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Opgericht door GEBROEDERS DIEDERICHS,

auteursrecht van den inhoud van dit
wordt verzekerd volgens de wet van
njuni ISSI (Staatsblad no. 12!,).

denis der onderhandelingen breedvoerig nagaan. "Wij komen dus met een sprong op het
jaar 1807 toen de heer De Rijke, destijds in
Japanschen staatsdienst, door de Kamer van
Koophandel le Slianghai, verzocht werd andermaal naar Slianghai to komen om na een nieuw
onderzoek andermaal advies te geven hoe de
rivier zou moeten verbeterd worden en de vaardiepte in de rivier zoowel als op beido drempels vergroot. Kindo 1898 werd zijn rapport
ontvangen en gepubliceerd.. Maar November
dio
1905 zou het worden, voordat de Rijke
Uit -manier bestaat uit drie bladen
in 1903 den Jaoanschen staatsdienst verlaten
Eu zich te Hilversum gevestigd had
telegraphisch namens het Chineesche gouvernement ontboden werd ten einde de uitvoerifig
vau do werken in handen te nemen.
Reeds in het rapport van 1872 van den ËnEerste Kamer.
gelschen Kapitein ter zeo Arthur werd er op
Het begrootingsonderzoek is Zaterdag in gewezen hoe de Whangpoo-rivier grootendeels
e
hare waarde als waterweg ontleent aan het
?. afdeelingen van de Eerste Kamer be- getfl-water,
dat haar bij- elk vloedtij wordt to-3Tot voorbereiding van het Voorëindigd.
bij eb weder uitstroomt, zijnde
oopig Verslag kwam reeds gisteren een der gevoerd en datde
Whangpbo iv den regel aftoch het door
aPPorteursgroepeu bijeen en morgen ver- gevoerde boyenwater to gering in hoeveelheid
b'adert daartoe de andere commissie.
om haar in behoorlijken staat to onderhouden.
De aanvang vau het openbare begrooIntusschen is bet juist dit getijwater
en
u,lgsdebat wordt begin Februari verwacht. slechts in veel geringere mate het meestentijds
tamelijk klare boyenwater
dat in de rivier
brengt do slib, welke bij onvoldoend krachtige
De bacoven-cultuur in Suriname.
getij-irerfcimg aanleiding geeft tot ongewensc_»
ts neerzettingen.
Haagsche correspondent van De TeDaarom wareu dan ook alle ontwerpers er
tyraaf meldt, dat de heer J. vau Volleusteeds op bedacht, de norinaliseering der
ojen, 'i directeur der Dcli Mij., is benoemd Whangpoo-riyier zoodanig te regelen dat die
der leden vau de commissie van getijwerking tot haar volste recht zou komen,
, cc
deskundigen, tot wier d.w.z. voor beide richtingen
vloed en eb
lldm
do°r
den
in
de
meest gunstige richting geconcentreerd
S
Minister
van
?
Koloniën
'is eslotöu -n
verband met de liquidatie zou worden in zooveel mogelijk dezelfde acul.
>
de,.
met gouvernementssteun gedreven ba» J_éne uniform kanaal dus voor vloed zoowol als
eb, ou daarbij van zoodanig- afmetingen dat
in Suriname.
krachtige
getijwerking verzekerd zou worden.
Van Volleahoveu zal over eenigo
beginsel,
Dit
ook bij het plan de Rijke go"danden naar Suriname vertrekken. Wie huldigd, duit dan
van zelf do bij de uitvoeede deskui*dige zal ziju, is nog niet ring der werken te volgen
werkwij-zc in ; zijn
bet
de normaallijnen eenmaal vastgelegd en is
daarmee de nieuwe rivier getraceerd, dan moet
■/.e van den mond af, gaandeweg stroomopwaarts
Reorgauisatie der Departementen.
werkende, afdoend voor do getijwerking word., t-. aatsCommissie voor de reorganisatie den'geopend.
nten vau Algemeen Bestuur,
De uitgevoerde werken zijn dan ook alle gePt
n laatsten ti-d be «g geboulegen
in het riviervak da.t bovenwaarts beden met het hooren van de
grensd wordt door de kribv»erken juist boven
Seeretarissene« andere ambtenaren der Depar- Kajow Creek en dio welke daartegenover liggen bij
Storm".
Dio werken ziju iv drie groepen to splitsen,
t. W. :
Het Vredespaleis.
1. De zoogenaamde „Woosung Outcrbar
;
het \ ad " met zekerheid meent te Traimngworbs'-' welker uitvoering bij contract
ledcelen, staat het thans vast, dat van 20 Juli 1907 voor rond 2,000,001-—Sliangfedespaleis in 1913 Zjd worden geopend. hai 'J'nels (1 Tael-1'; Meiican Dollar) werd
lijke opening zal samenvallen met gegund aau de Nederïandsche aaiinemersconitev herdenking. van ons 100-jarig biuatie 'Jen Bokkel Huinink, Korthals Altes,
k volksbestaan, met de groote, door Vau Thiel de Vries & Co., welko zich to Shanghai vestigde onder den naam East Asiatic
"iq gesteunde, internationale landtoonsteliiug, en met velschillende an- Dredging ' Company
'. Bagger werken, welke tot een gezamenlijk
i„LV*.rbald daarmede uog te organiseeren
bn<-'d »n eu feesten.
bedrag van 2,ooo,ooo—Shanghai Taels evenij contract van 25-Juli 1607 aan dezelfde
he aannemvscombinatie .werden
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bovenstaande blijkt, dat cok door Holtnnemers hier voornaam werk uitgevoerd is. En niet alleen voor den heer l>e
Rijke, maar evenzeer vcor do „Eeast Asiatic
ing Company'' moei, do voldoening over
elslagen groot zijn, omdat in. enkele
be bladen, naar men zich herinneren
kau, zeer afbrekende critiek op de plannen en
op iiet werk .geoefend is. Hot heeft gelukkig
geschaad. Het vertrouwen in Do Rijke
bleet' ongeschokt, men koos hem tot technisch
leider. Vooral de in meciderheid uit Ëngelschen
ude K. v. K. te Slianghai steunde hem
krachtig en hij heeft nu de juistheid van zipt
overtuiging aan heel de technische wereld knullen
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Dinsdag 10 Januari 1911.
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toonen.

Grooto mailbooten eu coilogsbodems konden
vroeger iiooit verder dan do reedo komen.
Thans kunnen alle tot tot Slianghai opstoomen.
Reeds
lö September ISO9 kon de geheele
caart bij dag zoowel als bij nacht naathet nieuwe kanaal worden verlegd en het oude
Shipchannel door wegneming van bakens en
lichteu als voorwater geheel opgeheven worden.
De geheele kracht der rivier is overgebracht
naar het nieuwe bed, zonder dat Slianghai een
oogenblik van de zee afgesloten was.
De lieer De Rijke, te dezer stede thans verMijt' houdende en met onzen redacteur-verslageen on ander besprekende, meende met
grooto voldoening op zijn onder grooto moeilijkhedeji volbrachten arbeid te mogen terugzien. Eon echt Hollandsch werk noemde hij het,
waaraan tot heden voor 9 millioen gulden verwerkt is. Do rivier is nu genormaliseerd en
op goede diopto gebracht; <ie baars vormen
geen belemmeringen meer. Maar men is er nog
Slianghai zal voor havens en dokkeii
te zorgen hebben nu het scheepvaartverkeer
zich krachtig ontwikkelt.
De heer De Rijke noemde het een geluk, dat
hij in China zulk goed eiken rijshout had kunnen vindon, welk materiaal voor het maken
der zinkstukken onontbeerlijk is. En over de
Chineesche werklieden was Juj zeer goed te
spreken. Geen beter volk op de wereld, als
ï.e maar onder leiding staan". De Chineezen
konden onder toezicht van Hollandsche rijshoutwerkers spoedig zelf zinkstukken maken.
Voor zijn vertrek einde November, is den nest
De Kijke door het Instituut van Ingenieurs
en Architecten te Shanghai een diner aangeboden, waarbij ook onze consul-generaal en
die van Engeland, de president <ier K. v. K.
en de hoofdredacteur der ..North China Daily
.News" aanzaten. Dit orgaan wijüde Jiem eon
zeer waardeerend en vriendelijk artikel ten afscheid.
Eu toen onze ingenieur per tender aan boord
van den stoomer ging, dio hem vaar Europa
zon terugbrengen, voeren de Chineezen, die
onder hem gewerkt hadden, op een lichter ecu
eiud weegs mede onder het afsteken van vuurwerk en het doen knallen van saluutschoten,
den vertrekkenden Hollandsche waterbouwkundige ter eere.
Aan hem ook een woord van hulde onzerzijds,
voor wat hij, mede zijn vaderland ter eere, in
het verre Oosten heelt verricht! En de energieke Hollandsche aannemers-combinatie, hierboven genoemd, wensehen we daarbij niet te
vergeten.

De heer De Rijke is thans 68 jaar oud. Aan
nemen denkt hij echter nog niet.

rust

Prov. Staten van Friesland.
In de bedeu gehouden vergadering der
Provinciale Staten van Friesland werd bij
eerste stemming tot lid van Gedeputeerde
Staten, in de plaats van deu beer Th. M. Th.
vau Weideren Baron Eenders, diè om gezondheidsredenen is afgetreden, met 16 van
de 47 stemmen gekozen, do heer S. Hannema
Lzu., liberaal. De heer Besuyen, sociaaldemocraat kreeg d, de heer VV. Kroeze, anti

CHARLES BOISSEVAIN, Directeur.

landsche stijl en geheel naar moderne
revolutionair en S. Brandsrna en Mr. D.
hen van hygiëne ingericht.
Woltman, beiden vrijzinnigdemocraat kregefl
De capaciteit van pompen en van geheele
ieder één stem, terwijl 19 stemmen blanco iustallatie
zoo ingericht, dat de geheele
werden uitgebracht. Een liberaal en twee Vechtstreek, isBreukeleu, Loenen',
Vreeland,
kerkelij ken waren afwezig.
Westbroek, Achttienhoven, Tienhoven en -uyDe heer Hannema nam de benoeming aan. len van water kan worden voorzien.

Prov. Staten van Noord-Holland.
Hedenmorgen
te
10-J uur werd do geE_ïorste vergadering der Provinciale Staten
van Noord-Holland heropend.
Onder do ingekomen stukken was een sollicitatio van den heer Thoden van Velzen voor
de vacature van griffier.
Hierna werd aan de orde gesteld de behandeling van de ontwerp-peusioen-regiementen
voor do provinciale, krankzinnigengestichten
„Mecrenberg" en ..Duinenbosch".
In do vorigo "bijeenkomst waren reeds algemeene beschouwingen gehouden, zoodat thans
tot do artikelsgewijz© behandeling kou worden

overgegaan.

84 e Jaar

Er waren verschuilende amendementen
diend, dio met do artikelen in bespreking

Mr. R. A. Yog c 1s a n g, president-commissaris vau de N.V. Bureau voor Waterleidingen begroette omstreeks 12 uur de vele
dames en heeren, die de feestelijke opening
kwamen bijwonen en onder wie wij opmerkten
dr. W. I. Ruijsch, hoofd-inspecteur van het
staatstoezicht op de volksgezondheid, en do
inspecteur dr. Hamburger, voorts de heer
Stoiu P a r'v. é, hoofd-ingenieur van don
Waterstaat, de hoer S. J. Cambiervan
Noot c v, burgemeester van do gemeenten
n on Maarsseveqn, de loden vau hot
leentebestuur van ieder dier gemeenten, en
Jeu van de gezondheidscommissie.
In zijn rede wees mr. Vogelsan g, iv
innering brengend, dat deze waterleiding
rd ontworpen met het oog op de beho
watervoorziening voor de geheele Vechtde mededeeling door de bladen,
rten tijd geleden, bekend gemaakt, dat op
Regeering, op initiatief van den
Inspecteur dor Volksgezondheid .1. B. M.
Coebefgb, ecu ewaterkiding voor 48 gemeenten v.as geprojecteerd, waaronder ook
waarvoor tle capaciteit dezer waterleiding

kwamen.
De heereu jhr. mr. Bor col van Hoge-1 ancien en mr. Hazolhoff Ito el f'zem a hadden bij artikel 1 een amendement ingediend, om aan do hoofdbeanibten, de beambten
,ieel ontslag
en de leden van het ov,
to verleenen op 65-jar.igon leeftijd, tenzij Ged.
was berekend.
Staten van cordeel zijn, dat, naar door hen beZal het grootere ook bier het kleinere gaan
uitontslag
kan worden
paalde regelen, dit
verdringen en doz conderneming om één of
gesteld.
drinkenkele kleinere gemeenten van
Beide voorstellers gaven een toelichting van water te voorzien al reeds zijn goed
tijd hebben
hot amen
overleefd?
Do heer Vliegen verklaarde tegen te
De praciijd zal het dienen uit te wijzen.
zullen stemmen, omdat hij met den heer WiDo *i
-ii kring waterleiding als hier
haut bij artikel 3 ecu nog verder gaand amenvoorkeur verdient boven
dement hoeft ingediend.
is
eon
de eerste plaats
groepwaterleidiig
Do hee. mr. Van Len nep meende, dat hiervan afhankelijk ot' menin aan
eeno bron is
heele ontslagbevoegdheid in het huishougelijk in Zuid-Beveland en waar dit
ouden,
delijk reglement geregeld is. Do amendementen
I hot geval js van hetgeen de aanleg kost.
kunnen dus niet aangenomen worden. De
aangezien do. financieele quaestie vooral
Kn
voorstellers hadden beter gedaan, Ged. Staten
len
ten dage nogal weegt en meermalen hein
beregl-inent
bij motio to verzoeken dit
is, meent spr. do jeugdige onderneming
oncl
paalden geest to wijzigen.
uit
don tijd is.
Jhr. Boreel verdedigde het reeds bekendwanneer de toekomst zich ten gupMaar
ook
gemaakte standpunt vau Ged. Staten. Noggaat uitspreken,
groepwaterleidingen
van
maals wees Jiij er op, dat dit college bereid is,
egsohikthoid om aau
zij
evenzeer
hare
ipt
dezo zaak eens to onderzoeken.
Uitvoering van grootere werken deel te nomen,
De heer Vliegen deelde het bezwaar van te
doen 'beoordeelen naar de wijze waarop dit
reglevan don heer Van Lennep niet, want het
■k
voor beide Gemeenten is opgevat en tütment,kan zoo noodig gewijzigd worden.
ii.
slede
Hogelandcn
Jhr. Boreel van
Ten slotte bracht spr. dank aan allen, die
voor do artikelen 1 en 3 te zamen to behandei stand komen dezer waterleiding
len, om te bereiken, dat eerst het amendementti gehad.
Vliegen in stemming zal kunnen komen.
de
hoer
G.
J. M. Co ■
Vervolgens
sprak
Het amendement Vli c g c n-Vi' ib a n.t bei do X. V. Bureau voor Waterleidir*
verplicht
oogt, om ontslag op 65-jarigen loeit ijd
din
11 met uitzondering van hot
zijner vennootschap.
dienst,
huishoudcMjken
dat van hot tot standkomen
personeel van den
te
Leerdam
de cholera woedde,
toot!
1893,
In
tot 70 jaar in dienst zou kunnen worden ge.
.-oretai-is
dier gemeente
houden, indien Ged, Staten en do arbeiders dit lic
'i een betere drinkwatervooren de bel
chen,
leeren kennen en de mogelijkheid van
Hot denkbeeld van don heer jhr. Boreel ziening",
or kleine
van waterkv
welslagen
het
van Hogol a n d e n vond .instemming, zoo-.
is
zich
toe geheel aan
dao do amendementen gelijktijdig behandeld
" leu.
len.
Viding
Do heer Wibaut verd
mii arrende-'
opven'chte
vereenigiug
terwijl
de
breedvoerig. Hij wees er op, dat voor hèt voor watervoorzieningen weldra zoo -hare begenieten van pensioen geen eervol o
moeiingen kon uitbreiden, dat in 1901 I
moet worden geëischt, want door zoon eisch technisch bureau weid ingericht en zij in 190ö
zou iii sommige gevallen onb.il lijkheid bedroeen vemiootsenap word omgerorden. I'ensioen is immers een deel van inReeds
eon aantal kleinere gemeenten werden
het loon.
van waterleidingen voorzien.
door
haar
De heer mr. Fabius bestreed dit. Het
kapitaal,
Het
dat voor de waterleiding „De
geldt hier een belangrijke zaak. Do eisch eerVecjn
vol ontslag voor pensioen meet gehandhaafd
60,0Gü. Wanneer deae waterleiding
worden, want hot is een prikkel voor hot per- over de /' geheele
Vechtstreek haar buizennet
soneel om ziju plichten goed waar to nemen.
gestrekt, dau zal het kapitaal
zal
hebbeu
cit
Do heer mr. Kapp e y n o vu n de Co p,000 hebben bevorderd.
o betoogde, dat do bepalingen omtrent
Bij
bouw dezer waterleiding is bijzonder
ontslag,
niet in deze pensioeiisreglementen spoed den
btracht.
In Januari 1910 werd <le «
thuis behóoren. Spreker achtte heb voor somo
sic
het zeer bez.\.
verleend,
betrekkingen wel gewenscht, om een
voor 1 .Januari
,
waterkiveiing
dat
de
leeftijdsgrens te stellen voor verplicht ontslag.
Met
groote krachtsaanvangen.
1911
moest
verplegers
en verAnders is het evenwel met
tflspanning en medewerking van allo h
pleegsters. Ged. Staten hebben do mogelijkheid kenen
is lief gehikt het bedrijf reeds in Decemte
65-jarigen
pensioen
leeftijd
geopend, om op
ber
te
doen proefwerken.
vragen. Indien een verpleger of verpleegster bSpr. bracht
daarvoor hulde sia nollen die aan
krachtig
gevoelt,
zich
nog
genoeg
van Oö jaren
werkzaam aandeel hebben pehad.
iuw
een
om het werk to vervullen, dan moet men zoon
Ten-slotte
trad
do burgemeester van Maarbeambte
niet. verplichten om weg te gaan,
en
de heer S. J. Cambier van
Maarseveen,
een
want het zal juist ecu goede kracht zijn.
om gevolg te geven aan de
Ook zei.de heer Kappoyne van de Coppello, Nootennaar voren
nitnoo-diging van mr. ogelsong, om de nieuwe
dat elk vertrouwt-, dat oneervol ontslag alleen onderneming
in werking te stellen.
in zeer ernstige gevallen zal worden gegeven.
'ti eu de geheele Vechtstreek heeft
Mams
Do heer Van Embdon aehtto liet beter
van typhus, waarvan het
hei. pensioen któ. to maken vau het eervol vaak to lijden
drinkwater do overbrenger is. De bevolking
ontslag.
menschen <lio ondanks alle waarDo heer Douwes was liet daarmee eens; telt heel wat.Vechtwater
drinken. De gemeenteschuwingen
bij ernstige vergrijpen i.s er toch oen straf
konden
hoewel
zo met de wet in
besturen
De hee*r Serrurier beriep zich op zijn
moesten optreden — nimmer ingrijervaring betreffende do Amsterdarasche ver- do hand
daar zij geen goede watervoorsieuiug voor
ordening. Door pensioen te binden aan eervol pen,
de
oude
in do plaats konden stellen. -Vu i
ontslag moet men vaak knoeien om iemand
zij het initiatief van het Bureau
Biede
dank
nog pensioen to geven; spreker was daarom voor Waterleidingen
voor do Vechtstreek, de
voüt- het wegraken van dien eisch.
goed
om
drinkwater te bekomen
mogelijkheid
Do Voorzitter, mr. G. va n T.ien h ozal het ook de taak der gemeenteve n,
meende ook uit ervaring te kunnen is geopend,
de bevolking to brengen tot
spreken. Toen spreker deelnam aan het bestuur lijke overheid zijnvoordcelen
van goed drinkde
hygiënische
van Amsterdam, heeft hij gestreden tegen het
water.
met.
de
op
oog
pensionneering
het
feit, dat
Spr. besloot ziju rede met de beste wensehen
geen werklieden worden aangenomen die ouder
voor de jeugdige onderneming
zijn don 35 jaar. Dit heeft spreker er toe ge- uit te spreken daarop
zich
naar do machinekamer
begaf
en
bracht, t<» 11 hij in 1301 aan do landsregeering
deejnam, te ijveren voor Staatspousionneeiiiig. om de motoren in beweging te brengen.
Nadat in do feestelijk versierde inaehil
Tot zijn spijt is het nog niet daartoe gekomen.
Ka. do pouze deelde de V o o r z i t t e r mee, pompenkanior do eorewijn was ïondgedieud,
dat Ged. Staten nog een korte beraadslaging werd door de aanwezigen de geheele installatie
gehouden hebben, waarin besloten is voor te bezichtigd.
De feestelijke ingebruikneming werd door
stellen de artikelen 1 en 3 aan te houden en
terug te zenden naar Ged. Staten, opdat dit zonnig weder begunstigd.
college overwegen kan wat men uit de amendementen kan overnemen.
Gemeenteraad van Hilversum.
Aldus word besloten.
De Voorzitter opende beden d<
gaderin.. van den Hilversumscheu Raad met
Een waterleiding voor de Vechtstreek.
den gobruikelijkon NieuwjaaréWensch. Hij
hoopte,
dat de veranderingen, die de Raad in
Onder veel blijken van belangstelling werd
1911 zou ondergaaii, der gemeente teu zegen
heden bij Maarssen aan de Vecht de waterleiding in gebruik genomen, die de Vechtstreek zouden zijn.
Van W. van der Mark was ingekomen ecu
van goed drinkwater zal hebben te voorzien.
er J.
klacht
tegen, den gemeen!
waterleiding
De
De Vechtstreek" werd geadvies
bouwd door de .N. V. iNedorlandsch bureau Doets. ]n overeenstemming met het
aanleiding
geen
van
B.
vond
de
Kaad
en
W.
te
Waterleidingen
uitvoering
vuor
Utrecht; om
te geven aan de concessie doo rdo gemeenten bijzondere maatregelen te nemen. Tot eene
Maarssen en Maarsseveen iv 1010 verleend. wijziging in de desbetreffende verordening
Watertoren en pompstation zijn in de onmidde- weid echter in beginsel besloten.
Door W. J. Aggeubach was een verzoek
lijke nabijheid van liet Merwede-kanaal en het
ingediend om toestemming tot oprichting van
station Maarssen gelegen.
Voor do prise d eau zijn 3 diepboringen ge- een particuliere bank van leening B. en W.
daan van 45 M. Elke bron heeft een capaciteit stelden voor, dat de Raad zich onbevoegd zou
verklaren op dit adres te beschikken op grond
van 40 ku'u. M. per uur.
Do watertoren heelt een hoogte van 29 M. ; van art. 13 der Pandhuiswet. Bij de b
de iaagste waterspiegel in het hoogreservoir, king hierover sprak de heer Wiehers
dat een inhoud heeft van 100,000 Liter, reikt Wierdsmu- de wenschelijkheid uit van do
21 M. boven A.P. In den toren bevindt zich oprichting eener gemeentelijke bank van
een ontyzoring-inrichtuig naar het gewijzigd leening.
Door de Leeuwenstraat-bewoners was versysteem Piefke.
zocht
ook hunne straat niet pbaros-lampen te
waterleiding
der
is
capaciteit
maximum
De
90 kub. M. per uur, en dus berekend voor verlichten. De voorzitter meende dat dit
gemakkelijk zou gaan.
een watervoorziening van 15,000 zieicn.
Van Gedeputeerde Staten was bericht ingeHet buizennet, dat de gemeenten Maarssen
en Maarsseveen bestrijkt-, is gelegd van Man- komen, dat zij de beslissing op het Raadsbenesmann buizen. De lengte van het hoofdnet sluit tot aankoop van het Hoogt van 't Kruis
wonsehen te. verdagen.
bedraagt 8 K.M.
Het reeds gemelde advies van B. en W. in
en
machinekamer,
woning
machinist
Voor
zake de nieuwe regeling der verdeeling van
kantoor is e-en gebouw opgetrokken in oud-

—

muü—jaus-_
Uet KWAKTAAL kost v or Amsterdam / 4, vou. au..eioplaat.
tijdige verzending van Ochtend-en.Avondblad f '.50. Inbclgië: afzonderlijke -enuing / (i.üü.gelykt dige
zending / 6; overig buitenland: afzonderlijke zending f 10,75, gelijktijdige zending f 8.50. Eén Ochtendblad o£ Avondbla < 8 Cents. ADVERTENTIEN: 1-4regelsbrevierJetter . 1.25 met inbegrip van Be«djg.
nommer. elke regeJ meer ’0.30; in het nr. van Zaterdagavond. 1.4 regels/1.45,e1ke regel meer / 0.35.
nr. vanZaterdagINGEZONDEN MEDEDEELINGEN: i-4 regels .2.45, elke regel ï.
-ab-»
arond/2.85, elkeregel meer’0.70. Aan
i het blad. door Inzend.

de gemeente in kies- en sterndistricten werd

goedgekeurd.

dan het gewenschte succes ten gevolge. \'<k>ze 't konden verhinderen, rende het
plotseling weg eu vloog tegen het
hek op.

Aangehouden weid een voorstel van B. en
AV. in zake het gebruik van rijwielen bij de
brandweer en goedgekeurd een voorstel tot verbetering van ecu gedeelte der voetpaden langs
Weer heeft een Duitscho luitenant het bieden Soestdijkerstraatweg. Voor dit laatste
van aviateur behaald, terwijl vi
werd een krediet van f 1600 toegestaan.
week drie audere officieren met succes, het
ger telt nu
Ook werd goedgekeurd een voorstel tot het examen aflegden. Het 1>
aangaan var, een ruiling van grond aan den
Laarderweg.
De Lucht vaart in een ',
over
het vliegen in den aanvang van 1911,
Landverhuizers
o. ni. het volgende :
Officieus heeft de burgemeester van Olden..Natuurlijk was he
Q, dat, met
zaal de mededeeling ontvangen, dat de Duitde vermeerderde beoefening vau de vlieg
sche autoriteiten verlof verleenden de Russiook ■ meer
sche landverhuizers door Duitschland ti
maar de vraag rijst, of het verbazend groote
voeren. Het officieele bericht wordt elk oogendaarbij het leven hebben
aantal der'
blik verwacht, zoodat ze dan nog hedonnamidverloren, wol in'verhoud!
dag per extra-trein kunnen vertrekken. Intushniek het
schen zijn de landverhuizers zeer ongeduldig maakt.
geworden; het politiekorps wordt versterkt.
..Kn dit i.s, naar onze
B meening,
geenszins het geval. De vliegtechniek ii
MIDDELBURG. 10 Jau. Heden hield de
o 1910. V
Kamer van Koophandel haar eerste zitting in noeg niet voorn
rking der totjaar.
dit
Als voorzitter werd herkozen de heer
xlat zij ill
J. P. Fokker, die naar aanleiding vau dozo dit opzicht aan
voldoen,
a
stemming d
i uiteenzette die hom, ofis do samen
behoudens enkel.
schoon hij eer»t wenschte niet meer in aanmerder vliegtuigen ongewijzigd gebleven. Nog
king te komen, toch hadden genoopt do benoeis de vliegenier te veel afhankelijk van
ming aan te nemen.
bewegingen, nog steeds zijn da
atmosferische
Hij herinnerde eraan hoe in den laatsten
n niet voldoende betrouwbaar ei
tijd de verkiezingen voor de Kamer werden
komt het
:,n op de persoonlijke
scht door do Middenstandsvereeniging behendigheid
van den vli.
„Hai
Z_olang dit laatste het. geval is kan men niet
Waar de aftredende leden geen candidatuur
van haar wenschten, had zij ecu lijst van per- spreken vanvanvorderingen der vl "
ontwikkeling van de
enkel
sonen aanbevolen, die naar de meening van don
voorzitter niet geacht konden worden de sport, en di
aantal gevallen slachtKamer te doen zijn wat zij wezen moet.
; ook ti».
De groote meerderheid, waarmede hij en de
weinigen
zijn er gevallen,
wen.
Slechts
andere aftredende leden echter toch waren herdie
het
vliegen
beoefenden
ter
kozen, had aanleiding gegeven de herbe- wille van het vooruitbiengen louter
van het
noeming aau te nemen.
belijk vliegen, of wel ter bevordert;
Een terugblik slaande op 1910, wees de voor- het praotisch
gebruik
x nutzitter erop, dat dat jaar voor handel en nijver- tige
doeleinden.
de
Verreweg
heid gunstig wa
t, dat de oogst, dio
i vluchten om er ,ge!d r. ■
aanvankelijk reden tot bezorgdheid gaf, ten
.
dar.'
slotte toch is medegevallen en dat rampen of
id met
deconfituren niet voorkwamen.
:
DEVENTER, 10 Jan. In een gisteravond
.ouden dan ook d:
.ninien
gehouden vergadering van tle Kamer van
op andei
Koophandel en Fabrieken werd, naar aanleileren dan wa'jt
ding van eon in de vorige vergadering ingekoprijzen voor vliej
u door ons vermelde missive \;,
kan alleen tot gevolg hebben, i
comité tot bevordering van den aanleg vau
een stoomtramweg Zutphen—Deventer, i
gaan li
sluifiug met de bestaande lijn Zutphen
to berichten dat do Kamer
ni'erik,
uioeut redenen tratidkoming
van dezo lijn te
toe to jui
met 'de
ing dat de lijn in
die zi'
van den D<
tudol er 'toe zal bij
len uizij, die er
,om sneller eu
ooniiuunieati<
studie
eon groot ;
tn de graafschap :
doel, zullen
men, zonder dat deze nieuwe 1
ik vnn al tv,
eeuige beteekenis zal doen aa:
de communicatiemiddelen, met welker bloei
belangd
zijn.
*Zl
heden
Brinkman Visser, civiel-ingenieur te .\i
en meer in
Doordat de stemmen staakten, is ver,
het voorstel-Engelen om de tijdelijke loc
en er- op dezen
;"'werklieden tot 1
hooging d_
rerd voort.
u. De werklieden krijgen duloopig weer hun oude loon.
( /
Luchtwaart.
H il de brand t". Op
lippers van den
familie
ballon „Holdehrandt" zijn uit Kiel de torpedobooten S 161 en S li
2_ i ,i derpsycltologic.
idelijk
G.
A.
Wayenburg,
privaat-docent
Dr.
M. vau
Katt'
voor puedologie aan de Universiteit vau Amsterdam, zal op Zaterdag 31 Januari a.s. ie
De
"f uur
en Zaterdag daaraan volgende
op hetzelfde uur) in het ühiversiteitsgebouw
;
"VVillo.naar Pau
door,
een college geven over: „EinderpsychoJ
do
daar
douane
langei
den ballon niet
"Wie deze coll.
volgen,
wilde hebber.
verzocht, z
jen -len bij den pedel der
tten en Willov
Universiteit op te geven.
ermee vaar Londen
Met ingang op 1 Jan. is mej. J. D:
Motorbosten.
'bouoeii
bij het openbaar \
T u r ij n— V <
reidend onderwijs, ixhoel Ir. G.
eenheid van de vijftigsten jaardag d'
de Italin
De heer M. L. .1. Lemaire is benoemd tot sche onafhankelijk!»
me internationale
Touriug-(
tijdelijk onderwijzer aau school no. CS.
.i
van motorbooteu uitgeschreven. In
Juliaal een tocht plaats hebben van Tut'
Tot tijdelijk onderwijzeres tevens in de handPavia eu Venetië naar 15onn- ■
werken aa
no. 70 it. benoemd mevr.
tochten
va11. de Leeuw—Groen.

—

ONDERWIJS.

.

Mej. J.
rdwjjkerho
benoemd tot onderwijzeres aan de St. JozefMariasciiool.
De heer M. Siuizer, onderwijzer aan
no. 118, is voor den tijd van een jaar benoemd
; de Vereeniging
tot directeur van do :
voor doofstommen-onder,-.

.

van Ai

die door

worden, kt
De lengte van den r

mi

nemen.

n

'- zijn en
8 mijl per uur bedragen.
rijzen bedragen von
Lire en voor ei.
Winterspert.

Benoemd tot hoofd der Chr. school to Hooger Smilde de heer H. J. Bernard Jz..
onderwijzer te Leeuwarden.

-

öerdtal oud

ThuringEche

staten

zijn

te

Brotterode I
"

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk. Aangenomen do
toez. van beroep naar Ouddorp: P. Groot Jzn.
to Kwadijk.
G e r e f. Gem. Beroepen te 2de Exloermond
H. Lanning, cand'.' te ZwoUe.

"le winterholen ing.
kan worden. D,
h'aatsenrijden en sledevaren. Do ondern, onder leiding
wijzers zullen <-en en
van een Noor. ten .inde "
omtrent ti-

Een ree ord s k i-t och t. Tv
Kur_
De Doopsgezinde gemeente te Heer.
heeft twee vrouwelijke lidmaten tot diakenen meid wordi. op
benoemd, nl. Mevrouw K ijlstra—Konijnenburg ter) overgegaan. De beide heereu vertrokken
's ochtends om half zeven van het B<
en Mevrouw Overdiep—Gorter.
nn:
na een uur bereikten zij den
beklommen den
iioogsten top (3912 meter) zij zich om 12 uur
's middags bevonden. Men hield kier
Vliegen.
tijd rust op dezen top.
i op de bergen en dalen
D o dood van den aviateur R vs
Belgrado
Uit
worden
vol
nog
svan.
de
bijzonderheden over den dood van dezen avia- schirdde na
teur gemeld: Sedert eenige dagen hield hij to
-len werd
Belgrado verblijf. Hij deed van den vi
reikt. In duizelingwekkende vaart ging het
muur een proeftocht naar den berg van Toptschider. Hij vloog om de spoorbrug en terug vervoll
Mortel-hut i-SSO ti
naar het uitgangspunt. Toen hij bij den veskwamen de beid.
tingmuur was, werd zijn eendekker do
aan. 't Was de ,
a. De rechtsche -vleuhevige windvlaa.
«ag
deu winter in zulk e.
gel werd afgerukt en Russyau viel op den werd
ondernomen.
muur. Met een ernstige hoofdwond werd hij
gasthuis vervoerd. Onderweg
naar het
interspori
Hoewel .]
stierf hij.
te-n de Dir.tbegonnen
weer
onlangs
lijstjes vau ongevallen
reeds
bladen
nu
eigenaardig
ongeval
Een
had op bet \
In den omtrek van Weenen werden op
veld te Johannisthel bij Berlijn plaats. Ingemeer en
da" veertien
twee
een
uur met
nieur G'-'ihlich had
heeft
bij
To
Montreux
het
uid.
bobsh
lan-monoplan gevlogen. Ka de landing
opnieuw een ongeluk plaats gehad. Een
rijden
worteruggebracht
naar
de machine
de loods
waarin drie personen p aatg had .
den. D. werklieden, die hiermee belast waren, men sloeg tegen een t
lieten ch. machine eenige oogenblikken in de
'iid. B:j M
open lucht .staan en toen zij ha*
de
bleek,
dat
wilden voprtschuiven,
vastgevroren «aren. Zij zetten de i
viel ecu man met een
ii ij kreeg
de machine gemakkelijk in d< had
meer
maatregel
schedelbreok
en
si
lig,
Deze
worden.
duwd kon
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__rt**-*nla-di Brief uit Beriijn:
De gevaarHet PruisiscSie kiesrecht;
Betcogingen in het Rijksland; Kleine strijd»
. (Pag. 5.)
Engeiand: Sydney-street -, Een spoor gevonden.
Frankrijk: Congres van sp-_:weg-personeel;
Teeen het duel; De .Ju!-zuil; Paarleneohers; Een bloemenventers-qime-tie: Staking van schooljongens. (Pag. S.)
Het einde der

igarije:

crisis.

5- 6.)

\oor wie in t
Spanje: Brief uit- Cordoba*
voorjaar naar Spanje komen'\ (Pag. 6.)
Ver. Staten: .Amerikaan-ohe Kroniek; ArbiC-hin.V: De strijd tegen-do opiiim-iuvoer.

(P. 6.)
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en Trouw".

Handel- eu
.a. 10 en 11.)

Biljarten.
Z ij n eigen record geslagen. Georij-, de jeugdige Australische biljartspeler
ïieett zijn eigen record op het Fngelsc-he biljart
geslagen. Dezer dagen maakte hij een serie van
ara_ibol«_. Nu Blaakte hij tegen Di«v;io
Nottingham
een serie van 1318 caramboles.
te
In deze serie maakte hij 1314 a-.-htei .-envolgeus
over rocd.
Gymnastiek.

Ouder vooi.tticrschap van den heer C. J.
G. Mièreraet uk Ütrecnt werd Zondag te Zutphen de jaarvergadering gehouden van het

Middengewest van het Nederlandsch Gymnsstiek Verbond.
Zij werd bijg-iroond door afgevaardigden
van ecu 17-tai vereenigingen.
i-t .lagen blijkt 0.a..
dst in
hi t Middengeirest een opgedekt turnleven
\ eorturnersk-ssen
uitstekende
."■ren en de beschikbare gelden
■lijk aan de propaganda voor
.eu besteed.
De leden van bet Gewestelijk Bestuur werlien herkozen. De volgende jaarvergadering ïal t<. Deventer worden gehouden.
Tot afgevaardigd»* van het Midden gewest
vaar de algemeene vergadering van het Ned.
Gymnastiek Verbond werden benoemd cle
heeren: Van Dijk, Deventer; Muller. Almelo;
Arnhem; Bant?, Hengplo; Fa bro, Zuten Goorhuis, Enschede-, als hunne
plaatsvervangers de heeren Krooshol', DevenHoek. Goor; Van
ter: Frijda. V<
Venetië. Arnhem; Di_, Hengelo (O.), en SuApeldoorn,

leden der Technische Commissie werden
tekozen de heeren: W. P. A. Ditmar, Utrecht;
(.A, van Diik. Deventer: I. Muller. Almelo;
G. K. L. J. 'W. Wensink. Utrecht; C. A. ten
tn L. Koning, Zwolle.

VISSCHERIJ.
ii

aan cic Gemeeute-Visehhal aan»

.- n :

per 10
staka
midd. schol per 5 stuks
'i. doode kabeljauw per stuk ’0.40
. levende schelvisch per 10 stuks f 2.35
spiering
— 6.20; bit per mand Uit 1.80—2.20:
de hand verkocht:
per mand f 0.14—0.28.
bokking f 1.25.
groote tong

’'

Heden kwamen van de beugvtssoherij te
IJmuiden binnen de. stoombengers: VL. 201
" 'eaiinette II: en de sloepen: MD. 3 Anna;
MD. 9 MidrleKiainiv : MD. 11. Oranje Nassau:
MD. 12 Zeemeeuw; MD. S Toekomst ; Pr. 1
Speelman I ; PR. 2 Speelman II : PR. 6 Johan"rnelis: PR. 42 Willem Cornelia; IR. 44
erdina; PR. 4S I-okkerkcrk;
PR. 50 Diimmeien; VL. 173 Vooruit; VL. 10
■

Regine.

STADSNIEUWS.

Burenu

voor Handelsielichtingen.

Door het Koloniaal Museum zijn ill het
Bureau voor Haudelsinliehtingen (aan de
e; bij cle Beurs) te Amsterdam,
0 ;K;
kwartaal van het jaar
gesteld
de navolgende 12
bcaichtiging
f. U tot
zijnde het 31ste twaalftal sedert het
begin dezer k* anaal-tentoonstellingen.
1. Wang-bast (van Acacia leueophloea
WiÜd.). De cultuur van dezen looibasfc is in de
laatste jaren door het Bosc-hwezen op Java berift.
vorderd. M
Java, geschenk
2. N
van het Departement van Landbouw in Ned.Indië. Van de nieuw op Java ingevoerde soorten sijn ten toon gesteld de drie voornaamste:
Quillon- en Excelsa-koffic.
3. Pap'-r, ,n o ii.-''-,-x, uit Indisch materiaal bcden heer H. G. Havik te Buitenzorg.
- r'-i, door J.
expeditiedeelnemer
aan
de
Noiiliiiij«,
van
V\'.
n 1900.
5. Vanille von Java, geschenk van den heer
R. .',. Horstman te Temanggoeng.
rite met perskoek
"
tenk van de heeren Wessanen

.

■

-eet.

arsch reukwerk, geschenk
van den heer The Kotig Hoa, te Makassay.
Cttro»_lla-, Leraongrass- en Palmarosa-olie, geschenk
▼an de fabriek „Odorata" te Tjitjoeroeg (Dir.
A. K. J. Kaft.
9. I'
tan Java, geschenk van
den lieer F. de Ryck van der Gracht te Ngadiloeweh. Mei monster Patohouly-olie.
-,:. geschenk
10. I:
Tan den heer L. Petit-Jean te Tangerang bij
Batavia.
11. H
(van Al'-n-im. De kemirié-oHe is sterk dragend
lijnolie.
12. Aharehènk van deu heer E. de
Krek van den Gracht te Ngsdiloeweb. Met
monster akar wangi-olie.

">«<-'

De directeur van het Koloniaal Museum,
dr. J. Dekker, is in het Bureau voor Handelsinlichtingen, iederen Woensdag van 11 \ uur
v.m. tot 1 uur n.m. te spreken. Allo inlichtingen, voor zooverre zij geen analyses in het
laboratorium behoeven, worden kosteloos verstrekt.
Tegen sluitingsduang.

Onder de handelaren-winkeliers iv juweelen,
gond en zilver en horloges te dezer stede circuleert een adres, gericht tegen den voorgestelden shiitingsdwang. hetwelk einde dezer week,
voorzien van veler handteekening, aan den
Gemeenteraad ztil worden toegezonden.
Du enderteckenaars geven in dit adres te

kennen:

van het pp
13 November 1910 (Gem.blad afd. 1, no. 1093)

dat zij kennis genomen hebben

aan uwen Raad ingediende voorstel van de heeren mr. Z. van den Bergh e. s., ten geleide van
een outwerp-verordening op de winkelsluiting;
dat in een op 20 December 1910 gehouden
vergadering van vakgenooten-winkeliers de
verplichte winkelsluiting ter sprake is gebracht
en na breedvoerig debat ten duidelijkste is
gebleken, dat het overgroote deel der aanwezigen in deze vei-ordening een groot nadeel ziet
in de uitoefening van hun bedrijf;
dat zii. ten zeerste waardeerende de goede
en edele denkwijze, waaruit dit ontwerp is ontsproten en waarbij de bedoeling voorzit de
winkelbedienden van werk te ontlasten, het
gekozen middel, ten opzichte van de winkeliers,
algemeenen toestand der
"alsmede van den ongunstig
meenen te moegemeente, als zeer
ten ontraden ;
dat ondergeteekenden de overtuiging hebben,
dat fn een stad als Amsterdam, niet zijn uitgebreid vreemdelingenverkeer, veel verkoop zal
te loor gaan. indien de verkoop van het luxe- en
souvenir-artikel, als door hen wordt verkocht,
tot 9 uur des avonds zal beperkt worden en dat
vooral de kleinere winkeliers, en zij die in de
buitenwijken wonen, er een belangrijke schade
door zullen lijden, waardoor huu inkomen aanmerkelijk zal worden verminderd;
dat bovendien de argumenten in dat voorstel als vaststaande aangeduid, nog niet bewezen zijn, terwijl de vele vergelijkingen niet
Duitsche steden al zeer onzuiver gekozen zijn,
omdat de toestanden en tijdindeelingen te
Amsterdam r.eer veel van do buitenlandsche
steden verschillen;
dat in verband met het feit, dat sedert 190G,
toen een dergelijk voorstel door uwen Raad
werd verworpen, de toestanden en toen eventueel heerschende misstanden, belangrijk zijn
ondergeteekenden het geen- geverbeterd,
waagde onderstelling achten, dat de Raad met
nog grooter meerderheid het thans ingediende
voorstel zal verwerpen, te meer waar zooveel
mannen van zaken er niet alleen in zien een
belemmering in de uitoefening van een eerlijk
bedrijf, maar tevens een derving vau inkomen
van duizenden stadgenooten ;
dat de kosten en lasten verbonden aan het
openhouden hunner zaken genoeg waarborgen
ziin. dat niemand zijn winkel langer zal openhouden dan strikt noodzakelijk is, terwijl de
verhoudingen en levenvoorwaardeu van het
personeel op toenemende verbeteringen-wijzen.
Redenen waarom ondergeteekenden zich tot
uwen Raad wenden met het dringend verzoek,
aan dit voorstel uwe goedkeuring te onthouden."

K. F. R h e m r o v.
GOUY. BEDR-. Ontslagen, eervol uit 't lands
dienst, de gewezen klerk bij den post- en te!.dienst, mej. A. M. Carel», thans mevr.
O 1 i v e.
OORLOG. Geplaatst, bij aankomst in indië,
te Batavia, de off. v. ge;:. 2e kl. dr. O. S i a udhi en A. C. Bob bert, bestemd voor den
dienst in Indië; te Semarang, bij het sub.ist.knder, de 2e-l.it.-kwm. .1. Kr a u -bergen;
te Meester-Córnelis, bij het 11e bat., de --'o-luit.,
kwm. H. Jonker; te Batavia, a. h. bureau
v. d. gewest, intendant, de 2e-luit.-kwm. P- C.
Z we nen en do 2e-luit.-kwm. P. P. D. An»
schutz; to Magelang, b. h. 2e bat., de 2elttit.-kwm. P. M. 1e e. Overgeplaatst: van
Wahaai naar het subsistenienkader te. Batavja,
t. n. i., de off. v. gez. 2e kl. G. J. Bon; van
Medan naar Batatvia, mét intr. van zi.iu overpl,
naar Mcester-Cornelh, de 2-.luit.-kwm. J. H.
A n s e 11 li t ;..
MARINE. Overgeplaatst: van Hr. Ms. „Siboga" op Hr. Ms. ..Koningin-Regentes", de
off. v. gez. Je kl. J. VV. Bovenkerk; van
Hr. Ms.
Koningih-Regentes" op Hr. Ms.
„Siboga", de off.
gez. 2e kl. B. Bend r i k.

..

Arbeidswetgering voor Sumatra's
Oostkust.
De afdeeling Sumatra's Oostkust der „Ver.

t. bev. der geneesk. wet in N.-I." heeft in eene
brochure hare bezwaren tegen het ontwerp-

van

Blommestein uiteengezet.
I)eli Cour."' geelt de conclussie der
medici we:n-:
1. De medie! van Sumatra's Oostkust, die
het als hun taak hebben betracht om een gooden en deugdelijker! geneeskundigen dienst in
Dcli te scheppen en die de huidige inrichting
vaak eerst na scherpen strijd met ele planters
hobhen doorgezet, beschouwen het als hun
plicht eu hun recht om do vrucht van dien
arbeid ook tegen den wetgever te verdedigen.
2. De medici van Sumatra's Oostkust meenen met alle kracht te moeten waarschuwen
tegen het ontwerp vau mr. Van Blommestein,
omdat dit het in Dcli bestaande hygiënische
systeem niet ondergang bedreig;.
3. Het is de plicht van den wetgever om hetgeen in Dcli op hygiënisch gebied is bereikt,
voor ondergang te behoeden, en zoodanige
voorschriften vast te stellen, dat men aldaar
in dezelfde richting als tot heden verder cal
kunnen werken.
4. De gunstige hygiënische toestanden in
Dcli zijn een onmiddellijk gevolg van dj bestaande Koelie-ordonnantie, die
ten eerste: voorkomt, dat de koelies een
zwervend leven gaan leiden, en
ten tweede: door dwangbepalingen zorgt,
dat de hygiënische voorschriften worden nageleefd.
ö. Daar de tegenwoordige ordonnantie overliet tweede punt van de vorige conclusie onduidelijk is, is het noodig om "de verplichting
van den arbeider om hygiënische voorschrifteij
op te volgen nader ts regelen en door geschikte
dwangbepalingen voor hem bindend te maken.
6. Bij de invoering van den vrijen arbeid
zullen do hygiënische toestanden iv Dcli op
betreurenswaardige wijze achteruitgaan dooiden onwil der onwetende arbeiders, die vrij- zullen zijn zi-ii aau iedere verplichting te onttrekken; daardoor zal tevens de bereidwilligheid der werkgevers om voor hveiënisoke doeleinden grootere uitgaven te maken noodzakelijk verminderen, daar dergelijke opofferingen
weinig of geen nut zullen stichten, waar de
arbeider vrij gelaten wordt ieder voorschrift
in den wind te slaan en ieder aanbed tot Li'.ip
te weigeren.
De

OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN.
Heden.
Stadsschouwburg: S u. La Rampe.
Gra n d Théat r e : 8 u. Kussen streng
Paleis voor Volksv 1 ij t -.
verboten.
Stoel en Spree: 8 v.
8 tr. Carmen.
De veroordeelde kapitein cler Barisans, RaFrascati: 8 v. Zwijg,
Gerechtigheid!
Holl. Schouwburg: 8 v. den Pandji Adisoekim is verbannen naat
mijn nart.
Rernb r.-T he aAmboina.
Bettchuit met muisjes.
Circus Carré: 8
ter: S v. Carmen.
Flora; 8 uur. Voorsteluur. Voorstelling.
Personalia.
Bioscope Theater: 8 uur.
ling.
Tot
bestuursleden
van het departement SoeOdéon: 8 v. GastTooneel en Bioscoop.
rabaja van het Algemeen Suiker-syndicaat zijn
vcórstelling Mevr. Poons—Vau Biene.
X r a s- gekozen de Jiecreii W. C. J_o neb akker,
nop t i cum: 8 uur. Concert.
napo! s k y :
uur. Concert. —Mi 11c voorzitter, H. L. Vink e, onder-voorzitter,
»r. L. G. Ca stens, .secretaris-penningmeesCol lon es: 8 uur. Diner- en Avondconcert. ter,
en gedelegeerd door do groep-Djombang
Karseboom:
8
uur.
ConNieuwe
A.
L.
van Lely veld. door dé groep(Eeidschecert.
Maison Bordeiaise
Modjokerto
ïj. I'ytt eisen,
door de
Diner- en Avondconcert.
Straat 52):
P. L. van B u e r e ii en als
groep-Sidoardjo
Royal:
Diner- en AvondHotel Palais
Brouwhuis (Amstelstraat): tijdelijk vervanger H. C. I. abri.
concert.
Tot leden van heb hoofdbestuur zijn door
ert.
het departement Soerabaja gekozen do heeren
W. C. B o n c b a k k e r. F. J. G e n t i s, AV.
V. G a y m a n a en IJ. C. F a b r i, tot plaatsvervangende leden L. A. Botiri c i u s eu
G. H. Steenbeek.
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ONZE OOST.

Duitsche Mail.

