30 millioen
de
sedert
oprichting
Na
van
een
gebouw
nieuw
voor
Italië van Utrecht, die een 40-jarig feest de Ambachtsschool te
bedroef, zoodat het in de laatste 18 jaar met
Leeuwarden
aan
de
zijn
aanstelling
van
als
leeraar
aan
vierde
het Emnia-kado (noordzijde) voor
rekening van het 05 millioen is toegenomen.
Gymnasium aldaar
Anthony-gasthuis,
Sint
het bestuur
surplus-reserve derNew-Yokaukern.
oordeelde
De
rksche
In de vergadering waren vertegenwoordigd
dezer
instelling,
dat
er
nu
moest
eindelijk
worAmsterdam.
Dordrecht,
Bij
bespreking
de afdeelingen
's-Gra- den
de
van den Xewyorkscher
voorzien in de behoefte aan vakonderwijs bankstaat in het Ochtendblad van" gisteren
venhage, Groningen, Utrecht, Veendam, Winvoor meisjes. Het vroegere gebouw der Amschoten en Zutphen.
wij op, dat
voor zooverre wij konbachtsschool, 'oorspronkelijk eigendom der ge- merkten
Drie afgevaardigden der Amsterdamsche afden
nagaan
het tekort beneden het v.
meente,
doch
door
het
bestuur dezer school in
deeling onderzochten de , rekeningen van de
nimmer zulk een hoog cijfer
den loop der jaren belangrijk uitgebreid, werd lijk minimum
drie kassen, door den algemeenen penningals dat van $ 6 millioen in de afgeloopene
samenwerking
met
van den Gemeenteraad en week bereikt heeft.
meester, den heer mr. W. Binger, beheerd,
welke rekeningen vervolgens, na eenige opmer- het bestuur der Ambachtsschool door het gastSedert hebben wij de cijfers der laatste
kingen van den rapporteur, den heer S. huis-bestuur in eigendom verkregen, om het twaalf
nagegaan en is ons daaruit
L e h m a n s, onveranderd werden goedgekeurd. voor een industrie- en huishoudschool voor bleken, jaren
dat behalve de reeds genoemde nmeisjes
te
doen
inrichten.
algemeene
De
Met milde-hand had in 1902 eu 1905, de resc
secretaris werd op voorstel van
Januari
den president voor de bewerking van het jaar- do uitvoering plaats. Uitwendig is liet
slechts in November 1899 beneden het v.
bouw hetzelfde gebleven, inwendi_
verslag diligent verklaard..
lijk minimum
is en toen nog slechts
De aftredende leden van het hoofdbestuur, het grootstt. gedeelte geheel veranderd. De tot een bedrag gedaald
$ 300,000 in de eerste
van
ruim
de heeren prof. mr. L. de Hartog, dr. M. boyenlokalen rijn ingericht voer het teeken- en derde week en van f
in de tweede
onderwijs,
linnen-n,
oostiium-naaien,
A. Mendes de Leon en M. Simons Lz.
week
van
November.
de machine, opleiding tot het examen in
werden met eenparige stemmen herkozen.
Financiën van Fenkrijk.
nuttigo handwerken en eenige vakken
Na uitvoerige besp.eking-werd Zutphen aanDe opbrengst der belastingen in Frankrijk
gewezen tot vergaderplaats in den loop van lager onderwijs; do bcnedenlokalen voor liet
het volgende jaar, waarop de vergadering werd onderwijs in handwerken, machine-naaien, gedurendo de maand Juli was fr. 232. '■"■
koken, wasschen, strijken en huishoudkunde. of ruim 10 millioen franc meer dan ia
gesloten.
Boven is de woning voor do directrice, beJuli 1906.
neden vindt men de bestuurskamer, kleedPetersburger luterustbenaieHandelsbank.
Een nieuw Sanatorium
kamer, wachtkamer en woning voor den conOver
het
bedroeg
Naar wij vernemen zal het familiehotel te ciërge. Het onderricht in het koken zal woreerste halfjaar
de nettowinst dezer instelling Roebel 1,613,000, (tegen
PateTswolde (Gr.) worden ingericht tot een den gegeven in twee keukens, bij ieder waar- Roebel
1,494,350 in het vorige jaar,
aan een provisiekamer is aangesloten, de eene
christelijk sanatorium voor longlijders.
voor betalende, de andere voor niet-betalende R. 531.000 op dubietise debiteuren afge(„N. Gr. Ct.")
schreven en R. 1,000,000 aan de resen
leerlingen uit den onvermogenden stand.
De opning der school had hedennamiddac. gevoegd is.
Gemeente-ambtenaren.
plaats, in tegenwoordigheid van onderscheidene
Financiën van Bumeuit.
Tn de heden gehouden algemeene vergade- autoriteiten
en andere genoodigde dames en
Naar
aan de
Berl. Börsen Courier uit
ring van de afdeeling Noordbrabant van heeren. Zij geschiedde op eenvoudige wijze met Bucharest geschreven
wordt, bedragen da
den Bond van Gemeente-ambtenaren deelde een toespraak van den waarnemenden voor- staatsinkomsten van Rumenië
in het op 30
de voorzitter, de heer Pels, mede dat in de zitter, den heer A. J. Brouwer.
April jl. geëindigde dienstjaar Lei '.
Daarna werd liet gebouw met de meeste bef 3400, voor de te Amsterdam dezer dagen
de uitgaven Lei 250.248,582, een overschot
langstelling bezichtigd.
dat waarte houden tentoonstelling van gemeentevan Lei 42,315,_5S aam
verhoogd zal worden dooi
schijnlijk
nog
verder
administratie, door Noord-Brabant voor Uit Santpoort meldt men ons:
nog op rekening van het dienstjaar in t_
f 599 is deelgenomen, zoomede dat Ged.
Toon de R.-K. school op Driebuizen, onder komen bedragen.
Staten van Noord-Brabant eerstdaags uit- deze gemeente, werd geopend, verloor de openKalfway&ttefrlgerating Ce.
Consoijdaled
bare school te Santpoort goed 100 leerlingen;
voering denken te geven aan' eene herZooals uit eene advertentie in het Avondnu is pas de nieuwe R.-K. school aan de Jan
ziening der salarisregeling van burgemeesvan Zaterdag blijkt, heeft de president
Gijzenvaart geopend, en dat kost aan de open- blad maatschappij,
ters en secretarissen.
de heer I_ae L. Rice. een
der
bare school weder 60 leerlingen, zoodat daar
E der Nederlandsche
i
;„>,,
thans nog slechts 6 leerliugen van de'l2o die certificaten van aandeelen in denc maatschappij
Overreden.
overbleven, tot den R.-K. godsdienst behooren. gericht.
Op iet kruispunt Rijnstraat en BezuidenUit dezen brief blijkt, dat de Algemeene
ho. t te 's-Gravenhage is gisterenmiddag een
Trust Maatschappij alhier, onder wier admv<
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Overzicht v. d. Inhoud
Buitenland.

cht: De voorgeschiedenis van het programnin.
Reactionair en HervormiDgsgeEen
,
De Tsaar en de grootvorsten.
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Nog een
promis dat niemand bevredigt.
De bedoeling daarvan.
rische oekase.
De beredevoering van graaf Apponyi.
De
doelingen dei onat'hankelukheidspartü,
gezondheidstoestand van den keizer. —Turkije
Mededeelingen van een diploen Bulgarije.
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De Sultan van Turkije. (Pag. 2).
De scheidingswet in Frankrijk..(Pag.
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Intern, congres voor gezonde woningen. (Pag. 5)
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winkelier, Jan Pieter Heijestraab 67, curator
mr, J„ G. J. B. Heuveldop.
PRIJZEN VAN COUPONS: Oostenrijk Papier f 50.20; dito Zilver f 50.20; Diversen
in £
11.30; dito dito met affidavit / 11.90;
Fransche f 47.80; Belgische f 47.70; Diverse
Reichsmark f 58.70; Hamb. Russen f 1.21;
Goud Koebel f 1.88i; dito.Zilveren f 1.24;
Spaansehe Piaster buitenl. f 47.60; dito bin2.—; Amerik. Goud
nenl. in Piasters Juli
Dollar f 2.47$ ; Mexicaansche Dollar f 1,22.
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Rescentredagen.

Nederlandsche Handel-Maatschappy 12 Sept. 1906,
PRIJZEN V__- 6PECEN: Gouden:
Oude Tien-Guldenstukken 9.90—10, Oude
gerande Ducaten 5.76—5.90, Wichtige Engelsche Souvereinen f f12.02_—12.12., Stukken
van 20 Mk. f 11.80—11.90, Stukken van 20
Frank f 9.60—9.70, alles per stuk. Goud in
Baren f 1635—1650 per N.P. fgn_
Zilveren: Baren van. 900 tot 300 f54
per N.P. fijn, Stukken van 6 Francs f 2.35—
2.40, Pruisische Daalden f 1.76—1.78 per stok.
Banknoten: Pruisische f 59.06—59.30;
Fransche f 48—48.25; Belgische f 47.90—
48.15; Engelsche / 12.05-12.15.

’

’

Papier.

Geld

Wisselkoers,

. .
. ..
... _
. ........ ,

p. 100 Fr, / 48.05
P3_!Js kort
staan, in Juni den
,
100 „
2/m
rnistratie deze aandeelen
47.724
dat zij in Belg. Bankpkkort.
100 ,
Uieer Rice te kennen heeft gegeven,
47.9H?i
13.
Id. 3/m.. .100 „
■geen geval voor het bestaande bestuur zoude
zijn
, 47.35
in
brief
Banip.
43.06]^
nu
kort , 100
Rice
tracht
Zwits.
De
heer
. stemmen.
, 3/m.. 100 , 47.424
ld.
'; _e gevaren aan te toonen, die uit het aftreden
2.09
.Piaster
van het tegenwoordig bestuur kunnen ontstaan Bpanje 3/m
ït-en
lOOOÏleis, —.—
S/m
dringt aan. op het plaatsen der aandeelen Portugal
ItaUe B,'m
100 Lire» 47>,4'
Vuit den naam van het administratiekantoor Pfcteiaburg
100
Rb. 124V_
3/m...
aandeelhouders.
pp dia de. individueele
Weenen 3/m
100 K». , 49. 4'
Oos_nr.Ba__kpl.B/_., 10G B>. , 49._
irist omdat wü reeds bij de introductie dezer Dait_.heß_a_-._o_t, 100 Bm., 69.121
ge'aand-den aan de Amsterdamsche beurs
I_. 3/m.
100 Bm., 68.274
ld.
behalve op het aterk ver- Londen
nteend hebben
k0rt...., ,
£ , 12.09
"wateircia aandeelenkapitaal — ook op een aan,
SVW,
£
12.01
»
tal te-ortkcaningeö, onduidelijkheden en meer
3 mnd.
wenschen
RoïtK-DAwijzen,
:in bet prospectus te moeten
,
per p. £ 12.09
Londen,
11.PSV4
een
uitspreken
van
thans
van
het
:wij ons
, , 100 fr. 48.024 „ 47.70
Parijs.
oordeel in net geschil tusschen den heer Rice België
47.90 , 47.50
ma het Administratiekantoor te onthouden, DuitschL Banip. p. IOORm. ,69.—
58.40
ingenomen
totdat «Ut laatete zijn in deze naak
J» D. S.
Wandptmt toegelicht heeft.
DuitsckeSankstaal.

„
,
,

—

. ,. .

'AMSTERDAM, Maandag 10 September.
Over het algemeen was heden de stemming
tter Beurao vaat, waren de omzetten van meer
(beteekenis dan in de laatste dagen der vorige

_

’,_

Activa.
Voorr. munt- en muntmateriaal

’„

7 Sept.

81 Aug.

Rm.

Rm.

854,449,000 878,415,000
-11,238,000
42,238,000

JRÖksschatkistbUjetten

.week het geval was.
Biljetten van andera
'■:■ De Aiaerikaansche afdeeling opende op onge14.352,000
9,134,000
banken
■ pariteitskoersen met levendigen handel in
Wissels.,
917,608,000 930,282,000
ia en Krie_, waar het publiek met fonds Beleeningen
60,350,000 71,836,000
Effecten
128,163,000 109,550,000
markt was, de arbitrage als koopster opAndere aotiva
123,469,000 111,439,000
trad.
Passiva.
; Vooral Eries konden krachtig verbeteren' en
180,000,000
op bijna 2 % hoogeren koers verhandeld. Grondka-taa'....,....
, 180,000,000
64.814,000
64,814,000
omzetten waren voorts waar te nemen Reservefonds
in
Bankljetten
1,360,119,000
Denvers,
omloop.
ter1,350,344,000
Island-s
en
Missourie's,
Rock
im
van de meer hoogeprijsde shares Southern Dagelijks opvraagbare
posten
505,548,000 609,905,000
ifics en Atchison Topeka's begunstigd wor- Andere passiva
38,900,000
88,056,0.0
Lager afgegeven werden aandeelen Conso( ted Lighting & Refrigerating Co. in verFranKtort, Sl-. 8.0. r lO Sept. 8 Sept 7S*p_
d met de heden uitgegeven open brief van _pCt.
O.Kr. rente Febr. | 100.ÖO 100.30 100.20
verloop
i president der maatschappij. Het
, Jan.. ' 100.40 100.30 100.30
4 „
slot
echter
over
't
kalm,
was
het
markt
127.50 126.80 126.70
Bank-Act.
Oostenrijks.
meen op iets lagere koersen.
,
tred.-Act.
210.70
210.80 211.—
__vatsf«_dsen_iaitó toonde eeno ongeani- Pr. Oost. Spoorweg... ! 144.60 144.80 144.80
weinig
i-de houding en was de handel van
TurkscheLoten
146
146.— 146.60
bligatiën werden voor de
.keni . R
,
Hong.Goudrente 95.10
95.30 95.—
zooals Hope's Rothschild's en
„
Spanje
96.50
96.30 96.80
en op van tot % lageren koers
, Russen 1680.... 70.60 70.50 70.70
8in.1889
—.—
Afgegeven.
rentegen waren Zuid-AroerikaanWissel:Pa_js_.z
81.18 81.22 81.22
„ Londen k.z
■ papieren, van welke hoofdzakelijk Perua20.43 20.44 20.43
gevraagd
85 18 85.17 85.18
heide
soorten
waren.
Ween.k.z.inkr.
m
voor
„ Amsterdamk.z. I 168V9Ó 169.03 169.02
ïla's ert Domingo's op ongeveer vorige Plaatsdisconto,
li 4
31$ 1 S_%
ren.
Voor Nationale waarden bestond wederom
g aanbod in Integralen. Do handel was Berlijn,Slotk. ._.0.)..10 Sept. 8 Sept. 1 Sept,
ter ook hier van zeer beperkten omvang.
de locale markt was heden de belangstel- Wissel Amsterdamkoit! 168.90 168.90 168.90
hoofdzakelijk gevestigd op aandeelen
Londen 8 dagen! 20.4814 20.434 2o!l4
■Koninklijke Petroleum; was gisteren reeds het
3/m....' 20.254 20.25__ 20.2ÖU
r
&lob vas. geweest, heden openden zij op circa
, Parijs
kort
81.20 81.20 81.25
iepen daarop eenige per, Petersburg 3/m.j —.—
—.—"
—.—
cni vervolgens op krachtige aïin,
Weenen 2/m.... —.— —.— —.—
te
nogmaals
bij
ruinien handel
<_en -ii
op
Russ.Bankn. a
215.70 215.60
en iv zeer vaste houding te sluiten, Plaatsdisconto 100Rb.^15.20
31&
3? 8
4V-,
met
Koninklijke
ara Enirns in aanfluiting
8 pCt.Duitsche RiJkslJ, 86.90
86.90
86.90
87,—
ugrijk boter en circa 2 % in avans. Suma8 , Pruisische Cons.' 86.90
87.—
-I-lcmhangs eveneens met eenige vraag.
4 , OostKi'. rent.Jan.il 99.30
5..40
, , Aprii;,loo.3o —.— —.—
Ia de Mijnmarkt waren aandeelen Redjang 4 „
4 „ ,Rus_. 1880 cons.;, 70.40
70.70 70.60
ong bijzonder vast; Kotahoen's ongoani1889 le ser.'—.—
71.40 71.40
.■meerd. Kimberley's op ongeveer de prijzen 4 ,
4 „ Rusl. 1894 binn.lj 69.40
69.40 69.50
;: van Zaterdag.
'80.40
80.40 80.70
4 , Servië
Huurwaarden met geringen handel. Han„
4
96.—
flti.lo
Turlqje
Unif....!
96.10
verandering.
weinig
Mij.
. del
met
: den tabakshoek viel ruime belangstelling AndWarschau-Weenen:
(Oudej'l23.7o 123.70 124.10
op to merken voor aandeelen Dcli Cultuur,
Gesellsch.!lB'_.6o
Disc.
184.— 185.—
ke bij goede vraag circa 4 % verbeterden.
,
Duitsche 8ijk5b.!,157.90 157.90 157.30
weinig
omzetten
over
soorten
met
overige
, Gelsenkirchen.,.*i226.'4o 226.20 226.70
het algemeen prijshoudencL
, Laurahutte
-244.25 243.60 244 40
Van Xransport-aandeelen waren aanvankeaangeboden,
later
lijk Amerikaansche Vaarten
r- verbeterend.
Prolongatie s—s}.
(Onge corrigeerd.2
Van ongeteekende stukken of mededeeSlotkoei
lingen kan geen gebruik worden gemaakt.
lissen bij Hope a 625 67J, Dcli Cultuur
, Langkat Tabak A 77, Kon. Petr. aand.
Desgewenscht, -wordt de naam van inzender
Foundry llt, Cons. Railway Light of inzendster echter geheim gehouden.
Car
Pief. Marine 301, Erio Spoor 49, Gewone
Ter bespoediging der bezorging wordt
aand. 50J, Prol. Handel Mij. -,% —J.
men
beleefdelijk uitgenoodigd te adresj.l. zijn 4% Oblig. Ned'. Centraal
en
:
seer
gedaan.
alleen 101f %

...

.

frßuime

_ _

.

——

\„

—.—

.

,

BRIEVENBUS.

*

Ingezonden Stukken aan de Hoofd*
Erie Spoorweg-Maatschappij.
Redactie;
bedrijfsuitkorasten deser maatschappij
Berichten aan da Redactie;

De
waren voor het op 30 Juni geëindigde dienstjaar, vergeleken met die van 1905, als volgt:
1904 5
1905/6
Bruto ontv
$ 50.002,634 $ 45,724,738
Exploitatiekosten
35,872,837 „ 33,142,208
Netto ontv
Andere inkomsten
laliuk
o op oblig. etc.
ir. en herstell.
Saldo
Divid.
aand.
Divid.
aand.

op le pref.
(4%)
op 2e pref.
(4%)

„

537,301

1,048,689

$H.0ii7,098

$13,031.219

„
„

9,650,454
1.926,973

9,224,623
1.360,553

$ 3,089,671 § 3,046,040

„

640,000

„
„

533.075

$

1,915,696

,
$

Overschot

1,915,696
640,000
490,344

en andere opbrengsten.
Geld Stoomtram weg. Augustus 1906
17,558 tegen f 18,242. Sedert 1 Mei f 58,393
Spoorweg-,

f

$ 14,129,797 $ 12,582,530

tegen

f -59,200.

mijn-

'

Faillissement.

_

heden failliet
de Rechtbank alhier
A. R.
weduwe
.laard: T. Witte veen,
Wendt, te Hilversum. Rechter-comnu.
mr. J. Kruseman, curator mr. Th. Muller Massis, Heerengracht 357.
._ de faillissementen wegens gebrek
i: G. .1. Bitter, aannemer en
Haienbroekstraat 19, curator
f. A. Koko.ky; P, van den Bosch,

Advertentie-

Administratie;

f>n

Abonnementen aan da

Klachten pver bezorging enz. aan den

Directeur.

Betaaldagen Dinsdags en Vrijdags van

9i tot 12£

uur.

xuz-L_a-L.j-r___.vj-

Graanuitvoer.
10
ODESSA,
Sept. (Reuter.) Met het
oog op de noodzakelijkheid om de in het
buitenland verkochte granen bijtijds te kunnen verzenden, heeft het beurscomité den
werklieden verzocht tegen verhoogd loon den
nachtarbeid te hervatten.
De Sultan van Turkije.
KONSTNTINOPEL, 8 Sept. (Reuter.)
Na den Selamlik ontving de Sultan Vrijdag
de gezanten van Engeland en Frankrijk in
audiëntie. Dit -was de eerste audiëntie die
de Sultan na zijn ziekte verleende.

Russische financiën.
PETERSBURG, 8 Sept. (Reuter.) In
het loopende jaar leverde het brandewijnmonopolie 367 Amillioen roebel op (raming
288jnillioen) tegen 316 millioen in het jaar
1905. Dit is dus een voordeelig verschil „van
80 millioen roebel met de raming«
Vit Rusland.
WARSCHAU, 10 Sept. (Reuter.) In
Siedilce hebben gisteren den geheelen dag
ongeregeldheden plaats gehad. Tegen den
avond begonnen de revolutionnairen in verschillende straten te schieten op de militaire
patrouilles. De huizen waaruit op de troepen geschoten was, werden door deze onder
vuur genomen. Dit vuren werd voortgezet
met het resultaat, dat tegen middernacht
reeds 40 personen gedood en een groot aantal gewond waren.
Onbevestigde geruchten maken melding
van een progr. Q en vaa plunderingen.

*____u_ i____._f__ii

i__T_x>

IRIS arriv. 9 Sept. van Rodosto te Smirna.
NEPTUNUS vertrok 9 Sept. van Oorfu naar
Algiers.
PLANET vertrok 9 Sept. van Pillau naar
Amsterdam.
POMONA arriveerde 9 Sept. van Danzig te
Amsterdam.
POLLUX vertrok 9 Sept. van Malta naar
Piraeus.
SAT.RX.- arriveerde 10 Sept. van Amsterdam te Cuxhaven.
THEMIS arriv. 10 Sept. van Kroonstad te
Amsterdam.
TITAN arriv. 9 Sept. van Piraeus te Patras.
ROTTERDAMSCHE

LLOYD.

w^

2_LYtm\_mmr.~-'- __*_ xiew jxca _t

Solher. Noteenng op ceitnQQ' in/ Vi,.
Amshrdatn (2.80 u.) vast.
8 Sept.
10 Sept.
Geboden. Gelsten Geboden. Gelaten
11.20 11.24
Sept
11.24 12—
11— 11.2
Oct
11.3
11.5
Nov
11.2
11.4
11.— 11.1
11.2
Dcc
11.6
H.3
11.4
11.— 11.2
Oct/Dec... 11.3
11.5
Jan. 1907... 11.7
11.4
11.6
11.10
1i.7
11.10
Febr.
11.11 11.14
Maart
11.10 11.13
11.13 11.16
11.9
11.6
Jan./Mrt.
11.10 11.13
11,15
11.12 11.15
April
Jl.lB
11.15 31.18
Mei
11.18 11.1.1
11.17 11.20
Juni.
11.20 11,9»
Juli
11.19 H.22
11.22 11.«5
11.21 11.27
11.21 11.24.
4ug
Om_et 1500 z.
Om.et 2500 z.

.

van Rotterdam naar Java, passeerde 8 Sept. Perim.
KEDIRI arriv. 8 Sept. van Rotterdam te
Hamburg.
SALAK. van Eotterdam naar Java, passeerde Tln op termijn prysh. Amsterdam, 10 Sèpt.
9 Sept. Gibraltar.
Banka Billiton. Straits. Gem.cont.
vrouwelijke
Een aanstaande
notaris.
lll.g
111} g
lll.g
SINDORO, van Java naar Rotterdam, arriveerde Sept
llljg
Heden is voor het eerste gedeelte van het 9 Sept. te Suez,
Ulij,
October
111' g 1114 1114
notarieel examen geslaagd mej. M.' GosNov
HOJé 1097$ 110?8 1097$
HOLLAND—AMERIKA LIJN.
109J.B 110
1097 g
Dcc
110
schalk, alhier, de eerste dame in ons land,
AMSTELDIJK, van Rotterdam naar Newporl Jan
1085$
108.$
108%
109Vê
die dit examen met goed gevolg heeft afgeNews, passeerde 9 September des namiddags Febr
108.$
109?.. 108*. 109
legd.
3 uur 30 min. Lizard.
Sept.BSept.
10
Keper
termyn
op
_.<_.__.
STATENDAM, van Rotterdam naar Newyork,
Een staking.
passeerde 9 September des voormiddags 9 uur Lampong in Entrepot Feoruari... 2_Jsc. 26;$
Am«-rdom,lo Sept. 8 Sept Maart...... 27
274
Een 200-tal koffieleessters bü de firma FrenJ. 55 min. Lizard,
Septemb.
263, c. 2675jApM1...... 274 274
Fremij te Botterdam hebbenden arbeid gestaakt
, 274 „ 274
KONINKLIJKE WEST-INDISCHE MAILDIENST.
Ootober.... 26J„ „ '_.>$ Mei
Verleden week eischten zü een loonsverhooging
November., 26J$ „ 26J$ Juni
»
FREDERIK.
HENDRIK,
PRINS
Amstervan
van 10, later van 15 ets. per dag, hetgeen was
naar West-Indië, passeerde 9 Sept. 12 u, December.. 267$ , 26J$ Juli
dam
hedenmorgen
toegestaan. Intusschen werd
„
verJanuari.... 26J$ „ 26J$ A-Uguatus...
langd dat dio verhooging zoowel des zomers als middags Ouessant,
b,
Omset
Weekomzet
b.
"——
DIVERSE STOOMVAART-LIJNEN.
des winters zal worden toegepast Waar de arbeid
KIEL, van Java naar Amsterdam, arriv. 8
alleen by daglicht kan plaats hebben, is uit den
Olfenoteeringenper 100 KG.
aard de arbeidsdag iv het koude jaargetij heel Sept. te Singapore.
wat korter, zoodat, by afwezigheid van den chef
8 Sept.
Raspoile>
Sept.
10
SOLINGEN vertrok 8 Sept. van Batavia
dar firma, diens plaatsvervanger bezwaar maakte. naar Padang.
vliegend ,|
Hierop werd de arbeid neergelegd. Morgen zal
/
VOORBERG, arriveerde 8 Sept. van Charleston in de stad / 3_ 324' 31 *g
van do zijde van den patroon, die dan aanwezig te
, 314
Oct
Savannah.
beslissing
genomen kunnen worden.
is, een
„n
Oct,./De_. , 314 81U
„ 304 304
Mei
Uit het Politierapport.
LUnolie
Vliegend : „ 19S4' 194
Een 16-jarige jongen, die op het dak van een
Maandag 10 September.
„ 191-, 1954 194 „
AMSTERDAM,
Oct
perceel iv de Binnen Dommerstraat bezig was
, 19,4 194
Oct./Dec.
.1
« "%
KOFFIE. Goed ord. Java 33£ c, good avelood te stelen, is door een agent gearresteerd.
„
Dec.'
Nov.
194
rage
Santos
20}
Afgedaan
Nadat Zaterdagmorgen door een firma was
c.
41 bn. Baros, 14 Jan'Meiü7j , 19_>$ 193{
„» 194
19._ 19?$
kennis gegeven van de verdwijning van een bn. Kepossong Liberia, 38 bn. Klein Getas Hy,
1984 195$
harer bedienden, een 18-jarige jongen, die zich briden on 111 bn. Sentoel alh. gedopt ex „Kon. Juni Aug.i 19& 191$
vermoedelijk zou hebben schuldig gemaakt aan Regentes", 299 bn. Poerbojo, 71 bn. Kalassan,
Peper (Saigon.)
diefstal van ongeveer ’l5OO, is hy des avonds £77 bn. Soember Perkoel, 331 bn. Soember PeHAVRE, 10 Sept. (Tel.v. _. Mstz & Co. mededoor de recherche aangehouden. Een bedrag toong, 126 bn. Soember Soeko en 45 bn. Djengdoor Seb_,b & V-> Holl, Amsterdam
van ongeveer 700 werd nog in zijn bezit bevonden. kol ex ,Priam", 100 bn. Liberia ex „Seydlitz,' gedeeld
u.
De oi 65,
Maart 65
12.15
Zondagmiddag zijn een 1-jarig knaapje en zijn en 65 bn. div. soorten ex div. schepen, alles Mei 65 W. Sept 64'
5-jarig zusje spelende in den vijver van het Java; voorts 100 bn. Padang en 50 bn. SuOosterpark gevallen. Het meisje werd door een matra ex div. schepen.
Wol.
burger, die zich gekleed tewater begaf, gered,
vast, Oct.-Dec. f 115/32 te koop.
HAVRE, 10 Sept. (Tel. v. F. M«m& Co., medeSUIKER
werd
jongetje
opgehaald,
doch het
levenloos
gedeeld door Skhlï & Van Holk, Amsterdam.
KATOEN kalm.
TIN zeer stil, sluit met verkoopers van Banka 12.15 u. Sept. 2004, Dec. 197.
Brand.
Hedenmiddag kort vóór half drie ontstond loco 112. Oct. 111 on Dec. 110; koopers i lager.
ROTTERDAM, Maandag 10 September.
BINNENL. GRANEN. Tarwe (nieuwe) por
brand op den zolder van een in aanbouw zijnd
KOFFIE.
Good ord. Java 33$ c, good ord.
7.20,
Rogge per 75 KG. / 1.80
perceel te midden van het groote blok huizen a80 KG. 6.— i.
Santos
c.
24{KG
per
5.—,
Gerst
Chevalier
70
a
5.75,
5.30
dat op de Nieuwe Prinsengracht nabij do WeesSUIKER prijshoudend, Sept. /11|, Oct.Wintergerst per 65KG. 4.80 a 5 , Haver per
perstraat wordt gebouwd. In het nieuwe houtDec. lij', genoteerd.
100 KG. ’6BO a 7.26, Paardeboonen perBo KG
werk en.de ïnastik-dakbedekking vond het vuur
TIN (not. van 12 uur) kalm, onveranderd.
7.— a 7.15, Groene Erwten per HL./ B.— a
overvloedig voedsel, zoodat twee zolders en dakMARGARINE. Afgedaan 280 trs. Reliance
/ 9.50, Vale Erwten per HL. / 8 a 10, Karwei
kappen uitbrandden. Vei .ler voortgang van het per 50 KG. / 14% a 14%. Bruine Mosterd per
37, 107 trs. Ontario f 37, 127 trs. Century
vuur wist de brandweer met een stoomspuit en 70 KG. / 19 a 20%r~Gele Mosterd per 70 KG.
33 en 251 trs.
3(J, 355 trs. Knickerbocker
f
vier vechtkranen tb stuiten.
14 a 14.50.
Sarssicld Jus 46.
Het verbrande was, naar men ons mededeelSPECERIJEN. Afgedaan 200 bn. Zwarte
BUITENLANDSCHE GRANEN. (Op de conde, verzekerd.
Lampong.
ditiën van de Amsterdamsche Karenbeu_V
LIJNOLIE. (Officieel* noteering van de
Maïs. Amerikaansche beschikbaar n_ar
fcoffle (Santos op termgn)
Vereeniging
Amsterdam,
qualiteit
v/d Oliehandel.) Oct.-Dec. 19J,
10 Sept 10Sept,
8 Sept,
f 117/126, stoomend f 126, Sept. en
2.30
Oct. f 126, November f 125, December f 117, Jan.-Mei 19§.
10.30
2.30
MEEL. Verleden week was er meer vraag naar
Jan.-April f 116, La Plata beschikbaar
115,
September
stoomend f 113, Sopt. f 113, Oct. f 112, Nov. straf meel, waardoor Amerikaan sch nogal gezocht
224
224
224
was tot goed vorige prijzen. Heden was de beurs
Ootober.
22'
224
f 112; Witte Java beschikbaar f 114, stoomend zeer
kalm doch prijshoudend. Noteeringen on.ovember
j 224
gele Java stoomend f 115, witte Macas224
224
114;
224
f
December
22%
22%
22%
sardisp. f 115, stoomend f 114, Sept.-Oct. 115. verandeid.
Januari.
Note«ringen:
22%
224
224
Gerst 48/9 pd. Amerikaansche beschikbaar
Inlandsch
10.25 a 12.25
Februari
/
22%
224
224
KG.
’ll9,
Odessa ladend 119. Taganrog
60/61
,9.75 , , 13.—
Amerika
Maart...
22?_j
22%
224
stoomend
120, Azow Zwarte Zee Sept.-Oct.
Hongaarse, 14.— , , 16,—
April
224
224
224
119., Sept.-Dec. 120, 60/61 KG. Donali SepBelgisch
, 10.25 , , 12.25
Mei
22%
224
22» i ftember
121.
Duitsch
,11.—
Juni..
23
224
224
Rogge 116/7 pd. Petersburger op Silo
, 10.25 „ ,11.50
JuU
Fransch
10.75
23
23
234
'
174.
Odessa
Augustus
Roggebloem
, 9.50 , , 10.75
ladend f 139. Taganrog stoomend
234
234
234
’151; 124/25 pd. Danziger Sept. ’147
September.
BINNENLANDSCHE GRANEN. Tarwe, de
234
234
234
Umiet 1500 b. prijsh,
Have r, 50/51 k. Amerikaansche op Silo ruime aanvoer van nieuwe kon niet anders
kalm,
kalm,
’7.45, 51/52 k. Danziger beschikbaar ’7.30, dan tot verlaging worden verkocht, terwijl de
koffie (Santos) op termun
48/49 k. Stettiner prompt ’7.25, 51 k. Ko- geringe soorten zelfs beduidend lager moesten
ningsberger stoomende Sept. ’7.20.
worden afgegeven,, waartoe alles niet was op
110 Sept. 10 Sept. 8 Sept.
Botterdam.
Lijnkocken. Prima Amerikaansche be- te ruimen; jarige onveranderd, doch niet ge2.16
10.15
2.15
8.75—9.50;
September.. ...I 224
schikbaar ’93, stoomend ’93, Sept. ’93, heel opgeruimd, per 100 KG.
224
224
October.
bestaande
] 224
Sept./Dec.
uit
hoofdzakelijk
afwijkende
nieuwe,
224
224
’94.
November...,,.!
qual.,
uitgezochte
100
KG.
7.75—9,
per
par224
224
224
Ter
markt
waren
heden
aangevoerd:
Tee.
252
December
j 22%
22%
22%
Koeien, waarvan de prijzen waren: le qual. tijtjes daarboven. Rogge iets vaster, per HL.
vette
Januari
224
224
224
5.50—6. Winter- en Zomergerst bijna niet
71 a 74 et. 2e idem 66 a 70, 3e idem 56 a 62 et.
Februari
*narkt; Chevalicr 8.50—8.85. Haver, hoe22%
224
ter
224
K.G.;
Stieren
a
et,,
per
165 Melk- en
Maart.,,.,
22%
22%
22%
Kalfkoeien
125
a
270
wel
minder aangevoerd, kon niet vorige prijzeu
stuk;
per
Graskalveren,
April
22%
224
224
60 nuchtere Kalveren ’8 a 17 per stuk, 28 opbreijron ; per 10Ü KG.
6—7.20. Bruine
Mei.
22%
22%
224
Schapen ’2O a 26; Lammeren, 473 vette Varkens Boonen, waarvan heden een tamelijke aanvoer
Juni...
1
224'
"
Hollandsche le qual. 52 a 50 et., 2e en 3e qual. was, ruimde geheel op van 10—11.2-5 en grove
JuU
! 23
49 a 48 et, Overz. en Geld. le qual. 52 a 50 et, soorten nog iets daarboven. Blauwe Erwten
;
Augustus
234
2e en Se qual. 48 a 47 et. per KG.
onveranderd, per HL. 8.50—9, enkele puike
Sept
I 22%
AARDAPPELEN. De prijzen waren heden als partijtjes niet gegarand. Kook- daarboven.
Omzet 11500 b. i prijsh.
prijsh.
prysh.
volgt
VËÉ. Op de Veemarkt van heden waren aanMuizen.
gevoerd : 166 vette runderen, 188 vette en grasLONDEN. 10 Sept. (Part. tel.) Tin. Sh.
And«ker
1.60 1.80
, Kl. Muizen ...» 0.60 0.80 kalveren, 1848 schapen of lammeren, 573 varC. £ 184.10, forward £ 183.7.6, vast.
„ Blauwe.
, , , , , 1.50 1.70
Londen, 10 September. (B. O.) Boter.
kens. De prijzen van het vee, besteed ter markt
, ,
a,
Westlandsche
Zand
loopende
Friesche 114 116 Beetsuiker per
mnd.
van heden, waren als volgt: vette runderen,
,„
9.7. Tln. Straits loco £ 184.7.6. per 3 mnd. 1 183.7.6.
Kl. Zand.
« ,
le qual. 78 c, 2e 64 c, 3e 52 c. ; ossen le
IKoper. Chili loco £ 87, per 3 mnd. £ 87. Zink
,
,
Klei
76
c, 2e 66 c, 3e 50 c, alles per KG., handel
, ,
loco £27.10. Lood. Spaansch'loco £18.1.3.
Katweker ronde , ,
traag;
kalveren le qual. 104 c, 2e 90 c, 3e
«.ranen. Tarwe kalm; Gerst prh>h.; Haver vast;
Friesche Muizen.
,,,,.,
,1.60 2.00
76
c.j alles per KG., handel vlug: schapen le
,1.20 1.50
Borger».
Maïs en Meel lusteloos.
qual. 72—68 c, 2e 60 c, 3e 46 e.; varkens
,8.00 3.50
,
Geeltjes.
Londen, 10 Sept (B. O.) Tee. Ter markt zyn
c, 2e 50 c, 3e 46 c. ; licht soort 40—40 c,
le
,
,
heden aangevoerd: 1000 Runderen, 6000Schapen
Blauwen
, 2.00 2.20 alles52 per
KG-, handel redelijk.
IJpol der Muizen
,
en Lammeren, 10 Kalveren,
Zwijnen.
BUITENLANDSCHE
GRANEN flauwer. Rogge
, Kl. Muizen," "»■■..,
Prijzen: beste Runderen 2.9 a 4.6, Schapen
,
.:
per
2100
KG.
loco
75
KG. Helena _46, dito 9
,
Blauwpitten
,
en Lammereu 4.8
6 sh, Kalveren
■'.,
a
pud 15/20 Odessa
136. dito ’74 KG. Donau
a —,
Zwijnen
Hillegomnier Ronden
■■:, ,2.00 2.50
135, dagelyks gewachte 196/4 pond Stettiner
,
, 1.00 1.20 /’ll2,
JLlverpool, 10Sept. (B.O.) 2dedraadbericht.
Kleinen ,
stoomende 9 pud 15/20 Odessa ’135. Gerst
,
„
Graafjei
3.50
Katoen. Verkocht 7000 bn., waarvan 700 op specuper 2000 KG. loco 60/1 KG. Odetsa en Taganrog
, : , 3.00
Geldtrsche Blauwen.
2.00 2.10
latie en voor export. Locostemming. Amerik,
f 117, stoomende Nicolajeft' ’ll7, Aug. en Sept./
,
Eigenheimers ,:::. ,
prijsh. 0.03, Brazil.o.o3 lager. Oostind. onveranaflading Azoff Zwarte Zee
117 a 118. Mais per
,''■■«
,
2.20 2.40
Zeeuwsche Blauwen.
derd.J American middling loco 5.45, id. Go. basis
2000 K.G. Mixed loco 126, stoomende September
, .[. , 0.80
,
Bonten
2.20
midd. lev. Sept./Oct. 4.95, id. Nov./Dec. 4.91,
126, Jan./April aflading
en October afl.
114,
, , , ,0.65 1.90 Donau,
Zand Eigenheimers
id.Jan./Febr. 4.94, id. Maart/April 4.98. Termijn,
118,
.
April/Juli
/109,
grove
loco
aflading
Aanvoer 8 ladingen.
stemming kalm.
Novorossisk loco ./' 112. stoomende üdsssa 111
Glasgow, 10 Sept. (ff. 0.) Uier.Ruw-. De ver. Kruidnagelen
a 112. Alles boordvrij Rotterdam.
termijn kalm.
op
scheping bedroeg de vorige week 313btons tegen
VLAS. Aangevoerd 400 steen Hollandsch geeL
Amsterdam,
.ot,
Zanzibar
ln
Entre
5318 tons in dezelfde week van 1905,
10 Sept. BSept.
10 SeptBSept. Prijs geheim.
AARDAPPELEN. Zeeuwsche
2.— a 2.20.
Sept
Londen, 10 Sept, (it. o.)
38% 38%Aps_
37% 37% Zeeuwsche
Bonte f 1.70 a 1.80. Eigenheimers
38% 38%Msi
38% 38>£
10 Sept. 8 Sept. 7 Sept. Oct
1.50 a. 1.60. Brielsche Kralen 2.80 a 3.—.
Hovember.. 38
38% Juni.... »■
(Slot)
EIEREN.
Veel aanvoer, weinig vraag. ZeeuwDecember..
Juli
37?_
37%
Lijnolie loco
19/19/19.4%
5.— a 5.10.
Augustus.
——. sche 4.60 a 4.80, Overmaassche
7^
Sept/Dec.... 18.104 IS. 10% 19.44 Januari.,.. 37%
Februari.., 37% 37% Dagomset —m.
Peper op termijn prijsh.'
Maart..... 37% 87% Weekomzet —m.
10 Sept. 8 Sept
Scheepstijdingen.
in entrepot.(Maart.,.. 27
Lampong
27%
Urnuiden aang. 10 Sept. Amsterdam, S. Stookt',
27
-_■«___.-, 10Sept. 8 Sept April
27%
Meuwetllep aang. 10 Sept. Mentor, De Groot,
Keffieberichten.
September. 26%
27
26%|Mei
274
Londen.
HAMBURG, 10 Sept (Tel. van Joswicb Co. October... 264
Juni
264
aang.
9
Atlantic,
Sept.
Gefle.—
Kramer,
Medegedeeld
Deli-UI
doorH. A. \sv Ovzbzeï, Amsterdam.) November. 26%
Juli
294!
10 Sept. Hilda Hom, Ö. Petersburg.
Dcc,
Sept,
Maart Mei
—__.
December. 264
27 Augustus"..
maassluis aang. 10 Sept. Andalueia, S. Hamb.- Vorige not.
38
38
Januari... 264
27 j Ümset— b.
38%
88%
Diligent, S. Huelva. Skandia, S, Oxelösund.
o_regelm. 37^
38
b.
SB% 38^ Februari.. 264 27 Weekomzet
" 10.28
Wagner, H. Odessa.
|38
2.35 prijsh. ' 37%
38%
38%
Vlistingen 10 Sept. Wind N.; gep. St. Domingo,
HAVRE, 10 Sept. (Berioht van F. Mbiz & Co. Kruidnagelen prijsh. 1
S. Kopenhagen. Alfred Menzell, S. Archangel.- Medegedeeld doorSiklb & Vj_s Hoi.k, Amsterdam.)
Zanzibar
Zanzibar
Morazan, S. Plata-Rivier. tjaxon Prince, S, id.Botlerdam, 10Sept.8Sept'
10 Sepi. 8 Sept,
Sept Dcc
Maart.
Mei
C'elia, S. Hamburg, alle n. Antwerpen.
47
Vorige not,
46%W. 46?_ 47L; K. September. 38% 38%'Apri1...... 374 38
88% 38% Mei
10.10
374 38
46%'
46% 46»/
47% K. October...
Antwerpen vert. 9 Sept Zielen, S. Australië.
November. 374
37%|JiJnl
12.15
47
V. 47
W.
47%
Durham Castle, S. Kaapstad. Sumatra, S. China.
37% Juli
Ontvangsten 8 Sept. te Rio 5000 bn., te December. 374
Scliarzfelz, S. Buenos-Ayres. Dania, S. Mexico," Santos feestdag.
Januari... 374
Augustus..
37%i
—~
Archangel vert. 10 Sept. Loppersum, S, Delfzijl.
33
Februari
38
Omzet 200 m.
Kolka aang. 27 Sept. Hollandia, v. d. Meeden,
Maart
m.
V% 38 | Weekomzet
Suikerberischten.
Helsingfors.
&Co,
Sept
10
vanJoswioh
(TeL
HAMBURG,
Kroonstad aang. 7 Sept. libba, S. Rott.
Schiedam 10 Sept. Ruwe spiritu» . 7%.
Vertr. 5 Sept. Snel, S. Amsterdam. Arhulus, medeged. door H. A. van Overzee, Amsterdam.) HoutwUu
kalm. Distillateurs ’11 1,, BeurscommisSept.
Oct./Deo.
Jan.,Mï_
Mei
S. Zaandam.
7 Koln, S. Rott
sie
11.—. Jeneter / 154. Spoeling I.—"
Vorige not. 19.80
18.70
18.80
19.05
{^Liverpool verl. 8 Sept. Deucalion, S. Japan.
Kampen, 10 Sept. Boter. Aangevoerd 6950
18.85
19.—
19.20
Philaüelpbla aang. 9 Sopt. La Flandre, S. Gent. 10.28 vast. 19.40
KG.
als: 300/8 v. 24 a 26 en 75/16 v. 12 a
19,—
18.90
prijsh.
2.35
19.35
19.25
Riga vert. 5 Sept Galiia, &. Dordt.
400
stukken vau % KG. 65 a 67% et.
13;
_Ü_.DJSN, 10 Sept. (fart. Ui.)
STOOMVAAKTLIJNEN.
10 Sept.
8 Sept.
STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ NEDERLAND.
1 uur.
12.45 u,
prysh,
vast.
CERAM, van Bangkok naar Amsterdam, verNEW-YORK, 8 Sept. (Telegram van de
i
Sept
trok 8 Sept. van Sabang.
9.8 j.v,
9.6^' k.
heeren
H. Hentz & Co., medegedeeld door
KONINGIN REGENTES, van Amsterdam Oot
9.6»^ k.
9.5'K w.
Vennootschap „Commissiede
Commanditaire
w.
9.3}
9.4£_
naar Batavia, arriv. 9 Sept. to Southampton.
Dec......
4 k.
voorheen
D. Schumacher to Amhandel"
ged.
9.7}, i
env. 9.6 k.
TIMOR, van Batavia naar Amsterdam arrivT' Mei.......
sterdam.)
Geraff. vast,
Geraff. vast,
9 Sept. te Havro.
KOFFIE. Des voormiddags flauw op EuroKON. NEDERL. STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ.
HAMBURG, 10 Sept. (Particulier Velegram van peesche verkoopen. Rees ten slotte door groote
ADONIS vertrok 8 Sept. van Napels naar 12.30) prijsh.
aankoopen van Arhuckle, geschat op 30,000 bn.
Catania.
Oct. Oct./Dec. Jan./Maart Mei
Sept.
TARWE daalde door realisaties. Het weer
19.89 19,10 18.85
EUTERPB, van Spanje naar Amsterdam, is
18.95
gunstig.
10.20
blijft
l__"
' 'Olr-H-J.1...'
9 Sept. Dungeness gepass. __-MAïS daalde op gunatigo oogstberichten..
GOENTOER,

Laatste Berichten.
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Amerik. Goederenmarkt.

'

)

Liverpool. 10 Sept. (Telegram van Snit*
Edwabds & Co., medegedeeld door Calkoen &
Zoon te Amsterdam.) Katoen Basis Middling.
10 Sept. p 8 Sept.
8 Sept,
10.40
1,40
10.34
Sept
Sept/Oct.... 1!

Oct/N0v....! I

—

stil.
5.08
4.96
4.93

Nov./Dec...

4.9
4.94
4.95

Mrt./April...!|
April/Mei....:
Mei/Juni.... I

4.99

Dec./ Jan.... -,
Jan.,Febr....
Feb./Mrt....l

Omzet 6000 b.

stil.

kalm.
5.07
4.95
4.92
4.92
4.94
4.95
4.97
4.99
5.01

Ö.lO

a

1.97

5,01

5.03

4.99
4.95
4.94
4.96
4.97
4.99
5.01
5.03
5.06

5,02

n

111

Londen, 10 Sept. (B. O.) Granen. -.ekbeneki
Aanvoeren van Granen enz. ter Loadensche markt
van 1 tot 7 September: Eng. Tarwe 3639 qrs.
Schotsch 17 qrs., vreemde 95,115 qrs., Eng. Bloem

27751 sacks, Sohotsch s.—, vreemde 26742 s., Eng.
Meel 467 qrs., Schotsch 115 qrs., lersch —, vr.
Ö7185 qrs.; Eng. Haver 6805 qrs., Schotsch 14 qrs.,
lersche —,vr. 20673 qrs.: Eng. Maïs 1575 qrs.,
Schotsch— gr., vr. 1138 qrs. Eng. Boonen 646 qrs.,
Schotsch —qrs., vr. 88 qrs.: Eng. Erwten 880 qrs.,
Schotsche
qrs vreemde 565 qrs.; Eng. Mout
5474 qrs., Schotsch 1069 qrs., vreemde 5 qrs.
Eng. Duivc-boonen 152 qrs., Schotsch
qrs.
qrs.: Eng. Lijnzaad
vreemde
qrs., Schotsch
qrs., vreemd 4901 qrs.: Eng. Raapzaad 84
qrs., vreemde 71 qrs.; Eng. Zaden 645 qrs.,
Schotsch gr., lersch —, vr. 2288 gr.; Lijnkoeken
Engelseh
t. vreemde 192 t; Eng. Meel 561.,
Schotsch 122 t., lersch
t„ vreemde 1505 t,
Katoenzaad
t., Schotsch
t., —t,
vreemde 206.
Londen. 10 Sept.(_?.o.)Heden werden 1 Tarweladiug aan de kust aangevoerd, en
ten verkoop aangeboden.
I.i vei pool. lOSepf. (B.O.) Ka teen. Verkocht
7000 b. Stemming prysh. Invoer
balen.
Keulen, 10 Sept. (11. O.) Uaapolie dadelijk
63 , Oct. 63.50.
Jlremen, 10 Sept. (_.. O.) Beuzel stemming
kalm. Wücox loco 46, Arniour loco 46. Cudahy
locc46*j, Choice Grocery loco 463 4', White label
loco 46^. koilte stemming prijsh. Katoen stemming stil. Middling Upland 50.

