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slagen wanhopig had
Hij moet als zoodanig eene groote
virtuositeit hebben verkregen ; toch heeft
de politie hem veischeideu keeren gesnapt en het tuchthuis heeft hem reeds
tot verblijfplaats verstrekt. Wat scheelt
eraan, mevrouw ?
Niets, niets! Ik denk maar aan de
ongelukkige moeder, aan mijne arme
Henriet te. Ga voort!
Hij staat onder politietoezicht en
heeft het in den laatsten tijd noodig geacht om zich wegens een streek, dien hij
heeft uitgehaald, aan het oog van de bewaarders der openbare orde te onttrekken.
Hij woont tegenwoordig in het visschersdorp Auenheim aan de overzijde der
rivier, vanwaar uit hij zich het pleizier
heeft verschaft om mijne tante, freule
Von Stötterer, te bedriegen, doordien hij
misbruik maakte van hare edelmoedigheid en haar voor eenige honderden
thalers oplichtte, die hij van haar voor
arme menschen wist te verkrijgen. Hij
is een volleerde, schelm, die zijn grootste
genot vindt in een liederlijk, misdadig

Groningen.

in Bohemen later mannelijk personeel noodig dan is
waren, dan was Rome wellicht geen Rome om den nalionalen vrede
regeering
heelt dat beter hier te krijgen, vooral als men
meer. Want door het gekakel van deze weer te herstellen. De
bezorgd.
er voor betaalt. Beter is t daarin den
vijanden
voordeel
verdienstelijke vogels, is, zooals iedereen slechts haren
hand te laten. De heer Rissik,
weet, het Kapitool gered, wij weten niet Oostenrijk is weer bij paragraaf 11 aan- leider vrije
is in de mysteries van
ingewijd
die
nu
precies meer hoe. Maar dit. is zeker, dat c
lezers herinneren zich zeker, dat ons magazijn, is bereid nog te blijven
tegenwoordig geen gans meer om het
wat mij zeer aangenaam is. Het is een
leven van een mensch zijn poot in de btraaraaf ü villl de Oostenrijkschegrondheele administratie.
gelegenheid
stelt
in
de
regeeriug
de
steken,
ol het moest zijn een Wet
asch zou
Wij hebben nog geene'devisie, wat te
de
gevallen
buiten
buitengewone
gouden gansje van een vrouwtje, dat-; ou i"
doen met ons goed, mocht de oirlog
„Voss.Zeitung"
De
teregeeren.
grondwet
onnoozel genoeg is om een verloopem
van meening, dat er niet een parle- geëindigd zijn. Komen de Eugelscheu
jongmensch uit zijn schulden op het droge
een grondwetscrisis is hier, dan zullen die wel nemen eu houden
te helpen. Maar dergelijke uitzonderingen mentscrisis, maar
wat ze gebruiken kunnen, eveuals ze te
bevestigen den regel. En het blijft waarj begonnen. Nieuwe verkiezingen zullen Modderspruit
geene
goede
resultaten
deden. Alleen die AmsterwTarscliijnlijk
dat de menschen voorheen meer hulru
wagen
misschien
nieuwe
damsche
kracht
eu wat onbruikbare branwel
nlevercn,
van de dieren ondervonden dan legen»*
de obstructie.
cards zonden ze ons terug. Enfin, we
woordig. De raven spijzigen niet mcciv
bericlit uit .Londen be- hebben 't niet gemist, maar 't toont wat
en de zwaan komt niet meer met eejj I Yoltens een
zo zullen doen als ze hier komen.
j e Chiueesche quaestie voortbootje varen om Lohengrin af te lialefiS ft.
Maar zeg dat ze niet hier komen (en
te
worden
door
hel
ingewikkelder
Ook zouden wij niet gaarne den bekender!
conflict. DeKoreaan- dat zal nog zoo gauw niet zijn), wat dan ?
Koreaansch-Japansch
slaaf willen navolgen, die een doorn
regeering heeft twee mannen ge- Zullen we 't hier verdeelen ? Er zijn
uit den poot van een heuschen leeuwj!
en vermoord, die verdacht werden zoovele zaken bij. die de terugvrachf niet
leld
welke leeuw daarna erg dankbaar bleek?
,ipoi<7enomen te hebben aan den waard zijn, bijv. die wagen. ~Wilt u den
Wij vreezen dat leeuwen en andere dieren,
die voor eenige jaren op de leider, B. do 11., daarover de noodige inniet veel meer voelen voor de weldaden: Pnioord,
werd gepleegd. Deze mannen structies geven ?
Cningin
der menschen.
Ik zal dus nu maar zeggen : „tot over
naar Japan gevlucht, maar
tóen
En grooten beesten die er zoo over denken ?
drie
weken." Vele groeten van allen, ook
Korea
nadat
de
terug,
keerden naar
gaan wij het liefst uit den weg.
aan
onzen
Japan
geachten secretaris.
aan
regeering
plechtig
f oreaansche
PnOfcPEHO.
meer
geen
gevaar
dat
ze
Ofschoon de brief reeds weg is, is de
d beloofd,
Onmiddellijk na hunne tere.cht- mail nog niet gesloten, en ik wil u daarom
ipnen
li U 1 T E N L A ft 1).
heelt de Japaneesche regeering nog even op de hoogte brengen met iets,
geïnterpelleerd, maar zonder wat nog allesbehalve zeker, maar toch
In Oostenrijk is het Huis van Afgede keizer van Korea weigert zeer waarschijnlijk is, eu d. i. dat Bierens
en
vaardigden naar huis gezonden, zooals we revoi"
Japansenen gezant in deze zaak eene de Haan met zijne vliegende ambulance
reeds in ons vorig nummer kouderrmedcte verleenen. In Japau is de ook in handen tier Engelschen viel nabij
deelen. Wat men elders door overreding
des te grooter, omdat Brandfort.
en betoog tracht te verkrijgen, dat namelijk v!, m dit alles het werü vau Huslaud Dr. Roineyu, die ook met den ambude tegenstander overtuigd wordt van zij n
lancetrein terugtrok vau Smaldeel naar
te zie»».
ongelijk, hebben de Czechen trachten te meLut
Krooustad
zoo 't schijnt, telegrafeert uit
bewerken door het gebruik maken van
„Bierens wellicht gevaugen."
Uit
Zuid-Afrika.
Kroonstad
:
alle voorwerpen, die geschikt zijn om er
echter
Dit
is zoo erg niet: de Engellawaai mee Ie maken. De vergaderzaal
Dr. Lingbeek. leider der eersfe Neder- schen schynen in den laatsten tijd de
5
ambulance,
heerlijken
aanblik
schreef'
van
Mei
opgeleverd i-ndsche
moet een
conventie van Geuève ook te hebben behebben, vooral toen een der waardige
den voorzitter van het Ned. Roode studeerd en behandelen de dokters beter
splinters
leden de
van een lessenaardan vroeger.
deksel verdeelde, opdat er toch veel
jer'ug in Pretoria, aangezien Oldtmann
collega's aan 't rumoer zouden kunnen | j.gdcn vertrekt, Bierens de Haan nog niet
meewerken, en vooral toen de
het hospitaal alhier
Dr. Koster van de tweede ambulance
Czech rB er is eu ik dus
Uwe twee goede brieven schreef' deu SJ3en April:
Dolozal en een Weener anti-semiet
Na een voorspoedige reis, die van des
vechtende niet elkander over den grond van Maart heb ik gisteren ontvangen. Wij
rolden. Het „Berl. ïagebl." meldt naar verwachten de h.h. Pameijer en Mc. Leod avonds S uur tot den volgende avond 5 uur
aanleiding van het gebeurde uit Weenenn J7en of 18en hier. Zooals ik u tele- duurde, kwam ik den 21en per spoor te
Er bestaat slechts ééne opvatting over* grafeerde, vertrekt Oldtman denSsten en Winbuig aan, dat voorloopig door ons als
basis-hospitaal was uitgekozen. Ik trof
de plotselinge zwenking in de politiek Romeijo en ik den 28steu.
der regeering, welke te middernaebt werd
dat
dr.
Kerckhoff
aldaar de zaak reeds in volle werking,
ik,
hoor
en
Heden
volvoerd en met het sluiten der zittii»- bruning (Ned.-Ind. ambulance) in Brand- dank zij de goede zorgen van de doctoren,
eindigde, namelijk, dat de Czechen ei w v-t *eerin handen der Engelschen vielen, v. d. Goot en Van Houturn
de zusters
buitengewoon groote overwinning in
jgfjop, dat zuster Wigersraa, (die met Stoffers irievenhoven en Westerbeek van
behaald en de regeering sinauY
3Dwt de Fransche boot zon terugkomen, Eesten. Wanneer ik de laatsten noem
onderspit delfde.
5ï9 T : in MnrseiUe) nog niet npar mag ik zeker niet vergeten inrs.Pienaar,
ging. Ze was in Smaideel en de echtgenoote van den schoolmeester,
De „Neue Freie Pressü" Zegl.'/utïeu
loop van 12 uren heeft «Ie politiek lier
mij, hnar nog 14 dagen te alwaar de zusters logeeren en wij allen
?
**.i» te zenden.
regeeriug eene volledige verandering
Aangezien het mijn onze maaltijden gebruikten en de Af'riondergaan. In overeenstemming met öfl
was, de post Brandfort over te kaansche jonge dames: miss Andersonregeering waren de partijen gistermiddag nemen, zoodra de Ned.-Ind. ambulance Wessels en Dalebout die de zusters in
vast besloten om den strijd tegen de vertrekt (wat ik hoor dat spoedig zal ge- hare werkzaamheden trouw bijstaan, ln
obstructie vol te houden en door de beuren) stond ik dit ook toe. Nu Brand- het algemeen was de ontvangst te Winburg
Czechen te vermoeien hen lot toegeven fort echter Eugelsch is, vervallen al die zeer nartelgk en ontvangen we zoowel
te dwingen. Men moest verwachten, dat plannen.
vau den burgemaester, deu lauddrost en
de meerderheid, die wel werken wilde,
den
dominee de meeste medewerking.
verste
aan
hel
Rovneijn
£>r.
is du3 nu
op den hevigsteu tegenstand zou stuiten. .t front, behalve B. de H., die ook daar Zoo verschafte de landdrost ons spoedig
Wat heeft de regeering bewogen de in 't veld is bij generaal de laßeij. Mis- een wagen met zes muilen, en wist de
wapenen neer te leggen en de kamp- schien komt zuster van Stockuin ook dominee in ziju preek zijn toehoorders op
plaats Ie verlaten? De partijen hebben (met zoster Wigersma te zamen) met ons te wekken om melk te zenden voor de
den zin der regeering gedaan, ze zijn terug, d. i. wanneer er niet meer werk zieke en gewonde burgers, hetgeen spoedig
zonder eigen schuld blootgesteld geworden komt. Gekwetsten zijn er namelijk zeer het geweuschte succes heeft. Het dorp
eer de eigenlijke strijd begon. Als eenige weinig en 't werk is dus slap. Dat is Winburg heeft het aspect van de meeste
uren kloppen met deksels van lessenaars echter natuuilijk maar tijdelijk en wel, Atrikaausche dorpen.
Bij ingu komst te Winburg waren in
voldoende zijn om te maken, dat de omdat de Engelschen weinig doen. Zoodra
regeering 's nachts onderstboven werpt, ze weer actief worden
en dat zal wel het stadauis 30 typhuspatiënten, in het
wat ze des daags
de
heeft gemaakt, dan gauw komen, daar ze nu toch wel weer schoolgebouw 10 gewonden. Ouder
moet de hoogmoed
uitgerust zullen zijn, koincu de gekwet- typhuspatiënten bevinden zich 10 Engeltegenstanders
der
wel alle grenzen
sciie soldaten, die behoorden tot de 420
te buiten gaan. De sten vanzelf.
Czechen triomfeeren. Ze zijn gelukkig, Ik heb nu liet personeel aangeschreven die te Sannaspost waren gevangen geaat verborgen
bleef, hoe alleen ze mij te laten weten wie der dokters, ver- nomen. Velen hunner verkeerden in
stonden. De vorming der arbeidswilüge plegers, verpleegsters nog wenschen te deerniswaardigeu toestand, zoodat een
meerderheid was de zwaarste slag, blijven na 1 September. Verloven zijn spoedig overleed; twee hunner verlieten
rlie hen nog had getroffen, bet was verlengd tot 1 Sept. Mej. Beijnen uenkt- eergisteren hersteld het hospitaal en
de grootste politieke
welke dat ze beter doet terug te gaan iv ver- gingen als krijgsgevangenen naar Pretoria
de staat sedert jaren overwinning,
heeft behaald. Het band met de zaken in Den Haag. Ver- terwijl de overige 7 nog onder mijn bewas eene noodwendigheid voor
dcc staat, plegers zijn hier over 't algemeen minder handeling zijn. Het is merkwaardig hoedat de Czechische obstructie de neerlaag op hun plaats. Men heeft ze vooral noodig veel belangstelling hun van de zijde der
leed; de overwinning van de partijen, die voor transport en dat verstaan de lui burgers wordt lietooud; vooral van de
wel wilden werken, zou geholpen hebben uit Holland toch niet. Heeft de leider zijde van sommige storehoudeude nurgers,