Javabladen van 15—16 Dec.
Mutatiën.(Officieel).
, REG
H.COLE. Gesteld me. aan_t. tot
administratief ambtenaar, ter besch. van den
Algemecnen Secretaris. W. G. Stro band.
ITNANCIë.N. Belast met de waarn. van do
betr. van tijd. alg. ontvanger 3e kl. en gepl.
C. A.
bij
.lands kas te Madjalengka
Boers, ambtenaar op n.-ao., 1.1. alg. ontv.
,1. Belast met de waarneming van de betr.
ian tijdelijk ondercommies voor de bel. te Batavia, de Iste klerk op hei res.kantoor aldaar,
J. F. E. Guit tet. Opgedragen het beheer
van de landskas te Modjokerto, de alg. ontvanger 3e kl. J. P. Peet eis te Madjaienzka.
BINN. BEST. Benoemd tot civiel gézagh.
b h Binn. Beat. in de buiteiibeziit. in cle Lamp.
Districten, M. Wijzenbeek, thans tijd. die
betr. bekleedende. Gseteld met aanst. tot adm.
ambt. ter besch. van den dir. vau Binn. B
i inde door dieu Dep.chef te worden toegevoegd aan ecu As.s.-Rcs. of Conti, b/h Binn.
Best. op de buitenbez., jhr. J. M. von
Schmidt X u f Altenstadt.
Ontslagen op verzoek, wegens overgang in
part. dienst, eervol uit 's lands dienst, de gewezen klerk on het bureau vnn den Ass.-Res.
van Pekalongan, L. B. C. R o o ij e n. Tijdelijk
belast niet de waarn. der betr. van commies
op het, res.kantoor te Menado de tijdelijk klerk
op het bureau van de Ass.-Res, van MiddenCelebes, Ph. F. L. Sigar.
OND.. EERED. EN NIJV. Overgeplaatst:
bij het Op. Bur. L. Ond.. van de gemengde
o! te Pekalongan naar cle school te Garoet,
als hoofd der school, do onderw. le kl. E. d e
Filletaz Bousq u e t; van de 2e school
Koetaradja naar de gemengde school te
Pekalongan. als hoofd der school, do wd, onderw. lo kl. R. Smelt; van de gemengde
school te Pasoeroean naar de 2e school te
Koetaradja. als le onderw., cle ondw. 2e kl.
D. Lam ers. Bepaakl dat de onderw. le kl.
(li. E. F. Kruger, thans le onderwijzer
aau de 2e school te Koetaradja, als hoofd aan
die school gep'. blijft. Benoemd: tot onderw.
3e kl. en gepl. bij de gemengde school te
oeroean, I H. Ba 1, uit Nederland
wacht. .Ontheven : op verzoek, eervol van hare
tijdelijke werkzannistelling, als hulponderw.
mej. L. J. Harteveltl Ontslagen: wegens
ziekte, eervol uit hare betr., mej. J. L. C. S.
Schregardu s, hulponderw. aan de school
te Modjokerto. Geplaatst: aan de meisjesschool te Bandaiieir.i, de tijd. hulponderw.
mej. W. de Pineda, thans tijd. gepl. te
Garoet: aan de school te Modjokerto, de onderw. 3e kl. P. v ;i n Dam, thans tijd. gepl.
te Pekalongan; als hulponderw. bij de Langkatsche school te Tandjongpoera, de tijd. hulponderw. mej. C. E. Br ijl, thans gepl. te
Poerworedjo.
LANDBOUW. Benoemd tot tijd. onderadm.
van het Gouv. hulpkoffieber.-etabl. te Tjibo»
da«. cle tijdelijk opzichter bij dn Gouv. kol
cultuur in de afdeeling Kraksaiiu T. P. L.
O v e r i n k.
BURG. OP. W. Benoemd tot tijdelijk ingenieur van den Waterstaat, de civiel-ingenieur
C. P. V ij v e r b e r g.
Belast, bij den dienst van het baggermaterieel, met de waarn. der betr. van molenbaas,
tevens machinist te Batavia, de tijd. mach. bij
de inst. voor de electr. verl. te Taudion_;priok

_
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Telegrammen.
De Pruisische Landdag.
BERLIJN, 10 Januari. (R e u t e r.) De
Pruisische minister-president Von Bethniann
Hollweg opende heden morgen de
zitting van den Landdag, namens den Keizer, met een troonrede, waarin gevezen
werd op cle voortdurende verbetering der
Sta.at .financiën ; het tekort over 1909 is veel
kleiner dan geraamd was, de gunstige ontwikkeling duurt voort, en desondanks wijst
toch nog de begrooting voor 1911 een tekort
aan.
De troonrede kondigt onder meer, de instelling van een Verband Gross-Berlin"
aan voor regeling van het spoor- en tramwegverkeer, van he'. bouwwezen, en tot behoud van een strook bosch en weiden, op
den grondslag van zelfbestuur; voorts ontwerpen ter bevordering der inwendige kolonisatie, voor de exploitatie van moerassen
en woeste gronden eu voor de stelselmatige
uitbreiding der jeugd-verzorging tot ontwikkeling der lichaams- en zedelijke kracht-en van degenen, die cle lagere school hebben verlaten.
Over de, in de vorige zitting mislukte
hervorming vau het Pruisische kiesrecht,

spreekt de troonrede niet.

Arbitrage.
WASHINGTON, 10 Januari. (Reu.
ter^) Foster, do president van de commis■or buitenlandsche zaken uit liet Representantenhuis, zeide, sprekende over den

internationalen vrede : Ik geloof dal, .ooiwij vijf jaren verder zijn, de Ver. State*,
een tvactaat zullen hebben aan^egaau niet
Engeland, Frankrijk en Japan, om alle verschillen te onderwerpen aan het Permanente Hof van Arbitrage, dat te 's-Gravenhage zal gevestigd ziju.

Gricksche benden.
SALONIKI, 9 Jan. (Reuter.) De
Turkseho grenswacht ia iv den afgeloopen
nacht in de omstreken vaa Papapuli aangevallen door een Grieksche bende. Eeiï
Turk en drie Grieken werden gedood.
Te Krania doodde een Grieksche bende
een Wallach en zijn twee zonen. Van de
Turksche troepen, die haar achtervolgden,
werden twee man gedood. De Grieken verloren vier man.
Een andero bende overviel een boerderij
aan den voet van den Olympo, vermoordde
do bewoners en doodde 30 stuks vee.
Aardverschuiving.
SANTANDER, 10 Jan. (Reuter.)
Door een aardverschuiving te Castrondiales
werden een aantal werklieden bedolven j 40

persoueu werden gedood, vijf gewond.

Laatste berichten
Korte vreugd
Maandag voormiddag is in do Beemster aangehouden 'de Zondag uit 's Rijkskrankzinnigengésticht to Mcdemolik ontvluchte verpleegde,

slichtoff ers tan de „Baltique".
Het duiken naar de slachtoffers bn de ramp
van de ..Baltique ", welk schip op den eersten
Kerstdag door aanvaring op de reede te Vlissingen is gf-ökes, is opgegeven. De pogingen
bleken vruchteloos.
I)c

Aan liet Centraal-bureau der Staatsspoorwegen te utrecht is hedenmiddag aanbesteed:
le. Het uitbreiden vau de vmclitgoedereuloods met bureau-gebouw, het wijzigen van
sporen en wissels en het maken van eenige
bijkomende werken op het station Nijmegen.
Begrooting f 3ö,9Ü0. Laagste inschrijver H. C.
v. Tienen te Nijmegen voor f 31481;
.'e. Het maken van den onderbouw eener
Travërse met bijkomende werken aan de
Oostsijde van de Ukade te Amsterdam. Begrooting /' 14.000. Laagste inschrijver H. J.
Nederhorst Jz. te Gouda voor f 12.343.
Nederlandsche Bank.
Bank
heeft heden haar
De Xederlandsche
31
4
tot
en haar provan
wisseldisconto
messendisconto van 4i tot 4 % verlaagd.
De rente voor beleeningen op binnenlandsche effecten en goederen bleef onveranderd op 4 %, die van buitenlandsche effecten op*43, %, en voor korte beleeningen en
voorschotten in rekeuing-courant op 5 %,
tot welk niveau zij op 29 Xovember j.l. waDiscontoverlaging bij de

verlaagd.
da' belangrijke versterking in den
Goudvoorraad, waarvan de gisteravond verschenen w-eekstaat der Xederlandsche Bank
blijk gaf, komt de diseoutoverlaging zeker
niet onverwacht. De goudvoorraad der Bank

ren,

Ka

bedrag
thans
van
met een
overeen
aan
en
record-cijfcr
128,736,000
f
treft nog met f '21 millioen het hoogste,
vroeger gehouden bedrag, n.l. dat van 28
Augustus 1909. Vergeleken met 16 September" 1910, toen het disconto der Nederïandsche Bank vau 5 tut -1 % werd verlaagd,
toont cle goudvoorraad een vooruitgang met
f 8-h riiillioen aan, terwijl, zooals reeds gisteren opgemerkt, ook de positie tegenover
de overeenkomstige periode van het vorige
jaar gunstig vergelijkt.
Xv de jongste leeuiugeu van Den Haag
en Rotterdam tot aflossing van een belangrijk bedrag anticepatie-biljetteu zullen
wijst

leiden (blijkens den hedenochtend gepubliceerden bankstaat is dit reeds ten deele
in de cijfers tot uitdrukking gekomen), en
nu de spoedig ta wachten zijnde uitgifte der
Staatsleening het vooruitzicht opent, dat
het Rijk voorloopig niet meer in grooten
omvang een beroep op de middelen deiBank zal doen, bestaat de mogelijkheid,
dat wij voorloopiw een periode van ruimer
geld zullen behouden, indien althans geen
al te groote bedrijvigheid op -missiegebied
tot nieuwe spanning leidt.

West Coast Smelting and Refining Co.
Het bestuur der bovengenoemde maatschap»
pij deelt mede van den heer B. F. P. Romer,
mijningenieur, adviseur der West Coast Smelting it Refitting Co-, bericht te hebben ontvriigf n dut hij na inzage van <le mededeelingen
"van den Manager, kau cot_,tnteei*?ii dat bij de
'do verdere ontsluiting van do ertsmassa's gunstige resultaten ziju verkregen.
I it bovenbedoelde berichten valt n.l. op to
maken dat de ertsafzettingen voor zoover zij
Ondel-Bocht zijn, naar de diepte en in de lengterichting regelmatig blijven doorloopen, terwijl in de breedte de afzettingen zijn toege-

Statistiek van Rio- en santos-Koffic
KON. NEDERL. STOOMB. MIJ.
H
DIANA arriveerde 10 Jan. van Rotterdam Opgemaakt door deteVereeniging vóór den h.offe
Amsterdam.
ie Newyork.
Weekaanvoeren (gem. p. dag) Rio Santo .'■
HEBÈ arriveerde 10 Jan. van Spanje te van
1 Jan. tot 7 Jan.'ll 7571
7857
Amsterdam.
S „ '10 8113
-571
,2 „
MARS arriveerde 10 Jan. van Pillau te
,3 „. , 9 „ '09 7286 2128 fJÊ
Amsterdam
Totale a^uvoeren
Rio
Santos
STELLA arriv. 9 Jan. van Bona te Piraous. 1 Juli'JO— 7 Jan. 'li 1771000 7275001 *!_■
8 „ '10 2502000 10460000 12-9
VENUS vertrok 0 Jan. van Vigo naar „
„ , "O-—
Gibraltar.
'08— 9 , '09 1901000 7705001*- W**
Verschepingen tot 7 Jan. 1911 ,
VESTA arriv. 9 Jan. van Genua te Napels.
ilio
VJ'LCANUS arriv. 9 Jan. van Livorno te
Santos
Europa Ver.St. Europa Ver.St
Valencia.
7 Jan.'ll 6.1000 564000 37710003149000 BW-W
MAARTENSDIJK, van Rotterdam naar 8 „ '10 929000 1289000 615300C3513000
9
'09 5540001270000 3770000 2376000 (-J
New-York, Baltimore en Newport News, pasSantos
Voorraad
Bio
seerde 9 Jan. Eizard.
1911
141000 2332000
POTSDAM arriv. 9 Jan. van Rotterdam te 78 Jan.
„ 1910
474000 1076000 -*_■
New-York.
1909
253000 2029000
KON. WEST-IND. MAILDIENST.
op 7
PRINS MAURITS (thuisreis) passeerde S Zeilende van Brazilië naar Europa
Rio
Santos
'I?J|
Jan. St. M.ichaels.
naar Duitschland
6000 102000 !_■
DIVERSE STOOMVAARTLIJNEN.
Nederland
2000 167000
ADOLPH WOERMANN (thuisreis) vertrok
„
België
2000 29000 ■*]■?■
7 Jan. van Durban.
„
8000 40000
Frankrijk
BIELEFELD, van Java naar Amsterdam,
, Triest
4000 53000 &%
arriveerde 9 Jan. te Suet.
overig Europa..... 17000 50000___*^M
KHALIF (thuisreis) vertrok 7 Jan. van
Totaal.... 39000
Port Eli-abeth.
S
Jan.
1910
~IO9ÖÜO " -SOOÖÖÖ"""^^!
PRINZREGENT (thuisreis) vertrok 8 Jan.
9 j, 1909
61000 647000
van Aden.
KI/EIST, van Japan naar Amsterdam, arriveerde 9.Jan. te Genua.
St'.iter berichten.
GOEBEN, van Japan naar Amsterdam, arHAMBURG, 10 Jan. Vte'„ van Joswieh &*■
riverde 9 Jan. te Hongkong.
Medegtdeeld doorH.A. van Overzee, Am?
Jan.
Mei
Aug.
Vorige not. 9.—
9.32' :, 9.50
SCHIEDAM, IQ Jan. Moutwijn f 10, Jenever /' 11. Commissie f C.I. Stemming riauw.
10.44 prijsh. 9.02J.J 9.53--1-J 9.17' j -'■
'-'■*"■
Spoeling f 1.90. Graan Spiritus f 14!.'—15, MeLOM DEN 10 Jan. (Pari. lel.)
lasse /' i_§. Kuwe Spiritus f 6f--6J.
f) Ja..
10 Jan.
1 u.
12 u. 40
LONDEN, 10 Jan. Thee. (Part. tel.) De
. kalm.
kalm.
veiling vau 25,265 colli Ceylon had bij goede Jan
k.
!■
8.114
B.lo^'
kooplust een levendig verloop. Vooral de fijnste Maart
9.2> 4 k.
k.
9.2
fannings en dusts waren sterk gevraagd. De Augustus
k9.4
9.li k.
k.
veiling werd voornamelijk door orders uit het Oct.Dec
9.5
k.
5.4%
binnenland gesteund.
Geraff. kalm.
Gsratf. Ki
KEUEEN, 10 Jan. (P.0.) R a a p ol ie dadelijk 61., Mei 59.
HAMBCRG, 10 Jan, (particulier telegram
LIVERPOOE, 10 Jan. (R.0.) Katoen. 12 u. 30) Biet- kalm.
Verkoop 200,000 halen. Stemming levendig.
Jan.
Maart
Aug.
Mei
Oct^H
Invoer 34,000.
9.05
9.15
9.1-5
Ö.*s
9.2712
PARIJS, 10 Jan. (R. O.) Raapolie.
K i toe n.
Jan. 66.50. Febr. 67, 4 m. v. Maart en 1 m.
HAVRE, 10 Jan. (Bericht van SM«ei
v. Mei 08.'25, -vast.
medegedeeld door Jon, Ser_é, Amsterdam.)
L ij n o 1 i e. Jan. 104.50, Febr. 102.50, 4 m.
Waart
Mei
Sept.
v. Maart 07.50, 4 m. v, Mei 95, willig.
Vorige not. 95«tf
85
05:ï
94U
Spiritus Jan. 53, Febr. 53.50, 4 v. Mei 10.25
j 04.»K. 9SJJi
8J
94'
53.75, 4 laatste 47, prijshoudend.
Wol.
S u ik er 88 gr. dadelijk 27.50—27.75 prijsHAVRE,
(Te,, v. K.Metz „ Co.
houdend, Witte No. 3 Jan. 30.57 J, Febr. gedeeld door10 Jan.SerltS,
Joh.
Amsterdam,)
31.13A, 4 v. Mei 31.75, 3 v. Oct. 30.62*, gerat.
Maart.
Mei
t-!.50—-6-J, prijsli.
12.20
i&2y.
i*&
37.30,
Meel. Fr. Bloem Jan.
Febr. 37.10, 1
Peper (Saigon)
van Maart 37.6Ü, 4 van Mei 37.40, Prijsh.
HAVRE, 10Jan. (Tel. v. F. Metz & Cc
28.10,
'J'ar we. Jan.
Febr. en 4v. Maart gedeeld door Joh. Serlé, Amsterdam.)
28.25, J v. Mt: 27.90. Prijsh.
Maart 7.'-,
Mei 771 j
Rogge. Jan. 16.'J0, Febr. 17, 4v. Maart IÜ.-0
17.60, I v. Mei 17.75. Prijsh.
Olienot «cri ng eu per 100 K.G.
.Weersgesteldheid*. Mooi.
Raapolie
10 Jan.
9 Jan.
Vliegend
g_3/ 32",ij
BERLIJN, 10 Jan.
'_
In de stad
Febr.
Granen.
Vorig
Slotk. Opeuingsk.
slot
3} > 31:-jló g
Febr.April
Rogge Mei..,,r] —.
t
157
156.75
Mei
„ Juli..,.
159.— | 153.75
ai's^
J. ij n o 1 i e
'
Vliegend
461- jyi.j
207.75 ' 207.75
Tarwe Mei.... ! —.—
In de stad i
„ Juli.... : —.— 20S.— 208.25 Febr.
4ü"j 46
RaapolieMei...
—.—
—.—
58.30
Febr.. April
4(1%
-öVj 4h%
Mei'Aug,
44 45
43). 43
ti
Sept./Dec,
41 42
10 ï.',
(

.

.

HOL AND—AMERIKA-LIJN.

.

J^^B

..

±^—\

27^8

.
.

«■

31^

_

—

.

.

AMSTERDAM, Dinsdag 10 Januari.

Koffie. Goed ord. Java
rage Santos 38 e.

15, c, goed ave-

Suiker nrijshoudend. Jan. f 10]
/' lij te koop. Oct.-Deo. f 11 fr geboden.
Tin willig, gedaan Banka Febr. f 1091,
10.|, sluit met verkoopers tot f IÜ9J.

Mei

Koffie. Santos on terc»n.
Botterdam.
ilO Jan. tlO Jan.
2.15
10.15
'
Januari
ajii
85
Februari
35
3.
Maart
,j 85. i
35-f
Apri!
3ö' s
; 35%
Mei
! 34*r i 04-^
Juni
34-' g
31! 2
Juli
341-j
34? 8
Augustus...,,..
34' 2
34.

■_.*>

sim

'

31 :it
3!:'s
34.J

M\i\
Koffie. Santos op termijn.
34'<»
10 Jan. 10 Jan.
'9 Jan.
31
2.30
:'i
10.30 , 2.30
34f;
841,4
34J-g
Januari
Sept.
34} 8
34sg
3.ri.
nomen.
34j 8
0ct0ber...,,,,,
34' 8
34| 2
35! 4
3l'
33I*-,.
Het ertsgehalte is bovendien, althans wat het Februari
84t|
Maart
November
35
31
33*
35%
31^
koper betreft, in de lagere niveaus rijker ge- April
34
Dec.
34%
34' 4'
84
33?,
worden.
Mei
34 Ji
341 2
344
De laatste rapporten vermelden dat de hoofd34
34
vast,
Juni
Omzet 7000 bn, I vast.
34
v»s**
schacht nu ruim 100 voet diep is en in rijk, JnliJ
34
34
314
erts (ca. Am. $ 24 per ton.) blijft.
34
34
Augustus
34J +
De ertsformatie die tot dusverre is onder- Sept.
10 Jan.
g P eper ou termijn prijsh.'
3JJ«'
34^
38?
zocht, werd over een doorloopende lengte van October
Lampong iv eutreputljuni
34ks
88? i 33%
10?^
Rotterdam, 10Jan. ÜJaiJjuli
760 voet vastgesteld, bij een diepte van 400 November
20'4
344
33%
33-4
Januari,.,
1
lt.
voet en met een gemiddelde breedte van 50 Dcc
19», Augustus. IQ%
33.,
34' j 33,"g
Februari.. 195, 193-, Septemb.. 20Sj
voet. hetgeen een ertsmassa oplevert van circa
Maart
vast.
19;, 191-, October... 20»,
Omzet 6000 bn.
vast.
vast.
1,500..000 ton.
April
19', 19. t Novemb.. _o.»
Mei
20?
19?6 Oecemb.. 20Sg
4
Amsterdam
(2
30).
Noteeriug
op
Suiker.
a.
Omzet 200 b.
Weekomzet -—1 -'
Scheepvaartbeweging.
term\jn prijsh.
To Nióuwëdiep zijn in 1910 ingeklaard:
9 Jan.
10 Jan.
op!
10Jan. 9 ■.'*"'
34 zeilsch. (meest paliiigaken), nietende 3561
Geboden Gelaten Geboden Gelaten Kruidnagelen
termijn pru'sh.
-|
Juni
kub. M.. 25 stoomsch. (meest kolenbootcn) Januari
10.30
10.29
10.27
10.20
40;-»
Zanzibar in entrepot. !Juli
met. 34,121 kub. M., en als bijleggers: 5 zeil10.30 11.—
Februari
10.23 10.31
Rotterdam, lOJau. 9 Jaa.JAugustus 40' s
schepen met. 10,595 kub. M. en 47 stoomsch. Maart
10.31 11.3
10.30 11.2
Januari...
40^ 4ö';
408^ .Septemb.. -10=,
Maart,
Mnecst sleepb.) met. 13,361 kub. M.
Jan./
10.30 11.—
10.28 10.31
UitgeFebruari.. 40?A
s iOetoDer.. 40
11.2 11.5
klaard werden: 1 zeilschip (pailngaak) met. April
11. 1 11.4
Ma-_n
40? j Novemb.. 39' 2
40-n
Mei
11.5
11.8
11.5
11.7
(meest
75 kub. M. en 26 stoomsch.
kolenbooten)
i'
April
4Q% 41 jDecemb.. 37".
11.')
Jur.i
11.7 11.10
11.9
met. 31.672 kub. M., en als bijleggers; 3 zeilMei.
41
Omzet
100
ui.
JO's
11.10 11.13
11.9 11.12
schepen met. 10,215 en 51 stoomsch. (meest Juli
I Weekomzet
"*■■
Augustus
11.11 11.15
11.18 11.1-4
sleepb.) met. 15,129 kub. M.
—.— —.
September
—.— —.—
PURMEREND, 10 Jan. Kaas. AatigeV^H
October
11.6 11.10
11.5 11.9
November
11.6 11.8
11.4 11.8
st> stapels ’29 a 'ó"ó\ 3 de ÖO K.G. Boter.
SCHEEPSTIJDINGEN.
11.6 11.10
geveerd 1115K.G. fl.öO a J.60 p. KG. Vet
December
11.7 11.11
11.6 U.9
11.0 11.8
Runderen / O.U>
0.78 per KG.: 2. Paar* I*!,'
IJMUIDEN .10 Jan. Wind K.W.
Oct./Dec.
61 vette Kalveren,’o.Boal.—per
Aangekomen Hebe, S. Spanje; Adolf, Dierks.
tere id./14 a, _S per stuk; 311 vette Varkens / .'', I
Omzet 500 z.
Eresvt. Estrid, S. Riga.
a/ 0.52 per K.G.; 42 magere id. 18 a /-*_^|
Vertrokken Dorisbiook, S. Londen.
MAASSLUIS 10 Jan. Wind Z.W.
Ver stuk, 272 Biggen ’7a 12 per stuk, 1438
Kruidnagelen op term(jn kalm.
pen en Lamineren. Eieren f 1.50 5.43 j^B
Aangekomen: Grebe, S. Londen : Bannen,
Amsterdam.
Entrepot
Zan.ibarin
JJ.—
100 sfuks. 17 J-, H.L. Appelen
S. Beval; Wilhelm Oelssner, S. id.; City of
I
H.l_ Peren
10 Jan, 9.Jan.
a
.24 Gan-en/.'"
4
Stockholm, S. Dublin.
Jan,
10
9 Jan.' Juni
1)% a / 4.—. 6 Zwanen f 4.50 aö.so. Handel mat'?'
40',
Vertrokken: Gorbea Mendi, S. West-Hart40?,, juli
Januari -i'> 8
l'" 4
40"j
BODEGRAVEN, 10 Jan. Kaa s. Aange"-'.'
lepcol; Po.liix. S. Hamburg; Centaur, sleep- Februari 4Ö?4
| JoBwagens te zamen 14S1 stuks, wegert<ie
40. 4 Aug.
40.
401»
id. met een lichter óp sleeptouw Maa-t
boot,
,
41
40-j
41
Se.t.
Kg. Prijs Goudschele soort
UI a t_" c
'>
keerde tem uit zee: New Markot. S. Har41
April
41
October 39' s
soort 29 a 30, zwaardere 3_Vj. Derby
wich; Aguila, S. Blvth; Fres. Ludwig, sleep- Mei
41
41
39» 2 / 32' i a—. Leidsche f —. Handel ma'
Novemb. 39' 2
f,
Dec.
boot, Vlissnigen; Aochurch, S. Sunde**]an_;
SNEEK, 10 Jan. Boter. Aanvoer 38 v. ca
37%
&7%
Omzet
Weekomzet
m.
m.
Satürn, S. Hamburg; Buffalo, S. Newyork;
Prijs le keur ’54. B(j de Vereeniging J
Alwina, S. Caeu.
v„ f ê
54. Fabrieksaanvoeren 12/3 en
Noteeriug van de commissie der vereenigJcg"
Tin (Banka), Amsterdam, 10 Jan. Noteeriug boter- en kaashandelaren in Friesland I
ANTWERPEN aang. 10 Jan. Tresillian, S. Ibrail op termen vast.
’56.
Cliarles ï. Jones, S. Kherson: Turpin, S. Bremen
10 Jan.
9 Jaa.
6 Jan.
KG., /
Kaas. Nieuwe Nagel- aanvoer
Meissen, ö. Hamburg: Rosina, S. Ibrail; CanterJanuari
109. 2
107J
lOiJ&g
4
Vee.
07 Koeien, 14 Kalv" 1' ;
Aangevoerd
burv, Lyders'-ii, Lobos d'Afuera; Atlaatio-, Februari
109.,
107»,
672 Schapen.
Lammeren. 159 Vark?»?
Kramer, Teignmoutli.
Maart
107*1.
lOS».
109.J
Biggen. I'rjjzen van vette Varkens per K* '
Vertr. 9 Jan. Crossby, 8. La Plata 10. Breamar Ap-il
1005»
Jo9l',
107>|
„ 25 c. voor export 23 a 25 c-,
Castle, fc'. Kaapstad; Lyaorta, S. Buen. Ayies Mei
lO.*.
1091-2
107^
Hande! in Schapan stadig, Varkens
Teviot, S. Brazilië.
)
Juni
1091,
107* i 10-i%
r;st prijshoudend.
DUNDEE vert, 10 Jan. Glasgow. S. Grangem.
Jan,
GKO.NINGEN.
3
Aan"- 4
.Granen.
LIVERPOOL aaug. 10 Jan. Voorburg, S. Savanuak
matig.
hoogste
noteeringen
De
S,
waren:
MALTA vert. Ö Jan. Babyion,
Kotterdam.
3 J* u. '
10 Jan.
MOBILE vertr. 7 Jan. Longscar, S. Rotterd.
Peper op termijn va~=i.
Amsterdam,
Kl. Tarwe
GIBRALTAR gepass. 9 Jan. Iskra, S. Nieola/ 7.25
/ ■"■"* "
I-'ifekop id
„
«70
jeff n. Rotterdam; 10 Jan. Hova, S. idem
Lampong iv Entrepot.
„
Witte Tarwe Prol.)
7.—
10 Jan. 9 Jan.
u. idem.
in Jan. 9 Jan,
_.00
Inl. Rogge
Juni
20
20»,
PUAWI.E. OIXT gepass. 10 Jan. Rotterdam,
»"*"'
, ~'„.
_o'
Juli
gffk**
Januari
20
19?,
S. New-York n. Antwerpen.
193^
s
Wintergerst
„
_.—
19Ï4
MARSEILLE aangek. 10 Jan. Eemsdijk, S. Februari 10% 193, Aug
>iO%
19.;8 Sept.
Zomergerst
„ "_('"*:
_o' -\
Maart
20
4.15
Rotte; dam.
201,
Witte
Haver
„
20
3.10
V)%
ApïiJ
20'
Uctober
\
POTI
ran. Ciil'imerkvJ S. Rotterdam.
Probst. iuem
3.02V.
_o}-j
20% 12% Novembei 205,
SINGAPORE aan-. 7 Jan. Conclt, S. Balek Mei
Zwarte Haver
3.10
Dec.
20?
20Ji
i
Pappan.
l'residents id
„
„
—.
Omzet
1600
b.
Tisza
Islvan,
GALATZ vertr, 7 Jan. Graf
S.
0.0,
,
,
„ '
Paardeboouen.
r
* „ —.-Rotterdam.
„ ,
Duiveboonen
Koffieberichten.
„ 9.— „ -*T'_
Koolsaad
-jVa
Hamburger id.
„
„
8.75
HAMBURG, 10 Jan. (Tel. van Joswieh Co.
"
STOOMVAARTLIJNEN.
J H '.
medegedeeld door H.A van Overzee, Amsterdam.
Rorw«-aa4
„ 10.0
11.25
, !*■
Maart Mei
Dec.
Geel idosterdsaad ".
Sept.
STOOMV.-MAATSCHAPPIJ NEDERLAND.
„
15.25
Blauwpeulerwteu
$7%
58
Vorige
not.
öSU
oti%
CARRIGAN HEAD (uureis) passeerde 9 10.44 prijsh. 68J4
„ —.— „ I°-^
57V,
Oapucjjners
-***Vj
W%
hü\
Jan. Gibraltar.
KaDanezaad
7.50
HAVRB. 10 Jan. (Bericht van F. Metz & Co.
'
JAVA (uitreis) arriveerde voor 9 Jan. te medegedeeld door Joh. Serlé, Amsterdam.)
pore.
Dec.
Sept.
Maart
Mei
LONDEN,
Jan. (Part. te!) Ie -**.!}._
KONINGIN REGENTES (uitreis) vertrok Vorige not.
711. 7t;_ 71 %K. Tin. Sh. C. £ 10184-10,
71'i'
£ 185.
9 Jan. van Southampton.
72
10.25
71fe
72
71 .i K. Koper G. M. B. Sh. forward
C. £ 55-17/6, lev'r
ORANJE (thuisreis) vertrok 9 Jan. van 12.20
72i 2
72l 2 721-j Ti% K.
rf( i
;. Ontvangsten 9 Janusri te Rio 8000. Santos £ 56-12/6 flauw.
Algiers.
Jan.
LONDEN,
10
(Bericht
van
F.
J»T>
9000 bn.
te Amsterdam.) Rubber willig. Fijne -**^

.

Amsterdam,

,

*'

——

—

4^H
vee-fA

_

’

—

'

’

—

KG.:2i6n^M
_ 9^H

’ ’
’ ’

—
—

’

—

—

’

.

-

-

..

_ 4.»"'^
—
_
.......
......
. . . ...
. — -—^'°-'^
.. .
.
.
. .
...... ..

.

_

*'

Para 5/5,

,

_

-

HANDELSMI.AB vau DINSDAG 10 JANUARI 1911 Avo*adbk*i;-- Eerste Biad.
3
l_
1!ï c «I i t ï
COMPAGNON.
10^72.
SCHOuWBÜRGEN, EN^_ Frans Mierisstraat
I Huishoudster.

'_J_GEMI-ËN

t

ConeertbureaußÏ._\S Uf-I'STIX

Verloofd:

STADSSCHOUWBURG

BERTHA VAK COLLESI
en

Kon. Ver.

MEIER LEVISOX.

_.

-kloveniersburgwal

10,

(1337)
■Eenige en algemeene kennisgeving.

en

M. B. GOMPERTS.

Watergraafsmeer.
Hilversum.

(lö&J

ANNA. GERSONS

Kussen streng verboten.
Jjf.htè.

_H_ T MGEB.

Tooneelspel in 1 bedrijven door
J. A, SIMONS—MEE-. (1412)
Zondag 15 Jau. Jiara. Gaulhier.

GRAND

van
V'Muwnaar
m

RACHFX AROXS.

sterdam, 10

Jau.||9ll.

Ondertrouwd:
D

HEXRIQDEZ

.

LOUISE SCHAAP.
terdam. 10 Januari 1911. ,'l3s:i.

M. DE BOER. Dr. D.

Edmunds Deutsche Operette

.

liüssen streng verboten.

flB-rt'*

Van 8

Bioscope-Voorstelliiig.

C A. MA-THES.
H
en
Mevrouw BOELEN—MATIRf^ ieer
betu|geu Jiiermede hun liartelyken
'iank
«"tli_l°_,'
,de vele beuyzen vau belang»
""_*g bij hun huwelyk ondervonden.
t'erda'i'n, 10 Januari 1911. ,\:ii,< ;

__B-__-_______r. iniiimrair.

REMBRANDT-THEATER.

...

-*^2

S uur:

FAUST.

10 Jauu-ri 1911.

I{ii„—

I's1-"*'

(l .27)

Gaboren:

"

"

""

SARA

**BTE* v,_

i^e Troubadour.

SAL SWART.
ADÈLE SWarï-Mok
'
9 Januari 1911.
(13SH)

_,

ove,.
on-

’

BM___M-_____---l

]i u'VuC ;f,ge'ietVi«

Echtgenoot, Vader, Been Grootvader, de Hen-

lerdoru van 78 jaar.
Uit aller naam.
Wed. HARTOG—OOHEX.

A M -,- c

C"

r 'iei

I*a

HARTOG,

ia a 6
1-- 10
"

word

Januari 1911.

Va" roïtwheklag kunnen

ir

1

fj^'i__HTlßßM|

Keliet'd e v.?lei cd te Hi!vc'r»uin onze
Behuwd- en Grootvader,
'

i

*»cht
"t*I*»»______
|^

g«nieene kennisgeving.
uniloll niet wol-deh rffgef-

iH'

■

vau den Heer

van 54 iareu.
-. M. 'ROVERS.
J. A. ROVERS.

Donderdas 12 Jan.

Verhulststraat 15..
B*--»W.van rouwbeklag
kunnen niet

E«ni ge

__^"»l"*i_r

a

afgewacht.
kennisgeving.

Sut"(lfinp

heia onz °Ter leed
ft

'^isttr

■

onze diepe droef-«Üefde Zuster en Behuwdtot

"V" J?RIVKLTA

MATTHIJSEX.
-duwe van den Heer
*\m,, , J- H- ROVERS.

teawsEx.
TH*JSEX-HAXRATH.

J' o

c

A f* Ï-OTrr u^N-ROLAXD

HOEST.

OKEREN' CAMPAGNE.

A

*?" Matt.4?t^

"«fflS_-

C

ii s

omeßEN GRéVE.

ff, „SEN-C ORXELISSEX.

m^ '

"Iv

1911. (1301)

_fïd «öVI!r e5?rle lot
-w diepe droefBehuwdzuster.
A*lA.f-ff.l^
Wen,, LLIA MATTHIJSEX,

ffiduor* 3' rii'H-ROVERS,
COVERS,
A' COVERS.
, *' 't'U- C.G. ROVERS.
1

A'

fi

fió"y4-000*,
-*.

W___!

v. *

ROVERS-

■

waensinok.

o ,A TP- -*?- E. ROVERS.
ste-" d a " -J- R° VERS.
' I* ' Januari 1911.

i

.Irrniijgecrcn

I

—

8 nur

Iv

o^^--^
B^HESS
»»aAj* BE&gfv _.VVOUw c-

met medewerking van de Ruisisehê
Sopraan-Zangeres Frlcda dernlsi.
vleugel LOUIS SCHNITZLEIi.
Daily Mai! selirijft:
Meer dan 10,000 mensehen -waren in de
Albert-Hal! om Tamini te hooren. Tamini
beschikt over een geluid, dat in volume
en kwaliteit gelyk staat, aan dat van den
(1242)
grooten heldentenor Tamagno.
Concertvleugel uit
-V11.4-,1.-O's l'iano-Magnïijii.

Aan'den

LUCIFER.

_.

_

» Januari J911,

——~

COUPONS - RECEPISSEN
REKENINGEN - FACTUREN
NOTA'S
CIRCULAIRES

rllet

SCHAKELS-.

Tel 3587.
Singel 460 ODÉON
Zaterdag 14 Jan. 1911.
Woensdag 11 en
's nSini-Ida-S 2 uur

Jvoop dan

Onze Tuinen.

GEÏLLUSTREERD weekblad yoor liefhebbers EN VAKLIEDEN, GEWIJD
AAN TUIN- EN BÜITENLEYEN.

redactie: b. boos, a. j. va>'l__en, j. k.
dn i:. c. ,i. kcwer.
vaste iiedC»
W_RKl>_B: J. 1.. BOUWEU, MEJ. OEEBIBCIDA
M. VAN DRIE-,
CARIiLSKK, rtl. .1. DIK-,
J. L. VAN EINIIIIOVF.N, IV. >'" A. GKlllMl., J. A.
Küiis, o. j. KRUIJ--, a. i.ebuixk, ,i. kooiman
(I 'luinivee;, j. e. heijen, r. j. schenk.
a. scheitevaer, E. SKiiGtus (IJoudeu, enz.;,
LEÜ.NAIiD A. sriiIXGEK, r. V. 11. VLIST.
«iraii;

I

HeereD Costuums

Loden & Tweeds
van ’11.25. ’l6. ’24.

voor

8.00, ».60, ’lO.

’ ’

AMSTERDAM.

door

dag-

tei;

II

jTf/

■II

ji^
hkfssf

—

’3.-.

van mijn

Xailel Bril

Tel. SS29.

K"

—

voor

Geurige Preauger Koffie eu
Chiaa Thee.
(1321)

ïelefoo.^ i\». 1033,

I

|

___________B9

ka-aideu koers vau
Amsterdam. 10

:"-.eejeeci.!
J_.

WERTHEIM & GOMPERTZ,

Serie XXX, XXXI, XXXIL XXXIIL

fm gKEIZERSGRACHT 1
285/87

Jj-j

ou Je: .

ld Januari
Coupons eu
löil vuitgelote Obligatiën v»
noemde J.
kantoren batai
onder aftrek vau & pt t. helastinjf,
tegen

postzegels olposi-

Amsterdam. 10 Januari J.JJ.

I

eEVRAASD

eenige Jongedames en Jongeliceren, genegen tegen flinke provisie

»

»"- »"
Reestraat

,

De Twectscbe Bankvereenigiog
B. W. BLÏJDENSTEiN k C-o.
WERTHEIM & GOM. ERTZ.
<Ti
__________________________________________■

iiom-

I I mer

.j;

liOCHT^luitiuL%
WABMXEBESPABIXG

OURNIQUET deuren
:

~&&

30, is ruim

Ires yoor garnitarei

(RlYl'l'.

A_I_STI.KI.A-l,

. oorburgwnl 146. Tel. 2«Ol
Qei

VZ.

" ii Kantoorgeb.

(18

vJ'.s:;-

Magazijnen geopend alle werkdagen van 9-6.

Hofmeubelmakers,

over

(ot

Dag" in Uet Alg. Handelsblad van 20 Nov. 1910:

Het lang verwacht* Boe£ over dè eilaoflenvrereld,
over liet land ca
die Aiistraüde volken van deu Öost-Indisclien Archipel komt

laatste

uit.

-Maatschappij

en ik breng hulde aai
itiitr die het ons geeft,

....Wat noodig is voor handelaars, nyveren eu
voorde'ijjk gevoelen voor
allen, die zie
de volken
oekom.t van den Archipel, is
En die is nu te moeilijk
kennis.
te verkrijgen! Ik heb in ons blad sinds dertig iaar
vaak over ons Indiß geschreven, maar telkens geveelde ik dat gemis aan een hoek, waarnaar r.ieu
kan verwijzen, en dat een volledig beeld geeit vau
wat voor intelligente Nederlanders van belang is.
..Wat
- wordt ia hot voorwoord van
lang verwachte boek gereed door den outliverneur-gencraal van den ouden. e,chten stempel,
Van Heutsz.
door den geboren .
....Vooï- één schryver is de taak om van Indi-t
eea denkbeeld te geven onmogelijk. Het ware niet
een een kathedraal te bouwen.
moeilijker
Daarom wordt dit boek geschreven dooreenaantal
eun deel vau het
mannen,
en aa, onder l.v'.i;i_ van den Heer

terrein.....

H. Coljjn, na lid van

'
de Tweede Kamer der Staten-

,:ichl eu volhardende
het is hem tot eer
beweegkracht hem naam en
Tele vyanden in Indië bezorgden. Wie in Indië
nooit werd aangeblaft, gelijk zoowel aan Van Heutsz
all Colijn gesclnedde, deed er nooit krachtig werk
ontwikkeling vau het volk en bevestiging van
Generaal, wien

—

Ds tweede aflevering

*s

.'. en
leerde waardeeren als een waa,
liefheeft. Een voortreffelijk i
-. ons in verbeelding in Ir;
het orkest te
verplaatsen zal.
...H
i lieboek voor d. hn
bibliothe
kamer.
kracht;
a, maar -even» aantrekkelyk ■
" haud rijn iv
gloed en kleur is. zal Bt
kamer, waar v.
-ige t. interavondan slijten.
En nemen wjj het dan op, dan zullen wy —te
oordeelcn naar de eerste aflevering roet hare btkoorlijke afbeeldingen en frissche taal —er
blijven lezen.
Waarom ik dit boek zoo wans, zoo overtuigd
aanbeveel:-'
Omdat ik zeker ben dat het b{j duizenden een
nieuw begrip zal doen geboren worden van de
schoonheid, ;
beteekenis van TVopis
.Nederland, dat het velen hart zal geven v

machtigdat

—

in. dat wij et-_
en
rvuld hebben in dea A.
landgeuooten.

.ie het land
handelaars
veiligheid. r.-.-.t en een eeilyk bestuur gaven. die gesticht hebben de reeks van beschaafde steden,
welke ik op dezen killen Novemberdag met ware
Sehntucht herdenk, die garden-cilies. die gondels vau
witte paleizen laugs rivieren, eu lauge lanen van

t*n

iSoerabai.i. Djokja eu al die andere
namen klinkend als muziek,

verschenen van :

i

ovn

##

.

op verschillend ge
leidioa van H. COL!J\, Minister van Oorlog,, door
Gouvcr))eu!
.
GenermL
olllf

j
iuain^n^^^
oTOOte en kleinere

illoslralifS, waaronder 6 Jfeklenrde platCll.
M«t 700
Compleet in 24 afleveringen.
Prij- 45 ceiltS per allevering.
(13i9)

I

ïnede-or.d.rdanen iv Jucin. en du begeerte omen
plicht en meer dan onzen plicht jegens hen
vervullen.
Uaar tevens z:il b
anders

Land eu Tolk, Gescliieaenis en Bestuur, deskundigen

onder
ouder

1I

.

MEBB-LAWDS IMDIE
Bedrijf en Samenleving,

M

I

■

gevestigd sedert 1869.

CHARLES BOISSEVAIN
ÜEERLANDS INDIË en deu Heer H. COLIJN.

Uit „Van Dag

1

I

YREDENBURG & REENS,

Gevestigd 1740.

Oudste en beste adres

"

teu

per I

gezag.
De Heer Colijn behoort tot een andere staatkundige party, maar wat ik, toen ik in Indiß was,
,i dat ik hem
van
en energie

WE». KLAPi-IEIJERj
Amsterdam. !

15 Januari
( oupons en Lossingen

|^^^^^^^|
voor Het I \ pCt. Moskou 1902.

is een
gegoede
■ jaar,

vU.

..

„HET LEVEW

Wij hadden dil boek waarljjk zoo broodnoodig

■
met de samenstelling

_ GOMPERTZ.

Uitsluitend gevestigd: KEIZERSGRACHT 804, b/d. Amstei,

ten

Jaai:ga-G

Vau

flblad
een I
B romanwedstrijd
den I
I eersten prijs f 6000 betaald.!

ij

Januari

■

expo seereii 'wij een s©-tal
volledige AI«I-Bi:»I__E__IlJ_%7T_E?¥, waarbij in bijzondere
uitvoering en houtsoort.

■

statious.

I #-_-._

ViJzeSstraat 14.

1

ran ,24, ’3O,

Am-

CTedurende JANUARI

legen 't lastig beslaan der Brllleglaien»

lIEUm

Loden Jassen

i betaal

I MEUBELTENTOONSTELLING. I

SJ^" licht 1' reeds ons Anllliydor-dockje

'«rwiii.-*'

;|

5 jHRUni

I

1 Coupon Ao. .10

WERTHEIM

from 35/» per week. Home e.omforls,
Mej. B_AAL"W.
Du'.ch references. near Tube fcllcs,
(1317 i Ook Dagnie'.sjes.

gratis.

doel, beoogd

(1428)

■

ü

Itoiiriliii" House,

„■ Tü_ffl" I

is de dikwijls zo,, iiijnlijke groeve in den ueusrug, vooral
b\j kiuderen, le „voorkomen".
Dlltli lIüTTKB, Opticien.
13 Takslccs 13. Aiiislciduiu, tusschen Rokin eu
Kal verstraat naast de Joaillerie francaise.

LORD.
DEPrijzen
KLEINE
I.—, 00 en 30 cent.
Kinderen de le rangen
.....half -geld.
rimy MB-BHHBB

_____ ’

........

.

Prijs

I

-:

Il ÏEEIEIEI l
6 |»CI. lulg_rijeim
|=ME=l^^^H
I
1

i n-,

.*_

onze f

(134

■

-

/7.00. ft

28 opgewekt liumeur. zoekt plaats.
als gezelschap en voor de huish. bij Heer
alleen; op de hoogte iu.mutiek. JJr. fr.N0.281,
PIUKAEÏ's Adv.-Bur., Leidschestr. 88.

DE .D3HMSTRATIE,
SgJ
INTER C. TELEFOON 1775
N. Z. Voorburgw-, 234-240. Amsterdam.
Lo.se nummers verkrijgbaar a V/%
INGERICHT TOT HET DRUKKEN VAN cent aan <le kiosken iv Amsterdam,
AANDEELEN OBLIGATIËN üeu Uaag eu aan de verschillende m

. ..

Vrijdag 13 Januari

-

N. 2. VOORBURGWAL 234-240 AMSTERDAM

Burleske komedie uü het Engelsch naar
den roman van <L DC MALRIER.
.VILLEM ROYAARDS.
.Scengali.
J. H. Rössing jcliryft in Hel Nieuws
i. d. Dag van Zaterdag 7 Januari:
Willem Royaards heeft van dien Sven<jali, den Poo'lsch-Joodschen musicus, een
meesterlijk type gemaakt. Er is niemand
die in deze 'rol Willem Royaards nabijkomt.

’

Het Jager^hui^9

Als de dagen gaan lengen
Ous zonneschijn brengen
J-Ju vreugd eu genot,
J>e planten gaan groeien
Kv kiemen en bloeien
In tuin en in pot
_-.ii bosschen en Duinen,

DRUKKERIJ
„JACOB VAN CAMPEN"

TRILBY.,

jW'f
'^Ü-»^

10.90,/13.60

zicirr_:]_xoix(_i_\.

Proefnummers

X. 'E. „Met
Directeur WILLEM ROYAARDS.
Woensdag 11 Januari

V"AN I'JJEX
Yi-oolük spel van don huiselyken haard
de v ,betu'Senhiinharleluken van HERMAN HEYEEMANS.
van belang(1421)
_.bi.
de .„t be>vÖ'»en
Gewone prijzen.
N ond-r.
ortb vau huu Zoon
(13S1)
aic
,B- S Ja"- »".

öoopÖ-er TT*7;
MATTH ES. Sfcliv^0- en -T.fr"vtoUw
V_'I de Wed- BOELEN
Vh^vAS!GÏrLDERbetuigeu
hiermede
telÜkètt i;
>W.
de vc,e be>*«zeu
*4-r_nBagêtelW v>y b.00r,
et hu. el«k hunner
▲„. o**dervo^i

-

geen

’

Volksvlijt.
Paleis voor Tooneel".

To
S*u!
,e n S °*

■

/17." , IjP"^/-*

gevestigde bouwouderueuiiiig
der perceeleu ± /12,000)
*"
gelegenheid voor
actiel
Jougmeusch een aangeuameu werkkring te krügen als
of <_cinniissaris. Voor cv. uit»
breidiug is deelname iv het kapitaal
Het is voorzien van een geklenrdeu
met minstens
15,000 voorwaarde, omslag, waarop de gelegenheid geHooge rente verzekerd.
boden wordt tegen zéér laag tarief
Brieven fr. lett, t D 203, Alg. Adv.- aüvertentiêu te plaatsen,
B
Bur. D. I. ALTA, Amsterdam. (1424)
op aunvraug

door deu beroemden heldentenor

.

—

van

DirecleiiivCommissaris
Concert
Builenffcwoon
o
ecu
huurwaarde
eéu
OTTO TAMIF.I bestaat
Uircc.cur

?V^7~-

ü

[^ _Jjj)

’

3_74.

Parlieulicrc Fcestcu,

Treurspel van JOOST VAK DEN VONDEL
Mueiek va» HUB. CUYPERS.
<r-^>
WILLEM ROYAARDS.
Lucifer
"e vel. kT^
Jje voorsti'iling van Lucifer werd in den
be'"uzen
by T-ond
,„
van
deelneming
en
Q
1
Schouwburg te 's-GFavenhage op
"*.-Je t.e,l Heer 1"/ 4Zi-n, 2^.-aiié. jubileum Kon.
Woensdag* Januari bijgewoond doorH. MJ
de Koningin er. Z.K.H. Prins Hendrik der
'ermede- o"k namens Nederlanden.
I»bk4g**h»geaoote aa::i
allen
zijn oprechten
(l Q
'
Zaterdag 14 Januari
BLINK.
-__

«Üii>
bk'^den.
. öe^--.!____'

|u\
,\\

nemers.

»s» 9.

Paleis voor Volksvlijt.

ara- 7 Januari 1911.

eS

Optreden van JULIA UDE als Gast.

II
F~

Loden Capes

van
voor

fl In dit nummer
I nieuwe roman

O i
pi'iiua -ilooinTe koop
nementen aau tv brei
L
Kesideuce,
flakpaiiiicnfabriek iv voile
Board
Eevue, Heerengracht 193.
Yverkiug met vaste afuame. De 30 Bedford Place Ru.scll Sqi-.,
kooper kau geheel op de boogte
J.ondon W. C.
gesteld wordeu vau bedrijf eu af»
A -«■
99"

levering van Hongaarsche en andere
(.cU;
orkesten. Cabaret, Variété. Operette en
ook voor enkele
Voordracht-kunstenaars,
Concert-Théatrebureau M. J. DE HAAK.
(187/
avonden.

A. ROVERS,

r_

’ ’

foo,_

'Jfr

Pauiteufabriek.
een

Prinsengracht 772. Tel. 1872, Amsterdam.
belast zich niet het

ROVEKS.
a oud
°Werdom

Am-te
Johan,

van /80, ’l2O, .210,

Het Int. Concertburean MAK VAN GELDER,

(1359)

-*ld OtoA°_erleeil tot °nz- diept droefvNLLI*- MATTHIJSEX
\V.
>ea?
lü

Heeren Pelzen

Tel. 7100.

(407)

|

'M %

Manicure, Pedicure.
Ams.el 51 b/d. UalTeiuaaastce*;.
Dagelijks Ie ontbieden.,
Consult ran 2—4 uur.
(illii

AfYERTEgIMT"'""

„
„

Zes nieuwe ontwerpen van balniasqué-costuiinis, ZES prachtfoto's.
Met de politie in de Haagsche nachtasyls. met DRIE kieken.
I:- en tien andere rijk geïllustreerde artikelen voor één dubbeltje.

■

(1064)

MEIJERS-Ü-DEXTZ,
.u Kleinkinderen.
al

U we

,

Benoodigd kapitaal ±
35.000.
Br. fr. Lelt. t. (. 202, Alg. Adv.
Vt'atcli /ia.so, onover troffen Bur. 1). Vi ALTA, Amsterdam. (11-3

Sjgj_ii________________l_Ë-----__-_--_-E2 Kalverstraat 206.
g-MCHf-UW IILK-. FK%!-€.-LTIK Jteguliersbreestraat 49.
!'. I. Uooltstiaat 90.
OU*, ft. PIIOT é ZOOI.

MEIJERS.

■__

_

_X_^__X_Xi_r^__^L

’ ’

-uüerdom van 79 jaar.
'z- GIESBER.S-MEI3ERS.
S- D- GIESBERTS. Arts.

ttuije
6*;(i«Len

v*iri

_r._

’1.25. ’l.-, ’0.75. ’O.OO, ’0.40, ’0.30.