..
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Telegrammen.
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Berijn,
CRA-E-.
Rogge Sept

, Oot
, Dcc
Tarwe Sept
, Oct

Baapolie Oct

Dcc

10 Sept. (R. O.)
Slotk. Openingk. Vorig slot.
156,—
155.50
] 155.25
157.50
157
157.—
! 159 50
159
158.75
173.50 173.50
173.50
| 173.75 173.75
173.75
I 60.10
60.10
60 20
: 59.60
59.50
59.60

Kio de Janelro. 6

Sept (R. O.) Keffie.

6 Sept.
1 Sept. '
86,000 bln. 109,000 bln»
Voorraad
369,000
375,000
Versch. n. Ver. Staten. 117,000
70,000 „.!
dito naar Hamburg
13.000 ,
,"
, , Holland
,
, , overige Eur. 12,000 , 10.000 m
Totale verkoop derweek 85,000 , 100,000 ,
N -7N.-Y. Standard... 4.350 reis 4,350 reis.
Wissel op Londen
16!1/_
I*.Markt
Markt
vast,
prijsh.;
Santos.
6 Sept.
1 Sopt.
Wekel. aanvoeren
287,000 bln. 407,000 bla.
Voorraad
,
1,811,000 , 1.241,000
' 37,000 ,
Versch. n. Ver. Staten. 61,000 ,
, , Hamburg
67.000 ,
62,000 ,
, , Holland
54,000,
, , overig. Eur.. 9,000 , 122,000 ,
252,000,
Totale verkoop der week 214,000,
4,050 rei«
P__sv.goodaver.parcel. 4.100 reis.
Markt
Markt nauw]
Vr&chtp, atmb.n. Harre
vast.
prijsh.
van Santos 35.— fr. + 35.— Ir. -fr j
10 pCt,
10 pCt, |

Wekel, aanvoeren

1

„

„

„

——

...

„

■

RUHRORT, 8 September. Steenkolen;
De afgeloopen week bracht nog steeds vallenden
waterstand, zoodat naar den Boven-Rjjn nu
nog op 1.80 meter afgeladen wordt en het lichten bij Caub en daarboven in volle werking is;
vooral de uit de zeehavens komende beladen
schepen moeten hieraan voldoen. Er is dus
meer scheepsruimte noodig, terwijl bovendien
de reis langer duurt, dit heeft eene rjjzing der
vrachten veroorzaakt. Naar België en Frankrijk
wordt geregeld en nogal veel afgeladen. Nederland betrekt ook meer en er komen voor het
oogenblik wat meer kolen voor deze orders,
wellicht doordien er naar den Boven-Rijn niet
zoo veel verladen kon worden. Sleepbooten zijn
in de laatste weken ook meer gezocht en deze
vinden hier voldoende werk voor de terugreis.
Nog altijd blijven er echter vele orders op uitvoering wachten.
Hamburg, 8 September.
sti_
Sept. Mk. 11.07%, October Mk. 11.10. Febr/
Mrt. 1907 Mk. 11.86, Maait 1907 Mk. 11.40,
April 1907 Mk. 11.35, Mei 1907 Mk. 11.17!-,,
Febr./Mrt. 1908 Mk. 10.80. Maart 1908 Mk. 10.65,
Febr.'Maart 1909 Mk. 10.60, Maart 1909 Mk. 10.65

SCHEEPSTIJDINGEN.

DO VRE (Umuiden, 10 Sept.) Het stoomschip
„Dovre". van Gothenburg, is op de Terschellingerbank aan den grond geraakt, doch kwam zonder
assistentie weder vlot en alhier binnen.
HILDA HORN. (Delfzijl, 10 Sept.) Het !
stoomschip ..Ililda Hom", van St. Petersburg ,
alhier aangekomen, heeft een gedeelte van den i
deklast verloren.
RIJNvRACHTEN. (Ruhrort,BSept.) Vrachten "
zijn vast en zullen bij het aanhoudend vallende
water wel aantrekken: groote leegkomende schepen varen direct naar Rotterdam. Kanaalschepen ■
voor cokes naar Belgiß en Noord-Frankrijk blijven ;
gezocht. Men betaalde voor schepen van middel» j
bare grootte per ton naar:
Rotterdam . ’O.BO Breda
,
, 0.85/88 Rozendaal kl.. 1.20
Schiedam.
1.35
, 1.10/15 Dordrecht
Haarlem
, 0.82
Amsterdam
„0.95 Middelburg, , 1.10/1»
, 1.20 Goos
, 1.15/2.
Alkmaar
, 0.95 's-Hertogenb. , 0.60
Zutfen
„ 1.20
Hoorn kleine ■ , 1.25 Antwerpen
, 1.50
Groningen
Brussel.
r 2.10
„
Lemmer
1.50 Gent
1.40
, I.—
Brielle , .i , I.— Den Haag
, 0.9
,,,!,- Deventer.
Alfen
, 0.85 Utrecht.
„ 0.90 S
Arnhem
, 0.90
I.— Kuilenburg.
Zwolle
Vracht van Ruhrort naar Mannheim mk. 1.65,
naar Frankfurt mk. 1.75 per ton van 1000 kg.,
vry sleepen en lichten, op
afladen,
thans ,1.80 meter. Sleeploon naar St. Goar 2%
a % pf., naar Mainz 3% pf., naar Mannheim
4% pt. per centenaai. Waterstand vallend, aan
peilschaal hier M. 0.72, Z. wind, 17°C.Peilschaal
te Caub Mt. 1.60. Z.O. wind. mistig.
UHLENHORST. (Kopenhagen, 8 Sopt.) Het
Duitsche stoomschip „Chlenhorst", uit Stettin,
met ijs beladen, is gisteren in een storm lek
gesprongen en bij het vuurschip „Trindelon"
gezonken. De bemanning werd door het s.s,
„Louise Leonhardt" gered en te Elseneur ge.

.. . ...
..
. ...
.. ....
......

. .. ’
... ...
.........
.. ..

land.

Houtvrschten.
Er valt weinig of geen verandering in dfe
positie der vrachtenmarkten in 't algemeen
waar te nemen. De noteeringen van NoordEuropeesche havens hieven vast, on vooral in
de vrachtcijfers van Kroonstad en Petersburg
is eene besliste rijzing te constateeren. Het aantal afsluitingen is gedurende de week in alle
richtingen gering geveest.
Van Canada, lagerehavens is er een aanzienlijke vraag voor Sept.-Oct.-bélading maar tot
cijfers, welke reeders niet accepteeren willen.
Pitchpine-ruimte is matig gevraagd tot do
volle laatst betaalde vrachtkoersen, met kenteekenen voor te verwachfen verbetering.
Van de afdoeningen der week noemen
wij 0.a.:
.„
Soderhanim—Antwerpen S.S., 100 Ötd. pi,
batt. delen fes. 32 p. Std,
...■

-

■ "__..

- Avondblad. -.

__9_____Hl_N _L_NDSLSBLAI_ vm MAANDAG 10 SEPTEMBER 1906
-unds-all en Skclleftca Amsterdam S.S.,
1. pi. batt. dolen f 1 . per StJ.
Gulf (één haven) pr. Sept. Cont. S.S. David
Mainland", 80 sh. per Std.
Idem (twee havens) prompt —Nederland S.S.
„Chelford", 1907 netto reg. één haven lossende
77 sh. G d. twee havens 78 sh. 9 d. p. Std.

(„Honthandel".)

Bevrachtingen.
vraag in zake thuisu bepaalde zich heden in hoofdzaak tot
de Indische havens Do overige havens
bleven stil. Afgesloten werden o.a. van:
Japan naar Batavia: „Victorious"', S.,
2232 ton, § 2.50.
Bangkok naar Antwerpen: „Bengloe"',
S , 1333 ton, 15.6, optie Londen 19.(3.
N e w-Orlean s-Gal veston naar Ver.
10.7}_, optie
Kon/Cont.: r Zeus", S. 1859 ton, tweo
havens.
Denemarken 31.71 2 één, 11.10'

LONDEN, 8 Sept

Ootb./Novb.

Ü»,

_

(O.) naar V e r.Kon./Con t.:
z. 2079 ton, min conf. koers, prompt.

Portland

„Laennec",

Herverzekeringen.
Laatst betaalde premiên

Londen, 8 Sept
Naam en Reis,
Zeilschepen
'
Bertha]

Caradog
Colombia
Palklandbank, 5 Juni v. Tocopilla

11.

8 Sept.
7 Sept,
10 pCt 10 pCt.
5 „
5 t

V.K, C0nt.,...

Ferdinand Fischer.

„

92/95

5 a

—.

92/95
90/D5

Jorgen Bang

90

Monkbarns,

,

Sorata

Theodor.

..

20

90/95

15

„
„„
„
„

00/! >i>
90

„
„
,

a

,
90/95
15/20 ,
20

B

ANTWERPEN—NEDERL.-INDIË. Naar het

„Handelsblad van Antwerpen" meldt, zal door
Kott. Lloyd" en Stoomb. Mij. „Nederland"

de
een

maandelijksche stoombootdienst worden
geopend tusschen Antwerpen en Ned.-Indië.
Als eerste stoomschip vertrekt op 24 dezer van
-Antwerpen het stoomschip „Kediri", dat dan
gevolgd wordt door het stoomschip „Bali".

Binnenlandsclie havens.
Amsterdam

Sfax
aang. 8 Sept. 9 Bussard, S.
met phosphaat naar
Zwyndrecht.
Warkworth
SteenRiga
kolen. Cargad. B. J. 10 Caledonia, S.
van Hengel.
met hout naar Dordt.
(Rietlanden) Willy, S. Baa-1u... 10 Sept,
(W.dok) BetiyAnna, ti.

Newcastle. Steenkolen.

Wind N.W.;
Cargad. Ruys & Co.
aangekomen
8 (H.kade) Koster, S. 8 Satum, ti.
Hamburg
Newcastle. Steenkolen Ootmarsum, S.
en Stukgoed. Cargad.
Archangel
Hudig, Veder & Co.
Hamburg
Tihein, S.
Rijnstroom, ti. Huil. 9 Cassia, S.
Huelva
Steenkolen en Stuk- Durward, S.
Leith
goed. Cargad. Holl. Amiral ïHermite, ti.
Ktoombt-Maatschy.
Duinkerken
Airr, S. Goole. SteenAmsterdam, S. Harwich
kolen en Stukgoed. Batavier 1 V, S. Londen
Cargad. Gebr. Scheuer. Springbok, S.
Caen
(IJkade) Pomona, S.
T. estburn, S,
Odessa
Danzig. Stukgoed. CarClaclon, S, Harwich
gad. De "Wed. Jan ’.'-., 8.
Goole
Salrn & Meijer.
Elisci Wiasmin, ti.
(Rietl.) Quiclcslcp, ti.
Archangel
Newcastle. Steenkolon. Import, S.
Londen
Cargad. Vau Es & Van Bed Jaclcet, S. lbrail
Ommeren.
San Salvador, S,
"(W.dok) Casper, kapt.
Santander
Hansen, Umea. Teer. Bolderaa, S. Petersburg
Scheuer,
Carfrad. Gebr.
Olaf Kyrre, ti. Bergen
(Houth.) Die Wor he, Fridijof Nansen, S.
lichter, .Riga. Hout.
Brunswick, l.v. Londen
Carg. Joh. Otten & Zn.
City of Stockholm, S.
Lustleigh, S. Londen.
Swansea
Hijst. Cargad. Van Es SuHft, ti.
Huil
& Van Ommeren.
Lord Eobcrls, S.
10 (_.landen) Sccunda, ti.
Galveston
Archangel. Hout. (iar- 'leal, -ti.
- Londen
gad. Gebr. Scheuer.
\esta, ti. Antwerpen
(ll.kade) Ustroom, S.
Osborne, S. Middlesbro
London.
Stukgoed
Lcona, ti.
Goole
Cargad. Holl. Stmbt.- Batavier VI, S,
Haatschapp\j.
Hamburg
Alster, ti. Hamburg. Anatolia, S. Bremen
Stukgoed. Carg. Van Suzan, S.
Blyth
Es & Van Ommeren. Staveley, S. Grimsby
Petrel. ti. Londen. Bielefeld, S, Hamburg
Stukgoed. Carg. Nobel 10 Emma, ti.
Havre
& Holtzapffel.
Harroic, S. Newcastle
(P.kade) Glanmire, ti. Highgatc, ti.
Shields
Grangemouth. StukAmstel, ti.
Hamburg
goed en Steenkolen. Botterdam,ti, Grangem.
Cargad. D. Burger &, Ilmcnam,ti.
Bona
Zoon.
l. i/i. Harkess, S.
i W.dok) Grtumere, S.
Middlesbro
ewoastl e. Steenkolen
Whar/e, S.
Goole
Cargad. Scheepvaart- Hollander, S. Bordeaux
Steenkolen-Maaty,
Amulet, S. Middlesbro
i Urnuiden 10 Sept.
St. Bemy, S.
Caen
, Wind Weg
Dresden, S. Harwich
aangekomen
Industrie, S. Londen
j$ Casper, Hansen, Umea ( ornhill, ti ,
Goole
. Pomona, ti.
Danzig Iris, S.
Bremen
( Die. Wochc,
vertrokken
lichter,Kiga
per sleepboot Aiax.
8 Lino, ti.
Santander
Euphemia, S. Pernau Maai, ti.
Hamburg
rHaleyon, Eng. oorlogs- Karlsruhe, ti.
schip, Hoek van HolStolpmunde
land.
Ary Scheffer, S. Havre
vertrok ÏO Sept. 7.15 Mazagan, S. Porto en
v.m. weder vaar de
Lissabon
Noordzee.
Batavier V, ti. Londen
Quickstcp, S. Newcastle Viadra, ti.
Stettin
Bgnslroom, ti.
Huil Theory, ti. Southampton
Lustleigh, S. Londen Automaat, ti. Londen
Aire, ti.
Goole Amsterdam, ti. Dundee
Secunda, ti. Archangel Hebbic, ti,
Goole
Gratmere, S. Newcastle Jabiru, S. Liverpool
Alster,
'10
ti.
Hamburg Henna, S.
Harwich
Ustroom, S. Londen NorQunden, S. Grimsby
Petrel, ti.
id. ■Bitter-, S. Southampton
Glanmire, S.
lngerid, ti.
Bergen
Grangemouth 9 Bhenania, S.
Bilbao
Thcmis, S. Kroonstad Swallow, S,
Huil
Sunpulp, ti. Christiania --eo-Oi-a,S.KiugsLynu
Dovre, S. Gothenburg Sero, ti.
Bristoi
Vechtstroom, ti. Kristol Madawaska, S.
vertrokken
Port Talbot
9 'dem, S.
Londen Beinfeld, S. Hambui"
Salurnus, S. Hamburg Grebe, ti.
'
Ocean, S. Philadelphia Holmwood, S, Londen
Goole
!.«. wediep vert. 9 Sept. 'Irudvang, ti,
Korneliske Ykes,
Burnt-Island
De Jong, Londen kanlduo, S.
"He aang. 9 Sept,
Wilhelmshaven
■Psijchc, Nielsen,
TclegrapU, sleepboot,
L'leaborg
Vlissingen
t"°alioui, S.
Londen Martin, ti, Newcastle
~"*twarden, S,Londen Pollux, ti. Hamburg
Nerva Vulcan, S.
Rostock
en Riga
Peruvia, ti.
Tranö
S, Pernau.
Dania, S. Philadelphia
Cargad. Vinke Citrine, ti. Sunderland
C. dj F. _.". urse, Nurse.
De>' aang. BSept.
Southampton
Anna Christina,
Yarmouth. ti. Harwich
Matroos, Norden Halcjon, Eng. torpedomime Zorg,
boot.
Urnuiden
-' vau
derLaan, Emden 10-oma, S. W.k.
Afrika
vertrokken
London, ti.
Danzig
Goede Verwachting,
Malmland,
Lulea
Engelsman, Auricli Amsterdam, S.
ti. Harwich
Twee Gebroeders,
Vli-iiiS._n vert.
Sept..
Hendenstein. Emden Alexander. ti. 8/weden
Iltllevotrlsluis 8 Sept.
aangekomen
Nautilus, Hr. Ms. zeil-

_

—

.

.

£*W«%S.

-W*".^
£"_■/*<-_„.
%**>
mi'

94t.

korvet, JKpt. Lt. t/a.
J. P. B. v. Dijk.

Atlant. Oceaan

Uanswccrt, 9

Sept. Gepasseerd en bestemd

Baar.

AMSTERDAM. Stad Amsterdam _, S.; Brussel.
Iter paratitum. Tempelaars. Elisabeth 4. v.

_ttiiig
°" ,. 2 Gebroedei's, Lont. Pieternella, De Bot.
e

-ROTTEItDAM.
"Maas, y.

Telegraaf 5, S. Telegraaf 3, S.

.

j._.ankfol t

x_. Hervel. Anna Cornelia,

DOEÜI.KCH.T. Opr
—aam.

hoor, van Zegen, Bos. Maria

Vermeulen. Philomena,
h:tn.

>,

v. lloutegem. Fendel 24,

r,'i.!.'rHVl^' l' a,l,l,:;''''Kl'i'l,e'
J>EVF\_ „.Bl . . Bouers lo> Coenaerts.
Johanna, Vermeer.
.jdtx,

«ABLI-GEH. Emile, Hellebosch. Zuidpool v.

Oudenaarde.

LEUR. 1
HERWIJNEN. Succes, De Jong.
's-HAGE. Clemence 2. v. d. Broek.
BELIiIË. Telegraaf 2, S. Telegraaf ti, S. Antwerpen, S. Jeannett», S. Vriendschap, v. Driel.
Johanna Godefrida, De Klerk. Cecilia,Me Cleene
Isabella, De Weerd. Maria Johanna, Rosebraad.
Onde
Annechina, Muller,
'■"
Hollandia. Mondt. Claru, Pijl. Cosmopolite, Hopstra. Cornelia, Dirks. Nieuwe zorg, 'Hartog.
Mannheim 21, Ilauck Pieter Abraham, De Jong.
Johanna, Do Loojj. Verdi, Verbergt Diiesterweg,
Soetewey. Johanna Godelrida, Ariëus' Arenfels,
Breuer. ï'laudria, Willems. Domioile lluttant,
Mertens. 2 Amis, Mertens. Köln 4éri : Verfürden.
Köln 22, Berns. Marie .ranfois, v. d. Poel.
Westérsclielde, De Beer. Gramontais, De Wilde.
Pieternella, De Bot. Giesberta, Wanders. Ora
et Labora, v. d. Heijden.
DUITSCHLAND. Ristolhueber 6, S. Jonge
Brandts. Vereinigung 32. Weisst Vereinigung43,
Mettra. Joseph, v. Strjjdonk. Anna Maria, Dekkers, Badenia 39, Becker. Presto, De Boer. Maria,
v. Preat. Thaddea, Mooren. Josina, &re\js. Mannheim 18, Haasters.
BuitenlandscheHavens.
|
. _"_ 5 Sept.
Adclaide aang. 8 Sept. Knrrrchee
India, S.
Londen linowsley Hall, S.
Algiers aang. 9 Sept.
Antwerpen
Schelde, sleepb., Rott. La
I Plata aang. 6 Sept.
n. Port-Said ludor Prince, S.
met een dryvenden
Londen
|
vert. 8 Sept,
laadbok,enonderlosser Lissabon
(luadiana, S.
«n de sleepboot ZeeRott.
hond op sleeptouw. !9 Kronos, ti.
id.
|
Alles wel.
Liverpool
«ctiiy. 7 -Sept.
Ueorgir, S.
Altona aang. 7 Sept.
Iféwyork
Ninisoe Zorg. Huizinga, Axim, S.
W.-Alrika
Helgoland

Virginian, S. Montreal
i8 Lucania, S. Newyork
Memel C-H-dt-H, S,
Boston
Antwerpen aang. 9 Sept.
St John
Himera, S,
Bruxellesville, S. Congo Londen
«_iy. 8 Sopt.
I
Glenroy, S.
Bombay __t.-l Sallandrouze de
Wiltenberg, S. Bremen Lamomaix, S. 8.-Ayres
Medic, ti.
Aseension gep. 8 Sept.
Sydney
Galeka, S. Southampton Montana. S. Baltimore
n. Kaapstad
vertrokken
Arrbangel aang. 9 Sein. Sardinian, S. Montreal
Irompcnbrrg, S.
Insizu-a, S. Delagoabaai
W.-Hartlepool 1 Bakaia, S. Wellington

Alberdina, Schuur,

Heelsum, S.

id. Beira, S. Delagoabaai
vertrokken
Herefordshire, S.
Ameland, S. Zaandami
Rangoon
J_ee_. Fortuin,
Balek Pappan vert. 6 Sept
Clam. S.
Workum
Murex, S.
.■■" ttadera aang. 7 Srjpt.
Hans Woermann, S.
Baltimore aang. 9 Sept
Hamb. n. W. Afrika
Queen Wilhelmina. S.
Rott 8 Dominic, S. Liverpool
n. 8.-Ayres
Barry aang. 8' Sept.
Llandudno, S. Rott. flalta aang. 6 Sept.
Foglc, S.
Bilbao aang. 4 Sept.
Bombay
Rott.
Astillero, S.
n. Hamburg
Blvtll aang. 7 Sept.
Hoblle vert. 4 Sept.
Camel!, S.
Dordtt Alberto Treves, S. Rott.
Bouuj' aang. 7 Aug.
Homevideo aang. 6Sept.
Ancobra, S. Hamburg
Barbary, S. Liverpool
en Rott. 8 DarmstaSl, S. Bremen
Xantuckct _";:_.. 7 Sept.
Boston aang. 0 Sept.
Warlenfels, S. Calcuttai KaiserinA. Victoria,S.
7 Sabine, S.
Javat
Hamb. n. Newyork
Rott Xatal aang 7 Sept
9 Durango, S.
Indraghiri, S. Australië
Bremen aang. 8 Sept.
Rott.
Anno, Smit,
n. Londen
Brr mertaa ven aang.H Sept. Geelong, S.
[Sydney
A'ichen, ti.
Santos!
u. id,
Japani ..erva verf. 9 Sept.
9 Bayeni, S.
Brunsbuttel _/ep. 6 Sept. i_r)?!_)», S. Zaandam
Crescendo, Alberts.
iVeweastle (N.8.) aang.
Hamburg n. Skjelskjör: . Sept Vlieland, S,
9 Wipper, S.
Stettin 1
Newport
n. Rott ïewOrleans <_)<s.. (_ Sept.
Kriemhild, S. id. n. id. Ailantian, S. Liverpool
8.-Ayres eert. O Sept.
7 Monarch, ti,
id.
Arad, S.
Rott. Sewyork aantf. 8 Sept
Burnt Island aang. 7 Sept. Lampania, S. Liverpool
Tourmaline, S.
irer.rofcfcen
Terneuzeni 7 Deutschland, S. Savona
Rott. 8 Jl/ejoSa, S.
Mineral, S.
Londen
Burutu <_anc/. 5 Sept.
Philaddphia, S.
Cabenda, S. Hamburg
"Southampton
en Rott.
Zeeland, ti. Antwerpen
Colombo aang. 7 tiept
llmbria, S. Liverpool
Gerat, S. Bremen
Patricia, S. Hamburg
n. Australiër Columbia, S. Glasgow
8 Prinz Eitcl Friedrich, S ïortli Shields «er<. 8 Sept.
Nagasaki n. Bremeni Phoebus, S, Newyork
10 Weimar, S. Australië! Odessa aa/13. 9 Sept.
n. Bremen1 Dorothea, S. Livorno
Cuxbaven vert, 8 Sept Panama cc!.. 6 Sept.
Schonfel», S. Calcutta1 Memphis, S. Hamburg
Hamburg, S. Newyorki Perim acm_r. 7 Sept,
Dauzlg werf. 9 Sept.
LilyofCorinth, ti.
Steila, S.
Keulen 1
Calcutta Londen
Dai'tmoutb vert. 8 Sept. Philadelphia ue>.. 8 Sept.
Catalina, S. W.-lndiëi Energie, ti.
Danzig
Delagoaliaai oauy. 5 Sept.
uitgeklaard
Clan Sutherland, S.
28 Aug. Zo/ra , S. Leith
LiverpoolJ
via Rotterdam
Delaware verl. 29 Aug.
zeiVArfaar
Imaum, S.
Java1 29 Tromp, Hemmes,
n. Boston1
Shinionoseki
Falmouth aang. 7 Sept. Plymouth tere. 8 Sept.
Smithgarth, S.
SU Louis, S. Newyork
Kustendje
n. Southampton
8 Mandalay, Eilertson, '■ Cru. o, S.
Brisbane
Geelong>
n.
Londen
_ini.tcrre gep.
Port Said aang. 7 Sept.
voor 8 Sept.
Clan Frater, S. Clyde
Moorisk Prince, S.
n. Calcutta
La Plata n. Rott. irrawaddy, S,
id.
Gibraltar aang. 7 Sept.
n. Rangoon
Axenfels, S. Newyorkf Liclilenfels, S.
Hamburg
n. Aden 1
u.
Calcutta
Hartlepool, S.
Sicilia, S.id. n.Bushire
Kurrachee I'rawlepoiut -jre;>. 9 Sept.
9 Silverdale, S. Nieolajelf 1 Ohio, ti,
Baltimore
u. Rott.
n. Rott.
9/10 Blakernoor, S.
Beval aang. 7 Sept.
Odessa n. Rott. ■ Dorlmund, ti.
Rott.
Klga verU 7 Sept.
iVor/bW. -_<.»«. e, S.
Taganrog n. id. Algieba, ti.
Amst.
firangemoutk aang.
Sabang verl. 3_;Sept.
7 Sept. Bromsgrove, S.
Solveig, S.
Java
Rott.
n. Port Said
firavesend «_«;/. S Sept. Savona vert. 1 Sept.
Calcutta1 Xociembre, S.
Jelunga, S.

...

.

Batavier 2, S.
Rott.
Greenock aan?. 9 Sept.
Senior, S.
Rott.

bes:''nel

AMSTERDAM. Natwyk.

sen. Marjrje, Overdyk.
ROTTBJRDAM. Mark & Dintelö. S. Veritas, S.
Adler, S. Progres, S. Hydra, S. Rotterdam, S.
Hermina. S. Willem, S.
Ajax. S. Jusod,
.Nieuue zoi"'. S. Maria, S. Moltke, S.Gelderland,
S. Johanna, S. Nelsou, S. Pr. Hendrik 1, S. Mam,
S. Mannheim 66, Hauck. Mannheim 56, Happel,
Gen. de Wet, Veith. Option. Hel). Joseph. Rhein-

..

Wunderlé. Willi Paul, Keienburg. Oharita*,
Mohr. Slikkerveer 8, Xujj. Marie, Kooy. Frankfurt, 31, Lenk. Frankfurt. 4, Napp. St. Antoine,
Lips. vuu Caprivi, Dungs. Vereiniging 12, Ruffler. Maria St. Antonius, Meijer. Hasard, Honke.
Fendel 48, Starch. God met met ons, Wittman,
Petersberg, Breuer. Caroline, Kurth. Elis».
Stuynhofl'.
LUBECK. Luna, S.
HUISSEX. Geertruida Joh., v. Bon. Catharina.
stein.

Bisseling.

Bastiana Adriana. Visser.
STREEFKERK. Johanna. Neus.
VLAARDINGEN Anna Maria, Schobben.
KATS. Helena Jacoba, De Boor.
DEVENTER. Davo, ti.
HEDIKHUIZEN. Josephina, Bell.
RENKUM. Excelsior. S.
WAGENINGEN. Aleida, Kooymans.
LEIDSCHENDAM. Maria. Wilke.
CULENBORG. Cornelis, v. Asch.
WEST NIEUWLAND. Op hoop v. Zegen, Verhage.
UTRECHT. Maartje. Wijnen.
OOSTEREND. Time is Money, Wiersma.
MIDDELBURG. Ons Verlangen, Hulstaait.
SCHOONROVEX. Nooit Volmaakt, Grinwis.
MASTENBROEK. Disponible, Schuitemaker.
GOUDA. Jacoba, Keysers.
OOIJ. Theodorus Cornelis. v. Meegen.
BELGIfi. Recht door zee, v. Hoek; Maria
Anna, Loorbach. Mentor, üeiselinck. Lumbago
Prehout. Vertrouwen, Oosse. Justitia, de Bodt.
Vereinigung 44, Reiehert. Royers 12, Opstaken.
Alsatia, Sturm. Robiuson, Verwaayen. Theodor
Joseph, Muhlerfeld. Maria, Akkermans. Omni
Potentia, De Waal. Vidorg, Lombo. Margo. Slottje.
Nymphe, Wautier. Broedertrouw, Slottje. Stad
Deventer, Wilmink. Laat hem langs, Bongers.
Octave, Simson. Anna Maria. v. Parijs.
DUITSCHLAND. Merwede, Cornet. Ristelhueber 5, 6. Thalia, S. Hendrika 2, Advocaat. Mannheim, S. Pkadra. S. Neptun, S.
9 September.
AMSTERDAM. Nederland, Buzink.
ROTTERDAM. Alexander, S. Gutjahr, S. Fiat
Vol. i, ti. Gen. Joubert, S. Marie, S. Franciska
Maria, S. Fiat Vol. 6, S. Rosalie 1, S. Niagara, S.
Egan 18, S. Rosa Augusta, S. Fiat Vol. 1, S.
Faveur, S. Janna, S. Bernard, S. Corn. Adrianus, S.
Bertha, Groeneweg. Ristelhueber 1, Avontuur.
Slikkerveer 7, Kooy. St. Anthonius, Klarenaar.
K. Schroers 18, v. Beek. Presto, Meyer. Johanna
Cornelia, Oornes. Hoffnungstern, Huvermann.
Prinsenhoofd, Oornes. Senior, Van Doodewaard,
Badenia 16, Brouwer. Louisa, Hubens. Catharina 2,
Kuypers, Henri, Ludewigs. Christophoris, CiellWC—er. Dormitio, Dahlen. Bellona, Fischer. Bernaad 3, Groeuevelt. Maria Judith, Jansen. Elise,
Kemphen. Java, Rutj'es. Anua Pieternella, v.Scholl.
Hochfeld, Hoebert. Succes; Bonis. Helene, Hehl.
Naphtaport4, Wohlbrugge. Petronella,Hovelmann.
Peter Anna, Höfer. Cornelia, Davenschot. Theod.
Maria, Passmann. Geertruida, Grevenstuk. Joh.
Maria, Monfrooij. Victoria, S.
SCHIEDAM. Hendrikus,-Kregting. Wuta, Michielsen.
LATHUM. Geertruida, Koenen.
BEMMEL. Hermina, V. d. Velden.
NIJMEGEN. B. Petrus Canisms.
STATENDAM Marie Anna, Poppelier.
BRIELLE. Nym. kooph. 2, Jansen.
Zd.-KRAAIJERT. Jobina, Boesje.
STEENBERGEN. Anna Maria, V.Deurzeru
NEDERHEMERT. Maria, Fraaije.
ELLEWOUTSDIJK. Touriste, V. d. Klooster.
(iOES.

*

BERGAMBACHT. Johanna. Hietbrink.
DELFTSHAVEN. Evert, Sonneveld.

LEIDEN. Trio, V. d. Linden.
VREESWIJK. Ryn Lek, S.

te laden.

_

______* II Witwrm l
BBBEDTE

Vaar*
WATERS

Duitsche Byn
Mainz—
Mannheim
Binger Loch
Boy. Keulen

2.'.1M,

Waal
By

Ochteii!

By He.rewaarden

P. HEYMANN—G öTTINGER.
MAURICE HEYMANN, l LondanLondon
.1. HEYMANN-OASPER,
i
N. HEYMANN.

\

n

„

Mannheim
2.90 M.

hw.

3.20

,

Keulen
87.28 + AP.

.

Nijmegen
7.45 M.

,

2.30

„
,

2.—

,

Arühsm
7.90 M.

2.35

".MAX HEYMANN.

TIKO.

1.90
2.10

Boven-Eyn

By 't Spyk

ÏoE"f:>-

Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming zoowel vau hier als elders ontvangen
bij het overlijden van onzen geliefden \
Behuwd- en Grootvader den Eerw. Heer ISA&C
HEYMANN betuigen wy onzen hartelijken dank.

H.

.WL. GOTTINGER,
].. ü oTTINGER-HEYMANN, )

A. GORDON.
L. GORDON—HEYMANN.
Ph, ABRAHAM.
J. ABKAHAM-HEYMAN.\".
M.

kop

De Lek

,

__

I

Ben. Wijk-ü-

,
1.50 ,
1.45 ,
1.60 „
2.70 ,

Duurstede
Ben. Kuilenburg
BenHagesteiu
Ben. Schoonhoven

1.75

De Noord
8011. Usel
Goudsche rak

2.50 »

Geld. Usel
Westervoort

1.15

Bü Wyhe
Boven-Maa.%

1.50

,
,

Vreeswyk
I.— M.

B

Beperkt.

Schoonhoven
M.E. = 0.76 eb ca vl.

—

»

Westervoort
hw.
Beperkt.
8.2. M.
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9 September 1906.

(26799)

prijzen.

Koninkl.

Te

jgayt Nederl

mJ*mmW)L, O.tttlTO

Cil*CU-

Directeur-Eigenaar O. CAK;

Binnen Amstei.

Amsterdam.

Specialiteiten-Tlieate. v. d. Eersten Rang.
Directeur FRITS VXN HAARLEM.
Blir-dag 11 September

Schitterende Voorstelling.

Malt.iek.

|«se|

Voor de

maal

DE KONING DER PENSEELEN.

Tooneelspel in 5 bedr. door MAEOELLUSEMANTS
Vr ij dag 14 Sept. Trllby.
Don_terdag 20 Sept. COQÜELIN ainé.
(Le Bourgeois __en<llhomme_>.
De Penningmeester van den Rasi . van Beheer
iler Kon. Vereeniging: „Het Nederl. Tooneel''
verzoekt allen die over het afgeloopen seizoen:
1 Sept. 1905—31 Augustus 1' .i iets van de Kon.
Vereeniging te Vorderen hebbeu. hunne rekenin-

KO._l__

HHi.i;.

Sensationeel Succes. -*t®
„onins. 'Kziezoowat in Amsterdam.

fly

■

Fantastisch lm

JLOIISc,

HIK.I tt.It IJIS

O COPPEE's EXSEIIBLE. enz, enz.
Tbc 3 Ol.m piert*.

.

.Meesterwerken in bron.

gen in te zenden, adres: Stadssehouwburp.
f2bB3G)
Zaterdag 15 September a.s.

The Famons Jackson Familie (8 pers.)
llirza C-oleiu (IO per!..)

ö. Coppée's lul Dames Ensemble-

Grattd Théatre.

Dinsdag 11 September
wegens generale Repetitie: gesloten.
Woensdag 13 Sept. (■» uur J
"te opvoering van :

HEEL AMSTE-DAM MARDE- HARE...

niet zang, dans, quodlibets en
coupletten in o bedrijven en een apotheose naar
het Fransch .Tont Paris au Harem", vrij bewerkt
doorC. P. T. BIGOT. Muziek van verschillende componisten, gearrangeerd door SOL. ICI XSBEKi ■ ËN
Optreden vanhet Amerikaansche Dames-Que

Succcsblyspel

.

JULIUS H. O. BUNGE

La ._atcliicbe,
e Solo-, Kooren Balletpersoneel,
le bedrijf: I»ie Liebesscliaukcl
hommel.]
Io
Her schitterend Lente Ballet:

„Wie einst im Mai". *W&
PÉF
Gew.

Domheitl-iuacht,

i

ISAAC VAN GELDERE,
die, mede, namens wederzydsche familiën, hunnen hartelyken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling by hun huwelyk ondervonden.

dl'

'"

*
h>
gedanst door

SW

[Donderdag 13 Sept. (8 u.; Xo. 13.

MET

Getrouwd:

I

RADIESCHEN

Uct Nederl. Toonccl."
Dinsdag II eu Woensdag 12 Sept. (8 u.
\o. 11 en 12.

BABETHA DUIJTS

)

HF DURCHLAUCHT

ütadsscfio uwbnrg.

Tooneelspel in 4 bedr. van Gironr.i:

.

[
Amsterdam,

SCHOUWBURGEN, ENZ,

Direciie MAK GABRIEL.
Dinsdag 11 September en volgende avonden
8 uur precies

TRIIiBT.

AANKONDIGINGEN.
Getrouwd:

Lo.vpe»,

»«_,_

*c'"n'

■iiHimmiMim

REMBRANDT THEATER.

Kon. Ver.

Maastricht
Gassel
2.50 ,
41.15 M.
m
Grave
Appeltern
2.40
5.80 M.
»
Door den lagen waterstand zijn de vaarwaterdiepten nog zeer ongunstig.
Deze opgaven worden bij belangrijke verandering gewijzigd.
***mmmmmmWËm*****-****ae^mwmmmiL.

_

ENGEL.

SOPHIE ENGEL-HEYMANN.j
C. HEYMANN,
.ARA HEYMANN.
JOHANNA HEYMANN. London.
Mede nautm de Kleinkinderen,
[88829.
Am.l'erdam, 10 Se ; tamber 1906.

Aeder-Bgn

Pannerd.

„
HEYMANN-G . TTINGER,f>t>c,it,i.

I»

>«h _,__i__p_-«i_ ii

3

I

HARRI ROCHEZ
Bltd . lIOKH.
HKKI.E.V and _II_I_I.V.
MUI» en RII_A I» .11 ll_<*.
The American Bio-Xableau.

LevettdePhot.j

ien)H

(lewone prflï

.

-

Plaatsbespreking
an .I— liiur.l
ook per Telefoon No. 2967.
Opening Bur. 7 uur. Aanvang 8 uur.

Wocn-dag 13 Sept.
EX
The <_ XetC'Vor'k Girls.
LILIAN M. TOSH.
De voor dit stuk benoodigde decoratiën, costu
Eerste kindei -_aruidda£ . oorstellinjr
Bcffalo N. V, 8 Septenjber 1906.
requisiten enz. zijn alle op verschillende ateliers
(26826)
351
"De Heer en Mevrouw VAN TIENHOVEN— te Parys vervaardigd.
"|||,IIIIIM
"iH 111111l 111
Het geheel schitterend gemonteerd!!!
DEL COURT geven kennis vau de geboorte
pryzen.
persdiploma's
geldig.
Gewone
Alleen
eener DOCHTEB.
..-Gbavenhage, 8 September 1906.
(26801)
"
De Heer en Mevrouw ALBEBTS—SALBEBG
geven kennis van de geboorte vau een ZOON.
MiDDELBUBg, 8 September 1906.
(2680U)
Nederlandsche Tooneelvereeniging.

Hollandsche Schouwburg.
Diusdag 11, Woeusdag 12, Donderdag
13 Sept. en volgende dagen,

Tot mijn diepe droefheid overleed den
14en Augustus j. 1. onze innig geliefde Echtgenoote en Moeder, Mevrouw
DOLLY MOK—BEIDER,
na een korte ongesteldheid, in den ouderdom
van bijna 27 jaren.
A. J. MOK
en Kinderen.
Kboo.nstad, Zuid-Afrika.
(26823)

Eerste opvoeringen van

________ JrkJrQ^^^^*m±.
__L__l___t*
DE BE_EMB_RON!
r

Heden ontvingen wy' het treurig bericht
van het overlijden onzer geliefde B'ehuwddochter en Zuster, Mevrouw
DOLLY MOK—BBIDEB,
in den oudei-dom van bijna 27 jaren.
Uit aller naam
1.A. MOK.
Amstbbdaji, 9 September 1906.
(26824)

WATERSTANDEN.»

Maandag 10 Sept.
1

Plaatses.

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

.o

JOS"

,37.16
Keulen ,
9.64
Lobit
7.42
Nijmegen
SuAudr.Waal 2.75

Arnhem

Vreeswyk
Westervoort
Deventer

Kampen

ft .1 .nesse d'Êh.

Tolhuis"-

u.

h

Extra Kinder .'oorstelliiüï
AM E
door Papa 6

B. CALISCH—GOMPERS.
Amstebdam, 9 September 1906.
(26821)

_ ooneeUtten.

Tot onze diepe droefheid overleed heden
plotseling onze geliefde Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder
Mevrouw de Weduwe
M. VAN ESSEN,
geboren
JOHANNA CATHABINA MARGARETHA

TRARBACH,

Eu

volgende avonden:

_Lle Wilsons

in doodsgevaar,

Urnuiden.

C. J. PHILIPS—VAN ESSEN,
G. H. PHILIPS.
Amsterdam. L. VAN BSSEN Mzn.
,
H. VAN ESSEN—HILLKN.
M. VAN ESSEN Jr.
A. VAN ESSEN-MAKS.
J. C. M. VAN ESSEN
en Kleinkinderen.

’

Directie G. PROT & ZOON.

— 8 uur.
PARIJSCHE ZEDEN,

.

Dinsdag 11 September.

(Ménages JPnrisiens.D

Amstebdam, 9 September 1906.

Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden
afgewachU
Volstrekt eenige kennisgeving.
Op verlangen van de overledene wordt men verzocht geen bloemen le zenden.
(26851)
***********************>******************.
■__■__—"

Op den huize De Wildbaan te Brummen
overleed heden, na een langdurig lyden,
onze geliefde Tante, Behuwd- en Oudtante

■■

ERVE..

JO |

JtOL.

ADÏERTEHIJEB.

victoriaTegTaT"
Wegens bloei der Victoria Ko-jï;;
Hortus Kolanl<■ n
heden- en inorgentittoemd 10 en 11
van S—IO uur verlicht
publiek ie bezichtigen
/ O. _A per persoon.

.

..

____*)'____ _Fe

Venloo

Grave

u.)

Amstebdam,

0.31

——■

.„
.„

.

8.21
2.30

8.56

Kanaalwateri
Buo.-17 MAl J.
12 0.47
2 0.17
Stadswaler:
8u0.47 MAP.
,
12 0.47
2 0.47 „
Amslelwater:
8u0.47 MAP,
12 0.47
2 0.47
,

—_

4.78

St.Andr.,Maas 1.17

Zuiderzeewater

5u0.15

12 0.07
2 0.10

.

AP

+"
+

j

IG. _

Blyspel, 3 bedrijven, door ALBIN VALABBKGUE
Vertaler: L. CH R I S P I J N Jr.
ZATERDAG'
lö BBPT. e.k. Kembrandt8^"
revue, door A. REUDING.
(2Ö528)
heden
af
plaatsbespreken
Van
aan het Bureau.
ü^* Van Zaterdag 15 Sept. e.k. af is 't Be>
" .ree-geld vau de 8 voorste rijen Stalles

_______HH_H_Fdß___l '

■Uw Inboedel,Koopman _l

Igoederen en (_ elds .v._ar- 1

del
H Rlieiiaiiia. B
■den tegen Inbraak bij

■FRANZ DISCH, Damrak
Amsterdam.

74,fl

Telef. 585.

2. ent.

iL-_"/ENS7-EHSE__EBl_.d___

COLLARD,

JK
fl. '

en Kiuderen.
1 W, L. VAN IJSENDIJKPurmrrend
Pionierend, i. c ' L w METELERKAMP.
VAN IJBENOIJK)
en Kinderen.
's-Gravenliaye, J. G. METELERKAMP.
Nijmegen.
B. J. W. H. BEEHORST.
Bblmmex, 7 September 1906.
Eenige kennisgeving,
(26774)

De Heer en Mevrouw

VAN MABKEN—

-

"——

-_.

DEN HAAG (*R»3e» Zutphen). Dirtctie HENNY.

KAPrrAAL
_k_ _rifc_T_i«a_Aj
g N_3l____Ji_l_r
RESERVEFONDS * ruin»
-_,___

op

«

.X_JOO.OOO.OOI

.7 en Dinsdag IS September van _■ —

■*>£ uur.
Amstebdam, 10 September 1906.

(26846)
Van Eeghenstraat 113.
Water Bad-Inrichting (Da Ruyterkade)
-_-■ _.er en Mevrouw J. KNOTTENBELT—
BU. 14 gr. | 1-3 u. 11 gr j ou. 15 gr. IEN DOESSCHATE betuigen hun vriendelyken
dank voor de vele blyken van belangstelling by"
ac geboorte van hun Zoon ondervonden. (26791)
KEULEN, 10 Sept. (-".O.^Rijah ii u a 7,- p
"u.^.loAP.
KEULEN betiokkeu.
Heer en Mevr. VAN BENTERGHEMen de Heer MeVl'- MESCft—MISPEL___2
BLOM BEVER betuigen hierby hun welgem. dank
Morgens. voor de velebew. van deeln. ontv. by het overlyden
hunner moeder Vrouwe A.E.M. MESCHgeb.
Pl-_t.es:
ë Jonkv.
Sept.
'VAN GEEN.
pt
(26860)
De Heer en Mevrouw C. J. VAN NIEVELT—
LOPES SUASSO betuigen hiermede hunnen
HuiKugen..,. t.fi.] M.
W.
haiteiykeu dank voor de vele blijken van be0:1'
1
",■"."
val langstelling by de geboorte van hunneu
Ö'o2Zoen
Sïanuhoiü».... .'2.68 , —. t 0 .08 I
ondervonden.
i-il
O.io m
Bezoeken worden bij voorkeur afgewacht MaanEeulen
1.82 ,
0.09,
17 September, tusschen drie en. halt V&f'
,
0.6_
êmf
a_U-_,.,,,.J
i 4_)V£-Q.oi% 9 September 1906.
068061
_^^^^

de Nederlanden _n i_4s
VBi_iz__üï_j_rsi-__^G 1
-1
I1BRAND
_
____
__
fl
_000.0c0.00l
~.

GüLCHER bedanken voor de vele biyken van
belangstelling by de geboorte van hunnen Zoon
ondervonden.
Kraamvisites worden bjj voorkeur afgewacht
Maandag

(23112)

.

.

£.?

Waterstand op den Rijns
|10
| __ ~"[
|o.o6tt.w"_

lV'

V>*

'.-

.

..
.

.
l

J0.06, ,

.

Drama in 4 bedr. (7 tafercelen)
Groot Succe*.
(26843)
Prijzenr ’1.25, fl.—, /"0.75, /0.00, ’0.50, 0.30.

Schouwburg „FKASCATI".

in den ouderdom van 65 jaar.

Entn
(26849)

.

Directeur JAC. SLUIJTERS Jr.

Diusdag 11 Sept.

.

GROOT CONCERT ca BALAVOND.

i(JHOIWBIRGZA_L
Vereenigde

II G.

uur:

■

Paleis voor Volksvlijt.

HENIM CALISCH.

B

E_tt_ e JO

v

Schrijver vau „Bullekop", .Vroolijke Vrouwtjes"'
enz., bewerkt door A. SCHMITZ. Regie van
A. VAN DER HORST. Orkest onder leiding
van SAMUEL PRAEGER,
Aanvang » uur.
Gewone pryzen.

CHRISTINA HELENA METELEBKAMP,
Weduwe van den Wel-Edelgestr. Heer
Mr. H. A. C. METELERKAMP, in den
ouderdom van bijna 86 jaar.
S. BEEHOBST.
M. G. REEHORST—

hOO-- laSer

——

Maastr.,brug. 41._5
hoofdal. 41.00

„

in 24 uur

0.97

7,73

( vin.

|

Woensdag 12 September

Blijspel met zang. dans. coupletten, quodlibets
en koren iv 4 bedryven vau LEON TREPTOW,

Heden overleed te 's-Gravenhage onze
Waarde Zuster en Behuwdzuster
HENBIETTE CALISCH,
Echtgenoote van den Heer MARTIN VAN

__
_

«■■■ft

namiddags 2 unr:

%^mW*

RAALÏE.

I

VBOUWÏ

__

...