voordeed als sigarenhandelaar, die op zak van hare zware, zijden japon het
publieke plaatsen zijne waar te koop aan- portret van Heinrich von Sommerfeld
bood, het bedrijf van zakkenroller uit! voor den dag. Doch eer ze het aan de
O hemel 1 stamelden de lippen van opperhofmeesteres overhandigde, wierp
haar, die deze laatste mededeelingen vol- ze er nog een. blik op, daarna ook een op
het portret
aangehoord.

r en naam vo eren,
Die arme, ongelukkige jonge man!
I u Winterfeld. riep de opperhofmeesteres met droeve
er,endantin,maar stem.
zi J«
e»**e nde
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w
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aan
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Mevrouw Von Hollen bracht: weer den
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Hij heeft mijne tante,, die hem in
ZJJQ Daam hare kortzichtigheid voor een braaf, eerlijk
d speelde ee n
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zijn portret geschonken.
v'?° r acrobaat, mensch hield,
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d
Ik verzoek u er om.
a > terwijl hij
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staat te klepperen tegenzijn wijfje. Menschen die wispelturig zijn krijgen ecu aanwijzingop de trouw van den hond en storten
aanstonds tranen bij de doggen van Floris
en dergelijke aandoenlijke viervoeters.
onverdiende
De duif heeft ecu
reputatie van onschuld en kuischbeid.
Onverdiend, zeggen wij, want met grond
kan men vreezen dat menige duif zich
door een doffer laat bekoren en er met
hein, vulgair gesproken, leelijk van door
gaat. Maar zoo is het. Onverdiende eerbewijzen en miskenuing van ware verdiensten komen onder de dieren zoo goed
als onder de menschen voor. Hoe zou
anders deze wijsgeer, de ezel, de faam
hebben gekregen van dom te ziju? Wie,
d:e ooit een ezel heeft zien staan peinzen
bij een hek, peinzen met zijn groote
slaperige oogen en zijn ooren voorover
hangende over zijn denkend hoofd, wie
die dan nog dezen ezel dom durft te
noemen ? Maar een ezel is wijsgeerig
aangelegd en daarom begrijpt men bern
niet. Het raakt hem alles
figuurlijk
gesproken
zjjn kouwe kleercn niet.
De stok van den molenaar laat hem
onverschillig en de plagerij van de menschen niet minder. Hij heeft nog alleen
een weinig oog voor ecu vetten distel.
Maar overigens is hn wijsgeer en verheven
boven velerhande dingen...
Maar wij laten ons meesleepen door
dezen lof des ezels. Wij hopen dat
zijne miskenning eenmaal zal worden
gewroken. Wij zouden willen dat men
den ezel zou stellen als het zinnebeeld der wijsheid, zooals de zwaan
het symbool is der sierlijkheid. Misschien
zal de tijd eenmaal komen dat hooggeleerden elkaar tooien met den ezelsnaam,
zooals thans schoone vrouwen graag zich
hooren vergelijken bg' de gazelle en de
zwaan. Het zou goed klinken : .O gij, de
roem van onze stichting, de ezel van uw
land, die in zijn roemrijke pooten voert
den fakkel der wetenschap ..." En zoo
voort. Waarom niet ? In het Boek der
Boeken wordt wei als grootste lof gesproken van een man die was als een
woud-ezel. Maar de oude profeten kenden
den ezel beter dan wij. die enkel een
ontaarden afstammeling voor ons zien vau
het kloeke ras der bergbestijgende ezels.
Een ezel voor een groentekar is anders.
En hiermede eindigen wij deze ezel-beschouwing.
De deugden der dieren zijn niet gering,
vaak even groot a's die der menschen.
Alair eon dier laat zich nooit op zün
deugd voorstaan, liet wordt vaak niet
eens beloond. Dat vinden wij hard. Wij
vinden het verschrikkelijk als een koe
die haar leven lang ons heeft gespijsd
met melk en roomboter, als deze koe ten
leste een roemloos einde vindt in een
abattoir. Ook kannen wij niet over den
zwarten ondank waarmee men een oud
paard beloout. En ons bloed komt in
opstand als wij soms de arme gedweëe
honden zien zeulen onder een zwaarbeladen kar, aangehitst met ruwe vloeken
door een ruwen baas. Ook vinden wij ecu
dieren-dresseerder een hatelgk mensch.
Want als zoo een poedel loopt op zijn
voorste pooten met de achterste in de
lucht, dan zien wij aldoor het vernijnige
stokje trillen achter het beestje en onze
pret is op. Of als een paard, zoo een
mooi nobel gevormd paard, op bevel van
den gerokten en witgedasten meneer met
een zweep zich wentelt op den rug door
de arena en stil blijft liggen met de pooten
in de lucht, dan voelen wij lust om te
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Van graaf Wildenhorst, nogmaals een op de kleine photogratie, en
daarna riep zo verwonderd uit:
O, welk eene gelijkenis! Oogen, neus,
mond, zelfs het kleine moedervlekje
midden op het voorhoofd!
Met wien? vroeg'mevrouw Von
Rothenburg, inwendig doodsbenauwd.
Wien stelt die schilderij voor?
Mijn vader!
De barones liet een kort en schril lachje

—
—
——
hooren.
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Maar zie zelf, mevrouw, men zou ze
met elkaar kunnen verwisselen!
Deze lach had echter heel den door angst
en onrust op den achtergrond gedrongen
trots der opperhofmeesteres weer gewekt.
En terwijl ze het portret in ontvangst
nam, zei ze, het hoofd weer fier opheffende:
Uw lachen beleedist me, harones.
U spreekt daarmee een vernederend vermoeden uit, tegen hetwelk mij te verdedigen ik beneden mijne waardigheid acht.
Vergeet me, mevrouw, ik trek de
waarheid uwer mededeelingen volstrekt
niet in twijfel. Wat u voor lachen hield,
was slechts een uitroep van verrassing.
toen ,ik beide gezichten met elkander
vergeleek; verder had het volstrekt niets
te beteekenen!
Mevrouw Von Rothenburg gevoelde het
en wist het zeker, dat de barones haar
verdacht, ofschoon ze door de laatste
woorden bad getracht het tegendeel te
beweren. De gedachte van door deze haar
geheel vreemde vrouw,dieze voor de eerste
maal zag, doorgrond te zijn, drong voor een
oogenblik alle andere gedachten op den
achtergrond; schaamte, gekrenkte hoogmoed, zelfverachting maakten zich van
deze anders zoo trotsche vrouw meester,
zoodat ze het nauwelijks waagde de oogen

—
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tot de barones op te heffen.
Ze trachtte met geweldkalm f e worden
en thans eerst wierp ze een blik op het
portret. De gelijkenis was buitengewoon
groot, dat kon ze niet ontkennen, maar
ze wilde niet laten blijken, dat ze zich
verloren achtte en daarom zei ze:
De kleine moedervlek op het voorhoofd heeft bij 't eeistegezicht werkelijk
iets verrassends, maar overigens, mevrouw
zie ik in 't geheel geene overeenkomst,
Misschien is het ook alleen dat maar,
wat mij zoo heeft getroffen, merkte de
barones op, maar bij zichzelve dacht
De angel zit vast ! De overtuiging, dat
ik meer van de zaak weet, laat ik u,
trotsche vrouw; zie hoe ge dien slag
overwint!
Mag ik het portret behouden, om
bet aan de ongelukkige moeder te laten
zien ? vroeg mevrouw Von Rothenburg.
Met genoegen; het heeft voor mij
geen waarde.
Ik dank u!
Mijne zending is volbracht, zei de
barones opstaande; ik vraag u nogmaals
verschooning, dat ik mij ongeroepen in
deze zaak heb gemengd, maar ik achtte
het mijn plicht om u de feiten, waarvan
ik toevallig kennis had gekregen, mede
te deelen! Van mijne stilzwijgendheid
kunt u verzekerd zijn.
Ik ben u ten zeerste verplicht,
barones. De grootste weldaad hebt u
daardoor aan den jongen man bewezen,
voor wien nu immers voldoende kan
worden gezorgd; misschien is hij nog te
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redden.