I

S.
"r-tf,
**■

t.

van Jhr. A. W. 0. VAK RIEMSDIJK.
5
met selieel belar.gelooze medenerkinSTvah S
Êll_fi-*._mjP_!ES,
Mèvi. JULIA VAN
den Heer LOUIS UE VRIES (met toe

I

Mevr. M. PERËLBeschaafde, ontwikkelde Dame, 39 <"->!.(
BOA»,
I I wissel
j„

deren veel verminderde prijzen.
Voor détails zie Aanplak- en
Strooibiljetten.
(1403)

„Silïia lira"

f

.-a

SIKGEL 235-23-

I en het volledigluisterr. Programma.
I Voor Volwassenen gewone, voorKin-

.teuiming van den Heer EOIJAAÜDS)
Prijzen der plaatsen: f 'J.50. "_.—. 1.50,

xv<-<i
uwn?r- -M- Meijer»,
den at Vai* JULIA HARTOG,

111

11 Jan.'1911. 8 uur.
jai'i-. .-mSïïle.aii.
vau BBau!u ele Wnai-t

van beden: ■3EES_E_-_-____s

I De belegering van ecu moordenaarsmol in Londen, met ELF momentopnamen. I

Costoums f
Dames Peta 7/\ Wy Dames
I.odeu 4 Tweeds, /J Y\\
f vo, f 73,-i(■«
f vso. e/v*i—J.
UPi
V
van f sb. /..-V^/
bo. / Oil. V>.
—
voor —/34.—-—
,,
/ 42. ’7.. - X^j»
:,
.
dA
u

tr

WATER-BALLET-RANTOJ-IME
„AAK JOE MEIERA'

.-oeu-dag

/'7B.*

vooi

18, f 25,
van
’ll,
"voor
13.

Soltengeironc Famiile~Voor«tclliag
met opvoering van de

Schouwburg.
Hollandsche
Plantage MidflenlaaD 24.

L;n,'
a"-''ii> 'g ':'" smartelijk !jjJen
a feilen
tot ons alier droefiu-icl

WL\\\

Nederl.
ö. Carré.

al.» ze-

dergel. belt-, voorhanden.
. Bureel Hande!

.et van

Br.

In bet

l^ï\.

f 45. f 82, /140^
16.

van

_ u_ ,
Loden Mantels

_

1. onderdajf ..9.

'

|\IL

DJrecteur-Eigenaar O. CARRÉ.
IIJI.KKtJ , At (»» P, uur
<_lt.MHi: % OOKSTELLIX _:
met nieuwe Attracties:
gJBT" Jte I''«erfahl-r,Bombayers.
Mej. E. JKEXZ, 6choolrij<Jster.
ÏPW' lues Chasseurs d'Af'riquc
Militaire Rij-Exercitiën.
Mac-Uaulay „Uloisdin'-.
Verder de met grooten bijval optredende Artisteu.
Tot slot:
„AAK HE RMriERA"
Komische-Water-Ballet-Pantomime.
Jilken *t oi-.is.la-; en Kondag
te a uur

Groote Ojper* in ó bedrijven van
t'H. GOUNOD.
Hr. MoriMou,
Faust
Margaretha Mev. i". Eugelec— Sewiug
Mephitto Hr. Paul Pui.
(1378)
Vahntyn C. Buitei.

ondervonden.
''iven ha_ e,

.

Kon.
Circus

.Fueusdag 11 Januari 1911

-

.^"eiUk

Irj
mvX
_r.
.fi.

V. De Ned. Opera en Operette.

'

UV.'dr
ELISE SPIJKMAX
E. PERK VLAAXDERI'X
"Jk n^ne „ s wederzijdsehe
familie.
]'^e\ntn T.°r d be!a*'S^l!in g bij hun

9
■
91/
Tyf

lederen dag van 2—d_J.g uur

en

Pelsmanteïs

*^1

uur

J. G. BOEL EX

orr.pagnon" b a Boekh.P.H.J.EEYNEï
'■'',<■
DE l/A BUE, Utrechi
134"

7. st.

.Big Heer of Wedn. met kl. geziu.

i

..(

vau model kleedinsstukken van 1910.

r¥

Pracht BioscOpebeelden

Oper. 8 bedr., muz. HEIN'H. BKRTu.

(1384)

uwd:

tot.9'^

j

Zoolniijs; de vourraatl sti'ckl.

Tooneelspel in drie bedrijven.
(1373)

Vrijdag 13. Zaterdag 11 Jau. S uur

si er j a n] j ;inuari jou.
8 en a'gemeenH kennisgeving.
JjUJ
Geen receptie.

*»

ÖH

De Macht
van liet Instinct.

'<■■■ b.

I

3BHBOfI-_Bfl__Bfl Een interessant en leerrijk ■___MBWaPW_____wß
opstel van Prof. SALTET I
II over
van j |2 pC-l. Servische Loten.
OPRUIMING '

|

Telefoon S2oó.

'

il. fabrieken, texi
!1 illancl «ui Belg

TE KOOP

Enorm Mueccs ! J.'

*

11l

wegens vertrek, voor den prijs van. 50.—
een nog uk-uiv, yas enkele maanden ge-

LOUIS BOUWMEESTER

n- en Familievoorstelling.

Ondertrouwd:

en

Regulïersbreestraat.

Tragische dood van
.B.IKSO V&.VLB.
Woensdagmiddag 2-1 ur-

o, in.
L,AFO\T

Aanbiedingen onder Nó. JüSO. Buveel
Handelsblad.

Bioscope-Ïlieater.

Ode Geheel nieuwe serie

PIMEXÏEL

ALEIDA S. JURRES

THéiTRE, Amstelstraat.

H' oeusdaz 1 1, ouderdag 12 Jau.B.' i uur

(1375)

van 20 25 jaar, bekend niet het vak en vreemde talen.

B-___HHH_____nni

BIOSCOOP 1)ALBERTS FRèRES

SIMOX SAKS,

t. X ift U

bruikt. C'hineesoli rieten Ameu»
bestaand» uit vier Zitstoelen,
BECHSTEIN Concertvleugel uit KETT- blement.
(1370' yJer Voetenbtókjes, e'en Kustbank, een
XER's Pianohamlel, Heiligenweg.
Tafel met marmerbiad, .een Porte-Manteau
Zaal f 2.-. Ifalcon f' 1.50.
met Spiegel en twee Bloemenstandaards..
(1390;
Itailitioilioop en plaaisbespreking; zeer geschikt voor tuinkamer.
Te bezichtigen BilderdijkSade 11 '.
aan het Concertgebouw 12, \3, il
Januari van 10—8 uur look per Telefoon
b86I) en op den Concertavond aan de Zaal.

Atie's Huwelijk.

en

MARIAXXE AROXS

uur.

Eén enkele Piano-A vond

RUDOLF MEIJERS.
t-euige «n algemeene kennisgeving.
10 Jan. 1911.
(1405)

Ondertrouwd :

_>

De Kinderen.

Operette in 3 Akten von Jli:i.mik ii
ïcxi ion WiLbKEB und L___jiseug.
Kon. Ver.
Uet Ned. Toonvel".
Xutcrdas 14 Jan. C-*»--.^"o 91

Eenigo algemeene kennisgeving.

»..

l'°'

Comedie in '■', bedr. v. H.emann Bahk.
Donderdag I'£ .lan. (_> u.)
Etlnntnrt's Detttschv Operette

GRETA BOAS

Verloofd:

-*°-

Zaterdas 11 Januari,

p

In een
wordt een

Joii^ineii^eli
Kevnu-ïd.

Concertgebouw, Kleine Zaal.

llet Ned. Tooneel'',

Woensdag II Jan. (.* «")

Verloofd:

Geen receptie,

101. Telefoon

V»n

rerkrijgbaar in eiken Boekhandel.

litgeversOlaatscliappij „ïiseYier", Amsterdam.

jg

£3

________________
4

— AvonabtM. —

LG-EMEEN HANDEL SBLAJü van DINSDAG' 10 JANUARI 1911
I-Uiuulooze Vennootschap

é'/o pCt,

j_e_ste

Blad.

Communaal Obligatiën

Canada Land C=., IKMiffl. HYPOTHEEKBAi
«CTCStisd

te 's .-ilAAl_^._lA€_ï_.

-e BIUAP-E§T.

Maatschappelijk Kapitaal
verdeeld iv 1000 Aaudeeleu aau Toonder elk
C©n-lISSAItISSE.V:

1,000,000.—

’

groot

J

4c% pCt. Communaal Obligatiën in

liaill, verstrekt de gelegenheid tot het in bewarhig geven van:
EFFECTEN E\ WDRRE P_PIËRE_ VAX HA . ROE,
zoowel in gesloten als in

f

:

OXDERPAXDt:\ V\X PROIOXGATIÊV,
BRAXDKASTEX.
en
voorwaarden zijn te haren kantore verkrijg
Tariei

GEMEENTEIÜMM-T"

van 9 nnr ?s morgens tot 1 nnr

’

VAN DEK WERFF & HUBRECHT.
DORDTSCHE BAN K.
OSS & COS BANK.
JULIUS OPPEI-HEIM'S BANK.

)
s*"« löu

_

AMSTERDAMSCHE BANK.

De BANK geeft 3Jb en 4 pCts. Pandbrieven uit in stukken van /1000
iniichtiugen verki ijgba;ti- by da Heereu LEEMBRUGGEN,
EN" MUÏ-KEN ta Amsterdam. Voor hel sluiten van Leuningen gelieve men
izich te Tt-rvoegea bij den Heer N. H. ÜRBAN, Spui '^3 Jioek JJandboogstiaat,
Telephoon No. l'ööö.
Amsterdam.
,
RAMBO.NNET.
D. P. ERDBEIXK. V.
( jy(,)

I

Kapitaalf 8,000,000, Reserven f ..215.000.

!e kantoren te Batavia.

open

i

:en
/ 500. .Nadere
IgUEPIN

Samaran^

en

Socrabaia van

-U_atit»reu

HANDELSBA^K

"pzeggmg.

'P nader overeen

Voor and'

Nederl. Bank.
Secmt gelden a deposito, rente te kon.en voorwaarde:..
Open en gesloten bev.-aarg.ving volgens
I thans
reglement.
opzegging..
pCt,
1
3
dag
met
FIÜIAITIEËtE M.UT-.HVPPU VOOR
voor 1 maand vast... 3! 2
Safe Deposit inrichting,
li maanden „
4t -,
XI JVER 0 ElO>OX 0 EEU-E-IITKiER.
j
ovureenkomst.
langer
volgens
voor
I_ O P
I» :
AHSTERDA-I, 7 Januari l'.ll.
Uit.t.sse.rlng
Belast zich met In
van .i^ tot ."» uur |
op werkdagen
Prospectussen en Ins-'iirij*- ingshiljcttcn xijn mcilc verkryg- betaling enz. Safes voor berging van
cdagen.
Beursvacant!
S-l^ . _= „ I
Verhuurt
"
(\o2i) Waarden
baar by de firma J. H. 111. BtsSY, ütokin GO.
in hare Brandkluizen.
Loketten van f 2.50 p. maand (’*_."
DE DIKECTIE.
pei jaar) en hooger te huur . oor bij deDirec- j
(435)
tic bekende of geïntroduceerde personen, i
(12*)
AM.r-n.AM, 10 Januari 1311.
, ,—.
,
,— I
,
—
,
DER

XEDERLAXDSiH IXOI.CHE HAX!)ELSB.\:.K
LABOI'-BERE OTE.NS Jt Cos BA_K.

...

...

4V>pCt. PANDBRIEVEN

.

■"-

HËT^WÏSSELKANTOOR

.

Incasso-Bank
Innerstadtische (Sparcassa van deHEEK_N_UAC.IT
533,537,
Siaatsieening 1909.
Russische
haar
de koersen van
belast zich.
Aktien €^esellschaft9
de Amsterdamdagelijks verschijnend Koersblad met: De Heeren HOPE
tot

gevestigd

(e

(1322)

I-O. *_°E»'! 1.

De ondergeteekende bericht, dat zij tot den dagelijks genoteerden koers
.agenoemde pandbrieven in stukken van Kr. 5000.—,
1000.—,
Kr.
Kr. 500.— en Kr. 200.—.
Kr. 2000.—,
Amstehdam, JO Jan. 1911.
JXC'ASSO-BAA'MaX.

Vecïmiscli llurean
in ..msterdan. vraagt een
.% J«i S* IÜ>TE !% T,

Xederlandsche Bank
vau Algemeen Crediet,

(WW
Amsterdam,
goed bekeud mot de moderne talen, verstrekt op schriftelijke, eeafßsrins om»
voor reizen eil bureau. bj.j .Oorkeur schreven aanvragen, inlichtingen omtivnt
met opleiding hM eek SChOOI V-.-Or j het op gemakk-lüke wjjze opnemen vau
I
Ma._i_.sie_.
tf_; *I~ ._ i-n
Bji.veu onder Xo. 1370. Bttr. Handelsblad. I
■"* *■-

****"

._

**-

""

„Nederlandsch Oost-liidie".
Brieven

onder motto ..!_«!». {ital

J. 11. DE BUSSY, Rokin

aan het Adv.

Karitoor_

van

(1278)

im.

VERTEGENWOOR-ICE,.
Wordt gezocht een Technisch - Bureau .of Agent,
geregeld Architecten bezoekend vcor hunne zaken,
die geneigd is nog de vertegenwoordiging .an een
prima huis op zich te nemen.
Brieven onder Jio. 1235, aau liet Bureel Handelsblad.

\m HILTEN _ PETRI

4 pt t. I.epo_ito-Öbllgat_.n
aan toonder a pari uit.
Alles tot. nadere, aankondiging en
oudei de voorwaarden nader in het
("§*);
reglement omschreven.

___-__"' 2Sa! *■**»

Op werkdagen geopend van v.m. 9-5
u.: op Beursvacantiedagen van t>—l2 u.

SAFE-LOKETTEN vau nieuwste
constructie, in verschillende maten.
Ruimte voor bewaring van kofiers
enz. Alles in brandvrije kelders.

Aan- en verkoop van
I.Uecleit eu Coupons.

~KEttKHO?£_*T

Uilverkoop VVilgoed.
Tot lö Januari uitverkoop
van diverse, buitengewoon voordeelige partijen I-lngerles en
Witaocd tegen enorme goed-

CEWRAAdjID, door eender grootste coöperaties, een flink en
tn de kraent zijns levens zijude Administrateur.
Sollicitanten die zich alleszins bekwaam gevoelen voor het behartigen
administratieve organisatie: boekhouding, correspondentie en
geheele
der
_.nanci.n, van een veelsoortige bedrijveneombinatie (met inbegrip vati spaarinstelling) worden ve. zocht, hunne brieven met opgaaf' van verlangd salaris
ta richten onder Xo. 1335'aa_ het Bureel Algemeen Handelsblad.

over-

koope prijzen.
I>. VAN HASSELT

tv '1-IPIJTE-K eu MEI'IIEESTOEFE-V, sedert jaren
iuge .oerd l.jj de eersie huizen iv Aederluuri.
Br. tr. lett. '1 OF, ..IJI.H & VAN UiTM.Rs Alg. Adv.-Bur, Am.terdani.

Co.,

_-I.ii.V-- ml ijk 154-156.

cm)

ingevoerd Jongmensch

Geroutineerd

15S;

Agentunrznak

«

Rotterdam wil van firma veranderen
en wèrisch-fc de \ 'crtegcnivoordiging

te

in de branche

vai;:

Manufacturen, Galanterieën of Huis-

houdelijke Artikelen.

Br. Fr letters r. If. 4., .NUÜH &. VAK
DITMAR's Algemeen Advertsntie-Bureau,
'Botterdam*
H-öIJ

(..28)

RoiTeudiM, 22 December 1910.

Nationale Hypotheekbank,
A.ii->tcr<iaui, Ileerengracht _«5.
Opgericht in 1861.

Gestort kapitaal
Resene

.

Gestort Waarborgfonds

Bedrag der nil.t.ia_de

op 30 Juui 1910

’

400,000.5.5,000.-

.*..„

"" „

hypothecaire leeningen

4,000,000.—

,-7,624,071.63.

._

M
De Bank verstrekt geld tegen hoogstens .! pCt. met 1 pCt, provisie; ht
geen schattingskoston in rekening wanneer een leerling tot stand komt.
(43*
Inltciitingen te bekomen bij cle Bank of hare Agenten.
1

_____

.___

.

Verliuisd

H. E. GOHEtii
Agentuur en Commissiehandel.

van

O. Zi /-chterburgwal 152,

& Co.

i&*\

naar

Sarphatistraat 10'

Teleluon liiijll
_______ Xo. 116.
4 p_t.
PBOVI..CIEB.\^
Boekhouden. Russische 0-ligaiië» ,!DE
s"_^a.-,"■"
j

’"

united States Steel Corporation,

f^roBBA»NgTPLE.N|

"'

l'k- Directie,
ED. HO VEE, Mr. W. VAN ROSSE.I. Mr. E. W. INSI'

-.afe-lurich-liitf.

i

v

{er

Andere termijnen volgens overeenkomst.
Zij geeft tot een beperkt bedrag

Boedoeau.

’

=0^

lOO'/

Cultuur .Maatschappij

ADMINISTRATEUR.

Op zeer aannemelijke voorwaarden
name aangeboden eéu

|

’

rente 'sjaars vergoed.

*■

.- -.

.’

552,075.82/2

■

Succursale der Banque dr. Pntis cl des Bewaring en administratie van fondsen.
het wisselen vau Vreemd Bauk- sche
Pays- Has en deHeeren LIPPMANN KO .EN- L*>-p^«w^*»*-*-»*-*-»i"*t*^-*t-i**»,*,wi
papier, Vreemde Muulspccie;
ÏHAL & Cie. berichten dat de Coupons
' ' ■»»■*-*■»»-'*"-■»»»»»■"-■
het verzilveren .an Coupon., als- der Obligatiën van bovengenoemde Leening, verschijnende li Januari 1911,
mede met
van dien dag af ten kantore van de Assoverkoop
cle_;
vau
Kff.
deu aau- en
het .iuiteu vau l'rolougatie eu ciatie-Lassa zuden wordeu betaald als
volgt:
Bele'eniug;
Buitengewone Algemeene Vergaderiug
de Coupons van Obligatiën a frs. üOO
Uillotingen,
enz.
het uazien .au
met/ 5.38
(482)
van Aandeelhouders,
250()
»
met
op
" *
/ 26.83
Donderdas 19 «lanuari 1911,
te
12 uur, ten kantore der .Maatschappij,
Volgens onderhandsche Akte gedaBQPO
«
.
127, Amsterdam.
Heerengracht
met
iB
53.
teerd van 31 December 1910 zijn de
DE DIKECTEÜR.
Januari IUII. (lUöo)
(U«3)
10
Amsterdam,
zaken van L. PETRI & ZOON en
lic van G. VAN HILTEN, ten «loei
De Maatschappij tot Beheer van hel
het uitvoeren van schilder- Administratie!^
Amerika.
de Dividenden, ver-chcbericl.
BUOES
GOS&
1911, van de Certifiin
ruin
nsti
3
«lanuari
deporatiewerkon
den
en
. van
MAN, 'PEN HAVE & VA.N ;;>.;:\ en
zin, met elkaar vereenigd, en zullen JA.-MAN & YA-H)S !.-;>, t. Amsterdam.
.s het
I dat door hao
deze in het vervolg gedreven worden
nfthêr j 1. te NeV'-Tork
(1361)
ndvan 1_» |it't. ■i; i'-r hnnno Administratie uitgegeven.
32.10, tea
op de (iev.one aan
betaalbaar zijn met
kantore van de Associatie-Lasso.
(t!
A msterdan- 0 Jan. 1911.
doch uitsluitend voor rekening van Associa
uitbetaald
den Heer G. VAN HILTEN, die ook (■;> het acht en twintigste div. '
en mot f 30.3_>.
de.
alléén het recht vau teekenen heeft, bev.-:js
Amsteidam, 10 Jauuari. ivi;. v t:j74)
J-^-n ervarei. leeraar<M.,O. heeft nog enkele
L. PETRI & ZOON.
.- en Daguren beschikbaar voor opO. VAN HILTEN.
leiding Staats- en Iraetijk exanieu.
Ook bji clvi .e. van '_' of meer personen^
Amsterdam, 1 Januari 19U.
Br. lett. B 95, Alg. Adv.-Bur, KOU JdA& Co..
Heerengraclit 22'i.
(1831)

.

;
VOOR NEDERLAN*
HYPOTHEEKBANK
Opgericht in
ROTTERDAMSCHE

„

Fransche Baukaandeelen,

Kigenaar vau erfpachtsgroüdcn zo.kt een kapitaalkrachtigen CO.fflte ti»cjiten ii. t.n.-ineu
PAW-M--- niet connecties", om gezamenlijk
Maatschap
om te zetten. (
als
iv
eene
ontginnen,
te
gedeelteijk
zoowel

tu-schenpérsonen.

& Co.,

Amsterdarascbe Bant

Lippmann. Rcsenthal t Co,

5.00Ö.001M
YoUeekentl Maatschappelijk Kapitaal
l>ei>o_ii ,o-l_;i_.
Reserves
foor gelden a «Jeposilo ge.tort: j
Zonder I. nuijii
.vordt S pit.
wwmmmmmmsmimar»mmmvasmwsmmwmmwmmmma^»mwmMm
Met 10 dageu opzegging
&%
„ 3'_
1 maand
De Directie geeft kennis dat zij, voor -zoover de voorraad
i
„
„ Smaaiidea
3'„ 3' ■■■> „ beschikbaar stelt:
6
„
l jaar
n 4
-4 pCt. _L*ai_.lbrïev€ii a
4 pCt.
„ 3. „
Voorl
fix

tor,

baar

ondergeteekenden verkrijgbaar;
AMSTEEDAM, C Jauuari 1911.

1.6f.

S. __p hatisiraal 39.

....
oers van
ONTVANG- EN BETAALKAS.
CBEDIETVEREENIGING
OO 1 U ii€f.
ÏJO AMSTERDAMRentevergoeding «oor gelden a deposito.! 1553.
Opgericht
zegel,
bij
.''redeilandich
"n
denzelt'den koers, d
Mei één dag opzegging .... 3 pCt. j
bet Hoofdkantoor dier instelling re 4«steréa» en hetBijkantoor te,'B.Graven- | Keizersgracüt 277. Stadtiouöerskade 118. Bedragen to'. /'_o,ooo ter-stond beta.lbaar.)
„
WcrScent credieten togen eene Met tien dagen
.
.
3'-2 pCt.
prospectussen eu inschfijvingsbiljetten verkrijghasf. bij -.-elke E
tot
disconto
der
het
rente in veriiouding
_iEDERLA>DS(H INDISCHE

tot 1 nur 's nauiiddaz.,
teu kantore van- deu Heer TL. A U■_ lt B.tCU ''.al zijn lpengc»t--1
Prospectussen en inschrijvingtfbiljë.ten zijn teu kantoren vau I

~

i

* ./' «,o«»»,0«0.
Haat-U-happe-Uk Itapïkaal

op Woensdag 11 Jauuari 1911
L. Auerbacb.

,

,

NEDERLAND.
ARHHEMSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR
'£.

bövongenoenade

Opgericht In IS

tot 1 nur

UITGIFTE
Kronen 200,000,000 Nominaal.

*■ namiddags

i

_.______-__-———-_—_._-__-——_-

*_ uam.d'iags

-

van

de ondergeteekenden.

ï rotSw'

Donderdag 19 Januari 1911,

Nominaal Kronen 260,000,000 = Mark 212,500,000
Francs 262,500,000 = Ponden Sterling 10,418.686.13.1

yan

De Ondergeteekenden berichten, dat de inschrijving op bovengenofl
Inschrijvers ontvangen gratis, twee Winstbewijzen bij elke toegewezen vijf Aandeelen,
(1177)
de Leening tot deu prijs van ts't pt'_. Amst. usanee (1 Kroon = /-*
: en één Winstbewijs hij elke toegewezen drie Aandeelen.
Nederl. Crt.)
De ontwerp-statuten liggen ter inzage; eu prospectussen met afdruk rapport eu kaart ziju verkrijgbaar

UITGIFTE van
j
JVGEAVKNHAGE,
Groningen,
)7
500,000 4/2 pCt, Obligatiëu.

De Ondergeteekenden berichten dat de Inschrijving op

1000.-.

j tot den koers vau ÏOO pCI.

I

elk.

’

vau het Jaar 1910,

Woensdag 11 Januari 19119

ftVa P€t- GELDLEENING, groot J 700,000 i uij
Xomioaal Kapitaal latü.cli Couiaiit.
Venlceld In zeven scri-ii van f 100.000.—

Koninklijk llongaarsclie
Belastingvrije 4 pCt. Slaals-Reiile-Leenfl

Ondergeteekenden berichten dat de Inschrijving op 1000 volgestorte Aflilllcc.CU VUli
lOOO.— luidende aan Toonder, te hunnen Kantoren zijn opengesteld op

(1333)

100."

& .—A<
LIPPMAM, ROSENTHAL
.

INSCHRIJVING a pari op
1000 Aandeelen aan Toonder, elk groot

Heerengracbt 17' J ie Altt .(<>!'

Kronen

tot dagelijks door hen vast te stellen koers.
Deze Obligatiën zijn te hunnen kantore in stukken van
500, 1000, 2000, 5000 en 10,000 Kronen verkrijgbaar.

Winnipêg

-_____—_——__■__■_-_-_-_-■r^MM*

J_fdeeling

ASSOCIATIE CASSA,

van bovengenoemde

DIRECTEUR:
! J. LEOPOLD, thans Directeur der Nederïandsche Canadeesche Hypotheekbank te Groningen.

TsS^ÏAfÏETASSAr
(
„Bcwaariieiniiig;".
De

De Ondergeteekenden berichten dat zij belast zijn met de pla>rs"

fl-i»©O.-

A. H. HARTEVELT, Vice-Consul der Nederlanden voor de Provincie Saskatchewan, te
Mr. G. HYMANS, Advocaat eu Procureur, te Amsterdam.
.fr. H. DEf.X, Directeur van Petroleurnonderneniiniren; 's-Gravenhage.
S. F. VAN OSS, Directeur van Van Oas & Co's Bank to 's-Gravenhage.
P. G. HUBRECHT, lid der lirma Van der WeBFF & Huurecht, te Amsterdam.

sB__iKHßH^HH_____iHH________HßHl_____H_-___i

DER

■—■

la-ge llculsiraai \*o. 19,

Tainbo w- jgaratow
Spoorweg-

Effecten.

-

HAAJJ-DSTAAT

op 31 December 10 1°'
Deb it.
'il-'

.

De Heeren HOPK & Vo. bcrichl
„ ,17"2,2[
| Wi-«Is ...ie Coupons, vervallende,!» Januari |
'1 "''ii '.
JONGMENSCH, 25 .jaar. goed hekend i 1911, ('_ Januari oudei
„ 1-'"-."
■
■
■
en Proloi
d-»"
I'"'
de ÜblUati-B. die
„ 1-■'"',,
kiers
Men..lit gaarne' te veranderen,; 1'»10 te bt. Petersburg xijn uitgeloot,
ijr
" n
Kantoor iv tic waarvan de nummers sc(jn
"-ie;,-,'ti aïcti op >-'
Kantoorgebouw ..',.,
Co*bd;
Officieel.;
referentien
Aieuw
Aankondiging
Pr'ovfnoie te verbinden.
luie
in de
Projongatiën ..,..,,!.
ten dienste.
Algemeen Effeclenhlad Mo. !.)) vi
>_ Kek..-'
(1..91)
Br. fr. oud. Xo. 1315, Bureel Handelsblad. Ibll al betaalbaar vAn ten K
,
I.'
ndsen
—
van de ASvOiJIATIIvCA-*».-, eu wel:
I
line., hypothewk, ci
Da Coupon, der „tukken van l Obligatie
met
1 7_
,
den- zekerheid.
■« -i Obligatiën
p
mei
-0.60
Door achteruitgang van het vak wenscht ecu der firmanten vau een zaak "
n 10 Obli
Ci
in Gedistilleerd etc, een ondergeschikte betrekking in een andere branche. "
met ./ 1.
" '.
(lSob)
, Stukken van t Obligatie met 23, Kapitaal
Flink koopman, goed verkooper.
USO Keser vefonds
„ , 5 Obligatiën
'ï' I', '
Desgewenscht in staat borg te storten.
flW>
Leendepot .' „
■
Effecten
iv
.10
te
bieden
Conmet
van
aan
opgave
gelieven
Reflectanten
te schrijven
"
Deposito- eu Chéc]ue rekeAmsterdam, 10 Jan. 1911. (1864)
ditiën. Br. oader Letter K. L., a/h. Centr. Adv.-Bur. MAK R. NUNES, Adam.
„
ningen
Saldo's Kekeng.-C'ouraut. „
I'roloiigatiëii, Beleeningen en Voorschotten in
_." i;
liekening-Courant
Opeen Handelskantoorkan iCjiiai. s
(1-41)
worden, om zoo spoedig mogelijk Hi
. ö,'
wordt
door
le
Joiigmcn_e.li.
OM.,
verlangd
klas
treden,
een
van
MARGARINE
dienst
lo
verkoop
Voor den
'i-.j.rig. n Kassa, Wissels, Coupor.s
-jfi.'
in bet bezit van diploma H. 15.
fabriek een to.HUI in*«-. o-iü Mll_lit-lti.l_lll voor Aaisterdua, cursus)
41e,'
en i-assiers
by voorkeur
f
Handelsschool,
of
tegen behoorlijk salaris en provisie.
Courante Fondsen in Poreenige kantoorro.itine bebbei
■'00'/
Alleen zij die hunnen momentcelen verkoop kunnen toonen, komen reads
t.el'euille
9»°_></
Brieven met volledige inlichtingen lett.
&
Alg.
in aanmerking.
L. F.E., NIJGH VAN ÜIT.MAE's
(13b3) Beschikbare Middelen. , / 1W3
Adv.Bur., Kokin '2, Amsterdam.
Br. fr. onder lett. „P. A. N. 1355 aan het Bureel Handelsblad.
jn
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ALGEMEEN HANDELSBLAD van DINSDAG 10 JANUAEI 1911

AVONDBLAD.
Tweede
Blad.

BUITENLAND.
Duitschland.
onzen

b(Van
riegewonen
fschrijver.)

BERLIJN, 9 Januari
gevaarlijke leeftijd.

De

Lerlin

efceht Kopp...

ISu wordt niet meer in salons, tijdens
Uier. en soupers en tea's, ge-Oedipusd in
circus, niet langer over het Moabitproces

gesproken, nóch over de vermoorde

weduwe Hoffmami en den nog steeds onbekenden dader, noch over de napret van
«■erstmis en Nieuwjaar, noch over het malle
«er, van sneeuw, die in de lucht tot regen
«ooit en op straat tot ijs bevriest.
■Nu wordt er gedebatteerd over „Das

«efahrliche

Alter".
Be gevaarlijke leeftijd bij vrouwen. Voor
anneii hoorde ik gisteravond,
moet er
ook eéu bestaan. Tot nu dacht een Berlij**r> dat bij vrouwen de gevaarlijke leeftijd
. uitstek de jaren waren tus_chen achttien

—

■

■—

«-adert"
Af

een laar weken
t*het1 &e(-'el't
gevaarlijke
normaal

«i .
«at

—

weten wc,
met de

—

Bcrtig komt ca tegen de vijftig ophoudt.
, .*? weteu het vau de bekende Deensche
Karin Michaelis, die
«"j-njfütcr
even de dertig is. Maar toch, zooals
dijken zal,
zéér gevaarlijk.
/>e publiceerde
in Kopenhagen een dun
dat in het -°uitscll vertaald werd en
vó'
rs^rQ*s verscheen in Berlijn, met den
Da*
gefahrliche Alter Enkele cor«T
'm -KoP^*ll*^»-11 vw- BerlijneÖ
voor reclame : Dit werk,
zorSdcn
s-oo L2°°
de intiemste ge.eer'*J**>
heim a out*lulerde vaudat
een
rijpere vrouw,
'esi. Ven
<*oor
een
vrouw
-*°u
sensatie ver>
-veil
Kkejj, ongekende sensatie.
Denemarken
*nu reeds in twee kampen verdeeld:
1--0- en
contra-Kariu Michaelis. Enz. Enz.
w
wat de Berlijuer zelf noemt: ge_n_j

_

_r.e

"*

tit°ï lt'

schMdentou

tündenes Freseen.

_ever verkocht iv twee weken
tiiifn ,de,,ttlS:uitdvdr,end
exemplaren. Waar blij-

ST?

Ven
«u liauptmanu eu
Sudermann, Hermann
rZOg' Ernsfc eu Mwui*
7 u VOQr Berli
W nooit zonder sensatie,
tut
i°P sensatie, was dit ongekend
Een mensch die Das
Alter
, et gelezen had, was geengefahrliche
En de
mensch.
'acien stonden vol van het boek,
van de
de tijdschriften bevatten por-^"tijtster,
11, V°°r elkeU ,10ekwinkel
lag het gele
kaje met kruisband, waarop gedrukt stond
?'uie neueste Sensation, 50,000 Exemplare

ban-?-

Ó_v* Woclien-"
pro° UBcrliin dreigde

zich te splitsen in

Michaelis.
E°
h&,\A ®l*»we impresario kwam op het denkte \' _**- ariu Michaelis te vragen een lezing
En t? *?ver vaar lsoe'i *u Bcrli.in*
over h riu Michaelis sprak gisteravond
coutra Karin

d^
\tte]

e -*- In de groote Beethoven'«-'lal
Z°°
Vo* was **>at °P efc P°d*um
iiog
'
Sczefc
nioesten
wordeu, niettes°osta_v, .

Wtten

°

6,

Het

5, 3 of 2 mark

hebtou JOVO.r§ro°te gedeelte van het publiek'
den

.

dames,

OM

beneden, in en boven

Zl-B* Alldci's
Zeldet,.; e, P geschaamd, of ziek geërgerd,
Vl'ouw z°ó beleedigd als gister«"vond. \v_ani»eer
een man een vrouw zoo
'ïioreei iandel de,
als Karin Michaelis
deed, a
lieiri-een schot hagel
***T,
,
Ik
L
*np
£b£>zin o i U*dunne boek met moeite en teZelts voor iemand, die niets
ota han*
11,
1?^-. vind ik deu tijd te kostoaat.' „T dien
weg te gooien aan dil
Jr
Wk v

}ladik-m

etm v»'ouw te

_■ e

\It

luierende, mo".el-niets-.^
rd .ovcrsPanuell>
vrouw; Verveling, erger,
so
KiuK wekte de lectuur bii me
"£■ Warif . "Wal'-"°
"heldin" is zoo brutaal, dat ze
"**"*'-ver,
11

i
-e^yfelcnds

toe- herhaalt: „Zoo ben ik

ONDER DE STREEP.

Barlijnsch, Alterlei.

Berlijn.

Iv de roode

*">

z. Wa hatu o i r vertoond wordt. D.
*■*<->. ca ar ecu conferencier uonchalant,
l6* Veracnting voor k-* publiek
tH
:
ol»ferellc r*7l'*. heeren en vooral dames en
PUDU<?k fll zingend vcor
öial _°
*U sca*sreuze grappeu.
-\~ach.
*e*l hr_,
zo° tusschen theater eu ver»
i
■at allee,, meltocht in -*et donkere Berlijn,

"**

—
tZ

■

,rdag- ni6t lic3lt is "~ 'B nachts

dez»

r

'&6 2a-tl _°*' nia»i»-gebouwde pijpenla-achg aai* te
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dikk« matrones met vingers stijf van de zetten zou op de drie kansen. En lag het
ringen. Ook menschen, hier gekomen on- balletje stil, dan vertelde hij
nog voor
goed op te letten en dan de laatste, heel de croupier het deed
hoeveel de winst
zekere 'kans te wagen in het kleine, con- of het verlies bedroeg. Een bewijs, dat hij
stitutioncele staatje aan do Middellandsche ook de onderlinge groepeering to pakken
Zee.
had .En wanneer de croupier zich vergiste,
De heer Fritz, bedwinger van het geluk, zei hij het hardop. „Ich will nicht schikais niet alleen. Met hem verschijnen do bankuieren, aber Sic irren sich". En hij kreeg
onvervalschte -Berlij- gelijk...
bouder en croupier
ners met Berlijnsche gevatheid en brutaliArm systeem! Arme Herr -Fritz!
teit en de beêedigde accountant, die borg
Nu zal de ijverige listeling vóór Herr
staat voor de eerlijkheid en op een zwart Fritz, die nog tien dagen moet rekenen, met
bord met wit ki;ijt na eiken zet den stand diens systeem de bank in Monte Carlo
noteert.
laten springen, de millioentjes opstrijken.
Rouge, impair, passé, vijftien france", Terwijl Herr Fritz zich tevreden moet stelschreeuwt do croupier, nadat Herr Fritz gelen met de enkele duizenden markjes entree.
zet heeft. Het ivoren kogeltje rolt, tikt met
barden slag in ecu hokje zich vast.
Ze is gisteren gestorven,
Harfenjule,
„Negentien rood. De croupier wint vijf- de arme, blinde Harfenjule. Vijf-eutien franc.."
tachtig jaren oud.
„Noir, pair, manque, vijfentwintig
Eenzaam in haar zielig kamertje.
Een paar jaar goleden zong ze nog op de
francs."
„Zeven zwart. De croupier wint vijf binnenplaatsen van de kuur-kazernes. Zonfrancs."
der stem. De Berlijner joeg haar niet weg.
Ho! Ho!" roept het publiek. „Hoe ver- Ze was een der laatste straat-typen, en een
deelt de croupier zijn inzet over de drie kan- der droefste.
Toen zo, meer dan tachtig jaar oud, door
sen, en hoe berekent hij de progressie?"
Herr Fritz kijkt kwaad van zijn aautee- een postwagen overreden werd, lag ze lang
kenboek op.
ziek. En kon na de beterschap haar harp
lk verzoek vriendelijk mii uiet te sto- niet meer dragen. Ze hield er mee op, leefde
ren. Het werk is inspannend genoeg."
van do liefdadigheid, kwam de deur niet
„Ja, maar zoo merken wij niets van uw meer uit, zong voor zich zelve, om de
systeem."
eeuwige, donkere dagen te korten.
" „Ik zal toch waarachtig voor één mark
Een lang leven vol ontbering heeft de
entree mijn systeem uiot vertellen. Jullie aj-me achter zich. De stutnperd werd blind
mogen alleen coustateeren, dat het goed is. geboren, had het van jongsaf hard. Muziek
\v_
Hoe ik het doe, is mijn zaak."
haar eenige troost. Ze leerde zoon
De dames en heoren geven zich niet gebeotje zingen, ook door liefdadigheid. Eén
wonnen. „Laat dan tenminste hcoreu, wat oogenblik is er een lichtstraal gevallen in
je op elke kans zet".
den nacht van haar leven. Toen ze, na een
„Ik denk er niet aan. En wio hiermee oog-operatie, heel eventJjes kon zien.
geen genoegen neemt, kan zijn mark aan de
Dag in, dag uit, zong ze op de binnendeur terugkrijgen".
plaatsen. Zoolang ze nog jong en krachtig
Een paar slechts maken van het aanbod was, goed. En ze verdiende genoeg gold om
gebruik.
haar ouders te helpen.
Do stilte keert terug. Het balletje rolt.
Na den dood van haar ouders trouwde ze
Rouge noir, pair, impair, passe-manque. met een poppenkast-man. Man en twee kinZoo gaat het slag op slag.
deren stierven. En de blinde was weer alDer Pointeur verliert, der Pointeur ge- leen.
wjnnt.
Nu zong ze opnieuw. Maai- zonder steun,
IJverig wordt er genoteerd door het pu- geknakt door ziekte, zorg, verdriet. De
bliek.
draaiorgels deden haar de dampen aan.
vond bedroeg de winst 2355
Deu
Nu heeft H_ri'eujule stilletje, afscheid gefrau i
nomen van het leven, dat haar niets dan
Deu vijfden avond de totaalwin.t bijna ellende bracht. En met haar is een stukje
30.000 franc..
verdwenen van het oude Berlijn, een der
hadden
de
noteerenijverige
Maar toen
types, die steeds meer verdrongen worden
den het systeem te pakken...
door de drukte van een jakkerende wereldBij me "zat een heer, die steede wist te stad.
G. v. L.
mr, O -****.
èn goed —-. hoeveel de pointeur
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niet alleen, zoo zijn wij, vrouwen, allemaal, dames op het podium, diukten, kusten
Karin de hand. 'En ik zag er met tranen
die in den gevaarlijken leeftijd, tn de overgangsjaren zijn. Moederliefde is dan onna. in de oogen. Ook dames, die uog minstens
tuurlijk, niets dan comedie voor de buitentwintig jaar wachten moeten, voor ze in
den gevaarlijken leeftijd komen.
wereld. In werkelijkheid haten dan de moekönnteu
Gelukkig werd vaak gesist.
ders do jonge generatie
und
Frauen sich neue .Tugend erkaufen, iudem
Toen ik de trap af ging, liep . voor, me
si. daa Herzblut ihrer Kinder t-ranken, so de bekende Berhjnsche psychiater, profeswurden viele Mordtaten im geheimen be- sor Eulenburg. Ik hoorde hem tot een
dame zeggen: „Wat ik vanavond hoorde,
hangen werden. Da staunt ihr Alanuer l ia,
eine
Freundin
ihr blinden Miinncr,
arme
strookt met met de ondervinding, in mijn
von mir, die man leider für irrsinnig hielt, pralctijk opgedaan. Nü is het een sensatie.
hat einmal gesagt, ihr Marmer wiirdet, falls Karin Michaelis heeft een gevleugeld woord
ihr ahnen könntet, wie es in uns Frauen gecreëerd: Das gefahrliche Alter. Ove:
aussieht, sobald wir über die vierzig hinaus een maand spreekt gelukkig niemand meer
sind, uns flieheu wie die Pest oder totsehla- hierover."
Maar arme Berlijners, wanneer deze
gen wie tolle Hunde."
Zoo zijn wij vrouwen, boven de veertig, Deensche import nog voldoende is, om hun
een maand lang bezig te houden!
allen...
En de heldin vertelt van haar vriendinKarin Michaelis, dio gisteravond zich
fatsoenlijke
Eert
weduwe,
bejaarde,
nen.
ook gemakkelijk van de critiek afmaakte
moeder van volwassen kinderen, had straat- met de bewering: „De mannen kunnen
meid moeteti worden. En wil ze gelukkig bet niet begrijpen, het grootste gedeelte
zijn, zoo raadt de
heldin" haar in een van de vrouwen wil het niet begrijpen,"
Kerstbrief
dan moet ze dit beroep nog doet echter verstandig, niet te veel te boukiezen.
wen op den sensatie-lust der Berlijners.
Een andere vrouw, ook getrouwd, heel
Ze zijn als de ezels. En stooten zich maar
gelukkig, met zes dochters gezegend, verlaat een keer aau denzelfden steen.
in de gevaarlijke jaren man en kinderen, om
een jongeling, dien zij niet kent, ongeHet Pruisische kiesrecht.
vraagd, aan het ziekbed te verplegen.
De zitting van den Pruisiechen Landdag
Om kort to gaan, alle vrouwen boven de
veertig m dit boek, zijn als de „heldin". is hedenmorgen geopend. In de troonrede
En dus ziju alle vrouwen ter wereld zóó werden verschillende onderwerpen besproken. Maar het Pruisische kiesrecht werd
„Weibcher", niets dan „Weibchen".
niet genoemd. Het Keizerlijk woord: „Het
Karin Miehaehs, behandelt do stof deis mijn overtuiging, dat het kiesrecht voor
cent. Die het boek kochten met het denkden Landdag op moderner leest geschoeid
vrouwelijke
beeld, kennis te maken met een
Mikosch, zijn bedrogen uitgekomen. Geen moet worden", is niet herhaald.
De heer Von Bethmann Hollweg heeft
spoor van paprika. Decent en, belaas, goed
er,
na zijn mislukte poging van verleden
geschreven is het boek.
genoeg van.
jaar,
Er werd Karin Michaelis verweten, dat
de minister van biunenlandsche zaken,
En
Haar
„heldin"
generaliseerde.
Terecht.
zij
mag nog zóó abnormaal zijn, zij is het toch Von Dallwitz, denkt er niet aan, zijn blauweens geweest met de „kern van waarheid", zwarte vrienden eenige onaangenaamheid te
welke er gevonden zou moeten worden in berokkenen. Do kiesrecht-hervorming mag
alle nonsens, die zij en haar vriendinnen rusten, voorloopig tot het volgende jaar,
wellicht tot den volgenden Landdag, die
zeggen en doen.
Wanneer zij het er niet mee eens geweest dan nog eens gekozen zal worden onder het
ware, had ze de „heldin" niet tientallen drieklassenstemrecht.
Wijl een ernstige hervorming noch door
keeren laten herhalen: Zoo zijn wij vroude
boven
en
ze
„allen",
Regeering, noch door de blauw-zwarte
wen
de veertig
had
niet alle vriendinnen even mal laten doen? meerderheid wordt gewenscht.
Karin Michaelis zei gisteravond, dat zij
De hervorming kan slechts uit het volk,
zich tegen dit verwijt wilde verdedigen. en uit den Rijksdag komen. In die richting
A raison van 6, 5, o en 2 mark per persoon. moeten de vrijzinnige partijen werken. Zij
hebben besloten in de zittingen van LandDoch dit zei zij niet.
En de verdediging was nóg erger dan het dag en Rijksdag uit het raam te spreken,
de openbare meening on de toestanden in
boek, want steeds weer haalde ze voorbeelPruisen
en in het Rijk te wijzen, en zoobewijzen,
geden aan, om te
dat ze
lijk had. Een vrouw met zes kinderen doende een andero periode voor te bereiwordt uit liefde voor een man, dien zij den. Zij zullen daarvoor gelegenheid genoeg
nooit gesproken heeft, doodziek. Een Noor- vinden..
weegsche domineesvrouw, ecu grootmoeder,
gaat op een goeden dag op den loop, wordt
gesnapt in de Berlijusche Friedrichstrasse.
Betoogingen in het Rijksland.
Enz. enz.
Zondag j.l. hebben de sociaal-democra„Ik heb gelukkige huwelijken gezocht. ten in alle steden van euiiige beteekenis iv
Ze zijn zoo moeilijk te vinden als een speld Elzas-Lotharingen buitengewoon druk bein een hooiberg verstopt". „Geen man, die zochte vergaderingen gehouden om te prozijn vrouw volkomen begrijpt."
testeeren tegen het grondwetsontwerp voor
De dame:-, beneden en in den gevaarlij- het rijksland, en een zeer scherpe motie
ken leeftijd, kregen nog op den koop toe, aangenomen, die het ontwerp „reaceen lesje over enkele natuurlijke lichaams- tionair kuoeiwerk" noemt, waarmede men
functie!!. En den heeren werd aau het ver- hoopt den staatkundigen en ecönomischen
stand gebracht, hoe zij dan de vrouwen te vooruitgang van Elzas-Lotharingen te kunbehandelen hadden.
nen tegenhouden. De motie eindigt met een
En al krabbelde Karin Michaelis terug, verzoek aan den Rijksdag om Elzas-Lothaal liet zij soms haar „heldin" in den steek, rhigeu, na ecu knechtschap vau 40 jaren,
de voordracht was nog ellendiger dan het.. te behoeden ' voor een „volledige verboek.
pruising".
Gelukkig was 'bij de aanwezige dames
In Metz werd een betooging van de ververveling, soms .pot, dikwijls een medelij- eeniging „Lorraine Sportive" door de podend lachje merkbaar. Eu bepaald ergernis, litie ontbonden. De deelnemers trokken dooitoen in bijzijn van zoovele jonge meisjes ge- de stad en demonstreerden voor het standsproken werd, met niets te wensehen latende beeld van Ney. Een kapitein in burgerduidelijkheid
zelfs met ongepaste grap- kleeding, die tusschenbeiden trad, wijl
over de intiemste vrouwelijke aanpen
hij beweerde oproerige kreten te ü.ooben gegelegenheden.
V.
hoord, werd mishandeld.
Eu dat er niet geprotesteerd werd, toen
Op het Jacobsplein werden eeuige deelKarin Michaelis met emphase in de zaal nemens door de politie gearresteerd en de
slingerde : „ledere vrouw boven de veertig hoofdwacht binnengesleept. Beide arrestanis hysterisch!" heeft me zéér verwonderd. ten waren leden der „Lorraine Sportive" ;
Eindelijk dan was het nare gemaniereerde audere leden drongen zóó op, dat de
de gewauwel uit.
dienstdoende officier van de hoofdwacht,
Velen verlieten dadelijk de zaal. Maar er meeneude dat de menigte de gevangenen
waren vrouwen, die klapten, bravo! riepen. wilde bevrijdeu, de soldaten in het geweer
En toen Karin
om zoo te zien een echt liet komen en drie charges liet uitvoeren,
onschuldig, goedig vrouwtje, dio niet hoog om do menigte te verdrijven. Onder de
weer verscheen, snelden er kreet: „Vive la France!" ging de menigte
timmert
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uiteen. Nog een paar personen werden in
hechtenis genomen.
Dit optreden in het Rijksland noemt de
Frankfarter Zeitung, aan den vooravond van
de behandeling der grondwet in den Rijksdag, zeer betreurenswaardig ; maar men
moet het niet al te tragisch opnemen, wijl
aan beide zijden fouten zijn begaan. De politie had de bijeenkomst van de „Lorraine
Sportive" niet behoeven to verbieden, en
door haar optreden aanleiding moeten geven tot verzet. Als het zingen van Franschnationale liederen en het uiten vau de kreet
„Vive la Franco!" oproerig wordt geacht
in Duitschland
wat moeten dan de andere landen wel zeggen van Duitschers, die
in hun vergaderingen en bijeenkomsten ook
wel Duitsch-uationale liederen zingen en
Duitschland „hoog" laten leven!
Door zulk optreden van de Duitsche autoriteiten wordt meer verbittering en verzet gekweekt dan door de vrijheid, cm zich

—

eens te uiten.
Dat hebbeu de Ëngelschen in Zuid-Afrika beter-ingezien.
En daarom hebben deze daar in ecu paar
jaren een heel ander resultaat verkregen,
dan Duitschland in een veertigtal jaren in
hot Rijksland en in Sleeswijk-llolstein.
Het hangt maar van de manier van optreden af.
Kleine strijdmiddelen.
Het schijnt nu eenmaal tot do Prui.isclie
opvatting te behooren om met kleine middelen te strijden, en zich daardoor telkens
te blameereu.
Er is nu juiït weer een vonnis gewezen
door het „Oberverwaltungsgericht", wat
een merkwaardig bewijs daarvoor levert.
Op 1 Mei hielden de sociaal-democraten
in Hamburg een optocht, die door de politie
was toegestaan, en die op de meest ordelijke wijze verliep. De leidere van dien op
tocht hadden het plan, dien te ontbinden
aan een biertuin, den Forsthof, even buiten Hamburg gelegen, ongeveer dertig passen over de grens, zoodat zij dus eenige
schreden op Pruisisch gebied zouden moetei.
doen.
Daarvoor moesten zij de vergunning vragen van de Pruisische autoriteiten, en deze
werd geweigerd door den burgemeester var
Poppeubüttel, op grond dat b" „verstoring
der orde" verwachtte. De beroepen tegen
dit besluit, bij deu Landraad en bij den
Regeeriugspresident, badden geen succes.
De vergunning bleef geweigerd.
Maar de socialistische leiders lieten het
er niot bij.
Zij riepen de uitspraak van het „Oberverwaltungsgericht" in, eu dat deed nu
dezer dagen uitspraak. Een vonnis, waarin
het weigeren cler vergunning onrechtmatig
werd genoemd, waarin de klagers volkomen
gelijk kregen, en de besluiten van regeeringspresident, landraad en burgemeester
vau Poppenbüttcl buiten werking werden

gesteld.
Natuurlijk was dit ie voorzien, als er nog
rechters té Berliju ziju ten minste. En
het gevolg van het drievoudige verbod, dat
eerst onuoodige verbittering wekte, is nu
een smalend gejuich van de sociali.-i
pers. die zich de gelegenheid niet laat ontnemen cm door allerlei vriendelijke opmerkingen over de „Pruisische politie-blamage" de wederzijdsche verbittering te doen
toenemen.
En de vraagt rijst daarbij: of dit uu wel
uoodig was' Üf zulke kleinzielige laudraads-handelingen niet konden worden voorkomen. Wijl zij mc-cr kwaad doen dan
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en haar onder voorwendsel, dat Laar
ziek was, naar beueden lokte.