10 Sept.

S. Wilhelmina. Fran-

OUD GASTEL. Marggraf, Slokkers.
SLIJK EWIJK. Ant-O-lus, Delno.
BELGIË. Margaretha, Goch. Ristelhueber 4, S.
Antoine, v. Diem. St. Antonius, v. d. Rijker.
Antonetta, Weyk. Henuette, Pols. Maria Louise,
De Meyer. Cosmopoliet Paans Elan, v. Straeten.
Ivy, 'De Neef. Morgenster 5, Mampeay. August,
Hendriks, La Majesté,
Walbrecci. Jeannette,
Schuddinck.
HAMBURG. Ruhrort, S.
DANZIG. Leda, S.
LONDEN. Energie. S.
DUITSCHLAND. D. Donnè 4, S. Scheepvaart 7,
v. Ree. Hilde, Bokslag. Subito, Fromm. Liena,
S. Dollijn, Stase. Badenia 33, Galleng. Vereinigung
20, Deilacher. Union 3, S. Henderina Maria,
Doodewaard. Louise, Verbergh. Badenia 35, Kaufmann. D. D. 3, S. Bernard 5, Peulen. Fahrwohl,
Krapp. Urania, Kwik. Verandering, S. B. Rijnvaart 4, Kooynians. Ora et Labora, Kanters.
Delianna, Dekkers. Katharina, Jansen, Pius X,
S. Augustina, Verhespen. Nova Cura, Schimmel,
Disponibel, De Korver. Simson, S. Mosella 1, Nalbach. Theodora, v.Doodewaard, TempusDocebit, S.
Door verrrouwen. Rolfs. Deus Gnbernator, v. d.
Wyk Cremer. Clementine, Peulen. Ariadne, S.
De Arend, v. Zetten. Egann 14, S. Exvota, S.
Catharina, Balzer. Johanna 1, S. Christina. Höhr.
Gott Vertrauen, Koufer. Maska, 8. Nicolaas, Nalhach. Dwaai ik wacht v, v. d. Horst. Mathilda,
De Koninck. Herman, Ostermau. Fendel 5, S.
Fendel 41, Daum. Fendel 5, Schuier. Fendel 17,
Schaust. Maria Clasina. S. Science, v. Reeth.
Jeanette, De Smet. Vertrouwen. Fokstra. Catharina, S. Adrina, Hoefnagel. Christina, Mendroth.
Ernst Ludwig, Becklnim. 's Bosch 11, S. Ignatz
Maria, Klockner. Sirra, Hammerstein. Johanna
Maria, v. Ooyen. Excelsior, Hazewin'dus. Maasstroom 0, Van Goden. Combinatie 6, S.
Agatha, Buisman. Leop. Marianne, Passmann.
Zeus, Fendel. Fiat ö, S. Oriënt, Reinarz. Hohenhonnef, Rings. Franeisua, Hoenderop. Willem l,
S, Marcelis, S. Op Hoop v. Zegen. Dekker. Maria
Louise, Würz. Urmitz 11, Willwohl. Risico 11, S.
Philomena Irena, De Meij. Cornelia, Straatman.
De Mark, Vermeulen. Vallwndar, Streng. Quaita,
S. Katharina, Maas. Anna Scholastica, Urmetzer.
Auna Maria, Loock, Johan, Berns. Paul, S. K.
Caithagena Schroers 23, Vermaas. Mermede, Goob.
om aldaar voor Rott.

vertrokken
Seanam aana. 8 Sept
8.-Ayresi G. V. Wilkinson, S.
6 Angola, S.
Hamburg n. «j. 8 Sept.
Rott.
'Ihomas, S.
Shields aang. 8 Sept.
■
W.-Indië': Eleanor, S.
Rott.
KgÜmos, S. W.-Afrika 1 St. .uichaels aang. 9 Sept.
terft__ieKhalif, ti.
Java
Drie Gebroeders,
n. V. S.
W agenborg, .., St. Vincent aang. 7 Sept.
Biclcfeld, S. Australië i Lardif, S.
Rosario
Havre i.rf. 8 Sept.
11. V.K. of Cont.
La 'louraine, S.
Southampton aang.loSept
Newyork; Stutfgart, S. Australië
Bordeaux, S. Newyork
[n. Bremen
Hollenau </ep. 6 Sept.
IStettin verl. 8 Sept.
Fulkerdina, Balk,
Keulen
Venus, S.
Harburgn. Stege 1 lSuc_ aang. 7 Sept.
7 Baltic, Kramer,
Oriënt, S.
Londen
Bremen n. Flensburg;
n. Brisbane
Onderneming, Bul, id. Beichenfels, ti
n. id, Kurrachee n. Hamburg
Frederik, Puister,
Kanagawa Mant, S.
Brake n.
Moji n. Londen
Confiance 11, "VVynstok, Malakaud, S. Calcutta
Delfzijl n. Aaihuus
n. id.
(Sundüwall aang. 10 Sept.
Gezisna, Koopman,
Antw. n. Kopenhagen Alide, S.
Aalborg
Hongkong aang. 8 Sept. .TeneriHe aang. 7 Sept
Awa Mam, S.
Comrie Castle, S.
Middlesbro
Kaapstad n. Londen
Braemar, S,
Clyde heeft
1
de reis voortgezet
vertrokken
\W.-Hartlepool aang. 7 Sept
6 Sileeia, S.
Hamburg Indiana. S.
Rott.
Huil vert. 7 Sept;
ti.
Amst.
Alida,
Marlello, S. Newyork Wlght
gep. 9 Sept.
1
'10/cio, ti.
Bombay Wagner, S.
Odessa
Daybreak, S. 8.-Ayres
n, Rott.
'
110 Grampian Bange, S.
lbrail vert. Sept.
Iro, S.
Rott.
Theodosia n. Rott.
Kirkcaldy aang. 7 Sept. Wisniar
aang. 6 Sept.
1
Bosj/th, S.
Hort. Twee Zusters, de Groot
Koningsbergen »e_(._Sept.
.^nrade
r
-I non, ti.
!:
7.2.
Hans Jost,
S. Delfzijl
»er_
Kroonstad
5 Sopt
Olanda, S.
Rott.
Binghorn, S,
id.

der voornaamste
vaarwaters.

naar;

n.

.

Flinste diepten

l.oliit, 8 Sept, (Na 2 uur.) Gepasseerd en

Blau

lüersre

ö

1P

JnbileHio-Teiitoonstelliiig.

(:

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. |
m
—
—

M Ifrerken van Oud-JLeerlfnffen

P

®lj

y?

der beide Rijks-SlMse-imgeliolen.

GEOPEND

vau 10-0

Entree ïft C.S.

">V_
r

_UW_tt^_-__llCl_Brt^
«
.
geremtiga ie AMST—B___*t, Damrak 74.
oT«b_.iBBq,v..-i.

d«a_rtui____J4k^^iv
fc. s.il J. v. schetichiye. ,e. w. scott en J.P. L. blaskE-bekg.
M

OB„rtom

IJl±___Cii-U_u__.:

Secretari. der Directie:

f§

Hr. J. T. SCHEYICEAYES.

_gS_5l_^aS-_!__l!^^

Verzekerde l__te

-

BSgg&ig__---»7_^^
li Inl I, ilil_
liil li . ii i

,2.041.775.62

.__; .

iaagg-1*
jni"'.T""*_

| JAARLIJKSCHE premi, voor ÏOOO—
i
te|
keer_n_ I °r fla*lel_J__ bij overlijden
nlt u *"m-

1

i

I

2!
""
tl

.a

/g

"ü
"84

""I?
63

’ .
»^T ..ui^
{«« /g

r

I_eTensverzek. Mo Arnhem,
«uiden

(vol-eekend
sluit levensverzekeringen en lijfrenten op

Maatsch. Kap.; Eén ïuillioen

Dndeli.k imrannde

. >r?£\t\oTmZn"
..,,
_.

oni« iom

~«.

—

«

B*B "I-:Sl S:u!ï
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6 _:S _ _
'

.

» 1_1»0S1TO.

-

*■""

1 maand
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„

_

n
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„„ „„
„ „
Accountant,

.

3*

_

pCt.

„
„

3\
3.{
3^

'g

,
,
_,

Maatschappelijk Kapitaal

Directie,

I UITGIFTE van

_

AUTO-V

_

provinciebank

DRUKKER, ’ w__toatdotarö.

K,at

gevestigd te Amsterdam.

De receplssen voor de Nieuwe Aar ideelen kunnen van heden af tegen de definitiev
, BTTTTENGEWONE ALG. VERGAD. van AAN- stukken worden verwisseld ten kantore van dIe
{DEELHOUDERS op Dinsdag 35 September Ned.-Indische Escompto-Maatschappij te Amstei r
GLOOO, des namiddags te 3 uur m Bracks
am en v(m ,ie Vennootschap te 's-Gravenhage
\Doelen Hotel ta Amsterdam ingevolge Art. 12
HErj, BESTUUR
.-Gkavenhage, 1 September 1906.
(26812)
HET BESTUUR.
B ,26806)

en

_T:ir_

rapporten bij:

van

zaken, het
aceoord, surséance

het
nieuw
van credieten, faillissement,

belastingschuldigen.

Inkomsten

-

tot

I

Amst,

van eies voormiddags MO tot des namiddags

's-GRAVENHAGE, )

ï

J* 3,000,000.— Reserve ./'«»_,058.35)
en haar AGENTSCHAP te ROTTERDAM

'*

4 st. a 10,000 Kronen:

No. ,197 ,466

697

verstrekken geld tegen onderpand van OOKDIÜREI en andere WAARDEN tot nader overeen te komen rente, en. nemen geld tt deposito met 3 dagen
tot nadere aankondiging tegen 4 p _.. per jaar.
opzeggen,

—

785.

DE PR .VINOEBM.

25 st. a 5000 Kronen s

No. 16 £- 108 386 476 806 814 1363 1536 1592 1865 1914 2325 2593 2867 293J>3

4050 4277 42»5-4385 4504 4506 4928 4941 4973.

—

yan

■

I

Administratie

I

VAN DE

a_e

Het is van het grootste gewicht voor Uwe belangen in bovengenoemde
Maatschappij dat gij kennis neemt van den Open Brief door den President der
Maatschappij to U gericht.
Tegen opgave van naam, adres en certificaat-nummer, van den Certificaat-houder zijn exemplaren gratis verkrijgbaar bij de Heeren NIJGH &
VAN DITMAR, Rokin 2, Amsterdam, en Wijnhaven 113, Rotterdam.
(26663)

[ Turksche Openbare Schuld.'

MAANDSTAAT op 31 Aug. 1906.
Debet

Kassa
Wissels
Coupons en vreemd geld.
Eigen effecten
Saldo's bü bankiers
Effecten in leendepöt

BERICHT.

64,322.32V_ 1

/

Nederlandsche Hypotheekbank Veendam
verstrekt gelden
op lc hypotheek op hnizen
en landerijen, tegen eeneurreerendc rente, zonder voor-

DE EAAD VAN ADMINISTEATIE ler
„ 294,987.82 TurHsche
Openbare Schuld bericht, dat.
„ 13,588.10 van 1/14 September
1906 af eene Interest van-1
„ 66,988.41 twee procent C*%)
zal worden betaald op
„ K>,138.63 Coupon J_o. O van de stukken
uitbetaling.
;_„ 158,000.— teerde Geunificeerde ■ Schuld en opderdeGeconverBROUWER
Ja
te
Mr.
O.
Coupon
i
Zich
wenden
tot
„
Kantoorgebouw
70,000.—
van denzelfdon vervaldag, behoorende by de9 Hoofdagent. Keizersgracht 228. An»ster._m.
„ 2,011,869.81 -recepissen
Prolongaties (gegeven geld)
van de 433,500 Obligaties geconver(1802)
„ 73,971.26
Fondsen in report
_.
Saldo'sRek. Crt. gedektd.fondsen „ 1,161,210.06^ 1 teerde geunificeerde Tnrksche Schuld, uitgegeven» .—_
'
'
op grond van het .Keizerlijk Decreet van 8/21 Juni
Idem gedekt d. borgst., hyp. of
AOORDDIITStHE
1906 ter aflossing van de 4 pCt. Geprivüigeerde
„ 640,399.91 Vi[ Conversieleening
andere zekerheid
van 1890.
te HAMBURG.
De
1
Coupons
van
bovenbedoelde
zal
Kapitaal
/_,500,000.
betalii%
(26813)
4,620,476.33V_
/
--"
No. 140 163 624 702 880 1034 1090 1508 1529 1589 1947-1985 2093 2251 244 1
tot 31/13 Februari 1907 in alle op de Coupons
Snbraakrerzekering.
vermelde plaatsen geschieden.
_480 -751 3510 4015 4040 4079 4645 5083 5174 5259 5512 5714 5821 6376 7126 745!9
Credit
Laagste
premi.n. Allergunstigste voorwaarden.
zy
Na dien datum zullen
slechts te Constanti8186 8235 8417 8677 8678 8691 8870 9051 9114 9531 9745 9855 9902.
Kapitaal
/ 1,000,000.—
MMeroovingsverzekering.
nopel
zyn.
betaalbaar
125,000.—
„
Reservefonds
Wed, JACOBS & BROM.
CoNSTASiiHopEL, 27 Augustus 1906.
(26134)
„ 68,000
Reserve tegen Debiteuren
AMSTERDAM, Keizersgraobt 209,
(3189)
158,000.
„.
Effecten in leendepöt..,
„De' ondergeteekenden berichten opdracht te
en Cheque-rekeningen. „ 357,144.88
Deposito
jg
1569
1596
2061
2390
2599
2701
1956
2194
No. 552 553 681 682 837 869 956
Prolong. (genóm. geld) en beleen. „ 2,013,600.
hebben ontvangen de per 1/141 September
2810 2975 3205 3340 3658 3717 4416 4674 5022 5105 5249 5259 5296 5563 5593 5621 Saldo's R.Ct, waarv. / 344,909.99
a. 8. betaalbare Coupon tot den koers
5684 6249 6250 6361 6673 6808 6958 7328 7418 7441 7442 7496 7497 7591 7976 811!
van KOET Parys te voldoen.
tegen te ontvangen fondsen... „ 898,731.45
.8283 8559 8731 8747 8817 9406 9566 9843 9908 9969 10040 10059 10314 10707 1077!
AMSTERDAMSCHE BANK.
4,620,476.331^
10995 11027 11060 11061 11065 11668 11975 12335 12417 12700 12816 13521 1412 11
Amsterdamsche Succursale der
Geen aandeelhouders. 95 pCt. van
verzekerden
15520 15940 16048 16354 16604 17173 17220 17562 17575 17596 17609 17705 17711 Kassa, Wissels, Coup. en Kassiers / 505,000.
DE PARIS ET DES PAYS-BAS., de winst wordt aan de
BANQUE
en
inlichtingen te
Tarieven
teruggegeven.
18062
18158
18308
19043
19109
19373
19483
19695.
17855 17862
Courante fondsen in Portefeuille „ 1.176,000
verkrijgen aan het Bijkantoor der Onderl.Levens'
,
TöE
~'
IN
OF THE COMPANIES' ACTS rerz. van Eigen Hulp, Rokin 99, Amsterdam.
'
Volgens overeenkomst van 30 Januari 1897. aangegaan krachtens besluit van de Algemeen ie
Beschikbare middelen.... 1,681,000
■Vercaderi-g* der Eaadscommissie van 14 Januari 1897No. 25, goedgekeurd bü Besluit van den MinistePr
AND OF
(20623)
.
1122—
'van binnenlandsche zaken van hetKoninkrijkHongarüe, in dato 31 Januari No.
.„.- zün de uitgelot

Jf

.

_

87861^7773

,„

~

,

Bank Actiengesellschaft", „Vereinigte Budapester Hauptstadtische Sparcassa", „Unga,l"'
risch-Allgemeine Creditbank", „Ungarische Bank für Industrie und Handel A.-G.", „Ungarisch<,p
irapte- und Wechslerbank", „Ungarische Hypothekenbank", „Ungarische Landes Central-Sparr"
,'casea", „Filiale der Anglo-Oesterr. Bank in Budapest";
in Berlijn bü de „Direction der Disconto [Gesellschaft" en bü het Banüershui 15

f„Vaterl&ndisch
LS.

BLEICHB,ÖDE_t";

’

Het rentegenot dezer schuldbekentenissen houdt op met 1 Maart 1907.
Bü de aanbieding der uitgelote schuldbekentenissen moeten alle nog niet verschenen Coupon>3
jmet bübehoorenden Talon worden ingeleverd. In het tegenovergestelde geval wordt de volle waardle
i der ontbrekende Coupons in mindering van de hoofdsom gebracht.
NB. Van de van 16 Maart 1897 tot 1 Maart 1905 uitgeloteSchuldbekentenissen der Gemeente-3"
ilijke Obligatieleening van 100 millioen Kronen, werden de _navolgende Schuldbekentenissen to
| dusverre nog niet ingewisseld:

’

2Qth July, 1906.
Confirmed 13th August, 1906.

Be Lucht, de Bieren, de Planten, de "
Belfstoff'cn, de Aarde, alle werken '
samen vroeger f3 O nu voor f 2.90.
At an EXTRAORDINARY GENERAL
1. Prof. C. J. MATTHES. Beschouwingen van.■j MEETING, of the abovenamed Company,
i
de» bestanddêelen en eigenschappen der Lucht,'
en van de Verschünnelen in onzen dampkring. ' duly convened and held at the Offices off

'

2. Prof. J. VAN DER HOEVEN. Natuurigke 1
geschiedenis van het Dierenryk, met vele afbeel- '
dingen, ’8.85.
3. Prof. H. C. VAN HALL.

Messrs. Geo. & Wm. WEBB, 39, New Broad IStreet, in the City of London, on the 26thi
day of July, 1906, the following Special|
Resolution was duly passed, and at a sub- "
sequent Ex traordiuary General Meeting of
the said Company, also duly convened andi
held at the same place on the 13th day off
August, 1906, the following Special Reso! /*■
lutiOU was duly confij-med:

Natuurlpe geschiedenis van het Plantenrjjk, met vele afbeel- ',
dingen. / 5.75.
" 4. Prof. F. A. W. MIQUEL. Beschouwingen
>-" over de Delfstoffen en de geschiedenis der Aarde
■;: met vele afbeeldingen.
Prüs ’8.50.
ti Ï0.000 Kronen: No. 608, 774.
sameQ vroeger/30,
AIIa
WarlrAn
'it _.000 Kronen: No. 981 1222 1362 1369 1792 2597 2994 3634 4006 4095
All- TTÜl_.t.li omdat w jj ze finaai op
voor den spotprijs van f 3 90.
ruimen,
a
*t 2.000 Kronen: No. 700 946 1021 1806 2057 3061 3160 3161 3415 3818 43K
Te bekomen bü B. BOLLE, Bazaar van „That the Company be wound up voluntarilv,
4667 4704 4808 4955 5546 5854 6218 6236 6572 6684 7138 723< Goedkoope
Boeken, Hang 98, Rotterdam. Franco
„and that Mr GEORGE ROBERT REID,
7339 7396 7472 8829 9874 10601 10703 11159 13431 13565 1412S"9 na ontvangst van Postwissel, waarop vermeldr
„of 14, Grafton Street, London, W., be
14408 14454 15234 15251 15633 15670 15703 15738 15953 1601?5 Be Wonderkoop.
(26783)
■
„and he is hereby appointed Liquidator
16237 16312 16313 16314 16315 16411 17223 17544 18338 1850'7
■
.! „for
the purpose of such winding-up."
DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAAT18803 18809 18826 18837 18895 19056 19282 19291 19302 1939'7
SCHAPPIJ te Amsterdam, zal op Vry dag 21
Dated thia 14th day of August, 1906.
19424 19832 19838 20303 20450 20643 21659 22069.
September 1996 in het Lokaal „Frascati",
è, 1.000 Kronen: No. 108 189 390 432 439
E. J. VAN WISSELINGB,
446 502 779 1307 1747 1961 2202 221.8 (tüd en volgorde later te bepalen) biedingen'
2338 2367. 2378 2498 2877 2898 2899 3693 3801 4170 4199 439g bü inschrüving afwachten voor
Chairmain.
■"'
4876 4761 4966 4989 5310 5387 5392 5410 5450 5514 5515 565$
of Joint
withthe
Registrar
j
Filed
6396 664& 726° 734° ?34*
Stock Companies,
7638 7836 8089 8133
day of August, 1906.
14th
thia
a *.00 Kronen: No. 268 336 341 366 584 766 767 770 803 828 848 1147 199 1_
■
'
%.
1793 1844 2038 2199 2344 2639 3341 3345 3355 3455 3505
Grafton
i
14,
Street,
3920 3925 4069 4269 4454 4589 4707 4720 4728 4794
v
52
Bondstreet, London, W.
5388 5410 5466 5467 5476 5506 5541 5546 5553 5556 5069
5559 556'
August, 1906.
I7th
5859 5866 7175 7248 7354 7381 7382 7691 7723 8310 8314 841
a,s:
Mr E. J-.VANWISSELINGB, lately managing5
8876 9258 9283 9564 9577 9935 10455 10689 10790 10808 1092!1
10937 10942 11041 11159 11225 11350 11457 11561 11588 1171L 8 482 Pn. merk Langkat Tab. Mij/H L ' Director of The Dutcli Gallery Ltd now in l
this day in the5
liquidation
11794 11876 12002 12068 12175 12322 12474 12584 12622 126419
4ft9 «
Amst. Langkat Cic/W B „London as announced
»
to
intimate to his
begs
12701
12750
12932
Gazette",
13204 13297 1330
19650 12680 12681 12691
ns*ers "U" >n het Lokaal „De
Brakke
numerous
>
13825
13845
14046
14299
friends
and
clients
that he has»
13439
14378
_rrona
1438_s__>
te bezichtigen z\jn.
13309 13343 1^436
(26811 V
■
'
severed
connection
with
entirely
'
his
Mr. W.
15005
15047
15072
15075
1566
53
15119
' J. VAN
14485 14538 U646 14957
HOYTEMA.
~'
j
16316.
16270
15779 16069 16109 16256
His business will be continued in London
I
conjunction with his firm in Hollandi
in
BiT>ArEST, 1 September 1906.
/o^7_ m
r l7
3
(20769)
style. of
De Commissie van Lithting:
underthe
(26825)
in een klein gezin wordt aangeboden verzorGezien:
ging van een of twee kinderen of plaatsing van
E. J. VAN WISSELINGB & Co.
een dame met opname in het gezin. ConditiënI
FBANZ SZLATINY m. p.,
Dr. THEODOR BóDY, m. p.,
HUGO LAMPL m. p.,
at the above address
nader overeen te komen. Fr. br. No. 3720 a/d.
Plaatsvervangend Magistratsrathj
n.
and
23—27 Spoj» Amsterdam.
Zeist,
Z£l_rE£ JBQ-fr EN KUNSTHANDEL,
___*__-__ï__..
Voorzitter de£_Conußissie,
I
Qj>perboefc_iouder.

—
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951 Pakken

i Sumatra Tabak,

- .

38?
i

(i

Il nD* J£°
i
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.
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_
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J

\

|

I

I

Zonder termijn ..."..% pCtrente 's jn.
MetiO dagen opzegging 3^ „ „ „
„ 3^ „ „ „
i 1 maand
„ 3'maanden „ 3^ „ „ „
„ 6 maanden „ 3^ „ „ „
„ één jaar „ i „ „ „
Voor een jaar flxe 4 pCt.
Toor andere termijnen volgens
overeenkomst.
ZU geeft tot een beperkt bedra?
4pCt. Deposito -Obligatiën aan toon.
der a pari uit.
Een en ander onder de voor*
waarden, nader omschreven in het
Reglement van de Depositokas.
Amsterdam, S Augustus 1906.

Friesche
Hypotheekbank

itlgciiieeiie

I.EKIWARDE-V.
Voor Hypotheken: de Heeren
J. M. A. MOOOVJLIET, Notaris,
Heerengracht 485; J. U. VAS DEN
A -DEL Jr., Spui 28 en J. C.
23,
SCHOGT JT., Keizersgracht (946)
Makelaars.
.oor Pandbrieven: de Firma
H. HEM E EN Zn. en JA\
KALFF EX Vo.
De Directie

1

maakt bekend dat, van heden af
tot nadere aankondiging, door haar
wordt vergoed voor gelden by haar
a deposito gestort:

O.L.v.E,H.

’ —
MATTER
’
Opruiming.
Finale
The Dutch Gallery, Limited.,
wm,
2.90 Id Plaats 30i Passed

Pr_s ’6.90.

ln Amsterdam bij de Amsterdamsche Bank.

i

——
—

1

Amsterd amsclie Bank

\

98 st. a 200 Kronen s

: schuldbekentenissen, alsmede de volgens de leeningsvoorwaarden op 1 Maart 1907 verschonend le
'xente van 1 Maart 1907 af met het volle nominale bedrag betaalbaar:
in Budapest by de „Centralcassa der Haupt- und Eesidenzstadt Budapest-', bü de „Buda
Jj>e3ter Bankverein-Actiengesellschaft", „Erste ungarische Allgemeine Assecuranzgesellschaft", bi
_e „Pester Ersten Vaterlandischen Sparcassa-Verein", bü de „Pester Ungarische Commercialbank"

■
■

.

46 st. a Ï000 Kronem

|

—-

Lange HoutstraatK .19, --Gravenhage

118 st. a 2000 Kronen:

No. 799 801 1065 1120 1200 2217 2285 2536 2771 3751 3831 3858 4096 415l■o,g
A .3 4533 4556 4689 4697 5219 5478 5570 5736 5771 6058 6123 6274 6543 7527 7761
f 7763 7767 7960 8065 8470 8557 8654 8825 8886 8922 9028 9117 9616 9929 10056 1050!
"
11549 11819 12091 12130 12207 12525 1272;13
f 10574 10581 10619 10981 10996 11235
Ü2852 13006 13084 13290 13363 13401 13653 13664 13805 13909 14096 14234 1458! 18
114612 14968 14971 15075 15534 15604 15901 16099 17280 17281 17449 17537 176K r.0
J17742 17918 18035 18438 18615 18679 18937 18955 20006 20151 20436 20607 2186(3
21880 22043 22044 22223 22307 22400 22488 22584 22796 23507 23861 23976 241li3
-4J.IS. 24117T.24205 24601 24625 24753 24794.

K. VAN LENNEP.
■

Baad

lAan
I

De Directie:

J. H, STRUMPH__ER.

(26138)

ZOONEN.

üederSandscSi© Houders van 8
Oerfiffcaten van Aandeelen in „the j
Gonsolidated Hailway Lighting & M
Bi
Refrigerating Gompany^.

(Gestort Kapitaal

jb«_aHabde , eene opgave van de nummers der 291 Schuldbekentenissen welke bü d< Ie
fiïi&ttgste trekking der _pCt, Getoeentelüke Obligatieleening van 100 millioenKronen zyn Uitgelool

_

(941)

. DG AMSTESDAMSCHE MI-M

OFFICIEELE TREKIiI-iGSLIJST,

SCHEURLEER

tel. 1

KXste TREKKING op 1 Sept. 1906

GEMEENTE BUDAPEST.

_

uut;
ot den koers van 982. pCt. op de voorwaarden van het Prospectus, waarv.l
xemplaren met inschrijvingsbiljetten bij hen verkrijgbaar zijn.
)
AMSTERDAM,
LABOUCHERE OVENS & Co's BASK..
7 September 1906.
EOTTERDAM,
R. MEES & ZOONEN.

vap

—

’

1,200,000).

Woensdag 12 September 1906,

het

Bezittingen
Heerengr.

’

.00,000.

De ondergeteekenden, daartoe gemachtigd, berichten, dat de gelegenheid to!
op bovengenoemde ÖOO -*a_dl>l* icven Vttll ’lOOO, te hunne(2G538V
kantore is opengesteld op

inschrijving

Warmocsslraat IG3,
Amsterdam.
Naar buiten na ontvangst van postwissel met 5 cent verhooging.
(26397)

Firma VAN DER WIJST.

2,500,000,

pCls. Paniibricven.

600,000

(deel uitmakende van Serie B, groot

DIEN, Uer"_ccoimïïïir "
E LidVAN
le klasse van het Nederl. Instituut van Accountant*.
regelmatig controleeren van Vennootschaps-, Koopmana- en
Inrichten, behouden
boeken en uitbrengen van
ha» inbrengen
Boeken. — Onderzoek
.. ParUculiere
Maatschappijen,
kapitaal,
overnemen van bestaande
vervormen
openen
onderhandsch
van betaling enz. — Liquidccren
en KapitaUn.
van Maatschappijen, Vennootschappen enz. — Beheer van
Staten
Kant.
voor
13 7,
van Yermocen en
Int
IO 1

gevestigd te 's-Gravenhage.

hertaling uit bet Hongaarse!-.

’

’
’
_%

waarvan geplaatst en volgestort

SSSste staatsloterij»

Hollandsche Correspondentie.

gevestigd te Amsterdam.

K. G. GOEDEWAAGEN,
Mr. F.. FOEKENS,
C. T. GOEDEWAAGEN,

De sde klasse begint Maandag 17 September a.s., waarin prijzen van
/ 100,000, . 50,000, f 30,000, / 35.000, / 15,000, / 10,000, / SUOO, f 2000,
3a/ 1500. 55 a / 1000. 65 a 400, 70 a f 200, 170 f 100, enz. enz. Loten verkrijgbaar.
Heel Lot f JO, Half Lot f 35, Vijlde Lot
14, Tiende Lot f 7, Twintigste Lot /' 3...0.

en volledige toelichtingen op eerste aanvrage.

Holland-La Plata Hypotheekbank.

jaar

..,._»

»..«"

Amsterdamsch Accountants-Kantoor
onder Directie Van
Mr. E. J. KOBTHALS ALTES.

en billyke voorwaarden.

pH. T. tot Expl. van Onroerende Goederen

BIJKANTOOR: Prins Hendrikkade IS'
Beserven f 3,609,814.43.

—
—

.

IVceuit gelden a

op Termün-rekenlng met een onderpand van 3 dollar
per sbare voor Amerikaanscbe Waarden.

laalschappij Bosch enDvin DE

.-

e? -

r

1 dag opzegging a (Bedragen tot / 25,000 zonder opzegging).
1<» dagen

met

Telegram-Adres «PLEXARILY, LOXBOX".

14489)

18. W. Blydcii-i.ein & Co.

____ F-T _£__
Amsterclani-lSotterclain.
’

BASILDON HOUSE, MOORGATE STREET, LONDON E.C.

OPTIES
CONDITIES

1'

;!

"
O A. S S O B

I

LIM i HIK HUIG, lil.
tegen lage premies

Be Twentsche Bankvereeniging
HOOFDKANTOOR: Spuistraat 140/144.
Kapitaal f 19,3 f2,83©.—.

Amsterdam.

Afdeeling

/«g. /«g

bijzonder gunstigeverzefeeringsvoorwaarde»
en tegen lage premïën.
(943)

\ i ORDERS

,

„Tesselschade

Toor m"n- To<>r rro'"'m'

'f

Eerste Blaa

Kcl_ciiing-(.oiirant met Rentevergoeding.
In- en Verhoop Wissels op Binnen- eu Buitenland. Vrceiutlc jluut, Coupons.
ItfSCHK.I_.I_O voor den C-BSC» o t ? Incasseering op Binnen- eu Buitenland.
12 SEPTEM l&ciswisscls en ('r cd_c ihrievcu.
ai. "-»
6B
"10 87 "9 26 S WOENSDAG 11 en DONDERDAG
" fi2 .
v««i QS
bbr, w
In- en Verhoop Kllectcii.
Sluiten van Prolongatie.'
(26677)
«^ Ee««
(2bid6)
■
■
gracht SO..
Uitzetten van _- . I<l «'it op Prolongatie met bewaring van het onderpand bjj de IwenlscJie 2rustMi>
Bewaring van Waarden.
Sale lleposlts.
Voorschotten op Fondsen, Goederen,.tegen Borgstelling;, Crediethypotheek of andere zekerheid
(Jrcdictcu aan handelaren en iudiistrlcclcn bij ha.eatue.-_ng CREDIE'I VMREENIGISd
_KT
Kenie voor 01__»0 KITO's.
Een Dag opzegging: 3'._pCt,Bedragen tot /öO.OuO zgn zonder voorafgaande opzegg. betaal*
Tien dagen
9H ■
Volgestort Kapitaal 0,000,000.—
.Reserve f 709.Ï0T.20.
Urle Maanden
3? \
'/.es maanden
3l a ,*
Opent Handelscredieten aan geaccrediteerde handelaars en Industrieelen. Ken
Jaar
_,*)
"" Incasseert en disconteert binnen- en buitenlandsche Wissels.
Hoopt en verkoopt Wissels op de voornaamste plaatsen van binnen- en buitenland.
*) Van den dag der opzegging af wordt j' pCt. minder rente vergoed.
,
,
:
Beleent Goederen, Ceelen, Cognossementen, Effecten.
—'■
Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten.
■ Verstrekt circulaire Hciscredictbrlcvcn en Rciswlsscls.
(039)
Verhuurt Sale-loketten ln hare brandvrije kelders.

-H
11
" tfi

:,SS :;_

- Avondblad. -
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i

De A msterdam-cho
Voorschotbank,

.

H. T. Albarda en Mr. J.L. ian Sloterdyck.

GEDEPUTEERDE

STATEK VAN ZEELAND
geven kennis aan belanghebbenden, datzjjn
uitgeloot en na 1 Januari 1907 ten Kantore
van den Betaalmeester te Middelburg en van
de Kasvereeniging te A msterdam zullenworden'
afgelost de Obligatiën in de Provinciale
geldlee n i n g e n r
van f 490.000 (1889), genummerd 4, 84, 155,
181, 301, 415;
van / 261.000 (1891), genummerd 5, 53, 65, 70,
71, 85, 88, 257 A en B;
van / 120.000 (1893), genummerd 34, 41, 42,
56, 99, 113;
van
200.000 (1898), genummerd 28, 64, .o,87:
van ten hoogste f 245.000, (1905), genummerd
7. 14, 47, 72, 80, 146, 150, 169.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
DJJCKMEESTER, Voorzitter.
KRÜSEMAN, Griffier.
(26797)
M-._f.lbübg. 7 September 1906.

’

I

BLAUWBÜRGWAL
gevestigd tedert 1863,

I

7,

verstrekt voorschot op Effecten,Koopmansgoederen,ruw en geslepenDiamant
Ontvangt gelden la deposit» £s_3n
I vergoeding van rente.

I

I
I
I

6K______l ___BB________E_____B

(26788)^

Adjünct-CoKsßedacteür.
Sollicitanten

naar de betrekking van ai

junct-commies-redacteur ter secretarie der g .
meente Utrecht, aan j.welke betrekking eene

jaarwedde verbonden is van

1800,

1200—f
hunne op zegel ge'
stelde verzoekschriften aan Burgemeester
en Wethouders dier gemeente in te zenden

WOrdea uitgenoodigd

’

f

J'

vóór 23 September Ï000.
Vereischt wordt het bezit van den graad vaft'i 1
in de rechts- of in de Staatswetenschapdoctor
Chemisch INGENIEUR te Hannover
Zjj, met wie door Burgemeester en Wethouder»
gediplomeerd, Jtockt eene hem passende persoonlgke kennismaking wordt' gewenscht,'
betrekking hier of in 't buitenland.
zullen daartoe nader worden opgeroepen.
Brieven franco worden ingewacht onder Nr.
Do Secretaris der Gemeente Utrecht,
1335, aan den Kon. Boekh. van M. M. COUVéE
I. BOOL.
(26283)
'
te 's-Gravenhage.
(25867)
Utrecht, 30 Augustus 1906.
i

' "*

■*_

Een

De Heer en Mevrouw LOMAN—
LÜTKEMANN hei vatten morden hunne
Solo-zang- en Muziektheofielessen.

Adres: 86

Jan Luykenstraat.

_

-*

Positie gezocht, door een Jongen Mai.
waar vooruitzichten bestaan.
Net JONGMENSCH, 20 jaar, bekend met <W
moderne talen en in staat de beste referentie»
en borgstelling te verstrekken, zoekt een he«*
passende betrekking, waar vooruitzichten
bestaan, ook niet ongeneigd zich later in e .°"
bestaande zaak te associöeren, onversch_J _>
welke branche.
Br. fr., letter C.8.8., Alg. 44 ..Bur. NT.TGÖ]
& V _JU_ÏÏ(AB» _J_g&-4___
"'" _____Sl-

-

_

ALGEMEEN HANDELSBLAD vau MAANDAG 10 SEP T J-MBËB

AVONDBLAD.
Tweede

Blad.
Buitenlandsch Overzicht.

Ook de jongste rageeringsmededeeling in
Rusland, het program van Stolypin zooals
het wordt genoemd, heet. een voorgeschie-

denis. Het is weer ecu uiting, als meu de
berichten gelooven mag, die de Duitsche
Nlational Zeitung ontvangt, van het dualisme
dat in elke Russische regeeringshandeling
merkbaar is. Steeds wordt men weder
het dichterwoord:
,Zwei Sselan wohnen ach in meiner Brust...''
wanneer a__i aiet hoe een regeering poogt

herinnert aan

tegelijk hervormingsgezind en reactionair te
ziju. Op welke wijze die twee neigingen
hebben medegewerkt bij het opstellen van
Stolypin's program wordt aldus uiteengezet:
De Tsaar was diep getroffen door de aanslagen vau den laatsten tijd en vooral door
het vermoorden van generaal Min, pp het
perron te Peterhof.
Hij deelde aan zijn omgeving zijn plannen
mede: om de Doema snel bijeen te roepen;
generaal Trepof te ontslaan en Pobjedonoftzef
een lang verlof naar het buitenland te ver-

tiger worden, en meent het, niet langer opgericht, met uitsluiting van den pastoor.
De „Temps" v/ijst er op, dat de geloovials „qualité negligeable" behandeld te moeten
verwijt,
en niet ten onrechte, gen niets anders wenschen dan een oplosworden. Het
zwakheid
of onwil in het op- sing, die de voortzetting der godsdienstTurkije
aan
treden tegen de Griekscke benden; en daar oefeningen op wettige wijze mogelijk maakt,
de Oecumenische patriarch, de onmiddellijke zonder dat de bevelen van den Paus worden
oorzaak van allen twist, in Konstantinopel veronachtzaamd. Indien de geloovigen deze
woont, heeft het nog een aanleiding te oplossing, door alle redelijk denkenden Gemeer om Turkije verwijten te doen. Maar dat wenscht, vinden, zal de regeering er geen
dit alles aanleiding worden zou voor een bezwaar tegen maken. Er waar zoowel de
strijd op den Balkan, kan ik niet aannemen. bisschoppen als de regeering vertrouwen
Scherp veroordeelt deze diplomaat de schijnen te hebben op de vindingrijkheid
houding van den Oecumenischen patriarch; der geloovigen, om het vraagstuk op te
had deze zich, zooals zijn plicht was, op lossen zonder te kort te doen aan liun eerverzoenende wijze gewend tot den Bul- bied voor den Paus en hun eerbied voor de
gaarschen Exarch, om de bestaande var- wet, daar vertrouwt de „Temps", dat die
schillen uit den weg te ruimen, dan zouden oplossing zal worden gevonden en zal worde toestanden in het Orthodoxe Oosten veel den aanvaard.
beter zijn. Op hem valt de schuld voor
Hetgeen iv het belang zoo van Frankrijk
alle moeilijkheden, die in den Balkan kunnen als voor den godsdienst van. millioenen
ontstaan....
Franschen te hopen is.

De

scheidngsweitn

Frankrijk.

Zuid-Afrika.

Maar om op het feestvieren terug te
In de eerste plaats Leeft men telkens gedurende de laatste weken terugkeerende corpsen der vrijwilligers, die ï'n
de Aatalscke rebellie gevochten hebben,
feestelijk ingehaald. Al was de feeststemming eigenlijk een beetje gewild, ,de dagbladen verwelkomden elke afdeeling niét
steeds nieuwe extase onder het welkomgeroep van „Bravo. Helden!"; de vrienden en
kemiissen der vrijwilligers ontvingen hen
toch feestelijk aan 't station, begeleidden hen
overal waar de „helden" maar heen gingen
en de whisky vloeide in stroomen!
Dan is men aan het beraadslagen over de
viering van het twintigjarig bestaan van „de
Band" als eon gouddistrict. Eigenlijk had
dat verleden jaar reeds moeten plaatsvinden,
want men dagteekent het begin der industrie,
die de Rand tot groote welvaart bracht, van
1885. Enfin, dat zullen we maar over
't hoofd zien, zulk een kleinigheid immers!
De „Baud Daly Mail" zal een souvenir
uitgeven bevattende de geschiedenis vau
„de Band" met „herinneringen van de
„oudste" goudzoekers, schetsen van de eerste
huizen etc." De vereeniging der „Band
Pioneei _" zal hare modewerkinging verleenen,
„kortom men zal dien 20steu verjaardag wel
feestelijk genoog herdenken.
Lest best. In deze opsomming der feestelijkheden waaraan wij ons hier tebuiten gaan
en zullen gian, hebben we tot 't laatst bewaard
dat feest, dat uitsluitend door de Hollanders
te Pretoria eu hier, zal gevierd worden,
nl. den verjaardag van H. M. de Koningin.
De mailbladen brachten ons deze week de
berichten over de crisis in H. M's jongste
ongesteldheid en beseffende aan welk gevaar
Hare Majesteit en indirect allen die Haar
dierbaar zijn
eu daaronder durven wij
elk Hollander, hoever ook van het Vaderland
verwijderd, rekenen
wederom ontsnapt
zijn, zullen wij den 31sten Augustus met
dubbele dankbaarheid en vreugde vieren. £j
In Pretoria zal men alleen een kinderfeest
honden en collecteeren voor een liefdadig
dsel, aangezien in de hoofdstad meer landgenooten tengevolge van de slechte tijden
en behoeftige omstandigheden verkeeren,
dan hier. Consul Knobel zal verder een
receptie houden.
Het vereenigingsleven onder deHollanders
te Pretoria heeft zich in den laatsten tijd
sterk ontwikkeld en de heer Knobel gaat
komea,

- Tweede Blad
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beien zin des woords. Wie ooit in Lausanne
de nieuwe wandschilderingen van het hooggerechtshof gaat zien, die zal onmiddellijk
in ecu der symbolieke figuren de heldengestalte van De Meuron kunnen aanwijzen.
Een kop, zooals Horier ze teekent met felgeslagen lijnen; lijn eu relief overal. Een
gelaat vo! leven en kleur, een model par
excellence voor de kleuren-kloddei. van een
Aniict. Zoon man, zoon voorzitter.
Met g.nn woord te veel en geen woord te
weinig stelde hij zijn reglement van oide
voor.'Ecu ieder kou Iv de 'taal van zijn land
spreken, ei zou wèl iemand te vinden zijn,
die dat wiids vertaUa. De sprekers werden
verzecht naar de tribune te komen. Ook
diende vooraf de naam genoemd; als iemand
iets belangrijks gezegd heeft, wil men graag
weten wis hij is; met zoon man houdt men
graag verder!: relaties. De sprekers mossteu
kort en bondig zijn; niet uit het oog verliezen, dat het hier een internationaal congres
gold. Later, tijdens de besprekingen, kregen
bskende langpraters al vóór zij begonnen
een betcckcnisvolltn blik van de wijd-opene
oogen. Zijn verlangou om amendementen
geschreven bij het bureau iv te leveren,
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vernieuwd te zien ook voor reeds bewoonde
(oude) huizen, telkens als zij van eigenaar
wisselden. Volgens de meerderheid ging dij
ochtei te ver.

Een uiterst levendig debat ontspon zich

over een der conclusies, waarin sprake waa
vau bet verleenen van hulp door de gemeente aaa sommige huiseigenaren, om da
noodige verbet 2ringen aan te brengen. Een
uitra-individuaüst maakte het den congresa
tamelijk moeilijk; overigens een
govat en aangenaam spreker, slaagde hij
erin de discussies lang op te houden, 't Was
trouwens een belangrijke vraag.
De opmerking werd gemaakt, dat huiseigenaren een soort van industrieelen o£
handelslui zijn. Zij beoefenen de verhuurindustric eu hebbeu evenmin eenige aan-

spraken op gemeentelijke ondersteuning of
hulp als andere beroepsmenschen wien heit in de wereld gaat. Laten zij een bond
slichten en zichzclven helpen. Er werd een
voorbeeld gesteld. Een slachter koopt van
een boer een koe op voorwaarde dat ket,
beest gezond is. De boer gelooft dat het dier
zonder gebreken is en levert het naar
het slachthuis. Daar blijkt de koe na slachting voor verbruik ongeschikt wegens tuberculose. De slager betaalt de koe niet; da
boer lijdt een groot verlies. De gemeente
vergoedt den boer zijn beest niet. 't Is precies hetzelfde met den huizenhandel; op welken grond wordt nu den een wel, den ander
geen hulp verleend?
Stemme.! uit het congres antwoorden, dabei hier een algemeen welzijn geldt. Maar
bij de koe dan. De Parijsche gezondheidschef meent de oplossing gevonden te heb-,
ben. De wetten veranderen, worden stren-:
ger; verbieden of keuren thans als ongezond af, wat eenige jaren geleden nog geduld werd. Ergo de wet, d. i. de gemeenschap, heeft hier iets goed te maken. Daar
sprong de individualist op, en haalde het
geval aan van een fabrikant, die door de
wet tot een hervorming van zijn bedrijf, tot
het aanschaffen, van verbeterde machines,
verruiming van zijn werkplaats gedwongen
wordt. De Parijsche heer Juillerat verklaarde zich geslagen.
Een van de afgevaardigden der _!e_n«;
Amerikaansche republieken maakte van het
doode punt gebruik, om in den breede (naar
aanleiding van het koeien-voorbeeld) to
gaan vertellen, hoe te zijnent de veekeuring
geregeld was. En toen hel congres uit zelfrespect den man maar niet in de rede viel,
n halvemaar door liet praten ovei
b hier om do gezondbren, waa.
van
ii handelde, toen trachtte hij -',
nog een vervolg te geven over de behandeling vau dolle honden of miltvuur bij paarden. Met twee woorden on oen zwenking van