Beide dames maakten eene diepe buiging,
beiden met een beleefd lachje op de lippen,

de eene inwendig triomfeerend, de andere
geheel verpletterd
zoo scheidden ze.
Mevrouw Von Rothenburg ging naar
haar privaat vertrek terug. Hier echter
begaven haar hare krachten, er was ook
in zoo korten tijd te veel vreeselijks over
baar gekomen. Ze viel uitgeput en naar

—

den geest gebroken in een leuningstoel
neer eu was in den eersten tijd niet in
staat om weer op te staan.
Verloren! riep ze, bespot, veracht,
gebrandmerkt, beladen met onuitwischbare schande! Hen ik dan nog niet krankzinnig! Hoe? Eu ik denk nog aan mij
en aau mijn lijden, terwijl mijn zoon, de
zoon des konings, in de ellende zit, bevlekt door zonden en misdaden! O, mijn
kind, mijn arm kind!
Een stroom van tranen bracht haar ten
minste eenige verlichting. Ze kreeg weer
de kracht om op te staan, waggelde naar
hare schrijftafel, nam een blad papier en
schreef daarop met bevende vingers:

—

«Majesteit.

zoodat we soms genoodzaakt waren dit
een weinig te beperken. In de laatste
dagen krijgen we ook onder behandeling
eenige

gewezen

Duitsche officieren

—.

waarvan één met name Von Losberg die
aan de zijde der Boeren strijdt, blijk'gaf
van bijzondere taaiheid en wilskracht!
Deze gewonde kwam lot ons met een
verwonding aan het hoofd van granaatkartetskogels, een schot door den arm en
een gebroken rib, na een rit van vele
uren in een rauilwagen. Nadat hij iD
Winburg nog verscheidene zaken geregeld had, kwam hij des middags om 3
uur tot ons om geopereerd te worden.
Na een zeer lastige narcose werden hem
verscheidene incisies in de slaapstreek
gemaakt om de vermeende kogels te
en daarna te bed gelegd, doch
|zoeken
wie schetst onze verbazing toen hij d«n
[ volgenden morgen om zes uur reeds
geheel gekleed in onze slaapkamer
stond.
zeggende dat hij zich weer
volkomen
goed gevoelde en hij met den trein
naar
Kroonstadt vertrok om aan zijn opdracht
te voldoen, nl. ammunitie te halen voor
de bij Wepeuer strijdende troepen.
Van dergelijken ausdauer heelt een
Boer geen begrip, gewond is gewond, zegt
hij en geeft recht tot langdurige verpleging in een hospitaal met daarna een
certificaat voor verlof of algeheele vrij.
stelling vau dienst. Doch laat ik de Boeren
afvallen; zij dwingen ons toch bewondering af door hunne volharding en
het succes, dat zij zich
met zoo weinig
ninpmiddelen weten te verschaffen.
In mijn vorigenbrief meldde ik UII.EdG.
welke leden mijner ambulance naar Europa
terug wenschten te keeren daartoe behoorden de meeste verplegers —, later
echter kwamen enkeleu op hun besluit
terug en besloten Meulemans, De Hooge
en Van der Linden voorloopig te blijven;
het komt mij voor, zoo de oorlog blijft
aanhouden (en daarvoor bestaat mijns
inziens alle kans), dat het beste is geen
verplegers meer uitHolland over te sturen,
omdat bijna allen min of meer ongeschikt
worden tengevolge van het klimaat en
den vrij zwaren handenarbeid, waaraan
zij niet gewoon zijn. Het beste zal zijn
dit personeel te completeereh uit te Afrika
wonende Hollanders of geschikte Afrikaners (welke laatsten evenwel zeldzaam zijn).
Tijdens mijne gevangenschap te Lady
smith had Schelkly een fusie der
beide
ambulances voorbereid
door mijn
weder-optreden is dit voorloopig uitgesteld
doch ik stel mij voor,
de versterking, die Lingbeek uit wanneer
Holland
aangevraagd heeft, is aangekomen,
daaromtrent met diens vermoedeljjken opvolger Bierens de Haan weder in onder,
handeling Ie treden. Wat degel i mudden
betreft, in de laatste dagen heb ik een
ruim gebruik gemaakt van mijn
krediet
er blijft mh>evenwel op het oogenblik
vo doende over om gevolg te geven
aan
mijn voornemen om de
onkosten
der
Ce
Weimg mo&e-Ük door
w, , t
O
0.-Vrijslaasche
regeering te doen dragen
Op die wyze bereiken
wij het best ons
doel om den 0.-Vrijstaat/die
toVh over
met al te ruime geldmiddelen beschikt
in
deze benarde omstandigheden van
dienst
te kunnen zijn.
Nog steeds verneem ik, dat men in
Holland meent, dat het voedsel hier
schaarsch wordt; niets is minder juist
dan dit, integendeel is van alles nog overvloed ; alleen is het niet altijd gelijkmatig
verdeeld, vooral ook door de moeilijke
communicatie. Opwekkende middelen
als wijn. cognac, etc, voor patiënten zullen
evenwel steeds welkom zijn, ook sigaren
en tabak.
Tegelijk met dezen brief vertrekt ook
dr. Schelkly naar Europa en ik twijfel
el
Zo<
spoedis m °gelijk
hU
|
n
u 1-i.ü.d.u.
een bezoek? brengen om U over
verscheidene zaken in te lichten.
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bibliotheek, de plek, waar ze jaren geleden
zoo dikwijls met den vader van haar
samen was geweest. Ze behoefde kind
niet
lang te wachten op dengene. dien ze had
verzocht hier te komen.
Een langdurig onderhoud volgde tusschen de beiden, die elkander vroeger
zoo hartstochtelijk hadden lief gehad.
Aan het eind ervan hing mevrouw Von
Rothenburg snikkend om zijn hals, liefdeomvat

vol
door de armen des konings.
Getroffen door hetgeen hij had gehoord
zei de laatste:
~ Houd m°ed, Gertrude, stel je gerust,
i
ik
heb je iv 't ongeluk gestort, laat mij
er voor zorgen, dat je niet opnieuw vernederd wordt.
Hij drukte een innigen kus op hare
lippen, en met de woorden :
Thans moet er gehandeld worden
om ons verloren kind uit den poel der
zonde te redden ! verwgderde hij zich.
Wonderbaarlijk gesterkt door dat bewijs
van liefde van de zijde van den man, die
haar nog altijd dierbaar was, keerde de
opperhofmeesteres naar hare vertrekken

_

Eene zaak van het grootste belang met
betrekking tot het verledeu heb ik u
mede te deelen. Ik verzoek u onderdanig
om mij zonder dralen een kort&tondig
onderhoud in de bibliotheek toe te staan.
G. v. R."
couvert,
verZe stak den brief in een
zegelde dat en voorzag dat van een adres.
Daarop drukte ze deu zakdoek tegen de terug.
Een uur later ontving de politiepresident
oogen om de sporen van tranen weg te
wisschen en schelde.
van Zijne Majesteit een eigenhandig geDen binnentredeuden kamerdienaar gaf schreven bevel om den tegenwoordig in
ze het couvert met de woorden:
Auenheim vertoevenden
Breng dadelijk dezen brief aan Zijne feld bij 't vallen van denHeinrichSommeravond persoonlijk
Majesteit, maar eigenhandig, niet door be- met een gesloten rijtuig af te halen en
middeling van den secretaris. Begrepen ? naar het op eene rots gelegen slot
Ahrbach
Zeer wel, mevrouw!
te brengen, hem met voorkomendheid te
Nadat dekamerdienaar was heengegaan, behandelen en op verbeurte
van de
haalde ze de photografie van den knaap koninklijke genade aan niemand iets ov»i
voor den dag en vergeleek die met het deze gebeurtenis mede te deelen, een
bevel
portret van Sommerfeld.
waarover het hoofd der politie zich
Is het mogelijk, zei ze, dat deirekken weinig verbaasde, daar hij den niet
van den vader zoo duidelijk in de vrouwe- meermalen veroordeelden vagebondreeds
heel
lijke leden der familie kunnen overgaan ? 'goed kende.
Hier is het bewijs.
Ze borg beide portretten weg, verliet
de kamer, liep door de gang over de
'(Wordt vervolgd.)
galerij, die naar den toren van bet slot
leidde, en betrad weinig minuten later de
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omdat zij het vorige jaar slechts 1 pet.
dividend heeft uitgekeerd, ten gevolge
juist van verbeteringen, die zij in het
belang der koetsien heeft ingevoerd, en
nu de
omdat de uitkeering thans
ontvangsten der koetsiers zoo hoog zijn
toch nog beneden die van 1898 is. Liever
dan met verlies te werken en de rijtuigen
en paarden aan ongeoefenden toe f e vertrouwen, zal de maatschappij alle stallen
sluiten en tot liquidatie overgaan, indien
de staken niet tot inkeer komen.

Conferentie intern, privaatrecht.
's GRAVENIIAGE. 11 Juni. De conferentie voor internationaal privaatrecht
behandelt heden en morgen in plenum de
voorstellen van de commissie voor erfrecht

ZILVER.