ping van het huis Sidneystreet 100 had ge-huurd. Achttien maanden geleden had haar
man haar verlaten. Hij keerde vaar Rusland terug. Zij had een vriend, een Rus',
zekeren Joseph, wiens verderen naam zij
niet kende. Deze man bezocht haar vrij geregeld elke week. Maandagavond, 2 Januari, tusschen tien en elf uur, bezocht Joseph haar weer in gezelschap van een anderen man. Toen zij eenigen tijd bij haar
vertoefd hadden, verzocht zij hen, heen te
gaan, maar de mannen weigerden. Zij ging

il

i:

Met beslistheid verklaarde de getuige,

dat er niet meer dan twee manneu zich op
haar kamer bevonden. Dat was zeker wel
de belangrijkste verklaring welke zij aflegde, want noch omtrent Joseph, dien zij
door haren man had leeren kennen en voor
wien ze blijkbaar wel eenigszins bevreesd
was
indien zij niet in de misdaden dezer
mannen betrokken is, kan immers daardoor
alleen worden verklaard, dat xe zich zoo
zonder verzet er in schikte, dat de lieden
haar kamer in beslag namen
r.och omtrent den tweeden man, kon ze eenige mededeeling doen, die omtrent hen eenig licht

—

daarop naar een achterkamer, aan mrs.
Fleischmann toebehoorende, en wachtte
daar vol vrees en angst af, wat verder zou
gebeuren. Langen tijd had zij daar gezeten,
toen mrs. Fleischman aan de deur klopte gaf.
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te Amsterdam van het Koninkl. Mederl. Meteorologisch Instituut
Dinsdag IO Januari
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De kern van hoogen druk op het vastelaud is verdwenen en zyn aldaar, I
e van
veel gedaald. Het gisteren gemelde vorstgebied is daarbij veidw nenf
Intusschen heeft zich de, hooge druk over Spanje en de Biscaïsche Golf in N.lyke richting verder
ontwikkeld en vertoont th.ns een kern over de W .tzjjde van het Kanaal. Hoogste bar.staud 779.5'
ie St. Mütthieu. Onder verdere Oostwaartsche uitbreiding van dezen hoogen druk rijn geduresda
den nacht ook by ons de barometers gerezen, en trad, h{j naar N.W. draaiende winden, ten deel»
opklaring in.
Het centrum der depressie In het hooge Noorden is veider N.0.-waarts opgegaan, terwu'l
onder invloed van partieels minima over de Faro.r, Scandinavië en de Oostzee de weerstoestand
aldaar nog buiïg is, hier en daar gepaard met sneeuw en iv Midden-Duuschland ook regen.
Laagste bar.stand 713.8 te Bodö.
De barometei by ons bleef op den middag staan.
Verwachting: Wind N.W. Voorloopig nog eenigszins veranderlijk, over bet algemeeu al'tv is»
selyid bewolkt en vry goed weder.
N.B. De verwachting geldt van 12 uur (middag), dag van afgifte, tot 12 uur (middag)
volgenden dag.
Hoogste temp. 8.1 C. (47° F.) te Perpignau.
Laagste „
11.3 C. (12° F.) te Hcrnösav
WAARNEMINGEN IN NEDERLAND.
temperatuur, de barometers vr\j
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Gershon, de
tuige was ditmaal wel
Luchtdruk-Gradiënt in Nederland, "» morg. 7 u. V. 1.7 G.; voormidd, 9.30 u. V. 1.7 G.
vrouw in wier kamers de beide ge'doode
LuehtdruvGradient beteekant, het verschil in luchtdruk, gemeten iv de richting vaa het
Gisteren

intrek vonden, en die, zooals men
weet, door een Hst van do vrouw vau den
huurder vau het huis, Rebecca Fleischman,
op den morgen van den bclegeringsdag de
politie in handen viel.
Mrs. Gershon verklaarde dat zij met haar
man een der kamers op de tweede verdie\*rouwen

Oud „Handelsblad”-nieuws
10 Januari ISol.
Al deze oude Handelsbladen staan nog gevuld, van Hoofdartikel tot Ingezonden Stuk, met mededeelingen over de Belgische afscheiding. In
dit nummer komt een lang artikel voor
van K., die aldus ziju beschouwingen over
„De onafhankelijkheid van België erkend"
besluit:
„Met schril, ziet de menschenvriend
hen meer en meer het vreeselijkst noodlot tegemoet hollen, en roept huu met
Rome's lierdichter toe :
Quo, quo, scelesti, ruitis? Auteur
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„Derhalve, Mijne Heeren, de zaken
heden wederom niet dan zeer laat toeverdienen
een dubbele overweging, eu
gekomen".
besluiten
hier met den hartgrondikrantdaarop
wij
onder
En ten bewijze volgtdat
door dit ons vlugtig
wensch,
gen
een
bericht
31
December
dagteekeniug van
dagen
overzigt,
geenszins
eigen belang beoogd,
Zes
25
December.
van
uil. Maastricht
maar integendeel niets meerder en ijvevoor den afstand Maastricht—Amsterdam
riger uit waarachtige vaderlandsliefde
over Amersfoort vond men dus in die dabedoeld wordt, dan de redding en het
berusten
bij
zelfs
een
wij
gen lang, terwijl
der behoeftige volksklassen, en
geluk
onderweg
dan
ecu
jaar
die
meer
briefkaart,
krachtdadige
een
opwekking ten algeplaat»
Nederïandsche
"ewecst
van
de
eene
is
meene nutte".
vaar een andere!
D
Als verontschuldiging haalt de Postsnippers.
dat
Directeur dan aan,
Gelezen op een winkeldeur iv de Utrechtsche„om kosten te besparen de Aru- straat:
hemsche Post-, die gewoonlijk korten
winkel is open, indieu de deur geslotijd te Amersfoort vertoeft, 's Maan- ten De
idags en 's Vrijdags aldaar moet wacha
ten totdat de Post, van Hamburg met
Vit de Ned. Hondensport:

dexteris
Aptuntur qnses couditi ?
Furorno caecus, an rapit vis acrior.
An culpa 'i Responsurn dato. 1)
de Noorsche Brieven aankomt, waar
Op den Belgischen Opstand hebben even's winters geene rekening op te maken
eens betrekking verschillende nieuwsberichis."
ten van de tweede bladzijde, die wel is waar
„Deze zaak", voegt de Post-Directeur er
eenige dagen ten achter zijn, doch in die uog bij, „moet beschouwd worden als een
dagen der dertiger jaren toch als journalis- prijzeuswaardigen maatregel van bezuinitiek nieuws golden. Het eene bericht is g*ag"*
uit Brussel van 6 Januari:
Onze Redactie van tachtig jaar her, heeft
„Het korps van den generaal Melli- daarover echter het hare te zeggen, omdat
net houdt Maastricht telkens nauwer zij deze erkondo vertraging van de Postingesloten."
routo beschouwt „geenszins als ecu prijEn daaronder uit 's-Gravenhage van zeuswaardigen, maar integendeel als eenen
8 Januari:
voor den handel hoogst schadelijken maat„Generaal van Geen is Maandag- regel". En pootig voor dien tijd schrijft ze:
avond uit 's-Hage to Dordrecht aan„En nu is de vraag slechts deze, of
gekomen en des anderen daags naar
eene vau de eerste handelssteden van
Breda voort gereisd; hoogst waarschijnEuropa, de Hoofd.tad vau Nederland,
lijk zal Z.Exc. met, een gedeelte van
in de schatting van de Postdirectie zoo
het mobiele leger vaar Maastricht opgering behoort geacht te worden, dat,
zelfs niet in buitengewone gevallen of
rukken, ten einde de muiters vau voor
dio vesting te doen verstuiven."
omstandigheden, ten gerieve van den
Aan de andere bericlften uit ons Hanhandel, geene nietswaardige uitgaaf
delsblad, die niet met de Belgische kwestie
van een extra- of dubbele Postrit van
in verband staan, ontleenen wij dit van
eenige weinige uren zou mogen geschie-

——
——

„Zelfs in den tijd van de baai-wisseling i-.
de gewone hondenborstel voldoende, om de
doode hazen te verwijder

— —

□
üit de J'ara-Bode over een rede van prof,

Molenciraaft:
Zoo weegt de Cullinan 3000 gram of
6 H.G."
Volgens het metrieke stel»el?

—a—

l'it ecu berichtje over de afschaiiiug vau
Chineesche staarten:
De keizer ziet dus niet, zoals de hervormingsgezinden, in, dat in den staa/t het venijn
zou zitten."
D
ïnndmeesters-adverteutie "
l_en tweede gediplomeerde Tand
het cabinet gehecht."
D
In een Zeeuwsche krant lezen wij do advertentie van een:
lompianofabriek''.
D
Nieuwsbericht:
..Meer en meer blijkt, dat het land in Oe
Midd. Akerpolder uitstekend geschikt is tot
bet teelen ran.groeten."
Geteeld uit Jvoed .u-de-hand-zaad.

— —

_ _

—

—

vóór tachtig jaar.
den".
De Redactie deelt mede, dat zij een brief
Flap!... Zonder eenige huivering zou ouze
heeft ontvangen van den heer Post-Direc- Redactie vau l_il het der Post-directie zoo
teur te Amersfoort, waarbij ZEd. zich be- niet eens durven zeggen!
klaagt over een beleediging hem, volgeus
Eindelijk vonden wij in dit Handelsblad, In en Uitval.
zijn opvatting, aangedaan door het HanMeester: „Wat bindt den mensch, houdt
dat No. 5 draagt, een ingezonden artikel
delsblad. Er scheen reden toe! In het blad van „eenige vrienden des Vaderlands" uit ons recht-op, en maakt ous beter dan de
van 1 Januari 1831 toch had de Redactie Rotterdam, die een warm én welsprekend uatuur ons schiep?"
een van haar „Binnenlandsche Berigten" pleidooi houden voor deu vrijen handel,
van dit commentaar voorzien:
deze bron van welvaart ia onze Noorde„Door de trage expeditie van het lijke provinciën, die uit don vrijen, oubePostkantoor te Amersfoort, zijn de on- perkten eu wel van alle banden vrijen onderscheiden dagbladen en brieven ons beperkten, handel ons volksbestaan uit-

Vertaling: , .Waarheen rampzaligen, maakt".
argumenten, betoogen,
waariieen rent gij. Waarom blinkt het nog in Er komen
dio
iv
onzon hedemi
voor,
onlangs rustende zwaard in uwe vuist? Drijft
vau i
om
het
handhaven
razernij, drijft h<
rrraakgoain
"
nog te gebruL.
dor schuld u voor-..
1)

zinnen
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De Royal Mail Steam Packet Company
n.ïloten een aanbod vau de regeering
aan te nemen, om voor ecu subsidie vau
63000 p. st. per jaar te voorzien in ecu

rechtstreekschen niaildien-t tusschen Engeland en West-lndië.
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Zeer onaangenaam is men iv Engeland
getroffen door de critiek van Duitscho zijde
ep het gebeurde in Sidneystreet geuit. Onze

Londensche berichtgever beef'
ook
reeds met een enkel woord gewezen. Het is
met
dus te begrijiKn, dat de
groote ingenomenheid nog eens
aandacht vestigt op het indertijd gegfcven
,-ugenneniing van een
verslag vau
Duitschen desperado op 13 Maart 1901.
Uit de toen verschenen fl'. G. d
eens af.
blad dat ver
Op 13 Maart 1901 trachtte de Duitsche
politie zich meester te maken van den roever Knei_l, dio in het Beiersche dorpje
Geisnpoln een toevlucht had gezocht. Kneis!
had zich verschanst in een kleine hut, die
1 eu tieu politieop dien dag dan
.-ld
eu beschoten.
werd
beambten
.uur
Meer dau een uur lang werd he
op de hut gericht, elfhonderd schoten werdurende al dieu tijd lag
den gel
te
rustig
Hij kreeg geen lel
bed.
iLneisl
Toen besloot de commandant der politie tot
een bestorming. Zes en dertig ongehuwde
politie-beambten werden hiervoor uitgekozen. Met gevelde bajonet, met bijlen errevolvers rukte men voorwaarts. luie is!
wachtte kalm den aanval af, eu vuurde twee
schoten uit ziju revolver af, die beide misten. De politie beantwoordde het vuur en
door tal van kogah doorboord, viel de bandiet neer.
Zij die nu _.
i over het verschil
tusschen Britsche en Duitsche methoden,
mogen in deze herinnering aanleiding vinden, om wat voorzichtiger te zijn iv hun
eritiek op de Londensche nolitie, merkt de
W. G. niet ten onrechte
Een spoor gevonden?

De politie heeft Zondag in het restaurant
Cohen in het East-End een zekeren Morris
--ordt verdacht
Steil
ziju, althans in
van
Beiou
te
moordenaar
dien moord te zijn betrokken. Stem is een
man vau ongeveer dertig jaren, bakker van
beroep en "Rus van geboorte, althans zoo
meent de politie, maar de man zelf beweert
Stinnie Morrison te heoten, van Australië
afkomstig, vrceger bakker, thans reiziger in
goedkoope juweïiei.waren te ziju. De politie
>rer te zijn van haar zaak,
echter
rdeeld eu dus
daar Stem v1 is. Do arrestatie had
bij do poli
;n Fieldgateplaats in een klei
juist
een
gi
ontbijt
street. Stem had

binnentraden

en hem overvielen; na een ko:
u geboeid. „Stop
werd hij overin
de
man uit, toeu dezak",
riep
niets in mijn
Hij
werd vaar het
beetpakten.
agenten hem
politiebureau overgebracht en daar gefouilleerd, in zijn woning werd huiszoeking gedaan. Of er iets gevonden is, dat eeuig
licht kan geven in de vraag of Stem werkelijk met den moord op Beron in betrekking
staat, is nog niet bekend.
Heel veel vertrouwen wekt de man niet,
immers aai'
t. restaurant

/

In de dagen der Juli-revolutie weid besloten
do gesneuvelde"burgers te begraven in de gewelven van het Bastillepleiri. welko hersteld
werden. terwijl de olifant werd opgeruimd.
Kr is licht gekomen in de geheimziuui
_7en Juli IS3I legde do „burgerkouing"
teruggezonden
eu
Den
gestolen
van
schiedenis
.de
raten steen voor de zuil, welke thans het
juweelen. Het is gebleken, dat de drio-entwintigjarige zoon van dén juwelier Nathan, plein siert. Het gevaarte weegt 179,600 K.G.
tijdelijk uit Buenös-Ayres overgekomen, den Eu i. ongeveer o 0M. hoog.
diefstal kad bedreven, maar berouw bad gePaarlen-colliers.
kregen. Do juwelier, die bij de politie aangifte
van den diefstal deed, verzocht thans, uu zi,]u
De geschiedenis van den halsketting van de-u
zoon de dader bleek, zijn klacht te mogen in- heer Casimir Perier wordt steeds ingewikkelder. Gebleken is, dat do directie van het
trekken. Hierover zal uog moeten won!
..Diamond Office" het snoer verkocht hééft aau
Elist.
een Parijschen koopman, dio thans hardnekkig weigert, het voorwerp aan de justitie af

Frankrijk.

van spoorwegpersoneel.
Het personeel vau de Ooßterepoorwegen
heeft te R.ims een congres gehouden, waarop slecht» 13 van de 52 afdeelingen veitewoordigd waren.
Bi] de opening der vergadering ontspon
zich al dadelijk een hevig debat tusschen
de radicale en reformiatische beambten over
toelating der pers" ten slotte wisten de eersten door te drijven, dat .ecu journalisten
werden toegelaten, teu minste niet bij de
besprekingen over de jougste staking en bare
gevolgen. Wel mocht de pei. aanwezig zijn
bij de behandeling van bet laatste punt
van de agenda: de regeeringsont. werpen.
Toch weet de Matin mede te deelen, dat
lang geen volledige instemming bleek te bestaan met do afkondiging der staking ; verschillend', aanwezigen noemden het besluit
van het uitvoerend comité hiertoe een bc.ii.te fout, anderen weer wezen er op, dat
elke staking, welke ook de uitslag zij, een
Congres

uitstekende x-evolutionnaire propaganda is.

te staan.

Reeds geruimen tijd geleden had deze aan
bet ..Diamond Of nee.'' zijn we__eh te kenucn
gegeven een paarlen halssnoer vau een bepaalde
waarde te koopen ; toen nu de ketting vau don
juwelier Janesich op de bekende wijze in h_ar
bezit was gekomen, haastte do directie zich
dezen cliënt te waarschuwen, dat thans het
gewenschte kleinood te verkrijgen was.
inmiddels is te Parijs een tweede collierquaestie ontstaan, ditmaal echter niet zoo ingewikkeld.
De juwelier Mathy, in de rn c do Riohilic-u is
opgelicht door ziju bediende, dio reeds ze.?
ja-ar iv ziju dienst was en wien hij dus volkomen vertrouwde.
Dezer dagen ontving do heer Mathy een
stad.telegraia van zijn bediende, met de mededeeling, dai hij tengevolge van een ongevaj
met ecu rijtuig verhinderd was te koincn.
Den volgenden dag echter bleek, dat de afwezige op uaarn van zijn patroon bij verschillende andere juweliers kostbaarheden had gebaald, o.a. halskettingen van -0,000 frs., 3-3,000
trs. en 110,000 frs. waarde; Vermoedelijk is
de.man naar Z.-Amerika .gv_a.au.

Teu slotte werden eenige moties aangenoDe leerlingen der scholen to Toulon dreigen
men, o.a. een, waarbij de houding van het met algemeene staking, omdat
in do klassen
uitvoerend comité werd goedgekeurd; bij niet gestookt wordt en zij te veel koude
lijden.
_ij hebben, ecu oproep verspreid voor het
een ' andere motie verklaarden de ohemihouden van een groote betooging,, waarin zij
nots, „sich de mogelijkheid voor te behouden, op het eerstvolgende nationale congres o. _. zeggen :
Lateu wij betoogen, dau -zullen de. heeren
de verantwoordelijkheid vast te stellen van
het .tadhuis zich wt-1 verwaardigen naar
van
de
h
stakingsbeweging
degenen, die
Verwarmen zij zicb uiet op
geleid op andere wijze, als dit op het laatste kosten luisteren.
van de belastingbetalers:' Waarom wij
congres was voorgeschreven' .
dan niet, wier ouders zooveel bela.tingpenninDe aanwezige beambten bleken voorstangen moeten betalen F
Wij moeten thans omse rechten laten gelden :
ders te zijn vau de hervatting der onderhandelingen met de directies, zelfs zoo noo- wij hebben het voldoende beproefd met kalmte.
dig door bemiddeling der regeering, terwijl Thans eischen wij onze kachels.''
betreurd werd, dat het uitvoerend comité
Ook Parus heeft zijn hloemenventersqu
van het Nationale Syndicaat niet getracht Hier
gaal de strijd echter niet om toestemming
de
voort
zetten
over
te
heeft de bespreking
op een of ander plein te mogen venten. De
gestelde eisenen".
Parijsche bfoemeqverkoopsters (want bijna al,
Na van 's morgens tien tot 's avonds zes len zijn vrouwen) stelleu reeds
gedurende
uur over deze quaestie gedebatteerd te heb- eenige jaren pogingen iv het werk, vau het
in
punt*
gemeentebestuur gedaan t. krijg-n, dat hun
ber., kwam daarna pas het laatste
licht-gebouwde tentje, worden verstrekt, waarbehandeling.
in zij haar geurende koopwaar behoorlijk kunDe vergadering nam een motie aau, waaruitstallen.
in het regecringsontwerp wordt verworpen, nen
gemeentexarchitect heeft thans: de ■■pEen
bedoelt,
den Kpoorwegbedaar het feitelijk
gekregen, teekeningen ie ..uitwerpen
drac-ht
stakingsrecht
ambten het
te bntnetnon, w.lk
dergelijke bloemeuten tjes.
voor
recht door dezen beschouwd wordt als ten
slotte het eenige middel om voldoening te
België.
verkrijgen vau rechtmatige eischen : terwijl
de „cheminote" tevens verklaren, dat de
Üit Brussel wordt bericht, dat het hcofdontneming van het aloude en hun vau naoomite
Bond van mijnwerkers 7.r,ature toekomende recht van staking een
-i vergadering heeft gehouden
maatregel van reactie zou blijken, -welke ca zich verklaard voor de algemeene staking.
eer troebelen zou uitlokken clan é
Ook ere mijnwerkers van het plateau vu
vrede bevorder
Hervé, waar ongeveer 20 mijnen zijn
g in staking gegaan, zoodat
het'aanTegen het duel.
tal stakende mijnwerkers in België sinds de
Naar aanleiding van het wetsonlwerp- vorige week met 3000 vermeerderd is.
Lemire, tot strafbaarstelling van het duel,
De mijnwerkers in de bekkens van Charverklaart dé Tempt zich in een krachtig geu blijven rustig.
steld artikel tegenstander vau het tegenwoordige tweegevecht, als zijnde deze wijze
Oostenrijk-Hongarije.
vau beslechting van een ceret.wi.st i
uit den tijd. Het blad noemt, het duel
Het einde der crisis.
terecht dwaas en onbillijk, daar cle ov
De Kabinetscrisis in Oostein
ning verzekerd is aau dengene, wiens finanëindigd met de vorming van het derde micieele toestand hem in staat stelt, geregeld nisterie Von Bienerth.
de schermz—len te bezoeken.
Dat was, zooals wij dadelijk gezegd hebben, _e beste vau alle oplossingen, die zich
Waarom het duel dan v
at!
Wel, aüesn om deze reden, dat men bc- voordeden. Maar wat nu tot stand gekomen
I is ervan verdacht te worden, bang is, maakt niet den indruk, alsof het noodig
geweest, was, daarvoor een crisis te doen
te zijn.
leder jongmensch, die zijn tijd nuttig ont.taan. Van een kabinet, dat een meerbesteed aan eigen ontwikkeling of arbeidt derheid heeft in de Volksvertegenwoordivoor de zijnen, houdt zich overtuigd met ging waarmede te rekenen is,'kan geen
te kunnen weigeren, indien de eerste cic sprake zijn. Von Bienerth heeft een kabinet
.elukzoeker hem tot een tweegevecht -amen gebracht, dat het midden vormt tusalles liever dan den schijn op schen cdu ambtenaars-ministerie en een
uitdaagt
zich te laden, bevi
-rt-jeu, do DuitscbP"rrii
ven deze opvattingen, acht de .' <
nale bond ,de Christen-socialisten, de
ziju door partijmannen vertegenwoorslechts één middel mogelijk aan de treurige
duelwoede een einde te maken, n.l. door digd, cle ministers graaf Stiigkh, Hochennaar Engelsch voorbeeld, de doodstraf te burger, WejsskircEner, GlombinsKi en Za1 op deelneming aan een tweegevecht.
ïeski. Alle andere departementehefs zijn
Wettelijke maatregelen met andere strafbeambtenaren, waarbij Von Bienerth met zorg
dreiging, als boete of gevangenisstraf, zul- en beleid het département van arbeid aau
len niet afdoende blijken.
een gematigd Tsjechisch ambtenaar heeft
Daarnaast wenscht het blad, dat de wertoevertrouwd.
Dat dezo benoeming op de houdinc deikelijk ernstig beleedigde recht kan zoeken
en verkrijgen bij do justitie, waarbij de Tsjechische partijeu in het parlement-, tegenschuldig blijkende beïeediger veroordeeld over de pclitiek der regeering, eenigen inwordt tot betaling van zulke hooge sommen vloed zal hebben, kan niet wordeu verals schadevergoeding, dal beleediging en wacht. Zoodat het voornaamste struikelblok
blijft bestaan.
uding van deu goeden naam finani ondergang met zich kan sleepen voor
Waarom de I
nationale bond het
den dader.
behoud vau graaf Stürgkh heeft gewenscht,
Juist de belachelijke, z.g. ridderlijke geia niet duidelijk. Deze, in naam liberalo
woonte, bij beleediging nooit meer dau ecu mini.ter van onderwijs, die inderdaad op
franc schadevergoeding te vragen, is het d_ meest clericale wijze handelt, is erger
-ii eerlijk clerioaal. Reeds om redenen
gevolg van de bestaande opvatting, dat toch
eigenlijk het duel do eenige manier is, eea van politieke zuiverheid, had de nationale bond dien minister moeten laten vallen.
eei-e-quaestio uit de wereld to helpen.
Het bast zijn do Poleu weggekomen; zij
De volgende week worden to Parjjs verwacht hebben twee hunner leiders in het'kabinet
afgevaardigden van liet Italiaansche zien opnemen, Glombinski als miuister van
comité voor de a.s. Turijnsehe tentoonstelling, spoorwegen, Zaleski als Landsmann-mionder leiding van den burgemeester v.ui Turijn, ritter. De
minister vaai financiën, Bibuski,
ns.tor Rossi, en den senator Villa, ouddie naar de meening der Polenclub de beccmroLssarLs-generaal vin de It_li_ansehe afdeeling t>p de Paiijscho w.reldtentooa.tellin" langen van Galicië niet beslist genoeg vertegenwoordigde, is los oplaten.
van te
De deputatie heeft. ;_ .pdracht liet gemcenMaar de meerderheid, waarop het kau:r vau Parijs oftieieel uit to noodigen binet steunen moet, is even klein als die
tot een bezoek aan Turijn gedurende -.':■
voor het vorige. Slechts heeft Von Bienerth
toonstelling; tij-lens haar aanwezigheid hi de gezorgd, door twee Pool-.-;he
ministers te beFran-fhe hoofdstad zullen verschillende
" n, de Poolscho club beU-r vast te kunten worden gegeven.
nen houden. Zoodat hij aanvankelijk teu
minste de meest dring*
I kunDe wankelende Juli-zuil.
nen
afhandel*
De Juli-zuil oj> de Place do la Bastille te
P.ar-js dreigt omver te storten, daar de fnndaMaar politieke besluiten van ecui.
liet geweldige gevaarte niet langer teekenis ziju met een zoo geringe meerder.■■ii te kunnen
heid, die door een toeval onvoltallig wezen
Di
van het departe- kan, niet te nemen. Wellicht echter hoopt
one kunsten, de heer Dujardiunietz, heeft onlangs bij een hezoek aau Vou Bienerth uu sjioedig de overeenkomst
met de Tsjechen te kunneu aangaan, en
" be'.-ei
gegeven zoo spoedig mogelijk den onderhouw te versterken en het stof- clan ook cleae bij de regeerhigsineerderkeid
te kunnen voegen.
feli.jk
" der aldaar begraven vrijh*-id.helden vau 1830 en '1. nan
over te
Maar dau moeten de Boheemsche afgelireugen.
vaardigden wat meer bereidwilligheid tooDe fundeering dagteekent uit den tijd van nen, dan in den laatsten tijd. Het is nu echNapoleon 1. die op het Bastilleplcin een schitterend monument wildo oprichten. Hij vatte ter de vraag, of de overtuiging, dat de rehet pinn op, «reen reusacbtigen olifant te doen geering zonder hun steun, weinig zal kunnen uitvoeren, de bereidwilligheid en toeneerzetten, die ui t, zijn slurf groote v.-i>ter.tragevendheid van de Tsjechen zal doen toespui:
i zou
Toen reeds de fundamenten g.legd waren en
-i.
de olifant iv gipsafgietsel op zijn voetstuk was
geplaatst, twijfelde de keizer of deze versiering
van het plein toch wel aau de verwachting zou ■
l*e*.ntwpwd«_, eu gaf bij bevel den arbeid te
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Officieel wordt thans verklaard, dat de
metalen bussen, ia de woning in Sidneystreet gevonden, in geenerlei «erband
ïtaan met het maken van bommen, maar
eenvoudig buizen waren, zooals door klompenmakers worden gebruikt. Voor verschillende Engelsche bladen zal deze officieele
verklaring een teleurstelling zijn, want men
had al zulke phautastische verhalen opgebouwd van anarchistische bommen-aanslagen. En verschillende ochtendbladen bevatten, onder pakkende titels, uitvoerige beschrijvingeu van gevaarlijke bommen, welke
verhalen thans geheel uit den duim gezogen büjkeu. Dat stemt tot voorzichtigheid
tegenover de nienwe mededeeling, dat uu
ook nitro-glycerine in Sichie
yonden.
in Engelsche blaTegenover tihet
optreden der auover
uitgesproken
den
toriteiten bij de belegering van Sidneystreet, heeft thans minister Chru-chill iv
«en schrijveu aau het parlementslid sir
op deze
Henry Dalziel, t
critieken had gevestigd, verklaard, dat hij
zich verbaasde over deze critiek van landgeuooten, die zich aansluit bij de hatelijke
tiek eener slecht ingelichte buitenland
pers. Minister CLurchiil huldigt den :;i_cd
en de tucht der Londensche politie, ciie voor
geen offers terugdeinst, om haar plicht te
volbrengen. Maar, zegt de heer Churchill:
„Er behooren andere middelen te zijn om
roofdieren te keer te gaan, dan heu te smoren in het bloed vau Britsche b
In het parlement zal de i
legever tijd de geoefende critiek beantwoor-

verklaard': hij

staken. Jntussheu was reeds voor 500.000 fr.

aan het beeld verwerkt. Ka de gob mteuissen
aau den
van '13 en '1 1 dacht niemand nu
olifant, die langzamerhand tot een ruïne verviel.

juwelii

litei-
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moede-lijk.;, gastvrije eu vroolükc Lewpners,
met feesten, echte volksfeesten vel kleur c:i
rnavaj vau
rijk
«an typiek als het
gewonen
briefschrijver.)
(Van
onzen
Cadix, de Semana Santa en Fcria van ScVOor wie in 't voorjaar naar Spanje komen.
villa, de Corpus van Granada '.' Land van
mooie bloemen en prachtige paarden, v-nar
CORDOBA, 4 Januari.
streek den anderen de eer betwist de
elke
Als iv 't Noorden de stormen in deu
wiinen, elke stad den anderen steden
schoorsteen gieren, als koude of vocht de de mooiste,
*rouwen te bezitten:
hen om den haard drijft, dau wordt waar het stierengevecht nog an nationaal
menig plan gesmeed voor een reisje vaar het. feest is, en niet ecu circusvertooning, waar
zonnige Zuiden, en alles doet voorzien dat men slechts critisch gaat beoorde»len wie de
1911 een groote menigte toeristen naar knapste specialist iv 't vak is, waar blijdSpanje brengen zal; want ten eerste begin- schap .en levensvreugd© u uit elk gezicht
nen de Spanjaarden, doch vooral do Antraleu; land waar de natuur verscheidalusiërs, eindelijk in te zien, dat aan hefc den is als nergens anders, waar van Afrivreemdelingenverkeer in hun mooie land kaansche plantenweel&e tot do meest noormeer geld te verdienen is dan s.m 't- kweedelijke flora bi-thenen worden door een
keu van olijven en sinaasappels, gaan de
gloeiende zon, waar alpenbeklimn). r eu
spoorwegmaatschappijen voor directe vernog- uitgestrekte velden vinden
binding vvv Parijs met de Andalusisehe nieuwe ontdekkingen eu emoties.
steden zorgen (Parijs—Gibraltar in 50
En voor wie Spaansch genoeg sp.o.;uren), zopdat men nu zonder dat eeuwige zich verstaanbaar te maken, wie moed geSpaansche overstappen eu in wagens van noeg heeft om. zijn ma-ag aan gaapacho
dé YVago__-lits comfortabel reizen kan, terolijfolie en wate:- waarin knoflook,
wijl in haast alle groote centra siedert kort, van
tomaten met stukken geweekt brood
uien,
aau allo eischen des tijds beantwoordende, en geroerde eieren zwemmen), 'zijn beenen
hotels verrezen ziju; doch teu tweede mag aan onbegaanbare wegen en bergpassen
Andalusië zk-h, dank zij den Parijseben too- bloot te stellen, die kan keunis maken met,
hrijvers, 'weer in' een hernieuwde 't oude Andalusiscbo binnenland. Daar voevogue verheugen. (Eigenlijk is dit woord den d. moeders haar kinderen nog op in de
„verheugen niefc erg juist, want meer nog vereering voor de groote bandieten, die helom de vermeende tegenwerking in Noord- den van 't Andalusiïehc bandolerisme, de
Al'rik-, haat do goede, erg vaderlandlieven- José Maria's, Diego Corrientes en andere
d« Spanjool, zijn Noordelijke buren intens beroemde roovtrs, die om hun edelmoedige
om de karikaturale, wijze waarop deze nog daden en 't verzet tegen het gehate gezag
steeds over Spanje schrijven, of dit ten de idolen werden der phantasierijke bewetooneele voeren.)
en dank zij 't woeste en ouherbergzaVerleden jaar was 't do bevallige Polaire, m.' der
Sierras jareu lang huu
die in do Maison de la Danse den meusehen, bedrijf Andalüsische
konden uitoefenen ; daar vindt gij
doch vooral den heeren, een reisje naar nog bij enkelen, die lezen kunnen, als eenige
Cadix, de stad vau 't beruchte damhuis,
ir do levensgeschiedeuiss-en dezer banaanlokkelijk maakte; dit jaar is 't Regina dolcros; daar wordt 't- scherpe mes nog met
Badet, die in La Femme et Ie Pantin zekere hand geslingerd in den buik des tereclame maakt voor .Sevilla, bakermat vau genstanders als _r twist is over een paar
alle die beroemde danseresjes, en Cadix, de
oogen; daar zingen in warme voorstad met 't bewuste café-concert, waar zwarte
jaai-snachten do jonge mannen huu smachPierre Louys ous zulke gekke dingetjes van
tende gezangen, met too-unodulaties als van
weet te verhalen. In de Fransche. pers zijn een verliefden nachtegaal, daar klinkt zoon
al de Carmeu-cliché's, al de phautasieeu canto flamenco en het gefcokkel cler gitaren
van Gautier, Merimée eti andereu, weer zoo heel
anders dau in een rookerig ca-féeens opgedischt, boel dat Spanje, of juister : chantaufc door prófessioneele drankkeien
Andalusië, dat.door eu voor Franschen uit- uitgeetooten.
gevonden is, en dat nog menigeen desilluDoch dat is daguiarschen ver vau de groosioueeren zal, als hij 't hier tevergeefs komt te spoorlijuen, daar komt de hotel- en spoorzoeken ! Om een voorl>e-eld te geven : dat
natuurlijk niet. Doch ook voor deberuchte danshuis in Cadix, dat uu reeds tourist
het zonneland Andalusië moer dau
biedt
zen
(wee winters iv Parijs volle zalen trekt,
om hem weleen en maanden laug te
genoeg,
kend is uit den roman van P. Lcuys boeien, om hein met den dag jaloetscher ta
en waarover 't groote Parijsche theaterdoen worden op het levenslustige volkje, dat
dagblad, Comoedia, (13 Dec. j.1,), een daar woont in 't zonnige, mooie Andalusië,
geïllustreerd artikel gaf met den aanhef: mooiste en interessantste deel van heb
La première fois, quo j'entrai clans la zooals Barrès 't noeiud.
tres beau pays
salie des Novedades
Cadix...'' dat bedu
monde.
d'Éspagne, aristocratie
ruchte danshuis bestaat niet! ''t Lijkt na
zoo'u krantenartikel met macht vau détails,
Portugal.
der danseressen enz., haast onge-

Spanje.

■
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looflijk en toch: sinds hengenis van den
oudsten kellner der witte stad, bests
in Cadix noch berucht, übch onberucht
danshuis en zoon zelfde Caditaai
kellner zal u hier nog aan toe kunnen voegen, dat u niet de eerste is, die hem
vaar vraagt.; hoeveden «lillen dit jaar
eens afzakken to. heelemaal 't Zuidelijkste
puntje van Europa om datzelfde te eonstateeren, zullen tevergeefs naar die typische
daushuizen zoeken, waar de danseressen wel
, geval nog
niet erg gekleed zij..
ecu kousenband
waarin de beroemde na

Het is haa.fc wreed den menschen zoo'u
mocie illusie te outnemen (.'loodzakelijk wil
roeit menigeen ecu deceptie besparen) maar,
heusch, dat Spanje van Carmen, van de
cigarreras, edelmoedige bandieten, vrouwen
met 'h dolkmea in I
iisènband en al
dat, moois meer, behoeft- de vreemdeling
hier niet te'komen zoeken. Krijgt hij zoo
zien, dan is het een speciaal voor hem
ingestudeerde comedie, dio. hij juist even
mooi in Parijs of Londen zien kan Van
Otero's, Guerrero's eu anderen, veel mooier
>.r!ts,
daar de Europeesche varicté's hun
artiesten heel wat. beter betalen kunnen
dau de anno Spaansche tiiigc.ta.ugels. De
uie eig,
van Sevilla bijvoorbeeld, eens de trots en schrik der bevolking,
de sigarette'nmaaksters, die.respect hadden
voor niemand en voor niets, aart_bisschoppen of koningen iv hun gezicht uitlachten
i ze te leelijk vonden, die directeurs
gewoonweg opknoopten als de. e 't haar lastig maakten, ze y.ijn aan 't uitsterven. Er'
worden, siuds een tiental jaren reeds, geen
jonge cïgarreras meer aangenomen : al wat
afsterft of de fabriek verlaat, wordt door
machines vervangen eu van de vroegere
5000 ziju er nog slechts een 3000 over, min
of' meer bejaarde vrouwen; en, wie de niet
meer jonge Spaansche vrouw kent, zal kunnen beamen dat deze, ook voor den miust

kieskeurig en, alle', attractie, missen. Toch

komen or jaarlijks duizenden naar Sevilla,
die niet- anders hebben kunnen zien dau
een leger oude, vuile vrouwen ; toch verschijnen ook nog jaarlijks artikelen of reisverhalen, waarin
>ld nog de noodige
ruimte gewijd is aau daf heir natuurkinderen, met de groote oogen en 't gracieuze
doch canalilleuse uiterlijk, dat Sevilla's straten onveilig maakt! Het hoort er nu eenmaal bii, als je over Sevilla vertelt, de
-.-rgeten; en als

ja thuis komt is het zoo interessant den
vrienden m
veelzeggend. oogknipje te
verhalen van dien ïeuzenharem, waai
men's zusjes, half of heelemaal met gekleed,
werken!
Dit artikel "bedoel
nszius een
reis naar Andalusië af I
..echts on.
aan te toonen dat wie Carmen etc. zoeken
komt, te vergeefs de reis eon aflegeen. Doch
ook zonder dit, is Andalusië een land dat
den vreemdeling . genoeg . bieden kau en
waarvau slechts eén ding raadselachtig is:
waarom niet reeds sedert tientallen van
jaren het vreemdelingenverkeer er de vlucht
genomen heeft die 't nu gaat nemen.
Waar vindt men zoo dicht bij elk.:.
uniek op de wereld in,haar uiterlijk,
doen tn lal
viila, de lachende, vreo
tad, met de oude- Moorsche pal
Mekka van den Mmïllo-vereerder; Cordobc
mef de wondere moskee, de typische Ajadae drachten: Malaga,, het heerlijk.tklimaat van Europa, veel, veel gezonder
dan Hyères of Nice denken kunnen, met

heeft,

De i

..

besloten

de censuur

op

■legrafische verkeer geheel af te schaf-

treden. Door behulp vau illumiruv ,tl
kan men 'neten hoeveel licht op
I
of werkbank valt. Meu moet niot
I
nipur, maar den oculist.te hulp roe;
uitv
ju versq^H
van
licht
moet
aangetoond
soorten
en het licht- dat it: verschillende, or
moet voorgeschreven worden.
Menigeen dio ep heb platte!.
\;'
achterlijke steden en dorp."
zal nu zeker hopen, dat hem ele'ctri:
breven worden door <
d_d:g-:;_ staat, die elan tevens zorger
dat dit electrisch licht te verkrijgen is» I
Het Amerikaaüsche volk wordt er
vrezen, dat in Nederland reeds
lingon worden toegepast tet bcsch> ■'-'-'.
n van arbeidende vrouwen

les^H

ue^H

.

.

Wat _;ou ook verbeteren wi!," is da *^1
welijkswetgeving, welke in de \
staten verschilt. Men is diep -.
digd, zegt ecu der bladen,'als

vrije liefde aanbevelen, ma
op te merken, dat iets, dst da:irop veel fl
lijkt, reeds iv enkele

zwang i
Weet meu wel cl.o mon in Caiifornië cQ—\
scheiding kan verkrijgen, ;.-il-.on m_
in

die aan te vragen ? Van elke Ees gi
paren divorceert er daar een. De
neemt toe, maar hot aantel echtsc
gen nog veel meer. Dit neemt z .lts ,
een half maal sneller tos! Het huw-. '
welks wijding en ernst de toekomst v;
ras berust, zegt hetzelfde blad, wp
maakt tot een bm
opzegging gesloteu. En daardoor .
het tehuis, dat is te zeggeu onse
schaving in gevaar. Niefc persoben
tehuizen, home.-, zijn de eenheden \
volk. Als het tehuis verdwijnt,
de natie, gelijk Rome eens toonde. 1
scheidingen maken duizenden klei
deren feitelijk tot weezen, zond vader.'
moeder. De gemakkelijke eektsc:
maakt dat het eene paar na het and:
geen poging doet om samen geluk
ziju. Als gezinnen een weinig gedu?''

be.^^H

*"*

moedigheid, toegevendheid, gezond v
vergevingsgezindheid toonden, zou to
deel van oud en jong het aantal . .
dingen tot de helft "verminderd
Het

:'

>*~oH^B

Amerikaansche

-blad heat
waarschijnlijk zeer gelijk.-De Nieureld heeft dezelfde vijanden te beka
ale de Onde Wereld.

.H

In de Vereen igd_ Staten komt-een
soort romans uit als iv Engeland. M
daar uog
het is een bewijs van
w_b wij onderw _t_heid eu jeugd
mans noemen. Men heeft d;i ar- t_<
groot, eenvoudig publiek, dat leest "
te vermaken en genoegen schept in
ren en eenigszins seutimenteele, maar
lijke liefdesgeschiedenissen, waarvan
aer met «len held te gelijk verliefd

— —

heldin wordt.
Rhoda or the Vnd-ergrowuJ., door &Ë
hiertoe is uitgegaan van den
Florence
Peioh Kolly (Gay and H
Alfonso
OoSta.
minister

fen

is zulk ecu boek.
En nog aantrekkelijker dan datjß
Nathan Bwke (Mac Mülau and (.'■
Amerikaansche Kronisk.
miss Mary S. Watts geschreven.
Terugziend, op het vorig jaar, erkennen
Het verhaal heeft tot basis de autoW
vriend en tegenstander vnn president Ta.t graphie. vau een Amerikaan, die een be!**|
Knox gelijkelijk, dat -ze een rijke rol speelde in den
en 1,1
Me-weaan.eheU
groote flater begaan hebben, in het Oosten, log. Of
alles waarheid
'waren
toedoordien hun diplomaten deu
V.ll meer belang is dat
stand uiet kenden.
mag genoemd worden. Humor
Wat si te naïef voor een staatsman was
dngsgave onderscheiden d- "
mogendhezes
voorstel,
grooto
dat
de
het
die karakters begrijpen doet. Caai
den gezamenlijk de spoorwegen in N
wij aandacht nu en dan op een ARJ
tigen
en Zuid-Manclsjoerije zouden admini
rikaanschen roman. Op aangenan*
of-ten minste controleeren.
men dus een volk keur
Het lieve aanbod deed de staatslieden in vinden, oprecht gesproken,
Londen. Parijs en Berlijn zoodanig glim- kaanschc romans aantrekkelijker i
lachen, dat men den glimlach zelfs in Engelsche, welke ons in
dezen tijd .
. n kon zien, maar Petersburg en den komen.
Tokio werden er door ontrust en t-

Vereenigde Staten.

*fl

*t*\m\

gemaakt.

Want dit voorstel kwam hierop neder,
dat Rusland en Japan hun Chiueeseken buit
zouden te deelen hebbeu met Amerika, watmeer ze der groote mogendheden gelijke
rechten -gaven iv ecu land, waar Kussen eu
Japanners hun bloed stortten en waarin ze
hun goud deden stroomen om het- te ontwikkelen.
De Japanners vroegen: „Wist men dau
iv Washington niet, dat wij ontzaglijke kosten maken onjeep spoorwegbrug, te bouwen
over de Yaloe-rivior en dal wij een breedspoor-spoorweg leggen van daar naar Moek\V_.t men niet dat de Russen deu
Trans-Siberischen spoorweg controleeren,
die hun tot nu nog slechts verlies bracht;
m wil Amerika zich daarmede bemoeien ,;
En wat was k&t> gevolg van ctöze, Amen-

Arbitrage.