De tweede conferentie der Fransche bisJohannesburg, 20 Augustus.
schoppen over de uitvoering der scheidings( Van onzen gewonen briefschrijver.)
wet, in verband niet de Pauselijke EncyHet begint nu aardig op de
cliek, is gesloten. Naar de Temps" ver- voer de nieuwe regeering aan verkiezingen
snoeide merkbaar oen anders wild-uoorschjcte
en.
tenden praat-draug.
neemt, is liet besluit der bisschoppen ge- als het congres van „Het Volk", loopen
dat eerstweest : den statusquote handhaven, eu daags bijeenkomt, besluit de
Het woord was aaa den heer Filassier van
nieuwe conParijs, doctor i:i de geneeskunde en in de
ook na 11 December de godsdienstoefenin- stitutie (die intusschen
nog slechts in va
rechten tevens. Deze man
het gevai was
gen gewoon voort te zetten, in afwachting omtrekken bekend is) te
aanvaarden,
om
geweldig-interessant
wat
het
regeering
sloeg
de
za!
doen.
ledere
record van
bisschop
een
kabinet
in
de
derhalve
deel
te
vrijzinnig
nemen aan de verkiezingen
leenen; en om
alle snel-spreksrs. Als slagregens die uit
zal den tegenstand tegen de wet in zijn voor Parlementsleden, dan zal 't voójT
ministerie-Stolypin
het
aan
'
"
fc
van
plaats
't
diocees regelen, naar gelang van den toe- hoofdcomitó dringend noodig
vier buien te gelijk neerslaan, zoo vielen de
bewind te voeren.
worden
een
stand
de
middelen.
In
en
van
beschikbare
woorden bij duizenden uit zijn klapperenden
de
keuze
te
gaan
Tsaar ais een
doen voor eventueele canDit alles beschouwde
elk
aal
dat
worden,
geval
zorg
gedragen
er
didaten.
mond. De Meuron viel hem in de
hervormingen.
liberale
krachtige
inleiding tot
11 December slechte zeer
op
de
kerkekassen
stort-rede; I'arijzenaars-pur-sang klaagTot
tegenstand
nog
van
de
toe
heeft
op
echter
den
men
zich
van BoerenHij stiet
bedragen bevatten.
den, dat zij niet volgen konden; de
zijde met prijzenswaardige ingetogenheid
grootvorsten ; vooral Nikolaas Nikolajewitsj geringe
Dit
de
van
De
mgr.
stellingen
zijn
stenograaf brak zijn potlood in twee
meende, dat er slechts één middel bestaat Cabrières, den bisschop van Montpellier, weerhouden van het noemen en bespreken
van
stukken
eu smeet ze nijdig onder tafel. Het
namen,
maar men moet daar nu toch
om den toestand te verbeteren: de militaire
meest
intransigente
een
der
van
het
leden
niet
ratelde
voort.
lang
te
meer
Het ratelde steeds sneller
mee wachten, aangezien
dictatuur. En voor het dictatorschap noemde Fransche episcopaat, doch geëerd bij zijn
voort.
Meuron
maakte de ernstige opin
de
De
Ignatief.
drukte,
generaal
zenuwachtige
die vlak voor
deze grootvorst den grijzen
om
den
ernst
overtuitegenstanders
zijner
verkiezingen
merking,
congres moeite had den
haar
zal
dat
het
zoon
waarschuwde
de
heerschen,
De keizerin-moeder
aanspraken
van zijn karakter en van degelijke maar bescheiden personen
waardigheid
de
volgen.
De
heer Filassier remde
gingen,
spreker
een
te
de
van
liberale
gevaren
eveneens voor
over
even, stiet zoo iets uit als : is geen sprake
staatkunde, die zou beschouwd worden als de eigenschappen van zijn geest. Hij mist 't hoofd zouden kunnen gezien worden en
minder bekwamen schreeuwers de voorkeur
van —en rende verder. Dan opeens werd
"en toegeven aan de eischen der terroristen. slechts de buigzaamheid, die verzoeningsmaakt.
gezinden
gemaakt. Een seconde maar zocht de
V
halt
„De
gegeven.
olkstem" dringt er in een
Onder dezen invloed kwam het tweeslachDe „Temps" vraagt, of het congres der hoofdartikel op aan vooral deskundigen op
razende man den aanvang eener nieuwe getige manifest tot stand, dat van_ beide stemdachten-keten, een eindelooze keten. Vermingen de sporen draagt, en dat juist daarom bisschoppen, door zijn intransigente voor- elk gebied te verkiezen met het oog op het
geefs gehoopt
hij snelde weer voort in
in Rusland niemand bevredigt, de rechter- stellen aan te nemen, niet juist den weg te kiezen ministerie.
Volgens het parlementaire stelsel toch worheeft opengelaten voor latere tegemoetRolauds-tempo. De congressisten keken
■ijde zoomin als de linker.
koming.
den de ministers uit de meerderheid van
elkaar aan of er een heel angstig gevaar
op
Want
daartoe
zal
het
toch
moeten
het
komen,
de
regeering
krachtig
poogt
genomen
dreigde. Er heerschte een spanning-stemInmiddels
Parlement
en wijst men uit de
de stemming in de agrarische gouvernemen- zegt dit blad. Reeds hebben eenige bis- minderheid de oppositie de deskundigen daarin waardig voor.
ming als bij wedrennen van wielrijders, die
ten invloed te oefenen. Dat de eerste Doema schoppen zich voorgesteld, een audiëntie te aan die bekwaam genoegzijn het bestuursbeleid
Professor Mulder, voorzitter der Neder- maar steeds langs de baan vliegen. Toen
zoovele radicale elementen bevatte schrijft vragen bij den —duister Briand, ten einde van elk der ministers op afdoende wijzen te landsche vereeuiging vierde dezer dagen opeens
't werd stil. 't Leek of er een
da regeering toe aan de ontevredenheidonder van hom te vernemen welke plannen do critiseeren. Dus behoort men mannen tot zijn 25 jarig huwelijksfeest op zeer feestelijke groote leegte in je hoofd sloeg. De spreker
de boereu. En zij verwacht, wanneer die regeering heeft voor de toekomst.
candidaten te hebben die goed bekend zijn wijze. Ook heeft mevrouw Moor—Kapteyn boog on had gezegd.
't
zij met landbouw, veeteelt, mijnwezen) onlangs eene lezing gehouden over
voor
de
aanstaande
verkieontevredenheid
Deze bisschoppen zullen dan aandringen
Wat z&l ik in 's hemelsnaam van die voorzingen kan worden verminderd, dat de boeren op wijziging van art. 8 der scheidingswet, publieke financiën etc. Hierop laat het blad Nederlandsche Vrouw als Schrijfster". „De dracht na-vertellen . Ik heb gezegd, wat
meer behoudende afgevaardigden naar de welk artikel bepaalt, dat geschillen tusschen volgen: „En op het Hoofdcomitó zal de
er van te zeggen valt; voor de rest moge
Doema zullen zenden.
mij vriendelijk verontschuldigen.
de „associations cultuelles" zullen worden zware taak rusten om zorg te draden dat
Dezelfde heer E. P. Solomon, die een pan- men
De eerste oekase over de toewijzing van onderworpen aan de uitspraak van den ieder van deze onderdeelen vaa
Tijdens
de discussie, die volgde naar aan- zijn groote oogen maakte De Meuron een
staats-be- maanden geleden een belangrijke politieke
apanage-gronden aan de Boeren zal binnen Staatsraad. Zij meenen, dat hierdoor de moeiïng behoorlijk in een of meer,
van
in druk rondgedeelde conclueinde aan deze kalveren-rede.
leiding
der rede in de voorstad Braamfontein hield,
enkele dagen, naar uit Petersburg wordt ge- concessies, die in art. 4 der wet aan de kerk candidaten van „Het Volk" zal verpersoonIntusschen zat men nog altijd mot de conpaar
een
storm-resteu
sies,
nog
spoelden
meld, " worden opgevolgd door een tweede zijn toegestaan, worden opgeheven. Zij zou- lijkt zijn"'. Verzuimt het Hoofd-Comité leidde deze week een vergadering van voor aan wal. Spreker bleek behalve een voor- clusie in het moeras, toen een paar aan't meerendeel Afrikaners in 't naburige
oekase, waarin bepaald zal worden dat ook den bepaald willen zien, dat bij het ont- hierin zijn plicht te doen dan zou
cd ding
de Fordsburg. Hoofdzakelijk zei hij hetzelfde stander vau onteigening en woning-toezicht, wezigen voelden, dat een m
de staatslanderijen aan de boeren zullen staan van zulke geschillen de
gekomen
immers
om
Boerenpartij,
gevaar
liep
ondanks
Men
was
getalsterkte
ook een aanhanger te zijn van snel en geuitspraak van
eupartijverkocht worden. De staat bezit in de 46
tucht (waarover Sir George Tarrar zich op deze tweede vergadering, alleen liet hij makkelijk recht voor dergelijke gevallen. iets definitiefs te bereiken; trad de
den bisschop beslissend wordt verklaard.
gouvernementen van Europeesch Rusland
uit over de Chineezenmeente niet helpend ter zijde, dan gebeurde
Minister Briand heeft zich dadelijk bereid zoo bewonderend heeft uitgelaten.) toch niet zich uitvoeriger
dan
toenmaals en de inmiddels Gewenscht wordt een regeling waarbij de
quaestie
4.2 millioen desjatinen bouwland. Met de verklaard dien wensch
opgewassen
blijken
tegen
eèn
er niemendal. Het grootste deel der huisom
een
wet
dat
nieuwe
eerst
gebouwen
onderhoud in
voorschrijft,
tegenpartij, afgekondigde Constitutie gaf hem ook aanin de vorige week ter beschikking van de
,èl
beschikkende
eigenaars van dergelijke perceelen zijn
te
over
een
zeide
:
voldoenden
een
verlof
van
de
betreffende
autoritei„Ik
willigen.
Hij
ben minister van
staf leiding tot eenige nieuwe beschouwingen.
na
Boerenbauk gesteld apanagegoederen en* anparlementaire
De
menschen. die amper leven kunnen van '
deskundigen.
en
ten
zullen
bewoond
worden.
Enkele
mij
gegrondheid
mogen
dus verplicht de leden
dere particuliere bezittingen om verkocht te eeredienst acht
De kern van zijn bemerkingen de Chineeien
!
van
deze
vrees
erkennende
vinden
we
toch
der
te
ontvangen
dergelijk
en te hooren
verlof de krotteu opbrengen.
geestelijkheid
worden aan de boeren, zal door dit besluit
betreffende was: De Chineezenquaestie in aanwezigen wensekten een
een
dergelijk
ingrijpen
vau
het
Hoofdmij
wat
zij
zeggen
te
hebben."
het beschikbaar gestelde gebied stijgen tot
haar phasen moet aan de bevolking van
Comité niet geheel gewenscht. Niet een al
Hij verklaarde verder, zich te verwonderuim 10 millioen desjatinen of plm. 9 pCt.
land overgelaten worden, daar eenige
ciit
partij van specialisten, doch mannen, die
bemoeiing van de regeering in Engeland
van het thans in handen der boeren zijnde ren over het bericht, dat de bisschoppen een op elk gebied de belangen
van hun land
intransigent voorstel hebben aangenomen.
inbreuk op de rechten en e _n verdachtgrondgebied.
kunnen verdedigen, zullen het Afrikaansche een
Evenals
er
is
gelegenheid
voor
„accomodcmaking
van de waardigheid, eerlijkheid en
yan de FiliaalinriclitiDg te „msterdam van ttet Konißkl. Nederl. MeteorologiFc!) Instituut
De regeering wil dezen maatregel snel
avec le ciel", bestaat er kans op volk het verste brengen in den politieken bekwaamheid (om zich zelf te regeeren) van
doorvoeren, opdat de boeren voor de aan- mentaovereenkomst
Maandag IO September (8 u. T-.ro.'t
strijd tegen Jingo en mijnmagnaat.
met den Paus. Geen endie bevolking zou zijn. Wanneer de uitstaande Doema-verkiezingen voldaan zullen een
lating van Winsten Churchill (de Constitutie
zijn; zij hoopt daardoor een belangrijke wijzi- kele zinsnede in de wet gebiedt den geesteAl weetmen dusnogniet eensmet welke mande
zijn
leden
te
van
lijken
„associations
besprekende) dat geen wet, die eenige conditie
ging in de samenstel]ing der Doema te verde Boerenleiders den verkiezingscultuelles". Zoo bisschoppen en priesters schappen
van
arbeid of huisvesting van een gekrijgen^*
strijd zullen voeren, toch is men al druk bezig dwongen
een middel willen zoeken om de wet te aanaard insloot, toegestaan zal worden profeteumantel om te hangen en te voor- den,
zonder
vaarden,
persoonlijk
tegendirect
in
beteekende
de tegenwoordige
De Hongaarsche minister van onderwijs,
spellen aan wie de leiding van de eerste ver- wet, die de invoerdatvan
komen
spraak
te
met
de
pauselijke
bevelen,
in
graaf Apponjü, heeft te Jasz-Berény voor
antwoordelijke regeering zalopgedrgen wor- dit land toestaat ingetrokken Chineezen
kon
het
zou worden en
gevonden
daartoe
middel
worden
zijn kiezers een redevoering gehouden, waarin
is
Vrij
algemeen
den.
men het hierin eens
hij de politieke grondslagen van de Hon- doordat de leden eener kerk of gemeente dat sir Richard Solomon waarschijnlijk de d,t de Chineezen, die nu hier ziju, kouden
als vrije arbeiders
zich aaneensloten, maar zonder den pastoor,
dan beschouwde
gaarsche regeering uiteenzette.
zal worden. Men spreekt biy ven
eerste
Premier
als
dit
hij
„Bij de kabinetsformatie", zoo zeide hij, tot een vereeniging, om de uitoefening van ook veel over een coalitie-ministerie, hetgeen deeling een publiek gevaar en een benavan de blanke arbeiders in dit land.
„moestiedere zelfzuchtige gedachte achterstaan den godsdienst mogelijk te maken. Zulk in verband met het noemen van Solomon's
was
de plicht van de Regeering ervoor
Het
een
zou
vereeniging
zijn;
wettig
bij het vaderlandslievende plichtgevoel; maar
zij kon naam aannemelijk is, aangezien het met hem
te
dat zij, die de Chineezen invoerden,
zorgen
zich
tot
den
wenden
pastoor
en hem mededaarom is het niet te verwachten, dat de
als premier wel daartoe komen moet, want hun plicht zouden doen en
alle
deelen,
wegloopen voorder
dat
zij
Kossuth-partij,
zij
mogen
leden
dan
materieele midde- hij heeft geen partij achter zich. Sir Richard
daar hij (spreker) aan deze deserties
komen,
een offer hebben gebracht toen zij een len voor de uitoefening van den gods- Solomon
is een geheel onbetrouwbaar indiministers-portefeuille
aanvaardden, hun dienst tot zijn beschikking wilde stellen. vidu, die al heel wat overtuiging (!) achter alle misdaden toeschreef, die door de Chineezen bedreven worden. De wet moest
beginselen hebben verloochend. De prac- Zcu de bisschop den pastoor kunnen ver- den rug heeft. Hij was ecu
voor- zoo veranderd worden, dat
van
de
oordeelen,
mynen aandie deze aanbieding aannam?
tijk bewijst, beter dan elke theorie, dat de
invoerders van de Chineezen, be- sprakelijk geho_den konden deworden,
dualistische grondslag der monarchie onvol- En wat zou de Pau. er tegen hebben ? vroeg naamste
door
hoorde tot het groepje, dat de voorgenomen hen die persoonlijk of in hun eigendommen
doende is en niet in staat, de wenschen der de minister.
wijziging der grondwet (nooit tot stand ge- getroffen werden
natie te doen verwezenlijken. Wij hebben
De „Temps" teekeut hierbij aan: Minisdoor de Chineezen.
er door trachtte te voeren en is
komen!)
komende, viel eprekér
daarom een voorloopige regeering gevormd, ter Briand wil den openbaren vrede
Tot
de
constitutie
en de verder een groot Kaffervriend!
omdat wij op den engeu grondslag, die vrijheid van gedachte
de instelling van een Hoogerhuis aan, want
handhaven. Hij is
als
't recht kreeg besluiten af te stemtusschen coalitie en kroon bestaat, geen voor een overeenkomst en
hij gaat in zijn
't Is al lang in de pen geweest en met men,hetdie door de vertegenwoordigers
groote resultaten kunnen verwachten. Maar verzoeningsgezindheid
van het
zoover, der geestelijk- allerlei draaierjje manieren heeft men het volk
dit tegen de
wij zeggen daarom nog niet: „ Après nous le heid het middel aan de
zou
waren,
goedgekeurd
willen verzoenen met het idee van grondbeginselen van een verantwoordelijke
déluge". De regeering zal integendeel alles den geest der encycliek hand te doen, om publiek
in
een vereeniging van Natal me 6 Transvaal. Regeering indruischen.
overeenstemming
doen om de natie te versterken en de toe- te brengen met de eischen der wet. Maar Plannen te over ziju in. voorbereiding en
standen te verbeteren. Er is geen enkele hij herinnert er tevens beslist aan, dat hij men schrijft zelfs vau Eugelsche zijde aan
grond om te verwachten, dat de kroon de zijn taak, de uitvoering der wet
te verzeke- Botha en Smuts het plan toe ook den Vrijeischen der oüafhankelijkheidspartij steeds ren, zal nakomen.
staat in te lijven. Op 'toog lijkt natuurlijk Intern. Congres voor gezonde woniugs.zal blijven afwijzen. Want de grondstellingen
Morgen zal te Rambouillet een bijeen- de 'samensmelting van Transvaal en Vrijtoeslandeu.
dezer partij zyn niet in stry'd met de _e- komst yan den ministerraad gehouden wor- staat veel logischer en aannemelijker, te meer
II.
palingen der Pragmatieke Sanctie; en de den, waarin de regeeringspolitiek ten aan- daar Natal tot over de ooren in de schuld
band door dit edict geknoopt zal hechter zien van de uitvoering der scheidingswet zit en wij hier in 't Goudiand ook al genoeg
Genève, 7 September.
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voor kleine verbouwingen hebben zij geen
aiiddelen; een bond van dezulken is al even
onvermogend om iets te doen als elk voor

sich.

De inleider betoogde, dat hij bovendien
gedacht heeft aan schenking van
groote of kleine sommen. Hij stelt zich de
zaak zóó voor, dat do gemeente afzonderlijke z. g. gezondheidsfondsen ter beschikking van deze huiseigenaren stelt. Uit deze
fondsen zullen voorschotten verstrekt worden onder zekere bepalingen en voorwaarden, tegen geregelde afbetaling. Zoo wordt
het mogelijk de menschen te bewegen tot
reparaties, dio zij in éénmaal niet kunnen
en daarom niet uitvoeren.
In dien geest werd met meerderheid van
stommen het voorstel aangenomen.
eenmaal en nu voor het laatst, want
:1c heeren slopen de een na den ander weg,
een politieke storm opsteken. Voorgesteld werd : de uitvoering der gezondheidsvoorschriften op te dragen aan een „zelfstandige commissie", 't Was een treurige
gebeurtenis van verschillende zijden te hooren verzekeren, dat in Frankrijk en in België uitstekende voorschriften en maatregelen
maar niet kunnen uitgevoerd
aan
worden. Klaagt men over deze toestanden
bij den burgemeester of bij de leden van
den Gemeenteraad, dan komt immer het-

niet

—

zelfde antwoord: „Wij kunnen niet; wij
willen wel. Wij zijn aan onze kiezers gebonden. Maak ons vrij van deze verplichtingen
<>f bescherm ons tegen onze vrienden."
Daarom wilde het congres „een zelfstandige, onafhankelijke commissie. Men zocht
naar een passende omschrijving, beperking
en volmacht. Een der Fransche afgevaardigden wees er op dat men zich op
gevaarlijk terrein, inmenging in de
wettelijke regeling van andere staten, ging wagen. Elders, waar dergelijke
ongezonde politieke verhoudingen tusschen
kiezers en gekozenen niet bestaan, daar zal
men vragen : waaraan ontleent deze gezondheids-commissie haar mandaat, tenzij in de
benoeming en handhaving door de gestelde

Autoriteiten t

Eindelijk werd een oplossing gevonden in
omschrijving: „eene commissie onafnankelijk van een plaatselijke regeering".
een tikje van zijn potlood verklaarde
De Meuron de zitting voor gesloten.

Het

Kroniek.
Buitenlandsch
vluchtelingen uit Rusland
aantal

neemt steeds toe en heeft een tot nu toe
pngekende hoogte bereikt. Naar Duitschland
komen er dagelijks, via Ruhleben, meer dan
Ï000, die aan do overzijde van den oceaan
«jen nieuw vaderland willen zoeken. In speciale treinen worden zij gebracht, naar Hamburg en Bremen, waar zij de zeereis aanvaarden. Onder de Joodsche gezinnen zijn
er vele zonder een volwassen mannelijk
hoofd. De meeste echtgenooten en meerderjarige zonen zijn vermoord.
De boeren in 't Russische binnenland bemeer tot het in brand
merken zich niethuizen
der landeigenaars,
en van de
maar hebben er thans iet3nieuws op gevonden om het der regeering lastig te maken.
Te Djalgny (gouvernement Stawropol) hadden vijf boeren zich laten aanstellen tot
agent van politie. Daarop werd door twaalfhonderd boeren een vergadering gehouden,
irin het besluit werd genomen, om aangezien de landelijke politie tot taak heeft
paal en perk te stellen, in het belang van
ric eigenaars en de regeering, aan de gewelddaden der uitgehongerde en verdrukte boeren, aan lieden uit den landbouwenden
stand te verbieden dienst te doen bij de politie, op straffe van verlies van hun aandeel
in den gemeenschappelijken grond ( mir')
en dan uit hun woonplaats verjaagd fe
worden. Ook de soldaten uit den boerenstand, die hun medewerking verleenen bij
het dempen van opstanden, zullen hun aandeel aan den grond verliezen en na afloop
van hun diensttijd niet meer toegelaten worden in hun oude woonplaatsen.
Het voorbeeld van Djalgny heeft navolging gevonden. In tal van plaatsen werd
een soortgelijk besluit genomen. Het gevolg
zal zijn, dat gevallen van dienstweigering
steeds talrijker zullen worden, daar de buren, die, met of tegen hun zin, bij de politie
of het leger dienen, niets minder gaarne
gullen verliezen dan hun recht op den grond.
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Jezuieten vooraf geen overleg wordt gedezen steen en het legerkamp van Bunzelwitz de overtuiging zal overgaan op het pleegd. Toen Pater Wernz zijn verkiezing
Pruisische volk, dat, als wij ook eens in werd medegedeeld, zeide hij: „Dömine,
een dergelijken toestand mochten komen, non sum dignus, maar de wil van God en
wij, zoo God wil, ons ook op denzelfde wijze St.-Ignatius geschiede". Na afloop der verdaaruit zouden redden, door op Hem te kiezing begaf het geheele conclave zich naar
vertrouwen, maar ook door innig verbon- de kerk, waar de kiezers den nieuwgekozen
den te blijven en de gaven, die ons ge- generaal hulde brachten.
Over den uitslag laat de „Tribuna" zich
schonken zijn, tot het uiterste toe te gebruiken en bovenal door samenwerking in aldus uit: Deze verkiezing is geheel en al
liefde tot het vaderland. Dan bestaat er in overeenstemming met de thans in het
geen vrees voor de toekomst van ons land Vaticaan heerschende denkbeelden. De Jezuïeten hebben hunne voldoening te kennen
en volk.
willen geven jegens Duitschland, dat zijn
poorten voor hen opent, terwijl men hen
De bakkersstaking te Bordeaux is geëindigd. De werklieden hebben hun zin gekre- uit Frankrijk verjaagt. De verkiezing is
gen ; ze zullen bij beurten een dag vrijaf eene vijandige staatkundige betooging tegen
Frankrijk, in dien zin, dat voor de klerihebben en hun loon wordt verhoogd.
kalen al wat Duitsch is als vijandig jegens
De Fransche rnan.ciivres zijn geëindigd. Rrankrijk wordt beschouwd.
De minister van oorlog Etienne gaf ter
Verder deelt bet blad ten bewijze van
eere van de vreemde officieren een feest- Duitschlands wassenden invloed op het Vamaaltijd, waaraan de gouverneur van Parijs, ticaan mede, dat de Paus het plan heeft
generaal Dalstein en andere hooggeplaatste twee nieuwe Duitsche kardinaals te benoeFransche officieren deelnamen. Een rede- men.
voering van minister Etienne werd door
De Amerikaansche commissie voor het
den oudste der vreemdelingen, den Spaanschen generaal Suaroz Gonzales, beantwoord Panama-kanaal is eindelijk tot de overtuiging gekomen, dat slechts met behulp van
met een „leve president Fallières !"
Minister Etienne dronk in het bijzonder Chineesche koelies de doorgraving ondernoop den koning en de koningin van Engeland, men kan worden. Blanke arbeiders zijn in
en verzocht den aanwezigen Engelschen offi- dit moordend klimaat volstrekt onbruikbaar
cieren het vorstenpaar zijn eerbiedige hulde en de negers, die men aan het werk heeft
ever te brengen. Generaal French bedankte gezet, zijn ook al niet geschikt bevonden.
voor deze bijzondere hulde en was nu reeds President Roosevelt heeft daarom, ondanks
verheugd over het denkbeeld dat do Engelde heftige protesten der arbeiderspers, met
sche officieren eens in staat zouden zijn de koelie-leveranciers een contract gesloten voor
de levering van 2500 Chineesche koelies.
bewijzen te geven dat zij zeer getroffen waren
door de Fransche hartelijkheid en Voorwaarden zijn: leeftijd van 21 tot 42
vriendschap.
jaar, bekendheid met grondwerk, volkomen
gezondheid en herkomst uit een streek,
De algemeene vergadering der Britsche welks klimaat met dat van Panama overvakvereenigingen heeft met een meerdereenkomt.
heid van 210.000 stemmen (ongeveer ruim
Hoe echter deze daad van president Roo4 tegen 3) zich verklaard voor een samensevelt overeen te brengen is met de wet,
die den invoer van Chineesche werkkrachgaan der verschillende groote arbeidersbonden. Voorts werd besloten den len Mei ten in de Vereenigde Staten verbiedt, is
niet recht duidelijk. Wel heeft de heer
als rustdag te vieren, voor zoover dit mogelijk is zonder nadeel voor de belangen der Shonts, da voorzitter der Panama-oommisarbeidende klasse. Ondersteund zal een wets- sie, verklaard, dat hij het oordeel der eerste
voorstel worden, dat het parlementslid juristen in Amerika heeft ingeroepen en
zal indienen ten dat deze hem verklaard hebben, dat de inWard
een werkman
einde het feit strafbaar te stellen dat een voer van Chineezen voor de kanaalzone in
arbeider ontslagen wordt omdat hij tot een Panama r.-iet geldt, maar dan is het onvervakvereeniging behoort. Ook werd nog de klaarbaar, waarom wel de Dingley-wet in
wensch uitgesproken, dat een merkteeken die zone van kracht is en de Chineezenwet
worde aangebracht op alle waren die door niet.
leden van vakvereenigingen zijn gemaakt,
Volgens een ielegram uit Havana aan den
ter onderscheiding van die welke door nietleden en volgens het sweating-stelsel ver„American", heeft generaal Guerra vervaardigd zijn. Afgestemd werd met een klaard niets te weten van een wapenstilmeerderheid van ruim J der stemmen een stand, dio president Palma met generaal
voorstel van Ben Tillett tot instelling van Guzinan zou hebben gesloten. Guerra heeft
twee bruggen van den westerspoorweg, tuseen algemeen scheidsgerecht over arbeidsgeschillen met zeer Tuime bevoegdheden. schen Pinar del Rio en San Lnis, toebeHet werd vooral verdedigd in het belang hoomnde 'aan een Engelsche maatschappij,
van de vrouwen en kinderen, maar de meerin de lucht laten vliegen.
derheid achtte het bedenkelijk, dat de uitDe opstandelingen schoten op een gewaspraken van zulk een scheidsgerecht steeds penden trein met regeeringstroepen en
verbindend zouden zijn en gaf de voorkeur ammunitie en, zonderling genoeg, beantwoordden de soldaten het vuur niet, maar
aan het optreden der afzonderlijke .vakstoomden terug naar Paso ReaU
vereenigingen.:

—

—

Eenigo Britsch-Indiërs beginnen in Bengalen er rond voor uit te komen, dat
ze van het Engelsche beheer hun be-

komst hebben. De inlandsche „Bandemataran" zegt o. a. het volgende: „De
tijd is gekomen, dat we in het belang van
de waarheid, den burgerlijken vooruitgang
en de vrijheid van het volk, onzen Britschen
vrienden duidelijk zeggen, dat hoewel we
dankbaar zijn voor al hetgeen ze voor ons
hebben gedaan, voor hunne opofferingen
om ons hun juk lichter te doen dragen,
niet langer wenschen te dulden door hen te
worden geleid bij onze pogingen voor staatkundigen vooruitgang en bevrijding.
Hun gezichtspunt is niet het onze. Zij
trachten de regeering van lndië populair te
maken, maar passen daarbij een zuiver Britsche regeeringswijze toe. Wij wenschen een
autonoom lndië, geheel onttrokken aan het
Engelsche toezicht".
Het is Zaterdag op het congres voor Poolonderaoek te Brussel vrij heftig toegegaan.
Er werd gesproken over het benoemen van
een commissie, belast met het uitwerken van
een plan voor een internationaal Pool-onder-

zoek.

waren om de geweldige verbreeding en stijging van dit sonate-deel, met hoeveel overtuiging ook voorgedragen, imposant te doen
worden, maar belangwekkend was 't zeker
om het in de diepte ingezet thema a-d,
cis-b, fis-e, gis-fis te volgen in 'n aantal
Variaties, die ik niet geteld heb, doch die
met de kunstvolle veranderingen van materiaal ook veranderingen in muzikale stemming ons brachten : 'n rijkdom van vinding
en uitdrukkingsvermogen, waarvan Reger
ons telkens weer versteld doet staan. Dit is
geen oppervlakkige, door uiterlijken glans
even aangenaam aandoende orgelmuziek.
Kracht heeft zij in en door zich zelf. Als
Back's orgelmuziek. Van Bach's concert in
A. kl. t. gaf de heer Cornelis een zorgvuldig
licht en donker verdeelende, rhythmisch
duidelijke, nagenoeg geheel correcte wedergave. Hij deed zijn hoorders kennis maken
met een „bewerker", maar een die in het
voorbeeld (viool-sonate van Vivaldi) jong,
nieuw bloed wist te voeren: van den
Venetiaan heeft Bach, voor den vorm "der
compositie, geleerd, maar met eigen kunst
dien3gegevens aangevuld. Ja, in deze orgelbewerkingen is het oorspronkelijke, zoo heeft
Spitta meegedeeld, vaak merkwaardig door
Back uitgebreid. Het orgel was Bach's element bij uitnemendheid. Hoort de zinrijke
orgelstemmen in de Cantaten! Meer dan in
eenige andere begeleiding van den zang heb
ik den organist bij de aria's uit twee Cantaten gewaardeerd. Hierin hief de harmonie van orgel met zang ons tot 'n hoogte,
die in de liederen van Sckubsrt, in een „O
salutaris Hostia" yan Flégier of Gounod's
„Pater Noster" niet weer bereikt kon

worden.

Bach is gezongen door Messchaert.
Een bijvoeglijk naamwoord bij deze herinnering, die in het gemoed der vele, elkaar
bij den ingang verdringende bezoekers
der kleine kerk dankbaar leven blijft,
schijnt overbodig. Misschien heeft de
voordracht van net „Weichet, ihr tollen
vergeblichen Sorgen" nog meer indruk gemaakt dan die der eerste, uit de Cantate
„Ach wie flüchtig', maar wie zingt ze zoo
Messchaert na? Wat 'n genot, in de prachtig artistiek-intelligente opvatting van dezen
kunstenaar mee te gaan, en zijn stem, die
toch wel geluid van innigst zieleleven is,
te hooren nu in de frischheid en kracht van
den na-zomer, d. w. z. na den tijd van
rust. Wat 'n gloed heeft zijn zingen over
deze samenkomst in de kerk gespreid! Welk
'n weldoende warmte stroomde er in Schuzegen
berts „Kreuzzug". En diens als
'■
door
zijn
deed
hij
„Litancy",
neerdalende
gelijk
sobere gevoeligheïd'öiet ontroeren ?
het „O salutaris" en het „Onze Vader", in
Messchaert's zoo edel stern-timbre, mee deden bidden aller gemoed....
Dit is toch de uitwerking der kunst, niet
waar, dat zij onzen smaak loutert, dat zij
verreint, „verklaret". Daarom vereeren wij
haar, en de hoogbegaafden, die zoo ernstig
en trouw baar
dienen als Messchaert.
C"
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peuterige zwemend. Zijn Stilleven" (6) is daarvan een sprekend bewijs. Het ziet er zeer degelijk uit. zoowel wat betreft de compositie, ais
ten opzichte van kleur en vooral van stofuitdrukking. Maar uit al deze fraai gegroepeerde,
keurig geschilderde Louis XV-zaken is geen
mooi, immers geen treffend harmonisch, geheel ontstaan. Lofwaardige vlijt en vaardigheid hebben aan dit stuk aanmerkelijk grooter
deel. dan het geraffineerd sentiment, vol fijne
gracio en broze subtiliteit, dat men ineen geval
als dit roo gaanio klaar uitgezegd zou zien.
Dit bovenal hechten aan een op zich zelf verdienstelijke uitvoerigheid is meer gebrek van
zijn jeugd, dan een artistieke tekortkoming. Uit
landschappen en
andere werken immers
bloemstukken
blijkt dat hij niet van
nature een angstvallige vorf-en-penseelblokker is, maar wel degelijk een gevoelige
stemmingskunstonaar, die zich alleen nog
maar van academische herinneringen behoeft te
emancipeeren om tot zelfstandige productie to
komen. Deze tentoonstelling in haar geheel ge.
nomen vertoont naast» veel penibels en angstvalligs een overwegend element van distinctie : dat
is reeds zeer veel. De tijd zal denkelijk het tekort wel aanvullen. Portretten zjjn voorloopig
niet zijn beste aanbeveling. Wanneer ze niet van
wereldstadachtig, gewikst elegance-vertoon zijn
(zelfportret) vertoonen ze een absoluut gemis
aan psychologisohen diepgang, welk gebrek noch
door ordonnantie, noch door kleur wordt goedgemaakt. Maar er zijn fraaie landschappen vol
melancholisch© bekoring („De strijdhoef" 13 en
15), oen gevoelige romantische Maannacht"
(17), een vriendelijk bloemstuk (Rozen, 14) en
een door opstelling van de oude vrouwenfiguur
wel niet aantrekkelijk interieur „November
(40), maar waarin evenwel een mooie vensterdoorkijk op daken en schoorsteenen opvallend is,
In dit alles komt een ongewone aanleg aan den
dag. Wanneer deze schilder er toe komen zal
naar zuivere expressie te streven van zijn indrukken, zonder een verwarrend te-veel van
detailbehandeling dan zal hij ons eenmaal met
niet groot, maar beschaafd, waarlijk mooi werk
verblijden.
A. r. V«
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Heelpers.

Rotterdamsche Vereeniging
„Kunsten Nijverheid".
Deze tweede tentoonstelling van de jonge
vereeniging
de eerste was in Dec. jl. bij
Oldenzeel
toont vooruitgang. Zij draagt een
minder geprononceerd karakter van dilettantisme, in zoover verscheidene leden voor den
dag gekomen zijn met waarlijk toonbaar werk,
dat iets belooft.
G. Altmann is met zijn landschappen (o. a.
„Voorjaar" (1) en „Duinpias (2) blijkbaar een
ho_me arrivé" in het heel kleine dan, en dus
bij deze jonge strevers minder goed op zijn
plaat3. Zijn werk is in het bekende Haagscho
sohool-genre, eoowat op de lijn Gorter-Gruppé
c. s., en geeft dus geen aanleiding tot bijzondere verwachting, Pleizieriger om to zien zijn
de frissche buitenstudie „in 't Veenland" (17)
ca het „Stilleven" (16) van H. P. Groen; de
Dupont-achtige „Werkpaardon" van G. W. van
IJperen (50); een niet onaardig Gezicht op
Spaarndam" (9) van H. F. Boot; een wel knap,
maar wat rossig interieur „Lezende man" (34)
van W. t. Nieuwenhoven, en „Studies naar de
natuur met toepassingen" (31) van G. Ladagè.
Een bas-relief (11) van mej. R. v. Danteich
vertoont bijzondere quaüteifcen, die voorloopig
nog vreemd zijn aan de niet onknappe, maar
academische pleisters van L. Wensing. De leden
moeten maar moed houden, langzaam-aan strevend naar beter kunnen ze wellicht eenmaal bereiken, dat hun Vereeniging met onderscheiding wordt genoemd.
A. v, V.

——

Gustav Mahler komt hier, waarschijnlijk
Met de hervormingsbeloften !n Perziö reeds in October, de uitvoering zijner zesde dieToorop is van plan eenige ceramiekwerken,
hij zelf zal uitvoeren voor de St, Aloysius
schijnt het te gaan als in Rusland : practisch Symphonie
van welker eerste uitvoering kapel in de
nieuwe Sint-Bavo-kathedraal te
blijft alles bij het oude. De verkiezingen op het Toonkunstenaarsfeest te Essen wij
in
Haarlem,
voor de volksvertegenwoordiging hei-ben nog verslag gaven
zeli leiden in het Conoert- venhage te de fabriek Rozenburg te 's-Grabearbeiden, waarmee wel enkele
niet plaats gehad. De geestelijkheid heeft gebouw.
weken
zullen zijn.
gemoeid
(N. Ct.)
het ontwerp van den groot-vizier voor een
Naar wij vernemen heeft Mahler zijn
de zevende is nog niet
verordening op het vormen van een parle- achtste symphonie
WalburgshetrekZutphen.
De St.
ment verworpen en een eigen ontwerp ten gehoore gebracht ■«- onlangs voltooid.
Onze correspondent schrijft:
samengesteld, dat echter nog niet door den
Het orgel is thans teruggebracht naar de
Sjah is goedgekeurd.Tentoonstelling van N Nederlandsch-Indische plaats, waar het vroeger heeft gestaan, in
In een den 6en September gehouden verkunst in het Stedelijk Museum.
het schip bij het begin van den toren. De
gadering van industrieelen en kooplieden
schrijven,
noodige herstellingen aan de pijpen zijn onWij ontvangen het volgende
werd de houding der regeering sterk gederhanden en men hoopt tegen het einde
wij gaarne plaatsing verleenen:
laakt. Niettegenstaande de geestelijkheid waaraan
dezer
maand zoover met dit werk te zijn ge„Hedenmiddag kwam ik tot de allesbehalve
aanbeval nog eenige dagen geduld té heb- aangename
ontdekking, dat uit een patronenvorderd, dat ofschoon nog niet voltooid, het
ben, stcld. een zeer gezien koopman voor boek met gebatikte lapjes, hetwelk ter bezich- orgel toch bij den kerkdienst zal kunnen gew
dadelijk de bazars te sluiten. Vijf en twintig tiging ligt op de tentoonstelling, een lapje ver- bruikt worden.
menschen begaven zich daarop naar het dwenen was.
Men heeft nu een goeden blik gekregen op
„Do onderstelling ligt voor de hand, dat het gedeelte vloer, waaronder
Engelseh. gezantschapsgebouw met het doel
zioh de crypt
daar te blijven, tot de Sjah het ontwerp iemand, die gaarne het lapje wilde nateekenen bevindt. Mocht het altaar daarvan in stand
genomen
of
het
mede
naar
huis
bestudeeren,
onderteekend en den groot-vizier en eenige
Nu ia mijn vriendelijk verzoek, difc zoo zijn gebleven, dan zoude dat nu gemakkelijk
andere hoogwaardigheids-bekleeders, die als heeft.
spoedig mogelijk onder couvert te sturen aan kunnen blijken. Slechts drie zerken zouden
tegenstanders van de hervormingen bekend mijn adres:, „Stedelijk Museum te Amsteropgelicht behoeven te worden, om na ontstaan, ontslagen heeft.
dam". De tijdelijke eigenaar zou mij hiermede graving van den zich daaronder bevindenden
Intusschen zijn de bazars gesloten, en ten zeerste verplichten, daar ik, door hst ver- grond, de zaak tot klaarheid te brengen.
zoeken vele menschen hun toevlucht in het dwijnen van het lapje, dat een onderdeel van
De kosten kunnen niet groot zijn, maar
een uniek werk is, groote onaangenaamheden
Engelsche gezantschapsgebouw.
toch ontbreekt het daartoe benoodigde geld.
kan krijgen en dat kan, door spoedige terugZouden niet een paar honderd gulden te
Eenigen tijd geleden brachten de bladen zending, vermeden wordon.
zijn, om dit voor liefhebbers onzer
vinden
ligiedereen
leeren,
oog
om
te
„Juist met het
het bericht van een uiterst streng vonnis, gen
da boeken op de tentoonstelling voor een vaderlandsche monumenten zoo belangrijke
uitgesproken door een Japanscheu krijgsraad ieder ter bezichtiging; wel jammer, dat daar onderzoek te kunnen ondernemen 1 Zou niet
over twee zeeofficieren, zonder dat eigenlijk nu misbruik van gemaakt is.
eene vereeniging, of wel een met middelen
bloek, wat de mannen misdreven hadden.
„Ik vertrouw evenwel, dat do persoon in gezegend knustminnaar hier willen helpen?
Blijkens latere berichten waa de toedracht quaestie zijn fout wel zal willen herstellen door
lapje, dat voor hem nu
dezer zaak als volgt: Op 27 April 1904 had- terugzending van het
het
bezit er van voor mij
Rembrandt Jouderville?
waardeloos
is
en
den drie Russische kruisers het Japansche van groot belang".
Dr. A. Bredius schrijft in de N. R. C":
transportschip „Kinsjoe Maroe" in den
Amsterdam. 9 September.
„Dr. Hofstede de Groot schrijft den kop,
grond geboord en officieren en bemanning
L. LACOMBLé.
die dezer dagen to Leiden do tentoonstelling
gevangen genomen. De bladen brachten alkwam verrijken, aan Isaack Jouderville toe.
Mij komt die toeschrijving gewaagd voor. Ik
lerlei verdichte verhalen over den heldenGrand Thedatis.
ken
dat portret wel, waarop de valsche handgeen
moed der officieren, die,
mogelijkheid
Morgen (Dinsdagavond) zal het Grand teekening van Dou gezet was. En als men de
ziende, hun schip tegen de overmacht te verwegens generale repetitie
het photographie er na ziet, lijkt die toeschrijving
dedigen, „harakiri" hadden gepleegd. Zoo- Théatre,Septemberstuk, gesloten zijn; van
Woensnieuwe
zoo gewaagd niet.
als zulks in Japan gebruikelijk is, werden ze
wordt
de eerste voorstel„Maar de schilderwijze van dat stuk was
12
dag
September
na hun dood hoog gevierd, in rang verhoogd
Heel Amsterdam naar den anders. Het gezicht was glad geschilderd,
gegeven
van
ling
en met ridderorden begiftigd. Na het sluiBlijspel met zang, dans, coupletten het was zóó gedaan, dat men het desnoods
ten van den vrede keerden ze tot algemeene Harem.'!
Dou kon laten doorgaan.
in drie bedrijven en een apotheose, voor een vroegere
aan denkon, op de e e schilderij
verrassing naar hun land terug. Ze waren dus enz.
Wie
zou
er
het Fransch lout Paris au Harem, Dou te zetten ? De kop lijkt er op, maar zelfs
krijgsgevangenen geweest en de eerbewijzen naar
door O. P. T. Bigot. De muziek als het hetzelfde model geweest is dat gediend
bewerkt
vrij
waren aan onwaardigen verspild. Bij vonnis
is
dit
stuk
van verschillende componisten heeft (het komt mij niet waarschijnlijk voor),
van den krijgsraad werden ze derhalve ge- voor
is gearrangeerd door denheer S.Kinsbergcn, dan zou dat nog geen bewijs zijn, want Remen
degradeerd en uit het leger verwijderd. Dat orkestmeester van de Variété „Flora". In brandt en Lievens hebben samen hetzelfde
ze voor de overmacht hadden moeten zwich- dit stuk zullen alle artisten van het Holmodel voor hunne studies gebruikt en het
kopje
bij den heer Scheurleer (van Rembrandt)
ten, werd niot in aanmerking genomen.'
mede
Gezelschap
spelen,
terwijl
landsch
lijkt
op den kop van Jouderville.
veel
daarvoor ook nog is geëngageerd, het Ameri„Mij
dat de bewuste schilderij een
dacht,
kaansche Dames Quartet „The 4 New-York dier zeer vroege studies van Rembrandt was,
Girls." Alle decoratiën, costumes, requisieten waarop hij getracht hoeft het lachen voor to
erz. voor dit stuk benoodigd, zijn te Parijs stollen. Bode zegt ergens terecht, dat bij RemOrgel-concert.
brandt hot lachen maar zelden gelukkig is
Het orgel in de nieuwe kerk der Doops- vervaardigd.
uitgedrukt, en zelfs op ©en dor laatste porgezinden, aan het Oosterpark, is een voor de
tretten, die hij van zichzelf schilderde (von
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
e
t
Amicitia.
ruimte zeer geschikt, naar de eischen van
is zijn lach een soort grijnslac..
Woensdagavond a. s. opent het Genoot- Carstanjen)
i^;zen tijd ingericht instrument, welks fraaie
vroegen tijd schilderde en etste
Juist
in
dien
stemmen bijzonder passen bij het eigenaardig schap de wintercampagne met eene vergadehij zichzelf dikwijls lachend, 't best wel op
klank-coloriet, dat men bij niet-klassieko ring in „Parkzicht", waarin door den heer het portretje bij Warneck, nu bij Fred. Muller
& Co. Ik herinner aan het lachend zelfportret
componisten, of moet ik zeggen bij die uit Jos. Cuypers C.I. een causerie zal worden
heden, uit
de
„Bijdragen
tot
over
de verzameling-Esterhazy. nu in Engegehouden
de periode na Liszt, gewoonlijk aantreft.
in
daagsche Bouwkunst", met kunstbeschouwing land', dat op de portrettententoonstelling
Van daar dat de organist Eve r t CorDen Haag was. M. i. is deze schilderij een dernelis gistermiddag de eigenschappen van
Oldenzeel. gelijke studie".
zijn orgel 't helderst schijnen deed in stukJan Bogaerts.- '*■
ken als het zangrijk Adagio van Mendels8 Sept. 1906.
Ned.-Ind. Kunsttentoonstelling te Krefeld.
Rotterdam,
sohn
of den zoete-mijmering-wekkenden
van
academie,
Leerling
Antwerpsche
de
De Nederlandsch-Indische KunsttentoonLiefdesdroom van De Pauw. Doch ook 'n
wekt deze schilder schoon Noord-Nederlander stelling, die te Krefeld zal gehouden worden
andere taak had hij zijn instrument opgesterker herinnering aan Bellegd, ook audere namen op zijn programma van afkomst
H. M. de
tradities, en geeft belooft schitterend te worden.
gische
dan
aan
Hollandsche
geplaatst. Brahms was er, on Max Reger en ons
meeste
welwillendeen treffend beeld van den begaafden be- Koningin heeft met de
Bach. Beide laatsten maakten zelfs groote ginner,
die, uit goede school voortkomend, reeds heid eenige in het paleis aanwezige zeer
belangstelling gaande, ware 't alleen reeds over meer technische macht beschikt dan door- belangrijke stukken van Oost-Indische Kunstdoor het feit, dat de orgel-concerten van gaands het geval is, maar daarbij tevens van die nijverheid voor deze tentoonstelling beschikden ouden Cantor niet vaak gespeeld worden, <?eugdelijke eigenschap den bedenkelijken scha- baar gesteld. De meeste inzenders der tenen de Passacaglia uit Rcger's Sonate opus 33 duwkant vertoont. Zijn niet alledaagse!- be- toonstelling van Indische Kunst en Kunstnamelijk belemmert niet zelden onevenmin op algemeene bekendheid zich be- kwaamheid
bevangen gevoelsuiting. Hij mist breedheid en nijverheid te Amsterdam hebben toegestaan,
roemen mag. We moesten erkennen dat dit durf; zijn schilderwijs is zorgvuldig, beschaafd, dat hunne inzendins ook naar Krefeld wordt

—
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De heer Lecointe, die deelnam aan de
Belgica-expeditie, stelde voor tot leden dier
commissie te benoemen alle aanwezigen, die
behoord hadden tot den staf van een
Te Wladiv. .stok is door eenige gauwdieexpeditie.
De Fransche afgevaardigde Charcot zag
ven weder een sterk boevenstukje uitgehaald. Op het agentschap van de staats- liever een commissie benoemd, bestaande uit
tank aldaar vervoegde zich een officier met drie of vier onderzoekers. Doch werd op het
twee soldaten, gewapend met geweren, en plan-Lecointe ingegaan, dan stond hij er op
nam daar een bedrag van 107,000 roebel in dat ook twee heeren van den staf zijner expeontvangst, bestemd voor het 36e regiment. ditie zouden benoemd worden, al waren zij
Kort daarop bleek, dat de boeven op slinkniet op het congres aanwezig.
sche wijze zich de uniformen hadden weten
De vergadering had hier geen ooren naar.
te verschaffen, maar zij waren intusschen En de Fransche afgevaardigden Rabot en
gevlogen en het geld met hen.
Charcot namen reeds hun hoed en stok. Burgemeester De Mot diende een verzoeningsDe rekening van de stad Berlijn over het voorstel in. Het aantal leden van de staven
boekjaar 1905/06 sluit met een batig saldo der expedities zou zóó beperkt worden, dat
van 11.462.825 mark. In dit bedrag zijn het aantal onderzoekers in de meerderheid
echter begrepen ruim 4|- millioen mark als bleef. De vergadering kwam tot kalmte,
batig saldo van 1903 en ruim 2J millioen maar was toch te opgewonden om te stemmark, verkregen door het verkoopen van men.
stukken grond voor aanleg van gasfabrieTot leden van de internationale studieken, welke gronden gekocht en betaald zijn commissie werden o. a. benoemd de Nederuit een leening, die intusschen weer afgelost landers jhr. Speelman en baron H. van
is. Trekt men deze beide buitengewone Asbeck, die aan enkele tochten van den
inkomsten er af, dan bedraagt het overschot „Willem Barents" hebben deelgenomen.
dus netto 4£ millioen mark.
De onlusten in Fiume zullen waarschijnDezer dagen vergadert te Hannover de lijk gevolgd worden door een diplomatiek
Bond van nationaal-liberale jongelings- naspel. Wat ook wel te verwachten waa. De
vereenigingen in Duüsckland. Er werd een Italiaansche consul te Fiume heeft in opvoorstel aangenomen in het voorjaar van dracht van zijn regeering verzet aange1907 een buitengewonen partijdag to houteekend bij den banus van Kroatië en bij
den, cm het program uit te breiden. Ook de regeeringsautoriteiten te Sussak wegens
werd een voorstel aangenomen, om in alle het vervolgen van Italiaansche
staatsburgers
kiesdistricten commissies te vormen uit oude te Sussak.
en jonge nationaal-liberalen tot het stellen van candidaten en het treffen van
Zooals een telegram in ons avondblad
andere voorbereidende maatregelen voor de van Zaterdag reed 3berichtte, is door het
perkiezing van 1908.
te Rome vergaderd conclave van do Jezuieten-orde tot generaal gekozen Pater Franz
standbeeld van Xavier Wernz. De nieuw-gekozene is een
Kj de onthulling van het Pfaffenberg
in Duitscher; hij werd op 4 Deo. 1842 te Rottden
op
Frederik den Groote
rede,
een
keizer
weil in Wurtemberg geboren. Pater Wernz
Duitsche
Silezië, hield de
den
bewas tot dusver professor in het kanonieke
van
Bileaë
hertog
waarin hij al.
voor
recht
aan de Gregoriaansche universiteit te
bracht
dank
zijn
land
woners van dat
Rome
en sinds 1904 rector dezer instelling.
de sinds 150 jaar aan de Hohenzollern bebekend als een groot geleerde in
staat
Hij
wezen aanhankelijkheid. Na gewezen te hebPater
Wernz is de 25e Jezuietenvak.
ben op den toestand, waarin zijn groote zijn
de
en
tweede van Duitsche afgéneraal
voorzaat zich daar ter plaatse had bevonde derde stemming werd
bij
den, vervolgde hij: „En dus hoop ik, dat komst. Eerst
waren
Er
71 kiezers, die zich
hij
in vast vertrouwen op de goddelijke hulp
gekozen.
dagen
te
Rome bevonden.
reeds
sinds
&
mijn
en leiding, niet alleen
Sileziërs, maar
mijn geheel volk zich zullen wijden aan de Bij de eerste stemming waren de stemmen
taak. die de Hemel lyia oplegt pn dat vaa zeer verdeeld, daar volgens deu regel tter ] orjel en deze kerkrijwijte. ni<j.. hij machte waar niet sterk v>ftg^s^nljjX_H^-_<£!__. geïondsa, .torwijlJ)e.lajgciikfti_ie____i_:en ujfc.

KUNST EN WETENSCHAPPEN.

——

jöiaa

I

ndic werden ontvangen. Bovendien zullen
van Hindoemonumenten,
alsmede gepolychromeerde
houtsnijwerken afkomstig van Bali, Lomboi
en do Padangsche bovenlanden aanwezig zijn»
Belangstellenden, die nog voorwerpen voor
deze tentoonstelling beschikbaar willen stel»
len, kunnen zich wenden tot den Secretaris van
het Nederlandsch Comité, den Heer E. A.
von Saher te Haarlem.

eene verzameling afgietsels

Door wijlen den heer J, H. Bredenberg ia
aan het fonds der Maatschappij „Caecilia'j
f 1000 vermaakt.

Bataafsch denootschap.

De tweejaarlijksche algemeene vergadering van het Bataafsch. Genootschap der
proefondervindelijke wijsbegeerte, is Zaterdagmiddag in de lokalen van het Genoot»
schap te Rotterdam gehouden.:

De praeses-magnificus, de heer F. R
s' Jacob, heette de aanwezigen welkom i .
deze stad, die voortdurend gebruik maakt vaa.
de uitkomsten der wetenschappelijke onder»
zoekingen, en die te midden van haar nijvere
bevolking ook een kernpunt van wetenschap
bezit.
Het jaarverslag werd uitgebracht door den
resident, directeur, dr. G. J. \V. Bremer.
Ê 'aarin wordt, na herdenking der verliezen
die het genootschap geleden heeft, o. a. meegedeeld, dat tot directeuren benoemd zijn dei
heeren dr. Van Dorsten en dr. BüttikoferJ
tot leden-honorair de hoogleeraren Van 't Hoff,
Lorent-, Hugo de Vries en Van der Waals j
voorts dat prof. Lorentz bereid was het genooischap te vertegenwoordigen op de Frankliu .
feesten te Philadelphia. (Franklin is een defl
eerste leden-correspondenten van het genoot/schap geweest.) Aan een verzoek van dr. Dek*
huyaeii om financieelen steun kon —. zegt het
verslag
wegens den staat der geldmiddelen,
niet voldaan worden.
Aan de orde was de behandeling der adviezen
omtrent de antwoorden op de prijsvragen 208,
166 en 207, voorkomende in het program 1904
van het Genootschap.
A. Prijsvraag 208 luidde:
„Het Genootschap vraagt een vernieuwd
onderzoek der thalleiochine-reactie en be»
paaldelijk een proefondervindelnke studie aan»
gaande de scheikundige geaardheid en de strue.
tuur der zuivere thalleiochine".
Hierop was een in 't Duitsch gesteld antwoord ingekomen met den titel: Beitrag zur
Kenntnis der Thalleiochin-Reaktion. De drie
adviezen over dit stuk loopen nogal uiteen»
Eenerzijds werd het een zeer verdienstelijke,
maar onvolledige arbeid genoemd, waaraan,
ter opwekking en belooning een zilveren mei
daille toegekend zon mogen worden; de beidt
andere adviseurs meenden echter dat, het ver.
dienstelijke van den arbeid daargelaten, geei<
antwoord gegeven is op de gestelde vraag, e<
een bekroning dus niet aanbevolen kan worden»
B. Prijsvraag 166 luidde:
„Niettegenstaande de hoogst belangrijke uitkomsten, die de onderzoekingen van H. F»
Webgr, ten opzichte van de specifieke warmtei
van do verschillende vormen van koolstof, van
borium en van silicium, bij verschillende tem»
peraturen hebben opgeleverd, ontbreken dienaangaande voor zwavel en phosphorus nog,aJtijd
verschillende gegeven».
„Het genootschap vraagt daarom, ter aanvul»
ling der waarnemingen, van Dulong en Petitj
Regnault, Kopp, Weber en anderen: „Eeit
onderzoek naar do soortgelijke warmte van
rhombische zwavel; van monokünische ooi
amorphe zwavel bij verschillende tempera»
turen; van rooden phosphorus boven 100'; ca'
van gewonen phosphorus bij verschillende tem*
persturen".
,
Een antwoord onder het motto: „In mini»
mus deus maximus" was op deze prijsvraag
ingekomen. Het eerste, zeer uitvoerige advies,
komt tot de slotsom, dat dit stuk niet voo .
bekroning in aanmerking kan komen, maat
ten hoogst^ een accessit bou verdienen. D.
twee andere adviezen zijn gunstig.
C. Prijsvraag 207 luidde:
„Het Genootschap verlangt een experime__
teel,, nog liever een klinisch, door autopsie!»
streng gecontroleerd onderzoek, dat uitmaakt
of localisatie van functies bij de verrichtingevan het cerebcllum, al ef niet moet worden
aangenomen".
"■*
Een daarop ingekomen antwoord had tol
zinspreuk: „Res arduas etiam tentare juvat*^
Do drie adviezen luiden gunstig.
Een antwoord op vraag 205 waa te laat iff.
gekomen.
Het advies van directeuren en administrv
teuren concludeert tot toekenning der goudei!
medaille aan de antwoorden op de prijsvragen
Nos. 166 en 207, en dat op No, 208 geen bekroning waardig te keuren. Dienovereen*
komstigv wordt besloten.
De inzender van 166 blijkt te zijn dr. Al*
bert Wiegand, adsistent aan de universitei.
te Marburg. Di* van 207 is dr. Gerard v. Rijn»
berk, te Rome.
Vervolgens worden do uit te schrijven prij»
vragen behandeld. De reeds vroeger uitg.
schreven prijsvragen blijven behouden, r_e.
uitzondaring ran do Nos. 116, 159 en 166; ter»
wijl 207, hoewel bekroond, behouden blijft met
weglating van de woorden „experimenteel, nog
liever", en toevoeging van het woord „men»
schelijk" vóór cerebellum op voorstel van prof.
Winkler; terwijl op voorstel van prof. Molen»
graaff getracht cal wordon om een gewijzigd*
redactie van 209 te verkrijgen.
De ontworpen prijsvragen werden met ge«
ringe wijzigingen goedgekeurd, waarna de vér»
gadering gesloten werd om den leden gelegenheid te geven een voordracht van prof. Einthoven bjj ta wonen.
(„N. R. Ct.")