SCHEEMDERMEER, 11 Juni. Men is
reeds druk bezig met het bouwen van de
cartonfabrïek „De Toekomst**. Ze moet
1 Jan. gereed zijn.
Niet minder dan 21fe millioen steenen
zijn voor 't gebouw noodig. 't Plan is,
dat het stroo der aandeelhouders, dat dit
jaar verbouwd wordt, reeds zal worden
verwerkt, al wordt dit dan ook wat laat.
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Het Kamerlid Hartogh is naar het bui
andere zaken, die men
Een zoogenaamd .Anti-revolutionair"(?)
tenland vertrokken tot herstel van ge>
van 11 Juni des voormiddags te 8 nnr.
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17pH.6 0 sebippersknecht bij H. Oosterwijk, nabij den instructeur, en voor
Clermont
01.0 stil 0 helder
]
dat zeer de aandacht zal trekken in de bij de vereeniging met Gansvlei. Wij
dat de .Stand." dat ook wil?
Wirdnmmerdraai overboord was gevallen zwemmen kan, zich in het
Grootste
in
barometer-afwijkittgsverschiL.
trappen
te
sportwereld.
plaats
ongeIn
van
een
bij
bergpas
kwamen
den
aldaar
en jammerlijk verdronken.
Blijkt er niet uit, dat deze werkman
begeven.
■$
rondgaande beweging, heeft de berijder veer 3000 man sterke vijandelijke macht Nederland:
» j
«elf niet doorziet wat „klassenstrijd" is, in
Gisteravond
te
7
n.
"G.
3.0
m.M.
boven
V.
Maar
is
op
alleen
een
daarvoor
immers
van
deze
nienwe
machine
beplan
pas
was dien
te
Hedenmorgen te 8 u.: G. 3 8 r&M. hoven V.
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zetten, maar terug trok zoodra ons zwaar Hedenmiddag te 12V? u.: G. 33 m.M- hoven V.
.Patrimonium" kent?
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Bericht van hedenmildag te 2 uur.
verspild, terwijl de snelheid er bij wint. cavalerie brigade hadden een scherp geKader deelt men omtrent 't spoorweg- De nienwe machine, waarvan er in vecht
kleiner.
Afwijkingsverschil:
Nieuwenhui3. Voor een
groot publiek weken lieten baden, alvorensi
terwijl ze onzen linkerflank dekten. Depressie: ver van ons en westwaarts.
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Gebied van hooge drukking: ver van ons oorlog in verband met den Afjeh-oorlog eenige weken ditzelfde doen,i*k 9 ln„f
op Woensdag een nieuwen, zoogenaamden ketting. Het staat te voorzien dat zij in
1
en noordoostwaarts.
Engelschen wissel gelegd hebben.
en de dienstweigering van De RraLn." voor in. dat hij niet eensuitgek"",^
rijwielen
hetwielrijden
en
defabricatie
van
China,
Verwachting:
wind;
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Do
toestand
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zwakke,
Ja, als dartelende en stoeie»"
Zij hebben echter den wissel te los een groote hervorming zal brengen.
licht bewolkte lucht; weinig verandering Een der aanwezigenkwam met den spreker
LONDEN, il Juni. (Reuter.) De avondin 't heldere water ploeteren <■%!
gelegd, en bovendien lag een tong verin debat.
in
temperatuur.
bladen melden dat in Tientsin dekeizerindat het schuim hun om e °jX
keerd. De trein, waarmee 't ongeluk
weduwe in het Russische gezantschap is
gebeurd is, was de eerste, die 's morgens
dan is het een lust naar dat De
(
Latere
Berichten.
ROLDE, 11 Juni. Gistermiddag trad
gevlucht.
jon? „«'
over den nieuwen wissel zou rijden, en
te
zien.
Maar
dartelende
in 't hotel „Wageningen" alhier voor een ja
daarom gelastte de chef er langzaam over
mannen met baarden, "$& (
stampvolle zaal als spreker op de heer allerlei
WINSCHOTEN, tl Juni.
De oorlog.
been te rijden. Zeer zeker is hieraan te
wonderlijke kunsts W
Domela Nieuwenhuis met het onderwerp : toonen, dan
GRONINGEN, 11 Juni.
Op de heden alhier gehouden weeklanken, dat 't ongeluk geen grooter afLONDEN, ld Juni. Forestier-Walker
weer zenuwach'i? ( f
metingen heeft gekregen.
In de Folkïngestraat heeft gisterenavond „De Transvaalsche oorlog in verband met reddende touw grijpen, wel*
seint uit Kaapstad van heden: Kaffers markt waren aanvoer en prijzen als volgt:
Boter: 2 l/4 vn. f36.— a 42.—, 2 l/g tegen 11 uur eene vechtpartij plaats gehad dwi Atjeh-oorlog en de dienstweigering kwikkelijk schouwspel!
berichten dat de Boeren in drie kolonnes
<pV
Een krankzinnige.
vn.
f 18.— a 21.—, 2 l/i 6 vn. f 9.— tusschen drie militairen en eenige bur- vnn Do Bruin." Spr. begon mot er op te
morgens
's
van den 9en zich bevonden
Waarom
helden
spelen
deze
gers. De kapitein L., hier in garnizoen, wijzen, dat de 't vorige jaar te Den Haag krijgertje bij wijze van gym"
Uit Gent fO.-B.) is gevankelijk naar bij Honingspruit en denspoorwegtusschen 10.50 en 400 K.G. f 0.90 a 1.05 per K.G.
20
per
Eieren:
6000
f
0.55
a
0.65
stuks,
station America en Roodewal bijna
dacht den strijd te beslechten door den gehouds.i vredesconferentie als 't ware Neen, wie het voordeel van
Arnhem overgebracht zekere P. 8., op het
stuks.
stuks.
320
geheel
Schapen
vernield
hebben.
en
lammeren:
militniren
te gelasten naar de kazerne een comedsespel was geweest, ook omdat nl zijn volheid begeert, leere * ji*
brandstichting
betrapt
heeterdaad
aan
op
Guste
vette
van
schapen
van f— a—,
te gaan. Zo voldeden hieraan doch een de keizer van Rusland, de man der con- Tegen de moeite behoeft m el}V>
"en stroomijt op het „Huis te Gent." Hij
LONDEN, 10 Juni. Bulier seint heden:
12.—,
fl6
a
20.—
lammeren
van
fB.—
a
hunner werd door den sigarenmaker L. ferentie, het hoofd was van het mili- zien. Gelijk ik onlanss in hc ' e jK
zeide den vorigen avond ook de Boeren- De vijand heeft een zeer zorgvuldig voorbig.
in zijn staat alles door de
en
v. C gegageerd 0.-I. militair, de sabel tainsmederenwapens
hofstede „de Noteboom" te hebben in ziene stelling verlaten en is 26 mijl naar Melksch. van fl2 a 16. Varkens
trachtte te beslissen, .Der Schwimmer" las: »
er s!
f25.
kracht
a
gen:
gemaakt,
hij
genoem534
stuks.
Oude
varkens
waarmede
ufhandig
brand gestoken; deze hofstede werd met het noordwesten teruggetrokken. Onze
kunnen zwemmen; het kom'
oorlog
bovendien
omdat
in
den
maar
biggen
den officier een slag tegen 't hoofd gaf
op aan met armen en bee"
al wat er in was een prooi der vlammen. verliezen zijn 2 dooden en 14 gewonden. 40.—, loopvarkens fl2 a 18 en
t
f4.— a 10.—. Vette varkens 18 a 19 et, waarvan 't gevolg was, dat de klep van tnsschen Engeland en de Z.A. republie- wegingen te maken, welke e
"Men gelooft met een krankzinnige te
"
losbarstte,
bijna
gelijktijdig
die
nieken,
JANSVLEI,
strijd10 Juni. Buller's
voor Londen 17 a 18 et. per l/g K.G.
de kepi werd stukgeslagen en 't voordoen te hebben.
ons voordoet." En al is de ?"* fF,
macht is in noordoostelijke richting voortDrachtige varkens f— af—.
hoofd vrij ernstig werd gewond. De mand der vredesmannen tot nu toe han- iels minder eenvoudig, in eC jj<;ly
gerukt en heeft gekampeerd dicht bij de
gewonde werd ten huize van dr. Kijlstra delend optreedt. Maar, ging spr. voort, drie is men toch over de
Ongelukken.
AMSTERDAM. 11 Juni.
cr (l j
het laatste is geen wonder.
Transvaalsch-Vrijstaatsche
grens.
Zij
ontverbonden.
Van
de
is
v
proce3-verbaal
zaak
hulp
kan
men
zich
zouder
De wisselwachter Koerselman, die Don- moette verzet na een marsch van acht
Tarwe op levering Nov. 182, —, —" opgemaakt.
De koningen en keizers kunnen niet; Wie
zoover is maakt eerst
derdagmorgen onder den trein te Hengelo
—,
Oct,
Rogge
op
levering
Mei
ze
—,
Engelsche
zijn onmachtig: ze worden gebonden beweging
het
zware
mijlen, maar toen
;j<s
in het water.
geraakte en ernstig aan beide beenen geschut
133,
—.
door de regoeringen en deze worden opin werking kwam, trokken de
goed
nuttig
Dat
iets
Vrijdagavond
verwond
is
in
het
en
werd
Hedennacht om 12 uur is aan het Iloen- gezweept door het kapitalisme. Als
Baapolie vliegend 321/2,
■, Sept,Boeren terug. Zij houden thans opnieuw
ziekenhuis aldaar overleden.
diep weer eens de flauwe aardigheid uit- bewijs van de onmacht las spreker een helaas! voor ons menschen
stand op een rij kopjes tegenover Jansvlei. Dec. 283/4 nom.
om de brandschel af te trekken, manifest voor van de koningin van een reden om het te doen. «
Lijnolie vliegend 38—, Juli
, Jan.- it ihaald
De 68-jarige weduwe G. J. T. te Stad
het misschien het best
rwijl
er
van brand geen sprake was.
Mei 281j2, Juni-Aug. 37—, Juli-Aug.3? j*^
Engeland, waarvan het laatste gedeelte zou
Ommen, die Hemelvaartsdag het ongeluk
De toestand in China.
alk
:
<?t-zwemmers konden
bad in den kelder te vallen, waarbij zij
mijn
luidde: „Stond het in
macht, ik zou een zwemschool
Aangevoerd
It|
460
runderen.
te
PARIJS,
10
Juni. Een nota van Havas
op bet hoofd terecht kwam, is aan de gekw. f 0.55—02, 2e kw. f 0,55—00,3 15 "V'erdagavond had onder arctólceluur wenschon, dat het wachtwoord „vrede"
zich
over
■*zij
meldt: De minister van buitenlandsche ie
volgen overleden.
l«n heer G.Nijhnis, namens deu heer was, 't wolk men kon aanvullen met tevens cc.
0.50, alles per kilo.
(!* Kieviet
zaken heeft vannacht
aantaf tele- f
de Joege, m het caie „De „maar het staat niet in mijn macht."
C. S., 26 jaar, te Buurmalsem, is gister- grammen ontvangen vaneen
Melken
kalfkoeien
aangevoerd
is v
den Franschen
morgen zoodanig door zijn paard geslagen, gezant in China, Deze seint van gisteren: stuks; prijzen f 100—220 per stuk. J-& ol," de aanbesteding plaats van het Verder werd door spr. sterk gegispt de 's morgens vroeg daarheen
behandeling.den
dienstweigeraarDe
Bruin
perceel
no. 54, w.z.
dat hij eenige oogenblikken daarna is De toestand is nog altijd even ernstig in graskalveren, 50 nuchtere kalveren V pi" -bebouwen van bet
echte liet hebbers er
alhier, zonder glas- en aangedaan, die uit gemoedsbezwaren den het
overleden.
de buurt van Peking en Tientsin, daar af 11, 62 schapen f 18—30, 300 lamme- % Ebbingestraat waterleiding.
eerste wolkje 't beste
hij
Sterk
betreurde
het,
weigerde.
dienst
f 10—f 14, 580 vette varkens van 3ö verfwerk, gas- en
maar
eens over te slaan.
Gistermorgen zeer vroeg (circa half 3 de Chineesche regeering volhoudt de op- ren
Ingeschreven was door: E. Haupt voor dat De Br. voor eenzelfde feit straks voor morgenwandeling heeft ieder 0
oor) gingen J. K. en J. B. van Edam standelingen niet ernstig te wederstaan. a 42, overzeesche 43 cent per kilo.
f11666; B. Bos f11620; E. Smit f11440; den tweeden keer gestraf zal worden, het- zamelden reeds achter den rll v
SCHIEDAM, 11 Juni.
visschen in den Middentocht van de De vertegenwoordigers dermogendheden
J. van der Nap f 11236; R.Jansen f 11050; welk toch zeer onrechtvaardig was.
$f
blijven
en moedig springt de
Moutwijn : Noteering van de Distil- A. Pot f 10979; G. Brinks f 10900; G.
in volledige overeenstemming
Purmer; zij zaten in een zoogenaamd
Na de pauze werd door D, N. nog ge- vrij
genot
Welk
water.
een
snipje, een zeer smal bootje, in den vorm handelen.
lateurs fB.
Kuiper f10837; J. W. van der Goot sproken over den Transvael-oorlog in ver- weten, dat dit vijandelijk elt J
(Medegedeeld door S. A. Maas, opvolger van
gelyk aan een giek. Door de eene of
10
Jnni.
E. Tulp f 10678; W. F. Kruse band met den Atjeh-oorlog. Spr. stelde
TIENTSIN,
1500
Ongevaer
Simon Rijnbende & Zonen, Distillat., Schiedam, f 10835;
andere beweging is het ranke vaartuigje
6c
10199; H. Kamps f 9740, aan wien het beide oorlogen op één lijn. Wij, Neder- ondergeschikt is.
f
Europeesche
troepen
zijn
man
heden
te
Groningen
vertegenwoordigd
(irma
door de
gekanteld en vielen beide mannen in
Vol zelfvertrouwen en
Engeland
is
keuren
landers,
af,
gegund.
Allen
alhier
in
waaraan
woonachtig
ochtend
in
twee
treinen
vanhier
B.
werk
Zoon,
Hulsekamp
Schuitendiep
naar
&
O 117.)
het water. B. wist zich te redden, doch
horst en sierlijk S e g\
we ons zelf schuldig maken. Elke welfde
Beurscommissie f 71/2.
behalve B. Bos te Uithuizermeeden.
0
hij
de schoenmaker K. is verdronken. Hij Peking vertrokken.
schiet
zich aan glinsterend als een zwem? ;* o efii
mogendheid
koloniale
maakt
laat vrouw en kind na.
nat. Hier
TIENTSIN, 10 Juni. De eerste trein
ROTTERDAM, 11 Juni
schuldig, waarvan men
r8
Naar we vernemen is tot adjunct-boek- betzelfde kwaad
met buitenlansche troepen, van hier naar Koffie. Goed ordinair Java 341/jj et,
beticht, 't Was enkel een vlugge knapen als jonge r
Engeland
nu
;
aan
daa
Peking
good
average
gem.
trap
Santos 24% et
houder
de
omtrek van da
gasfabriek alhier
tertrokken, bevatte 650Engelsche
Gemengde berichten.
de heer Van Coevordea te kwestie van winstbejag en de schuld lag zwemmer onder water, om eeD „judI
soldaten onder admiraal Fremantle, 100 Bietsuiker onveranderd.
benoemd
Maar,
bij
kapitalisme.
eindigde
weer
't
zoo
Voor ruim 20 jaren verliet een man Amerikaansche, 40 Italiaansche
Tin prijsh. Banka prompt 181. |
Utrecht.
weer voor den dag te
en 25
spreker zijn rede, 't is éc
in de gemeente Smallingerland (Fr.) zijne Oostenrijksche. De trein nam ook
ander, die wat vermoeid i>J
een
een
Buiten
altijd
I.
volk,
doen,
trager.
nog
Granen
het
dat
belieft te
wettige vrouw en Het sedert niets van
Holchkiss-kanon en verscheidene andere
den
rug en vindt, zonder
temperatuur
De
van het water in de wat hun wordt opgelegd. Alleen de onkunde