Reuter-telegram van

!i''
hrvan cle optimistische
van den heer Förster over de
lijkheid, dat biunon enkele jaren .rb^^|
verdragen tusschen de Uni" en
Frankrijk en Japan zullen zijn t
dat optimisme doelen velen aan cli
zijde van den Oceaan.
Zondag heeft de heer Car-Republican Club ecu rede gehouden,
hij het denkbeeld van president .
sluiting van een Anglo-Anierikaan.'.
Ecu

melding

uitla^H

trage-verdrag, waarbij alle tusschen

natiën rijzende conflicten aan
terlijkc uitspraak zullen worden ouq^H
pen, warm toejuichte. Indien zuil: c
drag tot stand kon komen, meende
negie,
uit
zou de oorlog feitelijk afgeschaft!
voorkwam
onhandigheid,
kaansche
die
onbekendheid met den toestand iv het Oo_- en hij beloofde alles wat in zijn vert)'-?
te zullen doen, om het gro
uit gebrek aan ervaren diplomaten?
Juli
van
bereiken.
Aau de medewerk:
Rusland
den
ten
te.
Japan
Dat
en
het-vorig jaar een overeenkomst teekenden, Senaat twijfelde hij thans niét.
Iv antwoord aan een debster,
waarbij ze besloten „tot vriendschappelijke
uitkomen,
verkrijgen
van
dat de heer Carne;
coöperatie ora verbetering te
zoo
voor
vrede ijverde, dan tod
in
Manlden
hun ;respectieve spöo_wegbjnen
ïjoorije, en tot het opgevenvan alle mede- indertijd fortuin had gemaakt n
ken van pantserplaten, verkl
dinging,; welke <ie verwezenlijkte
Carnegie, dat hij zeer zeker vi
zou kunnen belemmeren".
Ju ni*#t-dinlomat-iekc taal beteekent dat: serplaten had gefabriceerd, i
maar dat hij dit deed, omdat d<
i hands off.' Amerika houdt je
staat-».oofden
verklaarden, cl
handen thuis!
plicht
paiüsers
was
Véreenigde..Staten
de
te maken, i
.En dat
a^uie.
nlling van ©ork".
kracht leger en vloot versterken, gelijk in
men. Maar een feit is het-, zeide
jet Van D. t. ,D. van. gisteren werd. aanger meer geld te maken is door '6'
dat
hoe
bewijst
begrijpen,
ze
toond,
-;" die va'
Japanners verbitterd hebben en hoe dezen, cage van gietijzer.
zoodra ze willen, een casus tyclli kunnen vin»
Dr. Darfey, de secretaris
.len in de buitensluiting vau Japanners vau
he Peacc eu
de
Philippijr.er..
ifornië
Dit moet men wel in het oog houden, als view eveneens ziju ingenoinenb
denkbeelden van president Taft
nen den toestand in het verre Oost
ook met diens denkbeeld out vau de 9
.-rijpen wil.
der wereld oen intern
to maken, al erkende hij de
ijl de regeering dus wel vvat ra
aan de uitvoering verbonden,.
lit drong op buiten]
na inIn d
even herinnerd
ihg voorbereid i.
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d.^H

ra^H

*><^H

Wal

>pstel

"Th

in

I

r.eu

„Gedwpn
bet Publi

natiën

der

ring van d*\ United lii n Ai
rdelijk is vc.r
toestanden
iv ■ N.w-Vork < . u v.
vergezichten
als
moet
belette!'
wandelingen en
gec
sluiting
de
van
bel
oogen
in
Spanje;
Eouda,
maatschappij
in
d
het
de
die den. ve
\vaa_'
in de heet. zomermaanden d.
ners van Gibraltar's gloeit-ude rot. heenword*:':
gif regelt, moet cok b,
vluchten, genesteld op t-cn hooge rol
ven een diep ravijn, veel grootscher nog dan kig zie_ het gevolg is van e
ikaansche b-i
Tn diczel.fd- vergat. > ir."
't beroemde van Constantine; Granada, do guieerde bescherming der oogen v
fan
studeeparel van Andalusië, met de Alhambrapa,publiek. Zoowat de helft
: van
leizen. de Generalife, 't mooiste overblijfsel
iiJD
. nl.-id 'v__ ■
ci-or onvol
-arbeidere wordt
der Moorsche tuinarchitectuur, s,tad vi
de verlichting in schob n
zigeunerholen en de.prachtige alpenlandsebappeu der Sierra Nevada; Cadix, de- wit- Dus worden bortzi
vcor baar v.
te, Moorsche stad, ver in zee op een hoogo en zeuuwlijd.n der ocgdollar t-udc._!aal
gebouwd.
rots
Waar ecu land met zulke ge■

benadeeld

.
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*eil,, zou hebben. Sims heeft hierover heel
.wat moeteu hooren eu op grond van de be-

Oedipus-voorstellingen zullen voor
Deze
Dit jaar, in begin Februari, zal de tooneelDuitschland
een mooi gevolg JiebJien: „Festclub weder zoo gelukkig ziju.Ze zal een blijspel
paling, dat Auierikaansche zeeofficieren in vier bedrijven opvoeren, geheeten Hoog- spiele fürs Volk".
Het Duitscho theater staat thans in het
zich buiten de politiek hebben te houden, is vliegers, en geschreven door de. studenten
van de „Festspiele". Bayreutli en het
teoken
hem een berisping toegediend. De leren Frangois Pauwels en Tjebbo Franken, beiden Prinz-Regenten
theater te .iünclien lokken
in Amerika blijken nu b;er.niet mee tevrereeds door letterkundigen arbeid bekend. jaarlijks duizenden uit alle landen van de
den. Tegenover lersche, en Duitsche Ame- Het stuk koppelt de studentenwereld en de wereld. AViesbadeu heeft olk voorjaar ziju
rikanen, en tegenover Dukschlaud, het land aviatiek.
Kaiserfest_piele'. Dresden en Frankfort
waartegen Sims dreigende woorden had gewedijveren in Richard-Strauss fcestweken. Dusseldorf is zomers ecu attractie gewordeu voor
La Rampe.
dicht, had cle, Amerikaansche regeering den
velen door deu „Rheinischeu Goetkevcrein".
plicht, den officier streng te straffen.
Ecu iv ons Ochtendblad opgeuomen beEn
provincie-ensembles zelfs laten
richt zou doen verstaan, dat de voorstel- om dekleinere
paar
jaar
beroemde gasten komen, dio
Zaterdag j.l. heeft, een zekere Truskett, ling van La L'ainpc door Marthe Brandès glans verleenen moeten
aan hunno feestvoor<-en zeventigjarig milliouair eu behoorende morgenavond plaats heeft. Dit moet zijn: stellingen.
tot_ ecu der oudste ou rijkste, families in heden, Dinsdagavond.
Overal Festspiele. Doch geen „Festspiele
Zuid-Kansas in ecu hotel te Cauey (Kaufürs Volk".. De hoogt* onkosten dwingen tot
hooge entrée's. En het volk heeft het naLouis de Vries.
*j-s) een andereu millionuair van 65 jaar,
Aeely genaamd, doodgeschoten. Sedert
133 Jauuari a. s. zal do heer Louis de kijken.
"Jarenlang reeds is er in Duitschland .ver
jaren reeds leefden beide mannen in onmin, Vries ziju tienjarigen tooneelloopbaan hergedacht
kunst to geven voor het volk.
tengevolge van een geschil over het recht denken. De N. V. „Het Tooneel" stelt hem Mannen meer
van
beteekenis
hebben over' dit proop 2eker olienoudende gronden.
de
gelegenheid
in
dit te doen in de hoofdgesuft. Doch verwezenlijkt is-het-tet nu
bleem
Truskett, heeft verklaard dat Neely hem rol van Grillparzer's Uriel Acosta.
o.a. in Worms
nog niot. Eokele proeven
in ecu
afgelegen kamer had gelokt en zijn
genomen
mislukten heel spoedig.
Jubileum, Greta Lobo-Braakensiek.
«and zoodanig had gehouden, dat Truskett
En nu moet in Berlijn de kleino man. die
Jeder oogenblik verwachtte, dat- de man zou
Onder voorzitterschap van den heer Taco om een- avond goede tooueelkunst. te genieten,
plaats, waar hij zien en
schieten. Daarop had hij uit noodweer H. de Beer met mevr. E. F. Pos-Van Arne- op een behoorlijkedrie,
vier mark kan missen,
hooren kan, geen
rongen, Nieuwe Heerengracht 7, als secreOJO tegenstander uit den weg geruimd.
tot het lidmaatschap vanzijn
toevlucht
nemen
Git het onderzoek is intusschen echter tares-penningmeesteres, heeft zich eene
ol' andero „Volksbühne", vereenigingen,
gebleken, dat Neely ongewapend was ge- commissie gevormd met het doel het jubi- een
welke'
zeer goed werken, dikwijls zeer interesfeest.
leum van mevr. Greta Lobo-Braakenaiek sante stukken
laten zien, doch nog lange niet
feestelijkheid eu luister bii te zetten.
aan liet ideaal beantwoorden.
Een circulaire deelt bijzonderheden mede.
Xn zal. dan door liet succes vau een Grieksch
Zuid-Amerika.
drama
in een circus, het Duit'.-he „VolksfcstOp
den lsten Februari a.s. zal in den StadsLit, Buenos-Ayres komt het bericht, dat
schouwburg een merkwaardig jubileum plaats spielhnus" ontstaan.
erti.n gevangenen, onder wie de anarchis- vinden. Mevr. G. Lobo—Braakonsiek; onzo beHet idee is in München geboren uit liet sucten Virella, en Regis, de bedrijvers van de kende „Greetje Braakensiek", viert dan haar ces dat Reinhardt ook in deze .teel had met
den Oedipüs.in de „Musikhalle". De burgeaanslagen op Quintana en Alcorta, vroegere
.-jarig tooneel!'
meester
van München trommelde de collega's
presidenten dei- republiek, uit de gevaugeVijfentwintig jaren van arbeid zal de nog
van
de
steden in Duitschland'op en er
groote
kruisjes
geteekende
-ia ontsnapt zijn. Do vluchtelingen waren
niet met 3
kunstenares
eèn
ontstond
f,Volk_festepiol-ceinitó", waarin
i' m
reeds achter den rug hebben. "Ab 3-jarige
geslaagd onder,den gevangenismuur 'dan
naast enkele kunstenaars, do
zitting
hebben
planken,
_ii
in
December
de
SDeelbetrad
1885
€en l°°PSv;laf
maken. Ecu aantel de
opperburgenieesters
van Berlijn, Hamburg,
haar eerste kinderrol iv Frov-Fixni, niet
schildwachten, die dt.*-° ontvlechting hebben niemand
München,' Frankfort, Charlottenburg. De
minder clan Sarah Bernhardt. "Wel*)egunstigd, zijn gevangen genomen.
licht zijn er rueerdero artisten dio reeds op hoofdzetel is iv Berlijn gevestigd. In de andere
zoon jongen leeftijd liet tooneel betraden, wat steden zullen zich sub-commissies vormen. Kn
De opstandelingen in het zuiden van ous een aanleiding tot feestelijk herdenken ook in kleinere plaatsen als Mannheim, Mainz,
Kiel, inde verschillende univer«^cru zijn uiteen gedreven. De regeering werd, is-hete feit.-dat tusschen dat eerste „Oui Konigsbergen,
.tedeu, overal waar maar zalen te vipden
Maman!"
en
heden
voor
Mevr.
Draakensiek
,
dab de orde iv de gehcek repuoen tijd vau onafgebroken werkzaamheid ligt. zijn, welke rüièfte bieden voor-duizenden nnge-n«"'.ek is teruggekeerd.
Talloos zijn de kind.rrollen dio Greetje bij schen, zal het theater der vijfduizend
verschillende gezelschappen speelde; wellicht sticht worden.
Ht aatilokkelijkste gebouw voor dezo voorzal een enkele onder u de> toenmaals 9-jar.igo
China.
stellingen is. do circus: ui Frankfort SchuEast-Lynne
in
haar
succes:
herüuieeerste
strijd tegen den opium-invoer.
De
maiin, in Hamburg Busch, in Di-e.sden Sarra«-i- t-ek-mg wordt
aau de „N«w Vork Herald" ren. 189!.)
sani,. Doch col. in groote, vierkante zalen
In
debuteerde
Lobo—Braakensick
mevr."
eeno ook door een aantal
g^uid,Uitdat daar
schijnt Reiuhardt kans te -aieu zijn- massa„Het.
bij
Koninklijke
Vereeniging
de
Nederhoogere klassen bijgewoonde ver68de
recht te doen komen. Al lijkt
ca?
baaermg ' s geb.oi*den van verschillende anti» landsch Tooneel" eu sinds dien tijd heeft zij scènes tet haarniet
dan
zoon
zaal
veel op do Grieksche arena,
populaire
zich
opgewerkt,
tot een der meest
?P>«i-»-ouden.
of op het Romeinseho forum.
tooneelspeelsters.
jongere
onzer
1
Hoofdzakelijk zullen werken vertoond wor. werd beskteu bij het Wai Woe Poe
Haar vele creaties ziju overbekend, wij be«> te dringen,
om to trachten van de Engelwaarin de massa, een gewichtig-* rol
den,
«e regeering toestemming te verkrijgen voor hoeven hier slechts te herinneren aan Peenspeelt
(studenten leden van turn- of eangyerhaar,
Erica,
in
Dora
in
Jaar,
Zeventien
Feeralgeheel verbod op deu opium-invoer in
j*f
eenigiugen
moeten en zullen zich wel graag
""6r volgende jaar.
.«/,Atie in De Veroveraar. Hoe vaak niet
voor dit ..volk"). In Frankdisponibel
stellen
zij
klein
oogjenblikheeft
genoeglijk©
groot
Een der sprekers, prins Kalatsjin, zeide, dat
en
beginnen, met
fort
mou
waarschijnlijk
zal.
bezorgd
met haar Kleine Lord eu AmstcrPnn-en «JeJlied.u en _.mbtena.en allen met ken
Crestes. Eu dan staan op het program behalve
Jongen.
«et volk deelden m den wensch,
damsehc
om een onmidHet is daarom in vol vertrouwen dat *. ij Ocdiiws natuurlijk, Julius Caesar, Coriolaniu,
«elhjk einde te maken aan den opitim-handel
spreekt men te Peking, waar voor dcii een beroep doen op uw steun en sympatliio om Die llaubcr en Hermannssc-hacht. VolksfestAl heet de vereeniging ..Deutsche
alie opmnr-kitten. uit dë stad zijn seb-an- den avond van 1 Februari, waarop dezo jeug- _piele",
toch schijnt iieinharclt niet van nlau
jubilaresse de rol van Atio in De Veroveen naar een uithoek-e, vaar liet
dige
rol_, dat zoo raar zal spelen, voor Jiaar zooals dit in 'oe de reeks te openen met Schiller of Kleist.
aan den opmm-doivel zou willen outkoEen derde, gedeelte van het aantal plaatsen,
onvergetelijk te maken.
mdc
grootste gemoedsrust zijn pjjpjo kan wandeling heet
.lKDoch niet alleen tien avond aelf. do commissie is gereserveerd voor het publiek, dat betalen
"jven schuiven.
is van plan bij voldoende deelname mevr. 'kan én wil.'3ooo" plaatsen zullen echter niet
meer dau 1-1, 1 eu J. Mark kosten, do<h alleen
Lobo—Braakensiek, namens hare bewonderaars voor
hen,' die lid zijn van de Vo.lks.testspie. >
blijk
bieden,
geschenk
een
aan te
als
van waarol vau corporaties eu organisaties,
vereeniging
deering voor talent, ijver en moed, waarmede
deze dappere jongo vrouw zich haar eervolle wétkê als lid ziju toegetreden.
vau de commissie in Itet 'bouwen
ffyoïie-d,;., Esser in het Stedelijk Museum,. plaats veroverde en den onverniooibaren ij "-.:; vanHetoenideaal
ltoowii nationalen Fostspielsx.vnn.zij
waarmede
Vaderlandse-.
Tooneel
een
ons
tó
burg in Berlijn, onder artistieke leiding van
tiien Vangoe-* licht, noodig om de schilde- kwart eeuw lang diende.
Max Beinhardt. Dit theater zou cle kroon op
drMuStedelijk
iv
het
E^er
seum
rouds-hrijveß is mede ouderteekeud liet, werk moeten zetten.
Het
een aantal vrij donker. door
ütükke Z^n'
.Thercse van Duyl-Schwartze, J. A.
Reeds moei er oen aardig bedrag bijcte -1-61*- -**-*11 l*0!-"-*1- -*a
I* Qet m
*>oed
Simons-Mees,
vau
de „Deutsche Volksfestspicle". Velen te»>Th.
S.
J.
voor
Berckel,
Bon»
d«ise co]] 0 dus afwachteu. Maar dau geeft- berg Wilson, Henri Graanboom, Ed. Men»
kendo a, fonds perdu. Honderden en no
vai*. onzen vealzijdigen stadhonderden meldden zich voor liet lidman
Senoot
des de Leon, Frans Mijnssen, Herman Robenke*e jarell zulk een merk*-t_rdi. e
H. C. J. Roelvink, mr. Paul van tegen een jaarlijksche bijdrage van 5 Mark.
bers,
V°rZame^n" *-unst b*J elkaar kreeg, Sonsbeeck, mr. dr. C. A. Vaillant.
Welk gold zijn rente wel opbrengt, waar voor
°°*» ero t Seuot- En een genot
nieu in
niet-leden do plaatsen van IJ, 1 en \ mark, ,'J,
dat
fc-usea
2 en 1 mrak moeten kosten.
v*rwac--'-. V'.le en wel de merkHet Bembrandttlieater gaat nu ook
Zoo lang elko groote _tad niet zijn eigen
zooals
men
schetsen,
stukkeu
zijn
voorstellingen geven van De kuisclie Su-* in 11 niUS6um zelden vindt. Maar
..theater der 5000" heeft, d.w.z. een eigen
zanna, de operette van Jean Gilbert, met troep, zullen in de verschillende steden jaar-Breitner, Witsen, Isaac Is- Antoinette
lijks 5 a 6 voorstellingen gegeven worden.
i-aëls. E U
Sohns
de
J. Mareenig'6 " 611w*e z*cl» herinnert hoe Brei tner tin S. Heuckerothin als titelrollen
Er wordt niet alleen gerekend op het idealisdirigent.
Zdterdag
g€*e^en schitterde op een schetvan rijken, middenstand en arbeiders, ook
me
a.s. de eerste opvoering.
op de medewerking van kunstenaar.. Beinhardt
iv Arti' begriJPfc
Veel ni
**-*ei' kan ziju bij deze twaalf
met zijn groote schare véél doen. Doch hij
----■eitnej.001!,.
Geeu wouder
zoo schrijft ons een in kan
* -.-e die' Korte Prinsengracht. De
heeft in Berlijn toch altijd nog zijn beide theahuj-gjj &811
muziek belangstellend lezer
dat de Itali- ters. En nu droomt hij van de hulp, die Ernst
de Sr'acJlt
11 meer "af"* dan
zanger Tamini goed het Duitsch von Possart, Adele Sandrock, Fordinand Bonn
aansche
(?)
at *s ket vooral wat van -ii** stuk
sch
Tamini is een nom de guerre" hem zullen schenken. Kunstenaars, thans niet
maa
kt, maar overigens is hier uitspreekt:
Hasselbauin,
e f. S prac
voor
uit Elberfeld, die aan door een engagement gebonden.
kijk op een AmsterHij droomt van andere kunstenaars, die zoon
*lti.0
f
bankinstellingen
Duitsche
werkzaam is gepleet =1 S- s _ericht zoo groot, zoo com- wreest. Ook was hij, naar mij vernemen, groot salaris hebben, dat zij niet alleen ideaal
Poortje 1U WBli». schilderij ook. Het Beurs- een tijdlang Duitsch officier» Zij moeder kunnen spelen en denken, doch ook handelen.
Of deze droom vervuld zal worden ?
leg
maas*'>
meer dan een aan- was een Italiaansche.
van «^enigoll afstand en het
Toch is het noodig, dat Ue ..Deutsche VolksKt".Reree U
festepielo" zieli zooveel mogelijk los maken van
dit oude s'adsdeel:
"vat
Pracn%
De Haagsche Opera.
Reinhardt's ensemble. Hij, de groote Max, zal
poort i as<;er'' ge u hier niet chter die
Haagsche.
de
heeft,
Baad
bepaald
Nu
dat
toch al veel van zijn Berl\jn_cheu. tijd moeten
d rosse visie van den Dam
"tiet tran
Koninklijke
de
Schouwburg
eerst
31
Maart
offeren. En het zou heel jammer ziju, wanneer
paarden ; de straat niet do drentedoor deze voorstellingen, het peil, waarop een
1912 zal gesloten worden, zal worden voorvea enfak r'e*Btneiden 1 maar even aangege- gesteld
nog loopende overeenkomst te Deutsches Theater en Kammerspiele staan, zou
de
de gracht. reeds ceu sterk, mooi geheel;*
zakken.
tot 1 April 1912, met dit verSc*I*jnlijt f nt > °P bet Bickerseiland vvaar- verlengen
'Trouwens voor elke stad een eigen onsvmble,
schil, dat aan den heer Van Bylevelt in dat gedrild
door Reinhardt, zou het ware zijn.
droefgeestige van het som- tooneeljaar
alleen,
zal worden
und tee-trinken", zegt de Duit„Abwarten
Wl sterk a . et vallen vau den avond opgedragen, vermitsde dedirectie
heeir Lefèbre met sèher, of het zoo ver komt.
u
°Pdri"geud.
_U
de tegenwoordige overeeni
ziin
Thans is er ernst gemaakt met de Duitsclio
J" ac vijf groote stukkeu. Daarbij deu afloop van
kon
leil
komst
1
Mei
a.s.
uit
de
op
directie
wenscht
En de naam ReinVolksfeest-voorstellingen.
auc*ere, kleinere stukjes, ook een
P-ar acj Xa
waarborgt voldoenden geestdrift,
haidt
alleen
to
treden.
*re--en, waarvan een met een wit
Paard
dat liet plan wel gelukken Sal,
mco* is ook een krabbel van
eea ris
Kunstnijverheid.
Museum
van
' a;m elkaar gehaakte
anueu
Om oven op de Oedipus-voor.tellingen in
" ,de
De tentoonstelling van oude kleeder- Berlijn
u do vr,° nancl onder den
terug te komeii.
' 80*1 weergegeven houding, drachten, die in het Museum van KunstnijDe grooto „men" vertelt, dat iedero voor°°k ee n
verheid te Haarlem wordt voorbereid, bestelling een recette geeft van 20,000 M., dat
van t€gen een brug °P looft belangrijk te worden.
Beeds
werd
ecu
'
per
avond aan Schumann betaald moet worden
*°a*rdeu * waarop de huizen met
ü
vrouwelijke, als uitkoopsom 12,000 Mark. Do winst zou dus
zijn. Paar Grepen verbazend sterk gedaan kern van Oud-Nederlandsche
kleederdrachten bijeengebracht eu werden nu na twaalf voorstellingen bedragen hebbeu
van vt»-,lteeü
de verschillende Europeesche volkskleo 12 x 8000 of 96,000 Mark. Waarvan dan bezijn er een paar oudere van
studies
dingeu eveneen. meerdere exemplaren ter kostigd zijn decors en costumes.. Een aöet
op het laud werkend, mooi> beschikking gesteld, terwijl om eene verge- win_tjo zal in elk geval wel overgebleven zijn.
Völ> kra
zonen van den Keizer, voorzcovcr ze in
Wc .k; iets verder gebracht,
,'»
lijking mogelijk te maken, ook drachten van of Alle
2
bij
Berlijn
Witsen's beste complete wer- ander werelddeelen vertegenwoordigd zul- bijgewoond. vertoeven, hebben een verteonïng
v ü beh
En zelfs de Keizerin verscheen ver°°k zoo geven zij ieder, die
tj?°rea'
bft
len zijn.
leden week in den circus. Zij ontbood Reins^g^De directeur van het museum doet ecu
om hem te zeggen, hoo mooi en indrukSaer
bi-i Breitaer en Witsen beroep op de medewerking van allen, drie hardt,
ga*t
"
zij het gevonden had.
t
wekkend
Slng deed ni llct °°k biJ Tiiaiiü
Keizer nu Reüihardfc ook eens de
Zou
de
of
v
cude
kleêderdrachten
onderdeelen
daar'
H «? vrxi3 er vier' werken ziju; zoo van in huu bezit hebben, om deze tijdelijk eer bewijzen ? Zöu de Keizer zich eens willen
een
bekenden voor genoemde tentooustelling af te staan. overtuigen, dat er in Berlijn nog.mooiere kunst
«jüllder n'eegcwijs,
n Wlcu -^üe»-- ecuweinig
genieten valt dan in r-ijn Königlicho Schauheel aarar
Pa
T
De goederen worden tegen brandschade te
spielhans" of in het Xeue Theater" waarvan
ilaagen,
bij Blommers, bij De verzekerd, terwijl voor een uiterst zorgvulwel een reserve-officier directeur is, doch da,t
■p^-studi' ls-7311eenw*en er ineen zeer -**61"*56
dige behandeling wordt ingestaan.
in de laatste jaren gedegradeerd is tot een
bijna
stukje
zware,
'arischklassiek voorbeeld van een tweede-rangs'
-En
Tijd
schouwburg.
De
verneemt,'
bijNaar
zal
het
er e6n Jozef lêl'aëls' ceu
eui
belsch
drama De verloren -roow van den
Van Jaan aj -6 e€u Eeer vroe g° schets priester-dichter W, Smulders, dab dezer daMaeterlfhcks sprookjesstuk l'Oieeau bleu
twee Mnuve's: liet, kijkje gen in tweed-.' uitgave verschijnt, door mek3 *l"
buit»
nu ook te Parijs iv het Theatre
gaat
lt-ort f , ,<k>or d*l open deur van den stal vrouw A. Wenr-ma-Klaassen, van de Kon.
onder do regio van Georgette Mae1-éjaue
dc zeer mooie > die Mauve Vereeniging Het Nederlaudsch
in terlinck-Leblanc. De muziek komt erbij, die
Tooneel,
v
er
,^an de V nlk drie tweo goede dingen van verschüleude steden van Noord- en Zuid- te Moskou heeft gediend, compositie van
zeegezichten van Louis
woiden voorgedragen. De eerste Saté.
ÖlS° Jurr„ »l' 11oderu werk; een merkwaar- Nederland
heeft plaats 1 Februari a.s. te
voordracht
En
enz.
Zwart,
Ook Al
Amsterdam.
Vogel heeft De
Volgens een bericht uit Petersburg aan
in een andere zaa], verloren coon, op zijn bert
de Vc ,°m UOS
répertoire
geplaatst.
"■*1- collec','^"
de Voss. Ztg. zullen de nagelaten geschrif11? van dezen mei'kwaardiUeat als . lexu'. «Iw schilderijen even knap
ten' van Tolstoj, die veel uitgebreider zijn
Het Theater der vijfduizend.
Uen
men aanvankelijk dacht, nog dit voorbet
schaakbord.
.-Dr. £ 1' °P deze
(Van onzen HeWjnschen correspondent.) -■■ dan in de meeste
Europeesche talen tege,heel
schilderijen
jaar
voor
""-tens wa jaar iv
B er lij n, 9 Januari,
lijk
verschijnen.
bruikleen gegeven. .
die
llcinkardt,
begin Xovember één enkele
Gio.
Oedipus voorstelling iv den circus aankondigde, heeft nu reeds een dozijn van dergelijke
In het dorpje Soudeilles iv het Fransche
verteoningen in Berlijn gegeven, en steeds departement Corrèze heeft de burgemeester
huis. Xii nog is bet voor een vermaard beeld van St. Martinus voor
van Eeden zijn' blijspel voereen uitverkocht
T Si*tdent »t r,k
mensc-b,
gewoon
een
zonder
theater connecties,
ls
eüteu
door Amsterdan-sche etueen entree biljet te veroveren -0,000 francs verkocht, zonder toestemming
bezwaarlijk
zéér
schoone kunsten.
°P.*'oeren, heeft de nit dezen
een der bespreek kassen, al begeeft* deze van den minister van
eea 001o 1 Sni+ liee^ereenigiug A. S. T. V. aan
mensch zich ook uren voor de officieele opening N_ar bet schijnt, heeft e_n afgevaardigde
k door studenten g.sclu-e- in do lange, geduldige file, Het opkooper-- daarbij zijn bemiddeling verkend.. __e koot*lft st-t VP
__u; la een Brus_ela___
da planken gehad.
-■ifilrin -Cü-_wt Soplïficles..„j-f
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WETENSCHAP.
Lezingen-Chantepie.
Meai verzoekt ons te berichten, dat de
lezingen^ van prof. P. D. Chantepie de la
naar thans is vastgesteld
Saussaya
plaats zullen heblxm op 7 en 21 Februari en
7 en 21 Maart. De,eerste dezer lezingen zul
dus niet op 24 Januari gehouden worden.

—

—

—

Een Greshoff-fonds.
Door de Ned. Natuurhistorische Vereeui
ging zal wordeu > opgericht ecu Greshoff
fonds. Tot leden van de commissie van beheer zijn, naast deu penningmeester, die
ambtshalve lid is, benoemd de heeren P.
J. J. Jonas vau 's Heer Arondskerke eu
prof. E. Verschaffelt, beiden te Amsterdam, die de benoeming aanvaard hebben.
De. rente van het fonds zal uitsluitend
besteed mogen ,worden ter bevordering van
natuur-historische studiën. De grondslag
van het fonds wordt gevormd door het'kapitaal aan de 'vereeniging vermaakt door
wijlen dr. M. : Greshoff.
(0. H. C.)
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Waa.ron<-ei'

Een aantal ingezetenen hebbeu tegen deu
burgemeester een .aanklacht- ingediend.- Uit
vrees voor ongeregeldheden is de poïit i
sterkt.'

Ostwald heeft op verzoek van Hafickel het
voorzitterschap van den Duitschen Mouistenbond op zich genomen..
Peary.

Peary heeft gisteren de commissie uit het
Represententenhuis, ingesteld om na te
gaan of zijn bewijzen dat hij wezenlijk, de
noordpool 'bereikt heeft, deugdelijk zijn, de
onbetwistbaarheid van zijn aanspraken op
itdekking duidelijk weten te maken.
Zoo wordt cle commandant dan toch schout-

bij-nacht.
Peary moest, om te komen tet wat hij beoogde wel eens over één nacht ijs gaa.u--_ct
Amerikaansche huis deed dat niet. Nu, heidoel was voor beiden niet. hetzelfde.

Stralingsdruk van het licht.
Vc. v. d. D. wordt het volgende
geschreven over de mechanische drukking,
die lichtaethergolven uitoefenen:
Ongeveer een veertig jaar geleden bewee.s oen
der grootste theoretische natuurkundigen,
Clerk Maxwell (1874), langs tlieoretischcn weg,
d.it een lichtstraal een mechanischen druk
uitoefeht, en hij berekende,.Jioe groot dio druk
moet wezen. Toen men door proeven later dien
druk aantoonde, werd werkelijk bijna hetzelfde
getal gevonden, dat Maxwell ongeveer een
halve eeuw vroeger had berekend. Maxwell
Jiad berekend, dat bij vollen Zonneschijn
do stralingsdruk van het zonnelicht per
vierk. c.M. is 1/23000 dyno (dyne is do
krachtseenheid, berekend naar de kracht, benoodigd. om'een massa van 1 gram een botve»,
gingssnelheid van 1 centimeter in de seconde
nledo te deelen). Toen P. Lebedcw 2ö jaren
later proefondervindelijk de Maxwellsche theorie bevestigde, vond hij ongeveer dezelfde bedragen.
J. H. Poyuting en Gery Barlow hebhen dit
vraagpunt in andere opzichten onderzocht, en
niet alleen nagegaan den invloed van den st.alingsdnik op 'he.t lichaam, dat do stralen ontvangt, maar ook op dat, hetwelk zo uitzendt.
Xiet. alleen het eerste ontvangt daardoor bewëgingsmomenten, maar ook het laatste, door
ecu soort van terugstootende werking. De werking dezer krachten werd nagegaan en klopte
vrijwel met bekende getallen,.
l)e stralingsdruk van liet licht der zon op
de aarde is zeer klein eu wordt door allerlei
grootere storingen onmejkbaar. Doelt ih do
j-planctarische ruimte, waar een luchtledig
is, beter dan men op aaide kan bekomen, kunhen de werkingen dier lunchten op kleine
lichanicii merkbaar wordon. Zoo berekende
Poyntiug, dat voor een kogel, welks straal liet
veertig biliióenste deel van den aardstraal is,
do druk der zonnestraling met de aantrekkingskracht der zon in evenwicht staat. Xog
kleiner kogels zullen door den lichtdruk weggoslingeid worden van de zon.
Doch ook voor grooter kogels is de werking
van den lichtdruk aanwezig. Poyntiug toontaan, dat oen kogel van 1 c.M. middellijn en
van de dichtheid onzer aarde, die op den afstand onzer aarde om de zon zou wentelen, tengevolge van het verschil iv stralendrukking
aan cien kant, naar de zon gekeerd, en den
anderen kant, een vertraging in do beweging
zou ondergaan. Dio vertraging moet weer ten
gevolge» bobben, dat een dergelijke kogel geen
■gesloten liaan kan blijven doorJoopen, maar do
zon steeds meer nadert in spiraallijnen en eindelijk," na 45 mill. jaren, op de zon zal vallen.
Als zulko op de zon vallende lichamen zijn
do versciiietend. stenen te beschouwen, die
zich op de zon verzamelen. Doch vanwaar
komen nog altijd de nieuwe vallende Eterren?
Voor dit vraagstuk staan wij stil.

In

Suikercongres te Socrabaja.
Het programma van het suikercongres. dat
op 23, 24 en 2. Maart te Soerabaja zal plaats
hebben, luidt als volgt:
Donderdag, 23 Maart: I. Het bomestingsvraagstuk bij de suikerrieteultuur.
a. De urgentie van grondonderzoek iv verband met het bemestingsvraagsttik (verhandeling). Praeadvies vau den heer B. Bokma
de Boer.
b. Bemesting: 1. welke meststoffen? (verhandeling). 2. de wijze van Toepassing (verhandeling). Praeadvies van den heer W. van
Deventer.
11. De selectie vau liet suikerriet en l;arc
beteekenis voor de praktijk (verhandeling).
Praeadviezen van de heereu: F. J. Tücker- mann, J. E. van der Stok en A. Xash.
Vrijdag, 21 Maart: 111. Kunstmatige tegenover natuurlijke trek in suikerfabrieken (verhandeling)»'Praeadvies van den lieer H. C.
Fabri.
IV.- Steomconsumptie in muscovado's en witsuiker-fabrieken: voordracht van den heer F.
W. Bolk.
V. Het tegenwoordige standpunt van de
fabrieatie-contróle (verhandeling).
Praeadviezen van cle heeren J. J. Hazewinkel eu J. S. de Haan.
Zaterdag, 25 Maart:
VI. Hydraulische druk bij het molenbedrijf
'

-

'-

(verhandeling).
Praeadviezen van cle heereu B. B. Lugten en

J. F. Gogelein.
VII. Do verschillende methodes tot bereiding van .superieure suikers:
a. uit ecu financieel oogpunt.
I>, uit een qualiteite-oogpunt
(verhandeling).
Praeadviezen van den heer J. J. Hazewinkel.
Tweede expeditie van dr. Deninger.
■In

een

buitengewone

bestuursvergadering

der Kon. Natuurkundige Vereeniging hield
gisteren dr. Deninger, een Duitscli geoloog,
een causerie over: De tweede expeditie naatde Molukkcn. r'
In deze expeditie zal de Frciburger hoogleeraar zijn geologische en anthropologisehe
onderzoekingen op de eilanden Ceram en Boeroe voortzetten, welke hij in het- jaar 1906

heeft aangevangen.

De geheelo tocht zal ongeveer twee jaren
Deninger deed in afwachting van
bet aankomen der door hom bestelde motorboot voorloopig een reis over Malakka en
kwam nu Ider om de boot, welko intusschen
was
gearriveerd, in ontvangst to .nemen.
Thans zai de reis naar de Molukken worden
aanvaard»
LBat. NicVLA

duren. Dr.

Tijdschriften
Vragen des Tijds.
ond-strijder voor .iet evenredig, kiesrecht,
mr. J. A. vah Gilse, draagt ii? Vrager,
Tijds l>ij tot het hernieuwen van de belangstelling
het vraagstuk der proportioneèie
vertegenwoordiging. De voordracht, in hel
begin vau het vorig jaar in een bijeenkomst
der Haagsche a-fdeeling van hot Aardrijkskundig Genootschap door den lieer J. C. Ramaer
gehouden en uitgegeven onder den titel : Religie
in- verband met politiek in Nederland, en het
opstel, dat mr. i)e Beaufort in De Gids van
Juli over do E. V. schreef,; gaven mr. Van
Gilse aanleiding tot dit opstel, dat hij besluit
met den raad: niet door het uitdenken van
allerlei onmogelijke en voor de groote. massa
-veel. te ingewikkeld, stelsels bij Jiet publiek
tegen liet evenredig ldesreeht tegenzin op te
wekken, maar naar_.het...voorbeeld. ook vau
den lieer Ramaer de openbare meening ie overtuigen van de ondeugdelijkheid ende onrechtvaardigheid van het kiesstelsel der volstrekte
meerderheid, dat zij reeds al te long ver-_ra-*eu
heeft.
Bij de wetsvpordracht „tot wijziging en aanvulling vün-dc bepaknaren in hotW... r. K.
omtrent de. X. V. v. K en v'ari do daarmede"samenhangende artikelen in dat wetboek eu
in het W. v. Str.". ontwerp dat een regeling
Jieoogt van een bedrijfsvorm, de naamlooze vennootschap dus, die liier te lande zeer populair
volgens mr. P. 'Ijeenk
is geworden, heeft
Willink —do regeering zicb ten ohreehte laten
leiden door zorg voor Jiet .peeuleerend publiek,
dat zijn geld toch kwijt raakt bij het spee
ren aan de Beurs, in buitenlandsche fondsen.
En voorden geldbelegger is
meent de schrijver
<le Xederlandsche X. V. .en onbete
nend terrein.
Wiens.belang dun bij de-wetgeving gi
i.l-' Wel,-dat van den vennoot in den wareu
zin van het woord, wiens hopen en vreezen
bloei en achteruitgang der onderneming vergozell, waarvan het kapitaal door meestal.sh
weinige familieleden ot vrienden is bijeengebracht. Hij wijst er dan op, dat d. redenen,
dio elders bestonden, om een onderscheiding
te maken en voor in kleinen kring ondernomen'
bedrijven andere regelen te stellen dan voorde
om publiek krediet vragend© naamlooze vennootschap, ook hier belioorden le leiden tot
tweeërlei recht. Het schijnt hem dan toe, dat
men op den goeden weg zou komen door fn het
hier te lande bestaande instituut der commanditaire vennootschap op aandcelen de positie van
dn hoofdelijk aansprakelijken .-_tnoot wat minder riskant temaken en deze verandering ,te doen
gepaard gaan met een beperkt overdrachtsrecht der aandeelen. Doch dit-vraagstuk eiseht
een afzonderlijke bespreking. Wat de schrijver in
dit opstel heeft willen aantoonen, is dat hier
"to lande, in minstens even sterke mate als elders, de behoefte bestaat aan een grooto vrijheid van inwendige organisatie voor de zeer
talrijke, onder het voorrecht van beperkte aansprakelijkheid levende vennootschappen, wier
behoeften thans bevrediging vinden in onze
zeer vrijzinnige .wettelijke bepalingen, doch dio
in dén druk leo men zoodra de wetgever dtvingend recht, óók ten aanzien van de inwendige
organisatie schept voor een paar honderd
naamlooze vennootschappen,, dio een beroep
doen op het publiek krediet en voor wie das
dwingend recht, misschien hier en daar nag
wherper dan deze ontwerper thans heeft geformuleerd, maar in elk geval een zeer scherpe
formuleering van aansprakelijkheid bij laakbaar Verzuim, voor do hand ligt.
bt, Zwakzinnigen doei mr. G. T. J, de Jongh
uitkomen' wat hij verwacht van het ingrijpen,
in de toekomst, van de in 1910 opgerichte „Cou.
tralo Vereeniging ter bcliurtiging van do belangen, van zwakzinnigen in Nederland" waar
het jtistitieelc zaken betreft.
De
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Tijd.
l)c Niciiirc Tijd -brengt ditmaal van W.
van Bavesteyu Jr. Een en andrr ovei de
lerland en
industrieole ontwilkeünn
bijdragen tot do Nederïandsche gc"'
ntraal i -/>._</ der
inspectie octr I.9'"'. door H. Spielonan;
van M. Martna ecu opstel over do proletarische vrouwenbeweging in Finland; het derde
artikel van F. v. d. Goes. getiteld: „Front*
icenschen" en Een bri
Qvack
door P. A. Pijnappel, naar aanleiding van de
publicatie., door Dojnela Nïeuwenhuis in zijn
..Van Christen tot Anarchist'- van een briefje,
op Pijnappel betrekking hebbend, hem, D. X.,
door prof. Quack geschreven.

De Nieuwe

■

Nieuwe Uitgaven.

Van lh Aarde

en,

haar Volken verscheen de

eerste maand-aflevering van den nieuwen jaar-

7

zielen bestaat, ziju er 1000 bij anderen geborgen. Op een adder alleeU zitten er 70 bij' elkander. Ten minste 900 moeten wij ondersteunen. Het getal te Poederoyen en te Aalst la
«».-"
Er "zijn dus omstreeks
1800 me:
brand, dekking en
kie*. ling
ls liet bij deze .opgave nog
noodig ;
dat' wij, hoc liefderijk 'raeii
*lp, nog altoos om
e blijven vragen."
■Schil .-re,
p gg.
noemden dag de ingenieur van den waterstaat
J. van den Toorn,
twee uur ep dien dag liep de Wa_ldjjk
te. Heesselt over een lengte van -100 nieter met
10 tot 20 duim over.
De iiood-hcemraad van den Tielerwaard, de
heer Verstegen.
ntal arbeiders bevonden zii 'n toen bij den lieer Van der Toorn.
Mest was er niet. cv al het materiaal,
verdere bekisting aangevoerd, werd een kwartier hooger bij het dorp Heesselt opgehouden,
; men tot beveiliging van dat punt ei
bruik van maakt e. teujgzamerhand werd de
overloop sterker en kwam tot -J0duim, waardoor de rivier zich over dit gedeelte van den
dijk naar binnen stortte. Weldra sloegen er
stukken uit do binnenglooiing en schoof oei
groot gedeelte van deze op twee plaatsen t<
gelijk weg. Hoogst gevaarlijk was op daß
oogenblik de toestand; een doorbraak wa»
bijna onvermijdelijk; het volk trok af en di
heeren Verstegen en Van dor Toorn bevonden
zich alleen op het zoo fel bedreigde punt; al
heviger en heviger stroomde liet. water over
'den dijk én zijn kruin nam in breedte aanhoudend »f. Dó nood-heemraad ep de ingenieur
stampten bossen _troo " tegen,. de.knain der
buitenglooiiiig en de losse | tuinen der kisting
aan, die door den ,
heel was uit-

.

;

Zij

'pen.

bezwoer, u het Si «rekkende volk Je.
blijven, doch
redden. Aan
\orst was hei
danken, dat 'het st]
voortgesleejite
takkebossclien de verlangde uitwerking hadden, en den overloop deden verminderen.
] waarin de
Ijzingwekkend n
nieur zich langer dan een uur moet bevonden hebben. Later, toen hij en de heer \
stegen weder een weinig 'op 'het water begonnen te winnen, voegden zich weder eenige personen bij hen; on toen de nood geweken was,
begon men mest aan te- veeren.
In de hofstede achter dit dijkvak gok
was alles op redding bedacht, en werd het
met geweld door het over den dijk stortende
water gedreven. Drie der zoons' uit de hofstede
zijn de eenige trouwe helpers geweest. De
moeder, eene weduwe, trok, toen de heer Vau
der Toorn daar aankwam na het behoud van
den dijk, lmre kousen uit, om ze dien ambtenaar te geven. De laarzen waren hem volgeloopen, zoodat, toen hij even uit het water
een paar bossen _troo stond, allos bevroor:
laars, kous en voet aan elkander. Aandoenlijk
was het tooneel, toon de zcon de? huizes, vin
den heer Van der Toorn de Blijde mare vernomen hebbendo dat do dijk voorloopig behouden was, liem in verrukking omhelsde, om
hem zijne erkentelijkheid te betuigen.
Drie dagen en drie nachten was hij ontbroken aan den arbeid.
Vermist.

De commissaris van politie te Haarlem verzoekt nanlens den vader bekend gemaakt
worden met de verblijfplaats van diens zoon
Jaeob Gompcrts, geboren te Haarlem 10 December 18S8, ongehuwd, die 13 December j.l.
do ouderlijke woning lieeft verlaten om zich
voor _aken naar Botterdam te begeven, doch
niet is teruggekeerd en niets meer van
heeft doen hooren, zoodat vermoed wordt
hem een ongeluk is overkomen.
Signalement : lang ongeveer 1..65 M.
gestalte, „ce-r donker hoofdhaar en dito
opgestreken knevel.
-'.onder baard, bruine
n, t-mai"c id_,
laatsklcur, betre
loepen
neer, aan dé
schouders min of merechterzijde van den hals een lit teeken en een
tweede litteeken onder de rechterzijde van
kin, „preekt met Duitschen tongval, gekleed
donkergrijze diagonaal winterias
met
zwarten fluwe»
rt-rood-wit
blokte voering, onder de overjas een witte zijden
dn«. donkergrijs) gestreept colbert eostuum, d<
colbertjas met twee rijen donkergrijze knoopen
en zwarite iioord
met g;-i,jze das (zelistrikker), wit Engelsch hemd
met plooitjes met zwart garen gemerkt J. G.,
zwarte rijgschoenen.. Jaeger bon-trok. onderbroek ou sokken, alle. gemerkt J. G.. zw.
stijve faiitaisiiehoed. aan den middelsten vinger der linkerhand eer. gladde gonden ring
mot zwarten steen; hij Jiad bij. z
lveren
heeren remontoirhorlogo v.ajraan
platina horlogeketthig van breede en korte
schakels eu een gouden medaillon waarin
portretten zijner ouder», een zwarte portefeuille, waarin vermoedelijk Nederlandse-, bank:eidwaarpapier en misschien ook Zv
dig papier, een zwart lederen jiortemonnaae,
een zwart lederen sigarenkoker. uwarte zijden
paraphtie met bruinen stok en omgebogen knop
en een pakje omwikkeld met zwart zeildoek er
breed zwart veterband. inhoudende mon
witte kant, -zijden zakdoeken eu fijn dames-

gang. Voor don lezer, die het tijdschrift als
weekblad ontvangt, bevat dit maandschrift
niets nieuws: hij vindt er in terug wat de
Dei-euiber-uf leveringen hem week na week
boden. In zekeren zin ligt hierin echter juist
hetgeen do niaandaflevering vóór heeft bij de
weekbladen: men komt met zijn lectuur achteraan, wanneer men' in Januari pas leest wat
anderen in December reeds onder de oogen kregen, maar de kans is dan ook groot, dat nieu flanch
langere opstellen in hun geheel ontvangt. Zoo
Ondankbaar
brengt, deze niaandaflevering ui eens het verAi-üiur Heinrieh, stuurman te AniWerjx.l,
haal van mr. Lorentz over zijn tocht naar de
te Dordrecht aan den wal. Goeeeuwige sneeuw van Xietiw-Gninea, eu heeft stond platzak
nam
mon hem op aau boord van de
dertieren
dus het tijdschrift- ook in dezen vorm zijn
vraehtboot De Vereeniging. waarmee hij naar
aantrekkelijkheid.
Zalt-Bommol reisde om valn' daar. de reis te
naar "s-Hertogenboseh : voort te zetten.
voet
prof.
gisteren
De
door
dl. Jun te Winkel,
Op
de boot stal hij een zilveren horloge. Ter
als reetpr-magni ficus der Amsterdamsche Uniwerd hij heden-te Tiel in bet
zako
daarvan
herdenkingter
van
den dies natalis
versiteit,
van-bewaring
ongesloten.
huis
Dr,
gehouden rede over
wetenschap der schoonheidtgfiwaaricordingen ,is-bij de Erven F. Bohn
Branden
te Haarlem in druk verschenen.
Aan den Amstei, nabij ue Amsterdamse]-?
in de gemeente Ouder, Gedenkboek
van den liisu. Zuidergasfabriek,
Amstel, zijn gisteren twee houten vroonhuisjes
risch-Allegorischen optocht, Amafgebrand.
sterdam- 30 Mei '1910.
Uitgave van Emrik en Biuger
te Haarlem.
Reeds vroeger werd het voornemen vau dé
firma Emrik en Binger aangekondigd om een
De directeur van het postkantoor te Amgedenkboek van den Historisch-Allegorischcn sterdam maakt bekend, dat op Woensdag den
optocht, die'hier op 30 Mei ter gelegenheid Hen Januari a-s. met het stoomschip Fnsvan het eerste bezoek vanprinses Juliaua aan ia" van de Koninklijke Hollandsche Llovd,
Amsterdam werd gehouden, het licht te doen brievenmalen- zullen worden verzonden naa:
zien.
Bio do Janeiro, Santos, Montevideo en BueHet gedenkboek, datonbuighenen, nos-Ayres.
bevat iv oen door Th. Molkenboer, den artisIn dezt» zonding zullen alleent worden opgetieken leid.-:- van den optochf. versierde porte- nomen de stekken, welke Zijn voorzien van eene
feuille, een zestigtal roer geslaagde lichtdruk- aanwijzing-.
Per stoomschip Fri_ia.'".
ken, afbeeldende de verschillende hoofdperDe laatste boislichting aas. het hoofdpostsonen, hoofdgroepen en do zegewagens. Men kantoor z.ij <:_se_ieden ten 9 u. 40 m. 's nsorzal zich herinneren dat dezo optocht een beeld geus, terwijl aax-geteekende s-tukken ter vergaf vau-de voorvaderen onzer Koningin, van zending worden aangenomen, tot 9u. 20 si.
's morgens.
Willem den Rijke tot koning Willem I toe.
J>e portefeuille, waarin de photo-drukk.n " Met genoo ad stooniscJiip _i;ll_n tevens postworden bijeengehouden, bevat op het titelplat pakketten orden verzonden naar Portugal en
de bekende teekeningon, dio ook in den, offi- Argentinië, welke tot den. vorigen dag 9 uur
's avonds kunnen worden aangeboden.
eieelen feestwijzer wiiren afgedrukt. I
is keurig uitgevoerd.

POSTERIJEN EN TELEGRAFIE.

GEMENGDE
BERICHTEN.
heiin-ncring

—

ZEE- EN LANDMACHT.

De kapitein M. C de Boer-van het
10e reg. infanterie, teerling van het 2e studieaan drocre dagen.
liiii
wordt vati
jaar der Hoogere Krijgeschool
Men schrijft'ons uit" Tiel:
gedetacheerd
.i.s.
bi* het
October
1 Mei—l
Heden is het 50 jaren geleden, dat een tijdhuzaren to Ede.
reg.
le
perk van watersnood voor Tielerwaard, BomX)e 2e luitenant !.. Kuiper vau het
melerwaard en Maas en Waal aanbrak, dat 5e regiment
infanterie te Bergen-op-Zoom is
met den rampvollen doorbraak te Leeuwen in overgeplaatst, bij
hei. te i<e g. huzaren te
Februari 1861 eindigde.
Deventer.
Januari,
0
het,water
Voor de stad bereikte
_Ik» tweede
L. C. van Dn uvolgens do TieUche Crt. van die dagen, de ren van het le luitenant
11e
bat.,
regiment
waarbij
infanterie.
stand,
8
een
M:,
hoogte
van
ongekendo
is met ingang van 1 Februari a.j.
tet
benoemd
het water te Varik pn te HeesseJt 3 voet boven
er voer speciale diensten.
spoel-,
den kruin van den dijk stond. To Brakel
op den dijk
den 16'huizen weg en werden er
geschoven. In den nacht vau 8 op 4 Januari
waren er aldaar reeds 23 verzonken. De prediden toestand aldus:
kant aldaar beschrijft
, V-p ?____ »«m_»nt_. Velke Utt, 1111111 UfiÜ-

.
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In de

Mijnbouwafdeeling had nogal
fevendigen handel plaats. Ketahoens werden
coor de preferente aandeeleu opnieuw aanmerkelijk hooger gezocht, terwijl verder
voor Paleleh's, met tamelijk levendige vraag
op hoogere ko_r_en bestond. Gloemboeks
kw akker.
De Oliemarkt had een va_t en opgewekt
"verloop. De hoofdaandacht concentreerde
_rich andermaal op Geconsalideerde, die willig en op Orions die vast waren; zooals
steeds bestond in sympathie hiermede ook
voor de andere soorten meerdere belangstelling en konden o.a. Dordtsche, Koninklijke en Perlakken van de gunstige
houding der voornoemde fondsen aanmerkelijk mêe profiteeren.

Het slot was vast en ca. op de hoogste
Tabakken .verlaten en over'htt algemeeu
koersen van den dag. De vast© stemming iets zwakker. Amsterdam I>angk_ts, Dcli
voor olie's eu mee rsgeciaal voor GeconsoMaatschappij, Sencmbalv.. Amsterdam Delideerde, staat in verband met de gunstige ü's- e. a. sluiten aangeboden en op iets
Aldaar zijn geruchten iu'omloop, volgens
welke de Steel plannen zou koesteren om
tot een uitgifte van nieuwe aandeeleu over
te gaan, in verband met den. aankoop van
nieuwe terreineu, van welk gerucht wij onder alle voorbehoud melding maken.
Rubberv»-aarden stil, doch tamelijk vast.
Ai-isterdamii-era konden zich op «eenige
vraas; «edeeltelijk herstell^i.
Voor Nederïandsche Kubbers en eenige
andere soorten bestond geringe vraag op
vorige koersen. Het slot voor Rubbers, speciaal voor Amsterdammers, was vaat.

der

vereenigingvoor den Effectenhandel.
AMSTERDAM 10 JANUARI 1911.
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ALGEMEEN HANDELSBLAJD

AVONDBLAD.
I___Vle Blad.
SuriaamscheBrievn.
XXXXIV.

Men

PARAMARIBO, 24 Dec. 1910.
Staking der bacovencuituur?
heeft wel eens beweerd, dat in Su-

riname een onverbeterlijk optim i s me
«Pidemisch heerscht.
Ik kan u het tegendeel verzekeren. De
" aat-te jaren kost het moeite, in Suriname
liet te vervallen tot een zwartgallig pessiDe reeks van tegenslagen, die de
kolonie de laatste jaren heeft getroffen,
jtèeft de stemming down gemaakt. Velen
«ebben alle vertrouwen in zich zelf ca in de
wTïorast der kolonie verloren. Men weet

misme.

wat er van worden moet.
f!et
°aa-'

Hoewel dank-

voor den ruimen steun van het Moede laatste jareu, zijn er die meenen
|erland
? a . Nederland
onmachtig gebleken is de kouit haar verval op te heffen. Zij zou*n *»e hulp van Amerika
in de eerste
Plaats van Amerikaansch kapitaal
wil. n troepen, en meenen dat men zou kunbeginnen met aan de United Fruit
mpany de bacovenplantages ter overam. aau te bieden, indien de Nederland-

—

—

£?a

Regeering bij
severderen

haar voornemen blijft
steun aan die cultuur te ont-

r"

houden.
Misschien is, bij ontvangst van dit schrij-

cn. de beslissing

in de Staten-Generaal
«cd. gevallen. Misschien ook is de eindbessing jn za jje de bacovencultuur nog aangehouden. Want op ontvangst van het telegram vau Minister De Waal
Malefijt (zijn
pornemen aankondigend om aan
de Tweede
voor te stellen de cultuur te stamen van a**e kanten in Suriname
an -le
fc wei"k getogen, om, zoo mogelijk, die
«t-Jri
_n
"_" te voorkomen. De Gouverneur heeft
nttuddellijk in een telegram aan don MiÜa etaking ontraden,
ernstig waarSe*
VOOr de Sevo*§e*** Men vermoedt,
datUWen(i
&>. wordt het voorstel van den Minister
"ogenomen, Gouverneur Fock ontslag zal
n i&a'r tij dan niet langer de verant,„*P,
'
°ordehjkheid
van het bestuur iv Suriame zal wensehen te dragen.
Inderdaad
a die staking het bestuur voor
een imPasse steUen. Algemeen is men hier van
*wdee1, dat die staking een ramp zou zijn
de kolonie. Daarom hebben tal van
«rporaties- en personen van hier de
week telegrammen gezonden afsreaan
eede ,Kamer' om'te*- arm■
de staking der 'bacovencultuur te

£amer

"

__?!*' ,en TT
QOem slecht6: de Vereeniging
vt*i in' Grooten
Landbouw in Suriname,

de^s

"
UlaamsicnB
Comrai-sio van Advies in
ten °e bacov«nculfcll,Jr ' de Koloniale Stevan Koophandel en Fabrieken deKamer
voorgangers van de Evangelische
Bj-qlj
gemeente "en de R--Kat'"- Missie in
Sl-rin
gejjjj?llls- Ook de pers zond, ditmaal eenstQer ' ecu telegram aau de Tweede Ka-

zak6

r.6

"Vlocht °P ie
antwoord
w-°rden
»prak

eSranmwa een negatief
ontvangen, dan is er
0
dig^eö jaa het zenden-van drie afgevaarkolonie, om aare belangen in
VÖOr
te draEfé» bij de bevoegde
lachte,,

KederlanJ*'
1

van dit al doet men ui. i.
laken wegens
den
M*nist«r
jes t_best'
-*-k zeg dit niet-°om witte voetm\ den Minister. Na mijn
briéf (van ®u
ling v ü -s November j.1.) over de regearöbten ver'oven enz. voor Surinaamsche

Ulf'-.

to

?jn

keu te u°? za' men mij wel niet verdenhet bel»-1°joreti tot de bewonderaars vau
billiikhei1 keer»m De Waal Maletijt. De
erkennen, dat
ecnt'er
het besl -Sebiedt
11

*"

den Minister in zake de

Van

.Ulir volkomen begrijpelijk
e°?UmiSB,- -ln

t.r

is. De

Nederland, die den Minister
adv*es diende (bestaande uit

j-aj^g

VV* T. Cremer,
puJvenheere
' V,an Romburgh
AVeöfj
n

J. van Vollenhoen F. A. F. C.
dan aL i? moeilijk andere adviseeren
subsidi<> voor die cultuur te sta-te ö
Di
°P de e 6 is natuurlijk afgegaan
11. met de bacovencultuur in
dllsver opgedaan, een ervawaarlijk niet aanmoedigt tot

.

wli^
v°ortze^

der bacovenculJ^d.r*vaardigheden
1? Uw blad geregeld vrij trouw
"ledeg^
kan daarom thans vólr
staan mi
de
als volgt in
eiladuitkomsten
*nikel e J
samen te vatten :
V°*gen°ordeil
d?D

t-üur

t

***

hien, ([*

oorspronkelijken opzet zou
subsidie van
ax -n_unmeiltsWeSe te verleenen tot een
'*! drie -1 Van dr*e kwart millioen gulden,
Üïd eeß oPPervla-»t* van 3000
i 'A-

Souven,* 3an de .*lan,:a_el
,bac°ven in
«ebbentui. 9*.
rach
In nlg ts
fc at

winstgevende cultuur

*t-

v"an drie kwart millioen bekacocvenÊchuld
der plantages
Us ón
*i
6er tweo mülioen «uiden, terP._e.
*-- a ,van ««" winstgevende cultuur,
nie
tlvn
heeft dan velden, waarop de
"C-Vejj
ag
*-*.iv uit tG sterven ten geVf>'.e d.. vf

.

l

in*mas!k>kte*
_P>^rtei;cultuur beteekent dus
dit
ÜBl der
Sf,laff<s^eub-ik
allereerst het opnieuw ver00.

aïl £eld

■>i

otti

do

velden

_»

_or_lan-

Het gedenkteeken.
door
Eva, Gravin von Bandissin.