—

_

De redactie van de „Neue Zeitschrift für
Musik" verzoekt mededeeling te doen van de
literaire diefstal van de ergste soort, waaraan „De Muziekbode" (redacteur M. H»
van 't Kruys) zich voortdurend schnldig
maakt. Al is ons land niet aangesloten bij
de Berner Conventie, „ein anstandig denkender hollandischerRedakteur" zou zoo iet*
toch nooit doen. De redacteur van de Neud
Zeitschrift für Musik", dr. Walter Niemann
verklaart, dat de heer Van 't Kruys zijn
achting en die van alle weidenkenden verbeurd heeft en verzoekt alle Duitsche auteur*
om mededeeling van gelijke ervaringen, ten
einde gemeenschappelijk op te treden tegen
„dieses dreiste Blatt",

Internationale Musik-Gesellschafe.

De Internationale Musik-G'esellschafl -^i
die nu leden heeft in België, Denemarken,
Duitschland, Finland, Frankrijk, Grieken*
land, Engeland, Italië, Nederland, Noor»
wegen, Oostenrijk, Roemenië, Rusland,
Zweden, Zwitserland, Spanje, Hongarije,
Egypte, Zuid-Afrika, Noord- en Zuid-Ame«
rika, Engelseh- en Nederlandsch-Indië,
zal haar tweede congres in dez .
Australië
maand houden te Bazel, 24—27 September,
Twee algemeene vergaderingen zullen g .
houden worden met kritische referaten en
voordrachten betreffende musriekgeschiede»
nis, oude instrumentale muziek, muzikal.
aesthetiek enz. Verder zullen vergaderingen
in groepen worden gehouden ter behandeling
van bijzondere onderwerpen i 1. bibliotheek»!
wezen en bibliographie, voorzitter dr. Kop* 4
fermann, bibliothecaris te Berlijn; 2. noten*
schrift, voorzitter dr. Joh. Wolf uit Ber»
lijn; 3. vergelijkende muziek-vorsching»
,akoestiek fcoo£psycM_._ £_£____>- «fc.

—

_

- Avondblad. -

ALGEMEEN HANDELSBLAD van MAANDAG 10 SEPTEMBEK 1900
iVon Hornbostel uit Berlijn; 4. aesthetiek,
voorzitter prof. Rietsch uit Praag; 5. muziekgeschiedenis tot de 16e eeuw, voorzitters
prof. Riemann uit Leipzig, Wagner uit
Ereiburg en Thürlings uit Bern; 6. instruNef uit
. mentale muziek, voorzittersen drs.
Max Seiffert
Bazel, Obrist uit Weimar
uit Berlijn; 7. opera, oratorium, cantate,
lied, voorz. dr. Schiedermair uit Marburg;
8. muziekinstrumenten, voorz. dr. Hammeri'ch uit Kopenhagen, Scheurleer uit Den
Haag, Mahillon uit Brussel; 9. muziekonderricht aan universiteiten enz., voorz. dr.
Maclean uit Londen, dr. Spiro uit Rome.
Er zijn bovendien enkele concerten,
waarin oude muziek wordt uitgevoerd, en
! gezellige bijeenkomsten. Men kan zich aanimelden bij dr. Bernouilli, universiteitsbibliotheek te Bazel.
Duitsche romanschrijver Wilhelm
Raabe, die, zooals wij dezer dagen herinnerden, Zaterdag 75 jaar werd, ontving van
'alle zijden bewijzen van hartelijkheid.
De

Te Kufstein is een standbeeld onthuld
[van den bekenden staathuishoudkundige

Friedrich

List.

Te Dresden is voor het eerst opgevoerd

een treurspel van Karl Rössler, „Der reiche
Jüngling" geheefen, dat het ontstaan van
'bet Christendom uit het Jodendom en met
'medewerking van de Grieksche philosophie
schildert. Het stuk heeft uit een philoso.Bhisch en theologisch oogpunt beteekenis,
.maar ook dramatisch schijnt het wel belangTijk te zijn.
'

-Te Bad Nauheim is in den ouderdom van
48 jaar overleden "Wolfgang Kirchbach, de
"schrijver van de romans Salvator Rosa,
Kinder des Reichs, Das Leben auf der
ÏWalze, van de tooneelstukken Waiblinger,
(TVe leizten Menschen, Des Sonnenreiches
VnUrgang enz.
■

Antoine.

Hoe vast Antoiue besloten heeft het Odéon,
,_B het onder zijn bestuur staat, tot een
{.vooruitstrevend theater te maken, blijkt wel
; daaruit dat hij, vernomen hebbende dat dezeer
schrijver Saint Georges deßouhélier,
jschrijver van Le roi sans Couronne, een
"nieuw stuk, _-» Esclaves gereed had, dezen
heeft aangeboden het te spelen, zonder dat
"hij het gelezen had. Het „Tweede Théatre
jFra^ais" schreet hij aan den dichter, bem.i. te uwer beschikking te staaa.

hoort
.

,: In den Plantentuin te Parijs is een buste
■geplaatst van den scheikundige Frémy..
Strauss' „Salome" wordt 20 December te
(Turijn opgevoerd. Gemma Bellincioni zal in
Italië de hoofdrol creëeren.

______________

*

Te Savognino in

Grauwbunderland is een

igedenkplaat aangebracht aan het huis waar
iSegaoJ,ini van 1886 tot 189_ woonde*

Ken. Academie van Wetenschappen.
In de heden gehouden vergadering van de
"jiaal- ca letterkundige afdeeling der Kon.
'Academie van Vetenscüappen deed mr. N. P.
,van den Berg, directeur der Nederlandsche
.Bank, belangrijke mededeelingen uit het oudarchief dier instelling over de plannen van
jiharen koninklijken stichter, Willem I, voor de
(oprichting van een Staatsdomeinbank en een
Stadsgirobank. De Domeinbank zou zich op
uitgebreide schaal.met credietoperati es onledig
houden, en haar biljetten aan toonder waren
bestemd om naast die der Nederlandsche Bank
[een plaats ia het verkeer te gaan innemen.
De Giro-bank zou ten gerieve van den handel
,de voormalige Amsterdamsche Wisselbank moe,ten vervangen. Geen van beide plannen kwamen tot uitvoering, maar ze gaven intusschen
Aanleiding tot veelvuldige beraadslagingen en
gedachtenwisselingen van het bestuur der
Bank met het bestuur van Staat en Stad. Van
een en ander is toentertijd, wegens het gestreng in acht nemen der bij art. C8van het
octrooi aan de directie en alle beambten der
Bank opgelegde geheimhouding omtrent alle
zaken de Bank betreffende natuurlijk niets
uitgelekt, waarom de mededeelingen van mr.
,Van den Berg, als eene bijdrage tot de nog
weinig bekende geschiedenis der Nederlandsche
Bank gedurende hare eerste bestaansperiode
(1814—1839) van groot belang zijn.
Gelijk wij hierboven reeds aanduidden waren
de belangen der Ned. Bank rechtstreeks betrokken bij de oprichting der Staatsdomeinbank, en
de directie vroeg zien mot bezorgdheid af of de
bevoegdheid, verleend aan de Domeinbank, te
eeniger tijd misschien afbreuk zou kunnen
doen aan de bij art. 3 van het octrooi van
de Ned. Bank onvoorwaardelijk gewaarborgde
gunst, dat gedurende den loop van dat octrooi,
dat is tot 31 Maart 1839 „aan geene andere
.corporatie, sociëteit of compagnieschap binnen
deze
landen, zou worden verleend gelijlk
octrooi, nochte eenige der faculteiten, voorregten en gunsten aan deze (de Nederlandsche)
Bank verleend".
Zij vroeg daarom, op advies van mr. Bondt,
haar advocaat-consulent, ter harer geruststelling en niet om een rechtstreeksch. verzet tegen
de domein-loterij wet te beginnen, inlichtingen
aan den minister Eiout
Het gevolg hiervan was dat de Koning zijn
verlangen te kennen gaf, den president eu een
der directeuren ia 's-Gravenhage te zien, om
zelf van Z. M. het oogmerk van hun schrijven
Biteen te zetten. Aan die uitnoodiging voldeden
president Hodshon en de mededirecteur Mogge
■_.uilman, en van hun onderhoud met den Koning vinden we uitvoerig verslag in de notu.len der directievergadering na hun terugkomst gehouden.
C'- an 3n
leëde er den nadruk op,
at dit verslag hoogst belangrijk
is, omdat het
IJS . dat de veel bestreden domein-loterij1822 evenzeer aan staatkundige
ov
_?rwe gingen als aan financieele Borgen haar
ontstaan te danken had.
oninS Saf
te kennen, „dat door
*<e v.bewoners der Zuidelijke gewesten meermalen
.aanzoek was gedaan om te worden bevoorregt
Met eene soortgelijke instelling als waarvan
de Noordelijke door het etablissement der Nederlandsch» Bank.het genot hebben;
„dat dit établissement nimmer pogingen
hebbende gedaan om, na de toevoeging
der Zuidelijke Provinciën haar octrooi ook
op dat gedeelte des Rijks toepasselijk te
zien verklaard en géene succursale of correspondenten ia die streken hebbende gevestigd, door het als het ware vacant
laten van die gelegenheid geacht zoude
.worden afstand te hebben gedaan van hare
eventueele regten op uitsluitende bankoperatiën
'ook aldaar;
dat Hoogstdezelve, uit hoofde daarvan ïs te
rade geworden en gemeend heeft, dat .verlangen van de Zuidelijke Provinciën te kunnen
overeenbrengen met eene pecunieele behoefte
Va» de schatkist, uit welke beide oogpunten
mitsdien het aanstaande Domeinbestuur en
de3Zelfs handelingen moeten worden beoordeeld;
«.dat intusschen, wel verre van immer de
t>edoeling geweest te zijn of te kunnen werden
Bank in het minste te
J-m de Nederlandsche
t>enader.l
e of haar niet te handhaven bij hare
Tcrkregen voorregten, Hoogstdezelve de vaste
t-ertuiging ineejado t_ __4_______P___--S . _._"_ _J
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inrigtingen tot wederkeerig nut en voordeel
werkzaam zullen kunnen zijn;
dat immers en in alle geval de Noderlardsche Bank in de onafhankelijkheid <.an haar
bestuur eenen vasten waarborg had voor het
vrij en onverlet bedrijf van liaro handelingen,
terwijl zij ten overvloede de ovortuigmg behoorde te hebben, dat het bestaan van de
oudste der beide zusteren nimmer a_n de welvaart ran de jongere zuster zou worden opge-

offerd".

Met dit Kon. bescheid koerde de commissie
tevreden huiswaarts. Tevens had zij echter een
onderhoud gehad met minster Elout die den
volgenden dag in een particulier schrijven aan
president Hodshon vroeg, of de directie de
goedheid wilde hebben hem te doen weten,
wat h. i. zou moeten worden gedaan, om „tot
bepalingen te komen, die alle zwarigheden met
betrekking tot de Nederlandsche Bank gerezen
uit dan.weg zouden ruimen". Als gevolg hiervan had nu Bondt een onderhoud met den
Minister, waarbij deze hem verzekerde dat
van zijn kant hoogstwaarschijnlijk geen tegenstand zou zijn te wachten ten opzichte van
de volgende hem door mr. Bondt overgebrachte
wenschen der directie:
..10. dat het Domeinbestuur geene belooning of disoonto te Amsterdam zal doen,
noch ook in zoodanige andere plaatsen waar
de Ned. Bank ad hoc correspondenten zou
willen établisseeren;
20. dat ingevalle onder de beleenbare voorwerpen aan het Domeinbestuur veroorloofd
zoodanige wierden aangetroffen, welke de Ned.
Bank zoude kunnen wenschen mede voor haar
beleenbaar te zijn, het Octrooi en Reglement van de Bank daartoe in behoorlijke form
zoude kunnen verwachten de vereischte uitbreiding t4bekomen ;
30. dat het Domeinbestuur opzigtelijk den
cours van interessen voor beleening en disconto's onder eene geobligeerde gelijkheid met
dt>n tijdelijken cours van soortgelijke operatiën van de Ned. Bank zoude worden gebragt
en gehouden".
Intusschen vond het ontwerp reeds van
andere zijde ernstige bestrijding. Zoo was
voor Van Hogendorp de domein-loterijwet
(door het loterij-karakter) uit den booze, gelijk hij in de door hem voorgezeten afdeeling
der Kamer uiteenzette. Bovendien was hij
tegen de uitgifte van het domeinpapier, omdat daardoor „de massa van het in omloop
zijnde contant geld verre boven de behoefte
van het verkeer moet aangroeien". Zijne sectie
vereenigde zich met dit gevoelen, en de Kamer
verwierp ten slotte het wetsontwerp met 75
tegen 20 stemmen. Aan den Koning werd verzocht het ontwerp in nadere overweging te
nemen. Het eind was, dat eenigen tijd daarna
eene onvoltalligeKamer met 39 tegen 21 stemme.», een ontwerp aannam, waarbij aan den
Koning in vollen eigendom werden „overgegeven zooveel domeinen als een zuiver inkomen
van vijf tonnen gouds opbrengen", en dit besluit leidde weer tot het Kon. Besluit van
28 Aug. 1822, om do aan den Koning „als
patrimonieel good" afgestane domeingoederen
te doen strekken „tofc een fonds en onderpand" eener te Brussel op te richten „naaml.
maatschappij", ten doel hebbende „het gerijf
van landbouw, fabryken en handel, en om
steeds tegen een matigen interest de gelden
te verstrekken, welke tot het kweeken en uitbreiden dier gewigtige takken van volksvlijt
vereischt worden".
Dit Kon. Besluit is de grondslag geworden
van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij
ter begunstiging van de Volksvlijt, die nog heden ten dage als „Société Générale de Belgique" een voorname en eervolle plaats onder de
kredietinstellingen van onze zuidelijke naburen inneemt.
De maatschappij mocht echter in hare
handelingen nimmer inbreuk maken «p de.
voorrechten det Ned. Bank. Later is de Ned.
Bank zelfs als agent van de Maatschappij opgetreden, tot tlo gebeurtenissen van 180(1 daaraan een einde maakten.
Ook ovor het tweede onderwerp deed mr.
Van den Berg interessante mededeelingen. Den
30sten September 1824 ontvingen president en
directeuren der Ned. Bank van Burgemeester
en Wethouders der stad Amsterdam een uit.
noodiging, om eene commissie te willen benoemen en haar te doen deelnomen aan eene conferentie, tot beraming van middelen, waardoor
de handel nou kunnen herleven en vervallen
takken van nijverheid tot nieuwen bloei zouden kunnen worden gebracht.
Aan dit verzoek werd door de Bank gevolg
gegeven. Ter conferentie bleek toen dat het
stedelijk bestuur handelde op las* van den Koning, die merkwaardig genoeg wederoprichting
verlangde van de bij Kon. Besluit van 19 Dcc
1819
tegen den wü der Stadsregeering
op'
geheven Amsterdamsche Wisselbank.
Uitvoerig ging spr. de geschiedenis dier opheffing na. waarbij belangrijke handelsbelangen op het spel stonden, eu die de gemoederen
l*1* "*T in bow _ing
wT\_
.. aT
Wat W illem
I genoopt kan hebben ombracht.
slechts
weinige jaren later, iv 18_i, de
poging
to
gen tot herstel van de op zijn bevel |esboptewaen
begraven instelling, is op grond
van ten Genieento-archieve bewaarde bescheiden
niet te
P betrekkiaS hebbende papie_n
_i_
ren zyn nl. niet meer aanwezig. Het lijdt
intusschen geen twijfel dat 's Koning.
rechtstreeks verband houdt met
b.
mcrkwaa^ige besluit van 26 Maart
1 __".tot.C_
het uitvaardigen waarvan het niet
Jt>^4,
te loochenen verval van
c e kwijnende toestand Amsterdams handel eu
van de stadsfinanciën
-en Koning aanleiding gaf.
Bij art. 1 van dat besluit werd nl. bepaald:
„dat uit het bestuur der Hoofdstad door
den
burgemeester tal worden benoemd eene bijzondere commissie, door welke onder zijne voorzitting zullen worden overwogen de middelen,
die van stadswege kunnen worden in het werk
gesteld> ten einde het belang der ingezetenen
te bevorderen, alsmede om aan de inwoners
dorzelve te verzekeren alle de voordcelen der
maatregelen, die in het algemeen belang, doch
nog meer bijzonderlijk in dat der hoofdstad
van 's Rijkswege reeds zijn genomen en verder
worden voorbereid".
Deze commissie betoogde in haar rapport
de onmogelijkheid om aan het verlangen van
Z. M. met betrekking tot de verlichting van
den stedelijken belastingdruk te voldoen, en
wat het herstel van den handel aangaat, zocht
de commissie het zwaartepunt in de herleving
van den vroeger zoo belangrijken specie- en
wisselhandel, waartoe het herstel van de wisselbank onmisbaar was. De Koning gaf daarop
zijn verlangen te kennen om onder het beheer
van president en directeuren der Bank, „de
oprichting te beproeven van een girobank op
de leest der te Hamburg bestaande inrichting van dien aard"; ten einde zoodoende
„den geheel naar Hamburg verlegden speciehandel weder herwaarts te trekken, en hierdoor_ den koophandel te doen herleven".
Bij godelegeerden der Bank bestonden tegen
dit plan ernstige bezwaren. Met tweeërlei
betaalmiddelen,
zoo werd o.m. betoogd
zou bij het gelijktijdig bestaan van een giroen een kasbank het verkeer te doen krijgen;
or was geen voorbeeld to vinden „dat zoodanige inrichtingen te zamen ten algemeenen
nntte kunnen werken" enz.
De poging van don Koning om de Wisselbank weder op te richten mislukte daardoor
en
de Nederlandsche Bank was, toen ze in
latere jaren de vleugels breeder kon uitslaan,
in staat aan de behoefte van het verkeer van
d« hoofdstad des lands althans, ook met betrekking tot den speciehandel, op voldoende wijze
te gemoet te komen.

—
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Wij vinden vorder de gewone rubrieken

Tijdschriften.

Het Kantoor van

(Mededeelingen, literatuur en Aardrijkskundig

Het laatst verschenen nummer van D e
Jonge Kunst, het aardige tijdschrift van
de Ned. Ver. voor ambachts- en nijverheidskunst, brengt een artikel van den heer A. Pit,
getiteld Twee 'Madonnabceldcn, waarin de
schrijver aan de bespreking van een vroeg15de eeuwsch marmeren beeld uit den omtrek
van Dijon on een stucco beeld uit de school
van Jacopo della Quercia een beschouwing
vastknoopt over realisme en idealisme in de
middeloeuwscho en de renaissance-kunst.
T. Landró schrijft een artikel over Rijkssierkunst, naar aanleiding van de borden, die
aanwijzingen geven omtrent het rijwiel- eu
autoniobielverkoer.
De Minister, of iemand anders, heeft gevonden dat rijwielen en dergelijke nieuwerwetsighedens, niet maar zoo overal mochten
rondrijden. Het zij zoo. Dezelfde heeft gevonden dat duidelijk moest aangewezen worden
waar dan niet mocht rond gereden worden.
Dat zij ook zoo. Verder dat die aanwijzingen
over het geheele land gelijk moesten zijn. In
godsnaam, ook dat zij dan zoo! En ton slotte
staan dan die aanwijzingen overal. Maar dat
zij niet zoo! Want waarlijk ze zijn te leelijk!
En heusch, we willen 't niet dat ze blijven
staan, want we worden boos en verdrietig als
we ze zien, en ze moeten weg. En wie ze
heeft laten zetten, en wie heeft toegestaan
dat ze zoo gemaakt werden, 't doet er niet
tee, en 't kan ons ook allemaal niets schelen,
maar ze moeten weg. Wij schamen on3, dat
zoo iets ergs hier bij ons, in Holland, zoo
maar gebeuren kan, en we durven niet uit
onze huizen komen, want overal, waar we ook
kijken, we zien 't leelijke, 't erge, 't beschamende. En we verzoeken zeer vriendelijk,
en met passende beleefdheid, om toch alsjeblieft die dingen weg te doen, want het gaat
toch niet aan dat we niet buiten kunnen komen
zonder gegriefd en geplaagd to worden. Er is
toch al zooveel, waaraan jo maar in vredesnaam moet wennen, on waarvan je hoopt dat
't wel anders zal worden en beter, later, maar
doe dit weg
't is te erg".
De schrijver vraagt of de ambachtskunstenaars van onzen tijd dan nog niet luid genoeg
geroepen hebben, dat er verandering moet
komen.
„En we willen hier dan nog wel eens zeggen, om dan maar bij 't onderwerp te blijven,
hoe een aanwijzingsbordjo moet zijn en wat 't
niet behoort to zijn. Het behoort niet te zijn
een afgedankte schietschijf, of een vergrootte
reproductie van de bovenste helft vau een
herderin uit een Neurenborger doosje, of een
ouderwetsche verjaardagbouquet onderst boven,
of een hypermodern koekbakkers-kunstprodukt
in doorsnee gezien, het mag aan dit alles niet
doen denken, en aan niets anders dan wat het
inderdaad bedoelt te zijn. Het mag ook niet
zijn eon paal met een plank er aan,
de
paal en de plank
want deze beiden moeten
bij elkaêr behooren, zij moeten één zijn. Ook
mag de aanwijzing die op het bord staat, niet
maar zooals 't valt erop* glzet zijn, waar nog
ruimte is, een paar letters, want 't opschrift
moet weer duidelijk één geheel onderdeel zijn,
en wel zoo dat heb tevens tot versiering zij.
't Is eigenlijk toch ook wel overbodig een uiteenzetting te geven van hoe wel en hoe niet
want wie deze borden maakte, is toch niet vatbaar voor rede. Mogo dus dezo enkele opmerkingen volstaan om te doen zien dat de borden zooals zo nu zijn, inderdaad naar. niet«
lijken",
Eu verder:
„Neen, inderdaad, deze borden, in hun vorm
die niet door een verstandig man kan bedacht
zijn, met een paar moerbouten bevestigd op
een ruwe, tot nu toe ongeschilderde. grenen
paal, sommigen met naar den verkeerden kant
verdwaalden schroefgaten alsof zij ook aan die
zijde om oen steun verzochten, deze zeer roode
borden zijn niet fraai, en moesten maar zoo
gauw mogelijk weer verdwijnen. En wij verzoeken zeer dringend dat wanneer staat of
gemeente iets te maken heeft, dit worde opgedragen aan bevoegden, en dat even zal bedacht worden wie de eigenlijke bevoegden zijn.
Ook de gemeente Amsterdam geldt dit verzoek. Deze stad bedenke toch dat de eersten
der Hollandsche nyverheidskunstenaars tot
hare burgers behooren. Doet zij dit niet en
geeft zij geen blijk dit te waardeeren, dan i_
_ij zeer schuldig, want zij heeft getoond het
wel to weten. Zij kent de adressen, en toch
staat zij toe dat er dwaasheden gebeuren als
b.v. de standaard voor booglampen dio zoo
juist op het Sophiaplein is geplaatst. In die
houding is iets
vreemds.
„Moge Amsterdam weer spoedig terug keeren
op den goeden weg, eens door haar ingeslagen,
nu blijkbaar zoo snoodelijk verlaten,
den
weg, aan 't begin waarvan staat do beurs".

— in verband met
hetgeen wij onlangs over hetzelfde onderwerp
een belangrijk stukje op over do
schreven
Duizend Eilanden (bl. 1055 en vlg.), met deze
verzuchting:
Het is toch waarlijk wel wat
sterk dat men van eilanden, die zoo te zeggen
ten
onder den rook van Batavia liggen
doele niet eens de juiste ligging kan constateeren".

—

—

—

Het Tijdschrift van het Kon. Ned.
Aardr. Gcnootachap heeft oen belang-

rijke 5e aflevering.
De heer A. A. Beekman bespreekt den vloed
van 12 Maart 1006 in Zeeland, on komt tot
de slotsom, dat meer zorg moet worden besteed, dan tot nu toe het geval is geweest, aan
de buitendijken.
Dr. H. Blink schrijft over Bilderdijk als de
schrijver der eerste geologie in het Nederlandsch (1813), een artikel waarin uitvoeriger
en meer wetenschappelijk wordt uiteengezet
wat do schrijver ook in zijn stuk in de
Vragen van den Dag heeft meegedeeld.
De heer J. H. Hondius van Herwerden geeft
een bijzonder belangrijk verslag van een verkenningsreis der Zuidwestkust van NieuwGuinea, waaruit blijkt dat de bevolking aldaar
nog geheel in do steenperiodo verkeert.
Kapitein ï. J. Veltman verhaalt van de
goudexploitatie in Atjeh. Wat ons daarin treft,
is zijne verklaring dat het van gouvern ementswege ingesteld goudonderzoek „te vroeg is
gestaakt".
De controleur J. L. O'Brïen geeft verslag
over de politieke en economische verhoudingen
en toestanden ln de Kampar-Kiri-landen (Sumatra's binnenland), waar in de laatste tijden,
met medeworking van hoofden en bevolking,
ons gezag werd erkend.

Dinsdag, GESLOTE* ïijn.

geeft D. WOLFF, Govert Flinckstraat 221,
voor gedragen Heeren- en Danieskleeding.
Dagelijks aan huis te ontbieden. (463)

(26819)

Jongste Bediende

wr

_

DOOD

Jongste Bediende

|

(__£__

EN

m^__<W

|

gaan wy allen, maar om zich aangenaam gevoe.
lend, te kunnen leven, is er maar één middel ca
een goede baud schrijvende en vlug kunnende dat is!! <_ e brei de zuiver wollen Onderrekenen. Eenige kennis der moderne talen strekt goederen, Kousen en .Sokken te dragen (die zeer
goedkoop en degelyk zyn) van de groote fabrieken,
tot a nbeveling.
de Wolindustrie te Nijensleek. Prysc. franco.
Advertentie2145,
Brieven onder No.
aan het
(26816)
Kantoor van J. H. DE BUS-V, Bokin 60,
Am__.rdam.
(26858)

a

_#IË_ 1

9

«

GEVO-iDE-i.

Boekhouder

Twee «e.v one aandeelen,.
ieder groot
-OO.—, iv de
gevraagd op ecu Handelskantoor; salaris 600 a
Cultuur
.flaat-ehappi.
naaider
(26814)
900,
bekwaamheid.
/
Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent Vorstenlanden.
le.ft(jd. vroegere betrekkingen enz., onder 866,
Brieven om inlichtingen te
onder
a/h. Centr. Adv.-Bur. MAXE.NUNES, Amsterdam. So. 6, bij den Boekhandelaar J.zenden
H. DE WIT,

Filiaal! Amsterdam, Singfl 320.

The Bussian Petroleum &
Liquid Fuel Company, Ltd.
6 pCt. DEBE-TÜRES

~m

dames.

gevraagd op een druk Handelskantoor, kennis
der Moderne Talen vereischt. Ouderdom circa
Alej. MECLINK, Prinsengr. 445 by de Beerea15—17 iaar.
straat,
heeft nette Dienstbodes met G. (}.
IPENBUUB
v.
SELletter
It
S
Brieven
ook Dagmelsjes.
Tevens
(26837)
(26875)
DAM, Singel 91, Amsterdam.
Op een HANDELSKANTOOR wordt direct
gevraagd een

B*.

’

TJtrechtechestraat 54

Direct gevraagd

een Hink Jongmensch

De ondergeteekenden berichten, dat de gelegenheid tot kostelooze verwisseling der uit
inschrijving toegewezen recepissen tegen de
definitieve ObligatiOn van Dinsdag 11 dezer af
te hunnen kantore is- opengesteld.
De inlevering der recepissen moet geschieden
met geteekende nota's, waarop de nummers naar
volgorde gerangschikt zijn.
LABOUCHEBE OVENS & Co.'s BANK,
H. OVENS & ZONEN.
Austebdam, 10 September 1906.
(26857)

—

—

Effecten, Kalverstraat

7

Teel field!!

LEVIE,
Gebroeders
zal morgen,
121,
in

nieuws). Daarin merken wij

ADYERTENTIEN.

Tweede Blad

(2683!.)

Droog Onderstuk met

ongeveer 17—18 jaar oud. voor diverse kantoorwerkzaamheden, in staat later zelfstandig te kunnen optreden, komende van de H.B.S, 3j. cursus
ol' daarmee gelijkstaande inrichting.

Kantoor

te huur. Heerengracht 125.
(26886)

Met loXov. a.s. komt vrij

Brieven onder No. 26890, aan het Bureel van
het Algemeen Handelsblad.

dcTILLI

Klein Schovenhorst
te

BOEKHOUDER

Cultaur-Maatschappij „Balapoelang".

__

_

Putten CWelumceD, geschikt voor Zomer-

en Winterverblyf en gelegen te midden vanuit-'
gestrekte bosschen. Vrije wandeling op Schovenhorst (300 H.A.).

biedt -ich aan. jaren in de practyk werkzaam,
Inlichtingen bg H. v. DONKEBSGOED, Op.
dipl. Mercurius, op de hoogte met moderne zichter, aldaar.
(26815)
talen, van uitst. getuigschriften voorzien.
BUITENGEWONE ALGEMEENE VEEGADEBr.. .onder No. '26835 aan het 3üreel van het
T>y Israël, direct gevraagd voor een Heei
BING van AANDEELHOUDEBS, op Zater- Alj^emaen Handelsblad.
dag 29 September 19 O, des voormiddags
■** een frissche Slaapkamer met ontbijt.
Aanbiedingen met prijsopgave onder lett. A,"
11 uur, ten kantore,<der Vennootschap, Keizersgracht 473, te Amsterdam, ter behandeling van
IJ., bjj den Boekh. K. A. BLITZ, Boeteretr. B.'
(26820)
een voorstel betreffende de aanvaarding van het
erfpachtsrecht op een perceel woesten domein- gezocht, ten einde voor gezamenlijke rekening
grond. Dit voorstel ligt ten kantore der Maat- eene Eilgroszaak in oude Metalen, Touwwerk,
schappij voor de aandeelhouders ter visie.
2de hands Machinerieën, enz. m Amsterdam op
Houders van aandeelen aan toonder kunnen te richten. Steiler dezer is goed vakman en dryft
de vergadering bijwonen, indien zjj hunne aan- nu detailzaak.
deelen ten kantore der Vennootschap hebben
Benoodigd kapitaal 30 a 35 Mille.
gedeponeerd, waartoe tot 26 Sept. a. s. gelegenBuime winsten verzekerd.
heid bestaat..
Brieven onder No. 26865, aan het Bureel van
De Raad van Commissarissen,
berichten, dat van af beden da (_u_liet Algemeen Handelsblad.
C.oke met 5 cent per HL. ver.
Amstebium, 10 September 1900.
(26859;
■ ■■___,

__■

_

Commanditair of Werkend Vennoot

GROENEWOLD-HORTIS

Singel b/d Munt. Telefoonnummer 2185,
hoogd _Un.

DIRECTEUR.

POSITIE.

In een drukke, steeds vooruitgaande zaak van Heerenklec-

Wie Offreert

Ingevolge gezondheidsredenen

wil een der IMreeteuren

ding naar maat wordt ter uit-

breiding gezocht een JONGE
MAK, geneigd tegen nader

overeen te komen salaris zich
met de administratie en verdere
bezigheden te belasten en in

staat tegen nader te bepalen
rente een kapitaal te storten
van 5 a 10 Mille.
Alleen op brieven met directe
reflectanten zal nader worden

eener
N. Yennootschap te

jonge 'Commerciëele
dezer stede gevestigd, gaarne Spoedig vervangen worden. Reflectanten voor deze vacature, welke energiek,
actief ën bekend moeten zijn met administratie, zijn verplicht tot deelname in het
Maatschappelijk kapitaal voor een bedrag
van
20,000. Het aau deze vacature verbonden salaris bedraagt voorloopig 3000,
behoudens tantièmes. Franco brieven aan
CAREL M. DE VRIES Jzn., Accountant.
Amsterdam, Keizersgr. 257. .'' . (26856)

’

(26838)

GALCIUMCARBIED
bij 10 - 20 ton ?
Brieven onder No. 20870 aan het Bureel
het Algemeen Handelsbl;

vaa.

Ontbinding Vennootschap.

’
_ ____

Blijkens onderhandsche Acte. geteekend ie
Amsterdam den 7en September 1906, is de te
Amsterdam gevestigde Vennootschap onder de
firma .VAN WELY EN BrtELL" bestaan hebbendetusschen de Heeren ALBEETCS MABI'
HENDBIK VAN WELY, Commissioima. .effecten, wonende te Overveen, en CHABLES
LOUIS BöELL, Commissionnair in eff.
Br. fr. onder No, 26850 a/h. Bureel Handelblad.
wonende te De Bildt, en welke Vennoor
■
doel had de uitoefening van den Co
van admii
Oude Kranten
te koop in effecten en het waarnemen
met al wa* daartoe in den ruim,ten zin beh
tegen 6.— per 100 Kilo afgehaald.
tv rekenen vaa 1 September 1906 ge.indig
" Adres Bureel Handelsblad.
ontbonden.
'
■
De liquidatie zal geschieden door de beidiwezen vennoo. n, die e_ het recht hebb<
dier zake te teekenen „VAN "WELY EN BöELL
in liquidatie.
Op de bestaande M elsjesklassen ,' Amsterdam, den Sen September 19
Namens partyen:
(12— IS jaar) Is gelegenheid tot InMr. L. W. VAN OIGCH,
schrijving van nieuwe Aspiranten op
(2_6S6>
"
Advocaat.
IHnsdag ±1 Sept. van half een tot half
ttcee, ln de vleugelsaal van de firma
Ter voldoening aan art. 38 vaa het tVetboels
BEK DER, planomagazijn Damrak.
van Koophandel wordt bekend gemaakt he
Beleefd herinner Ik er aan, dat de staan van de ta Amsterdam gevestigde -baant'
in te schrijven leerlingen bij die ge- looze Vennootschap
legenheid ZELF moeten meekomen. „Yereenigde
Prospectus aan mijn adres: liregitder Bila
ten straat, Utrecht.
opgericht
blijkens Akte den 3 Juli 1906 ten
Br. fr. onder No. 26845 aan het Bureel (26-1X1)
CATII. VAK KEW-ES.
.itiau van den ondergeteekendon Notaris te Am'
van het Algemeen Handelsblad,
sterdam verleden, waarop de Koninklyke bewilJ
, liging
is verleend bij besluit van den 11 Augusi
HEER
"H7.cn
zoekt bij Isr. een €_.e_iicil- tus 1906,
nommer <T_ en van welke akte en vaa!
zich aan voor direct een Juffrouw,
ecu uittreksel van voormeld Koninklyk
bileerde
kamer
met PenBesluit^
uitstekend kunnende koken, goed op sion. Brieven met opgaaf van prijs onder voor zooveel aangaat d<-, bewilliging op die
akte,'
de hoogte van alle huiselijke bezigheden, No.
zijn
geplaatst in- de Xederlandeekmj
26880
aan het Bureel van het Algemeen afschriften
Staatscourant „yan de
_berl9o6, _N_
goed met kinderen kunnende omgaan.
Handelsblad.,
Fr. Br. Twentstraat 68, Den Haag. (26885)
J. C. (i. POLLONJ
(26858)
Xotari,.
Handelmaatschappij van R. S. STOKVIS & ZONEN, Rotterdam, vraagt tegen flink
salaris, lieer ot Dame, volkomen bekwaam om als ÜTEi.O-T"Y_ IST
Hollandsche dictaten in de Moderne Talen over te zetten. Voorloopig kan
Op een HANDELSKANTOOR hier ter
slechts op schriftelijke aanbiedingen achtgeslagen worden. Brieven franco onder No. „6830
wordt, om direct in dienst te treden.»ted%
aan het Bureel van het Algemeen Handelsblad.
vraagd een _O__JiTE DEDIEMDE, G..
Uitvoerige inlichtingen bij de sollicitatie t_.
_EÏXJXJ_E__
voegen omtrent opleiding, leeftyd, enz. ■JBB6I) 1
voor direct of later modern Ingericht IIE\f,MK\HI IS met Tuin. bevattende
Brieven onder lett ZZ 3437, aan den
minstens vier grooto en eenige kleine Kamers, gelegen omtrek Leidsche' of FrederiUsnlein. boekh. BLUQIAN & SABTOBIUS,
B-*
Brieven met volledige inlichtingen onder No. 26910 aan het Bureel Aigem. Handelsblad.

PAKPAPIER.

onderhandeld.

Commanditaire Vennoot.

’

In een sedert jaren be- .
staande, en steeds vooruitgaande zaak wordt ter uitbreiding gevraagd:
Een Commanditaire
Vennoot, in staat 5 a 10
Mille te kunnen inbrengen.
(Tusschenpersonen komen
niet in aanmerking.)
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Fabriek Amsterdam
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üed. Tramweg-Mpij. A
Certif.v.2epref. d»
72^ ■
d«. Certific A 57
IVl'.Gen L.enßonds 4 B'^l
-ddB>
Certlfie> B H i
oh.c.-Er.eleHyp.O. 5 117
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lito dito 1900 Obl.. 4 J
?chev.ElectMy.lH.o4J
SimplexMach.fbr.O. 5

Overiiss Hyp BnkPb. 4* 99A
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ALGEMEEN

AVONDBLAD.

niet, geleidelijk zien dalen. Aan de radja's Mot gewas is echter grootendeels afgeoogst.
e op eon paar ondernemingen, waar het
is een ultimatum gesteld— dit is door hen
deel van den aanplant van de zware
laatste
geen
andere weg meer
afgewezen.... en nu is
stormen in Juni to lijden heeft gehad, kan de
open.
_angk_tM'l_c
oogst zoowel quantitatief als
■ ief
Wij zijn tot den oorlog gedwongen, dien
gunstig genoemd worden. Ook van
wij niet wensciiten, en omdat de eerste elders luiden de oogstberichten bevredigand.
De pluk liep nagenoeg overal af. Op de l>oaanleiding daartoe betrekkelijk onbeduidend
was, èn omdat van onze land- en zeemacht venondernemingen is bet sorteeren begonnen.
teeds veel gevorderd werd. Al wat zonder Het voorwerk voor oogst 1907 is overal in vollen gang; ook in de fermenteerschuur blijven
aan onze waardigheid te kort te doen gede handen bezig.
Van de Baliërs is in ruime mate gebleken schieden kon om den strijd te vermijden,
Omtrent
den gezondheidstoestand 'uiden
dat zij lastige vijanden, maar, eenmaal on- is gedaan; wij zijn nu tot dien strijd ge- allo berichten gunstig. Alleen op een onderdwongen door de beslist vijandige houding neming in beneden-Del. kwamen veel koortsderworpen, trouwe vrienden zijn. Wij hebgevallen voor.
landde
der tegenpartij.
in
ben dit
ondervonden
schappen Boeleleng en Djembrana, waar
Personalia.
Aan voorspellingen omtrent het beloop van
roeds sedert lbGB geen enkel soldaat gelegerd
eerbiedigen;
strijd
wagen.
—in
den
zullen
ons
niet
verleend
Ontslag
wij
Het is
eervol, aan den
was om ons gezd-g to doen
overst. Van Ge u ns.
landschap Karang Asem, dat vroeger een feit, dat de bevolking op het gouverneOvergeplaatst naar de marechaussee
tot Lombok behoorde, ten gevolge van den mentsgebied steeds tevredenheid toont met in Atjeh luitenant Sikman.
orlog van 1894 aan ons overging, en sedert ons bestuur, en dat er ontevredenheid
Benoemd, tijdelijk, tot
door den trouwen (in 1894 zoo ten onrechte heerscht onder verschillende deelen van van Parcparo, controleur adsistent-resident
11. de Vogel
verdachten) Goesti Djilantik bestuurd als 's vijands onderdanen. De bevolking van het M.Hzn. ; tot adsistent-resident van Pontianak
onzen stedehouder, gelijk hij vroeger van vroeger door Tabanan, Badoeng en Bangli die van Dcli E. L. M. Küh r; tot idem van
veroverde en verdeelde Mengwi draagt met Dcli die van Sambas S. H. Scha ank- tot
in het landLombok's radja was geweest;
weerzin hs_ haar opgelegd juk; onderdanen idem van Palembang controleur J. W. Meervele
binnenlandsche
ichap Gianjar, dat na
burg.
.nlusten en lotswisselingen zich in 1901 vrij- van Tabanan verhuizen veelvuldig naar het
T ij d e 1 ij k belast mot het militair gezag
willig onder ons gezag stelde. En niet het gouvernementsgebied om aan de aanmati- in do landschappen der Masenrempoeloo
en
minst op Lombok, waar ds Balische poeng- gingen en de willekeur van het zelfbestuur Sav.-ietto majoor K. E. Schut.
ontkomen.
alles
Dit
stemt tot geruststels;awa's, eenmaal dat gezag erkend hebbende, te
Overgeplaatst bij het subsistontenkatrouw met ons hebben meegewerkt om ons ling, wanneer eenmaal de krijgsverrichtingen der to Batavia overste J. P. M ichie 1s e n,
een voer ons gunstig verloop hebben gehad; van Celebes.
bestuur goed te doen werken.
de geheele afwezigheid van fanatisme is groonog
niet
Belast met hot bc.tuur in de onderafdeezcolang
onderwerping
de
Maar
telijks
in
„lastige
ling
Kampar Kin, onder nadere iudeeling,
de
Baliërs
ons
maar
een
voordeel,
gehad,
zijn
en
plaats'
heeft
ander
de controleur V. O b de y n.
vijanden". Onder elkaar voeren zij altijd neemt niet weg dat er aanvankelijk vermoeOvergeplaatst van Medan naar Bata.
córlog, maken zij altijd ruzie, en het is geen delijk flink gevochten zal moeten worden.
via, de kapt. der administr. T. H. Kij I ; van
Wij
ons
hebben
slechts
vooral
wanneer
den
wensch
uit
zij
te Koeta-Radja naar Medan, do cci
allicht,
n-onder, dat
te-luiten antbestuur zich niet onmiddellijk krachtig doet spreken, dat de strijd kort zal zijn en dat kwartiermeester H. L. M. M. Schieffelers "
dan een tijdperk van rust en welvaart voof yan Soerabaja naar Celebes, de majoor
gelden, ook tegen dat bestuur in verzet koder
het
geheele Balische volk zal aanbreken. In infanterie W. H. B. van der Zwaan ; van
niet
de
tegendeel
het
van
Zoolang
zij
men.
naar Soerabaja, de overste R. G
volledige ondervinding hebben opgedaan, tegenstelling met de Balische radja's die Batavia
Doorman,
die optreedt als plaatselijk comsterksten
voeren,
steeds
zich
soms
door
oorlog
wreedr.ijn zij niet overtuigd dat wij de
mandant,
vervangende
den overste E. A. van
folteringen
niet
heid
en
staande
houden,
zal
wel
onbitter
het
hun
Kjn. Bovendien,
Kappen,
dio
het
commando
van het dertiende
hebben van hunne taak als bataljon aanvaardt.
bekend gebleven zijn dat er in verschillende weinig besef
deelen van lndië krijgsvemchtmgen ver- regeerders, is ons, na de ervaring op Bali en
Lombok, het Balische volk sympathiek. Het
eischt worden: Atjeh, Djambi, Celebes
verdient niet, langer de speelbal te zijn van
houovermoedige
eene
tot
Uit den aard
ding gestemd, worden zij daarin gesteund der radja's luimen, of door dezen als slaven
AMSTERDAM, Maandag 10 September.
t. worden.
door hetgeen zij van onze moeilijkheden el- verkocht
wenschen
ten
van
dat
dus,
Wij
bate
volk
De sultan van Siak.
ders vernemen.
Batavia vertrokken
Aldus laat zich de steeds vijandiger vooral, de thans van
Ten
het artikel
vervolge
sultan
niet alleen in militair, maar vooral van Siak en onsopgouvernement"„De
houding van Badoeng, en gaandeweg ook expeditie
meldt
de
staatkundig
opzicht, een volkomen welsla- Sumatra Post thans: „Het blijkt
van de hiermede bevriende landschappen, in
dat
de
zoodat
de
gen,
vijandige
radja's voorgoed resident toch den sultan van Siak getroffen
Tabanan en Bangli, gereedelijk verklaren.
zullen
zijn
staat
eenig
kwaad te doen. heeft en dat laatstgenoemde zich, na de
Men kent de, op zichzelf niet van over- buiten
wegend belang zijnde aanleiding daartoe. In
noodige besprekingen, bereid heeft verklaard
het nieuwe contract to teekenen".
Mei 1904 werd op de Badoengsche kust een
gestrande schoener beroofd, en bij onderzoek
bleek dat de berooving het gevolg was van
Uit de S. D. A. P.
Deli-bladen 9-15 Aug.
plichtsverzuim van het zelfbestuur en van
In
op
Het
is opgenomen een uitvoeVolk"
De actie Celebes.
niet-nakoming der bij contract vastgestelde
rig
schrijven
van
het partijbestuur van de
gemeld,
Makassar
wordt
dat
Uit
in den morverplichtingen. Ons bestuur legde dus aan gen van 5 Augustus Lebakkang door een bende
S. D. A. P. gericht aan de partijgenooten.
het zelfbestuur de vergoeding op van de be- van 40 man is aangevallen, onder aanvoering In dit stuk wordt me&ecjgeling gedaan van
rokkende schade (3000 rijksdaalders), maar van twee neven van den verbannen regent. De de weigering van een aantal sociaal-demoeene weigering volgde,. Toen werd hetzelfde tegenwoordige regent vedreef de bende, met craten om toe te treden tot de
commissie
bestuur gewaarschuwd, dat men, wanneer achterlating van ecu doode en' vier gewonden. door het partijbestuur benoemd ter
voorbeuit
patrouille
Een
Pangkadjeno vervolgt de reiding van een
de betaling der boete achterwege bleef,
van het begin__lherziening
bende.
dwangmiddelen zou toepassen; de waarschutachtigjarige Afoe van Tanette Riawang program der S. D. A. P.
wing bleef zonder uitwerking, en sedert 7 is De
Het partijbestuur keurt deze „dienstweigezet, als verdacht
gevangen
Januari IÖOS word de kust gesloten voor' aanval op Watampone te hebben van tot den gering" van pari
aangehitst.
ijleden af en acht haar in
allen in- e.- uitvoer en de visehvangst.
geen
opzicht
enkel
gerechtvaardigd. De beOns optreden vond bijval bij de overige
Surra
in
madoera.
teekenis
der
is dezo, dat onder hen
weigering
vorsten, behalve bij die van TabaVan Madoera wordt gemeld, dat onder bet al de door het P.-B. aangezochte leden voornan, door familiebetrekkingen met de beide
vee te Arosbaia de surra zich uitbreidt. In komen van de richting die
in de „Nieuwe
'radja's van Badoeng verbonden. Alle an- Bangkalan
stierven veel paarden daaraan.
Tijd"
haar
uitdrukking
vindt.
dere overwegingen daargelaten
de InEr komt nu wel een rapport van een comdische regeering achtte de aanleiding tot
Australische remonte-paarden.
missie, zegt het P.8., marr juist die pa
de moeilijkheden niet van zooveel gewicht,
Lit Soerabaja wordt gemeld dat do remontegenooten, dio zicli het meest over theoretische
dat zij daarom naar de wapens moest grij- commissie
met 322 aangekochte Australische qnaestiën plegen te uiten, zijn daarin niet
pen en bleef de mogelijkheid van een vrede- ponies is aangekomen.
aan het woord. In plaats van samenspreking
lievende oplossing van het geschil aanneen overleg in de commissie, zal nu komen debat
en onderlinge bestrijding in de pers: had het
men. Zij zond daarom den heer F. A. LiefBorueo.
P.B.
verwacht, dat door de bespreking van
Raad
lid
van
den
van
Ned.-Indië,
rinck,
Uit Bandjermasin seint de resident: Op 7 de grondslagen
onzer partij de eenheid omAugustus
Bali
toestanoud-resident
van
met
de
werd
woning
als
de
van het districtshoofd trent die grondslagen
de verschillend
Sampanahan
den aldaar goed bekend, naar Badoeng van
overvallen: een volgeling ge- denkenden in de partij onder
zou zijn gebleken
gewond.
dood
drie
De
adsistent-resident vaa had daarom deze commissie een middel tot
(April 1905) om het geschil tot eene be- Kota Baroe
met pradjoerits derwaarts. onderlinge toenadering
vredigende en spoedige oplossing te bren- Tevens gaat eenis afdeeling
_n verwijdering van
militairen over zee misverstanden kunnen zijn
gen", maar.... zijne pogingen leden, tegen om samen met de Pasir-oolonne
dezo partijgede kwaadwilnoo'ten verhinderen door hunne gemeenschapde verwachting, schipbreuk. De blokkade ligen, waaronder. Pinglima Soentek,
op te pelijke obstructie dit vork van vereeniging
werd daarop verscherpt.
sporen.
en werpen in plaats daarvan allerlei quaosties
De radja's van Badoeng, wel begrijpende
van formeelen aard op, die de aandacht der
dat het geschil gaandeweg een ernstiger aanJava.
partij van do hoofdzaak .fielden,
bron
zien kreeg, zochten hulp tegen ons, en de * Te Semareug wordt de generaalswoning men- van nieuwe verschilpunten zullen zijneau
en allesradja van Tabanan verklaarde zich reeds in serveerd voor den aanstaanden gouverneur van zins geschikt, om de eenheid en kracht der
partij verder te ondermijnen".
Juni 1905 bij eed© bereid, allen bijstand te midden Java.
Het partijbestuur heeft overwogen of onverleenen. Het zelfbestuur van Bangli nam
De handelaar in ijzerwaren Tan Lic Hiong te
in de eerste maanden van 1906 een vrijwel Semarang heeft zijn betalingen gestaakt.
der do bestaande omstandigheden een afHet
vijandige houding aan; Gianjarsche water- passief bedraagt f 49,350.
treden gewenscht was, maar het besloot om
leidingen werden vernield, en zelfs deden,
Den adsistent-resident voor de politie te Se- ondanks het feitelijk verzet van zoovele parin Maart 1906, 250 gewapende Bangliërs marang, den heer Priester, is opgedragen een tijgenooten met de voorbereiding der preeen inval in het gouvernements-gebied Kaschema op te maken voor de overdracht van gramherziening door te gaan.
alle politiezorg op de drie hoofdnlaatseu
rang Asem.
aan
Scherp wordt dan afgekeurd het optreden
de gemeenten Batavia, Soerabai"a en SemaVoor zoover wij'kunnen nagaan, is de in rang.
van
die partijgenooten, die omdat zij het
Men rekent dit to kunnen geschieden
1904 opgetreden soesoehoenan van (het vroemet ingang Januari 1908. Uit do tlgemeene met een besluit van het partijbestuur niet
ger steeds min of meer vijandig gestemde) kas zal het
worden ter beschikkin. be- eens zijn, weigeren hieraan mede te werken.
KJoengkoeng een verstandig man, die van steld noodigbedrag
voor de volledige uitvoering" _n
Het P.B. neemt geen genoegen met een
den aanvang af de houding van Badoeng een definitieve reorganisatie
en de omzetting handelwijze als de onderhavige, waarbij enkele
heeft afgekeurd en zich volkomen onzijdivan de rijks- m gemeente-politie
personen zonder eenig mandaat, slechts steuJ ë
houdt.
nend op hun eigen gevoel van onfeilbaarheid,
Nu Badosng, Tabanan en Bangli aldus
zich stellen in de plaats van het Congres en
Oogst- en weerbericht Juli 1906.
sene bepaald vijandig? houding hebben
op hun eigen houtje de uitvoering van een
Het weder was niet ongunstig; geregeld vieaanP.8.-besluit
tegen werken, een besluit, waargenomen, _s het ten slotte onvermijdelijk
len
er buien, afgewisseld door
zonnig van eerst op het volgend Congres zal kunnen
naar de wapens te grijpen: wij
weer De nachten begonnen koud veel
te worden. blijken of de partij er ovenzoo over denkt als
kunnen
In Langkat kreeg de te velde staande
niet anders, willen wij ons aanzien onder
tabak zij. Meer dan eens werd or in de partij gehet goedgezinde deel der Balische bevolking te weinig regen, doch was het weder voor het klaagd over slapte of onvastheid* in de leibundelen, het schuur- en buitenwerk gunstig. ding. Maar wanneer enkele personen aldus de
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Eén dag hoofdredacteur
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DOOR

JOSEPH HATTON.

vechten, mijnheer?"
Meteen kwam een paar revolvers uit zijn
zijzakken te voorschijn, waarvan hij er één
aanbood aan Sir Anthony, die een rilling
door de leden toog, zooals hij later be-

kende.