Meel 10.— stil, nieuwe larwe per H.L.
zich hooren. Nu is hij plotseling in zijne kanonnen mee. De tweede trein
paar
te bewegen. ia [ v"' J.
vergemeentelijke
baden
zweminrichting
5.80
a
6.75,
per
groote
id.
100 K.G. 7.90 a 8.50,
is het
kwaad, waaraan de maat- lijkstevingers
vroegere woonplaatsteruggekeerd,wendde voerde ongeveer 600 man Engelsche,
houdingen,
de m e°* d«U
aller
heden
:
rogge per H.L. 5.20 a 6.75, haver id. was
schappij lijdt. Wanneer het volk de oogen
zich tot zijne echtgenoote en eischte van Japansche, Russische en
genot
Fransche troepen. o.— a o.—, id. per 100 K.G. 7.— a 7.75,
's Morgens 6 uur 191/2 gr. C.
d«*57
open krijgt zal de toestand worden ver- lust. Welk een
baar, dat zij hem zou volgen. Echter een
zoo a
's Middags 12 „ 21
wintergerst per 100 K.G, 7.— a B.—,
„ C.
ander had reeds de plaats van den echtbeterd. Krachtig moet er dus gepro- mannen en knapen,het niet »■pjef
erwten per H.L. o.— a o.—, witte boonen
testeerd worden tegen eiken oorlog, tegen beginnen, of, kan
genoot ingenomen en deze was niet gej
Telegrafische Berichten.
Voor stenografie systeem „RiöntsßcJt" elke onrechtvaardigheid van de zijde van wisselen!
id. —. a—.—,bruine boonen id. 7.— a
a ±
negen zoo maar afstand van zijn vrouw
Misschien
zou
voldoen
het
zijn
geslaagd
diploma
A. de heeren het kapitaal, het volk opgelegd.
voor
8.25, paardenboonen —a —.
te doen, terwijl ook de vrouw zelve daarin
ve
*J
E. Hoving te Groningen en W. Remminga
geen zin heeft. De teruggekeerde echtDs. de Roode alhier trad in debat. mede te eindigen, maar
d»
(f,
|K
der
Beurs.
of
hooren,
Overzicht
BERLIJN
11
de
te
3
vraag
Juni.
te Uithnizen.
Hij was het met spr. niet eens, waar deze
genoot heeft nu de hulp der justitieingejj r
van
de
sterkere
helft
(Slotkoersen.)
voor
AMSTERDAM, 11 Jnni. Enropeesche
roepen.
Haagsche
de
conferentie een comediespel
geldt. En dan haast ik mO- eP «aj
Staatsfondsen flauw en lusteloos; Nationale Rogge Juli 149.-, Sept 146.50, Oct.
Toegestemd
De
noemde.
dan, dat de vorsten stout
„Slet."
bevat
de
statuten
van
de
De Volkspartij te Deventer zal in onregelmatig; in Zuid-Amerikaansche
146.25.
bestaan, to
zeer
vereeniging „Chr. dill. sauzïekgezelschap een zeer beperkte macht hebben, zoo
1901 haar best doen om Mol uitDen Haag weinig affaire, Columbianen flauw.
g" j
Raapolie Oct. 57.80 Nov. —.—.
slechts
een vooroordeel
het
Oranje,"
verblijdend
te Groningen.
noemde ds. de R.
een
Jf,
in de Tweede Kamer te brengen. Tot dit
betoog.
Van Induslrieelen opende de TabaksTarwe
Juli 154.50. Sept. 158.25.
mijn
iets
waars
in
teeken, dat ze persoonlijk toch niet altijd ook voor vrouwen en e,s 2*
doel zal men in den loop van dit jaar markt nagenoeg zonder affaire. Later
was
PARIJS, 11 Juni.
encn j
Door de arrondissements-reehtbank te met de regeeringen kunnen medegaan, en
met hem den boer op gaan, om meer be- de markt vast. Amsterdam-Deli, RotterIn den laatsten t>J d
/
Raapolie
Juni
fr.,
03.52
Juli
betreffende
de
Bruin
vond
ds.
de
R.
dat
63.—
Leeuwarden
fr,
is,
vervulling
ter
eener
kendheid aan zijn persoon te geven en dam-Deli en Franco-Deli met een vergroots
r,^,.
in
de
<*
*fj
van
vrouwen
Juli-Aug.
fr.,
63.—
4 laatste maanden vacature van rechter in dit college, op- iedereen vooraf wist, wat hem bij dienstde kiezers meer met zijn beginselen ver- heffing vrn 5, 4 en 2 pet. In Petroleumland lang geen
62.50 fr. Stemming kalm.
gemaakt de navolgende
lijst weigering te wachten stond, al betreurde ons
trouwd te maken.
(Volk.)
weinig
waarden had
koersverandering Lijnolie Juni 63.25 fr., Juli 63.25 fr, van aanbeveling; mr. J. alphabetische
genoegen
Met
is er dan ue
p»
hij het met spr. dat iemand voor eenEfingst,
A.
kantonplaats.
Mijnwaarden
Van
wederom
door
verschillende
goede
Het Nederlandsche fokvee heeft te
de
vfo*J
Juli-Aug. 63.25 fr., 4 laatste maanden rechter to Bolsward: mr. E. J. Dorhoot zelfde feit twee of meermalen kon geaam'
geconstateerd
dat
het
Vincennes, Parijs, groot succes. De inter- handel in Transvalia, maar ook in Celebes 67.50 fr. Stemming
t
Mees en jhr. mr. T. J. de Marees van straft worden, omdat hij, uit volle overnationale kampioensprijs is tegen het die zich tot op 90 pet. herstellen. Indische
Spiritus Juni 36.— fr., Juli 36.50 fr., S winderen,rechters in de arrondissements- tuiging, uit waarlijke gemoedsbezwaren bezoekers telkens vermeer"
",,
Fransche vee behaald door de koe nummer Mijnbouw een fractie lager.
Juli-Aug. 36.50 fr., 4 laatste maanden rechtbank te Heerenveen.
niet aan den dienstplicht meende te bestaan in Amsterdam
(„Stct")
die w\ge..itiy
77, van Bakker te Beeinster. Den grooten Transvaaisporen voor Ponden flauw.
„dames-zwemclubs"
fr.
Stemming
kalm.
kunnen voldoen. Tevens oordeelde ds. De
ae
o
eereprys, een kunstvoorwerp, verwierf
De Amerikaansche Markt opende beter 35.50
tf e"vji
SuikerBBgr. dadel. 31.25 & 32.25 fr. prijsh.
R. dat protesteeren in een volksverga- bloei mogen verheugen,
zff
Voorspury, te Groot Ammers, met zijn maar kalm; de Markt bleef zoo bij de witte no. 3: Jnni
grB'°
uitgeschreven
haar
11
Juni.
Van
de
KOSTVERLOREN.
rn
dering
goede
32.60 fr. Juli 32.60 fr,
weg was om verniet de
r
j
inzending stier met vier koeien. In de eerste omzetten, liep later iets op en Juli-Aug. 32.70
fr, 4 maanden van Oct. harddraverij van Zaterdag kan worden, betering te krijgen, doch dat de fout bij Ook ontbreekt op die P »«ft
afdeelingen Nederlandsch vee en vee uit sloot kalm.
wedstrijden in Holland
v&tfy
28.70 fr, geraffineerde 104.— a 104.10 fr. gezegd dat er bard werd geloopen. de Wet lag.
polders lage landen verwierf alles eerste
zwemmen voor dames « }s n t(! y
„Sambo" liep in drie ritten „Redseer"
kalm.
Na
Stemming
uitvoerigrepliek
van
den
hr.
Domela
prijzen tot een bedrag van te zamen zevenOnzen vrouwen en meisj
j,^,,'
Stakfng.
Meel, 12 merken Fr. Bloem Juni 28.10 af en moest het eindelijk tegen „Sador II" N. werd de vergadering gesloten. Allen
duizend franken.
y,« f
nog
gegeven
die
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niet
afleggen,
„Sambo"
prijs
verwierf
en
f
fr.,
Juli-Aug.
gingen
Juli
2820
fr..
voldaan
hoogst
28.30 fr,
huiswaarts.
AMSTERDAM, 11 Juni. Een nieuwe
van den dag in bet wai &e \\>
Te Berlijn zullen twee personen, die werkstaking is uitgebroken onder de 4 laaiste mnd. 29.20 fr. Stemming prijsh. de premie. Er was niet zoo veel publiek
frisschen. De uren, BK»
in bet Panoplicum zeer de aandacht opperlieden die 25 ets. uurloon weigeren.
Tarwe, Juni 20.70 fr., Juli 21.20 fr, als andere jaren.
INGEZONDEN.
Zondag
alhier voor vrouwen >» f0
liepen
de
vol
ksspeleu
goed
zeer
trokken, in het huwelijk treden. Het is Op verschillende werken is de arbeid Juli-Aug. 21.40 fr, 4 laatste mnd. 22.30 fr.
niet slechter gekozen k
stapel.
van
de
Van
met
hine
i«V
hardlooperij
Stemming
neergelegd.
een reuzenpaar. De 23-jarige brnigom,
prijsh.
f erre^e? Jt; ra
L.
Het is toch van algelßv«
prijs,
Schaafsma do
R,
Rogge Juni 15.—fr. Juli 15.—fr, Juli- dernissen won
een Beier, is 2.18 meter lang en de2oZ
W
E
M
M
E
IV.
dat baden des morgens ü etu f
-jarige bruid, de dochter van een Duitscher, De vereeniging voor Noord-Nederland- Aug. 15.— fr., 4 laatste mnd. 15.— fr. Boddenvelt de Ie premie eu A, Sterenberg
is
eene
spieren
„Dezwemkunst
alle
keur
verdient boven a voor V.d»/
allen van Groningen, de 2e premie.
die in Tonkin met een Chineesche vrouw sche Muziekgeschiedenis
Stemming
kalm.
oefenende
vergelijkzijdig
en
benoemde tot 3 pCt.
**L j*ö» p
Van 't zakloopen met hindernissen won
gehuwd is geweest, meet 1.96 M. Het is beschermers: de heeren Van
sterkende gymnastiek te water. den dag. Helaas,
Fransche rente 101.20.
v
Milligen te
J. Brüakker den prijs, P. Donker de Ie
alhier nog niet mogel'J^ e] d, lf »J
lfe pCt
gezondheidsmiddel
„
een mooi paar.
3
Als
bezit
„
101.90.
Amsterdam, Coster en von Brucken Fock Weersgesteldheid:
en F. ten Brink, allen van Groningen, de
zij belangrijke waarde.
Haar hier zelfs zóó slecht
mooi.
—Deelegante stafofficieren derEngelsche te Arnhem, Verhey te Rotterdam, Erdel2e premie. Nu kwam de wedloop om een ■■*
is het gaande meisjes zich
eigenaardig
glanspunt
garde hebben het aardig gevonden een be- man te Dordrecht, Bouman te Nijmegen,
LIVERPOOL, 11 Juni.
redden van menscbenlevens."
levend varken. Men verdrong zich om
bad te kunnen nemen.M sCc
zoek te gaan brengen aan mevr. Kruger. Lier te Goes en Cloever te Middelburg. Katoen. Verkocht 7000 bn. Invoer een plaatsje
A.
Dr. G. N. Allebé\
d ge*sr«J/
„twaalfuurtje" er niet
om de manége te verkrijgen.
Zij werden door een predikant ontvangen.
17000 bn. Stemming kalm.
Hiervan trad F. van der Woude te GroGaarne neem ik deze woorden over uls de tö d van 9 tot 2
Daarop verscheen de vrouw van den De commissarissen der Holl.
ningen als prijswinnaar uit het strijdperk. inleiding dezer regelen over 't zwemmen. eene inrichting
LONDEN, 11 Juni.
IJzeren
president en sprak een tijd lang
zeer Spoorwegmaatschappij zullen op de algeDit nummer viel zeer in den smaak. Dr. Allebé zegt daar in weinig woorden verrees, zon dit ze1f; gekjse ,p
Wissels
Londen kort 00.00, idem
kalm met de officieren.Zij was blijkbaar meene vergadering voorstellen
e
Nu had het bestuur nog een Beintje in meer ten gunste der zwemkunst dan door leden der zwakKe =«
41<2 pet. 2 mnd. 00.00. id. Consols Juni iOHfe.
boel niet geïmponeerd. Voor het huis
,
pet
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dit
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rfjvj
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te
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beest
liet
men
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de
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Aangevoerd
menige
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verhandeling.
in
1300
runderen 3/6 a 5/0,
van den president houden nu niet meer
En zoo moge ieder joo
8000 schapen en lammeren 3/4 a 6/4. 5 manége. Deze werd door R Huizeling Moge zijn woord voor velen een opwekstaatsartiUerlsten de wacht maar een
van
Allen,
Groningen
gevangen.
king
Er
was
zeer
wier recht
zijn.
kalveren
a
zwijnen
2/4 a 4/4.
ROTTERDAM, 11 Jnni. Onder be0/0 0/, 60
paar Tommies.
Het is een treurig verschijnsel, niet sporen of
Tarwe, mais en meel vast Gerst prijs- veel volk op de hee»,
scherming der pobtie werd bedenmorgen
Een groot getal koetsiers te Parijs om 7 uur aan boord van het
Het was «en fllrun» kermis waar lucht- alleen voor onze stad, doch voor geheel iewezen is goe** "»w
»/
stoomschip houdend. Haver kalm, Am. mixed (mais) schommels, draaimolen,
boeft het werk gestaakt wegens de „Amsterdam" der
zwarte spiegel, ons land, dat het zwemmen niet meerdere vooral
aafie
shilling
huoger.
Boter
1/2
90
a
92
sh.
Holland-Amerika
taaKlijn
paardenspel en verseiriïlande kramen aan- beoefenaars telt en is daarvan mijns in- hier een schoone
weigering van de directie der Groote het werk
gedeeltelijk met het oude
wezig waren. Eenig vuurwerk werd later ziens een der voornaamste redenen, dat te halen en
Knhuginaatschappij om de dagelijksche personeel hervat
r d*Br
gedeeltelijk
en
ander bootin den tuin afgestoken, terwijl het cafó- men zich te oud waant nog deze gezonde boezemen door bon
p
uiHceermg (la moyenne), die de koetsiers werkers. Een gedeelte vanmet
SPECTEKOEBS.
f
expeditiede
chantantgezelschap van den heer B. van sport te leeren. Dit echter is een alles- gezelschap. Kunne
(\
GOUD
neöoen te doen, te verlagen. De koetsiers werker staakten hedenmorgen het werk,
te nr.
1
pl
dandez
Coevorden in de zaal het publiek goed zins verkeerd denkbeeld. Het spreekt meer nut doen
neroepen zich op een andere maatschappij doch in den loop
Oude gerande Dukaten f 5.75 4 5^85
van den middag hereen
in*,,
nog
die minder eischt De directie beweert vatten
"Wichtige
altijd
amuseerde.
Evenals
zelf,
liep
Souvereinen
12.05
12.15
alles in van
dat ik een 80-jarigen grijsaard, wacht hun
cogt, i. m1
eenigen
hunner
het
werk.
20
aantal*
Stukken van
mark
11.8 a „ 1150
de beste orde af.
r
die nooit de edele kunst geleerd heeft, dan zal het
3RL.de moyenne niet kan worden verlaagd,
niet in ernst.zou willen aanraden er.mygb& toenemen, dat c v
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ületervcen en Ommelanderwijk,
I. H. Bonkeste De Krim.
Bij
ili aeeuw arden gehouden examens
derwiJs, zijn van de 148
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P et-) en 'an de 109 vrouwel.
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PCt) Be laaS<i. Voor de vrijee
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Faro, 2 Juni Gorter, Lina, n Leith.
Gravesend, 7 Jnni Buisman, Zeemeeuw,
n Brunshausen.
Hamburg, 8 Juni Schuitema, Drie Uebroeders, n.. .; de Boer, Petronella, n..
Dost, Concordia, n
L o u i s b ur g, 9 JuniLeonora, st, n Honton.
st, n Rott.
Newyork, 9 Juni Statendam,Ebenhaezer,
Sassnitz, 7 Juni Salomons,
n Koningsbergen.
Smirna, 8 Juni Hebe, st, n Amst
f S kie n, 8 Juni Johanns, st., n Rotterdam.
Singapore, 9 Juni Wilhelmina, st, v
Philadelphia n Vladivostcck.