1Slot.)
over 't oude gedeellas zij
W beksnde
geb'jna
vergeten
htea*«voor
>
vngen w
Seest "epen : de nakomenos altiid ln dienst van de
rrih- e
ol"geji
onder heu mocht
* of
'l. het 7; tamtlie-, of zooals rij het noem'6h
eeils broeken. Er wa«Itiid _' ma"Srai'
Schen dio uit louter eerbied
na-e,°
a ' dau de familie van de
Z6lf~E"
oot voor dat geval
li*,o**- Öi'zoiT_ .' dat aII« ■> ordo was.
iri*,!' dafc ri- maar dadl}ö*ar heJ''geveej.
*rat'
„i»g,
eu aan haar japon
°
<"
„„
!.ïat
nam.
hoeveel
meter sliner
het
°ok ali ggWarea v°or tet hek
eens opgeschilderd moeten
T_
zij mer> dat rij dat vergeten had !
I- g
eenige moeite de steile heiwas
T
onl, geklauterd, zorgvuldig haar
d wan* van alle kanten
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ten, ditmaal met een bacove-variëteit, de
Congo, die op grond van langdurige proefnemingen onvatbaar wordt geacht voor de
Panamaziekte. "Wel zijn eenige maanden geleden enkele sporadische gevallen van dio
ziekte in Congo-planten geconstateerd, doch
dat ziju met recht uitzonderingen geweest
die den regel bevestigen; als geheel heeft
de Congo schitterend hare reputatie gehandhaafd van onvatbaar te zijn voor de
Panama-ziekte. Nog dezer dagen overtuigde ik mij door een bezoek aan Dordrecht,
dat de stand der planten in de Congo-kweekerij zoo gunstig is als men kan wensehen.
Ook een wortelverschijnsel, dat een oogenblik de aandacht trok door het afsterven
van eenige tientallen planten, is gebleken
geheel van localen, tijdelijken aard te zijn.
Uit een cültuuroogpunt is er dus geen
enkele reden om thans te staken. Integendeel staan de kansen gunstiger dan ooit,
daar nu ook proefondervindelijk gebleken
is, dat de Congo-plant een uitstekenden tros
geeft, oen hoog qualiteits-percentage bezit,
en geen moeilijkheden voor export oplevert.
De commissie in Nederland heeft echter
rekening gehouden met het zekere van
de ondervonden teleurstellingen en het
onzekere van de toekomst, en daarom
ontraden verder geld te steken in een cultuur die den indruk maakt van een zinkput. Volkomen begrijpelijk. Van een zakenstandpunt moet het onverantwoordelijk
sehijuen, nog meer geld te steken in een
onderneming die niet anders dan tegen-

vallers heeft opgeleverd. Tegenvallers wat
betreft de uitgaven, meer nog wat betreft
de opbrengst per H.A., den gemiddelden
prijs per bos, het verloop der ziekten enz.
Toch moet erkend, dat al dio tegenvallers
in hoofdzaak teruggebracht kunuen worden
tot twee oorzaken : de Panamaziekte en de
onbekendheid der planters met de eischen
eener rationeele cultuur voor export.
Wat het laatste aangaat, mag men aannemen, dat, na veel 6trijd en meeningsverschil, de planters, thans vrijwel met die
eischen op de hoogte zullen zijn. Ook de
Panamaziekte heeft, dank zij de nieuwgekozen variëteit, baar verontrustend karakter verloreu. Zoodat de twee hoofdoorzaken van mislukking thans als verdwenen
kunnen wordeu beschouwd.
Het heerseben van eon zoo ernstige ziekte
iv de cultuur is natuurlijk ook van invloed
geweest op de verkregen opbrengst per H.A.
Onder normale omstandigheden zal die opbrengst ongetwijfeld hooger zijn, terwijl
dan pok door een beter qualiteits-percentage de per bos te betalen prijs hooger kan
worden.
Ik voor mij geloof dan ook, dat het voorbarig is, op grond der ondervonden teleur-tellingen, de meening uit to spreken, dat
de bacovencultuur, ook onder normale omstandigheden, niet loonend zal ziju in Suriname. Het is niet duidelijk, waarom Suriname in dat opzicht zou moeten achterstaan bij landen als Jamaica, Costa Rica,
Panamaj Nicaragua, enz. waar over 't geheel de arbeidskrachten niet goedkooper ziju
en de cultuur met groot voordeel wordt

Door de bacovencultuur zijn verscheidene
plantages iv stand cebleven, die anders, ten
gevolge der cacao-crisis, verlaten zouden
zijn geworden. Indirect was aldaar de bacovencultuur oorzaak, dat de cacao-cultuur
dank zij de
staande bleef, welke cultuur
bestrijding
methode
tot
der
uitgevonden
krullotenziekte goede kans heeft opnieuw
rendabel te worden gemaakt. Op verscheidene bacovenplantages zijn de ''■■■atste jaren veelbelovende rubber-aanplantingen
aangebracht. Bij staking der bacovencultuur
zullen die plantages wederom aan verwaarloozing en ten slotte misschien vernietiging
wordeu prijsgegeven. Wat de economische
gevolgen daarvan zijn, heeft de caeao-crisis
ons leeren beseffen. Handel en scheepvaart
kwijnden, het aantal broodeloozen in den
middenstand nam hand over haud toe, de
opbrengst der koloniale middelen daalde

—

bond.

„Genavond, mevrouw",

—

zeide Klaas, ver-

zijn wijsvinger aan zijn [>et
brengend. „Aardig, dat u hier eens komt
kijken! Wij maken het een beetje mooi voor
trouwelijk

morgen."

De vrouw van den consul kon eerst vau
ergernis geen woorden vinden. Daar zag zij
een „armeluisgraf" voor zich, met oesterschelpen om de zerken heen; in het midden
op de zerk van den oudsten stamvader verhief zich een heuveltje van tufsteen, met
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schrikbarend. Uit alles bleek dat door de
landbouwcrisis de hartader der kolonie was
getroffen. Toen, dank zij de baoovencultuur, de landbouw herleefde, was de terugslag verrassend. De opbrengst der koloniale
middelen heeft de laatste jaren de ramingen overschreden. Ook dit jaar is dat weder
met nagenoeg alle middelen het r-eval. De
invoer. van 4000 immigranten ten behoeve
der bacovencultuur, komt natuurlijk aan de
opbrengst der invoerrechten ten goede, en
heeft ons weder een stapje nader j?obracht
tot de oplossing van het nog steeds nijpend
bevolkingsvraagstuk. Door staking der bacovencultuur zal ook dit voordeel weder verloren gaan. Erger nog. Er zijn ondernemingen, die, zoodra het subsidie ophoudt,
de week daarna niet in staat zijn het arbeidsloon aau de immigranten uit te betalen. Het Gouvernement is
door de betreffende tractaten met Brit sch-' en Nederverantwoordelijk voor de
landsch-Indië
uitbetaling der bij contract bedongen arbeidsloonen. Het zal dus moeten bijspringen. Dit alleen zal, naar men berekent, bij
staking der bacovencultuur, het Gouverne-

—

—

ment een half millioen kosten.
Zoo zou men kunnen voortgaan, en bijv.
er op wijzen, dat bij staking der cultuur
ook de groote sommen verloren gaan, dio
besteed zijn om 3000 H.A. land te ontbosschen en plantklaar te maken.
Ik hoop echter, dat het vorenstaande voldoende is, om eenig idee te geven, welke
ingrijpende gevolgen de staking der bacovencultuur zou hebben. Men moet de toestanden in de kolonie de laatste jarsn van
nabij hebben gadegeslagen, om te beseffen
welke belangen oo dit oogenblik samenhangen met het voortbestaan der bacovencultuur. Het is den Minister, noch der commissie die hem adviseerde, teu kwade te
duiden dat »j het juiste inzicht daarvan
misten. Maar het zou in het welbegrepen
belang der kolonie te betreuren zijn, indien
de Minister in zijn voornemen volhardde.

ONZE WEST.
Surin. bladen van 20—24 December

De bacoven-cuituur.
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In ecu den _2__ Dec. 1.1. gehouden vergadering van den grooten landbouw deelde de voorzitter mede, dat het bestuur der vereeniging
had gemeend een telegram te moeten zenden
van de Tweede Kamer om de staking ïe ontraden.
Het bestuur had geen gelegenheid ter zake
vooraf overleg te plegen met de leden, doch
vertrouwde. in hun geest te hebben gehandeld.
Daarop verklaarde spreker verder, dat staking der bacovencultuur op dit oogenblik een
ramp zou zijn voor de geheelo kolonie en vroeg
en verkreeg machtiging om, indien eventueel
een tweede-ongunstig telegram van den Minister mocht worden ontvangen, te mogen handelen naar omstandigheden.
Ook den voorzitter dor commissie vaü advies,
den beer Van Dien, werd door de vergadering
zulk oon machtiging verleend.
Do West" vernam verder nog, dat er ernstig sprako was v;m het zenden eener delegatie
va-u Suriname naar Nederland* om do gestelde
uitgeoefend.
uia-hten hier te overtuigen van de _e>odi_tDoch zelf. de meest pessimist gestemden
-,volgen die het staken dor cultuur op dit
geven toe, dat in ieder geval de bacoven- oogenblik voor de kolonie zou hebben.
cultuur hare kosten ongeveer kan dekken.
En waar uu die cultuur de eerste drie jareu
koloniale Staten.
gepaard kan gaa.n met tusscheucultuur vau
Door eleu gouverhenr werd ééne ontwerpstapelgewassen als cacao, rubber en. kof f ie, verordening ingediend tot nadere aanvulling
daar volgt hieruit, dat de bacovencultuur ran de pensioensver^irdening, in verband met
■e-ring op 1 elezer v.
de gelegenheid geeft om nagenoeg zonder
vet,
veraanplantingen
te
kosten uitgestrekte
Het geldt hier de fictieve voorschotten vóór
krijgeu van waardevolle, stapelproducten.
teu behoave \
«duwen- en
stortingen
Het groote bezwaar voor dien aanplant van
te bepalen,
verdwijnen
nfonde
te
en
doen
stapel gewassen was tot dusverre steeds, dat elat dio stortingen kunnen plaats hebben door
men jarenlang moesfc wachten om opbrenginhouding van 7.5 % van het tractemeut.
sten te verkrijgen. Nu heeft men in de bacVan deze gelegenheid is tevens gebruik geovencultuur voor export een middel gevon- maakt om vast te stellen binnen welken tijd
den, waardoor men reeds na het eerste jaar een zoneJer pensioen deu dienst verlatend ambdat hij zijne na te laten
rendement verkrijgt,, en nog wel een rende- tenaar kan eïoeu blijkeu, aanspraak
weduwe
en
kindereu
e>p pensioen
ment voldoende om alle uitgaven der
wenscht
to
doen
behouden.
In
plaats
van
onderneming te dekken.
Indien de betaling ineons niet binnen eéu
zoon cultuur priJß te geven, moet zij m.i. jaar
na bet ontslag heeft plaats gehad, of het
worden bevorderd en toegejuicht als een bedrag van een der termijnen niet binnen drie
krachtig middel tot uitbreiding van den maanden na den verschijndatum in de Kologrooten landbouw, den hoeksteen onzer koniale Kas is gestort, verve.lt het récht op het
Verzekerd we-duwen- en weeaenpensic.n, zonder
loniale maatschappij.
Concludeerende kan ik mijn meening al- dat de betrokkene in gebreke gesteld is.
dus samenvatten : hoewel uit een finane.ntwerp-verordeuing tot. wijziging
cieel oogpunt het advies om het subsidie vanIn deeene
onderwijsverordening
is voorgesteld de
stoppen,
begrij- ge'egenheid om examen te doen
voor de bacovencultuur te
voor den 4en
pelijk is, eiseht het belang der kolonie dit ouder,, ijzersraug facultatief te stellen.
advies niet op te volgen.
Het ligt in de bedoeling dien rang geheel
En dit laatste klemt te meer, als men af te schaffen.
let op de gevolgen die de staking zal heb-

groene klimplanten begroeit.
Ja, klimop groeit hier niet, door den
zeewind," ging Klaas voort. „En de rozen
zijn verleden jaar niet de felle koude doodgegaan. En omdat mevrouw er niets liet.
planten, heb ik de zorg voor mijn beide patroons op mij genomen."
De schelpen hebben wij gekregen van
den logementhouder uit „De Goudeu
Kroon", riep vrouw Susemihl met de eigen„voor
aardig harde stem van een doove
niets
voor het goede doel."
Wat moest zij or aan doen ? Vóór morgen
■_a 9er niets meer aan to veranderen. Maalais de menschen zóó achter haar om handelden, kon zij gerust verdere moeite sparen
„Bloemenalingers zijn er nu zeker niet.
noodig, Kma
: .Zck<.'i- nkt, mevrouw! Als wij nu mi
bloemen hadden"
Sos-ani-fl, terwijl rijn nog
w groote bossen halst met
Grootmoedig strekte 'Aj de hand uit, en.
."■de Q& ïozwu fjvw; ds pyd& gra-ye-p. Daar-Sbaen aau ds _tö_ken _.__t-
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Bepaald, dat de tijdelijke benoeming van J.
J. van Meer ten als districts-commissaris
van C.ironie wordt gerekend in te gaau op 1
Januari 1911, doch dat hij eerst 28 Januari
naar Coronie vertrekt, zijnele hij alsnog tijdelijk ter beschikking gesteld vau deu procureurin verband met de samenstelling van
et verslag van de z. g. Anibachtseommissie.
Tijdelijk belast met de waarneming der functien van commies, chef de bureau, ton parkette van deu procureur-generaal, W. T h. d e
Sanders, districts-secretaris ter standplaats
Albina.
" Ontslagen, eervol, G. Petzoldt, hoofd v.
d. Westerschool.
Ontslogen, eervol, F. -T. vanden H a t e r t
hoofdagent van politie.

feneraal

aan zou m«u wel zien, wie de geefster was!
Nauwelijks was zij weg. of vrouw Susemihl pakte de rozen bij elkander en stopte
ze in een blikken intnaakbusje. Dit werd op
hot tufsteeurotsjo gezet!
De vrouw van den consul ging recht door
naar huis. Het gexleoikteokeu etond immers
op zijn plaats eu met leege handen wildo zij
Niels ook niet bezoeken. Eerst moest zij haar
innerlijke rust wedervinden, en zich weer
op den dag van morgen kunnen verheugen.
Lang zat zij op het balkon, en tuurde
door den verrekijker naar de schepen, die
den stroom afzakten. Toen er een stoomboot
aanlegde, herkende zij verschillende handelsvrienden, die morgen de plechtigheid
zouden bijwonen. Doch zij bleven in de
stad; bij haar kwam niemand.
Nu begon er ecu vroolijk timmeren en
roepen door het huis. De jongelui van het
kantoor, spijkerden eau transparant voor de
oude lantaarn boven de huisdeur; de arbeiders hingen kransen om de deurposten.
Zij scheen buiten alles te staan; buiten
de firma eu buiten de plechtigheid
Niels
alleen was het aanknoopingspunt, en onophoudelijk keerden haar gedachten tot hem
terug.
De morgen vond haar voorbereid en kalm,
zij was geheel de waardige vertegenwoordigBte_ van de familie, geheel, wat, de oude
firma van haar mocht verwachten. Zij had
niet beter eu keuriger kunnen bedanken,

—

u<Je nicytï'uw :ui.t h__ klimop-

— Atoudblad. — Derde Blad

Said : 13 Jan. e.k., met den trein van 6.3,5 a. ;
van Amsterdam naar Antwerpen en 11 Jan.,
met den trein van 4.35 a., van Amsterdam
naar Emmerik; b. naar Cartagena (Spanje);
Nedarlandsche Mail.
25 en 26 Jan. e.k., met den trein vau ..» m.,
Korte berichten.
van Amsterdam naar Antwerpcu.
De overgangsexamens werden voor de hoogeAan de „Heemskerck-' : a. naar Malaga :
re burgerscholen in Indië afgeschaft.
van 15 tot en met 22 Jan. e.k.. dage!"
Feitelijk werd naar men aan de Java Bode" den trein van 7.8 in., van Amsterdam naar
schrijft aan die examens reeds niet meer zulk Antwerpen; b. naar Palermo: van 2 tot en
eene groote waarde toegekend.
met 9 Febr. e.k., dagelijks met den trein van
Door de jongste wijziging is echter do beslis- "1.35 a», vau Amsterdam naar Emmerik;
sing geheel overgedragen aan ac leeraren, ter- c. naar Cadiz : van 19 tot en met 25 Febr. *e.k.,
wijl vroeger de directeur nog wel de beslissing dagelijks met den trein van 7.8 m.a., van Amsterdam naar Antwerpen.
van de commissie van toezicut kon inroepen.
(„St.-Ct.")
"De praktijk zal moeten uitwijzen of die voorbestaande- in het
geschreven behandeling
opmaken vanden voorloopige lijst dor bevorderOp 18 Jan. wordt te SommeLsdijk een hulpbare leerlingen door de leerarenvergadei.ug. telegraaf- en hulptelephoonkantoor voer het
vervolgens liet nauwkeurig onderzoek door een alg. verkeer opengesteld, welks diensturen zijn:
commissie van drie leer-ren, eindelijk een beop" werkdagen, 6—l, 2—3.30, 6—7.30, en op
spreking vau dat onderzoek wederom in de vol- Zon- en Feestdagen B—O v.m.
doeltreffend is. De
ie leerarenvergaderwg,
(St. Ct.)
bedoeling is natuurlijk, dat men op nauwkeurige wijzo tot een beslissing komt. Daar nu de
Personalia.
door de
zwaartekracht ligt bij het onderzoek
Benoemd:
tot schrijver te Amsterdam
commissie van arie, bestaat er gevaar dat de (telegraafkantoor), W. H. L. T. Verkerk.
„voorloopige" lijst, in de eerste volle leerarenBevorderd: 16 Dec. tot klerk der postevergadering op te maken, met nunder zorg rijen
eu telegraphie le kl. de klerken 2e kl. P.
wenschelijk
weJ
is.
dan
samengesteld
wordt
J.
H. A. Kooijman, D. J. .1. van
Bröerken,
gedegenheid
tot
Maar er bestaat dan genoeg
,1. K. Kuiler, A. A. J. van den
Kempen.
T.
Jeiden
tot
opmerking
wil
alleen
herstel. Dezo
Brandt, B. Blonuucudaal, D. N. Lemc-ke en
de vraag, of men het niet buiten die vergadeI. J. van Dijk; 1 Jan. tot commies der postering zou kunnen stellen, waarin een „voorloo- rtje
en telegraphie 2e klasse, de commies 3e
opgemaakt.
pige" lijst wordt
klasse J. F. Daalmans; tot commies der posterijen en telegraphie 3e klasse de commiezen 4e
l>e weeskamer te Batavia moet zich hebben klasse J. li. van der Zalm, D. P. Pickéc. W.
vergaloppeerd door goederen uit den boedel van J. Meijer, K. T. Ykenia, N. A. Oostinga, L.
ceu Chmees te doen overschrijven op den minW. van Hellemond, H. A. Fabbruwe, T. van
derjarigen erfgenaam, terwijl later bleek dat Houwelingen, F. I. H. Sa_ser. B. Fijnebuik,
het passief het actief van den boedel overtrof, J. Boer, i. Bossen, J. D. van Brink, J. B.
en het faillissement c-r van door een crediteur V. -jsbek, G. Hofman, P. Visser. T. Hoiensni.
word aangevraagd.
en B. A. J. de Wal.
Verplaatst: 1 Jan. de klerk dor postedatop
de
De „N. Soer. Courant" verneemt
rijen
en telegraphie le klasse 1.. H. 11. Jaarren,
spoorweg-conferentie te Bandoeng ook besloten van het telegraafkantoor naar het bijpast- eu
werd tot de oprichting van een centraal bureau telegraafkantoor
Amstei" te Amsterdam; de
dat alle betalingen zal doen en ten doel Jieeft klerk der posterijen en telegraphie 2e kla._>e
tegengang van verduisteringen. In de tegen- A. C. P. van der Woude (0.v.), van liet bijwoordige werkwijze zijn voorloopig eenige verpost- en telegraafkantoor „Amstei" naar het
anderingen aangebracht.
telegraafkantoor te Amsterdam; de hulptelegrati-ten C. de Mooij (0.v.) van Amsterdam
van naar
Den Oen December is Maas, oudpresident
Utrecht, G.. M. D..E. Bossen (0.v.). van
den Staatsspoorbond, aangehouden in verband Utrecht naar Amsterdam, en C. G. Westhotf
met een tekort in de vierde atdeeüng van de (0.v.), van 's-Hertogi-nboseh naar Utrecht; de
Staasspoor te Bandoeng. Maas woonde op een hulptelephonist C. W. van Anrooy (0.v.) van
paal afstands van Lembang. Daarheen bega- Rotteraam naar Dordrecht; 16 Jan. de klerven zich per auto de officier van Justitie, do ken der posterijen en telegraphie le klasse J.
rechter-commissaris en de grittier. Verder nas üommerholt, van Voorburg naar 's-rGavendaarbij een deurwaarder tegenwoordig en een hage (telegraafkantoor), A. Molenaar (0.v.),
schout met twee oppassers. De arrestatie leverde van Amsterdam (bijpost- on telegraafkantoor
geen moeilijkheden op. De verdachte zou den
Hobbemastraat") naar Heemstede, en D. N.
volgenden dag naar Batavia worden overge- Lemcke, van Heemstede naar Voorburg: de
bracht. Maas werd vroeger herhaaldelijk door klerk der posterijen en telegraphie 2e klasse H.
den officier gehoord. Sedert zijn zn gangen M. S. de Hoeg (0.v.) van net telegraatkantoor
nauwkeurig nagegaan zoodat vluchten toch naar het bijpost- en telegraafkantoor
moeilijk "ing; Hij werd naar aanleiding van vijt mastraat'-' te Amsterdam; de adsistent„HobbeW. A.
feiten gevangen genomen. Het tekort bedraagt van Be?k, van Dordrecht naar Amsterdam:
ongeveer
in het geheel
f 3500.
1 Febr. de commiezen der telegraphie le klasse
F. T. C. Jtemery, van Botterdam naar Bergen
van
de
Ned.-Ind.
Ver.
vergadering
In eene
op Zoom, en W. Brauckmann. van Arnhem
van Handelfegeëmployeerden werd besloten
Amsterdam, onder intrekking zijner vermet
ondersteuningsfonds
tot oprichting van oen"
plaatsing
naar Apeldoorn; 1 Mei. de klerk der
ingang van 1 dezer, trots de opposities tegen het
■ n telegraphie le klasse A.
J. Bult,
voorstel, waarvan aanvaarding van het aanbod van Groningen (telegraafkantoor) naar Amder Handelsvereemiging te Batavia, om f -120C0 sterdam (telegraafkantoor).
te verstrekken, als kern van het ondersteuEervol ontslagen op verzoek:
uingsfonds ten grondslag lag.
1. Febr. de hulptelegrafist J. T. Steen, te
Deventer.
De jaarmarkt-commissie te Soerabaja heei't
voor vijf jaren oen terrein op Booboetan ingebuud groot 54000 v.M., waar permanente tentoonstelliuggebouwen zuilen worden opricht. De
Hooge Raad.
commissie is voornemens do aanstaande jaarmarkt van 1 tot 13 Juli te dóen duren.
De Hooge Raad elced
ak in
de zaken van:
Personalia.
le. een landbouwer uit Dall'teu, eloor het Hof
Aan
de
Yorstenlauden"'
wordt verzekerd to Arnhem veroordeeld tot 4 maanden gevan_T.
"
r. Ch. A. Der:., vroeger president vanden genisstraf wegens bedreiging met een misdrijf
''Landraad te Solo, benoemd zal worden tot ad- tegen het leven gerkht en wederspannigheid.
viseur voor den landverhuur in de VorstenUet cassatieberoep
rworpen.
_e. Een arbeider te Nijmegen, dour Let zelfde
landen.
Hoi' veroordeeld tot 14 dagen
Volgens de „_.. Vorsetenlanden" zou aan den wegens mishandeling en bedreiging met zware
heer B. V. E. Houthuysen. ingenieur der lo klas mishaneieling.
De Hooge Raad verwierp het beroep.
B. O. IV. te Solo, het aanbod zijn gedaan om
3e. Don ambtenaar van het Openbare Miingenieur te worden bij de rijkswerken te
Djeikja.
nisterie bij het kantongerecht te 's-GravenDe heer H. moet er wel voor t© vinden zijn, hage tegen do vrijspraak van een eigenaar vau
mits men de betrekking ve>or hem open houden een hofje in de Sirtemastraat aldaar, elie don
wil tot zijn terugkomst uit Europa.
toegang tot elat hofje, welke toegang zijn paiticu.ier bezit, is, hacl afgesloten met een draaiDe „N. Soer. Crt." verneemt dat de tweede end© deur. om te ontkomen aan zijn verplichstadsgeueoshcor to Soerabaja, elr. Vau Dorsten, ting om dat hofje te verlichten en mi verzich met verlof' naar Batavia zal begeven in volgd nas terzake van het hebben van een
verband met de reorganisatie van den Genees- over de openbare straat draaiende deur, zonkundigen Dienst, waarbij hij'solliciteert naar der vergunning van B. en \Y. (overtreding van
de betrekking van inspecteur.
art. 123 der bouw- en woningverordening). De
bedoelde deur draaide naar binnen, over de
gang van het-hofje. En nn had de kantonDe stadsgenee_heer te Soerabaja dr. Wjjdene. Spaans gaat vermoedelijk in April a.s. mét rechter beslist, dat de bedeelde gang, als zijnbuitenlandsch verlof.
de door een deur afgesloten, niet was b
tot openbaar gebruik door den ei een aar en dus
niet was te beschouwen als openbare straat.
Het „Soer. Hbl." schrijft dat de heer DahDe Hooge Raad aohtte de gegeven vrijspraak
men, chef vau de afdeeling controle der S.S.,
die ongeveer reeds 4 maanden met binnenlandsoh eene zuivere vrijspraak, waartegen het gewone
verlof is, verlofsverlenging aanvroeg onder over- beroep in cassatie niet openstaat en verklaarde
legging van een geneeskundig certificaat.
mitsdien den ambtenaar vau het op<
Met het oog op den gezondheidstoestand van Ministerie niet-ontvankelijk in zijn beroep.
den heer D. wordt het thans niet onwaarschijn4e. De ambtenaar van het Openbaar Ministelijk geacht
waartoe niet weinig bedraagt het rie, bij het kantongere<3_t te Hoorn, tegen het
feit dat hij binnen eenige maanden zestig jaar ontslag van rechtsvervolging van eén, .
dat hij zijn pensioen zal aan- ter zake van het to Hoorn in strjjd met art.
oud wordt
vragen.
32 der politieverordening als bestuurder van
een met een paard bespannen voertuig op het
voor de voetgangers bestemd gedeelte van een
openbaren weg binnen de bebouwde kom :
Het ontslag van rechtsvervolging berustte
Noordbrabant",
hierop dat terwijl art. 33 der bedoelde verorBrieven coor Hr. Ms.
dening bepaalt dat wegen, die geheel of ten
Kon. liegcntcs" en Ucemskerck".
Aan Hr. Ms- oorlogsschepen Noord-Brab- deele gesloten zyn verklaard door B. en W.
ant", „Koningin Regentes" en „Hoemskerck" zullen worden aangeduid door een bord; hoezullende navolgende brievenmalen worden verdanig bord in casu niet op den bewust.cn weg
zonden :
was geplaatst. De ambtenaar van het Openbaar
Aan de „Noord-Br&bant": a. naar Port- Ministerie voerde daartegen aan, dat de sluiSa!d: 13 Jan, e.k., met den trein van 6.35 a., ting der wegen geschiedt door B. Cai W. en niet
van Amsterdam naar Antwerpen, en 14 Jan. tot
stand komt door het plaatsen van het
e.k., met den trein van 4.35 a., van Amster- bord; maar de Hooge Raad achtte art. 32
dam naar Emmerik: b. naar La Valette en art. 33 in onafscheidelijk verbaud met el(Malta): 23 en 24 Jan. e.k., met den trein kander te staan, zonodat de wegen alleen gevan 4.35 a.. van Amsterdam naar Emmerik.
sloten zijn, indien er borden op zijn geplaatst.
Aan de Koningin Regentes" : a. naar PortMitsdien werd hnet beroep verworpen.
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Verder nam de Hooge Raad conclusie iv d»
zaak van ecu koopman te Amsterdam, door
het Hof aldaar veroordeeld tot 5 maanden,
gevangenisstraf wegens diefstal van eeoorknop, een oorbeï
den tlot m<
en een medaillon; welke voorwerpen de requirant 1,
'óor f 9 te hebben gekocht —■
welke echter door Rechtbank
en Hof vei
i as.
Advocaat-gene-raad mr. Ort was van oordeel
»t dat ecu der
dat ten pi
onder e«ie gehoorde getuigen wegens jdiati»
ónder curatéele was gesteld. Wel was dat dooiden broeder van den getuige beweerd doel*
door desniettemin den bedoelden getuige onder ee-ele te hooren, heeft de rechter blijkbaar,
aangenomen dat de juistheid van die bewering
bleki n was. Waarom dit niet gebleken
■ .hoefde de rechter
niet te moti\.
He.
daar hem d
"> is voorgeseiireven.
.("middel volgens hetwelk recht zou geijn op onwettig getuige;;
>
feitelijken grondslag. Ook een tweede er,
middel ongegrond achtende, concludeerde adv,
gen. tot verwerping van het beroep.
, Uitspraak 6 Februari.
Xog werd behandeld het cassatieden ambtenaar van het openbaar ministerie
bij het kantongerecht te Helmond tegen heü
ontslag van rechtsvervolging van een voermau
te Helmond, ter zake van het met een paard
bespannen voertuig rijden over aan de geHelmond in eigendom toebehoorenden;
grond, den openbaren we-g de Watermo'
terwijl het verkeer daarover door den rechthebbende- op dien. grond door middel
ngsborden was verboden. Het ontslag
van rechtsvervolging berustte hier;
:■ over grond die tot ope-nbar.cn we^j
bestemd is, niet kan worden
door*
deuge-en die-daarover privaatrechtelijk de be,
schikking heeft. Daartegen voerde de ambte.
naar van het openbaar ministerie aan dat de»
ng dat de gerequireerde niet gerechtig.'
was,-over dezen weg te rijden,- niei
is met de beslissing dat de gemeente ni
: verkeer over dezen openbaren
weg te verbieden.
Adv.-gen., mr. Ort, meende intusschen dat
de beslissing dat de gerequireerde niet gcreehtigd was. over den weg te rijden, a.leen
rc-quiree.de geen recht had gconj over dien weg te rijden van hem
die privaatrechtelijk over dien weg de beschikking had. Zóó opgevat, verviel het bezwaar 1
vau den ambtenaar van het openbaar ministe».
rie en was inderdaad art. 461 Strafwetboek niet,
overtreden door hetgeen de gerequireerde had,
verricht. Geconcludeerd werd dus tot .verwer.

.

_
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Verder werd behandeld h<
'leroej*
rlen ambtenaar van het openbaar ministe»
bij het kantongerecht te Heusden. tegen
ontslag van rechtsvervolging van J. v. d,
visscher en verlofhouder te Dussen (Hauk)
ter zake van het na sluitingstijd zonder noodzaak ecu bezoeker in ziju herberg aanwezig
hebben.
Adv.-gen., mr. Ort, achtte het cassatieberoep
gegrond, daar de Dussensche Verordening on.uiten" der herben
at hei
sluiten daarvan re»r het publiek. Op grond
dat was recht gedaan op onwettig bewi v
ijzing
c.-ludeerde adv.-gen. intu>der zaak naar de Rechtbank te 's-Heri
bosch.
-praak 6 Februari.

van
rie
het
I\.

Dreigbrief.
De burgemeester van Bodegraven

onti
December van het vorige jaar een brief vau
P. v. Leeuwen, uit Leiden, waarin de?» uiteen zette, dat hij in geldnood verkeerde, met
©enige honderden guldens geholpen was eu
den burgemeester verzocht hem dezen t
den, door middel van een man die op 0 Dec.
;i
rooden zakdoek om den hals op d
te Leiden zou loopen. Ontving hij he I
niet dan zou hij den burgemeester van het
leven berooven. (Eenigen tijd geleden had hij
een soortgelijken brief aan Minister Kolkman,
geschreven zooals men zich wellicht herinneren
zal).

Voor de Haagsche Recvhtbank beweerde de
juist als de vorige maal
man
dat het
geen meenens" was geweest en hij den brief
slechts had geschreven om van de straat t«
komen. De burgemeester verklaarde niet veel
waarde aan de bedreiging te hebben gehecht,
Subst. officier van Justitie, var. Van Lookekeren Campagne, er aan herinnerende dat di»
"ede maal is. dat bekl. voor een soortgelijk feit ti
,t, eisehte ti maanden.
De verdedigster, mr. Francois, betoogde dat
haar cliënt door armoede zijn toevlucht hael
genomen tot een middel dat hij niet zoo schuldig achtte als de officier het bleek op te nemen. PI. refereerde zich aan het oordeel det
Rechtbank.

—

—

WEDSTRIJDEN.
SPORT
EN

Vliegen.

de ..Daily Mail" meldt, lecgeu verschillende Fransche en Engelsche aviateurs zich
er op toe, om een ■ aeroplane te vervaardigen,
waarvan men de .-nelbeid kan controle-:ren.
i eu dalen zou de snelheid dau
Bij heniet meer dan 25 K.M. per uur be<!
Tijdens ele vlucht daaren
voord kunnen worden tot 100 K.M. Door middel van een speciale inriclitin _: kan deze snelheid vcrmiuelerd worden.

Vossenjacht in eenbi p 1 a n. ])«
aviateur Bregi bevond zich op een zijner vluchten dezer dagen boven een veld waar men op
de vossenjacht was. Hij nam. aldus luidt het
bericht, deel aan het opjagen der vossen.
Soms kwam hij met zijn machine zoo dicht xè,if
het vold, dat hij met de jagers kon spreken.
Roeien
Di ford e n Cambr i d g e. Men ii
reeds begonnen met de samenstelling van d»
bemanning voor deze beroemde roeiwedstrijden, welke in April gehouden zullen wordeu.

bewezen! Niets kon duidelijker uitspreken,
dat hij ons
dat hij ons allen toebehoort
aller eigendom blijft, met ons verbonden
door onze liefde en onze gedachten, totdat
ook ons het koele graf opneemt!"
Een snik zonder tranen ontwrong zich
aan haar keel.
De menschen liepen lang_
den praehtigen engel en vervolgens naar da
hav<M*, waar de schepen ter eere van de
oude firma halfstok vlagden.
Op clen arm van haar zoon geleund, blee_
de vrouw van den consul staan, en staarde
naar het gedenkteeken. Daa r_liep Niei?.
len glimlach om deu
mond. Opeens gevoelde zij, dat hij zich vau
den somberen engel zou afwenden, en me.
beide handen a.ters en heide naar zich tot»
trekken. Hadden die anderen, die riju
rustplaats met eenvoudige bloemen sierden,
hadden zij hem mees
hem beter gekend
liefgehad dan zij.
Behoorde hij ook iv de» dood niet aar*
moest gemaakt worden, om de vrouw van bedekten.
aan wie hij zijn innerlijken aard «ehen,
hof
De oude
raad nam het woord, eu op
den consul door te laten. Achter haar sloten
had I
-openbaard
zijn min of meer fatterige manier, verkonde rijen zich weder.
Zij
voelde
ecu wild verlangen naar den
gewoon- digde hij nogmaals den lof van den over- ouden tuin, alsof
Haar hart klopte toch luider dan
zij
lijk. Het gedenkteeken was zoo eenvoudig, ledene. Zij hoorde niets. Klankloos gingen vinden. Daar stemd Niels daar zou wederrij voor de verwelkte
zij
zag niets dan
zij kon zich de woorden haar voorbij
zoo sprekend en zoo mooi
struiken
en
haar
schreide
valschheid,
de
de
voor
om hem, dien zij n\|
aanmatiging,
verzekerd houden van de uitwerking. Het de
voor altijd verloren had.
die
men
vernedering,
bijtrots
zoo
pijnlijke
moest alleen door zichzelf spreken, elke
haar had aangedaan
komende versiering had rij afgewezen.
„en hoe roerend, hoe aandoenlijk, dat
Den hoek om —■ daar waren zij er! Daar
eenmaal mis,den, onbekenden
zat de bronzen engel met lang uederhaiigend gewaad, de groote vleugels gesloten iv schien door hem beweldadigd!
ziju graf

prieeltje zelf geweest. De menschen, die alles zoo doodeenvoudig, zonder eenigen
harmonisch en
de vrouw
anders heimelijk bang voor haar waren, praal,
vonden haar nu waardig en vriendelijk te- van den consul greep met beide handen den
arm van. haar zoon : hadden de menschen
gelijk.
zich
den
van
dat gedaan om haar te tergen ?
aan
arm
begaf
Toen
Voelde
zij
haar zoon naar het kerkhof. De jonge Niels hij niet welk een smaad, welk een ontzethad niets van zijn vader geërfd dan naam tenden smaad men haar, zijn moeder, had
en firma; voor hem bracht de plechtigheid aangedaan, door haar zelfs haar rouw te
niets dan last en uitgaven. Wat zou zoo misgunnen .'!
Neen, haar zoon begreep haar niet, eveniets prettig geweest zijn, als haar man nog
geleefd had! Die wist zelfs een feest te min als de menschen, die fluisterend het gedenkteeken bewonderden. Angstig wendde
maken van c?n begrafenis!
zij haar blik af
van het kuustelocze pak
verteld,
rij
dat
Onder de hand was er
tegen twaalf uur op het kerkhof zou ver- paarsche heide, dat den engel onder deu
schijnen, en zij wist, dat de geheele stad arm, waarop hij even leunde, gestopt was
ra, die
er rijn zou. Nu kwam haar plechtigheid, vau den dikken slinger vau
langs de zware kettingen tu.schen de grahaar laatste, groote hulde aan den overvan de bossen deunenledene. En hij, die alles had gehaat, -wat nietpilaren hing
met
schreeuwend
bonte papieren
in
verband
takken
persoon
zijn
met ophef van
stond, moest zich hier stil aan onderwerpen. bloemen, dia aan het marmeren blad wareu
Er waren zooveel menschen, dat er ruimte vastgemaakt en den naam van haar Niels

—
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rust,

-êp

... iijpc £a]>ayej;s

—

—

—

—
———
—
— —
in <J_ hand -— versierd, hebben bij de la.t.te Inilde, ü&o.
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Biljarten.
Volledigheidshalve vermelden we nop dat de
jonge Australiër Gay het wereldrecord heeft
geslagen op het Engelsche biljart met zakken.
Wintersport.

Te Montreux hoeft een reeks ongelukken
plaats gehad. Een bobsleigh, waarvan de remmen weigerden, viel om. De inzittende twee
Engelst&en werden uit de slee geslingerd en
zwaar gewond. Een andere Engelsehman. die
met zijn „bob"' omsloeg, kreeg hersenschudding.
De ..rodelsport', die ook te Berlijn veel opgang doet, heeft daar eveneens reeds veel ongevallen veroorzaakt, echter niet van zeer
ernstigen aard. Meermalen vlogen de sleden
tegen boomen, of hadden botsingen plaats.
VISSCHERIJ.

Te IJmuiden zyn gisteren aangevoerd aau
den Rijksvischatslag de vangsten van 20 stuomtrawlers, 2 stooinbeugers,
kotter, 2 «loepen,

0 kustvisschers,

log<*er;

1

.

haringvisscheis,

0

0 drijfnetvisscliers.
ïrawlv i s c h.
96 kisten tarbot
14
griet
533 ituks groote tong
middel id.
1438

2974

.„

,

...

kleine

'"_. kisten groote schol
middel schol
29,«

77

,

"2.1.,

,

kleine id.

„"

tongschar

5.5

-2.a

4
74

zetschol
scbar

bot

„ rog
49 stuks vleet
5 kisten pieterm. en poon
gr. kurschelvisch
o9V«
midi
121
kleine id.
250

„
„
„
3314 „

5767 stuks

kl. mid. id. id.
kabeljauw

kist. gul
lOi stuks leng
heilbot
<b
4^7 kisten wijting
85 stuks koolvisch
lev. kabeljauw
0
levende gul
5

■-45..J

„
„

6

1

.

stuks kreeft

„

., ,„
,
- .„ „,
„ „

Hoogstepr^s Laagste ( rys
4*2.50 14. p.bOi_G.
36.— 11.50
I.—
o.iB f. stuk.
0.90 0.49

0.31 0.12
17.— 12.—p. UO kg.
14.— 12.

12.—
8.50

6.—
7-50
20.—

19.—
1.6.0

3.90
2. '20
6*5-1 r n
25.—
10.— p.2ost.
1.15 p. stuk.

„ ,
„ „

6.10 4.40p. 30Kg.
29.— 19.—n. 50 Kg.
25,— 17.—
r
18.— 13.50
13.
7.— .25
2.90 0.49* p. stuk.
7.50 290p.30Kg.
1.75 0.30 stuk.
25.— J.40
4.— 1.70 p.aOKg.
U.90 0.38 p. stuk

,
„ „

-

„

.

6.30
1.20
2.—

20.—

steur

8.50

— „„„

„
,
0.05 stuk.
„
9.— ,

—.
—.—

Beugvisch.

1204 stuks gr. lev sciielv.
gr. mid. iv. id.
HOL
_!. midd. id. id.
595
kleine id. id.
40
groote id. id,
miüei. id. id.

„
„
„

148.— US.—p. 120st.
88.— 78.—
51.50 —.
14.50 13 50
18.50 14.50 „15 st.
21.— 12.— ,3

. „„

—„

Hl. mid. id. id, 13.50
B.—
Kleine id. id.

..:engr. tlood-. suhelv.
„ midd. id. id.
kl. midd. id. id.
18'/,
IÜ m kl. ld. id.
18 stuks lev kabeljauw
doode id.
11
3V8 kisten wijting
AV. » "*_

il'yi

.

„

29.—
25.—
17,50
10.
8.50
1.20
3.20
13.—

„
„
,40
—,— r JO „
24.50 p. 50Kg.
19.— „
lt.— r „

——

.

.

.— ,25
7,— p.stuk.

. „

I.SOp.bOKg.

12.—*y_üsmk

STADSNIEUWS.

en
privaat-

Vereeniging„HoTrn'uw”.

Gisteravond sprak elr. H. Wii tj en,
docent aan de universiteit te Heiaelbeig, in een
eloor de Vereniging „Hou' en Trouw ' uitgeschreven vergadering in de Duitsche taal over
het onderwerp : ..öiavermj en Slavenhandel in
Spaansch Amerika.
Er zijn
in de gedeed spr. Uitkomen
schiedenis van tropisch Amerika twee soorten

—

—

van slavernij, een van het roorte en een van het
zwarte ras. Ue slavernij der Indianen werd iagovoerd docr Columbus, die zich daardeior schadeloos wilde stellen vcor het slechte financieele

gevolg zijner beide eerste reizen. Koningin Jsabelia verzette zich tegen den openbaren verkoop eler ougelukKigen en de>or haar bemoeiingen werd ele vrijheid der Indiaansche onderdanen uitgesproken. Dit belette echter niet, dat
zij toch steexis min of meer in een toestand van
slavernij vervielen. Het wegvoeren der bevolking van de Kleine Antillen naar Cuba en Haïti
deed in hét begin der 16e eeuw een levendige
oppositie ontstaan, die in het leven geroepen
werd door de Dominicaners. Aan de spits dezer
appositie stond do latere bisschop Bartolomeo
Je las Casas. Ook zijn onvermoeideu arbeid hebben de indianen het te dankeu, dat de
ache Kegeering beschermende wetten uitvaardigde en hen als vrije onderdanen erkenae.
De tegen Las Ca sas uitgebrachte beschuldiging, dat hij het roode ras van do knechtschap
verlost heeft, doch als schadeloosstelling daarden negerhantlel naar Amerika overvoor
bracht, is niet meer staande te houden.
Reeds lang vóór zijn werkzaamheid waren nu
on dan zwarten uitgeve>erd. die voor den arbeiei
in de plantages meer geschikt waren dan de

Van de onde aarde en hetnieuwe weten.
XXXV.