„o'K_cfe, waar ben jij?" gilde Sir Anthony, bonzende op Heath's deur. „Mijn„Ai, een schimpscheut op de „Sterren heer Heath
Hampstead
ik wil zeg£n Strepen"!
Jawel, haal je Tory-neus gen, Vernon!
Ik bedoel
Ach, is er
*aaar op ! En toch heeft je blad de godverge- dan niemand?"
onbeschaamdheid gehad een stuk op te
„Neen, mijnheer," antwoordde de onbeemen over den grooten vrijheidsbond:
kende, een stap nader komende. o'Keefe
_Jiand. Schotland, Engeland en Amerika zit in de gevanganis wegens geweldpleging,
droombeeld van een vrijheids-fede- op uw lafhartig aanhitsen, aan mijn landr CÏGn arbeid> dwars de wereld dcor, genoot, den
onschuldigen Crosley. Ik ben
van
(Slot.)

ten
ratio^

——

«+°°

al^ tot Kamtsjcitka, van New-l°eienden boezem van de

__-V tot
den
onQacrgaande
?

ZO n. Vergeet dat niet!"
dikwijls Amerikanen in de City
B°', dacht Sir Anthony, „maar nog
*«a.
Qooit zoon exemplaar als ik nu
vóór mij

>,1k heb

_, . Zf^ 6r Con
Vo!gtrekk._g,

ander soort", was zijn ge„die Yankees uit do'kran-

lenwerej'

„Vergeet dat niet, hoor!" herhaalde de
Onbekende.
„Ik zal mijn best doen," antwoordde Sir
Anthony, bedaard de kruk van Heath's
deur. omdraaiende.
„En als eenmaal het verbond, dat de
-aa.—bappij 0p haar grondvesten zal doen

dreunen

„Neem

——

—

_

—mij niet kwalijk," viel
".

Sir Anthony in de rede. „Ik heb nooit gehoord
v£n. het verbond waarover u spreekt."
>>Er nooit van gehoord? O Columbia,
moeder van alle volkeren ! Je hebt het in
bestreden. Er nooit van gehoord?
. vi belcodigt den heiligen naam :
.tr V . u ~~ nx" v«rvlo9kte onwetendheid
*w««t
tot eeuwigdurende Schande. Wil u

- Avondblad. — uerüe
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hier gekomen om den eerlijken Crosley te
pak aan, mijnheer."
Hij duwde Sir Anthony een revolver in
de hand.
„Blijf staan, mijnheer, en we zullen over
de tafel tegelijk op elkaar schieten
op
't zelfde oogenblik, hoor."
Sir Anthony hield het eerst voor een
bedreiging, maar zag een kwaadaardige
flikkering in het oog van zijn tegenpartij.
„'t Is geen kinderspel," snauwde de onbekende. „Wel sakkerlootl ik ben van plan
je dood te schieten, tenzij je mij doodschiet.
Richt je wapen."
„Ik wil niet," zei Sir Anthony, wien het
zweet van het gelaat drupte. „Je bent gek.
Ik heb nog nooit van mijn leven een pistool
afgeschoten. Help! Helpt Help 1 Moord!"
„Schreeuw niet I" dreigde de onbekende
en greep Sir Anthony bij den kraag, „of
bij de roode vlag der vrijheid! ik -worg je
op staanden voet."
„Ach hemel, ik geloof dat hij 't zal
doenl" kermde Sir Anthony. „Een cogenblik! Wat verlangt u? Is 't niet bij te'W.b
genl"
*

wreken

—

-—

■

zi J

„Je leven!" riep de onbekende, „ten-

~"
„Ja, ja, tenzij wat? In 's hemelsnaam,

leiding van het P.B. ontkennen

en hun persoonlijken wil gebruiken om het in do uitvoering van zijn program te belemme.ee,, dan
is de partij zonder roer, overgelevei
willekeur van enkelen, dan is alle leiding onmogelijk. De quaestie, die op het eerstvol.
Congres zal zijn op te lossen, is dus 0
of critiek op de besluiten van hot P.B, mag
ontaarden in onwil, om_ ze te helpen uitvoeren ; of daar al dan niet zullen zijn in de
partij extra-partijgenooten, die wel aan a
ren discipline mogen prediken, doch vrij zijn,
jn hoeverre zij zelf deze al dan niet zullen

beoefenen".

Aan het slot van het zeer uitvoerig schrijven, waarin ook nog de bewering van den
heer v. d. Goes, dat „het plan tot herziening aangemerkt moet worden als een voortzetting van den inwendigen partijstrijd door
de revisionistische fractie, die thans over de
meerderheid beschikt", scherp wordt teruggewezen, zegt het partijbestuur dan :
In ors eerste rondschrijven deden wij een
beroep op het sociaal-democratisch voelen
dezer partijgenooten en op hun eerbied voor
de partij en spraken wij de verwachting uit.
dat zij zolve zouden inzien dat niet op zu'k
eene wijze de democratische geest der partij,
die van allen toewijding eiseht en discipline,
tot zijn recht komt.
Helaas, die verwachting is ijdel gebleken:
de takt iek van lijdelijk verzet wordt voortgezet; dienstweigering blijkt over een gan
linie van partijgenooten het parool te zijn ;
het door ons gewraakte geval van ongehoorzaamheid aan het P.B. blijkt slechts- de laatste schakel te zijn in een keten van daden,
die alle bedoelen, de partij te dwingen, de
minderheid, over wier wijze van optreden zij
te Utrecht hare afkeuring uitsprak, om met
Van der Goes te spreken, in haar eer te herstellen".
Partijgenooten, het is met innig leedwezen,
dat wij u voor deze stelselmatige oppositie
moeten waarschuwen. Maar wij mogen dit
niet nalaten, daar eene oppositie van dien
aard niet anders dan op <?c o«*6in_tnn der
martij kan uitlonpen
tenzij dezo om des
lieven vredes wille besluite, haar waardigheid
op te offeren aan de eigenzinnigheid dergenen,
clio slechts dan hun volle toewijding aan dé
partij gelieven te geven, indien dezo alle. wil
doen. wat zij van haar verlangen
..Het aanstaand Congres moge, zoo noodig,
maatregelen nemen, om de desorganisatie!
waarvan het door ons gewraakte optreden _tuigt, te doen plaats maken vcor die samenwerking in de partij, zonder welke haar bestaan eene onmogelijkheid is".

—

Vereeniging

voor Waterleidingsbelangen
in Nederland.

Groningen, 8 Sept.
Den tweeden dag zijn enkele werkzaamheden
van huishoudelijken aard aan de orde, het rapport der commissie over een verbeterd materiaal vcor dienst- en binnenleidingen.
Nadat de ontvangen gege.eius van directeuren van waterleidingen ctyr oommissie onvoldoende waren voorgekomen om nadero onderzoekingen to verrichten en de commissie tot
de conclusio was gekomen, geen advies to kunnen geven ter aanduiding van een nieuw
materiaal, omdat dit een vraagstuk is van te
veel ttehnischen aard, heelt zij besprekingen
gehouden omtrent .do voornaamste eoortcn
buis, dio tegenwoordig veer diens, en kinnenleidingen in aanmerking komen, waarbij zij is
gekomen tot de volgende conclusies : 10. looden
buizen worden door water aangetast, waarbij
do mate van aantasting zeer verschillend is,
afhankelijk van de watersoort; 20. het tin der
looden buizeu met tinvoering wordt eveneens
door water aangetast, waarbij niet alleen da
:>ort van invloed is, mriar zeer waarschijnlijk ook de toestand, waarin zich het tin
beviudt.

Vervolgens heeft de conimi.sie ook hare aan.
dacht geschonken aan materiaal, dat geen
schadelijke bestanddêelen aan water kan afgeven, als hoedanig in den laatsten tijd werden
aangewend: a. looden buizen met tinvoering,
waarvan do laatste bedekt is met een vernislaag (systeem dr. Vau Huffol, waaromtrent
nog geen voorspelling kan warden gedaan wat
betreft het bestand zijn op den duur vau do
laklaag tegen water;
geasphalteerd ijzeren
buizen, waarbij vorming van ïjzercxyde onder
de asphait—.ag niet altijd is te voorkomen,
terwijl het asphait van dou buiswand kan afspringen; c. verzinkte ijzereu buizen, die in
eenige plaatsen in het buitenland mot succes
worden gebruikt, maar waaromtrent de commissie meent, dat voor de hier te lande meest
voorkomende watereu deta buis.oort niet is
aan te raden; d. geëmailleerd ijzeren buizen,
een Nederlandsch fabrikaat, waarmode een
lid der commissie gunstige waarnemingen heeft
gedaan. Als bezwaren tegen dit la_tste materiaal, uit hygiënisch oogpunt zeer te verkiezen, gelden do minder gemakkelijke behandeling bij het verwerken en de hoogere prijs;
maar wat het eerste betreft, staan deze buizen
niet achter bij do ijzeren gashuizen. terwijl de
kans op vermindering in prijs bij meerder gebruik niet is buitengesloten.
Bij de naar aanleiding van uit rapport gevoerde discussie werden door den heer D o een,
Amsterdam, nog belangrijke mededeelingen
omtrent de bewerking der laatste soort buizen
gedaan, waaruit bleek, dat spreker van een
onverschilligo was geworden ecu warm voorstander. Ook over do buizen met lak systeemdr. Vau Huffel werd nog van gedachten gewisseld, waarbij de ervaringen zeer verschilDrost drong er op aan,
lend bleken. De heereen
deugdzame beschutting
lak
inaien
het
dat
blijkt, zal worden getracht dat in- en uitwon-

..

U zegt, dat u redelijk wilt zijn als ik
er van af zie met uw leven de eer te wreken van mijn vriend en makker, Silas B.

berg dat pistool op en laat mijn kraag los. Crosley?"
U zegt: tenzij. Tenzij wat?"
„Nu meer dan ooit, heb ik gezegd, en ik
De onbekende liet Sir Anthony even los. blijf er bij."
„Hoe veel ?" vroeg Sir Anthony.
„Is u bereid dit zwart op wit te verkla„Alweer een beleediging!" riep de onbe- ren ?"
„Met alle pleizier."
kende, eu dreigde weer met zijn pistool.
?"
„Vandaag
„Wel almachtig I Deuk je dat voor geld te
„Terstond."
en laster erdoor uitkoop is deugd, eer
„Wil ü dit papier teekenen?"
gewischt wordt —"
Sir Anthony las: „Uit vrije beweging,
weg,"
„Ach, neem dat pistool toch
smeekte Sir Anthony. „Ik ben niet bang doe ik afstand van „De Wachter" ten bevoor den dood, maar ik moet eerst naar de hoeve van mijn neef Torn Chester en geef
City, om te weten wat er verhandeld is, van ganscher harte mijn toestemming tot
daarna kom ik terug, en mag je mij dood- diens huwelijk met mejuffrouw Hetty
Pkillips."
schieten."
„Ik ben gewoon mijn woord te houden,
Sir Anthony had van allerlei maniertjes
gehoord, om krankzinnigen af te brengen maar ik wil toch wel dit stuk onderteekevan hun bloeddorstige plannen. Verlof te nen al is 't ook vreemd, dat u dit vraagt."
vragen eerst naar de City te mogen gaan,
„Ik ben een vreemd mensch."
kwam hem in dit geval niet kwaad voor.
„Dat is u," beaamde Sir Anthony.
„Maar behalve met mijn leven, kan ook
„Ln zult u uw neef, die zooveel van u
soms op andere wijze uw gekrenkte eer heraoudt als een neef past, 't niet laten missteld worden V' vroeg Sir Anthony.
gelden P
„Indien ik uw leven spaar, wilt u dan
„Ik zal hem met open armen ontvanredelijk zijn?" antwoordde de onbekende, gen."
betrekkelijk kalm.
„Druk mij
„Ik bon altijd redelijk en daartoe nu Chester uit, dan aan uw hart!" riep Torn
die zich ontdeed van pruik en
meer dan ooit geneigd."
geitesik.
„Wat? O, jou schavuit!" riep Sir AnDe onbekende zweeg, nam het pistool uit thony.
Sir Anthony's bevende hand, stak het in
Toch onttrok hij zich niet aan de omarzijn linkerzak, lei het zijne op
en ming van zijn komediespelenden neef, en
tafel,
wees Sir Anthony op een stoel plaats
te nevoordat dit tafereeltje van genegenheid was
men.
afgespeeld, trad Hetty de kamer binnen,
„Ga zitten; bedaar een beetje."
een toonbeeld van bekoorlijkheid, met een
„Ik ben bedaard."
zonnehoed
„Ja, maar ga zitten."
„Zullen wc knielen?!' vroeg zij, toen Torn
Sir Anthony ging op den redactiestocl haar een hand gaf.
zitten en de onbekende tegenover hem.
„Ja," antwoordde, Torn, en vóórdat Sir
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De heer Drost, Amsterdam, houdt vérrolng van het Statistisch ('
zicht der Waterleidingen ;.. Nederland.
ïiciikcrt zal weder oen overzicht verschenen,
met een
eenigszins aangevuld eu i
kaartje von Nederland mi
.leidingen ca een overzicht.,abc 1. Mst
eenige vcoroeolden eu Lichtbeelden van graphiseho teekeningen u ij. t spreker o]
goede statistieken, om
e de aanwezigen ep te wekken tot
te
,i
sche uitgave vau dat overzicht
willen medewerken. Jn cic wi_ize van vn
zal geen verandering worden gebracht, si
het overzicht zco ruim va
l weiden
verspreid en tegen billijken pn.» verkrijgbaar
gesteld.
De heer A. S. Doren. Amsterdam, geeft
daarna een overzicht van het Irggen van zinkerbuizen dcor het afgesleten U. ten drder gemeentelijke waterleiding van Amsterdam,
gelicht met pene uitgebreide reeks lichtbeelden, die een duidelijk beeld garen van de
verschillende wijzen van werken bij het leggen
van 165 stuks zinkers voor de buizennetten
der Vecht-, Duin- en Bronwaterleidingen en
welke, wat afmetingen betreft, varioeren tusschen 7C2 mm. en 52 mm. diameter, en van 20
tot 250 M. lengte..
Ter inleiding van het bezoek aan ac Groninger waterleiding geeft de directeur, de
heer Le verl and, een kort overzicht van
deze installatie, voornamelijk wat betreft de
inrichting der filters, waarna do heer Rijk,
Utrecht, naar aanleiding van den te Groningen plaats gehad hebbenden brand, wijst op
de waterleidingen in het algemeen als 0
tigo hulpkracht bij brandblusscliing. -Maar
spieker meent, dat niet de geheele last daarvan op do schouders der waterleiding mag en
kan worden gelegd, waartoe publiek én brandweer-autoriteiten maar al te zeer geneigd zijn.
Spreker dringt aan op het zoeken naar eene
formule, die de verhouding tustohen brandweer en waterleiding nauwkeuriger definieert
dan tot nog toe het ge\ al is geweest.
eert de heer
li\ aansluiting ela:
Leverland, dat ook aan de Groningsche waterleiding te weinig druk is verweten, maar
tevens dat het gemakkelijk is gevallen om deze
meening als onjuist tegen te spieken. In dit
speciale geval is zelfs de waterleiding niet
slechts hulpm-cht geweest, al verklaart spreker van dezelfde meening te zijn op dit punt
als de heer Rijk wat betreft de verhouding iv
het algemeen ui_._h.u brandblussching en
waterleiding.
In de plaats vau de beide aftredende bestuursleden P. 1 .let eu I. E. Rijk, beide*
niet herkiesbaar, werden gekozen <lo heeren
Brandenburg. Tilburg, en V a n Spal 1,
Leiden, waaruit uit het bestuur tot voorzitter
word gekozen de heer D. Dros t.
Na plichtplegingen werd do goed bezochte
vergadering gesloten, waarna eon tocht werd
rleiding,
gemaakt naar do priso d'ea.
met ec_
werd
beslaten
samenzijn
en het
g_neenschappelijk diner, door de Vereeniging
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Voorts is aan den Raad gezonden een
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J. D. B. Olie, lid
der firma Vvutebol li Ce., technisch bureau
te
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Waterquaestitee Watergraafsmeer.
Watereu Licht-commi-rsi. is h.fe
Door de
volgend schrijven gericht tot den Raad der
gemeente Watergraafsmeer:
Do commissie door u belast met het onderzoek der water- en iichtvraagstukken, ontving
na het indienen van haar rapport d.d. 22 Aug.
nog eenige toelichtingen van den heer Stertenbekcr omtrent het door hem uitgebrachte rapport, als bijlage aan ons rapport teegc-.oe.jd.
ler:
Hij verdedigt zij- st-iidpun:
telling van het
...,De scheikundige
water, mij door de W. en L.-commissie toegezonden, scheen to wijzen op een verontreinigd
water, zooals in mijn rapport nad-er is uiteengezet. Ik geef gaarne toe, dat zij ook een andere
o_za_k°kan hebben, doch op grond van verschillende feiten bij de ana!y_. waargenomen,
leek mij dit r»et waarschijnlijk.
..Wel daarentegen achtte ik de mogelijkheid
mlfs en
geenszins uitgesloten, dat het water
verontreinigd
vooral dat nit groote diepte
was door het afvalwater der naburige dichtbevolkte stad. De beweging van hei water in
den grond is immers nog oen groet raadsel. En
waar nu de keus stond tusschen overnemen en
niet.overnemen eener bestaande waterleiding of
prise d'cau. waar het water ook in ander,
opzichten niet van schitterende hoedanigheid
bleek, heb ik gemeend daartegen te moeten
advisreren.
..De uitkomsten van het bacteriologisch onderzoek schonen met dir advies in strijd te zijn.
Ik achtte het dus mijn plicht aan de commissie-,
die toch ten slotte haar oordeel moest vellen,
de beteekenis van een en ander zoo positief en
bevattelijk mogelijk naar mijn zienswijze uiteen
te zetten. Allerminst kon ik echter vermoeden
daardoor aanleiding te geven tot een critiek als
die van dr. Klein, in zoo onbehoorlijke en bij
wetenschappelijke discussies gelukkig zeer zelden gebruikelijke termen
De commissie heeft f^em-oend u niet onkundig
te mogen laten van deze mededeeling. -ij betreurt met den heer Stortenbeker, dat dr.

vóór de auto was de v.
den tegene,
rijder, eu ofschoon
saeren, wil hij afspri.
stekend rijder I
bij hem genaderd is, valt hi
wagen ; de chauffeur remt
'doch eer de auto staat,
het voorwiel over den I
dat er niet t
gelden liet feit.
e wiel lap
Het i,-.
..Hier heeft. ;:
schuld, het
zuiver ongeval; had de
wielrijder niet
geschied.
Der politio, ongeil!, ü'kkt lijk aanwezig, weid
bij monde van de vriend.
kige verklaard, dat de i
_1 gehad. welke vcrkUri-

Anthony een woord kon zeggen, lagen zij
geknield voor hem, net als in een komedietje zou plaats gehad hebben.
„Ik ben zoo in de war, dat ik haast niet
weet wat ik doe," sprak Sir Anthony;
„maar God zegene je, God zegene je! Sta
op. Bailey ! Bailey!"
„Hier ben ik, mijnheer
heb . eindelijk gekregen," riep Bailey, binnenstommelend met een theeblaadje met rinkelende
kopjes en melkkan.
„Zet 't neer," zei Sir Anthony en toen
de jongen 't deed, fluisterde Sir Anthony
hem even iets in 't oor, waarop Bailey met
een veelbeteekenenden glimlach afdroop.
„Ik word niet graag beetgenomen," sprak
Sir Anthony, zich wendende tot Torn Chester en juffrouw Phillips, „maar jij bent
mijn neef en ik ben verduiveld blij van die
courant af te zijn. Ik kan nog juist bijtijds
in de City zijn, om een paar stommiteiten

luk."
„Aangenaam kennis te maken," zei Lady
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Trien paar dagen geleden
klaarbaars d
nit Amsterdam ten pi
de onb
tore te Nijmegen teruggekeerde brieven
één bevond, geadresseerd aan „Het 1
den D
Bij c
.1. dat
de brief bij vergissing op do lijst van
kende adressen" geraakt was. 't Was een brief
op eene advertentie, o «gefrankeerd en dus met
strafport belast. Ouder sommige
b_deu worden zulke brieven door 2e ->
tic geweigerd, en dat was hier tv
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Burnette.
„En wat moet er gedaan worden met
dat bewuste kassiersbriefje, Sir Anthony?"
vroeg Chester.
„Wa__ is 't?"
„Gestort voor mijn rekening in de Na-

tionale Provincie Bank."
„Goed; houd 't als een huwelijksgift."
Hetty en Torn keken elkaar verrukt aan.
„En ik geef Hetty net zoon huwelijksgift," zei Sir Anthony. „Jelui zijn een paar
gevaarlijke samenzweerders, maar zonder
jelui, en als ik 't niet in mijn hoofd had
gehaald „De Wachter" te redigeeren, zou
ik nooit gelegenheid hebben gehad, ten
huwelijk te vragen Lady Burnette, die ik
yan het oogenblik af, dat het Haar Majesteit behaagd heeft mij tot Sir Anthony
Dibbs te verheffen, tot vrouw heb begeerd.
Ik vergeef je dus, Torn
't wordt een
dubbele bruiloft, en we zullen Londen,
zooals je Amerikaansche vrienden zouden
zeggen, een huwelijksmarsch laten neuriën
(Bailey floot een paar maten van Mendelssohn populaire muziek, terwijl hij de trap
afliep, om het heuglijk nieuws te gaan verkondigen) die half Londen aan 't dansen
breng;
nadat Lady Dibbs de bruidskoek heeft aangesneden."
„En Hetty ervan gegeten heeft," fluisterde Torn in de roze oorschelp van het
aardigste bruidje van heel Londen.
Sir Anthony keerde nu terug naar rijn

—

herstellen."
„Ik vraag u duizendmaal vergiffenis,;"
stamelde Torn, maar Sir Anthony luisterde
niet, keek aldoor naar de deur en bedacht
't geen hij zou zeggen.
„Vóór ik echter heenga," be_on hij, toen
Bailey Lady Burnette in de kamer liet,
„moet ik jelui voorstellen aan de aanstaande Lady Dibbs."
Torn en Hetty maakten een diepe eerbiedige buiging voor Lady Burnette, waarna Tem een paar hartelijke woorden van
gelukwensching sprak en tegen zijn oom
zei: „Sir Anthony, ik ben trotsch op u!" aandeelen en obligaties en Chester voerde
„Veroorloof mij, Lady Burnette
Lady „De Wachter" den weg weer op naar glo.
Dibbs in de toekomst
veroorloof mij u ric en fortuin*
voor te stollen aau de aanstaande vrouw van
mijn neef, juffrouw Hetty Phillips, dochter van Lady Phillips, van Knightsbridge.
Ln jou, Torn, ik wensch je van harte ge-
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Nummer naar keuze: „Avo Maria" van Fr.
verblijf houdend. Dezer dagen kwam een brigaook
Witt.
Rijtsveldwacht
ter
dat
daar
dier der
oore
2e prijs (aigem. stemmen) Sempre Animato,
.sterke drank gebracht werd: hij ging op
Haarlem;
zangers: D. Godefroi, A. K. P.
en
binnen
stapte
onderzoek uit,
de keet
naar
vroeg aan de vrouw een glaasje drank Vring,'F. Baart en J. G. Elsner. Nummer
Beethoven.
Vesper"
van
S.
van
„Die
keuze:
De
vrouw
gegeven
werd.
dat hem terstond
3e prijs (4 tegen 1 stemmen) Entre nous,
vertelde dat de werklieden vóór het eten
Zaandam;
zangers J. do Mooy, M. Frase
kregen.
en
een
van
haar
borreltje
sigaar
een
Onze brigadier vroeg nogmaals een glaasje, dat Storm,C. van Zetten en L. A. van Zetten ; numhem wederom verstrekt werd, en wierp toen een mer naar keuze: „Das Kirchlein" van E.
rijksdaalder op tafel, dien de vrouw in haar zak Becker.
4e prijs (3 tegen 2 st.) Kunst en Vriendstak met een beleefd „dank je wel". De brigaJupijn Dz., J.
dier wenschte echter f 2.40 terug, hij wilde de schap, Alkmaar; zongers: L.
de
Haas en G. F.
J.
F.
Aakster,
W.
van
der
zei
echter
twee borreltjes betalen. De vrouw
Sonnevelt; nummer naar keuze; „Fruhlings
heel droogjes, dat zij geen sterken drank verkocht, maar wel fooien aannam. De brigadier Andacht" van C. Kreutzer.
5e prijs a (3 tegen 2 st.) Amicitia, Kromkon vertrekken. Des middags kregen de werkmenie
; zangers C. A. Kv per, C. J. Hoos, P.
lieden een glaasje extra.
Kuyper en Li. de Graaf ; nummer naar keuze
„Ons Vaderland" van W. Robert.
De werkstaking te Leiden.
5e prijs b (4 tegen 1 st.) Dindua, Haarlem,
Zaterdag is het antwoord der Patroonsverzangers: J. Horeman, P. J. Smit, Anton Smit
eeniging bij de stakers ingekomen.
en M. Valent; nummer naar keuze:
De
In het tweede gedeelte van het antwoord Tranen" van Fr. Witt.
gesproken
van
der patroons wordt echter niet
Voorts werden nog een eervolle vermelding
de timmerliedenorganisaties waarmede een toegekend aan Onderlinge Oefening, Zaanloonregeling zoude worden vastgesteld, maar dam, zangers Jb., G., K. en A. Prins Az. ; numvan alle timmerlieden.
mer naar keuze „Lieb ist ein Blumenlein" van
Zeer waarschijnlijk is dit een gevolg van Fr. Abt.
een minder juiste redactie, daar ook later
De prijzen bestonden uit 4 groote zilveren en
het bestuur verklaarde, dat op de vergadering 2 bronzen medailles, als banierprijzen, benevens
wel degelijk is besloten met de bestuurders voor den eersten prijs 4 gouden; voor den tweeder verschillende vereenigingen te zullen onderden 4 verguld zilveren en voor de overige 4
handelen.
4 zilveren draagmedailles voor de deelprijzen
De stakers, die Zondagmiddag hebben vernemende
leden.
gaderd, hebben zich echter aan het officieel
afloop
Na
hiervan werd des avonds in het
ontvangen antwoord gehouden, waaruit zij Wilhelminapark een concert gegeven door de
lézen dat men met de gezellen individueel de Amsterdamsche schutterijmuziek, directeur de
loonregeling wilde vaststellen en zien er dus heer M. Wolters, waarna in de nieuwe sociëteit
een miskenning hunner organisatie in, waarde uitreiking der prijzen plaats had, gevolgd
over de voornaamste strijd altijd heeft gedoor een bal.
loopen
zij
arbeid
hebben
hervatten,
zij
Voor
den
Zangwedstrijd te Utrecht.
verzocht omtrent dit punt nader ingelicht te
De verdere uitslag van den zangwedstrijd
worden.
„Euterpe"
te Utrecht is als volgt:
Met de andere punten van het antwoord
koren. Tweede afdeeling (voor onGemengde
wij
wat
vermoeden,
Mocht,
zij
aceoord.
gaan
vereenigingen
en voor vereenigingen
bekroonde
ook het tweede deel van het antwoord in hun
le,
pr. behaalden), le pr.
2e
3e
nog
geen
die
of
zal
er
door
hen
dan,
opgeval
geest worden
pr. Nieuw Leven to
Onder
Ons
te
2e
Utrecht;
op worden ingegaan.
Oudorp; 3e pr. Alkmaarsch Gemengd Koor te
Alkmaar; 4e pr. Onderlinge Oefening te
Werklieden Marinewerven.
Utrecht; 5e pr. Sempre Crescendo te Utrecht.
Gemengde Koren. Eerste afdeeling (voor verVrijdag werd een deputatie der Ver. van
Werklieden aan 's Rijks Marinewerven ter eenigingen die reeds le, 2e of 3e pr. behaalaudiëntie, bij den Minister van Marine toege- den), le pr. Onder Ons te Haarlem; 2e pr.
laten. Deze afgevaardigden hadden in opdracht, Oefening baaTt Kunst te Amsterdam; 3e pr.
een adres met uitgebreide toelichting den Zanglust te Amsterdam.
In den eere-wedstrijd tusschen de vereeniginMinister aan te bieden, en verzocht den Minister binnen een niet te lang tijdsverloop zijne gen, die in deze tweede en eerste afdeeling den
aandacht er aan te schenken, vertrouwende dat eersten prijs behaald hebben, werd de eerste
bij eene aandachtige beschouwing der, wenschen prijs toegekend aan Onder Ons te Utrecht en
in het adres vervat, een gunstige bescflikking de tweede aan Onder Ons te Haarlem.
er on zou genomen worden. De Minister antAangehouden.
woordde dat hij vermeende een afdoend antwoord
op de reeds bij hem bekend zijnde wenschen te
te
Breda door de politie aangeZaterdag
is
hebben gegeven, doch verklaarde zich bereid op- houden een Duitscher, Huter genaamd, vernieuw den inhoud van het adres met toelichting dacht van verduistering van 6000 mark. De
aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen verdachte was kok in het Oranjehotel te Breda.
en, indien meerdere toelichting .noodig is, de
deputatie te doen ontbieden, ten einde? nadere
Jute-arbeidertse Rijssen.
verklaringen te kunnen verstrekken.
Zondagmorgen het
Hengelo
vergaderden
Te
hoofdbestuur van den Textielarbeidersbond
Festival te Krommenie.
„De Eendracht" met afgevaardigden van verschillende afdeelingen naar aanleiding van het
Te Krommenie hadden gisteren tal van ingezetenen de driekleur uitgestoken om instemte Rijssen gerezen geschil tusschen de firma
ming te betuigen met het feit, dat dien dag Ter Horst en haar arbeiders; eerstgenoemde
het fanfarekorps „Onderling Genoegen" aldaar weigerde een loonsvorhooging van 20 % en een
onderhoud met de hoofdbesturen der Textielzijn 10-jarig bestaan vierde.
arbeidersbonde» „Eendracht" en „UmUs".
Den vorigen avond was het feest reeds begonnen met een concert door de feestvierende verOmtrent bedoelde .vergadering deelt men ons
eeniging, onder dirigentschap van den heer G. mede dat aanwezig waren afgevaardigden der
afdeelingen Hengelo, Enschede, Almelo, Neode,
■ Schaar in den tuin van het Heerenlogement.
met
Aalten,
Zondag
begon
Haaksbergen, Winterswijk, Leiden en
een
De feestviering van
en
fanfarekorpsen,
harmonieRotterdam.
voor
festival
Naar aanleiding yan het zeggen der firma,
waarvoor zich 14 vereenigingen hadden doen
geen loonsvorhooging te kunnen geven ten geinschrijven, doch waarvan vier niet waren opgevolge der concurrentie, had het hoofdbestuur
komen.
.'.'■_
Nadat de deelnemende vereenigingen door de een onderzoek ingesteld naar de loonen in andaarvoor aangewezen commissarissen waron dere plaatsen met iute-nijverheid, o. a. Gent
afgehaald, had te kwart over elf de offic<»]. en bevonden, dat daar de loonen hooger waren
dan te Rijssen, waar over het algemeen geen
ontvangst plaats in de zaal van het Heen. Ilogement, waar de jubileerende vereeniging hooger weekloon werd betaald dan 8. Mocht
geluk werd gewens'cht door den burgemeester, de teestand zoo blijven als op het oogenblik,
den heer J. C. P. Mossel, die Levens namens dan zal er waarschijnlijk tot staking worden
de vereeniging „Krommenie Vooruit" -ian de overgegaan, waarbij dan een 1000 man zullen
vereeniging een zilveren herinnering.medaille betrokken zijn. Nog werd medegedeeld dat ook
aan mr. Sybrandy te Almelo een onderhoud
aanbood.
W.
Kriek
voor
de
F.
over het gerezen geschil door de firma was gesprak
Daarna
de heer
weigerd.
feestcommissie, waarna de heer C. Groot, voorzitter van „Onderling Genoegen", een kort
Ontspoord.
woord vau dank uitte voor de geschonken medaille, de betoonde sympathie voor en de medeVan den laatsten trein van Rotterdam is
werking tot het welslagen van het feest.
gisteravond nabij Den Briel de locomotief en
Na aanbieding van den eerewijn begaven de postwagens van de tram ontspoord. Gelukkig
deelnemende vereenigingen zich in optocht door was het nabij de halte Brielle, zoodat de trein
.emernte naar de Noorderschool, waar door weinig vaart ha_l en spoedig kon stoppen. De
in gezamenlijk, onder leiding van den direcpassagiers zijn per rijtuig naar Oostvoorne
teur van Onderling Genoegen, de feestmarsch vervoerd. Men is den geheelen nacht bezig ge..Krommenie Vooruit" van A. Gevaert werd weest de wagens in de rails te brengen, zoouitgevoerd.
dat de baan voor trein 6.20 ran Oostvoorne
Nu werd de optocht door de gemeente met weer vrij was. Alleen de postwagen is beontplooide banieren en opgevroolijkt door muschadigd.
ziek voortgezet naar het spoorwegstation en
terug naar het feestterrein.
Rijwiel-ongeval.
Hier hadden de uitvoeringen plaats der deelons uit Amersfoort:
schrijft
Men
nemende vereenigingen, die alle twee numVrijdagnacht
goed half één kwamen in een
mers ten gehoore brachten. Achtereenvolgens café eenige jongelui te spreken over den tijd
traden op: „De Vriendschap", Schoorl; waarin men uit Amersfoort te Baarn kon ziju;
„Onderlinge Oefening', Citgeest: „Coneen geoefend fietser rijdt er drie kwartier over.
cordia", Westzaan: „Eensgezindheid", WorEen kon 't wel in een kwartier.
mer: „Arion", Wijk aan .Zee en Duin; „CresKan
niet.
lo", Assendelft; O. Knoll. Kapel, Oost
Kan
best.
Knollendam; „Ons Genoegen", Wormerveer;
Kan niet.
„Apollo', Zaandijk en „Excelsior", Zaandam;
Ik lever 't.
ter"ijl tot slot twee nummers werden geblazen
Ja, j>.
Genoegen",
Krommenie,
door do ..Onderling
Dat
zal 't je laten zien.
..Crescendo", Assendelft en de Oost-KnollenEon
motorfiets werd ter beschikking gesteld
vereonigingen
Kapel,
van welke drie
dammer
en voort ging het, in razende vaart; men
de heer G. Schaar directeur is.
spreekt van 80 kilometer.
Op het terrein waren een groot aantal beDe kantoorbediende Okhuizen, die zelf pas
langstellenden tegenwoordig.
een vier maanden wielrijdt, zou den gevaarlijherinneringsmedaillo,
die aan ken tocht meedoen. Er moest toch iemand zijn,
Behalve een
alle opgekomen vereenigingen werd uitgereikt, die controleerde, dat werkelijk tot Baarn werd
waren er nog een drietal prijzen beschikbaar goreden. En hij reed mee, uu eens aan een
gesteld (waarvan twee door Krommenie Voortouw, dan weer steunend op den schouder van
die door loting aan de volgende vereenimotor-berijder.
gingen werden toegewezen: 1. „Ons Genoe- den
Baarn
werd zonder ongeval bereikt
den
Wormerveer i cornet a piston); 2.
avond
te
toen de boerenwagens naar de
voreu,
ollo", Zaandijk (muzieklessenaar); 3. markt te Amersfoort gingen, zou dat niet zijn
do", Westzaan (een dirigeerstok).
gebeurd
en aanstotods bij 't begin der geDes avonds was er w-eer concert in het Heemeente gekeerd.
renlof.ement, thans door do Oost-Knollend.imDe terugreis zou niet zonder ongeval afloomor Kapel, waarna het feest met een gezellig
pen.
bal in hetzelfde gebouw werd besloten.
Bij den spoorwegovergang van den Soesterweg bij de Japansche boschjes
vlak bij het
waarschuwingsbord
A.
N.
van
den
W. B. teWarmerverr'sMannenkoor.
de zoo gevaarlijke krortiming
gen
de
Do feesten ter herdenking van het 10-jarig draai niet goed genomen en vloog O. werd
in
volle
bestaan van bovengenoemde vereeniging, die
vaart met hot hoofd tegen een boom.
Zaterdagavond waren begonnen (zie „HandelsIn deerniswaardigen toestand werd hij opgeblad" van Zondag 9 dezer) werden gisteren
nomen
en vervoerd naar het gemeente-ziekenvoortgezet met den uitgeschreven Nationalen
huis te Amersfoort, waar onder meer schedelKw .rtetwedstrijd voor mannenkwartetten.
Hieraan werd door 12 kwartetten doelgeno- breuk werd geconstateerd. Ook gaf de ongemen, nl. Amicitia, Krommenie; Sempre Ani- lukkige eenige malen bloed op en was hij tot
mato, Haarlem; Kancta Caecilia, Krommenie, Zondagmiddag buiten kennis.
Zijn toestand is hoogst zorgelijk, doch welUl"
Oefening. Zaandam; Kunst en
licht brengt de jonge man door zijn sterk ge\ riendsehap, Alkmaar ; Kunstmin, 's-Gravenhage ; Kunstmin. Alkmaar-, Oefening kweekt stel er nog het leven af.
Kunst,
Amsterdam; Dindua, Haarlem; Orpheus 's-Gravenhage ; Entre nous, Zaandam en
Brand.
Bil een brand, die te Heihoven (L.) bij den
Oefening kweekt kunst, Zaandam.
De vereeniging Werkmans Kunstgenot kon landbouwer F woedde, is het woonhuis met
schuur on stallingen, zoomede een groot gedoor ziekte niet uitkomen.
der meubelen en landbouwartikelen al
van
Humalda
A.
M.
A.
van deelte
mr. T.
het
en de .-geschuurde oogst
burgemeester van Wormerveer en der hooi
een prooi
vlammen geworden. Oorzaak onbekend.
heette
eere-comité,
vooraf
voorzitter van het
Alles was tegen brandschade verzekerd.
wy in
èn zangers èn juryleden (wier namenhartelijk
het vorige nummer reeds mededeelden)
nam.
welkom, waarna de wedstrijd een aanvang
gezongen
worden
moest
vérplicht
nummer
Als
Ex. adelborst 2e klasse.
Harmonie", woorden van H. B;nger en geDe
St.-Ct." no. 210 bevat het verslag
toonzet door den heer M. Lürsten, direnteur
Mannenkoor, w.iarnevcns eik j van de werkzaamheden van de commissie
naar kfiize ze:
van aanneming- vcor adelborst 2e klasse, 3e
De uitslag van den wedstrijd was als volgt: I afdeeling, bij het Kon. Instituut voor de
le prijs (met algemeene stemmen) Orpheus [
te Willemsoord in het jaar 1906.
van 's-Gravenhage; zangers Jos Emous, Aug. I Marine
Schrader, Adr. van der Stap en Jaa Verkerk. J De examen-commissie maakt in haar rap-

.
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huizen te zamen o._ wonderlijk pêle-mêle
publiek, bonter nog in samenstelling door toevoeging van een duizend of wat burg. rs eu
burgere.—.en der Vrereenigde Staren die met puiperen dassen en purperen linten in knoi
gaten, op hoeden en aan wandelstokken
sympathie voor Harvard aan den dag i
én ten overvloede nog door vertoon van miniatuur-Star S and strips hunne patriottische gevoelens aan den dag brachten.
En wie na dit al.es in de menigte nog niet
tot de wetenschap was geraakt of hij naast een
Amerikaan, dan wel naast een Engeischmaa
stond, die had slechts te wachten tot het
oogenblik waarin de beide ploegen hun booten
naar buiten brachten. Want terwijl de Cambridge-mannon door hun suppor t e r s met
het gebruikelijke langgerekte huirah of
met een good old Ca m bridge werden
begroot, ging er uit Amerikaansche kelen bij
het verschijnen vau Harvard een staccato
roep van „Rah-rah-rah" op, die klonk alsof
er een heir van krijschende kraaien over do
Theoms vloog.
De wedstrijd was, om zoo te zeggen, in de
eerste honderd meters beslist
zoo niet
vroeger. De zwakke start veroorzaakte
Harvard's nederlaag. Weliswaar maakte Filloy, de Amerikaansche slagroeier en aanvoerder van zijn team, 39 slagen in de eerste
minuut tegen 38 van Stuart, den slag van
Cambridge, maar dadelijk zat er zooveel meer
„go" in de lichtblauwe boot, dat deze oogenblikkelijk haar canvas-steven voor dien van de
Harvard-giek schoof.
Zelfs de toeschouwer, niet volkomen in de
technische eischen van het roeien doorkneed,
kon makkelijk opmerken hoe een zuiverder
stijl, een meer doeltreffende roeiwijze den Cambridge-roeiers in 't voordeel bracht. Het glijwerk, het beenstrekken, het uitvallen en hot
samenwerken was in de blauwe boot veel beter
dan in do roode, al zetten daarentegen ook
de Amerikanen krachtiger in en haalden zij
pootiger door.
Langzaam maar zeker liepen de Cantabs uit,
eerst één, toen twoe, eindelijk drie lengten.
Toen haalden de Harvard-mannen met een fiksche spurt weer een lengte op, maar waren
daarna blijkbaar niet meer tot een voortzetting
of een herhaling van hun krachtsinspanning in

port de volgende opmerkingen :
Door de militaire lede., werd bij hun onderhoud met de candidaten opgemerkt, dat slechts
bij enkelen hunner iets viei te bespeuren van
eene besliste voorkeur voor den zeedienst, en
dat dan ook in overeenstemming hiermede de
meeste candidaten zeer weinig van de zeevaart en van marinc-aangelegeuheden op do
hoogte waren.
In het algemeen werd het een opvallend feit
geacht, dat van do vele honderden jongelieden
die dit jaar voor het eindexamen der hoogere
burgerschool opkwamen, slechts 24 zich voor do
zee-officiersloopbaan aanmeldden. Intussclien
moet dit voor een deel worden 'geweten aan
onbekendheid mot de tegenwoordige regeling,
zooals ook blijkt uit de omstandigheid, dat 3
van de 24 eerst na den datum van sluiting der
aangifte, tot de ontdekking kwamen, dat het
einddiploma der hoogere burgerschool zonder
meer gelegenheid geeft naar een plaatsing al
adelborst mede te dingen. Meer bekendheid zal,
naar mag worden vertrouwd, in dezen betere
verhoudingen doen ontstaan.
Een vrij groot aantal der einddiploma's waren niet boven het middelmatige, waar tegenover staat, dat in vele ge-allen de cijfers der
schoolrapporten in bepaalde vakken beter waren dan het in die vakken behaalde eindexa-
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mencijfer.
De geoefendheid in gymnastiek bleek, voor
zoover die enkel uit inlichtingen kan worden
beoordeeld, bij sommige candidaten gering,
een gevolg ongetwijfeld van het niet verplicht"
zijn van het gymnastiek-onderwijs op de meeste
scholen in do hoogere klassen.
De gemiddelde leeftijd der geschikt geoordeelde candidaten bedraagt 17 jaar en 11 maanden, is alzoo 7 maanden lager dan ten vorigen
jare. Terwijl er toen van de 11 aangenomen
candidaten 5 waren van den leeftijd van 19
jaar en hooger, heeft ditmaal van de 15 aangenomen candidaten slechts één dien leeftijd
bereikt, te weten een candidaat, die zich ook
het vorige jaar aanmeldde, doch toen niet werd
geplaatst.
De 2e luit. kwartiermeester H. W. C. v a n
der Reyden van het 6e reg. inf. wordt met
ingang van 1 October a. s. overgeplaatst bij het
4e reg. inf. met bestemming om te worden gedetacheerd ten bureele van den hoofdofficier
belast met de mandateering te 's-Gravenhage.
De 2e-luitenant-kwartiermeester R. R a ukes van het He regiment infanterie te Nijmegen wordt gedurende een maand gedetacheerd
te Ede.
Den 17en dezer zal een kamp op de
Kemperheide nabij Arnhem worden betrokken
door I en II van het 8e regiment infanterie,
onderscheidenlijk in garnizoen te Doesburg en
Geertruidenberg. Als commandant van het
kamp zal optreden de luitenant-kolonel .1.
Witteveen. De majoor Johannes blijft
het bevel voeren over 11. Het I zal marcheerende de legerplaats bereiken; het II gaat
tot Arnhem per spoor.

—
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In 19 minuten en 18 seconden kwam de Cambridgs-ploeg als overwinnaar aan het eind der
baan, twee volle bootleugten vóór do Harvardroeiers.
Deze internationale Varsity wordt, zeide ik
reeds, waarschijnlijk een vast nummer op het
jaarlijksche sportprogramma van de beide betrokken natiën. En ieder sportveorstander die
opmerkt met welk een zuiver spol en met welk
een vriendschappelijke verhoudingen deze internationale ontmoeting gepaard gaat, zal den
wensch deelen dat meer naties naar deze en
dergelijke internationale wedstrijden haar vertegenwoordigers zullen zenden. Voor goede verstandhouding en wederzijdsche waardeering van
de volkeren der wereld onderling zijn zulke
vriendschappelijke kampen minstens even bevorderlijk als internationale congressen. En
veel minder vervelend
dan deze!
J _IO

ONDERWIJS.