.. .

Andijker Muisjes f 6.— a 7.— per 1/4 H.L.
Aanroer 2 ladingen. Handel matig. v
ROTTERDAM. 9 Juni.
Koffie. Goed ordinair Java 341/nc ■*'"-' r'
Dito Santos 241/» c.
Suiker prijsh. Juni fl3.
Petroleum onveranderd. Loco f 11.55 in cons
ANTWERPEN, 9 Juni.
Amerik. Petroleum in loco loop. md. Fr 181/,.U
Juli 181/s, Ang. 18»/*
Reuzel prijsh. Wilcox per Jnni fr 88
Oct fr. 88—.
'
Spek kalm. Short middles —. a
»
Backs 82 a 88.
HAVRE. 9 Joni.
Koffie. Santos good average. Verkocht
7000 b. Stemming prijsh.
Prijzen on lev. per 50 K.G. : Juni fr 4R
Juli fr. 46.25, Ang. fr. 46.50. Sept. fr.' 4R.IK
Oct. fr. 47.—, Nov. fr. 47.25. Dec. fr. 47 501
Jan. fr. 47.75. Fcbr. fr. 48.—, Mrt fr. 4825'
April fr. 48.50, Mei fr. 48.75.
'
Ontvangsten 8 Juni to Rio 30(30, Santos
6000 b.
MAAGDENBURG. 9 Juni.
Biet- prijsh. Juni 10.92VS, Juli 10.971., Au"
11.05, Sept 10.85, Oet-Dec 'J.CO en Jan?Maart 9.72»/,, alles koopers.
HAMUURG, 9 Juni.
Raapolie loco 61—, Petroleum loco 6.55
b..
£" Reuzel Steam ;ir^/j.
Koffie. 8 Juni. verkocht op termijn 22fi00b.
Men noteert 9 Juni: leverineper Juni 40
Maart 40i;:
Sept. 391/« Dec.
10.13 u. Bint- prijsh. Aug. 11.12i/a Oct
9.65, Dec. 9.62V°, Maart 9.8a
2.10 n. Plot- kalm.
Ang. 11.071/,, Oct
9.05, Dec. 0.62i;:, Maart 9.80.
BREMEN, 9 Juni.
Petroleum loco 0.65. Reuzel zeer vast. Wücoi
loco in tubs 37—, Amour Shield in tubs 37
PRAAG, 9 Juni.
franco Aufsig 28.C0,
Suiker. Biet- vast,
—.--, nieuwe oogst 24.90 a —.—.
LONDRN. ü Juni.
Suiker. Biet- prijsh. Juni 10.101/jkoopors.
Juli lO.IIS/4 verkoopers. Aug. 11 plus l/4 koopers. Oct.-Dec. 9.71/3 verkoopers. Geraffin.
onveranderd.
(2e dep.ï Suiker. Ruwe-, Niet-Gecristall
en Gecristall. prijsh. Beetwortel- vast. HolL
Crushed Amsterdam no. 1 prijsh. Geraffin!