Wah ..clikaar.
We leerden 't al in onze jeugd, dat een
der kenmerken, waardoor alle walvischachtige zich van de overige zoogdieren onderscheiden, hierin bestaat, dat eerstgenoemde geheel onbehaard zijn. Deze meening,
hoewel nog steeds vrij algemeen verbreid, is
niet juist. Op de vergadering van Duitsche
uatuurvorschers eu artsen, in September 11.
te Koningsbergen gehouden, deed Arnold
Japha hieromtrent eenige interessante mededeelingen. Alle" walvischachtige, die op
dil punt werden onderzocht, bezaten een
«ering aantal haren, die uitsluitend aan den
kop voorkomen; de rest van het lichaam
bleek inderdaad haarloos. Bij de echte of
naar do
baardwalvisschen (aldus genaamd bedraagt
bovenkaak)
de
baleinen baarden in
het harenaantal 60 tot 80. Ongeveer de
helft hiervan groeit op de randen der lippen ; de andere helft vormt een haarveld
aan de kin, de spits van de onderkaak, alzoo
het meest vooruitstekende lichaamsdeel. De
tandwalvisschen of dolfijnen, waartoe o.a.
de ook bij ons zeer bekende bruinvisch behoort, bezitten, al naar de soort, uitsluitend op de bovenlip aan elke zijde tot 10
stijve haren. Alleen bij enkele, tot deze familie behoorende soorten, zooals Inia en
Platanista, bedraagt dit aantal iets meer
*»n komen de haren op boveu- en onderlip

_

nieuwe krachten te geven. Hot is niet gemakkelijk voor dilettanten om van ecu zoo
licht en vroolijk werk een opvoering te geven
waar gang en leven in is. Dit is echter
gisteravond gelukt; het besliste succes is -n
de eerste plaats te dankeu aan de hertogin,
mevrouw- Soliiia. Wel mist haar stem de noowen
dige kracht om uitbundig uit te zingen daar
Na eeuige aarzeling gaf de Spaausche monar<judernemei_ of maatschapis de sabel enz., doch overigens, wie zou niet
ipolle vau invoer, z.g. „Asientos". genieten van haar eenvoudigen zang, haar napijen
Ue huueici-s vaa Asientos kochten een bepaald tuurlijke gratie en innemenden glimlach. Goed
, van slaven, aanvankelijk 5500—4250, later
waren ook de heeren E. Hamburger als gene—9000, en transporteerden de slaven naar raal Bouni en P. G. van de Poll Jr. als Baron
Puck; vooral de laatste gal dikwijls fijn gees..-ludië, waar in enkele Midden-Amcrikaancn de verkoop plaats vond. liet tig spel te zieu. De anderen waren voldoende
middelpunt, van den Spaanschen handel in ne- om het geheel op dreef te houden. Door een
vonnde het kleine, smerige Portobello. stampvolle zaai weid het financieele suc.es
Van daanlit werden Peru en Chili van slaven verzekerd.
voorzien.
Herijk van maten en gewichten.
Belangwekkend is het te weten, dat de Spanen
aau
het
transB.
W. maken bekend, dat iv 1911 do herijk
deel
namen
geen
jaarden zelf
port vau slaven. De eigenlijke slavenhandelaars der maten en gewichten zal plaats hebben in
waren Portugeecen, lruiischeu, Ëngelschen eu het IJkkantoor, Brouwersgracht 276_ op eiken
Maandag en Vrijdag, uitgezonderd 14 eu 17
Hollanders.
de
5 Juni en 25 Uec., vun 9 tot 3 uur, (voor
ging
April,
der
17e
eeuw
Asiendo
twea
helft
Iv
alle herijkplichtigen) en bovendien van 10 Jan.
to aan de Fransche Guinea Compagnie over,
een compagnie waarin Ludwig XIV" fiuancieeJ tot 29 Juiu op eiken Dinsdag, Woensdag en
betrokken was. De compagnie wa* echter tegen Donderdag, uitgeaouderd 11, 12 en 13 April en
de taak in geeu enkel opzicht opgewassen; zij 25 Men, van 9 tot 3 uur voor de bewoners
van de buurten: WA, \VB, WC, WD, WE,
ging te niet iv den hopclcozen strijd tegen den
WF eu WG (alie gelegen tusschen de Nieuwe
smo_kelhaucie-l in negers.
Deze smokkelhandel weid georganiseerd door Vaart, Buitensingelgracht, Amstei eu Ringvaart), Tl. Til. Til-, VI Vil, WI, WII,
Ëngelschen, die Jamaica iv een slavendepót
van den eersten rang haddeu herschapen. Door S, y, P. it, N. ü, C, B, k, A J, M, UT,
den vrede van Utrecht (1713) gmg de Asieuto iv l' Il en U ill, en de buurten ZZ (abattoir en
hun handen over, en eerst, naelat de Spaansche omgeving) eu Vl' (Ukade eu omgeving).
Ter bevordering vau een geregelde opkomst
monarchie in 1817 ecu verbod tegen den slaveniv de geueiemde wijken in de hierboven
koloniaal
bezit
uitzullen
geheele
handel voor haar
aangegeven volgorde briefjes wordeu verspreid,
vaardigde hield dé Spaansche Asieuto op te
houdende opgaaf vau den dag en het uur,
bestaan.
Sedert de 170 eeuw was Spanje niet meer de waarop men het meest gevoegelijk zijn maten
eenige koloniale mogendheid in de nieuwe en gewichten ten herijk zal kunnen aanbieden,
heii die zoodanig briefje niet
wereld. Hollanders, Lngolsche eu Franschen terwijl voor
kregen er koloniaal bezit en daar zij iv huu mochten ontvangen, voor die aanbieding het
best gelegenheid bestaat des Maandags en
tropische koloniën eveneens plantages hielden,
Vrijdags.
van
geregelde
afnemers
zij
tot
de
behoorden
De maten en gewichten moeten schoon, droog
slaven aan ele West-Afrikaansche kust.
oil roesurij worden aangeboden om onderzocht
Vervolgens schilderde de spreker deu slavenhandel, de beweging tegen dcii slavenhandel en te kunnen worden en mogen niet gepotlood
zijn; terwijl betaald moet worden \ oor het
de gevolgen daarvan.
justeeren van gewichten ten bate van 'sßijks
Ziiu belangwekkende rede werd kracht,g toeschatkist.
gejuicht.
De guedgekeurdo maten en gewichten in
en 1911 worden gestempeld met S en de
1910
Koophandel.
Kamer van
met een driehoek; de maten en
afgekeurde
Op de agenda voor de openbare vergadering
altijd voorzien zijn van een
gewichten
meieteu
te
des
avonds
1911,
op Donderdag 12 Januari
goedkeuringsmerk; terwijl
zichtbaar)
geldig
(en
8 uur, in de Veilingzaal in het Beursgebouw,
na
Dec.
strafbaar
is maten en gewicnhet
31
Installatie
volgende
voor:
1.
punten
komen de
gebruiken
teu
of
voorhanden
te
te hebben, niet
Verkiezing
herkozen eu nieuwgekozen leden; S.
_,'.
van
het
merk
voorzien
4.
Commission;
Benoeming
vaste
Bureau; 3.
Adres van de Vereeniging van Nederïandsche
Aangehouden.
Werkgevers aan de 2e Kamer der Statenziju
Gisteren
twee
mannen aangehouden verGeneraal betreffende het Wetsontwerp Ziektevan diefstal van eenigo pakjes margadacht
van
den
Minister
Schrijven
verzekerin": 5.
zoomede een man verdacht vau medevan Landbouw, Nijverheid en Handel betref- rine,
plichtigheid
aan diefstal vau een paardendeken.
oorsprong
bij
van
invoer
certificaten
fende
Italië;
specialiteiten
in
van pharmaceutische
Diefstallen.
6. Concept-antwoord aan de Vereeniging tot
van do VerbindingDoor
een
bewoonster
in
Nederbehartiging der Stoomvaartbelangen
land betreffende den bouw eener tweede sluis straat is aangifte geelaan dat in den nacht van
te Gouda; 7. Concept-antwoord aan Burgen Zondag op Maandag uit hare woni_g ruim
Een man verdacht
f 100 aan geld is ontvreemd.
meester en Wethouders betreffende de conceptte hebben schuldig gedit
misdrijf
zich
aan
Winkelsluiting.
de
op
verordening
maakt is bij procesverbaal gehewrd.
Aan een bezoeker van het Ametelveld is
Oproeping werkel. dienst.
gisteren
een portemonnaie met geld ontrold.
Joh.
der
Weijde,
van
mil.-verlofganger
De
loteling lichting 1906-7, gem. Amsterdam, 7e
Ongeluk
rc_. inf., wordt opgeroepen om zich aan te
aanbouw
z nd kuis aan de Prins
In
in
een
Febr.,
korps
op
Maandag
13
melden bij zijn
Hendriklaan werd gistermiddag een timmerman
ten einde voor den tijd van zes weken in vcrdoor een vallenden balk aan het hoofd getroffen
kelijken dienst te worden gehouden.
De mil.-verlofganger H. F. Liitgc, lo- en verwond. Hij is naar het Wilhelminagastteling lichting 1901-1.04, gem. Amsterdam, huis vervoerd.
9o reg. inf. te L'trecht, wordt opgeroepen om
Een jeugdig „trio”.
>n te melden bij zijn korps op Maandag
Wij maakten reeds melding van do aan23 Jan., ten einde voor den tijd van veertien
houding van een 17-jarige jongen, verdacht
n:«_en in werkeiijfeen dieust te worden gehouvan
diefstal van dadels.
den.
Later werden nog twee jongens wegens medeDe verlofgaliger der fceemihtie N. van
Aalst, loteling lichting 1808, gem. Haarlem, plichtigheid gearresteerd, 't Is gebleken, dat
wordt opgeroepen om zich Dinsdag 24 Jan. dit jeugdig drietal zich nog aan allerlei andere
diefstallen heeft schuldig gemaakt, o.a. van
aan te melden aan boord van Hr. Ms. Wachtschip te Amsterdam, teu einde gedurende den pakjes margarine, een paardedeken enz.
tijd van ocht dageu in werkelijken dienst te
worden gehouden.
Dezo oproepingen geschieden ingevolge het
niet-naleven van art. 120 der Militiewet.
Burgerlijke Stand van AmsterdamBEVALLEN. Aangegeven 7 Jan. J. Lutter
Weldadigheidscoorstelling.
—Kalkhoven, z, ; W. Slootman—v. d. Vaart,
De Vereeniging „Do Phocnis" heeft gister- d.: M. Westerbriuk—Koning, d.; A. v. Caem
avond ten bate van het „Tehuis Annette" een —Frauschke, _.;-A. Hogevoorst—Verlec, d.;
opvoering gegeven van De Groot-Hertogin van J. Maarseha'lkerweerd—l-lilbrink, d.; D. Zijl, en daarmede niet alleen de liefstra—-Bosma, d.; E. de Kleyn—Eoriu.y, d.; B.
dadigheid bevorderd doch ook de kunst ge- Dresden—Baniherger, z.; J. v. d. Linden—De
diend. Na den stroom van do dikwijls zoo een- Laaf, z.; J. Stonncke—Roskam, z.; C. Weytonige Weener operetten valt het op hoeveel dam —Vree, d.; "M. Ditmeyer—Van Huystee,
pittiger en muzikaler een werk van den jovi- d.; C. Groen—Laarhoven, d.; M. v. Reyn—
alen Offenbach is. Bij alle oppervlakkigheid is Dijkman, _.; R. Lierens—Ensel, d.; E. Mosin zijn melodieën een spontaan en lovend sel—Worms, d.; K. Nabarro—Aandagt, z.; H
element, in de bewerking blijkt humor, Barend—Visser, d.; M. Huisinga—Gonkel, d.;
denk aau het samenzweerders trio; zijn T. Bonnes —Visser, z.: H. Driehuis—Ravenziju geschikt om een leger in
.-n
sloot, ?-.: A. v. d. Zei—Bakker, z. ; J. Cruyff—
-ing te zetten en den moeden beenen

W. v. Gastel—Hcyn, z.; T. Veerkamp-Limburg, d.; G. Jasper—Schouten, el. ;
J. Kleine Staalman—Schepers, d.; K. Smit—
De Vries, d.; A. Deumer—Flach, z. ; M. v.
d. Berg—Smit, z.; J. Groot—Gevers, z.: C.
Johannes—Kusters, z.; D. Posthuma—Gaasbeek, d.; A. v. Feggelen—Branse, z.; E. Mann
—Do Kok, el.; A. Suyver—Stoutjeselijk, z.
Januari. A.
OVERLEDEN. Aangegeven
T. Kooistra —v. d. Meulen, wed. 82 j.; C. J.
Hofman—Kroegman, wed. 65 j.; C. C. ten
Herkei—Zwartjes, 65 j.; M. P. E. v. Putten
v. d. Spek, wed. 75 j.; CJ- Hut—V. d. Velden,
73 j. ; C.J. Mantua—Sterk, wed. 74 j. ;F. Gilles—Klevmeer, 43 j. : M. M. i.ceders—IJussiiig,
79 j.;
80 j. : A. Koster, m. 27 j.: B. Uut, m. 64
j.;
C. llutgei.., m. 74 j. ; P. Abbestee, m.
Kruse,
j.;
53
;
m.
R.
m.
Köhling-r,
j.
D. G.
85
J. Keizer, rd. 74 j. ; M. P. Peters, v. 73 j.;
H. C. Hissink, v. 92 j. ; J. F. Visser, m. 68 j.;
H. P. M. Scholte, m. 13 m.; G. Wolder, v. 18
j. ; J. Bakker, m. 64 j.; A. Vlug, v. 66 j.; C.
A. Roos, m. 21 j.; H. W. v. Kuyk, m. 53 j.;
F. J. Barbiers, v. 57 j.

wijd werden, zoodat beide werkingen elkaar
ophieven. Werkelijk is reeds aangetoond,
dat kleine hoeveelheden der bedoelde stoffen op de vaten der, nieren verwijderd werken. Prof. Gottlieb beproefde de werking
van strophantine, uit het vingerhoedskruid
afkomstig, op de bloedvaten van darm en
nieren. In een verdunning vnn 1 op 1. millioen trad bij beide soorten van bloedvaten
vernauwing op. Doch bij nog grootere verdunning bleek vooral bij konijnen, katten
en honden, dat een verdunningsgraad kon
verkregen worden, waarbij de darmvaten
zich vernauwden, doch de niervaten zich
gelijktijdig verwijdden. Darm- on niervaten
bleken dus niet even vatbaar voor het
vereif.
G. strekte zijn proeven ook uit tot het
hart van clsn kikvorsch. Een betrekkelijk
groote dosis strophantiue versterkte de
systole (samentrekking) van het hart en
kon zelfs systolischen hartstilstand bewerken. Een geringe hoeveelheid van dezelfde
stof, d. w. z. iv groote verdunning, voert
tot verhoogde diastole (verslapping) en tot
dia. tolischen hartstilstand. De werking op
hart en bloedvaten komt dus op hetzelfde
neer : sterkere samentrekking of vernauwing
bij veel, grootere verslapping of verwiiding
bij weinig stophantine.

dio het geheel met Verworn ééns wat, terwijl hij erbij voegde, dat ook Stentor, esn
trompetdiertje, groote hoeveelheden kar-

Indianen. Met den invoer van het suikerriet
welks cultuur omstreeks 1516 op Haïti grooten omvang nam, werd de negervraag de arbcidcrsvraag voor het argrarisch-inciustriocle
grootbedrijr der plantages ca werd het tropische
Wost-Afnka ele arbeidersmarkt voor de nieuwe

-

i

—

—

FAMIUÜÖMIGHrtii-l

dat bedoelde snelheid daardoor gewijzigd
wordt. Wat, na terzijdestelling van dien invloed overblijft is dan de eigensnelheid
van de-n vogel. Het onderzoek betrof de
snelheid der vlucht bij het trekken; deze
tr-kvlucht bleek zich vooral te onderscheiden door groote gelijkmatigheid, minder
door groote snelheid. De bonte kraai heeft
eea gemiddelde snelheid van 13,9 M. per
seconde en wel met vier vleugelslagen; dat
is per minuut 834 M. Eu per uur 50040 M.,
dus iets minder dau een gewone sneltrein,
'die 55 kilometer per uur aflegt. De rock
of zaadkraai brengt het tot 14,5 __. per
sec, de kauw tot 17,1 M. De grootste snelheid werd op Rossitten gevonden bij de
spreeuw, die 20,6 M. per sec. vliegt. Roofvogels, die als uitstekende vliegers bekend
staan en bij het najagen van een buit inderdaad een groote snelheid kunnen krijgen, vliegen bij het trekken niet buitengewoon snel. De gewone of slechtvalk legt
16,45 M. per sec. af, de sperwer met meer
dan 11,5 M. Vinken, zooals de boek- of
schildvinken, de keep- of bergvink, vliegen
14,6 M., het sijsje 15,5 M., de kruisbek
16,6 M., de kleine mantel meeuw 13, S M.,
de groote 13,9 M.
De eigensnelheid der trekvogels is bij dezelfde vogelsoort niet altijd gelijk. Het maximum van de bonte kraai bv. bedroer? bij
Rc-sitten 16,85 M., het minimum 10.6 M.
per sec. dus een verschil van 6,25 M. per
sec. of 22,5 kilometer per uur. Bij toenemenden ep ook bij meer of minder van voren waaienden wind schijnt de eigensnelheid grooter te worden. Bij 41 gevallen,
waarin vooral op de windrichting werd gelet, wareu er 33, waarbij de vogels meer of
minder schuingerichten tegenwind hadden,
en slechts 8, waarbij ze met aclitcrwind
: laaruifc zou uien opmaken, dat ze
trekken liever te<*en dan met den
v.-md vliegen. De heer Th. hoopt ziju onderzoek iv deze richting voort te zet-.

Kiezen lagere dieren hun voedsel?
In dezo dagen vau het Salvarsan, anders
gezegd Ehrlicii-Hata 606, en voora.l voor de
lezers van de mooie Medische Kroniek in het
Ochtendblad van 29 December 1.1., is van
"voor.
veel belang een studie vau Ada A. SchaefNaar elk haarzakje loopt een aantal
fer, voorkomende in „The Jourual of Expezenuwtakjes, die uit vele honderden mergrinieutal Zoology", vol. 8, p. 75 vv. Het
houdende zenuwen bestaan. In afwijking
daar de vraag, of lagere diersoorten
betreft
van alle bekende haren eindigen de zenuwmicroscopische
van
grootte het vermogen bevezels binnen in het haarzakje in zg. kmelzitten, hun voedsel naar vrijo keuze op te
lenlichaampjes. Uit deze zenuwverzorgiug is
nemen, dan wel, of ze. maar alles opnemen,
af te leiden, dat de walvischharen _insorrijp en green door elkaar. Al verscheidene
canen der huid zijn, waarvan vooral de
n geledea en eloor verschillende s.le-'-i'"nen bij bet zoeken en opnemen
i werd dit onderzocht. Zonder tot cic oudaan, zij bier
voedsel ongetwijfeld vee! nu
kirigen I
uid.
king van
ruiken doei;
en
Bütechli in
sik-en vermeld, dat VerWorn
■" belangrijke voordrachten,
infusoriën
dat
sommige
; de _-._._ zijn betrekkelijk klem eu op meergemelde vergadering
1889 opmerkten,
gehouden, was kalkkristallên,
andere
onkunnen geen "zeer groote rol spelen, omdat
eu
indigodeeltjes
en vau prof. R. Gcttlieb uit Heideivi_rt__rbai-_ stoffen opnamen, doch zwerm
het voedsel uit kleine, meerertdeels nog berg over de werking vau het vingerhoedsdikwijls met de
doorzichtige plinktouorganismen besta
kruid, een _eer vergiftige plant, op diereu sporen eu mikrokokkeu
Zij beslowc-n-eegden.
wiinperharen (cili.n)
en aizoo ook op menschen. In de geneesgeen
vrije
He» snel vliegen de voirels?
van
keuz.
dat
er
bekend, dat de stoffen uit ten hieruit,
Hodge
Ia deselfde vergadering gat .T. Thiene- kunde is bet
en
kwamen
1893
was.
In
sprake
deze plan! een vernauwing van bloedvaten
wèl
Tiiaun, directeur vnn de „vogerwacht" Rodat.
Vortioellen
besluit,
het
tot
vaatverAikins
hoever echl
>n iv Oost-Pruisen, bericht omtrent, zijn veroorzaken. In
hun voedsel wisten te onderscheiden van
staat met de genezenin
verband
van
nauwiug
onderzoekingen over de snelheid
1902 werd dit, laatoven vraag. Men nam de wat '.oen voedsel was. In
is
ecu
werking,
de
het
meten
daarvan
betreft,
vogels.
Bij
vlucht der
dat sommige bloedvaten ste "oordeel, juist wat Vorticella
aan,
mogelijkheid
worde
1
natuurlijk
rekening
gehouden
JenDlßg-,
moest
zeer b.-li.t tegeng-sp.ok.:i door
vernauwd, doch andere t-g-lijkert-ijd yerpiet richting en laacht vau deu vind, -ia»
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a —. b., an
dndelyk tr. 66
eerste mnd. fr. 67.—
Ir. 66.
a 66.50.
b., Maart/April fr. " 7 5 ii t>7.75, 4 mnd. v.
Maart fr. b7.50 a 67.75, 4 mnd. v. Mei fr. 67.Ï5
a 68. —. vast.
Lijnolie dadelijk Ir. lus.— i. 103.25, Jan,
fr. 101.— _102. -, 4 eerste mud. fr. 99.— a
99 25 b., Maart/Apri! fr. Ü6.— 97.—, 4 mud. v.
b., 4 mnd. v. Mei fr.93.—
Maart fr. 95.50 a
4 93 25 b., vast.
b., dadelijk
Meel loop mud. fr. 37.40 a
fr. 37.40 a 37.60, Maart/April fr. 37,25 a 37.50,
4 mud. v. Maart tr 37.50 a
n., 4 mnd. v.
Mei ir. 37.25 a 37.50, traag.
Tarwe loop. mnd. ir. _B.— a
b., dadelijk
fr. 28.10 a
b.*, Maart/April fr. 28.15 a 18.20.
4 mud. v. Maart tr. 28 15 a
b.. 4 mnd. v.
Mei fr 27 85 a 27.90 b., kalm.
Kogge loop. mnd. tr. 16.75 a 17.-, dadelijk
fr. 16 75 a 17.-, Maart April fr. 17.25 a—. 0.,
4 mnd. v. Maart tr. 17.50 a —.- n., 4 mnd. v.
Mei fr. 17.75 a —. n., kalm.
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ROTTERDAM. Erna. S.; Stolzenfels, -**
Aleida Johanna, S.-. Sperlier, S. ; Johanna'
S. ; Achidè», S. ; Wilhelmina. Batefar; Kow
Beekman; Anna Maria, Specht; Johann
lem. Wendt; Mannheim -iï, Sehneider.
SCHIEDAM. Jantje, v. Wijngaard
ALEM, Willem Jaeob, Verdoorn.
PRINS WILLEM IV arriveerde 8 Jan. vau
Vereinigung 39, Wieder; Vcrei*
BËLÖIë.
op(ICtcds in een gedeelte onzer vorige
W.-Indië te New-York.
ging 48, Kleinmeijer ; Cornelia Johanna, Hu?'
lage medegedeeld.J
ge,iib; Anna Maria, v. Deurzen; MauukoinJ *j
SCHEEPVAARTBEWEGING AAN DE
JJohringer; Hedwig, Coilier; Dankbaarb-W
Wisselkoersen.
SLUIS TE ZEEBURG (Rijnkanaal).
Nuteei'ingen vau 3 en 6 maand, dato Wissels
Theiini.sen; Tijd zal 't leeren, De Kijdefi
Aantal Schepen.
Tonncninhoud. Time is money, Do Haan; Oneleruein»^.
op Nederland, 4 en 6 maand's zicht Wissels op
Londen gelden alleen voor bedrageu boren
37.100
3.671.946
Steenbergen: Risico, Duijin.
1897
4.400.095
/ 10,000 en £ 1000,
189 S 40.14.
DUITSCHLAND. Fiat Vol. 4, S.; Helmut*
te Batavia op 14 Dec. 1910.
36.722
4.433.357
1899
Grot-tollen ; Boeker .fc Co. 3, Hartog; gan "
100 pC.
Heiland Javasche Bank TT.
4.737.320
_4.1_5
1900
S.; Wesselina, S. ; Johanua Pieternella, $&*
zicht
ïooyi ,
Ö.CöO.IJJi
1901
47.027
wens -. Freiher \. Stem, Buchloh; Pre
N.l. Handels 1.). T.T.
1004
48.261
Ö.363.J11
1902
*)
; Willebrordus, Sehijvens; Morgenstei
S.
100tj ,
zioht
-4.996
löOa
.0.251
ting ; Anna Maria, Van Parijs; Hoop op
2 m. do.
100Tg
1904
'-77
3.932.357
trouwe-, Geerling; W. D. L. 15, S.-, Madoß-*
»
101.8
r.
61.073
6.021.123
1905
Vnn Sandwijk; Hendrika Petronella, Hoos 6"
Ö
102
»
0.523.713
54.415
1906
bcom -, Eiland Voorne, Eggenhuizen; Off
100}; „
„ N.l.EsaomptoMü. T.T.
53.031
6.634.444
Mij. ■">, S. ; Vereinigung 15; Leunartz;
1907
„
„
zicht
1004
6.927.425
52.236
einigung 14, Junker; Bernard, S.; 3 Gebra*
1908
100( B
2m. do.
190!.
54.350
7.537.646
3 m. do.
ders. Koui'Jgs: 4 Gebroeders, Br«ek101)1 ,
ti.300.-35S
(' m. do.
IHIO
57.058
„
102
Dankbaarheid, Vos; Goed Vertrouwen, v. [V[
„
waarvan Rijnschepen.
„ Engelsche banken T.T.
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100J^
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„
„
zicht
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1595
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3.; Jacobus Lodevicus, Meijer; Cati
1.024.608
2m. do.
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2092
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a ■ e
10J 1»
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■
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6 , ,
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1900
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Louter; Union ]. S.; Catharina, Vermeul*
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911.084
100J-, ,
1963
1901
Badenia 21. Winter; Industrie 5, S. ; SuC*
„ zioht
991.388
1004 „
1902 ")
2190
S.: Aüegonda Johanna, De Blezer; Fiat V°
,2 m. dato 100Vg „
s
949.073
1903
2046
3, 8.; Lucia. De Neef: S. H. V. 11, K.uff»»
„
3 n
944.100
»
101.4
Rijn
1904
2096
& Lek 2, S. ; Christin... Bcrzen ;
„ 102
6
1.008.469
Geerling; CaJharina, Bosman; M***
Xceije.
190Ö
2366
„ 3
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102)8 ,
1.006.446
Prinsée
Juliana, S. ; Avontuur, v. Droog;
;
1006
2176
S.
l°a
.
»
h
1.189.041
len;
3, S. -. Clasina, W-ckerh*"
Kleijn
F.
1907
2259
Engeland Bank , 3 p zicht / 11.-24
1
1.412.605
Walpoci.
2199
S.
: Hosanna, S.; Richard '
1908
Arnolel
H,88?4
4
n
■
1.633.166
"»
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v. Lnack:
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_.545-4 .-1910
Hendriks ; Chricmhildc, S.
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ALKMAAR, 9 Jan. Vee. vette koeien per
KG. f 0.64—0.72, vette kalveren f 40—100, id.
per KG. f 0.8-5—0.95; nuchtere kalveren f 8—
20, vette schapen f 18—17, vette varkens per
KG.
0.49—0.51, magere id. f 18—26.

’

PABUS, 9 Jan. Spiritus dadelijk fr. 52.75
a 53.—, Jan. fr. 53.— a 53.25, Maart/April
ir. 53.50 a 53.75. 4 mnd. v. Mei fr. 53.50 a
b„ 4 eerste mnd. fr. 46.75 a 47.25, 3 mnd.

—
—

_

45.—, kalm.
v. Oct. fr. 44.75
Suiker. Kuwe disp. fr. 27.75 a —.—, kalm.
id. Witte No. 2 fr. 30.87a— v., Jan. fr.3l.— a
k., 4 mnd.
\v„ 4 eerste mnd. fr. 31.— a
v. Maart fr. 31.25 a —. k., 4 mnd. v. Mei
fr. 31.62 a v., 3 mnd. v. Oct. fr. 30.62
v.

—

— — _—

inkt, enz. opnam.
Hierbij voegde zich in 1908 Metalnikow, die
vond, dat ook Parainaecium karmijnrood en
mijnrood,

Oost-Inelis-jhe

0. -1.-inkt opnam, maar na omstreeks 18
dagen deze geschiktheid scheen te verliezen.
Het laatste onderzoek werd nu ingesteld
door Schaeffer met Stentor caeruleus. Hij
zag, dat gemakkelijk opgenomen werden
kannijnrood. 0. -1. -inkt, houtskoolpoeder en
do alg Raphidium, alle stoffen, die niet tot
voedsel kouden dieneu. Slechts enkele malen werden gegeteu glaspoedor, fiju zand,
bloem van zwavel, aareiappelmeel, alweer
goen voedsel. Gemakkelijk opgenomen werden de voed_elsoorten infusoriën, zweepdiertjes, lagere algen, amöben en bacteriën,
samen 24 soorten.
Het besluit, dat Sch. trekt, i_ echter anders dan dat van al zijn voorgangers,
schijnlijk omdat hij langduriger en zeer
zorgvuldig onderzocht. Het opnemeu van
voedsel of niet-voedsel, zegt hij, hangt
hoofdzakelijk af van dan voedingstoestand
van Stentor en ook van de stoffen, die het
diertje in ziju omgeving vindt. Is het zeer
hongerig, dan kan het heel veel karmijnrood, 0. -1. -inkt, houtskool, enz. opnemen.
Zijn echter iv het water, waarin Stentor
leeft, boven en behalve deze onverteerbare
stoffen ook voedende organismen als de
straks genoemde aanwezig, dan wordt van
het onverte-rbaxe maar heel weinig opgenomen.
Is het dier niet meer hongerig, dan onderscheidt het des te beter, naarmate het, meer
verzadigd is. Niet alleen kent het dan de
voedende stoffen ; maar onder deze zoekt betdan zelfs de lekkerste" uit. Zoo worden in
dion toestand van halve verzadiging nog gretig opgenomen Euglena ca Phacus triqi
ma-M" slechte zelden Tr_e-l_.lon_.na.. luspida
e- Phacus lengic&udus. In volkomen verza»
diginc_.o_.tand neemt Stentor mets meer
k bet,, .lekkerste" niet.
'
Wat de mededeelingen van Metaluikow
betreft, vond Sch.. dat Paramaecium werkelijk na eenigen tijd ophoudt met het cirn
van karmijnrood en 0.-1.-iukt; doch voegt
men nieuwe hoeveelheden dezer stoffen bij,
zonder ook echt voedsel te geven, dan vult
het dier zich opnieuw met den ballast. Deze
is dus ta beschouwen als „buikvulhng' , om
het pijnlijke uijpen vau den honger te stillen, wat
trouwens ook ziet gebeureu bt]
hoogere dieren, ja, bij deu mensch, o.a. iv
een belegerde stad.
Merkwaardig is het, dat Stentor, als het

men
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water tegelijk veel voedsel eu veel onverteerbaars bevat, toch gewoonlijk met veel
voedsel ook nos; een weinig von di*dieonverlaatteerbare stoffen opneemt. Zouden„specerij"
als
ste misschien als prikkel,
dienen, waardoor meer voedsel kan genobemen worden, zoodat hot dier dan desEnte zou
vermenigvuldigt.
zich
en
gedijt
te-mogelijk in deze richting ook de verklaring
te zoeken zijn van het feit, dat de spirillen
van .yphilis in het jodium de „specerij
viudeu, die hen tot het verorberen van een
dosis arsenicum aanzet'i
Hoe ecu koekoek groot wordt.
Omtrent, die vraag, waarover al veel gescienstreden is, komt in de „Archives des661
vy.
p.
nat,",
4,
29,
per.
ces phys. et
t.
een mededeeling voor van A. Burdet, die in
ons eigen land een aantal vogelfoto'- maakte. Daaronder was er een van oen roodborstj-snest, dat op den grond tusschen
struikgewas gebouwd v-as. Een nauwe gang
leidde naar het nest, waarin vijf blauwo
eieren lagen; één daarvan was grooter en
lichter dan de andere. Omtrent het lot dier
eieren bericht B. verder het volgende : Toen
alle eieren uitgebroed waren, vond hij in
het nest niets anders dan ecu kleinen koekoek, nog geheel kaal en met gesloten oogen.
Na ee-nig rondzien vond B. buiten het nest,
op een decimeter afstand daarvan, vier
jong. roodborstje.., waarvan twee nog leefden. Om te kunnen uitmaken, wat hier gebeurd was, vam bij dezo twee diertjes op eu
legde ze in het nest bij den blinden koekoek
terug. Na omstreeks tien minuten begon
deze' roerig te worden. Hij dook zoodanig
op den bodom van het nest, dat een der
roodborstjes op zijn breeden. platten rug
kwam te liggen. Nadat hij ziju last in evenwicht had gebracht, begon hij achteruit te
loopen, waarbij zijn vleugelstompen hem
hielpen. Zoo kwam h-ij buiten het nest, en
op ecu afstand van twee decimeter smeet hy
zijn vrachtje neer. Toen keerde hij, steeds
. e. loten oogen, terug. klaarbiijKelijK
öm met het tweede roodborstje
echter den
handelen. B. liet hom daartoe vogeltjes
in
legde
nu beide
tijd niet, maar
roodborstje,
ander
nest
van
naburige
het
een
Daar
waarin zicb ai vier jongen b.vonden.
deep
en
werden ze met liefde opgenomen bewoners
rechtmatige
zelfdo wij-» als de
door de ouders van deze gevoed. De koekoek
de
werd ijverig gevoed door de ouders vandaar
gedijde
uitgeworpen roodborstje, eu
reeds was tv*
wel bij. Want na tieu -lagen
vulde. Na
nest
heel
het
zóó groot, dat hij
te nauwe
het
hij
dagen verliet
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nest, zette zich nu eens op den grond, 6 ,-j
op een tak, maar schreeuwde onophoud K
om voedsel. En de oude roodborstjes
zich afmatten, om den slokop te voe<* u
zelf. teen hy al viermaal zoo groot v"36
zijzelf.
Een andere foto vertoonde een koe*
van twee of drie dagen, alleen in -,e*V, (r
den grond gebouwd nest van een r jfl
lagen twee do u
jonge roodstaartjes eu drie onuitgebro*-^
eiereu.
staartje.

Daarnaast

Ontstaan der

Andes-vulk.in«*%J

Belangrijke onderzoekingen over

ele Andes van Zuid-A.it> 0 jfl
weiden verricht door G. Steinmaun. De ..,.1
komsten daarvan legde hij neer in een
Stel in de Üeol. Rundschau", I, S.
Hieruit, vermeld ik alleen het volgf/J .a!t
Tot in het midden van het tertiaire tij*? 1
schijnen de Andes nog niet het kai'a I
van een hooggebergte te hebben DOZe.I ).'|
Eerst in het begin van het jong-tertiair
stond een aanzienlijke, heffing. Wij kllïV ef- 1
|
ons voorstellen, zegt S., dat door die
fing van het gloeiend-vloeibare magU'a .e j,
der het gebergte gelegenheid werd gc%c $ I
om in aanraking te komen het water, y I
vau de oppervlakte (door breuken) *,llJ uc.>
drong. Hiermede werd dan een explos' 0- 1
I
■
ingeleid, waardoor vulkanische
sa's zich over de oppervlakte van bet y I
gebergte uitstortten, zonder dat de m*»
haard zich verplaatste. Alleen werd {*e jf jfl'
kanischc streek smaller door het sarueia ü it* |
gen der zich verheffende massa's. ~De oJ ti.
barsting.-phase duurt uog steeds
maar ook de opheffing moet zich tot lia,j,a-» I
zen tijd hebben voortgezet; want ?iop I
„moderne" planten vindt men i-oif ie.i(m
een hoogte van 4300 meter, dat is *pp
meter hooger dan haar tegenwoordig6 **

vorming

in

ft',\

„.

I

het verlai

De
liet jong-1
en verzwa

_

Jefj

hijuselen Z'J U it_ee
meer geloka' \kl
Alphen. Stübel .^

verscheidene jaren geleden nit-ende t
5
Het monogeue
0
dezer vulkanen, cl. w. z. hun ontsta;einem Gusz", waarop Stübel destijo- ».'
ncdruk legde, wordt door zijn vu» .M
theorie, die vermindering der mag-"* 5-vj
werkzaamheid aanneemt, geheel ver» ",]#<>
Deze theorie, die ik lang geleden in o 1 gf
uiteenzette, wordt nu op geologische "jijden door Steinmann in hoofdzaak »

k»-*^»

'^

erkend.
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Nieuwe uitgiften.
Volgens een bericht uit Berlijn zijn aldaar
reëels omvangrijke bedragen op de nieuwe llongaarscho leening ingeschreven, „ooelat op een
gunstig resultaat der emissie gerekend wordt.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
60
(Prij» per regel

cents.)

liet best geblekenVoedsel
*______ g^-è voor gezonde,aan
JfSGr-f-Jsfijw ma 39 en darm ■_"■"■*■"■".
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Executoriale verkoop.

ter Beurze executoriaal vcr-

rieden werden

«*h.t: /' 500 i % pandbr. North. & Pac. Hyp.
Bank 95 % ; f 2000 aand. Koloniale Bubber
s_* 55 % ; f 1000 aand. Trinbong Dcli
9000 Titanit 31—315—30
SH—3l % ;
2Cl>J
bl. Credictb. voor Nederland
0
200 aand. Welgelegen Diamond
-"lining Cv.'-' 20
Binnenlandsche leeningen.
Do 4 fa geldleening van
teu behoeve
f 28,008 gegund
Tan de gemeente Zevenbergen
aan
is
firma gebrs. Van Behandel aldaar, n.l.
f
ca f 11,000

*"*""J
J

£~f

Hotel Noordzes-Boulevard.
Aan den heor D. Bos, directeur van Je naamloo_3 vennootcchap Hotel Noordzee-boulevard
-o VTissingen, is tegen 1 Febr. eervol ontslag
ad.
Cuituur-Mij. „Bajabang”.

Ueior bovengenoemde maatschappij

zal, blijachterstaande advertentie, worden overvan 300 aandeelen van
jf§Janoptot uitgifte
do inschrijving waarvan tegenwöortndwlliou !
vau voorkeur ] "
den koers van 140
Rubberonderneming
Sonosekar”.
nleiding van hetgeen we uit do
omtrent ete_o ondcrnemiug overnamen,
■vat do --x- s- C" over
° th
Het Wad
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zaal* *'omt nu hierop neer, dat
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, **pitaal niet groot genoeg
handen
ne-
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te

at van nieruit geadviseerd is om
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DeInternationateGeldmarkt.
leenineen moest gisteren ruim
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Geld was dienmper gevraagd. Call money bleef
ütK'htan
d,f,coiitr. ll 3~'> "" verkrijgbaar. Particulier
.;n.ii,.-r(. oen tot 3ft %. De India Council vervrij groot bedrag voor een maand
°Cn ,v'°rde-n gestort.
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Britsch-Indië opgenomen.
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goede komen. "
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gepublioeerden wccu-n?
u'-*ène Rjjksbank is de positie in
,'e
«oopen wc.-k met M. 371,705,000 verfiauij ' ' aardoor het bedrag, waarvoor do
?°tensteu(>r onderworpen was, te.t
■
162/R&l-1:000
is verminderd. Dezo verbetering
de*,le te danken >ran het sinds ï
"ari lB. 0
verhoogde belastigvrijo biljeUonSem
v7aar «"Olgens de oude berekening cle
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de enorme goudi
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Véreenigde Staten van meer
feit, dat tijdens de
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?uöt r,o i i "Jj gedurende eenige dagen ges in zö° lut-ele bedragen als
.
uut niet verkrijgbaar was," welke
taud
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11 éen iaiooJ3e'Ük'«ou zijn geweest, wanneer
centrale bank zou hebben
**-«d, We achtige
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*'u? verheugde. De heer Von Gwin06u Amerikaansche circulatiei ***» het K,
du leest der Duitscheßijks**di
°P
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"en °lVdat de eigenaardig.^«J-Ken
,*ke-ijk zo, 1, dc Vf""
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Coupons.
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Ï-ONDEX, 10 Jan. (Part. tel. vau 11 u. 4.)

Consols

van

Prijzen

Oostenrijk Papier /' 49.975, Oosteurijksch zilver f 50.07-, Diverße f 11.28, dito dito met
f 47.25. Diverse Reichmerk /' 53.00 Hamb.
Rusland f J.2J,. Goud Roebel f 1.89. Ru_/' 11.00, Fransche / 17.35, Belgische
Do Mexicaansche douane-ontvangsten be» atiidavi.
zilv.
Roebel
1.255. Rus.s. Papieren Roebel
u in November $ 1.602,131
f 1.50. Spaanscha
$ 3,960,328 in November 1909. De ontvangsten f 1.23. Poolsche Zilv Roebel
47.30, dito binnenl.
Piaster
buitenl.
Juli
.
sedert het begin van 1910 waren $ 47,877.210
f 2.—, Amerik. Goud Dollar 2.46, Mex. dol!.
(v. j. $ 43,283,023).
f 1.21. Japansche Yen /' 1.21. Ccdula's f 1.03.
Banque de Paris et des Pays Bas.
Dezer dagen maakten mij meldina; van een
Prijzen van Speciën.
bericht, volgens welke de heer Turrettini,
Gouden: Oude lien-Guldeu.tukken’9.9o
directeur-generaal van ele Eane-ue ele Paris et —10; Oud© gerande Ducaten
f 5.77,—5.55;
dos Pays-Bays, eijn ontslag heelt genomen weWichtige Engelscho Souvereiueu f 12.62^gens geschillen met, elen raad van bei12.12* " Stukken van 20 Mark f 11.77i—
Do „Frf. Ztg.'' meldt thans, elat haar bjj 11.87?:; Stukken van _0 Frank
f 9.52}—9.62'
navraag is gebleken, dat bedoeld bericht, hetper stuL; Goud iv Baren f 1615—1655 per
welk in een ongeteekend telegram vervat was N. P. lijn.
geweest, onjuist moet zijn.
Zilveren: Baren van 900 tot 300 f 4-1
per N. P. lijn; Bijksmarken f O.5S—-0.59^ "
De Italiaausche _t__t_ontvangsteu hebben in Stukken van 5 Francs f 2.35—2.40 per 6tuk.
htt, op 31 December j.l. geëindigde halfjaar
Banknoten: Pruisische /' 58.92.',—59.17.',,
Lire 941 millioen bedragen tegen Lire 868 milFransche f 47.70—47.05, Belgische 'f 17.60—
lioen in 1909. Do invoerrechten droegen tot 47,85. Engel.eho f 12.05—12.15.
deze vermeerdering Lire 27 millioen bij, do inkomsten uit de loterij Lire 8_ millioeu, liet
Frankfort. Sik/ff O) 10 Jan. 'J Jau. 7 Jan.
tabaksmonopolie Lire; 71j millioen en de patentbelasting ote. Lire 22 millioen. Alleen ele --Jaat- _pCt. JO.K_._ente-'ebr. 97.30 —.— ' —.—
97.60
Jan. 97.80 97:90
i
»
selijke accijnzen gaven een mindere opbrengst.
i;i").—
135.— I lüó.
De onvangsteii iv het loopende halfjaar op Oostenrykß. Bank-Ait.
Cred.Aci. 213.20 218.20 218.50
dezelfde basis aannemende zouden deze do
Oost. Spoorweg... 138.b0 169.— 158 90
raming met Lire 60 millioen overtreffen eu ele Fr.
Turksche Loten
182.60 181.60 181.50
definitieve uitkomsten in het voorgaande reGoudrente 93.60 93.80
98.70
#pCt.flon|r.
keningsjaar zell's met Lire 146 millioen.
SBtuai etnsflain dnscihëen.

BEURSENIJVRHD.

Shells 81/6 op groote aankoopen.
-Sasterns (>_'..

.

*

Do gisteren te Parijs gehouden inschrijving
op .5000 Victoria Mmas-obligatiën word onmiddellijk na ele opening gesloten, daar, het
aangebeden bedrag werd volteekend.

in de ontwikkeling
ac'nteri'ük gebleven
Kinderen.

tuious 179

f 480,500 t.c< 11 /' 436,500.
Wabash, Xovember 1910 vr.
2.584,0 0
10), netto % 706,000 (— i. 130
6^sedert 1 Juli br; ? 13,272,000 (+
1,271,0
netto
112,000).

December 1910

dat oesnre-

'Jl!'.',Ol'.—
91.40
94.70

" Buslandié-Ó!!."! 9_!ïo

Uit de Petroleumindustrie.
-4 ,
binn.-leen.
Het nieuwe stoomschip der Ounard Line, Wissel: Parus k. _.... 94.70
90.9Ü
dat gebouwd wordt door de firma Jolm Brown
Londen k.z... 20..8 20.42
20.4Ü
»
& Co. te Clydebank, zal zoodanig wotden in8-J.07
Weenenk.z...:!
84.02
84.0.
w
gericht, rlat afwisselend _tookolio of steenkool
Amsterdam k-z.j 169.50 169.5:; ; 169.47
als brandstof kan worden gebruikt. Grooto Plaatsdisconto
il BJVj
'ö; 1(i ', :','. ui
ruimte zal beschikbaar wolden gesteld voor do
berging van den noodigen voorraad stookolie.
De voortstuwende kracht zal waarschijnlijk
worden verkregen door vierdubbele schroeven
en Parsons turbines. Het nieuwe schip zal
AMSTERDAM, Dinsdag 10 Januari.
waarschijnlijk een totale lengte verkrijgen vau
Santos-koffieveiling.
meer dan 900 v., zijnde 140 v. langer dan de
D:> heden door de N. 11. M. te Rotterdam
„Lusitania'' en „Mauretania" en 17 v. langer dan de ..Olvmpic'' en ./litanie', van ele geveilde 20,000 bn. Santos werden verkocht
White Star Line.
tot 36:: 38J v. of ongeveer l/; a 2'- e. boveu
taxatie.
Coudproductie van Suriname.
Aardappelen. Do noteeriugen waren als
De totale goudaauvoer bedroeg:
volgt;
Friesche borgors per mud :_— a/3.30
In October 1910
88,434 gr
B.— è.
blauwe
id.
/ 3.— a’ ö 80, id. Boete
In October 1909
73.727 „
3.70, id. blauwe
3.70. Zeeuwsche bonte 2.70
f
Ju October 1908
142,099 „
2.70 a
3.80, id. Eigenheimers / 3.50 a _.-.,
862,169
Januari—October 1910
Eigenh. poters / 2.10 a
2.50, Drentsche EigenJanuari—October 1909
889,395 „
heimers 2.10 / 2.70, Duitsche roode
2.40
Januari—October 1908
985.735
2.7U.
Scheepvaart.
Transatlantische
Aanvoer 2 ladingen.
Kaar het „Berl. Tagebi." verneemt, zijn do
winsten der Norcldeutsche Lloyd iv de laatste
ROTTERDAM, Dinsdag 10 Januari.
tweo maanden o;
-«'lijk geweest aan die
Koffie. oGed ord. Java 441 c, g. o. Sauvau het voorgaande jaar. De bruto winst sedert het begin van het boekjaar wordt g<
tos Si c. Afgedaan 193 bn. Pengadjaran Java,
Wayfarer 70
op M. 8! millioeu. Hoewel het bestuur dei- 221 bu. Kemoening Java ex
maatschappij nog geen beslissing heeft geuej- bn. Java ex
Nestor; 68 bn. Alas Bezoeki
men omtrent do uitkeering van een dividend, Java es „Dardanus" j 38 bn. Selokaton Java
verwacht- men, dat circa 1 % zal worden uitge- Lib. ex „Tanibora".
keerd.
Suiker vaster, Maart f 11-^V, Mei f 11 7/32
nominaal.
Tin (not. v. 12 u.) willi_, Banka Juni
De, uit Antwerpen aan de Duitscho bladen
gezonden berichten omtrent een voorgenomen /' 109 gedaan.
Groudnoteii op 17 dezer komen bij iuvorhooging der prijzen voor grove sortoerijtgeu diamanten, worden iii een telegram uit schrijving ter markt 218 bn. ca 18.300 K.G.
Lonelen aau de K. Z." absoluut onjuist ge- gepelde. Java en 150 bn. Ac 7500 K.G. ongepelde W.-lnd.
noemd.
Lijnolie. (Offic. not.) Febr./April
-17,
Hamburg-Amerika Lijn.
-11: Sept./Dec. f 41.
Mei/Aug.
f
De Directeur-Generaal Ballin der Hamburg Raap olie. Maart/April
/'3l^.
Amerika lijn is
n blindedarm-aandoeVee. Op elo veemarkt van lieden waren
ning geopereerd. Volgens berichten in de Duitaangeroerd: 52 pa-arden, 1161 ma.gero rundesofee kïadeu is ziju toestand zeer bevred
57t> vette runderen, 202 vette eu graskalren,
Het bericht der operatie had aanvankelijk een vi ren, 271 nuchtere
kalveren, 2 schapen ol'
ougunstigeu invloed op de stemming voor lammeren,
175 biggen, 2 bokken ofgeiten.
seheopvaartaandoelen to Berlijn.
De prijzen vau het vee, besteed ter markt van
heden, waren als volgt: vette koeien lequal.
Uit de Vereenigde Staten.
l'it het New-Yorksch telegram in ons eeli- 78—80. 2e 72, 3e 64 et.; essen lo goal. f 77
tendblud bleek, dat sterke financieele kringelt —79, 2e 70, 3e 62 ot, ; groote aanvoer door
verderen .steun hebben verleend om de gevol- hoo_
-rijzen, handel langzaam: stieren
gen van de moeilijkheden bij ele Carnegie trust le <ju_j. I
00, 3e 56 et.; handel tameCo. zoo veel mogelijk binnen beperkte grenzen lijk ; _alveren lo qual. 115, 2e 105, 3e 95 et.,
te houden. Aan do „Fr. Ztg." wordt daaromhandel iets levendiger; alles pei* KG. ma
170—325, kalfkoeien f 190
trent nog geseind, dat men bevreesd W3_ voor
Melkkoeien
ceu run op andere instellingen die met de C.r—360. handel vlug; stieren /' 150—330, hande!
negio Trust Co. in relatie stonden. Onder lei- tamelijk; pinken /' tiö—l2s ; gra.kalveren
ding van Morgan ziju belangrijke bommen ter ’30—t>s ; vaaren ’80 —135, weinig aanvoer
beschikking
om de Madison Trui
en handel; werkpaarden f 80—170; slachtele Twelfth Warel Bank en ele Nineteenth Ward paarden f 50—130: hitten f 80—1-30, handel
Bank, met totaal zes tilialen. bij te ataan. De slecUt; nuchtere kalveren f B—l2. fok- f 15—
Madison Trust Co. zal eloor ele Equitable IVusi, 20, handel redelijk; biggen
9—15, handel
Co. wordeu overgenomen. Vijf bestuursleden traag.
der drie bedoelde instellingen werden genoodBo te r. Op de bo.ermarkt werden aangezaakt hun ontslag to nemen.
voerd : 49 8, en 53 16/ton en 202 stukken ii
Men acht thans het gevaar geweken.
£ K.G. De prijzen waern als volgt: le qual.
('De Nineteentfi Ward Rank, do Twelitli f 64, 2e 'qual. f 60, 3e. bual.
f 57. Voor stukken
Ward Bauk eu de Madison Trust Co. ):■
van -!■ K.G. werd 80 ïi 85 cent betaald.
volgens cle laatste opgave, te zamen een capttaal vau $ 1.5 millioen. Haar reserves bedraLIVERPOOL, 10 Januari.
gen totaal 5 1,298,311, en do deposito's
Telegram van Honsny, Hemkleus &. Co.
$ 17,815,997. De aandeelen der eerstgenoemde medegedeeld eloor W. Ader te Amsterdam.
noteerden laatstelijk circa 250 %, die der i_atoo»jioteeringeu basis Middling.
h Ward Bank UO % en die der Madison
,IU Jan. [10 Jan. Ü Jan. 0 Jan.
"
200 %.)
12.-0 |10 25 (Slotk.) 12.30
eiireg. I kalm.
kalm
kalm.
Lu de gisteren vermelde vóór-vergadering Jan........
7,84
7.82 i 7.81
7.85
van staalfabrikanten te Pittsburgh heeft moii Jan./Febr...
7.83
7.51 I 7.81
7.85
zich meerendeels tegen een verlaging der staal- .'ebr./Maart
7.84
7.82
7.85
7.SG
prijzoa verklaard, aangezien men meende, elat Maart/Apiil
7.85
7.83
7.86
7.87
een reductie geen belaugrijke vermeerdering April/Mei...
7.85
7.83
7.6.
7.87
7.80
Mei,Jurti....
der vraag tot gevolg zal hebben.
7.87
7.85
7.90
7J86
7 81
7.88
Juni/Juli...
7.80
Oostenrijksch-Hongaarsche Bank.
7.84'
7.82
7.SH
7.86
Juli/Aug...,
WEENEN, 10 Jan. (Reuter).
7.6_
7.64
7.05
Aug /Sept..
7.65
De Raad van Bestuur der Oostenrijkse-— StpWOct...
7.30
7.28
7.31
7.31
Hongaarscho Bank heei't heden het dividend Oct./N0v....
7.11
7.12
7.10
7.13
over 1910 vastgesteld op Kr. 90.30 tegeu
Ontvangsten
b.
Omzet
b.
Kr. 89,69 volgens de Dccember-schatting en '
Kr. 81,40 over het voorgaande jaar.
BREMEN, 10 Jan. (R.0.) Beuzel stemming
In het afgeloopen jaar heelt do Bank een kalm, id. Tulis en Firkins s(ii
2, id. Doppeleimer
gemaakt
netto winst
vnn ruim kr.: 21 millioen 57..j. Koifiu stemming vast.
Kat o e u stemel.i. kr. A millioen minder dan m 1909.
ming kalm maar prijsh., id. Middling Cpland 7(_, 2
Nat. Bank of South Africa.
LONDEN, 6 Januari.
Iv de op 10 Maart a.s. te Pretoria to houSuiker.
Rietsoorten kalm. Biet- prijshouaand,
algemeene
vergadering
den
van
laan werden Mei tot
ders der National Bank of South Africa zal. dend, maai
Binnenlandse!] geAug,
en
9.2',
v.a.b.
Europ."
de „Cote
worden voor:
raffineerd kalm en Tate'j Cubes 3 d. lager,
ovei' hot afgeloopen boekjaar een hooger divinoteer»
ort thans 17/- en 2e soort 16/6;
dend uit te keeren dan over het daaraan voorgele Kristallen 13/10., Hollandsch Cde boekjaar toen het 6 sh. ]H?r a
kalm, 'X.-Vi',. prompt 12/ü ; .1
beeli i■"■

.
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Uitlotingen.

L oten Bru_ s el Ze e h av e n v a ï,
a.fr. !
Trekking van 7 Januari 1911.
1 Juli 1911
'7 L_s7l 12713 14008
8141 85
l51"-7 15621 16316 17567. Hoofdprijzen: serie
_>-71 nu. 19 100,0
er. 15157 no. 21 1000
-. 11007 ito. 11 500 frs., ser. 75.3 no. 10,
ser. 16316 uo. 22 elk _Ö0 trs., ser. 2619 no. 4 7,
ser. 28/ Tno. 5 23, „er. 0201 uo. 8, ser. 8144
uo. 1 18, ser 92G5 uo. 25, ser 10i554 no. 20,
ser 11007 no. -1. .ser. 12571 no. 20, ser. 12743
no. 11, ser. 15621 no. 2 10,
152 [i
-vorige nui
mdc .orieën
vervat elk Ir. J

Z,J" om tot een nauwere vor-

Staat vau aanvoer,

de week geëindigd 7

Londen

Liverpool

Clyde.
Totaal

...

To».

_

n

ladyoor

Aeutoer
19 JU
18390 2338

»

Ton» 21 .IY~ 1-J..U

Londen.
LiY.rpool
(Jijde

.. .
..

Tons

>

8187

l'ó'iój.

iislo

..20

_,

Voorraad
1910

'_Hjf>l

IBb6B B*oo2
12090 17802

1909

■_'187ü

303.2
-7317

,

Totaal

.,

1911
19170

A„.Teri_e
1911 l.iO

50228 73545 79584
.an Jen Board of' Trad e :
Dei; Dec./Jan. Jan.dJec.
1910.
1910

ravoer

Biet

10,170

56_,1.5

"_

Spoo-, Mijn en snoore ophrongsten.
ele Steel Corporation
„ Biet
7.,1-.:._ ;', 10,703 u22,2;)'J
No o r d-0 ost er Lo c. Spw g. Mij
t*11deze ent i Btahlwerk«verband te komen.
10.,-7. 84 i.bUl 9i.\..qó
O.raff..
1910 f 66,961 tegen j 40,876. Sedert i
Züu<*en °°k de producenten
J* ftndert. ""-den,
Totaui
_Vl,-__ 1,7'__,7-9 1,760,107
voor zooverre deze mee Jan. f 420,030 tegen / 327,353.
p'Jsche n to g''
Voo-r
In
hiutr..
«r,*OQ
n "orden opgenomen,
Wes 11 ands c Ji o Stoomtram w. -Mij.
R_ff.,
„
35,850
e» Rru s^i I ' Ver
J
(v.
7,038
j.
/ 16,295), sedert
enkoio maauden oen bij- December 1910 f (v.
48,560
nu + v°.
68. ,751 599,79;
ff..
Prod.
Ru
j.
175,499), per dagkm.
',v^Gn- waarin een commissie l Januari / 180,467
/
148,797
1,604,023 1,637,890
Totaal
binn.
verbr.
"i
14.75).
j.
(v.
15.17
*»-ï-endly a Sekozen, dio de grondslagen voor
Koffie in loco prijshoudend.
London Ele-c t r ï e Rail w ays Co.
neuts'- zal
e,.)e,i te _-. " -"--"-nonius
afljnl.
Week-taat;
Voorr. 7 Jau.
Weck
(gecombineerde
tube-lijnen).
vcn->,,u*
geëindigd
'
UUT"
°*»t; d.J909
verbr.
1910
j.
£
(v.
13.550).
*"**"
<u"' '-'] 'i""! 7 Ji nuari Ë 14.830
_„_
174. .2260 b.
5521 2895
JU c' '
Centr.
Am-r.
t
t
o
o
m
r
a
m.
1910
.1
d
o
e
r
S
December
»
a
W'-ta_i.,'
Ik.ri.l _ien
<l
207 1 ..IJ-.-_. 23 207012 r!|
I ;
n l iiw.o. .Van Januari
*
i.m. Brazilië.

T*

Duit

,
V.^Ofden

tnsschen

_

T^i

_w
;
f«iteliil-

1

"

■

’1
’

’

.

..
..
.

Termijnen openden
-pen
J.leiiK' ontvangsten, om loti
-om:
in sympathie mei Hamburg, sli
Maart 52/10.' 5:; 9, Mei 52 !
,52/3 en Sept. -',2,1
Cacao vGsut. Mui-gen kouten 10,701 bn.
in veiling, iv.o, 1704 bn. YV.-Ind. en 2111 bn.
Ceylon.
Weekstaat:
ai!, ml,
T,.,,,i-*ad 7 Jan.
"UT'
.«-Li-, ukv
1911
lant, 5761 1278 ööö
35250 _Ssolbn.
li 17 1523 .__ 541U3 dól
at van den (.of_r
invoer. Inl. verbr.
_B<|o2
1910 Ouber. 81640

„

1.09

8443

l.lOßeru

B-

The,.