De einduitslag van de to dezer stede gehouden examens ter verkrijging der akte van be—
kwaamheid van hoofdonderwijzer of hoofdonCourseste Woestduin.
derwijzeres is als tfklgt: van de 187 mannelijke
en 99 vrouwelijke candidaten die aan het exaEerste dag.
men hebben deelgenomen, zijn geslaagd' 81
De eerste dag van de tweedaagsche meeting
mannelijke en 51 vrouwelijke.
te Woestduin is begunstigd door prachtig weer:
de sport was zeer voldoende en de opkomst van
Naar wij vernemen, zullen er door het Nederhet publiek liet niet te wenschen.
landsch Onderwijzersgenootschap stappen geDe draveryen, waarvan er twee op het prodaan worden om het Raadsbesluit der gemeente gramma stonden, vielen ten deel aafl Ira C. un
Bom (L.), waarbij de openbare school te Hol- Maud Murray; dit laatste paard heeft een goed
turn werd opgeheven, te vernietigen.
debuut gemaakt en zal nog verschillende malen
kunnen winnen.
De rennen waren bebmgryker. In den verkoópsHet hoofd der school L. O. in Friesland, aan
wiens school eene ondofwijzeros voor de laagste ren kwamen de twee vertegenwoordigers van^tal
eerst langs den eindpaal, en ook de
klasse moest benoemd ..orden, heelt aan de be- Creutz het
2-jarige paalden eu do hordenren waren
trokken autoriteiten medegedeeld dat het zeer ren voor
dezen- stal, die blikbaar in conditie komt.'
wenschelijk is om iemahd te benoemen, die de voor
"Ook
„Sim'onette'' van de baronesse Van BrieFrieseho taal spreekt, omdat de leerlingen dor
maairte een zeer gunstigen indruk.
laagste klasse-geen woord Nederlandsch ver- men
De heerry derwen bracht een schoone overstaan.
winning voor de kleuren van jhr. C. de Pesters
te Zeist; zyn paard -Occasion, gereden door W.
graaf van Byiand, won op superieure wyze.
De uitslag was als volgt:
R i t m e e s t e r-pr y s, verkoopsrenvlakke baan,
Emeritaat is aangevraagd door ds, P. Sinnighe Dam.té, predikant bij de Hen. Gem. te afstand 1800 meter, f 550 en / 50.
IJ, 2 Stargazer en Fantasy, VA Cherry Park en
Weerselo.
Butter Scotch, s/i Pomme d'Api en Torn Tuoker,
*f, Sold Again.
De heer Meder verklaarde met Torn Tucker
te willen winnen.
Pomme d'Api ging aan het hoofd, aan de overEen internationale „Varsity".
zyde vergezeld door Stargazer en Butter Scotch.
(Van onzen Londenschen briefsehrijrcr.)
In de rechte Ijjn gingen de beide paarden van
LONDEN, 9 September 1906.
den heer Creutz gemakkelijk aan het hoofd en
Gedurende deze eerste dagen van September wonnen ingehouden.
bevindt zich het Engelsche sportseizoen in ken1. Stargazer, 60V2, Allen; 2. Fantasy, 56. Heather.
tering. De hier na enkele dagen van opfrisGewonnen met een lengt., tjjd 2.04.
sching teruggekeerde zomerhitte is daarvan de
De winner voor / 1500 te koop gesteld, bleef
oorzaak. Want waar doorgaans de voetballers, voor / 1675 aan den eigenaar.
Kapitein Prys, handicap-dravery voor Neberoepsspelers en liefhebbers, hunkeren naar
derlandsche paarden / 300, 75 en f 25.
het oogenblik waarop zij de witflanelle_ cricket2/1 Duroo en Dorine, 3/1 Ira C, Doortje en
menschen van de speelterreinen zullen zien verdwijnen, daar toonen zij zich thans, nu de zon Agnita, 4/1 Tello en Alida, 5/1 Joseph, 8/1
nog altijd met tropischen gloed de velden over- George.
Duroc, thans bjj den heer Ockhorst in training,
straalt, allerminst happig "pm. de jacht achter
aanmerkelijk beter dan den vorigen keer en
het dartele leder een aanvang te doen nemen. ging de
tweede plaats te bemachtigen.
wist
En zelfs de voetbal-toeschouwers voelen zich,
Ira C, gereden door De Boer, won gemakke
als zij onder parasols en panama's langzaampjes lyk,
terwyl Doortje, die tweede aankwam, wegens
aan naar de terreinen drentelen om er hun kamgedisqualificeeid werd,
galoppeeren
pioenen de eerste bondswedstrijden te zien speIra C, 1600, van A. Wassenaar (de Boer), in
beetje
len, een
slachtoffers van hun plicht.
2. Duroc (1500) van stol Batavus (Doele.
Tijdens deze seizoen-kentering is de interna- 2.55Vi.
man) in 2.66 en 3. Agnita (1650) van stal Avanti
tionale universiteits-roeiwedstrijd, de kamp tus- (J. G. de Boer) in 2.58.
schen de winnaars van de Amerikaansche en
Van Brienen's memorial'.ll,
voor
die van de Engelsche V ar s i t y, door allo sport2-jarige inlandsche paarden, afstand 1300 meter,
1000, 200 en
60.
liefhebbers met geestdrift begroet. En zoo hevig
Caetera, */i Simonette en Golden
was de spanning, zóó geanimeerd het kansVi Ixia, % Et
Yours.
wegen ten opzichte van dezen roeiwedstrijd, zóó Lad, '/_ Ever dadelyk
voorop en werd met meer
Ixia "ging
overweldigend was ten slotte de directe belangC_> het laatste oogenblik ontnam Simostelling daarin, dat het zeer waarschijnlijk mag bereikt. plaats
aan Ever Yours.
de
heeten dat deze internationale Varsity een jaar- nette
1. Ixia, 56!/2 , van baron Creutz (Allen); 2. Simolijks wederkeerend minimer op het Engelsoh- nette,
53}_. van baronesse VanBrienen (Saunders)
Amerikaansche sportprogramma wordt.
3. Everyours (55) van. W. Jochems (Killick).
en
Harvard, dat dit jaar over de zuster- mverGewonnen met een lengte en anderhalve lengte,
siteit Vale in den jaarlijkschen wedstrijd in tyd 1.30.
achtriemsgieken zegevierde, had Cambridge, dat
Majoors Prys, wedren vlakke baan, Heervoor 1906 den palm uit den Varsity-kamp wegryders, afstand 2500 meter, /400, ’5O en ’5O.
droeg, uitgedaagd om op do bekende 4^-mijls
4/_ Ormondy en Balancoire 11, 1% L'Occasion
baan van Putnoy naar Mortlake de krachten en Aemilia, s/i Wisp.
te meten en deze uitdaging was met gretigheid
De heer Bultman verklaarde met Balamjoire
aangenomen. Er schuilde in deze kampvordete willen winnen.
Wisp nam de leiding, en had die voor de
ring een heel klein beetje Amerikaansche overmoed ; immers het was welbekend dat de Cam- tribune aan L'Occasion afgestaan, die aan de
bridge-roeiers velo jaren achtereen aan ver- overzyde door Ormondy gevolgd werd.
In de rechte Iyn had L'Occasion weldra geschillende wedstrijden deelnemen en ook dit
spel, terwyl Wisp de tweede plaats bezette.
jaar gezamenlijk of afzonderdijk in menige wonnen
L'Occasion,
05, van jhr. O de Pesters (W.
1.
regatta waren uitgekomen, terwijl de mannen
van Bylandt), 2, Wisp, 73, van W. Jochems
vau Harvard heel wat minder tijd aan roeiveren 3 Aemilia (70) van jhr, C. de Pesters
maak en -oefening kunnen wijden. Waarschijn- (Luden)
(eigenaar).
lijk studeeren zij harder; opvallend was het ook
Gewonnen met een lengte en een hoofdlengte,
dat de Amerikanen den vacantietijd voor de tyd
2.59%.
race uitkozen, terwijl de Engelsche studenten er
Overste prys, record-dravery, 450, f 100
tijd
nimmer bezwaar in zien den
voor den weden
25.
strijd en de oefening daarvoor aan hun studieIV_ Vauban, */i Maud Murray en Dops, V. Caid
termijnen te onttrekken.
en Ardent.
Toen de Harvard-ploeg dan ook voor hot
Vauban was een paar malen uit den draf
eerst op het Theemswater begon te oefenen en ging niet zoo goed als gewoonlyk in den
maakte zij een allerminst gunstigen indruk en laatsten tyd; op het laat,te oogenblik [kwam
meer dan één deskundige voorspelde dat de hjj Dops ter zyde. Jlaud Murray heeft een
Amerikanen met hun korten, wel krachtigen mooie course gemaakt en met zichtbare overdoch vermoeienden slag zeker niet tegen den macht gewonnen: zy verbeterde haar record met
zwaren kamp over de 4J-mijls baan bestand één seconde.
1. Maud.Murray, 3325, van W. Ockhorst (Doezouden blijken. Intusschen hebben de Harvardmannen door doelmatige oefening zoodanig lem:n in 5.15. 2. Dead heat tusschen Dops
„opgehaald" dat gisteren, vóór de wedstrijdeen 825u, Da Boer en Vauoan, 3—)o, J. 'F. De Boer,
aanvang zou nemen, niemand er meer aan in (;5.i
eneraal s p r y s, verkoopshordenren, aftwijfelde of Harvard wel tegen Cambridge opgewassen zou zijn. Hun zwakheid stand 31100 11., ’4OO en / 50.
4/7 Frumity en Milkyway 11, I', B 'tina.
schuilde in den „start" maar daarentegen beBettina.won gemakkelyk met v.le J ngten, tyd
schikten zij over oen effectvolle „spurt" waarmede, zoo zeiden alweer de deskundigen, in 4.12Vi minuut.
1. Bettina. 58t^, van Bat' n Creutl (H ather).
een kritiek oogenblik wonderen te verrichten
.;.■,. .Mr. Misson.
Fr.
zouden zijn. Alles en alles te zamen genomen 2.
ft Le
in 11 r voer f. 1400 te '001 ge ♦ ld, bleef,
achtte men de kansen vrijwel gelijk en za^- men voor
f ïuÖ'J am den eigenaar.
dus een zeer spannenden wedstrijd te gemoet.

KERKNIEUWS.

SPORT EN WEDSTRIJDEN.
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i- bestonden die ui. slechts drie numdaar uc aadere drie waren rervangen
.an officieren en
.-., een j.
keuring var.
mi er pub
dan
" iC waren veel
concours hippique.
I. jti<
do ko u r i ti g, waarin:, ven, waaraden uitpau er ü _.pkwaine_, had d
slag: ie prijs / _. ilacra van J. Th. Bos, ft'arfliuizen; ic pr. ’3O Sophie van _. iNienhuis,
(-rollingen; de pr. _J Ingeborg van H. Welt
te L'squert.
11. De Ha v a n a p r ij s bracht een verrassing, doordat Kundry van Joh. J. Boelstra, die
favorite was, tweemaal gedurende deu rit staan
bleef en daardoor de kans op ue.i prys vereide, terwijl Colombine. die even.ei.s veel
gouomen werd, r.iets toonde. .Daardoor won
i-ozyr van A. Catz den prijs / 300, 1080 M. in
10Ü was voor Red3 mm. 5 sec; de tweede
bun- van VV. A. Ückhorst, 1760 M. in 3.05 1/5.
derde Arak, stal Yitesse, 1600 M. in 8.05 3,5.
lil. Het Springconcours
had den
volgenden uitslag: Xe prijs ’l5O Mary, eig.
luit. Van R.jssen; 2e pr. ’BO Held, eig. luit.
Mathon; 3e pr. ’OO i'en-Y-law-Fiyer, eig. mr
Visser; -te pr. ’4O, Porchos, eig. luit. Wilson;
5e pr. f3O Sphinx, eig. luit. Beerninck. De
deelnemers sprongen allo zeer goed. Alleen de
berde laatste weigerden over een sloot te
springen, waardoor ze de kans op den prijs
verloren. De overige hindernissen werden door
allo vijf paarden goed genomen.
IV. i)e Cubap r ij s, waarvoor slechts 4
deelnemers, was voor Continent van H. Schaap
21üö M. in 3 min. 47 sec. Colombine, die 2300
M. moest loopen, kon, ondanks de zwc_p in
"t laatst bijna onophoudelijk op den rug van
het beest neerviel, de voorgift niet inhalen.
Continent won ingehouden, met 1/5 seconde
verschil. Dora van stal Vitesse, dio derde was,
werd gedisqualificeerd, zoodat Kruger van
K. G. v. d. Veen de derde prijs ten deel viel,
met een tijd van 4 min. 15 4/5 sec.
V. Do J achtrit was ontegenzeggelijk het
meest interessante nummer van den dag. Acht
paarden namen er aan deel. Bijna zonder uitzondering werden de verschillende hindernissen
zeer correct genomen. Do cindloop bracht een
mooie overwinning voor Miei, volbl., eig. luit.
Viileneuve, die met vele lengten eerste werd
en dus den prijs van ’lOO kreeg; de tweede
prijs ’BO was voor First Love vsru luit. Mathol. ; derde ’6O Pen-Y-law-Flycr van mr.
Visser; vierde ’4O voor Anita van luit. Roelfsema; vijfde f25 voor Batchari, van luit.
Nauta Pieter.
VI. De S u ma t r a p r ij s bracht 5 paarden
aan den start, van welke Souvereign Chimes
na de tweede rondo de baan verliet. De course
werd gemakkelijk gewonnen door Rita van
Joh. J. Deelstra, 2875 M. in 4.56, gevolgd door
Leda van A. Catz en Uranie van stal Vitesse.

.

’

’

Arnhemsche

sportfeesten.

De schermwedstiyden ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan der Arnhemsche Gymnastiek en
At'hletische Club U. D. I. zyn Zaterdagavond
geëindigd.
De uitslag van den korpswedstryd van particuliere vereenigingen (floret) is alsvolgt: le prys
Atlas, Kampen; 2e prys Sparta, Nijmegen.
Zondagmorgen namen op het landgoedKlarenbeék de athletische wedstrijden een aanvang. De

uitslag daarvan is als volgt;
100 M. hardloopen voor voetballers (uitsluitend
leden K. V. B. en aangesloten bonden): le prys
groote verg zilv. mod.) J. Hoogend'jk. (V.T.C.)
(Vlaard'n en; 2e pr. (verg. z.m.) V. Henny (Quick)
Den Haag; 3o pr. (zilv, mcd.) H. H. Voort (Tubantia) Hengelo: 4e pr. (bronz. mcd.) A. Eikendal (Robur et Velocitaï), Apeldoorn.
1000 M. hardloopen. (Kampioenschap van
Nederland). KampioenSprüs (groot verg. zilv. m.)
Snelpost (U. D. 1.1 Arnhem; le pr. (groote zilv.
mcd.) Bloemendaal .Geel Zwart) Deventer: 2e pr.
(zilv. 111.) G. 'Primus (._._ D. I.) Arnhem; 3e pr.
A. D'ufrenne (U. D. 1.) Arnhem.

-

IJ A.Z. was ook juist gezien. De combinatie viß
A. Z. was geen verbetering. Het IJ daarentegen
was beter op dreef en nog geen 2 minuten
spelens of etin voorsprong was verkregen van 2
doelpunten. Een paar schoten van den captain
van A. 'L. op het IJ hadden niet de gewenschte
uitwerking. Het IJ vergrootte haar score en rust
ging in niet 4—o voor bet IJ. _sa rust was A.Z. in
staat ccii goal te terceeren, teiwyl het IJ doorgang niet scoren en nog 2 doelpunten maakte,
waarvan 1 in 1 een strafworp, eindstand du*
o—l voor bet IJ.

Voetbal.
Het bestuur van den N. V. B. stelde de eon.
petitie-indeeling voor 1906/7 als volgt vast:

lo klasse: D. F. C, Ajax (L.), H. F. 0.
Haarlem, Sparta, Hercules, H. V. V., H. B. S.,
Quick en Velocitas.
2e klasse A: D. V. S., V. O. C, Volharding, Victoria, A. F. & H. C, Hercules 11,
H. V. \'. 11. B: Achilles, Celeritas, R. A. P.,
A. F. C, Voorwaarts, H. V. V., Allen Weerbaar. C: H. B. S., Rapiditas, Velocitas 11,
H. B. S. 11, A. V. V., Ajax, H. F. C. 11,
Concordia.
3e klasse A: Haarlem 11, B. F. C, Holland, V. V. A., R. A. P. 11, D. O. S. 8.,
A. V. V. 11. B: U. F. C, Neerlandia, V. V.
V., Volharding 11, Ajax 11, A. F. C. 11, Swift.
C: Sportman, Unie, Ajax 11, Quick 11, Concordia 11, D. V. V. D: V. F. C, Hermes
D. V. V., Neptunus, Sparta 11, Rapiditas 11,
Achilles 11. E : D. A. V. 0., Olympia D. F.
C. 11, _. S. C. 11, V. O. C. 11, Victoria Rotterdam.
Tweede district. Ie klas: Quick
Amersfoort, Quick Nijmegen, P. W., U. D.,
G. V. C, Wilhelmina, Vitesse.
2e k 1as A : Vitesse 11, Be Quick Zutphen,
0. D. 0., G. V. C. 11, Quick II (Nijm.). B.:
Hercules Enschede, Tubantia, Oranje-Nassau,
Tubanten, P. W. 11, Hercules Almelo. C: TI. D.
11, Go ahead, Robur et Velocitas, Z. A. C.„
Quick Kampen, Verwisseling.
Derde district. 2e klas: Frisia, W*
V. V., Velocitas, Be Quick, Achillea.
3e klas: Frisia 11, Be Quick 11, Voor*
wnarts,

Olympia.

Vierde district. 2e klas A: Willem
11, t Zesde, Antoni, Wilhelmina 11, Noad. B:
Helmond, R. V. V. Roermond, Venlosche V. V.,
M. F. C. Maastricht.

Pogingen worden in het werk gesteld, om i»
het Zuiden eon 3e klasse te vormen, waarvoor
eventueel in aanmerking komen Antoni, Wilhelmina H, Velocitas 111 en Victoria Zalt-Bommel.
Indien oen Zeeuwsche competitie tot stand
komt, zal E. M. M. t. Vlissingen daarin geplaatst worden. Anders ..peelt dezo vereeniging
dit jaar in de 2e klasse A van district 4.
Voor de zuidelijke competitie is eveneens aan.
gewezen Quick I, te Nijmegen.
Tot voorzitter der Protest-commissie is in
plaats van den heer D. Erdman, die bedankte,
de heer mr. J. K. Onnen benoemd. Voorts werden nog als leden gekozen J. Buskop en H. J.
Oosterveen (plaatsvervangend).'
In de Pers- en Propaganda Commissie afdeeling schoolvoctbal werden gekozen J. A. J. vaWaterschoot van der Gracht en H. J. Bon.
Benoemd werden 2 commissies tot samenstelling van vortegenwoordigendo elftallen, bestaande uit de heeren C. A. W. Hirsehman, G.
W. Dyxhoorn, J. J. van den Berg, D. Erdman
en C. W. van Hasselt voor de westelijke afdeelingen en A. M. Harterink, N. G. Jannink, S.
A. R: do Wolff van Westerrodeï L. Suringa eB
L. v. d. Meerendonk.
Het reglement op seriewedstrijden zal worde»
gewijzigd.
Zilveren V oetb a 1 w e ds t rij den.
De Zilveren Voetbalwedstrijden zijn gistere»
te Rotterdam aangevangen mét do, volgende
resultaten :

20C0 Meter snelwandelen, le pr. (verg. zilv.
Sparta—A.F.C, met rust 3—l, einde 4—1..
H. B. S.—Wilhelmina m. r. 3—Ó, einde 3—o.
mcd.) Slee, Deventer; 2e pr, (zilv. mcd.) Wiily,
Arnhem; oe pr. (br. mcd.) Spoelstr», Deventer.
H. V. V.—Quick (Kampen) met rust I—o,
Polsstok hoogspringen, te pr. verg. zilv. mcd. einde I—o.
C. Evers, Arnhem (3.10 Meter); 2e pr. (zilv. mcd.)
Ajax—Haarlem met rust 2—o, einde 3—o<
B. Evers, Arnhem (3 Meter); :-le pr. (br. mcd.)
Velocitas—Concordia met rust o—o, einde
3e pr. Beverloo, Arnhem (2.80 Meter).
I—l, na verlenging I—3.
Touwtrekken (in ploegen van 4 man, licht
Quick (Haag)—G. V. C. met rust 2—o, eingewicht) le prys (verg. zilver, mcd.) Tubanters,
de
6-0.
(zilv.
mcd.)
Gelre,
Arnhem;
Enschede; 2e pr.
Hercules—Voorwaarts met rust I—o, eindd
3e pr. (br. mcd.j Prinses Wilhelmina, Enschede.
Gistermiddag haddeu op Klarenbeek de 1—1; na verlenging 2—l.
H. F. C.—V. O. C. met rust 2—o, einde 2—o.
gymriastiekwedstrijden plaats. Eerst voerden
een 150-tal turners, onder leiding van den heer
De Corinthians op reis
G. Hunssen, staafoefoningen uit, die uitmunDe
Corinthians speelden nog de volgend»
9tal
slaagden,
terwijl
vervolgens
tend
door een
vereenigingen aan rek en brug geturnd werd. wedstrijden:
23 Aug. Hurons Seafort—Corinthians I—l'
Daarna namen de wedstrijden een aanvang,
24 Aug. All Kents—Corinthians
2—5.
waarvan de uitslag als volgt is.
Aug.
26
Chicago—Corinthians
2—5,
Touwtrekken, in ploegen van 4 man:
le prijs (groote verg. zilv. mcd.) Thor 11,
P. W. I uit Enschede speelt 23 Sept. eelt
Arnhem; 2e pr. (verg. zilv. mcd.) Gelre,
Arnhem; 3e pr. (zilv. mcd.) Sparta, Nijmegen; wedstrijd tegen Frisia te Leeuwarden.
4e pr. (br. mcd.) Achilles, Enschede.
R. A. P. uit Amsterdam heeft plannen even*
Polsstokspringen (hoog) : le prijs (verg.
zilv. mcd.) F. Alwin, Lycurgus, Doesburg eens een bezoek aan Leeuwarden te brengen.
(2.80 M.) ; 2e pr. (groote zilv. mcd.) J. PrikAchilles te Assen speelde gisteren een wedkers, Gelre, Arnhem (2.80 M.) ; 3e pr. Engelen, Atlas. Kampen (2.80 M.) ; 4e pr. J. H. strijd met de aldaar gedetacheerde cadetten uit
Vis, T. H. O. R., Arnhem (2.80 M.); 5e pr. Breda en won met 4—l.
D. Janssen, T. H. O. R., Arnhem (2.80 M.);
6e pr. W. Tip, Jahn, We_tzaan (2.70 M.).
Tubanters te Enschede speelde tegen A. _.
Estafettenloop (4 x 80 M.) : le prijs C. uit Almelo en won met 3—l.
(zilv.
eikenkrans) T.'H.Q.H.,' Arnhem, 44
Voorwaarts Enschede tegen Hercules Almelo
sec.; 2e pr. Tyr, Heerenveen, 44 3/5 sec; 3e eindigde in eene overwinning der laatste met
pr. Atlas, Kampen, 451/5 sec.; 4e pr. Gelre, 5-..
Arnhem, 47 2/5 sec.

Bij den optocht behaalde den len prijs
T. H. O. R„ Arnhem; 2en pr. Gelre, Arnhem;
3en pr. Sparta, Nijmegen.

Oranje-Nassau Almelo speelde met Volharding II te Hengelo een vriendschappelijk spel

en won met

6—l.

In het Avondblad van Zaterdag is als uitGisteren werd te Delft de wedstrijd om delslag van het schermconcours abusievelijk ge- zilveren wisselbeker voortgezet
De uitslag was: H. V. V. lI—D. V. S. 3—3.
meld, dat de le prijs op „geweer", aangeboden
door de Koningin, en de le prijs op',.sabel", 'De stand bij half time was 1—1; na 14 uu<
aangeboden door den Prins der Nederlanden, verlenging bleef de uitslag onbeslist.
Volharding—V. V. A. 2—l, stand bij hall
benevens de 2e prijs op „floret" behaald werden door het korps mariniers. Deze prijzen time 2—l.
Neptunus—V. V. V. 2—l, stand bij halt
werden behaald door- de Marine Gymnastiektime
I—l.
Schermschool
te
Amsterdam.
en
H. B. S. ll—Achilles 4—2, stand by half
time 2—2.
Boeien.
Concordia lI—D. V. V. I—o, stand bij half
■
Voor den jaarlijkschen roeiwedstrijd op den time o—o.
Amstel om het Kampioenschap van Nederland
in Skiffs op 23 Sept., waarvan Zondag 22 Sept
Lawa-Tennis.
de voorwedstrijden plaats vinden, zijn ingeDe gisteren op de banen der A. L. T. C.
schreven voor het senior hoofdnummer 8 deel- „Festina" gespeelde Lawntennis-wedstrijden
nemers : 'Möller van Berlijn. Nünninghof van hadden den volgenden
uitslag :
Ruhrort, Muller van Frankfurt a/M., Gastron
Heeren
enkel
open.
2e ronde: jhr.
van Boulogne sur Mor, A. W. Max van RoeiC. J. van Reenen jr. slaat W. C. G. RolG.
Amstel",
Thomassen en Rumen Zeilver. „De
danus, 6—4, 6—4 ; E. Vas Visser slaat mr. „O."
pel van Roei- en Zeilver. „De Hoop", Van 7-4, 6-0.
„Nereus".
der Pot van Stud. Roeiver.
3e
d e: A. van Ogtrop slaat K. Heldring
Voor het junioresnummer: Rumpel („De 6—o,ron
6—o; H. V. B. Wijnmalen w. o. jhr. G»
Blomraestein
(„De
Hoop"),
Hoop"), Thomassen
C. J. van Reenen jr. slaat J. G. Heldring 6—l,
(„Nereus", Stud. Roeiver.), Regtul (idem).
6-0; 0. P. N. Blom slaat E. Vas Visser 2—6/
van
Berlijn,
kampioen
De hoer Möller Uit
het vorig jaar, moet het kampioenschap ver- o—4, 6-2.beslissing. A. van Ogtrop slaat
Halve
dedigen.
H. V. B. Wijnmalen 6—o, 6—l; jhr. G. C. J.
De. uitslag der loting voor de voorwedstrijvan Reenen jr. slaat O. P. N. Blom 6—o, 6—2.
den, die Zaterdags geroeid worden, is: 2^ uur:
Heeren Enkel Handicap. 2e roï'
uur:
3
Tomassen—Otto Muller (Frankfurt);
Roldmus (+ 2/6) slaat A. C. J'
Gastron—A. W. Max („Amstel"); 3* uur: de: W. C. G.(+
Vreedenburg
4/6) (6—4, 6—3.
4
uur:
(..Hoop"):
Möller (Berlijn)—Rumpel
3e ronde: W.C. G. Roldanus (+ 2/6) slaat
Pot („Nereus")— Nünninghof (Ruhrort).
F. W. Cruys (+ 2/6) 7—5, 6—l; H. J. Boeken
(ser.) slaat H. Waller (+ 15) 6-_, 6—2.
Waterpolo.
Dames Enkel. 2e Ronde: mej. R.
Zeer juist gezien was het dat de Rotterd.
slaat mej. G. van Ogtrop 6—2, 6—_J
Zwemclub geen overwinning zou boeken als Schott
Gey van Pittius w. o.
mei.
S.
van
15—1.
verleden week op de Jonge Kampioen
Halvebeslissing: mej. N. van Son tot
Duidelijk kwam het dan ook uit dat de Rotterd.
J. van Harencarspel
zwemclub op vreemd tprrein niet thuis is. De Gel-cum slaat mej.
6—3,
S.
Pittius slaat mej»
Gey
mej.
had
6—3:
ran
dan ook een
Xtt ■-h IJ ll—Rotterd. Zwemclub
saai Mrloop, .met dit re«ultaat dat met rust de R, Schott o—2, 6—2.
Beslissing: Mej. N. van Son tot GelNa rust was het
,,
8
2-r-l voor R. SS. Q.
li"'1 i"' ftah de
lieum slaat mej. S. Gey van Pittius 3—6,
nog saaier en
sel
Rótt-erd.
raverijen
mingen.
/.
ukken slecht» nog I'maal te scoren. 6-2, 6—4.
Voor do -Ulc maal in dit seizoen werden gisI n N .iv: i. dus 11—1 voor R.
Heeren dubbel. 2e ronde: H. J. Boeteren op hét Noordersportterrein vanwege, de
Een verrassing voor het l-1 ei iet) t"genslag ken en C. Vrins slaan mr. Van den Berg en
yoor ü. Z. C
hardA. van Ogtrop 6—2, 4--6, 6—l! nnv.N. Beet»
draverijen op de lange baan gehouden. Voor
en D. f*. CV Ledeboer w. o.

’

’

-

ik meldde het reeds telegraDit bracht
phisch — duizenden feu nog eon duizenden toeschouwers op de beide Theemsoevers tusschen
Putnejr en Mortlake en in de verschillende boot.

- Derde Blad

Hard

te Gr

....
.

ftioéht
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Halve.beslissing: O. P. N. Bloru en
J. G. Heidring siaan H. J. Boeken en C. Vrins
6—B, 6—2. 7—5; mr. G. C. J. van Reenen jr.
Eu H. 'v li.
ijnmalen slaan mr. N. Beets en
D. P. C. Ledeboer 6—2, 6—4.
Beslissing: Jhr. G. C. J. van Reenen
jr. en H V. B. Wijnmalen slaan O. P. N. Blom
en J. G. Heldring 6-4, 7—5.
Dames dubbel, le r o ud e : Mej. H. M.
Kuhn en mej. W. Kuhn slaan mej. S. Dubourcq
en mej. A. Schippers 4—6, 6—3, 6—2.
Halve beslissing: Mej. E. Dubourcq
en mej. G. van Ogtrop slaan mej. H. M. Kuhn
en mej. W. Kuhn B—6. 6—2.
Heeren en Dames dubbel. 2e ronde: Mej. S. Gey van Pittius en jhr. G. C. J.
van Reenon jr. slaan mej. H. M. Kuhn en O.
P. N. Biom 6—o, 6—l; mej. C. van Roes en
C. Vrins slaan mej. N. van Son tot Gellicum
en H. J. Boeken 6—2, 6—l ; mej. A. Schippers
en A. van Ogtrop slaan mojonkvrouw A. van
Styrum en E." Vas Visser 6—l, 6—4.
Ha Ivo beslissing. Mej. J. Dubourcq en
H. V. B. Wijnmalen slaan mej. A. Schippers en
A. van Ogtrop 6—4, 7—5.
Ds wedstrijden zyn gisteren niet geheel afgeloopen.
De nog te spelen partijen in de beide Heeren
enkel-spelen en in de dames- en gemengd dubbelspelen zijn uitgesteld tot a. s. Zondag.

_

7.

Schietvereeniging „Amsterdam".
De stand van den wedstrijd der Schietvereniging „Amsterdam" was gistermiddag te
4 uur als volgt:
Afd. A, Korpswedstrijden. Nog door geene
vereeniging afgeschoten.
Ald. B, Vastebaanwedstrijd: 1. H. R. Hessels, 97 punten; 2. C. J. Hansen, 96 p. ; 3.
F. Houtgroof Jr., 94 p. ; 4. C. P. Kruize,
94 p.; 5. C. Meuwsen, 91 p. ; 6. Gerard
Luyckx, 90 p.; 7. J. Ertzen, 90 p. ; 8. G.
Blok, 87 p. ; 9. A. Roeraade, 85 p. ; 10. J.
M. van Dugteren, 85 p.; 11. W. M. Topking,
81 p.; 12. G. H. Konings, 83 p.; 13. C. de
Leeuw, 82 p. ; 14. A. A. Wanders, 81 p.
Afd. C, Vrijebaanwedstrijden: 1. C. Marsfeldcr, 103 p. ; 2. K. Noord, 103 p. ; 3. C. de
Loeuw, 102 p.; 4. W. Karsen, 102 p.; 5. W.
Schreuder, 101 p. ; 6. G. Blok, lül p. ; 7.
L. J. Offerman, 100 p.; 8. W. Theissingh,
100 p.-, 9. C. Mouwsen, 98 p.; 10. L. Fruytier, 98 p. ; 11. C. P. Kruize, 98 p. ; 12. H.
Roeraade, 97 p. ; 13. A. Marsfelder, 97 p.;
11. G. Luyckx, 97 p.; 15, F. Houtgroof Jr.,
86 p.; 16. C. Bijning, 95 p. ; 17. J. M. van
Dugteren, 94 p.; 18. C. J. Hansen, 94 p.;
19. A. A. Wanders, 91 p.; 20. H. A. Rühland, 89 p.; 21. J. Ertzen, 89 p.
Afd. D, Rozenwedstrijd: C. Bijning, L.
Fruytier, Gérard Luyckx, J. M. van Dugteren,
C. de Leeuw.
Afd. E, Jubileumwedstrijd: G. Luyckx, W.
rheissingh, C. Bijning, W. Schreuder, C. de
Leeuw, L. Fruytier, J. M. van Dugteren, H.
A.. Rühland, M. L. Bijning.
Voor den wedstrijd ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan van de Schietver. „Amster-

dam" (de Bond van hier ter stede gevestigde
Kon. erkende schietvereenigingen) zijn voor
lo hoofdafdeeling (korpswedstrijden) zilveren
medailles ontvangen van de Koningin, de
Koningin-Moeder en den Prins der Neder-

landen.

Schieten.
Wcerbaarheidsvereeniging

De

licht

Burgerp-

to

Gouda hield gisteren op hot terrein
san den Rotterdamschen dijk een schietwedstrijd, waarvan do uitslag is als volgt:
I. Personeele baan, afstand 150 M., maxim
100 punten. Ie Prijs A. J. Vermeulen 83 p.;
2e W. .1. Gijzenij 80 p.; 3e J. M. de Weger
.8 p.; 4e A. v. Reedt Dortland 77 p.;
se. C.
Okkerso 75 p.; Ge C. A. Gi_enendal 73 p.; 7e
J- J. P. den Boer 72 p.; 8e H. van Vliet 71
o.; 9e .1. de Jong 69 p.; 10e W. J. de Borst
>8 p.; He J. P. Mul 65 p.; 12e W. Sliedrecht
66 p. : 13e H. Gijzenij 65 p.; 14e J. van' Os 60
p. ; 15e J. van Eijk 66 p.
11. Personeele baan eylinder, 12 M. Maxim.
CO punten, le Prijs J. P. Mul 52 p. ; 2e C.
Okkerso 51 p. ; 3e 'C. A. Groencndal 51 p.
111. Geluksbaan 150 M. Minim. 15 punten,
le Prijs A. van Reodt Dortland 28 p.; 2e J.
P. Mul 38 p.; 3e J. de Jong 40 j.; 4e W. J.
Gijzenij 41 p. In deze baan rangschikking naar
de minste punten met de meeste treffers; 5
schoten.
IV. Vrije, baan, 3 schoten. 150 M. Maxim. 60
punten, le Prijs J. J. P. den Boer 59 p.; 2e
J. M. de Weger 55 p.; 3e A. van Reedt Dortland, 54 p.; 4e J. L. Hulleman 53 p.; óe H. v.
Vliet 51 p,
V. Vrije baan eylinder afstand 12 M. maximum 60 punten, le prijs H. van Vliet, 57 p. ; 2e
J. P. Mul, 56 p.; 3e W. Sliedrecht, 54 p. ; 4e
J. de Jong, 53 p. : 5e A. J. Vermeulen, 53 p.
VI. Vrije baan buks, 12 M., maximum 100
punten, lo prjjs A. J. Vermeulen., 93 p. ; 2e
J. van Eyk, 85 p.; 3e. J. van Os, 82 p.; 4e H.
van Vlet, 75 p.; 5e W.-F.'v. Beek, 75 p.

LANDBOUW EN VISSCHERIJ.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
(PrUs per regel 00 Cents.)

Braakloop en zomerdlarrhee worden

K_-ir.aki_en.j-_t voorkomen door de
kinderen met. Kufeke's Kindermeel te voeden,
dat
licht veneerbaar is, de maag en den
darm ontziet en aan de darmbacteriön een
slechten voedingsbodem, biedt. By reeds bestaande
maag- en
geeft
darmstoornissen
men Kufeke's Kindermeel
het

altijd zonder melk.

De Limburger Koerier.
Ferschynende te Maastricht,
Moofdorgaan der Provincie,
Tan

68e Jaargang,
Firma WKI'EBiIORüIT)

«""al.'oCourant
_ uitSaven
en

Provinciaal Dagblad, Provinde Anderdaagsche Courant, de
*"*
«nce»t verspreide Courant

*'"

U

in Limburg,

« Medt daarom Ac beste gelegenheid om
met
gunstig gevolg te adverteeren.
«öe

_-oi,rjcr
d__ al
roarauten te samen.

meer gelezen
_L__H_J_

Koerier» alleen wordt

ie overig

Limbur*X
""""*-«

JsGHXPP, Amsterdam,KalverattBl.

I>e Proviaciale

-oordbrabantsehe

's-Hertesenbossche Coorant
bJa'ai van de Provincie

is het Hoofd-

XOORD-BliABAX'i

wordt'daar het meest gelezen, in vela gemeentes
■«hier uitsluitend en verschüut dagj'ijks.
Bitfi_ vorsJ'. J.AKIiESSTEYN EN 'IOUÜ, 'm-Beteh

Vichy Pastilles.
Men heeft dikwijls ongelijk

met de kleine
ongemakken te veronachtzamen, veroorzaakt door

angzame en moeilijka spijsvertering, ongezoo gemakkelijk met eenige

'"akken die'mèn

'

VïpSij-t', al >■"■'■' genezen; d.w _.
0.0 eenige paa.lew vervaardigd met het
u-ii,:c z :t Viéhy getrokken te Vichy, uit
e °?"onuéii van den Franschen Staat
en die zich
jeciits i n 1u.., i|,. n v ;l. ï9 gelde doozen verkoopen

verzien

,., „,

,

vaa het merk f to|,,.Jstat,

Verleden week waren de uitkomsten der
Zuidcrzeevisscherij voor de Urkcr vloot tamelijk gunstig. De botvisschers vingen dagelijks
van 30 tot 80 K.G. per vaartuig; hoekbot god
’7—5.25, slcepbot 10—1L50 per 50 K.G. Met
de aalkuil werd tot 50 K.G. daags gevangen,
prijs 7—9 for 50 K.G. Voor de Xoordzeevisschers was deze week evenmin als do vorige
week voordeelig; zij besomden over het algemeen 30—40 per vaartuig.

’

’
’

AANBESTEDINGEN.

Bij de Zaterdagavond gehouden aanbesteding voor hot bouwen ïan de Christelijke
School met onderwijzerswoning to Oostzaan
waren 6 inschrijvers. Aan den laagsten inschrijver, C. Koele aldaar^ werd het werk
gegund voor 7985.

’

Door B. en W. van Amsterdam werd heden
aanbesteed:
a. het vergrooten van de o. 1. school der 3de
klasse aan de Sarphatistraat (Sarphatischool)
tot eene school met 8 klatselokalen. Ingekomen
23 biljetten. Minste inschrijver do heer W. Th.
Daub voor ’6682;
b. de levering van straatklinkers, geschikt
voor
voetwegen, over eene oppervlakte van
Minste inschrijvers: H. van der
30,000 M
Loo, Velp, 10,000 a f 1.14; H. A. J. v/der
Worp. Druten, 5000 a ’1.23; M. G. v/der
Poll, Arnhem, 10,000 a ’1.26; A. P. Heijnes,
Arnhem, 3000 a ’1.31; J. A. Verburgt, Dienden, 3000 a ’1.31.
2.

STADSNIEUWS
Kegeling van het verkeer.
De Leidschestraat en de Utrechtschestraat
worden dus weer voor het verkeer met rijwielen geopend; ook voor autofnobielen en
motorrijwielen worden deze straten opengesteld. Bij wijze van proef. Dat wil
zeggen: houdt ge u niet fatsoenlijk, dan
wordt aan deze bevoegdheid weer een eind

gemaakt.
De wielrijders en automobilisten hebben
het dus telf in de hand deze vrijheid te
behouden. Men mag over den maatregel tot
sluiting oordcelen zooals men wil, dat er
wielrijders zijn geweest op wier woestheid
het gemeentebestuur zich kon beroepen,
toen het deze straten sloot, dat is niet te
ontkennen. Er zijn ergerlijke woestelingen
onder de Amsterdamsche wielrijders. Er zijn
er die de eenvoudigste begrippen van fatsoen missen, die in het geheel niet voelen,
dat men ter wille van anderen sommige
dingen heeft- te laten, dat er zoo iets als gemeenschapsgevoel bestaat. Niet alleen slagersjongens zijn er onder deze soort van onof egoïsten, hoe men ze noeverschilligen
men wil. Het voetpad van de Van Eeghenlaan naar den rijweg in het Vondelpark,
waar met groote letters staat „Wielrijders
afstijgen", dat natuurlijk door ieder
bijna ieder!
als een voetpad wordt beschouwd, waar moeders dus meenen hare
kinderen veilig te kunnen laten losloopen,
dit . voetpad wordt herhaaldelijk met rijwielen bereden, door heeren, volwassen
mannen met baarden, menschen van wie

—

—

—

men, naar hun uiterlijk te oordcelen, zou
verwachten, dat zij zich aan een vanzelfsprekend, volkomen juist verbod zoudestoren. Dezer dagen kwamen wij op den
Amstel cc» officier van heb Indisch leger
op een rijwiel tegen, die alleronverwachtst
van achter de boomen aan den waterkant
te voorschijn schoot, en, den linkerkant van
den weg houdend, op de kleine steentjes
ging rijden, tot groot gevaar voor hem zelf
dat was minder
maar óók voor den
wielrijder die hem te gemoet reed.
En te hard gereden wordt er zonder
twijfel.
Dat alles moet nagelaten worden, in het
belang van den voetganger vooral het laatste, het hard, nog meer het woest rijden.
Want men kan tamelijk hard en toch voor-

—

—

zichtig wielrijden.
Deze regeling van het verkeer hebben de
wielrijders en de automobilisten dus zelf in
de

hand.:

Zaterdag werd te Maastricht geopend de
zaden- en veevoedertentoonstelling, georganiseerd door den Limburgschen Landbouwbond
kring Maastricht: Het was een goede gedachte
van den Bond deze tentoonstelling te houden
omdat men m deze provincie nog lang niet van
iet nut van goede zaden en goode voedergewassen doordrongen is. Men boert nog
steeds op

. ftgav,

de oude manier voort, zonder te bedenken, dat
goede zaden ook goede gewassen geven. Deze
tentoonstelling is do eerste op dat gebied, die
hier gehouden wordt, maar kan nog niet on
ruimo inzendingen bogen.
De tentoonstelling werd geopend door graaf
D-3 Gelces, voorzitter van den kring Maastricht,
en met een rede van den heer Ament, zuivelconsulent voor Limburg, over rationeele veevoedering.

Maar ook de voetganger kan meer doen

tot regeling van het verkeer dan
hij doet.
De-voetganger moet zich er meer en meer
aan gewennen den rijweg te beschouwen als
de plaats voor rij- en voertuigen, als een
plaats niet voor hem. Hij moet zich daartoe een zekeren dwang oplegen, maar wij
leven nu eenmaal niet op een onbewoond
eiland. De Leidschestraat bijv. is nauw. De
tram heeft zich het gemak moeten ontzeggen er twee sporen te leggen. Rijtuigen,
automobielen, rijwielen moeten er wachten,
zoodra een tram voorbijkomt en er een kar óf
rijtuig aan het trottoir staat. Zoo moet de
voetganger zich het genot ontzeggen steeds
te vinden wat de Engelschman elleboogruimte" noemt en het trottoir houden, dat
trouwens niet zóó smal is of men vindt er
gewoonlijk nog wel plaats.
Maar dan moet men er ook rechtshouden.
Ook dat gebeurt niet altijd. Er zijn maar
al te veel menschen, die zich dien dwang
niet willen opleggen : tot zelfs een van Amsterdams oudste en meest geëerde advocaten toe, kan men eiken namiddag in de
Leidschestraat tegenkomen op het linkertrottoir.
De rij weg niet voor den voetganger. En dus ook bij het oversteken
van de straat eerst uitzien of dit veilig kan
gebeuren. Men ziet voetgangers op hefc alleronverwachtst van het voetpad afstappen,
zonder to zien of er een voertuig aankomt,
de straat halverwege oversteken
op
eens büjvenstaan... weer verder gaan
voor
den wielrijder of den koetsier zoo verwarring
wekkend mogelijk. Toen wij, jaren geleden, te Chicago, op een oogenblik, dat het
in een straat niet druk was, den rijweg wilden oversteken, zeide men ons, dat men dat
daar niet deed; men stak de straat over bij
eenkruising van straten, waar de weg daartoe dcor verschillende bestrating was aangewezen. En op die punten hadden rijtuigbestuurders bijzonder goed uit te kijken;
roden zij daar iemand aan, dan was de,
straf niet malsch. Daar werd den voetganger een dwang opgelegd, dien wij ons wellicht niet behoeven op te leggen
wanneer wij maar behoorlijk leeren uitkijken,
alvorens de straat over te steken.
De voetgangers op het voet-