.;

Laatste Berichten.

Delfzijl, 9 Juni aang. Bohlen, Ant.je. v
Aiirich; Daniels, Aurora, v Emden; Voordewind, Confiance, v Papenburg; den lf.den
Meinders, Emanuel, v idem; Lcertouwer, Klaziena, v idem; Wietjes, N. 9, v Leer; Schoon,
No. 10, v idem; Maas, Amkemina, v idem:
Bloem, Geziena, v idem; Kappen, Aagtje, v
Norden; Timmer, Hoop op Welvaart, v Oldersum; den Uden Dinnington, st, v Goole
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Uruguay. ObligatiolB92 3'/,
Venezuela. ObUg 1881 4
3% 995=
Amsterdam 1861

3%
dito
1886/90
S
3% 96» ê
Gemeente Groningen
3%
9G'
Provincie Groningen
Rotterd leen. L. E. E. N. "98 3% «i*
Nederl. Bank Aand.
Amsterd. Hyp.Bk. Pandbr. 4
Fr. Gron. Hyp.Bk, Pandbr 4
do.
do. 3%
do.
do.
4
s Gravenh. do.
5
do.
Ned. Amer. do.
Ned. Hyp. Veendam pdbr. 4
4
Noord-Ned. Hyp. Bank
Nortliw. Pac Hyp. Bank 3%
do. Schuldbr.
do.
OnderL Hyp.bank m. uitk. 4

125
f
1884
4 Ê5

*UiV
,?rP«t sbni?
ik 'ji*£■"*■«

u

94,i/«

*

I? "* ""
39

"«"UttS

88»/w 88%

:iïï£S
1899

*
obL ■»!»

do. do. obl. leen.

95»/
M«

N.-Br.-Bokstel aand.

c*

,d 0 d
Italië.

do. do. gest
0 §e Hypoth.

Spwl. 1&7/89
Circ Etnea obl.
West-Sicü. Spw.

*
"'
im
im

S

»

|

.„.

.7..

do

War*-Weenen
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«

:
j

9%, 94

«

89%

16%

«

53%

SSg,
»*
«>!« „„.
,sgjh
102% U
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57

4

20j
yo'/8

4

j

<nt

im

Hn

>m

77

88S/8

Hong.
in Kr. 4
do.
do.
4
Hyp. Bk. do.
do.
Oosten r.Pest Vaterl.Spc
Banque Auxil. de laBonrse A
f
Arkan. const Synd.
Kans. City Pittsb.Gulf Obl. 4
do. Term. Cert v. Aand. f
M a xw. Prior6pet C. v. O.
do. do. afgest Cert v. A.
Peru. First Morg. Bds.

do. Cert v. Pret Aand.

Spoormegleeningen.

'*
94

77H

lnn

*

'*

100
99'/s
150

o»,

$£!'
138

,

31/»

112%
Holl. IJzeren Spw Aand,,
lil%«
ExpU Staats Spw. Aand.
de Leening 1887 ObL g 3V, 96.

11

■11%

*

*

■£%*
90%

96t/4

90%
9?%
"*?%
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roUWbeklaS verschoond

yit. ?f

WESTRA,

diepe*

ANNAHENRICAWILLEMINABERK-BEBINGH

.

■
96%
25»%,

71W»

in

L. S. WIERINGA, geb. JANTJE SMITH
den ouderdom van 72 jaren
9 Juni 1990,

RoTTEnnAM.

SclieepmakershavenG2.

MULISSON.

naam:

MUIJSSON-WIERINGA.

De begrafenis zal plaats hebben te
Veendam, gaande vanaf station Zuidbroek ten 2 uur circa, op Woensdag den
13 Juni.

.
***

Voor de vele bewijzen van deel-

bij het overlijden van onzen geliefden vader ont vangen.betuigen wij onzen

neming,

J
hartelijken dank.
Groningen, Juni 1900.
O. BIJLKN'GA J.Czn.
J- BULE.XGA-Hosper.
*.**., R'ermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die hunne
goede diensten hebben
bewezen bij de

.

.
.*,*.*.,

" »»5 dl

ff,! '7 ' , -
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BELiNt

«*7SS.

.

.

i. M.

f

REITSEMA, Arts

Medïco Mechanisch

ZANDER INSTITUUT,

Heden overleed, na voorzien te zijn
*»*de H.H. Sacramenten der stervenden,
van
onze geliefde echtgenoot, vader en behuwd vader,
Inrichting voor

Coehoornsingel, Groningen.

lIERMANN FRANZ KROMME,

in den ouderdom van 53 jaar.
Kloosterburen, 9 Juni 1900.
Wed. H. F. KROMME,
kinderen en behuwkinderen.
Beee dient tot eenige enalgemeene fcennisgevina.

genoot, vader en bebuwdvader,

EGBERT BROUWER,

in den ouderdom van 05 jaren.
Tinaarloo. 8 Juni 1900.
Mede namens kinderen en
behuwkinderen:
Wed. E. BROUWER—Jas ssens.
1421/,

Fort Dodge f*'&
DetVtes
'*
Eriespoor. Aand.
11»%,

38%
4Qi

4

5

113*

N-VorkVens. Ohio ObL i% 107%*
I.L-Centr. & PenS C.v.Aand.
12*
*
2e
f
,
P^5 .$
do. AmHyp-'
Obhg." Ie "u
100

"

101»/,
do.
1953 3»/, 100»/,
do.
do. Leas Line Cv. Aand. 4 100
20
Kans.Cityßeltbew.r.Aand.
do. do. Gulf Cv.Aand.
17
72
do. do.
Oblig. 5
25%
St-Louis&Caïro Cv.Aand.
93'/,
do. do.
Ie Hyp. obl. 4
89
St-Louis&South.Vvestern 4
Louisv. & JefTr. Br. Obl. 4
93%
78»/,
Louisv. Nashv. Cv. Aand.
124
do. do. Cert t. Oblig. 6
do. do.
2e Hyp.
66%
St LouisSan.Franc v. Aand.
10%
do. Ie Pref. Aand.
68
do. 2a do. do.
33»/,.
dO
& n Fran sco
vT xMexNatwnalbp.w.leHyp. 6 104
MissKans. &TexCvAand,
11%,
lllinois Centr.Obhg.in goud 4

enz., enz.
" '
Prospectus op fr. aanvrage
verkrijgbaar
Spreeknnr lQifa nnr

Mr.E.D.H.SGHÏÏTTËR;
ADV.-PROC,
\t nT

.

. .

°6

do
d do
do. 2e Hyp. ObL
do. Montana Centr.

U

_

6
Pittsburg F. W. 0. Aand. 7
South pac;C( Aand
do
do
1
Central Paóiße Pret Hyp. 4
dO Mo
Q

1»%

.

- .
.

£

i
Un,on-Pac.Hoofdl.C.v Aand.
d
&**"?*"
°do Obhgatien goud
4
~
Wasbash Cert. V. Pret Aand.
W|f

12%

fc

IRif

'*

°-

Canada. South.Cv.Aand.

17% s 17%,

72
2o

/8

Canadian Pac Cv. Aand.
5
Menda Cnm. Ine ObL
T
Premteieentngen.
NederLAmsterdamflOOO 3
f 100 3
do Rotterdam
3
do. Gemeente-Crediet
3
do, N. H. Ver.WitteKruis
de P. v. Volksvlijt Wf 10
België. Antwerpen 1887 2'/,

_

_. .

do.

_

_

do. do. Ie Hyp. ObL 4
do. do. 2e Hyp ObL 4
do. do. Dallas Wac.
6
N.-Tork Ont & Western Aand.
Norf& West Cert v.Aand.
do. do. CtvApctAdj.pr.St
Oregon C.Ufornié Ie Hyp. 5

98%

-

" t .S?>

OregonShorthneincbondsA

St.PaelenMan.Cv.Aand,

S% 84$

****

103

138
}*»
116

t

,

93%
M

99%

[

kOW

115»;

'"

128»/,

179%»
.^

Si

80

97»/„
ta

97%
/.

*2»
53%

54%

,73
103»/,
20%

54%

'

gtt
&d Ine Mort£ Bds. 85 &£
2ü%

107%
fc

BrusseriBB6
2%
Mij. van Buurtspoorw.
2»/,
10»»
Hon g. üngaris Hyp. Bk- 4
bS%,
do% do- £ 100 kr
3
do. Stuhlw. Rb. Gr. Sp. 2%
d Tbeis » R eg- Gdel*: Ir
Oostenr. StaatsL 1854 4
11»/» 11%
do.
do. 1860 5
90
da
90%
do
1864
67
66»/,
do. Bod.Cred.-AnstaltlBsB
93
do.
do. 1889 3
do.
21
do Stad Weenen IR7A
20% 20%
34%,
Ruslan<L
1864 5
771/ g de.
do

G^<e
A
>P- °* 4i
Northern Paciflc

naar de

Guldenstraat 13.

St Pan Man. Gec SchuldQ 6

142%

.