I

Olló

..

*ai'

„

_.age!c_]Zau_;bar

17
Ks

44

223

42

MAASSLUIS 10 Jan. Wind N.W.
11 l>e:i Die
la: ICireJil

VOKOHAM,.

...

■-'.

657

1911

I
l

1

1759 t.
1026 ,
4.41 b.

4032
84201 48560

„

-

Harwich: Claetou,

Vertrokken 9 Jan. Jervauls

Municü, S. Ilarivich: Lady Wood, S. Hnll

—

mora,

8. Londen

ALEXANDRÏA vert.

7

10.

Hamb.
Bombav.
8 Jan. Lesoos, S. .".:
rlohn, 8. Australië n.
11.

J^n. Helena Jantina, Bonninga,

—

Vertr. 6 Jan. il_giie'.a. de Wil
.
7.
Moderatie, Venema, O!,:
ANTWERPEN aang. 9 Jan. DladsUn. S. üosario
Dalenoor, S. Bombay: Cockerill, h>. PiiUipviJlo
LALTIMOUE aang. 3 jan. Celtic King. S. Hamb
~ Jan. Templemore. _. Lir
BBINDISI vert. 9 Jan. Osiris. B."Port
BRUXSBCTTEL gep. G Jan. Christlena. BU
Hamburg 11. Friedrichstad
7. L'Espoir de
l'Avemr, Karsies, Solv»sborg n. H
CADIX vert. 7 Jau. Santa Bita. i». Hamburg 11.
La 1CALABAB vert. 8 Jan. Falaba, S. Liverp.
CALCUTTA aaug, 7 Jan. E_plo_es. S. Liverpool
CALICTJT aang. 6 Jan. Clmmpon. S. Antw.
CABDIFF aang. S Jau. Hamp_tead, S. Bott
CHBKTIANIA aang. 7 Jan. ..orden, S. Bott.
COLOMBO aang. 9 Jan. Warvrickshire*, 8. Liverp.
u. Rangoon.
Vertr. 0 Jan. Kouaug Si, S. China 11. Antw.
7. Euphrate, S. Saigon u. Havre.
CÜXHAVEK aang. 8 Jan. Otuel!., S. Pcnsar.ola.
9. Fri-ia, lichter, Botteardm per .-.eepbe.ot
Guiana: Marie Snzanne, S. La Plata: Goodwill,
S. Calcutta; Euiopa, Tammes, Appleder».
Vertr. 8 Jan. Petschili,
Yalparaiso.
DAKAB Vett 7 Jan. Aniasis, S. Hamb.
DJIBOUTI vort. 8 Jau. Sambia. S. Bott. n. Japan
DL' X DEK aang. 9 Jan. Glasgow, S. Botterdam.
1-..SE..ADA vert. 6 Jan. Haverstol. S. 11.
GALVBSTO-. aang. 7 Jan. Elbe. S. Havana.
-»t. Michael, S. Bremen.
Cl BRALTAB gep. 8 Jan. Xamur, S. Japan n.
Londen.
GOOLE aang. 6 Jan. Cornelia, stoomschoener.
Terneu.en.
7 Jan. Bemus, _. Amsterd. -'
8. Derwent, S. idem; Friesland, S. Ballingen:
Wharfe, S. Botterdam.
GB_VESEND vert. 7 Jan. Anglian. S. Boston
S. Spheroid, S. Barbados.
GREENOCK vert. 7 Jan. Columbia, S.Xewvork.
GULFPOBT aang. 8 Jan. Megi__. _. Savainah.
HALIFAX aang. 7 Jan. Almenana. S. Liverp.
HAMBURG aang. 8 Jau. Malaga, _. Palermo;
Gaika S. Londen; Plauen, S. Australië 1. v.
9. Elve, S. Botterdam.
Amsterdam.
Vertr. 9 Jan. Meissen, S. Australië: Troja, S.
Cap Lopez.
HARWICH aang. 9 Jan, Serapis, S. Guayaquil
n. Hamburg.
HAVANA aang. 6 Jan. Teodora Je Larrinaga,

_
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—

—

_

—

—

_

—

_

_

il, -:

. uur

*

ortg

_

—

——

—

—

—

-Maïs zeer vast bij schaarsch aanbod. Gedaan werden 3500 ton Galat;; Fosan per Dec./
Jan. s.s. 22/6, 10,000 qrs. Odessa- per Pebr.
le La Plata- stoo22/6 en 2 lacii
mende 22/6 en Juli/Aug.-afl. 23 I. Voorts bij
partij 3000 qrs. Odessa Jan./afl. 21/6, IÖOÖi
mixcei Amerik. per Jan. 20/6; naar Liverpool
2000 qrs. Odessa- Jan.-Febr. afl. 21/9, 12,000
eji's. mixed Amerik., Jan./Maart 20/1
en 500 tun Gele La Plata- per Jutu/Jali .
Gerst vast en 11 ii 3 p. hooger. G
werden 6000 qrs. Odéssa/Nicolaieff- per Febr.
s.s. cv 20,000 qrs. Zwarte Zoo per Man
10/1./. Bij partij zijn verhandeld 6000 qrs.
Azof/Zwarte Zee- ladende en per Jan. 18 9

—

5, idem: Palawan, S. Antwerpen
ne, S. idem. Csyo Ciiano. S, idem: Bappahannock. S..Halita_: Drumeldrie. 8. J.
Manco, S, I
MALTA veit. 7 Jan. Ifabros, S. Rotterd
MARSEILLE aang. 3 Jan. Xunnan. S, Japan n.

pbooten, een
Drie ruimen

stoomtrawleb V.l -Ji.

Jan.) De

blad

las",

..1;

ren.

p, 9
vorig Avondavond door do sleepbooten „Atgeeloor de AtJ
IJmuiden
paar .chroefbladen
■

wordt gezog.
'broken.
Dit is niet juist. Xiet de ..eerbroken.
de sleeptros bevestigd -.
.en.
L'RKIOLA MENDI. (London, 7 Jan.)' Tot
Xrkiola
Qchtendbl;
den
CARGALIJST AMSTERDAM.
W. Indië, Prins Willem I", s.s.: o leege
Vaten, Heiil. Exp. M
killen,
-)-vn.. 1 kist Vruchten. J. Alvarc.s Correa :
li. ledig Fust, 1 1
1 kist
Lantaarn, 12! Huiden, 'i bn. Balata. 1 kist
Idpad, C. Peereboom; 22
zn.. 30 krr,:
ren, 11 leege Vaten, Hov»
buurman: 1 vat Lijm, 6 bn. Touw,
Jt. E. Benjamin : 1 kist Schoenen, 1 vat Specie, Kol. Etablissement ; 1 kist Klcev,
Cramer; 10 gn. Pindas, Min. vau Koloniën;
6 vu. Huiden, 1 zak Kolen. 53 zn. Sarsaparilla,
1 kist Documenten, 353 vu. Molasso. 138 bn.
Balata, 800 bn. Tabak. 2205 bn. Cacao, 4193
bn. Koffie, 1523 zn. Dividivi. Order.
Bevrachtingen.

LONDEN. 9 Jun.. Zaken in th
bleven algemeen trs
he: geheel
werden koersen gehandhaaid.
Afgesloten werden o.a. van:
Vladivosto
out.:
„Charlton", S. 6000 t, V.K. Cont. 2.
Febr.
Bomb.iT naar Ver. Koii.'Cont: Eun6 d. twee
ian'", S. 21.5 t. 19 s.
havens, d.w. Jan.
Bombay naar V e r. K on.Cou t.:
folk, 2349
wee luren-,
Jan.
Odessa N <,
Theodo.
sia naar Botterdan,
- , ? s. 6 d. 31 Jan. can
Kti s t e n d j e naar Rot terdam:
ringtord", S. 6000 i.. Botterdam
25 Jan. canclg.
Bahia Blunc a naar Ver. K o n. (
„Hero", S. 5500 t., 10 % V.K, Cont. 11 s.
O/C vermind. (j d., ppt.
Salpete rh a ven
Ver. Kon.'
naar
Cont.: ..Nctherpark". >
. d.,
1/28 Febr.
Melbourne naar Vor. Kon.'C.
/. J 136 i
..City of !-'■

-

-

.

Herverzekeringen.

LONDEN, 9 Jau.

...

Stoomschepen:

Qvcn Mand, 10 D,".-. v_u
Middlesbrc. n. Wal..■:■■"■

Parittajta

.
.

t.
t

.......
........
...... .
""""

7

Jau.

lu

'''.'......

Cantcrburij

"

7

1«
7

13

7

7

.„„
a

_,

Scheepvaart Rijskanaal.
Van 1 Ja
Wil' werd.»
door de schutsluis te Zeeburg geschut:

.....

Lxdig...
Ge'ii

Naar A luster Jau-..

LeJi^..,

Naar öe Lek

11uiicn«fes

.*■

- —

£ei_.touu<>.

Tott-L..
G-lade»..

il.

Totaal..,

Ü7_s

B_rnn.-scHi.EK.

.

*_r

tle Lek,...,. Zeilsch..

gei_i.tom-.e_.__kt
445.1

St.s

Totaal...

N__r A_.»'.._--:_.■ Zeilsch..

St.SC-...

, '-Uiuht
Ml*

..LEE.EOOIIX,

Antwerpen.

Londen.
Vert. B Ja». .1
Glom
8. Rangoon n. Lc.
MELBOCRNK vert. 6 Jan. N
MONTEVIDEO a_n_. 6 Jan. Chili, 8. Bord,
„ ialte, S, Duinkerken.
6 Jan. Marie Leonhardt, S. Hamburg.
MOSSELBAAI aang, '■ Jan. Goslar, S. Rotterd.
n. Austr,
NEWPORT NEWS aaug. , Jan. Meck.enburg, 8

.) Hot Ki

van
'ijn

9,

. Lek

.

.

hc.

,de kan

..

34/101.

met

Zee" Izie

.'ï

RUSSIA.

Coprah hooger, Manila f. m. per Jan./
O 23.12/6 cif, Java, f. m. s.
dito koopers £ 24.15/- en verkoopers £25 cif.
It ti bb c r 1 ü Ji d. hooger; harde fijno
Para per Jan.,Febr.-koopers 5/2 en verkoo
5,2!, Febr. .'Maart gedaan tot 5/2 a 5/3, Maart/
April tot 5/21, a 6/8.
Jute kalm; verkoopers firsts per Jan./
Febr. tot £ 20.15/ 20.17/6 cif.
Hennep kalm; verkoopers fair
Manila per Jan./.Maart £ 19.10/- cif. Week*
aanvoer te Manila 19,000 bn. ,totaal sedert
1 Jan. 22,000 bn., tegeu 23,000 bn. in het
vorige jaar.
Zwavelzure Am mon i a k zeer vast;
Beckton prompt 25 % £ 18.17/6, Londen 8
13, Liverpool £ 13, Leith
£ 12.12/6, Huil
£ 13/5-. Uitvoeren in Dec. 23.775 tons; totaal
sedert 1 Jan. 2.3,772 tons, tegen 261,112 in
1909.
Chili Salpeter, ord. 9/7$ en geraffineerd 10/-.
Chiniiic 6J, 6
S. Liverpool.
Oliën. Liju- vaster, loco niet fast 43/-,
HOLTENAU
gep. 7 Jan. Westland, B. Swansea
-12'-12/9,
Febr./April
Jauuari
42 3, Mei/
n. Kiel: Prinses Juliana, S. Hamb. n. Stralsund.
Aug. 39/-, Sept./Deo. 36/6 a 86/9. Raap» kalm, HULL
8 Jan. Toroufo, S. Newyork. Prof
loco en Jan./April 27/6; Eng. geraffin. met Bnys, aang.
S.
Harlingen.
Rijnstroom, S. Amsterdam
'■' katoen- kalm, maar prijshoudend,
Maho. S. Newyork. Tosno, S.
ongez. loco eu Jan..'April 29,3, geraffin. 30,' j
Genua.
33,'-.
KAAP HAITI aang. 8 Jan. Montreal,
Cocosolio vaster, Ceylon loco 42 6, KOBE vert. 8 Jan. Scandia, S. Moji. S. Havre
stoomende 39,9. Maart—April 39/6" Coc-hio KONSTANTINOPEL vert. 1 Jan. Bucurosti, S.
loco 47/6, Jan./Maart 43/6 i
Ibrail n. Bott.: Rugby, S. Kherson n. id.
6.
Lyell, S. Gibraltar.
Te r p e n t ij n hooger, Amerik loco
Febr./April 57/3.
KUÏtBACEEE aang. 8 Jan. Gntenfels, S. Hamb.
Metalen. Kaper -e beurs pi ijsboudend, LAGOS vert. 7 Jan. Edea, S. Hamb.
2a beurs 5/» lager, sluitende cash £ 56.7/l'i, ver- LAS PALMAS vert. 7 Jan. Bathurst, S. Liverp.
8. Anna Woermann, S. Rott. u. AV. Afrika
koopers en 3 mud. f- 57.ij.). Tin le beurs 35/f. Darmstadt, S. La Plata n. Bremen.
-hooaer; 2e beurs £ 2 ii 2.5,'- hooger. Ornzeft
1600 ton: Straits oash £ 180 a 182.15/-, 3 LIBAU vert. 6 Jan. Margaretha. S. Rotterdam.
aaug. 7 Jan. George Fleming, S.
mnd. £ 180.10/- a 184. Banka f 107J. Lood LIVERPOOL
Savuunah;
Berthaley,
S. San Nicolas; AtahualZ.b,
Januari gedaan £ 13.39;
vaster: 100 ton
pa, S. levuitos: Hornbv Grande, 8. La Plata
Engelsch £ 13.10-, Zink prijshoudend, -ord.
8. Zone., S. idem: Onitsha, S. W. Afrika; Tumerken prompt £ 24 i 21. 2 '6 v. b.
nisian, 8. St. Jokivs; Traftord Hall. S, Kurra»
e-hee.
9. Orians, S. Callao.
HULL, 9 Januari.
Vert. 7 Jan. Kirklee, S. Calcutta. Aburi, S
Zaden. Lijnzaad zeer vast. La Plata loco 67
W.-Al'rika. Armenian, 8. Boston. Duran
sh.. Jan. 6ö en Jan./Febr. 65 betaald.
Halifax Median. S. Tampico. Bejlailsa, S.
Katoen', aa el
prjjshoudend. I
Montevideo. Peleus, S. Shanghai. Honorins [S.
loco en stoomende £ 8-3/9 Jun.
Rosario. Ulstermore, S. Baltiniore. Uc-ayaÜ. S.
Jquilos. Dunston, S. Ceai'a. Sorata. S. Cailao.
Febr./Maart £ 8-6/3 genoteerd.
Nir.gchow. S. Tacoma. Boliemian. S. Besten.
8 Clan Campbell. S. J_ast
Dottere!, 8 Rott.
LONDEN. 9 Januari.
London. Mabronda, S. Calcutta. Castalia, S.
Granen. Aoor Tarwe was do markt
Bombay.
kalm gestemd en met het eiog op het eat-hte
gep. 9 Jan. Clan Macl.an. S. Savannah
weder en ruimer aanbod van Austral. en Lu LIZARD
n. Bremen'.
Plata- waren prijzen eerder lager. Laelingen
aang. 9 Jan. ïn__ WoérnJanfc, S. J'
werden niet verhandeld. Bij partij werden ge- LOME
Vert. 8 Jau, Max Broek, S. Hamburg.
daan 2000 qrs. Zuid Russ.- Jan.-afl. 34/6 a LONDEN aang. B Jan. Am. Jaureguiben
. No. 2 N. Manitoba, onderLi Plata: Cervona. S, Portland, M. Workum,
i per Jan. 85/9
36/-, 100 ton No. 2
. .cutta: Bakaia. S. Wellington: Leeuwarden
Club Calcutta- stoomende 36/3 eu 200 ton
6, II -dingen. ,8t Thomas, S. BotterHam; Oor»
Choico W. Kurrachee- 36/-, naar Liverpool
Te.nca.an:
20C0 qrs. Z. Austral./Victoria per Jan.'Febr.
8, Amsterdam: Amui
Maas

Maart gedaan tot

i.

UOODE ZEE.

BuitenlandscheHavens.
ADEN"

B le»

LIAVKL
..11

1

S. London; Wüitb.y Abbey, s. Hu
S. Bio Janoiro

. und.

wat. onregelmatig verloop, slecht water*
u, orefihoudendegens onveranderd.
Schellak flauwer ; 1BJ- lager. Maart 77/—76/» gedaan.
Gambiet- kalm, Jau.-Februari gedaan tot
21.'-. gegarandeerd merk 21 3, cif.
Rijst vast, Rangoon 7/6 en IJ».-, ie, 77:.
O.C, Specials te Rangoon Januari
Specei' ij e n. Peper vast; koopers zwarte
Singapore Jan.-Maart 3{j ,1.. Maart-Juut
daan tot 3; —3 29/32 d. cii en Lampong per
April-Jimi en Juni-Aug. tol
d. cif;
witte Singapore per Maart-Mei gedaan
G 27/32 d. cif. Nagelen kalm; Zanzlbar per
Jan.-Maart-levering gedaan tot 7' d., Jan.Maart-atlading verkoopers 7-/,- d.
Week. t*at:

51
48

WIC

" e.b.

IV veiling -van 1:

Zwarte Peper
Witte
Piment

IJMUIDEX 1 I Jan. AVind X.W.

11

B

■

■

Au.'

Totaal...

opgave

ieze

verst-au: ii

;j-

voorzie,i

van een Rjjnpatent en met eer: lading komende
van of bestemd naar «Jen i,
HANSWEERT, 9 Jen. (Na I uur.) Gepos-

\-ork

NEWYOHJ- aang. 8 Jan. Megautic, S. Li.èi-j
AMSTERDAM. Rijnoever 2. Hicmsira.
Minneapolis, S. Londen; Lothian, 8. Japan
Luctor, Vergauwen; W.ar,
Haver vast.
Gedaan worden 1000 rjrs.
BOTTEBDAM.
Bndsón, 3, J_i
Witte Libau (5 %) per Jau. 13/3 en 1-JOO ton
Malle.
Jan. Canadian. S. L
La Plata onderweg en per Jan./Maart
ZWIJNDRECHT. Albatros, Dalm.
a 13/3; naar Liverpool 250 ton dito, stoomende OUEBHANT gep. 8 Jan. Osnabruck. S. Hamburg
Confiance, Hendriks: '
DORDRECHT.
n. Australië.
18/3.
.
Deen.
aang. 9 Jan. SehOnfel., 8. Newyork.
Zaden. Lijnzaad zeer vast niet koo- PADANG
ZWOLLE. Wilhelmina, Leijtcn.
_NG vert. 7 Jan. Arabia. 8. Hamburg.
pers tot 6 p. a 1/- hoogere prijzen ten gevolge PHILADELPHIA aang. 8 Jan.
BELGIË. Wilhelmina, v. (>■
Ottawa, 8. J.
vau verminderde oogsteehattingen in Argen.im;
PLATA RIVIER ven. 6
Bruijs; Ori<
tinië. Gedaan werden 500 ton Calcutta-, April PLYMOUTH aang. 7 Jan. __Am
Lagi
Juni-all. 64/9 ii 0-3/3; naar Huil 800 lon La POINTE
7
aang.
PITRE
Jan. N
Plata-, begin Jan. at. 66/6 en Jan./Febr. afl.
Ha
L_
;■
r het Continent 200 ton dito. PORTLAND, M. aang. 8 Jan. ilun.
64/9 65/6; na.Duin)
■u naar
ton
B
00
Maart 69/3 en Maart/Mei (i
mth.
PORT PIRIE vert. 1 ,1
shirc, S.
Koolzaad zeer vast en hooger. G
FOPT SAID aang. 7 Jan.
,-. n. Japan: Helene Rickmcrs, S. Alsdors.
werden naar het Continent 100 ton Gele Cnzorat. per Jan./Febr. 48
8. Silesia, .'s. Hamburg n. Japan.
Barbt
S. lluüib. n. Calc-JDinslag 10 Jan. (8 u. vm.)
MAAGDENBURG, 9 Jan.
-. Ü Jan. Islp. ;-. Ui
_,
opendo
Voor
ruwSuiker.
vn s.s. Ej
jur
kalme stemming. Hot aanbod was weder RIO GRANDE
?P"
' AIUISK-A-.
aan.. 7 Jan. Oppurg, S. Ha
Pj.A_.t_M.
schaarsch, eloch waren de
7 Jan. Èstrfd,
Ai
RIGA
vert.
Omzet Zaterda
-,-ompt RODOöTO vert 8 .lan. J.ytb
Mk. 8.75-—8.82 A basis 86 ""/,. Termijnen kalm SANTOS aang. 7 Jan.
pf.
n
en bij _,jini_ kooplust liepen nid.
Kanaalicattr
Keulen.
, echter later werd'-" herVertr. Woglinde, Ö
dAl'.
'
,
wonnen. Geraffineerd kalm.
SFAX ver:. 7 Jau
e
SHANGIIAF, aan-r. ei Jan. Caledonien, S. Mar»
W eót\_ geste] el h e i el
:le.
keu lucht.
0.1
Arr.h(_.
W-r:. 8 Ja:.. SJavoi
HAP.
SIIIüILDih.
HAMBURG, 0 Jan Salpeter vast. Loco
liiiunc-,
" "
Velparaiso
8
per
sleepboot
Febi-./Maart!).'_7V S Maart
■-, Jan. 1011!).20.
Poolzee naar het Kanaal.
«r_
9.37J April '-.ü7i.'., Febv./.Maart 1912 9.424.
J AP«
SINGAPORE aang. 0 Jan. C'Lopes y i
M_-_s\r. Br Liverpool; Glentorret, S. Lenden: Yang Tsse,
s. Liverpool.
0.12 2J0.0-,
DULUTH.LIJNZAAD.
11.70 |
ST.
VINGEN 1' vert. 6 Jan. Lome Brancli, -.Cal- Venleo
7
Jsn.
0.12 6utae> zeewater
!
9 Jau.
lao n. Liverpool.
2.53
1
!
8
]
Loco Northsrn No.
S 2*s*H
-OUTHAMPTON aan*. 9 Jan. Bittern, 8. Bott.
Mei
2.57
2..5/JÏ
Tltames, S. West Indi..
Vert. 7 Jan. Avon, M. Newyork. »*- 9. Konig
KECLBN, 10 Jan. 'ff.O. Ronk 11 u. 08.44 lt.
Wilhelm 11, 8. La Plata n. Hamburg.
Weersgesteldheid: Betrokken.
SUii/- aang. 7 Jan Devoti, S. Sydney n. Londen
SCHEEPSTIJDHIED.
Waterstand op den Rijn. s Morgens.
7/8. Benmohr, S. Japan: Appleetore, S. Bi>mbay: JJunolly, S. Knr.achee; Ocean Prii.ee. ö.
9 J_r_
PtAAM-w:
io Jun. I
Bombay,- Auatolia, JS. Bussorah
./-. TeERSAMRTEBDAM aangekomen 9 Jan
st-rim.
S.
ltin^ooc.
(ïJkade) iJeruurius, S. Odessa .Graan en Stukg.
BWARO- AxDND veit. 7 Jan. Togo, S. Hamburff
Carg. Hudi--, Veder & Co.
M, .o. _a M.v_l
TAMPICO aang. Jan. Furst Bismarck, S. Vota Hanni_ge_...
S,
Stesnk.Carg.
(H.kade) Hölmside.
Newcastle.
,
Crus.
Hudig, Veder St, Co,
Mann-'..
..84 , ,
pirsnga, S. Hamb.
10 Jan. 'Houdt.; JUars, S. Koui
n. Hout Ven:
J.<n.
Atlautlc.
C-üb...,
l_rain__,
„
2.54 ,
2.21 „
0.10
TEIGNMOUi'ii vert.
en Stukg. Carg. B. J. van Hengel.
,
„
*
0.07
An'
Keulen
2.77
2.70
(Ukade) Juno, S. Bristol. Steenk. cv Stukg
s, Piraeas,
J,ai,
li.mp,
0
_._n
aaug.
[
TIIEODO.JA
Rubaort
">"">. «
l_.iT
Carg. Wni. H, Muller & Co,
ii 19-.

_

—

-

WATERSTANDEN.

..

..

—

.

...

....

.

.

—

2.

.

,

.tlTnd;;_f:

.

Bin Havenlandsechnse .

—

—

_

-

_

-

-

.

.

' *ft£tjuft

W»ier*j*f-_f*^__-N»_aeJl
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.
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HH. CHOCOLADE-FABRIKASTEV
TTUTJR.! Voor
" "*"*"
N.-H. Agentuur gevraagd om
goed Winkeliers en Grossiers te bewerken.
geboden, tegen 1 Februari,**"

.-,-.-.■-_.■■■,..

lp !_,■

Kamers. Bel-Etage. Wan

lemeub.
«reestraat 3», huls.

(1402)

Br. fr. onder No. 4157, Boekh.

' KLCITMAN,

(1B66)

J^+JGtt/rtzVrL.

t/cirmcuLtvc

Panhard <a Levassor

■

m

eur aqao,
an i sette.
Brandy,

en Half
_Oude Genever,,Half
Superior

Cherrv

\|ULEPSENI*OOZE AUTOMOBIELEN.

eud--m.e&c*'

.^

W. J. Stokvis.
ARNHEM.

ASSi-lAF. & Co.,' COLPORTEUR.

geel'tS. VIOOL. Gerard Doustraat 17_,voor
net gedragen Heeren- en Dames
kleeding. Overal aan Luis te ontbieden.
(448)
Degelijk colporteur zoekt Engagement
voor Boekwerk ot' Publiciteit. Brieven onder
No. 1360 Bureel Handelsblad.

Keizersgracht 310, Amsterdam.
,

a

Da^lich .reflectors

■

Refrax Glas
Vloertegels

é*v

j
!**&«*
,
gerenhe

Zonneglas

(1324)
Int. Telef. 4303.
Bekroond 1878—1895—1906.

gevraagd, om 1 ."ebruaii p.r _.S.
„Oranje -7 van Amsterdam naar lava te
vertrekken, ter begeleiding fan can familie.
Fr. br. lett. E., aan don Boekhandel firma
(1379)
A. VERNOCT, Haarlem.

1"..«
da

> -o,,

„Mombel")

Hiiiimii

*en-

GLASFABRIEK.
J, J. B. J. BOIVI.

""—■——"

i^^idrUX

KONINKLIJKE NEDERLANDSGHE

__k

De data der lezingen zijn dus: 9 Februari, 81 Februari,
(1371)

llaarl eu «1 llaarl.

m

De Rechter-Commissaris in het faillissement der

loh. Jos. Sterck en Zoons I
I
Thee- en Koffiehandel,

| N.V.
H

I
I

■I

Aandeelhouders,

welke zal gehouden worden op __a.crda„. '-SS Januari I
lf> l I, des namiddags te W uur, in een der lokalen van het I
Paleis vau Justitie aan de Prinsengracht te Amsterdam, en tot het I
doponeeren hunner Aandeelen vóór £"» Januari 1911
ten kantore van den Curator Mr. fl. L. A. VISSER, Keizers- I
gracht -_8 lij de Leidschestraat te Amsterdam.
De Rechter-Commissaris voornoemd, I
_». 1. Fo TFI_TI.-I_..
(1409)
Amsterdam, 10 Januari Vdll.

I
I

I
I

t

,

—

en.

ten overstaan van Notaris C. H. MOENS,
aldaar, in „Maison Stroucken", aan de
Zeestraat No. 43, by i_*et: op Woens-

jcAxift.

tPtijs,

:

'

au"

_. „_

De Officier ven Justitie

. : Arrondissenient-.-R-.li'haD.k
te Amsterdam

PEISRIiBOOH,

Af.-f.'T. ?_-_-__-_-_-_i*?--_..,--^;i;

„--oar

,*r?o

Tel.

zxcr\\.èa.a\.

"

'**!

.V
(H^

*

*"^__!
jfe^fca

!______.

|'

Woor een llaatsebapirf] zonder concurrentie en
met schitterende toekomst, //.BMir-IüTBATIFF
DIRKI'fIX'R I_l<:lR.%.'l(>». apitaal-deeluaine ot
plaatsing *© Mille. 4-een tusschenpersonen.
Brieven lett. B»«. li«. Adv.-Bur. ROIMI &
__.

C.mj>texdam»_f_otUtclanv

<Den. JCaag - (^xoninc^en.

I

___!_■ra'iWM

(1397)

’

3,000.00,.-

Reserïe

’

PRIMA LEIDSCHE
WOLLEN DEKENS

70,007,443.1'J; a'
Gesloten leeningen tot 31 December 1909
2,819^*00—
«,
..i
over 1010
, f 7_,3_6,-43.12Vi
'Te zamen.
aflossingen:
Ontvangen
._,_-_____. <__i_
/ 46,_.-._-<.--l_
tot 31 December 1900
f
m 0
, __g_.lttJ7X

,

,

..

°"

..

Gecreëerde Pandbrieven:
tot 81 December 1903
over 1910.

Bljjft

.

Te zamen

L-'.'elote en Ingetrokken Pandbrieven:
tot SI December 1909

°"

»© ptt. korting
s/)

_3,4-8,3_4.15_

am?

\ ratifi Mjtcen Sehttenteinhetlev. *==^

i-Jevraagi op een GBO-SIEBSKANTOOB
i«- Tabak voor Duitsche Vorres-Wm
„
d.-ntie een perfecte TtPEWRITEf |
-"tegen Mei a.s, een moot, «roo., vrtf uf'I'IPKWRIT_I£R, volkomen op <"-[
Boven Hnis met rtant uitzicht, gelegen n<Vjgtn vaa scenografie en Boekhoud"»-, I
aan het Eokin, bevattende 7 kamers, badUitvoerige offerten met verlangd galat.'!
kamer enz. <n ruim.n .older. Bi'Ujks huurpr. on(*-_ No. 1340, aan het Bureel van k-'l
Br. onder no. 1100, bureel Handelsblad. 1 Algemeen Handelsblad.
w—-. mr*

H i__

***

WW _TT WI Wm

HUIj

"
«..1...i.i»

BlQft

/ _S,_2o._oo>-

'_1.3i0.60

I
fi

""""»»

f 'J3,49..824.15
J_ e _>('.-

Mr. L-. VAN LIER.
Jbr. H. J. M. VAN ASCH VAN WLJGK.
Goedgekeurd dooi den Raad van Toezicht,

■■______»_«i^f >>>>>>>M^""

JONGMENSGH
jaar, goed
energiek,

ontv.lkkeld,
biedt
ziin administratieve diensten by
voorkomende gelegenheid aan,
IlK_.J_ of DAJdE.
Amsterdam, het_ü zaken voor
l"r. Br. onder No. 1.«5, Bur. Handelsblad.

21

M Baja lui lift*'.

Zetel *er Maatschappü -«
SPUI 15.

Bijkantoor te Antwerpen,

tl Pl-.1-'l-.„ LéOIMIL»,
Bericht aaa Aandeelhouders.
DE BAAD VAK BESTÜüK der Vennootschap beeft in hare Vergaderingen van
den 6 October, den 10 eu den i.l Xovember
1.10 besloten tot de uitgifte van
eene nieuwe serie aandeelen in
portefeuille ten bedrage van

|

|
'

TE HUUR
een modern ingericht vrij Bovenhuis
a/d Willemsparkmeg ISS, bevattende zeven Kamer», Keuken. Zolder,
Veranda voor f 550 per jaar. Te aanvaarden 1 Mei. Te besichtigen Dinsdag en
Donderdag van 2 tot 4. Inlichtingen te
bekomen \Villem?Ferk, *"eg 18*. buis. (131b;

f 7A.000.— nominaal.
300 aandeelen Tan

Deze uitgifte omvat
250.—, met recht op dividend van at' den
l Januari 1911 en heeft plaats tegen den
koers van I*o pCt., alzoo tegen / 3*o.—
per aand«eU
Volgens besluit van denBaad van Bestuur
is aan de tegenwoordige Aandeelhouders
voor de inschrijving op de aandeelen :ler
goe«llil||venfl tol
nieuwe uitgifte een recht fan voorkeur Kiekvrü.
3-»*» en J *:
dat
"Ciiii.
a
J
voege,
v[il'
toegekend, en veel ir. dier
oude aandeelen recht geven op één aan- prima fijn gesorteerd a
deel der nieuwe uitgifte. Dit recht vau J 4..-0 per Bl.li. ir. elk
voorkeur zal moeten wordeu uitgeoefend station onder reuil», bfj
vóór den 1 Februari 1011.
*»-. iioi.i. jr„
De betaling der aandeeleu __1 moeten
geschieden iv eens, den 10 Februari 1911
Hoeve Xeltlenrust,
aan bet bykantoor der Alaat?chappü te
.Ipeldoorn.
(iio
(UO-1)
Antwerpen, 11 Place Léopold.

’

Aardappelen!!

Puik!

JPaik!

a.

TABAK.
Op oude A'damsche Sigarnnfabriek kan

inngmeu-Ch gepl. worden tergrond, opl.
in tabaksviüc Br. Xo. 1-.5, Bur. Handelsbl.

, Dr. Van der Hoeven Leonhard

jï ImfrM ïBMIJIr üvrrat.

I

ir.F'P

TE KOOP

VERTROUWEN.

17 i

„e«"

al- onltv. en bereisd, eerv. p 0.., tin. geheel onaihan-

voorwendingen in Buitenland ot
kdül- biedt -ichaanXo.
2164, aan Adv. Kant, Vv . Bbi-IS,
Bri.ven onder
Amsterdam.

Automobielhandel

I

Sla-J^-'

"^f^-

Bgjf
JgkX l*C
°P
-s^!^\\^W KaToln

wegens vergevorclenl seizoen

' niet 25

Tan

Woensdag 19 Januari 191 t,

des namiddags I._1 ._ nur precies,
van verschillende bekende merken, ± 80 nieuwe A***,.
Automobielen
divers.
banden iv diverse maten, Aatomobielonderdeelen, Rolschaatsen, enr. Vero"'
diverse Werktuigen en Gereedschapp" '
geheel stalen Motorboot, Motorrijwiel,
LlP_' Brandkast. Schrijfmachine, enz. enz.
"enig Kantoormeubilair, ..aarbij
° De goederen zyn te bezichtigen in genoemde Garage, op Zondag, Maand**
a
eu Dinsdag Ift, 16 en l? Januari 1011, van IO tot 4 uur, en
.<
morgens vóór do veiling.
Uitgebreide Nötitiën worden op aanvraag franco toegezonden door den Make'**^
H. VAN ESSEN.
Telefoon 7086. Amsterdam, Leidschekade 6*■
(1399)

-

pCt. korting.

ajf

ftfdeelü'S Japansche en Chineesche stoften

De Handelsrei-igersvereenifcinir

„EE\I»B__CHT" roept
mfAW
sollicitanten op
de by haar op nader

naar
te bepalen tijd vacaut komende plaats va-i
kwaliteiten,
en
iv
alle
kleuren
meter,
per
en
blouses,
Katoenen en zijden, geborduurde
(l*vi)
van
af
4.—
Kimono's
f
J^jfvJJf Katoenen
"
Vereischt worit: algemeene ontwikkeSv&Xmt Zriden geborduurde Kimono's,
Heei.n, Pyama s, ling, voldoende kennis van vakvereenigingsDames
eu
Kiuiouo'.,
en
voor
JacKeU
Gewatteerde
alsook geschiktheid om
(Slaarcostuunts voor Heeren), Iteticules, Shawls, Borduursels etc. aangelegenheden,
een werkzaam aandeel t« nemen in de
redactie van het orgaan der Veteenigirig.
Aanvangssalaris f~ X'£!»*3*— per jaar,
goede vooruitzichten.
Sollicitaties, liefst breedvoerig toegelicht,
vonnisder Arrondissenjents-Eeohtbank
is «
wolden, alleen sckritteljjk- ingewacht, vóór
te Amsterdam d.d. 9 Januari 1911
yonende u, h Zuiden met 30Ks;r. bagageTrüdom. 1 Februari 1911, bij den Voorzitter der
AKTHONV DAKB, winkelier,
Vereeniging: A. VAN GELDJ-K, .lonkerte Amsterdam, verblijvende in hot Gesticht
, ’71.73 L / 49.08 11. Franistraat
(1377)
116, Rotterdam.
Meerenberg,.ter zaKe van krankzinnißhetd Marseille
i, 32.08 .
■-S'.__
Danues
onder curateele gesteld.
\ Nice
"82'
Hetj^een certificeert:
07.70 ,"
„82.48,
Carlo
Procureur,
Monte
I-^HILIPS,
„ 'Zooeven verschenen bü den uitLD.
,o<.öü
Mr.
(1-13)
h..58
Mentone
Algiers
Genua,
bilj.
naar
Gered,
retours en
gever D. BOLLE, Hang 98, Botterdam,
CJerieuse, intellig. J. DAME, (öö j.) deft. « 3 _z. LISSO.NE & ZOON, Neerlands oudste 2e her_ien. druk van de
■^ fam., eenigzins gefort-, zoekt een reiskantoor, opgericht 1876, Singel 10,7,
degel. R.K. Echtgenoot met deftige » „msterdam. Hoofdagentschap -lt, !>*.»
groot van posbotel- en
betrekking
Voorschriften,
en lucratieve positie, liefst
tusschen- ' WAGONS LIT-, pas.age-ageuten,(1892
Ernstige
verzekerd.
tuur. Di.-cr.
op
hebbende
J
ïontracianten.
personen komen in aanmerking.
112-:.,
1.0.
Bureel
«
Oezelscliapsreis "
onder
franco
Srieven
"
Handelsblad.
prachtige natuur-rei.».
il'o'ri'tz,
iaat- St.
.ertrékt 17 Jan., men vrage het progr.
Voorzien vau Alpkabeti-cb Begü
LI.SOJS'E &ZOOX, Singel 155, Amsterdam Kaart,
ten dienste der Schipperü, bewerkt
i door A. ü. feIRKS. Adjunet-Havenmoester
jongmensch zoekt aun_.cnaiii.ii
itoU-.-dam. Pidjt. slechts f 1.25.
lu het cent-UB) der stad wordtgcïocht
'-'o_d. ! g* wT' Dit boek niet te verwarren met
werkkring tegeu I-cbruari of begin f een
±
étage,
met
le
parterre
boekjes, dio enkel do Rivier en deHavens
il"111'uII ltepte. Winkelhuis kan ook dienen.
Brieveu ouder Xo. 11-»*. Bureau Hante
van Rotterdam betreffen.
Br. met.opsaaf, wanneer tebeü-ekken
Verkrijgbaar by den uitgever, en verder '
vJvbUr,
delsblad.
G.
L.
uitgeverC.
:enden aan
Franco va ontvangst van Postwissel,
(lrföi)
alom.
!Prinsengracht ööü.
(1408)
waarop melden : Slrks.
'-'"ze

z°i|de

Administrateur-propagandist.

i^Omm

K^-^^S'

W

B»

MN VEEN & Co. re,ï?o po°;^:W. DAMRAK 90.
Lissones gereduceerde reisbilj "

"
j

. .
....
..

.

5i-' '-Vin

..

-

Kijks-Keglementeu

Lissones

De Binueiivaart.

en Meubileering. ;
Stoffeert
ilet
.

..Il

TT

_ÊOST

Sichrijlmaeltlne, uitm. staat, te koop

-

t'

J. C. DELBEEK Jr.

te Den Haag, t .n overstaan Tan deu Deurwaarder G. L. STAPELKANT in de Gar*s? I
aan het stationsplein 6? te Den Haag publiek verkoopen op

.

apRVi-iiivc}

■

m.

ifl

js

%IJTOIW^I)K\. enz. wcgen_ Faf llissemei»-'

Villa Bhssuhi.

T_i_iiiïïïr

een tweedeliauds Kniaille Badkuip, aangeboden. Brieven fr. onder No. 141.
billijk vooreen
een paitü Ua-Clibukkeu. t'losetpotteu I ! Burpel Hnndelsblad.
. huize, reed» Door rerlrek zeer
gebouwtle POSITIK gezocht door admirt, en i
prachtig
goeden
en eenige Llectnsche Kronen bij
j jaar it> huur een
~*.-ÏS. \i> van
vau
alle ge- aken- ontw. pers. ro. eenig verm.
eenige jaren op een Bankierskani
>o»rzien
nieuwe Villa?
werkaa-u, wenscht »'»»- betrekking niakkeu, grooten Tuin.
fr. lett! C. A' 197, Alg. Adv.-Bur
' re/re. Ara
! te veranderen.
y.
alt,., Waru
iD.
l.l_.
201, AI&. AdT.-Bnr.
Br. fr. «ett.
I.itstekondj referentien staan ten dienste.
Ha(v.loo»leiB 11. TelepU, t. t-.».
rli2®
(_____oui :______l_ Burassl -kuil-UW»-.
I.'D. Y_ ALTA. _J_l_t-ftl_i_.

NIJKERK,

___■■

___________i

HENDRIK VAN ESSE.N, Makelaar in Machinerieën en Metalen te Amsterda
ten verzoeke van Mr. MARGARETHA H. OBREE!., Curator in het faillissement va

____H

jmm^

i

m%mWßßÊU9^BßKKmWßWnksm\mßmmßßmmmmWlmmm\

Caltuur-Maatschappij

___-_____■__

Brieven ender No. 1895, Bareel Handelsblad.

Bcddenraagazijii, Kalverstraat HO-H 2.

10 215800^

Mr itSSrSiwS vanTaarsskvebn EX NIGTEVECHT.
JS
Jhr P. 3. J. S. it VAN DER DOES DE WILLBBOIS.

mtmm*m

fl

tf/F

/}*

|

nieuwe

,

...

"

Veiling van Antomobieleii,

/ 3'.,7_9,000,-—

saLooo.-

tl

een HUIS met groote, goed verlichte kamers I
en veel ruimte op eene verdieping, gelegen I
in het centrum der stad nabij de tram, bij
voorkeur Heerengraeht of Keizersgracht bij
de Leidschestraat.
Aanvaarding vóór 1 Mei a.s.

(i-»ot>)

«-".O-O.—

/ 9,887,800.—

mo

Uitloliitj-iek-ning

Dekens met
eu alle voorrailise donsen
a contant.

/..-i-jonnn
°i,^'^_,~

.. . __«

hak.

Z£>odat LOSLATE?» of AFVAL-LEN ecu nnn. ..eiüklirid is*
Elk puar gegarandeerd,

WtmKÊmmmmmmmmmmmmWmmWm^

OORDIJI.EN, DIVANKLEEDEN enz., enz.

_-T.-I.IT per 31 PI-CE »1 BKR 1»10.

.
. .’
JL___fl-____-_
. . . "/

*" -tsSWir**»

I Men wil koopen 1

vau verschillende MEUBELEN, WIEG-

299,036.80.

ta te rubber.
.'e. Hebben een doorloopende

Ml

aScentperdoosvanS, lOen 12stuls.8.

JAARLIJKSCHE OPRUIMING

Opgericht lu 1882 te Utrechi.

beste en lichtste OFERSCBOENEX in den handeL
Bevatten het grootste percen-

_____ _____
_________ i""*^**"i"'"''*'
________

je.o., Amsterdam.

_^9^_

TT^I
__É_______JP

-ö.

Hk

r^~~

-Benier &CJÏ

THTT
Wh»wmW

Yolteekead Maatschappelijk Kapitaal,

(450

le. De

"*? |? *

compfcet
-f-oulerv Rap;

Utrechtsche Hypotheekbank,

—

Sectie G, Nos. 4558 en 5437,
staande ten namo van: de Gedaagde
sub. I°. genoemd,
Sectie G, No .>-*..».
etaande ten name vau : Je Ge-daagde
sub. *V. genoemd,
Sectie G, Nos. 440 i, 449», 4484
eu 5430.
«taande ten name van: <i
uenoea-d. JEANNE LOUISE CORNEI-IA KLAHX, Weduwe EUDOLI'H
FRE..EBIK FROGER,
van alle welke perceelen de onteigening
ten algemeenen nutte tea behoeve der
gemeente Amsterdam wordt gevorderd.
BLIJKT: dat bedoeld onderzoek vau
.ondigen Ea! pluats hebben oo DONDERDAG den 19den JANUARI 19U,
des voormiddags te B. -j nur. in het Hotel
.KRASNAPOLSKY" te Amsterdam.
Geschiedende deze aankondiging ter vol
doening van Art. 28, 3de lid der Wet van
08 Augustus 1851 (Staatsblad No. 125),
regelende de onteigening ten alg.mecnan

-"*

vcic.

*xc

«MÉSêu.

________■

als l.ö geregistreerde vonnissen
sterdam
dezer Rechtbank, d*n iden December 1910
"cwüzen tnsschen denBdolAehtbaren Heer
BURGEMEESTER van AMSTERDAM, als
zoodanig ten fine van onteigening voor
dete Gemeente in reehteit optredende, als
■ her (verschijnende
bjj den Procureur
Mr. L. H. KUHN Jr.) en
HOLLANDSCHE IJZEREN
i*. DE
gebPOORWEG-MAATSCHAPPIJ,
vestigd en kantoor houdende te Ara.Lerdam, als Gedaagde, (verschijnende i
bjj den Procureur Mr. Th. BTUART), I
J*>. DE MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOI-!
TATTE VAN HOTELS EX KOFFIE- 1
HUIZEN, DE ADELAAR, gevestigd
tn kantoor houdende to Amsterdam,
als Gedaagde, (verschijnende by deu
Procureur Mr. J. A. FOEST),
3». Mr. F. A. MOLSTER, advocaat, wonende to Amsterdam, ala bjj beschikking van gemeldo Rechtbank (Iste
KamerJ d.d. 27 October 1910 benoemd
itl.. DERDE tegeu wien de ondorwervelüko procedure zal worden gevoerd
voor wijlen JEANXE LOUISE OORNELIA KLAHN. weduwe RUDOLPfI
FREDERIK FROGER, gewoond hebbende te Amstordam, als Gedaagde,
(verschijnende bij deu Proeureur Mr
MARIE H. E. PÓUW) en I*. JACOBA
CONSTAXTIA VAN EIJK. echtgenoote van JAN VALK. wonende te
Rotterdam, en doze JAN VALK, tot
and en machtiging ziiner voor.mde echtgenoote, 2". DIRK VAN
J-JUK, wonende te Amsterdam, o'.
CHRISTIAAN JOHAXXt:. VAN
FLIK.
wonende te Amsterdam, |
«I. HENRIËTTE CATHARINA MARIA VAN EIJK, echtgenoote van MA
_U8ANTON VALK wonende te
Dordrecht, en dccc tot bijstand on
"utiging zijner voornoemde echtgenoote, s. ANNA ELISABETH VAN
EIJK. echtgenoote van PI ETER DE
RIJKE, wonende te Amsterdam, en
PIETÈR DE RIJKE tot bystand
en machtiging zijner voornoemde echt"-enoote, 6\ JAN VAN EIJK wonende
te Haarlem, 7;>. PAULUS VAN EIJK.
wonende te Hilversum, zijnde de gezamenlijke -_i<rcnameu van HENRIËTTE ÓATHARINA MARtABRAAK_IAN, weduwe van PAULUS VAN
LIJK, als Interveniënten, als zoodanig
toegelaten bjj beschikking van gemelde
Rechtbank en Kamer, ter rolle van
lüNovb. 1910(verschijnende bjj den Pt-ocureur Mr. B. DE OAAY FORTMAN),
henoemd tot Rechter-Commissaris, ten
«inde vergezeld van den Griffier, tcgen\Toordtg te zjjn bjj het bjj voormelde
vonnissen bevolen onderzoek door
kundigen van de navolgende alle
Amsterdam gelegen perceelen, te
"weten

vooi

tt>rwou.dUq.

1

fjit geregistreerde tttischikkinger, dd.
den EdelAcht»
*-' lö December 1910, vanDE
JONGH, lid
haren Heer Mr. G. I. J.
der Arroudissemenfeßechtbftnk te Am-
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groote party 3c hands
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FMACHINES
OCCASION SCHRIJ
tot

Scfixijpiruxcfiira
"(vet

~——

______^"

0.40

ar**HiHß__-«__a-»«iö__r______-_--__a^^

ZUS

dag IS .lannarl 191- en bg toeslag:
op Woensdag 3* Januari lttll,
telkens 'e middags 12 uur. van:
de Weilanden. Tuinen, Tuinder-woningen, Water- en Erfpacht -gronden van het Kasteel
„Assumburg" te Heemskerk, meerendeels
geschikt voor Tuinderij en Bloembijzonder
*, mooier en noedkotrpcr dan dem
SEA-KOCSEN en -SOKKEN be-M bollenteeltTe veilen in 28 perceelen en alles dadeer niei, 2» alle maten, in \iol «nl
lijk
te aanvaarden.
-tuitend, rerkrijgbaar b-y
met kaartjes te verkrijgen ten
NotitiSn
Nienicendj/1:15&.
HASSELT& Co.,
I kantore van
genoemden Notaris, Bree«iraat No 102, -waar tevens nadere inlich(13-1.)
(12-43)
tingen zijn te bekomen.

eILOUSEF.
________

Verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten,
per heele doos en een lialre doos aan ft.

aan ft. <>.'_*->

[

■

VKILIM.
PUBLIEKE
afdoend.
Beslist
(.7-3)

||

-

.

Na is het oogenblik gekomen van koude ca rookt met
haar nasleep van Verkoudheid, Keelpijn, Steken in
de zijde, Pijn in de lendenen, enz. Nu moet men zich
verzorgen en steeds voor de hand hebben een doos met
THERMOGÈNE WATTE, met dat zuivere, uitstekende
en werkdadige middel, nu behoeft gij niet meer uwe toevlucht te nemen tot medicamenten, welke steeds schadelijk
voor de maag zijn,en tot pleisters,mostaardpleisters,iodium
tinctuur, enz., waarvan het gebruik zoo onaangenaam is.

I
B

Buitengewone Vergadering van

DORDRECHT.

_.

I

gevestigd to Amsterdam, noodig:, houders van Aandeelen iv dezo
Naamlooze Vennootschap uit, tot het bijwonen eener

I

KANTOREN:
(449)
Amsterdam, 403Kekersgraclit. Tel. 727.
680.
Rotterdam, 37 Delfteche Vaatt.
„ 2004.
utrecht,
20Lucas Bolwerk.
9 Platenmakt>r. tr.
1259.
Nijmegen,
6401.
Den Haag, 65Korte Gr. Wegje.

-nlïchfïngeft ie verkrijgen bij alle
_Ut, .toeteren-Vpoftekers en Droghten

Dr. P. li. Chanlepie de la Sanssaje.

Het Comité maakt bekend dat de eerste lezing stiet zal plaats hebben
Januari maar op

ZEEBABOE

Filiaal te ' s^Graemhage.
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Zuivcraurs,
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FWynand
ockink Prof.
■

._

Ge Thermogène

"

v/b. P.

Alkmaar.

- Derde Blad.
—

Onberispelijk
en

wordeu

J

tiuten,

de trekken
in de FIJNSTE nuanceeringen» w
een geschilderd portret

Peiiiture-Bögaerls

-

blijvend uitgevoerd.
t
Vraagt gratis geïllustreerde P*iL
courant met honderden ongeTraa»,
(I31 '
getaigschriiten aan

Box.*

B. Bogaerts & Co.,

Cacaoveilißg
te __M__TERD-___

op Woensdag II Januari
gs

te 10

1911»

uur precies,

i",.

f

Lokaal Fittseati, O.Z. Vo-i-Urg-**--! 3m
van

4086 bii. Java
100

"*
Sariiïaaiiisclll

CACAO.
door den Edelachtbaren Heer Böf^|.'
De Commissaris
goedgekeurde »i° " 0*

tleellng-Mi»» »n het fallUs-se»*^, iGEERTRCIDA KLEIN te
-hedf-n ter Griffie der Arrondissern tf'
rechtbank aldaar nsdergelegd ter 9 gr
ildeisch4?*
loozo inzag. -vai.
dogen. 9 Januari. l"! '
dvi
Da Curator:
Mr. G, M. W.
l'riiA..')t_L'3-bi. 158, J_____t*.--'ia."_-
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