—

pad. Dat geldt ook voor het Vondelpark,
waar bijna geen rijwegen meer zijn aojader

voetpaden aan weerszijden, en waar toch
zelfs juffrouwen met kinderwagens en een
of twee kinderen aan de hand, bij voorkeur

ly U«

- A. ouuolaa. -

) leerlingen, de hoeren v. d. Vec 1: t en
Ten einde de leerlingen der school niet alleen theoretisch tot onderwijzer te i ormen, M i 1 o, voer M. O. t3cker.cn, verleden ja.r een,
ook practisch te de heer v. d. Fi rr m en lOC
maar dit zoovee!
c-r zelfs
doen,
werd aan de Normanisch.
n a.
a<iou
midden op den rijweg wandelen, om van
'
waarin do leerlirgsn der b
Ooi'eusehool,
',".-.._
een
hoer
.".de
oude dames, rijen na-aimeisjes (?.es aangesto klasse in de wintermaanden s avonds onNijho'f-i' directeur der .«elite'
haakt), gelederen werklieden, meestal vier derwas hebben te gaven in het hand- en rechthoer V. Hen s aldaar !■■
e leeraar
naast elkaar (met behoorlijken afstand tuslijnig toekenen aan meisjes en jongens van 11 v. ei. Laars is ec:i boeken. IjcrrJ.dicos ; de heer
schen elke twee man) niet te spreken! tot J-4 jaar. Aanvankelijk was zij met 3 meisjes Visser is directeur dor
voor
In het Motropolitan Park te New-York en 17 jongens in Jan. 188ö gevestigd in ecu Kunstambachten en lceraar een de Rijk?
houten gebouwtje in den tuin van net Rijks- maalschool; de heeren Hnizo n ga en Wawordt de wandelaar, die op den rijweg wansedert 1891 is zij gevestigd in het bemuseum;
lonkarnp zijn leeraren aan de Kunstnijverdelt, al is die nog zoo leeg, door de politie
verwijderd en naar het voetpad verwezen : kende gebouw aan de Hobbcmastraat hoek heidsehcorto Haartera. ev.z.
Hobbemakade.
Verder herinnert spr. er arm dat de hersteleen regeling van het verkeer waarmee wij
De heer Molkenboer herinnert er dan ling der geb.lin. uit het Stadhuis to !_■
o. i. wel zelf konden beginnen, zonder er de aan, dat vooral sedert 1885, toen werk der
leer- aan do school werd toevertrouwd : Bat do
politie in te halen.
lingen te Antwerpen was ten toon gesteld, cic „Ma:.schappij tot Nut van 't Aigemcên" in
aandacht meer en meer op de school werd ge- het dorde studiejaar 10 studiebcurz.il van ’3OO
Maar anders, van de overheid verwachten vcsagd; hoe zy op vele tentoonstellingen gouelk en voor vier opvolgende jaren bcschikbc.ar
wij ook wel wat. Onze politie doet al heel den medailles verwierf en de belangstelling er stelde.
voor in Duitschland zeer toenam, nadat Keizer
Spr. brengt daarna d_nk aan do besturen
weinig om het verkeer te regelen. Wij laWilhelm haar in Juli 1891 had bezocht.
van Artis" en „Arti; aan den directeur van
ten nu daar, dat de overijver om te hard
Uit de volledige naamlijs. der leerlingen blijkt het Suasso-musoum ; aan den chef vnn do afrijdende wielrijders te bekeuren, die een dat 615, leerlingen, 251 uames
en 364 heeren in deeling Kunsten en Wetenschappen aan he
paar jaar geleden viel te constateeren, is den loop der 25 jaren de lessen voor langeren
depan .ment '
Binnenl. Zaken; aan den
verslapt tot bijna algeheele onverschillig- of korteren tijd volgden en velen er van belang- hoofddirecteurvan
van het „Ned. Museum en
heid : eenige bekeuringen wegens te hard rijke betrekkingen als leeraar of leerares, op don directeur van het l.ijkspren_er.-_bi_et,
rijden, het rijden op de kleine steentjes op kunst- of kunstnijverheidsgebied bekleeden.
voor de hulp steeds aan do leerlingen bij hun
Twee malen slechts kwam het voor dat aan studies verleend.
de Heerengracht enz., zouden er misschien
iemand, die in een afdeeling het eind-diploma
wel weer den schrik in kunnen jagen.
Na afloop der plechtigheid ging men de
behaald, later ook het eind-diploma in tentoonstelling van werk der leerlingen
Maar voorts, zou het niét mogelijk zijn had
in
do andere afdeeling kreeg. In 1891 werd aan beide
den, voetganger het rechtshouden met meer, een der leerlingen
scholen
In
het
bezichtigen.
Stedelijk
door cic commissie voor do
aandrang voor te honden, dan nu gebeurt, akten M. O. teekenen en boetscoren uitgereikt Museum is thans een tentoonstelling van
en wel door borden, die in het oog vallen (zij twee diploma's, nl. die voor Ml en M_ iets werk der oud-lecriingen geopend. Óp die
behoeven niet zoo leelijk te zijn als de roode wat do leerlingen der Normaaisehool betreft, tentoonstellingen komen wij" nader terug.
verbodsborden) en in voldoenden getale aan- 'noch vroeger, noch later is voorgekomen. Bescheidenheid hseft den heer Molkenboer naHet feest der 2e 11. B. S. met 2-jar cursus.
gebracht? Te Arnhem schijnt dat wel te heltuurlijk belet daaraan toe te voegen dat dit
De feesten, deze week gegeven ter herdenking
pen. Zouden de politie-agenten aan de ingeschiedde met zijn
den heer Theo A. van het 25-jarig bestaan ucr 2e H. B. S. met
gangen van Leidsche- en Utrechtschestra- A. Molkenboer. zoon,
deze zomervaeantie 3-jarigen cursu. hier ter stede, werden gisterten, om hij deze twee voorloopig te blijven, werden als leerlingenVoor
aangenomen 6 dames en a\ ona besloten met een feestmaal in het gebouw
niet ten minste eenigen tijd het publiek 19 heeren.
kunnen aansporen rechts te houden en den
In hot slotgedeelte van zijn gedenkschrift „Krasnapolsky' Daar zaten aan alle leeraren
wijst
de heer Molkenboer er op dat do der school eu tal van oud-leerlingen, te zame.
rijweg te mijden? Er is bij veel onwil ook
ongavoer 100 personen.
veel onkunde bij het publiek; men doet Normaalschooi zich ook steeds beijverd heeft
Den gr.uschen avond hcerschto aan dea disch
het
teekenen
zooveel mogelijk te brengen in een
misschien gedachteloos wat men, eenmaal op overeenstemming
opgewekte stemming. De voorzitter der
het minder wenschelijke van zijn gedrag ge- denarbeid en het met de eischen van den han- commissio uit oud-leerlingen, die het leest had
maar hij
dr. J. Lo d a, had aan tal'el naast
wezen, wel als verstandig wezen zou willen legt er tevens denambachtsonderwijs,
nadruk op dat organisatie voorbereid,
nalaten. Het heeft er thans iets van alsof in de schoollokalen van beide Musemnscholcn zich do heeren 1,1. J. IJzerman, directeur,
de politie-agent in drukke straten enkel hoog noodig is en jammer genoeg dat het en L. B o u in a n J z n., onder-directeur, zooals
weet met do heeren Grote, S c h ni i d en
staat te wachten of er ook iets ergs gebeurt: maken eener afzonderlijke inrichting tot op- men
-teonbeek van de oprichting af aan do
leiding
der
teekenleeraren
en
de man zou zich intusschen door wat ergs to
-lecra.e.sen in
gebouw, met doelmatig verdeelde en in- school verbonden.
voorkomen zoo verdienstelijk kunnen ma- eigen
Nadat dr. Lod a allen welkom had gchceten,
gerichte lokalen, nog steeds afstuitte op de
ken !
kosten, terwijl hij eveneens aandringt op ver- gewezen had op het heuglijk feit deze week
Eenige maanden geleden werd Jn de Leidandering in de examens, zooals zij sedert 1863 herdacht, eu gedronken nad op den voertdurenden blooi der school, hield deneer Samuel,
schestraat geheid.
door de wet zijn geregeld, aangezien die regeoud-loerling, een welsprekende toespraak tot
Dat bracht natuurlijk aan de eene zijde ling reeds lang niet meer voldoet.
directeur, wiens groote verdiensten jegens
don
de
laatste
vijf jaren", dus' besluit de
van de straat een opstopping van het verln
hij in het licut stolde. Een ander oudde
school
Molkenboer zijn belangrijk stuk,
keer te weeg. Maar bovendien bleven er heer
waren bij ons, zoo goed als elders, vrienden, leorling, 'de heer v. E m d e n, wijdde een dronk
menschen naar staan kijken, zooveel en zoo- die ook op 't stuk van het teekenonderwijs' aan den onder-directeur der school. Met veel
lang, dat de passage bijna geheel gestremd hervorming ademen; die den jongeren
instemming werd toegejuicht een rede van een
het uud-loorling, die destijds kosteloos op de school
werd, de tram luidschellend heel langzaam Kunsteuderricht den roep ontlokken, ominovermoest voorbijgaan, wielrijders moesten afal allo vensters wijd te openen om de frissche werd geplaatst eu volmondig erkende dat hij
de belangrijke betrekking, die hij thans bestijgen ent. En steeds stond daar een poli- lucht te doen binnenkomen, die dan zal weg- kleedt,
te danken had aan het verdienstelijk
datgene,
waarmede zij, die voor 20 onderricht
tie-agent op het tegenoverliggende- trot- blazen al
van do leeraren der 2e H. B. S. aan
jaren
in
droom
zich
voorstelden misschien in
toir... ook te kijken. Zqu^deze man het verhet belang van ons teekenonderwijs ieta te de Marnixstraat genoten.
keer niet eenigszins hebben kunnen regelen kunnen doen, de lucht hebben
Do heer IJ zo rm a n dankte recht hartelijk
bedorven.
voor allo bewijzen van belangstelling, dio hij
door tot doorloopèn aan te manen?
er- VCOT Teekenonderwijs" nam
_\ >>^*d'
deze dagen had mogen ondervinden. Vooral
De voetgangers zijn in de weldra weer open- "het"Iinitiatief
om de Regeering te vragen, dat in
gestelde straten het wiel.ijden afgewend: hier zoo mogelijk licht worde gebracht in de hetgeen de oud-leerlingen voor hem gedaan hadden stelde hij op den „oogsten prijs, doch hij
zij hebben in de la-atste maanden nog meer zaak, dio nagenoeg de gehoelo teekenonderwijserkend©
dat een groot doel van do hulde hem
dan te voren van hun geliefden rijweg ge- wereld in beroering brengt. Zij vroeg den gebracht, toekwam
aan
corps leeraren, dat
eenige
Minister
vakmannen
af te vaardigen hem in al die jaren zoo het
bruik gemaakt
zou het nu geen aanbekrachtig
had ter zijde
naar do brandpunten der Reformbeweveling verdienen, tenminste in den eersten ging
Hun bracht hij oprechten dank voor
gestaan.
in
Duitschland om ter plaatse
arbeid naast hem verricht.
ijd, den voetganger naar het voetpad te doen te kunnen
waarnemen en naar waardo den
Nog menig hartelijk woord werd gesproken
verwijzen. En tevens wie te hard rijdt, wiel- to schatten, hoe men daar werkte, maar
rijder, motorwielrijder of automobilist, di- ook welko de resultaten van dat werken en tot laat in den avond daverde het in de
witte zaal" bij Kras van de toejuichingen,
zijn. De Regeering is geneigd aan dien wensch
delijk er flink in ts laten draaien?
menig foestgencot ten deel vielen na het
dien
gehoor te geven. Dat dit onderzoek moge op-'
uitspreken
van menig hartelijk, vriendschappeleveren goede vruchten,, dat het krachtig moge
lijk
woord.
bijdragen
jarig
Het 25.
bestaan der Museumschoten.
om de vakmannen — die het zeker,
Het 25-jarig hestaau derRijksnormaalschool ieder voor zich ernstig en eerlijk bedoelen, maar
Een collectief arbeidscontract.
voor teekenonderwijzers en der Rijksschool verschillen van meening in zake den te kiezen
De
weg
Havenarbeider" bevat den tekst van
zooveel
als
maar
mogelijk
is
tot
elkanvoor Kunstnijverheid werd hedenmiddag in der te brengen".
een collectief arbeidscontract tus.-rchen de
de eere hal van het Rijksmuseum plechtig
De heer J. W. H. Berden zeide slechts scheeps- en bootwerkersvereeniging Recht en
herdacht.
eenige korte noodzakelijke -mededeelingen te Plicht" en de Vereeniging van Werkgevers op
Tot het bijwonen dier bijeenkomst Waren, zullen doen van feiten, om zijn .gehoor de Scheepvaartgebied, waarvan door de laatste
behalve het leeraarspersoneel der scholen, school te leeren kennen en duidelijk in het organisatie het ontwerp is opgesteld en de
genoodigd de Commissaris der Koningin in licht te stollen welk nuttig werk door de op- arbeidersorganisatie ter afsluiting aangeboden.
1. Beide partijen verbinden zich over
deze provincie, B. en W. van Amsterdam richters er van was verricht. Dien oprichter, enArt.
weer:
bracht
hij
dadelijk
; de school
al
een
eere-salu.it
en verschillende besturen van inrichtingen
a. van hare leden te vorderen, dat zij deze
bloeit en op künstnijverheid-gebied kunnen
van onderwijs en kunstinstellingen.
wij thans den toets der vergelijking met het overeenkomst kennen en getrouwelijk naleven,
De minister van binnenlandsche zaken was buitenland doorstaan.
en
tot zijn leedwezen verhinderd de plechtigheid
De school i.s feitelijk de tweelingzuster der
b. "vortredingen daarvan met alle haar ten
bij te wonen; Z.E. had zich echter doen ver- Rijksnormaalschool. Toen de eerste lessen, die dienste staande middelen tegen te gaan.
Art. 2. De werkboekjes der Vereeniging van
tegenwoordigen door den referendaris voor in het ornament-teekenen naar pleister, op 14 Werkgevers
op Scheepvaartgebied worden door
November
1881
in
de
tegenwoordige
'woning
kunsten en wetenschappen aan zijn Depar- van
de Scheeps- en Bootwerkersvereeniging „Recht
den
hoofddirecteur
_houwen
der
Museumtement, den heer J. A. E o y e r.
eu Plicht" onvoorwaardelijk erkend.
een aanvang namen, spoedig, op 9 Dec. a v
De leiding der bijeenkomst was opgedragen door de andere lessen gevolgd, bleek alddadc.
De beslissing over uitreiking, resp. intrekking van werkboekjes is uitsluitend en zonder
aan den heer J. Versluys, den oudste der lijk dat de tweelingzusters elkaar er leelijk
leeraren aan beide scholen, tevens met den heer den weg zaten. Spoedig werden zij beter ge-in eenige controle van derden, overgelaten aan
W. B, G. Molkenboer, directeur. dor Rijksnorhuisvest, ieder in een vleugel van het Rijks- het oestuur der Vereeniging van Werkgevers
maalschool, do eenige dio van de oprichting m
op Scheepvaartgebied.
>n thans huist de KunstnijverheiduSeVnl.aan de beide scholen werkzaam was.
school
102 trappen boven den grond, wat beHet bestuur voornoemd zal nochtans het beHij heette de aanwezigen, met name de autowijst dat ook op Kunstnijverheid-gebied de stuur der Scheeps- en Bootwerkersvereeniging
riteiten welkom en bracht dank aan den Mi1 arnassus niet zonder inspanning
is te bestij- „Hecht en Plicht", en eventueel ook de benister van Binnenlandsche Zaken, die bereidsturen van andere arbeidersorganisaties in de
willig het eei-e-ÏÏdmaatschap der feestcommissie
S«lert 20 Nov. 1903 zijn de schoollokalen gelegenheid stellen desgewenscht, vooraf kon.
op zich had genomen en bovendien deze zaal in electrisch verlicht waardoor men ook de avond- nis to nemen van do namen der aanbevolenen
het Rijksmuseum voor de plechtigheid beschik- uren kon gaan benutten; in
1905 door den voor nieuwe werkboekjes, alsook van do door
baar had gesteld.
cursus in illustratief teekenen voor den het bestuur der Vereeniging van Werkgevers
Ten slotte gaf spr. het woord aan de heeren „Bond van Ned. Ond." en tevens door het op Scheepvaartgebied voorgestelde intrekkinW. B. G. Molkenboer, directeur der Rijksopen stellen der bibliotheek voor loden der. gen.
normaalschool, en J. W. H. Berden, direc- afdeeling Amsterdam van den „Bond van'
Art. 4. De werklieden mogen niet weigeren
teur der Rijksschool voor Kunstnijverheid, die Technici".
samen te werken 'met werklieden, die njet zijn
beiden ih korte trekken zouden sc„otsen de geWat betreft het onderwijzend personeel, aangesloten bij de Scheeps- en Bootwerkersschiedenis der inrichting van onderwijs, aan werden bij Kon. Besl. van 1 Sept. 1881 be- vereeniging „Hecht en Plicht" of eenige anwier hoofd zij gesteld zijn.
noemd tot directeur de heer J. R. de dere arbeidersorganisatie. '
De „onderkruipers-quaestie"' uit den tijd
Do heer W. B. G. Molkenboer hoeft in K.ruy f f, tot leeraren do heeren J. Str i eoen gedenkschrift uit het archief der Rijksning, J. Ver sluys, P. J. H. Cuypers, der werkstakingen van 1903 en of andere
quaesties tusschen partij ter eenre of
normaalschool alles bijeen verzameld wat een L. Be,irer en E. Du bois; Striening's beeon of
volledig overzicht geeft van de geschiedenis noeming word reeds op 1 Oct. d.a.v. ingetrok- moer harer leden en partij ter andere of een
of
meer
vervangen
door die des heeren J. H.
harer ledon dateerende van vóór den
dor instelling, waaraan hij van de oprichting ken en
tot heden als directeur werkzaam is. Daarin Huibers. Op 1 Sept. 1882 werden nog benoemd datum van onderteekening dezer overeenkomst,
is tevons opgenomen een volledige lijst van do heeren Ludwig Jüngor en George zullen nimmer mogen worden opgeworpen.
allen, die als leerling de school bezochten met Sturm en op 1 Sept. 1883 mej. Ida Winkler,
Art. 5. De werklieden mogen niet op zoodavermelding van den tijd, waarin zij hun di- thans mevr. Van Emstede—Winkler, nige wijze propaganda maken voor hunne
orgaploma verwierven, en welko betrekking zij waardoor een cursus in kunstnaald werk m. nisatie, dat niet aangeslotenen
daardoor
worthans bekleeden.
gelyk werd. In 1887 werd de heer Dubois
den lastig gevallen of de werkzaamheden worIn den aanvang van dit geschrift, waaruit vangen door dr. J. F. van Be m m o 1e n, verdie den belemmerd of bemoeilijkt.
de heer Molke n b oer hedenmiddag het in 1890 werd opgevolgd door den
Art. 8. De werklieden, leden van partij
arts A. R.
voornaamste mededeelde, geeft hij eerst een Coen, terwijl in datzelfde jaar de heer Cuyter andere, zullen liet werk niet mogen
staoverzicht van de wijze, waarop de examens pers werd vervangen door den heer Jos Cuyken, zonder toestemming van partij ter andere
teekenen en boetsecren bij onze wet geregeld pers en deze in 1896 door den heer J. W. H.
zijn en herinnert hij er aan hoe in 1877 bij Berden, dio twee jaar later als diretceur
Partij ter andere zijde zal die toestemming
den referendaris jhr. mr. Victor de optrad. De heeren Huibers en Beirer werden niet geven, tenzij ter zake van geschillen
Stuers plannen rijpten om te Amsterdam in 1901 vervangen door de hoeren T. van der punten, die in deze overeenkomst niet over
zijn
van Rijkswege op te richten een kweekschool L a a r s en R. v. d. P av e rt, terwijl de heer voorzien en niet dan nadat over die
geschillen
Jünger,
voor teekenleeraren en een school voor Kunstna in 1003 wegens ziekte tijdelijk met partij ter eenre overleg is gepleegd en dit.
nijverheid. Te dien einde werd den heeren Jan vervangen te zijn door den heer Bart van overleg niet tot eene bijlegging daarvan heeft
Striening, toen te Deventer., en W. B. G, Hove, later definitief werd opgevolgd door den geleid.
Molkenboer, toen te Leeuwarden, opge- beeldhouwer W. Rete r a.
De overeenkomst zal voorloopig worden aandragen in het begin van 1880 in België een
Als tijdelijk leerares trad in 1904 mevr. gegaan tot 1 Januari 1908. Zij wordt
stilzwnuitvoerig onderzoek in te stellen naar het J. I n gen h ousz—M azza 1 i op voor een gend, telkens voor een jaar,
verlengd, indien
onderwijs in do kunstscholen en de wijze, waarspecialen cursus in kloskant. Van al de ge- zi] met door een der partijen schrifteliik is
op daar in den vacantietijd de laatste jaren noemden is dus de heer Vers 1 v y s tot opgezegd, ten minste twee maanden
voor den
normaal-cursussen waren gegeven ten behoeve heden onafgebroken als leeraar aan de school afloop
het loopende cor.traetiaar.
yan
van
personen reeds in het teekenonderwijs verbonden.
,
Recht en Plicht" heeft zich, naar .Het
werkzaam.
De eerte curus begon met 7 leerlingen, t.w. V olk meldt, in beginsel met deze
overeenGevolg van hun verslag was dat op de 3 gewone en
de 25e cursus telt komst vereenigd, doch heeft een drietal
onderStaatsbegrooting voor 1881 een kleine son 65 leerlingen, 4 hospitanten,
gesciukte
gewone
4A
en 21 hospitanwijzigingen voorgesteld. Tot nu tee
werd gebracht voor do oprichting van twee ten, waarondert.w. dames.
In het geheel waren
23
Werk^'e—«^S-g met
kunstscholen, die de heer Do Stuers in Neder- ingeschreven 544
onder wie 221
personen,
noodig
land
achtte. Do noodige lokalen in het dames.
toen
nog lang niet voltooide Rijksmuseum
Als bewijs van de beteekenis der school kan
werden den loon Nov. 1881 in gebruik geno- dienen
Drankwet.
men ; de Normaalschooi had toen 15 leerlingen, kroond, dat zij tweemaal met goud werd beB.
brengen
en
W.
ter kennis, dat bij Gedep.
waaronder 7 dames. In den zomer van 1883 hng to nl. op de Kunstnijverheid-tentconstelStaten
in do provincie Noord-Holland zijn
Den
1888
en
op
de wereld- ingekomen
Haag in
werden in de beide vlougels van het Rijksverzoekschriften om vergunning
museum de lokalen in gebruik genomen, die tentoonstelling te Parijs in 1900, terwijl vele tot verkoop van sterken drank in het
klein in
leerlingen
in
prijskampen
openbare
lauweren
thans nog dienst doen.
"
logement uitsluitend aap logeergasten,
verwierven. De school werd ook in 1900 be- een
Het onderwijzend personeel, op 16
1881 last met het borduurwerk voor het huwelijks- van: J. Kroet, voor perceel Nes No. 25 en P.
benoemd, bestond uit een directeurJuH
de Jong, voor perceel Damrak No. 34;
en zes kieed der Konigin.
leeraren welke laatsten aan beide scholen
dat een verzoekschrift om vergunning tot
waOnder
de leerlingen wier naam een goeden
ren verbonden.
van sterken drank in het klein is
verkoop
In den loop der 25 jaren waren behalve de klank had noemt spr. Pier Sande r, M. ingediend door H. Kruisbrink, voor perceel
Hui zin ga, J. Men des da Costa T. X._. Voorburgwal No. 175.
door den heer Berden genoemde aan do NorZwe 11 o, L. Zij 1, A. P. Hah n, J. J. C.
maalschooi werkzaam de directeur,
dat 22 verzoekschriften om verlof tot verkoop
de lieer L e beau, W. O. J. Nieuwenk amp.
_}.
VY.
alcoholhoudenden drank, anderen dan sterd Molkenboer, de heeren C. P.
van
Op onderwijsgebied hebben zich' verschillende
Holst Czn., M. H. van Gestel,. W. leerlingen onderscheiden, o,a. slaagden dit iaar ken drank, en van uitsluitend alcoholvrijen
drank zijn ingediend.
i_romhout Czn,
-
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Vereeniging „Oosicrsjiecltum".
Onder de
heeft go;

ituin"
giek

om de muziek
een muziekkorps opgericht. Jten tweeled
ordt hiermede beoogd en we: :
.ts voor de» or.'.spanning
ontwikkeling djor ontspanning der k
re;:, maar ook voor die der
" zorgen;
den leden van den
;in" genot te
verschaffen door concerten to geven. Het bestuur van der. „Oi
. vin' had de laatste» jaren
oneerten in zijn tuin doen
'i uiet mirrder dan tien,
echter door andere muziekkorpsen. Zelf-doen is
het der jes ven den „posterspeeltuin". En met
volharding gingen die jongelieden en jonge
mannen aan het werk. Zo syn zoozeer gevorderd, dat do tijd gekomen is om practisch in
toepassing te brengen wat ze geleerd hebben.
Maar eoo arheidersbeur. en een muziekkorps
zijn twee. Zij doen daarom een beroep op de
meergegoeden te dezer stede om het hoognoodige
ze reeds
bijeen te brengen. Zeil
flinke som
rr de kas moe
stenridVorden. Het bestuur van den Oos_erspeeltuin" zal het financieel beheer voeren.
Bijdragen te zenden aan de bestuursleden
var. het korps: H. Siesem, Nieuwe Acl
gracht 15G: Tj. Klaren. DclLstraat 19; Cè.
Spronk, Von Zesenstraa. 9.
ra_d van

Idichtingen verzocht.
Zaterdagvoormiddag te 8.45 uur is in d--n
Amsterdamschen Polder onder de gemeente in
bewusteloosen toestand aangetroffen en naar
het Binnen-, astbuis overgebracht, alwaar hij
zonder tot bewustzijn te zijn gekomen op in
is overleden, een onbeken dman, oud naar gis
30 jaar, lang 1.C5 M., gezondo kleur, zwart
haar en knevel, blauwe oogen, vol aangezicht,
gekleed met zwart colbenjas en vest, groen
geruite brpoek, wit katoenen hemd en onderbroek gcH-r'rronder 1332. het hemd
bovendien gomer_t 4/B 233, bruine sokken,
rijgschoenen, bruine gie.n'hoc-d. witte boord en
manchetten, blauw en wit gebloemde stropdas.
Op hem bevonden een potlood, een ledige portemonnaie, een rozenkrans, een abonnementskaartje Alkmaar Packet 2e klasse No. 30793
en een fleschje medicijn zonder etiket. De hoed
i_ van den hoedenwinkelier Krop te Zaandam.
Do commissaris van politie ir. de 6e sectie
verzoekt hen, die omtrent den overledene inlichtingen kunnen verstrekken, zich ten spoete te vervoegen aan het politiebureel
Spaarndaminerstraat 70.
Zondagsslvifing.

Door bemiddeling vnn den Nederlandschen
Bond van Confe
den hebben alle eonfeetiezaken van beteekenis te dezer stede bij
schriftelijke overeenkomst besloten, van 15
ober tot 15 December des Zondags hun
magazijnen te één uur voer den verkoop te
sluiten.
Floratia.
De tentoonstelling van bloemen en planten
gekweekt in het huisgezin, dit jaar door de
Vereeniging ..Floralia" alhier in den huize
„Bellovue'. ingang Leidschekade te houden,
zal plaats hebben a. s. Donderdag van 10 tot 4
uur, nadat zij den avond te voren te 8 uur is
geopend. Op deze tentoonstelling hebben de
loden en begunstigers der vereeniging toegang
op vertoon van diploma, terwijl van alle ande"
ren 10 cent per persoon ten bate der vereeni-ging gevorderd wordt.
Een
bostenstelsel ingevoerd.
De dienst van het vervoer der H. U. S. M.
heeft, naar Het Volk verneemt, aan het personeel
van het goederenstation in de Rietlanden per
aanschrijving medegedeeld, dat voortaan alle
goederen-treinen op tijd moeten vertrekken en
wanneer een trefn te laat vertrekt pestraft zullen
worden: de onderchefs met 10, de assistenten
met / 5 en voorman-rangeerders met / 2.50
boete.

’

Vermist.
Sedert 7 September wordt uit de ouderlijke
woning aan de Hugo de Grootkaoe 78 (8 hoog)
vermist de 17-jarige Dirk Hueting. middelmatig van gestalte, bleeko gelaatskleur, donkerblond haar, blauwe oogen, gekleed met
donkergrijs geruit colbert eostuum, witten
stroohoed en bottines. Zij die inlichtingen omtrent genoemden persoon kuunen geven, worden beleefd verzocht zich daartoe to vervoegen
aan het bureau van politie van de 2o afdeeling
der 4e sectie, Marnixstraat 148.
Op den Ben September is te Amsterdam vaa
Middelburg aangekomen het Belgische stoomjacht „Prima Vera", groot 125 tons: 19 man
equipage, eigenaar de heer F. Etnpein. met
familie aan boord. Het jacht ligt aan den
jachtsteiger en voert de Royal Vacht jOtub.
vlag de Belgique.
Zooals reeds is gemeld, zal de heer Bos_,
hoofdinspecteur-griffier aan het hoofdbureau'
van politie, den lsten October zijn 25-jarig
jubilee vieren. Ten einde hem op dien dag ecu
geschenk aan te bieden namens de burgerij,
hebben de volgende heeren aich tot een cOßunis»
sic vereenigd: Albert van der Horst. A. I.
van Scherpenzeel. Max Lindenbaum, H» Vin»
gerhoed en Eduard Stuf.
Zaterdag was do heer D. van Vuuren 2^
jaren besteller bij den Dagelijkschen Bar ge-,
dienst (Singel bij de Oude Spiegelstraat).'
Voor zijne trouwe plichteyeiwulling gedurende
dien tijd werd hem namens de directie een,
gouden horloge vereerd, terwijl ook het gezamenlijke dienstpersoneel zich niet onbetuigd*
liet.

FAMILIEBERICHTEN.

Burgerlijke Stand van

Austebdam.

BEVALLEN. Aangegeven 8 September: H.
de Jong—Plank, z.; M. Wolhoff—Henni, z. j
A. Biekart—Donkers, d. : R. Swaab—Gerritse,
z. : J. Hendriks—Korte, z.; W. Hengevelde
Reijnen, d. ; E. Heesmann—To Pas. z. ; F.

van Veen—Reids. z. : J. Riechelma'nn—Van
Harseler, z.; M. Dekker—Piloo, d.; C. Wertheim—Werth-jm, d.; J. van IJzeren—Schutter, z.; B. Slier—Visman, zr; J. Nolte—
Schuurmans, z.; .1. Dorsman—Eickholt, d. en
z. : A. Tillema—Stedeveld, d. ; A. Beirman—
Hompe, d. ; H. Zindijk—Küssel z.; C. de
Bruin—Blind, d.; J. Hemelaar—Van Rijn, d.;
B. de Wilde—Bierman, d. ; J. van Geene—Ter
Laak, z, en d. ; E. Goossen—Bachmann, d.;
A. Fromeijer—Bakker, z. . A. do Rijk—Van
Grieken, d. ; H. Trousset—Bulte. e.; N.
Luteijn—Blokker, d.; R. Mculenhoff—Van de
Poll, z.; J. Bruining—Spruijt. z. ; E. van
Hoek—Van Leeuwen, z. ; K. Scheffer—Mosco.
viter, d. ; J. Leurink—Heil, d. ; B. Polak—
Cohen, z.; J. Braasem—Polak, z. ; J. de
Groot—Koldijk, d.; A. r. Hameren—Muller,
z. ; D. Boekman,—Schut, z. : J. Steenhakker—■
Bottier, z. ; R. Verschut—Van Acabra, d.; P.
Linning—Stahle, d.
OVEi.LEDE.V Aangegeven 8 Sept. L. Wieroijn, m. 6 m.: H. E. de Veer—Holman, v.
71 j.: J. H. Moring. m. 74 j.; C. Dekker, v,
69 j.; J. C. Flipse, m. 73 j.; J. J- Minnis, m_
5 j.; W. E. F. Coerse, v. 14 m.; H. L. Leffelaar m. 39 j.; B. D. Elhorst, m. 80 j.; Mw
Grote v. 13 m.: V. Lohrae.jer—Waasenaar,
wed '85 j.; S. Waterman—Stier, 56 j.: M.
Swaalep, v. 7 j.; G. H. Tol, v. 7 w.; P. Smit'
Var. 'der Heijden, wed. Cl i.; A. J. van Marj„,_Gobel, 60 j.: S. A. Hiiligers. m. 11 m.;
H. L. Burger, m. 6 m.; M. de Bruin—Wisman,
53 j.; CE. H. ter Brake, v. 13 m.; A. M. C.
Wolters-. Bosch. wed. 76 j.

n
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PENDULES FEIüLESJIILELPEIEj .

- Avondblad. - Derde Blad

<26852)
in modernen stijl, Hout en Koper, alsook in Louis XV, XVI en Empire.
J. P- KLUIJSKEfIS, -.ieuwendijk 110- -118. Telef. 5_54. Hoflflïarancier lai n U.H. MJ. de Koningin en Koningin-Moeder.

ÜPMTlïïï PO
1 Ill.lJ ULJjÜ

____ff______Ë'

Wacht U Voor Namaak

_ ;"■f l_

van

Foster's Rugpijn Nieren
Pillen.
Handteekening

WANNEEB

Uw gezondheid waarde voor
0 heeft, geef O dan dekleine moeite
om op te letten dat men U geen
namaaksel verkoopt. Vraag duidelijkFoster's
Bugpijn Nieren Pillen en zie de doos, die
men U verkoopt, goed na.
Hieronder geven wij een afbeelding van
de doos, waarop altijd voorkomt: 10. Het
Handelsmerk; 20. de naam Foster's Bugpijn

Nieren Pillen; 30. De

speoiaal geneesmiddel voor Blaas-

|

en

Van Putten ét Scbwiep»
De prijzen der Cokes zijn van af heden per gemeten
Hectoliter met _iji en per 32 Ko. met vier cents
.6834)
verhoogd.

L

" i'aieisstr. 1..; ' *M.

e**********M**M*********************meeee**********m

CLEBAN & Co., Heiligenweg 42 en PHARMACIE
FBAN^AISE, Galerij 34-35,

&ÏSË!m^yKf

*

zij ontvangen

S^r"y*H-*_

een

Vertegenwoordiger,
die met de Grossiers goed bekend is
Zij, die zeer goed bekend zijn, gelieven
bun aanbiedingen in te zenden, onder A.C.Zi.
aan het Ann.-Bur. EilIL. SCHELLMANN
(26771)
te M. Gladbach.

__.

Tweede _lel<l
sonen) een flinke K.
kunnende netjes tafeldienen, wasch omgaan, huis
werk verrichten, naaien en mazen. Onnoodig
«onder goede getuigen. Hoog loon en verval.
Zomers buiten, "s Winters in Amsterdam.
Br. lett. V. aan C. L. VAN LANGENHUYSEN's
(26651;
Boekhandel, Singel 434.
den ondergeteekende als curator in het
faillissement van den Heer B. H. C. JANSEN,
te Amsterdam, gehandeld hebbende onder de
firma B. LEN'FBIXG, wordt hierby kennis gegeven, dat door hem op 10 September 1906 de
eenige uitdeelingsljjst ter griffie der Arrondisseter kostelooze
ments-Bechtbank te Amsterdam
inzage voor Crediteuren is neergelegd.
Mr. A. C. N. PIEBEN.
(26833)

Door

_i-% 1

f gne

y

en

[S?Ca<H
Jys^_

II

I
I
fÊfSojfjx3i

K___i_

<_■

M/Cjm\ I

9üf ffi&
Hgjl

I

kiijgbaar in de

voornaamste

H|

'■'

rven Lucas Bols,

_

Lardappelen»

_-

_H
■*-*
/.r
£&( .uwsclie — Hollandsclie %■
. Aardappelenhandel,

s

(17324)

Aan een Onderneming van _4unu.tnuver_.ei_l vaceert

||

IV

I6

__

IV__

[\v>

'

"^uLJ_l

___ »_y
-__■_ i___i
■

m.

P. C. Hooflslraat 52,

(__.

*«

SS

lir. MIESSE_J,

_H

_*

.

V^[

"'i

&_

I

5«
_+■

P-k

»

I

is weder te COXSULTEEBEN

*

Dr.F.B.IËTJËBB,
(26798)

Zenuwarts,

is wederom te raadplegen.

p

Ë.
(26796)

-OLDBMIT.
Arts,

hertat de praktijk.

Hoofdagent voor Amsterdams

E, H. A.

MELIS, Prinsengracht 178.
£r00

Veiling wegens Sterfgeval

rt

*_us:J3

tydirwTbk^m^

__ _ _

.

..

.

_

I

Gfummi-artikelen. I

I
Amsterd. Caoutchouc-Compagnie,
G. SIEGBEIM & Co„ Koningsplein 12.
«l_Jl

yan

"

Woustraat No. 7.

Prospectus op aanvrage.

(26026) >
j

Ter Overname.
In een der eerste winkelstraten te Haarlem^
wordt een bloeiende Zaak in ParaplniêaJ
en Wandelstokken voor zeer billijken prijs
ter overname aangeboden.
Fr. br., Lett. «, a/d. Boek. H. J. VAN DEffl

MUNNIK, Haarlem.

(36782) j

LEADEXH-ÜLL

St. LOXDOfV.

WEKELIJKS NAAB DE
OM DE VEERTIEN DAGEN NAAE

■

iISTRALIË, NIEUW-ZEELAND, CEÏLON, PENANG, SINGAPORE, CHINA EN ALLE
OOSTERSCUE HAVENS.
Afvaarten van ANTWERPEN zonder overlading:
22 Sept. s/s PESHAWUR, 8000 reg. tonnen, afladen Amsterdam 18 Sept.

Masohlnenlian,
Detootechßllt,
mmm*ZMsl'"
fl<j£^____j.rücfcanb.Htlcn- "■ Tlaftm. g

7000 reg. tonnen, afladen Amsterdam 2 October,

s/s XAMUB,

ladende voor MALTA, PORT-SAID, ADEN, BOMBAY), COLOMBO en CALCUTTA.
Generaal-Agenten: JOHN P. BEST <$_ Co., Antwerpen.
Voor vracht, passage en verdere inlichtingen wende men zich tot de Agenten
UOYMitM _fc -.CIIUURIIAK Ltd., Amsterdam.

Kon. led. StoombooMflaatsehappij.
Geregelde stoomvaart Van AMSTERDAM/ROTTERDAM naar en van
ALEXANDRIE, SYRIË, CYPRUS; MALTA,

PIRAEUS, SALONICA,
SICILIË; SPANJE, PORTUGAI/

SMYRNA; ITALIË,
BORDEAUX, LA PALLICE; GIBRALTAR, MAROCCO;
HAMBURG; KOPENHAGEN, STETTIN; DANTZIG; KONINGSBERGEN;
ST. PETERSBURG (MOSKOU), REVAL, RIGA, W INBAU,
en vele nabij en tusschengelegen havens.
(8071)
Inlichtingen verstrekken U.H. Cargadoors en
DE DIRECTIE.

CONSTANTINOPEL,

J. DELS, Makelaar.

O*
LIÈBIO
GEKRUID. DADELIJK KLAAR.
Ti

2 koffielepels op één kop heef warer.
--i-___---_-i-

(4626)

Geregelde Wekelijksche Dienst,

Prinsengracht 19, Amsterdam»

Stoom vaart-lij. Nederland.

el

Leith, tirangemoutb, Glasgow,

I'an Amsterdam naar ftcderlandsch-lndië.
Vla

Genua, Babang en Singa-

Alexander Boersstraat 4,

lerland.

GLANMIIiE

\

jrilfem 111, ff. J, Pofjer.
Koni
s.s. Oranje,
il. B. ütennohlen.
v
'
Sept s.s. Ambon, G. A. Zeilinga.
Laadt voor Sabang (Olehleh) en
Singapore direct
5 Oct. s.s. Timor, B. Roops.
Laadt voor Padang en Tjilatjap direct
24 Oct. s.s. Bali, C. J. van Beemen.
Laadt voor Padang direct
BtS

!1

Greenock, Belfast, Dundee,

en

i22 s t
g o ct

pore,metonmiddelh|kea*Mlaitingj
te Sabang op Oell en Padang. (

Rotterdamsche Lloyd.
Wan

Rotterdam naar Nederlandse!» lndië.

Tla Maraellle en Padang.

.

J. C. ter Bruggen,
Leeraar Boekhouden

DIIDDELLA-DICHE ZEE, EGYPTE, IXDIE.

Al»tlTecta,WM_mei_t__'j''progf", tf

m\

———_—_-.

"

-__d_ & Orifiit- Steam üé» Cr,
(938)

HB_-6—hr_!_tf.in_ealoure._^_''«_
__*<_r_Ïo*

.1

36 Sept. Ss SAKBIXIA, 7000 reg. tonnen, afladen Amsterdam 18 Sept
S Oct. s/s JfAJPAX, 4500 reg. tonnen, afladen Amsterdam 2 October,

groot 9 Aren 99 Centiaren.
No. 2 ten overstaan van Notaris P. W.
7 _a
SCHREUDER:
een zeer net onderhouden
7.50 11 1 1 _ie;
*HUIS met Tuin en Erve,
aan de

—

■

Mail- en Passagiersbooten

Technikum Neustadt i. Meskhl

Verder in directe verbinding met geheel
1. Woningvraagstuk (Mevr. L. VAN DEB PEK—WENT) 10 lessen
/
(Mej. E. KNAPPERT) 10 lessen
...'.'.'.','.'.'. ,
2. Toynbee werk
Schotland en
(
)
*
3. Paedagogiek
'
.
■)
4 Beginselen der Plantkunde (
Het eerste-klasse Stoomschip
constructie (de Heer J. VANDEB PEK) 30 lesaen „ 15.—
en
bouwmaterialen
"Woningbygiene,
6
25
lessen...G. &LULDER)
15
6* Volkskoken (Mej.Heer
15.—
F. A. VAN SUCHTELEN) jaarcursus, één uur per week.....
7. Boekhouden (de
»
«
,
8. Hygiëne (de Heer ALEX. KLEIN)
»"
_
J5bij het Concertgebouw, groot 9 A Centiaren.
„
"
lo
r
«
"-9. Burgerlijk Recht (Mr. A. SLOTEMAKEK L.Hzn.)
twee
uur
25.—
Beide perceelen zijn keurig £s?childerd
BOS)
P.
W.
Kapitein BRO\_.,
:0. Staathuishoudkunde (Dr.
C.
lo,—
»
11. Verst _!naaien (Mej. L. MENDES DA COSTA)
»
__„
behangen
bezichtigen
Dinsdag
en
en
te
laadt
II Sept. tot 4 uur namiddag.
DK__da#s,
*
" V"
12. Voordrachten over Mannen en Vrouwen van beteekenis door verschillende sprekers.
op
en
den
l
Donderdags
Uitmuntende
Verkoopdag
inrichtingen voor Passagiers.
van
10.—
Per Voordracht / 1
Beeks van 15 Voordrachten
2 tot 4 uur, op vertoon van een bewijs van .
Adres bij de Agenten:
«fe» der in het biljet genoemdei
D. BURQEB & ZOON.
Toegangskaarten, nadere inlichtingen en opgav« der lesuren te verkrijgen by de Directrice toegang, door
C26T90)
GEMatE_.l_.Cr & PENNING.
'(26814)
Mej. S, LE.EBU&E, aan het Lokaal der School, Dinsdag «ft Donderdags van 10—12 uur. (26817) makelaars ondCfteokon.,

.

i

ladende voor PENANG, SINGAPORE, HONGKONG, SHANGHAI, KOBE en YOKOHAMA.

School voor Maatschappelijk Werk.

De onderstaande Lessen en Voordrachten Z(jn toegankelijk voor toehoorders: 4,
6. 7en 11
Programma der cnrsusstin-weike -io j—»«w

__»C___F-_CH.

Hygiënische

O Oct.

Op goeden stand worden tegen Hei 1009 verlangd: Drie ineenlooJ. P. NIEUWE-UIP c.s., Makelaars,
pende Kantoorlokalen met Kluis. Parterre of eerste étage; indien op
op Maandag 94 September 1906,
zullen
hoogere étage met gebruik van lift.
des
avonds
na zes uur, in het VerkoopBrieven franco, onder No. 26855, aan het Bureel van het Aigem. Handelsblad.
lokaal FRASCAJI, in veiling brengen:
No. 1. ten overstaan van Notaris TH.
RUIJS Gzn.: een fraai ingericht, hecht,
sterk en weldoortimmerd II ■<_■__ R_h_.VHUIS, met vrij Bovenhuis, Open Plaats,
»_* Minwaan-gracht l>|| het I-eidscheplein.
groot Achterhuis, sierlijk aangelegden tuin
ter dubbele breedte en Krve, aan de

Opening van den nieuwen Cursus Woensdag 19 September.

TE HUUR

Privaatlessen aangeboden doorLeer. M.O.
Prima referenties. Conv., Gram., Handelscorr. Brieven No. 25415 aan het Bureel van het
Algemeen Handelsblad.

133,

Heerenstraat

(26786)

2e Wetoringplants. hoek D.n Texstr. Inl. bü
VOOYS, Grensstr.49. Huurprijs f 1400. (15643)

Lessen in Spaansehe taal en Handelscorrespondentie. Vertalen, ook van handels-, scheeps*
(£6362)
en averij-documenten.
SLUITEB, Sarphatipark 124, Amsterdam.

'ÜOT.

Vrouwenarts,

(26815)

__<

j "-^

__■

§PAA]V§€H.

TEa.s. HUUR
het modern ingericht huis
1.

Br. franco onder lett AZ 111, aan de Bussum(26794)
mer Stoomdrukker^ te Bussurn.

ï_0. 31, waarin sedert jaren eene Loodm
.cd onderhouden in uitmuntenden staat gietersaffaire wordt uitgeoefend, met Trij
Ga .motor, „OTTO DEDTZ" 6 P. K., Bovenhuis, groot 59 Centiaren.
I_Oi 33, waarin eene Sigarenaffaire
rlengde As en buiten Lagerstoel, 3 Kesergeheel compleet en Hoofdriem. Dage- wordt uitgeoefend, met drie Boyenwoningen,
i;lvgS' n* snz.,
werking te zien.
groot 46 Centiaren.
r. lett. D. D. a/h. Alg. Adv.-Bur. KBUISDeze perceelen zullen na afzonderlijke
& Co., Adam.
(26831)
veiling bij opbod en afslag, gecombineerd
worden in slag gelegd. Nog te bezichtigen
Dinsdag, Donderdag en op den Verkoopdag
van 2 tot 4 uur.

KANTOORLOKALEN.

vervullen door energiek persoon van goeden huize met handelskennis.
Deelname in het maatschappelijk kapitaal gewenscht.
Brieven franco, onder No. 26615, aan het Bureel van het Algemeen Handelsblad.

te

Bussurn op zeer aangenaam gelegen .Villa
Te twee
ruime Hamers met goed Pension,
___ heeft de praktijk hervat. voor
bejaarden Heer en Dame a /90per maand.

______

koop aangeboden

MEDE-DIRECTEUR,

een fraaie moderne Suite (gestoffeerd)
met Voor- en Achterbalcon en kleine. Zijkamer,
onmiddellijk bü ljjn 3 en 10. Met of zonder
pension. Prijs vader vast te stellen. Zeer geschikt voor Heer.
Fr. Br. onder letter H. F. 3093, Alg. Adv.Bur. A. DB LA MAR Azn., Amsterdam.

ixm; Tandarts,

—*-

(26541)

EÜTZ MOTOR.

de betrekking; van

met

(26787)

op Maandag 17 September 1906, des avonds
Den. T exstraat 16, bevattende 7 Kamers, Keuken, na Zea uur, in het Verkooplokaal Frascati,
Zolder en Meidenkamer. Huurprijs f 550, te ten overstaan van de Notarissen REPELIUS
aanvaa: rden 1" November of eerder. Te bevragen & TEBLAAK, van t.veo _>
eJb|j den , Makelaar D. W. BBAND, Damrak 45.
en Erveu met gemeenschapllllizea
(26842)
pelijken opgang naar de Boyenwoningen, te
Amsterdam, aan de
lik 1
*mw i

gekocht worden.

Haarlemmerdijk 99,

W. ROMEIN,

*

®

COB FAN LENNEPKADE 364-366.

p" Ike waar.
Billijke pryzen.
elvjksche bezorging in verzegelde mandjes
H.L.

Juiste adres

Kalverstraat 236 bfj de Munt.
Ferd. Bolstraat 100,
Bilderdijkstraat 118,

Heerengracht 177.
is weder te Consulteeren.

i—i

(10329)

|

M

uPI

________

_______i

AMSTERDAM.

mmmm

1

V!N
k_ \

te haar,

Eenig Fabrikantr

jf*r

_j_v

en vrij Bovenhuis
goederen.De gebruiktegrondstof Und. netelvezels) overtreft in lengte, fijnheid en
soliditeit alle andere vezels
van dieren of planten, en
verkrijgt het Ondergoed hierdoor eene buitengewone duurzaamheid.
Alleen echt met bovenstaand wettig gedeponeerd

"*«V.

_____H

■

revecrgelljk.}^^o^,,.

ifmandjes op aanvraag.

II
I
I

__

li A \i\\ ■____!■_!'-_J- ...PW
BWiM-___-_l_fci___K-_--_-|

Ofl_

***^

aan het

ze

AMSTEBBAM: Kalverstraat 63 (Telefoon 6545),
TIJBKIiIJK KCHTËR:

-______-_-._.

Miuidartft,

'.

_-

Likeuren

TTttTn Tt

_

SENQER-SnAATSCHAPPIJ,

Dr. LOIIEW,

i

'

_

en NIET
E.
«-«I

■

M^_kT__-_____B__B
I Bl
_H_
T__2_____ Jr_ï
____
__* Èn&
***** 1
Bcn-_-_-_________________i

Winterprovisie.

\m§w\fflw*ï
3_E

.

-

PJ.M Jr-WL
t-_j-_______a___y-_-__«__-i
HHH___
_» __r______i

;

er

(I_._-J )

■

.
eer Oude Genever

j-,

G-evraagTd
met November, in een deftig gezin, (twee per-

letten, dat

verkrijgbaar

W bestrating ! f
>^//y////////////////////////////^^M///
"80uw/Iflr£RlflLEN"vw4«-,v,-LuÜte'» J
j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^X^^,.,,LEKKER KERK. ./////////%/A

_, ._.'-'*l '.OW

te

pHK

m

de van ouds bekende

Gladbach
BukS_Jn-Wev.ru
IRjIjICIT
Een(goedkoop
voor
artikel)

Nederiand

er op te willen

geene aanprijzing.

r_f§i_K_-f> _$
**^j^^^^

Naaimachines

zeer mooie en goedkoope

An demande nn traccur expérimenté 'poui
" la «alle a traeer dun chantier de constructiou
de cargo boats.
Sadreaser A & 118, Agence DE CAUWEE
Anvers.
(26776)

Onze Afnemers worden beleefd

Ver "zocht

—

Ainstertlani.

%p

Brieven franco letter B. T. 30f__, Alg. Adv.-Bur. A. BE.
(26841)
MAB Azn., Amsterdam.

voor gezamenlijke reskening te kunnen voortzetten.
Franco brieven motto „Groothandel" Bureau
Makelaars-Weekblad, Koningsplein 7, te Amstd
(26009)

—

Onze machines behoeven

Ie v. _Swindenstraat 55.
(1769)
-_aB-B-___-__-_BE_fl-88-a_--B_-B-nB-_^^

Gevraagd in een der Hooidst eden een
CHEF, niet beneden de 3© jaren, die zelfstandig op kan treden, geheel op de hoogte
van Tapijten, linoleum en JBehangersvaK, het
meubileeren en inrichten van huizen etc.
mmmm

jBS

MAIiACrA BAEEL-,
y% Flesch f
GEBR. BA-4_-_-3.

_ii-?__S^ik_

,__

,

«tT

Sl_ftEß

(25933)

Cicnotrijke, gezonde SSiddagwijn.
Overal verkrijgbaar.
0.60.
l/t Flesch f Ï.10.

uitvinding kunsttanden, die even vast zitte*
als natuurlijke tanden, zonder gehemelte-plaa»
’2.50 per tand, HO-__.\_ l_l.TI, Kouinklijk gebreveteerd Méc. Dentist, Kieuwen*
fljjk 105, Amstardam.
(1756)

lfi_r_ïE_L^—

■_■___■__■__■__■_■_—__—■__■■■■___

■_-_--___-_H-__--_-____aa-a

Aiiterikaaiisclie

met dit uithangbord

Inlichtingen en inschrijving van nieuwe leerlingen dagelijks van 12—4 uur.

Chef Tapijtzaak.

lEJI

3ttSß-_5-ÖÖBa--. __.

Alléén in winkels

******************m*********m**mm

Aanvang van den nieuwen Cursus Maandag 17 September.

bericht dat zijne DamS- ca Malatien!essen beffin Oct. een aanvang
zullen nemen. Prospectus verkrijgbaar iv de Eensgezindheid, Spui, Maison Stroucken,
Marni-straat," Paviljoen Vondelpark, en bij het Alg. Adv.-Bureau EOUMA & Co.,
(26822)
Heerengracht 226.
479.
de
Beerenstraat
Prinsengracht
bij
huize,
zijnen
INSCHRIJVING te

A_iD, moer dan 25 jaar werkzaam in een ]
der hoofdartikelen van den Goederenhandel,
mocht een COMJP A G J. ©J_ met eeniK
kapitaal, om de Zaken eener Ukwdeerende Firma

8 Lecrliugen dit jaar geslaagd voor
Staatsex. enz.
Adressen der Geslaagden worden toegezonden.
Brieven No. 23015, Bureel Handelsblad..

Grootste Inrichting op dit gebied,
(26785)

Mevr. DE JONG,
Prinsengracht 6 __ __ b/d Vijzelstraat.

"J^VAIS DERWÏËÏT

I_A

PlUVaatieS jf 1.50 door Clas. Doctor

Mis* üiMiii.

Knip- en Naai-Cursus voor Jonge Dames.

-'

i i

Telephoon 669.

Kantoor &»iii£;el 993.

"^1 Dit zijn de echte.

__. _____________ _?TT_T_r_.-_1 Bla.BMi.

Staats- eu -_ui>iidetie--_xamen.

m*vè--

_3

BeilSgenweg.

namaak.

TÜIJLL'

'

__l

Adriaan Schakel,

van

Nierziekten, Pijn in den Bug, Lendenen en
Zijde, Waterzucht, Steen en Bheumatiek.
De prijs is F. 1.75 per doos; of F. 10.
voor zes doozen. Wij waarschuwen tegen

.£ _______**__. I-_T__E_ UMI -^l/iHÖ

'ü_

|Ü5_.

James Foster.
Foster's Bugpijn Nieren Pillen zijn een

/^_^"_^^^

M

1

afUEÏCSGH, LATIJN.

fe'?jj____t-'VV_-i-_

j»*£ « f&%/^«*

/ 22 Sept s.s. Kt'diri, O. de Boer.
(554)
Laadt voor Padang direct
Direct
naar
Java en naar V
Macassar (eventueel met ov3r-< 6 Oct. s.s. Bogor, A. L. Harken.
I
Laadt voor Sabang (Oleh-leh. e«
lading)
[
Singapore direct