VERHUI SD

is

Vor.k. L.koers H koers

128%

0,

Erie do. Ie pret
do do 2e nref
de
OM

GENEESKUNDIG
GYMNASTIEK en MASSAGK E
lsohmidelui.r van RUGGEGRAATS.
VERKROMMINGEN, RHEUMATISTUR
AANDOENINGEN, VERSTOPPÏNGEN
'«morgens

%* Heden overleed onze gelietde echt-

7
7
do. WinonaStPeter.obL 7

?S

'

Uit aller

H.
A.

'

ziekte het overlijden en de ter aardebestelling van onzen zoon JIMKE, laatstelijk recruut hij het garnizoen te
Assen.
bcniLDwoLDE, Juni 1900.
B. POST.
B. POST—Vos.
n 'ermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die hunne
d S en h ebben be
zcn
,
h
"bilden en de teraardebeseHin. van
v
stelling
onzen geliefden ecnl
echtgenoot
Sen°°t
en vader JAN MEKKES.
Bedom, Juni 1900.
Wed. S. MEKKES—Tebbens
en Kinderen.
Voor e vele blijken van
Dgsl jlli f? bi onze
30-jarige
!
J
lhf,f
'
echtvereeniging ondervonden,
betuigen
wij onzen hartelijken
Grijpskerk, Juni 1900. dank.
J- DE BOER en echtgen.
V Namens wederzijdsehe familie betuigt ondergeteekende haren dank
voor
bekenden.
BEWIJZEN VAN
gedurende de ziekte en na
Heden overleed onze geliefde moe- bIfcLLING,
het overlijden van haren
*»*behuwd- en
der,
grootmoeder,
c-eliefden echtgenoot ondervonden.
LASIMEGIEN BOUWMAN,
Visvliet, Juni 1900.
eerst Wed. van Derk Knol, laatst van
A. WIERSEMA—Wed. F. DE
VRIES.
Kornelis Kwant, in den ouderdom van
tyjna 74 jaren.
V Voor de talr ij k e blij k e n van
ltersum, 7 Juni 1900.
belangstelling, bij onze 25-jarige
D. KNOL,
echtvereeniging ondervonden, betuigen wü
) LeUensT „
aan allen onzen hartelijken
A. KNOL-Boer, )
dank
g. moorman-Knol, ) D
,
"»*"">"
9 Jnni 1900.
{Rutschètbfug. ZurotAHüw.
J. MOORMAN,
W. HAMMrNGA en echtgen.
D. KWANT,
)
J. GRAATSMA-Kwant, Woltersum.
J. GRAATSMA,
)
Speciaal voor Zenuw- en
Zielsziekten.
«jrromngen, Gr. Markt
%* Heden overleed, mijn dierbare
«Sa
echtgenoot
b/d. Martinitoren.
JACOBÜS POLL,
Spreekuren: 11—2 en 6—7 nnr
in den onderdom van bijna 75 jaren.
Den Ham, 9 Juni 1900.
Wed. J. POLL.
.1. MULDER.
M. JONKER.
Kennisgeving aan familie en bekenden.

Chic Menomenee ObL
do. N.W. Union ObL
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90%

Zuid-W. Spw.Mij.Zßßsobl. 4
„„
97
98%
, , ZR6250b1.4 '&%
n
Amerika.
25'/, 25%,
Atch-Top. Cert v. Aand.
71"%, 71%
do. Cert t. pret Aand.
do. Alg. Hyp. ObL
4
O'J
4
84%
do. Adjust Bds. ObL
Chic N.W. Gert v. Aand.
19lexd.
do. N.W. Ie Hyp. Cert. 7 117
1, do. Madison Ext Obl.. 7, 128/* '-

, ,

112%

1

g-

do 1895 Prior Obl.
4
d o. leening 1898
Zuid-Oost Spoorw.Mii. Obl. 4

t

3%
57%
11»/,
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H. LUINGE-Kranekborg.
Beluncwolde, 9 Juni 1900.

ADUARD, maand Mei.
Geboren: Jan, z v.l Mulder en I Olthof,
V Tot onze diepe droefheid overleed
Wierin.,» Jacoba, d v K Koenes en G Grimius, heden, zacht en kalm, in den ouderdom
Wieru.'.'
van ruim 21 jaar, onze geliefde oudste
Elze Kuiper, 29 j, Fransurn
Getrouwd:
zoon
en broeder
23
Arme
j
den Ham.
en Lnbberta Siccama,
FItEERK .IAN.
Buursema, 22 j, en Jantje Nieuman. 22 j.
Gerrit Dijkstra, 28 j, O'dehove
9 Juni 1900.
Groningen,
Oldekerk. J:in
en Grietje Tiate Gaaikema, 23 j, don Ham.
.1. GLAS.
Jacob Boerema, 'J 0j, den Ham on HaijkeStoL. GLAS—Dalman.
renberg, 28 j, Kloosterburen. Wobbe Vèenstra,
J. E. GLAS.
'
en
van
der
Grootegast
Geesje
Veen,
j,
23
j
23
23
j
Tietsje
Vries,
Pieter
de
A.
G. GLAS.
en
Wierurn.
J. GLAS.
Riischo|i, 20 j, beiden te den Hom. Fokke
West», 25 j, Wierurn en Jacoba Oosterhof,
*,* Heden overleed, zacht en kalm,
18 j. Kolkort Bakker, 43 j, den Ham en Fetje
39 j, Oldehove. Hendrik v Hoogen, tot onze diepe droefheid, onze innig geMeiier.
en Wietske v d Wal, 23 j, liefde moeder en hehuwdmoeder
25 j, Noordhom
den Ham. Gritinus Biemold, 26 j en Jetske
Mej. LIEPIITA XLEININGA,
26 j, beiden to den Hom.
Hussclier.
(jverleden: Janna Heemstra, 22 j, ongeh. weduwe van .1. K. Schut, in den ouderjofl Hom- Pieter Kiernel, 87 j, wedn van C. dom van ruim 7."» jaren.
Sappemfer, 9 Juni 1900.
Biillema.
Wed. B. v. BOLHUIS-Schut.
OLDEHOVE, maand Mei
z v A Piersma en A
G. BERG-Schüt.
Folkert,
Geboren:
T. BERG.
Ruigezand.
Houten,
v
J G Dijkstra, 28 .1
Ondertrouwd:
lieden
overleed, acht en kalm
11
Oldehove en G T Gaaikema. 23 j Aduard.
*»*
Schriemer, 63 j Kommerzijl en S de Haan, door een kortstondige ziekte, mijn geliefde echtgenoote
fis i Grüpskerk. .1 Faber, 2't j Grijpskerk en
A Bosma, 24 j en T
Oldehove.
j
23
Suip,
a Wijk' 25 j beiden te Oldehove. D Kuiper,
PIETÈIIKELLA RIJPLOEG,
in den ouderdom van bijna
,1
Mollema,
II
19
j
en
Olde3 jaren
25 i Appingedam
waarvan ik ruim 50 jaar 'met 79i/
haar in den'
tro e F Bakker,P 43 j Aduard en F Meijer, band
des huwelijk hen geweest
Kromer, 30 j Ezinge en A
33 j Oldehove.
Borgweg
"Juni 1900
Emmclkamp, 30 j Oldehove. B Tuiuersma,
OENE ERK eu Kinderen.
"jo i Oldehove en T Postma, 27 j Surhnisterj Oldehove en AWoddema,
l> l l(,insi
'veen1' 'Kloosterburen.
H de" overleed, in het burger
29
H Hut, 26 j Oldehove en A hospitaal
Getrouwd:
te Groningen, mijn geliefde
Lninstra, 22 j Grijpskerk. P J Bulthuis, 30j genoot en der kinderen zorgdragende echtG
24
vader
Bos,
en
F
v
d
j
Veen,
Oldehove.
Warffiun
EJZO DAMELS RIJKENS,
20 i Zaidhorn en J Klamer, 20 j Oldehove.
Overleden: Lieuwke Vèenstra, wed v in den ouderdom van 50 jaar.
j v d Wolde, 89 j Saaksum. Anje Smeda,
Daar hij reeds voor 2 maanden aan den
wed v L Grommerts, 66 j Oldehove.
oever des doods stond werd nu zijn draad
in eenige dagen afgesneên. Mocht zijn
heengaan vrede z\jn.
ADVERTENTIE*'.
Schaaphok, 4 Juni 1900.
Wed. RIJKENS, geb. Boerma.
Kennisgeving aan familie, vrienden en
25-jarige eohtvereenigino; van ft

eSTAATSLOTERIJ.

-

.

'

i£fr

-

WILLEMIHA^BEBIHCH'

ANNA HENRICA

den onderdom van ruim 32
Kampeic, 9 Juni 1900.

in

in den ouderdom van ruim 32 jaar
in den ouderdom van 46 jaren.
en 'T. Elzinga, 28 j.
Kampen, 9 Juni 1900.
W. O. Voorzee.
Groningen, S Juni 1900.
Getrouwd: R. Zijlstra enten
.1.
j, [I. Welbergen en G.
Kate.
P. B. PRUISSEN.
Uit aller naam:
S. Bijl en J. J.
Caneel en A. Benninga.
H. PRUISSEN—v. d Wrcr
R.
A. KAMPHUIS.
O. H. Hovingh en J. G. Kuiper.
Ploe».
PAULINE
A. H. PRUISSEN
W. Leuthoff
H. J." Muller en G. Wittcveen.
TINE G. H. PRUISSEN
S. Picket en A. Vonk.
C.
*.* Heden overleed onze geliefde tt
cii G. Reuken.
Verzoeke van rouwbeklag
A. J. Dijk en echtgenoot en vader
Lammers en A. C. Wolters.
verschoond
te blijven.
JAN
J. Bot.
VIXDSTRA,
Wieren,
8 d., d.
Overleden: J. van
den ouderdom van 3S jaren.
*,* Heden overleed, zacht en
J. in Groningen.
kalm
B. Westers. 78 j., vr. v. P. Kramer.
9 Juni 1900.
onze geliefde moeder, behuwdT. Jelsma.
Reijinga, 44 j., m. v. L. Boer.
Wed. J. VELDSTRA-Evems
en overgrootmoeder, mevrouw de
«3 j., m. v. P. Eitjes.
wed
en Kinderen.

*
....
.
n
.
.
*
'
'*
. ... ..
f.
. .
>'
* *
. . ..
■ ,

-

.. over>eed. tot mijne
aJ&.
T^fden
droefheid,
mnn geliefde echtgenootedien»

%* Bevallen van een ZOON:

—
—
—
—
—
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H. GROENHÜIS—Bi-aaüw.
GnoinKOEir,
10 Juni 1800.
,

—

.,

...
.. .. .

.

°

''>««

—

-

zoon van

J. GROENHÜIS en

V
onze geliefde
en A. v. d. Heide, 35 j. zuster, behuwdzusfer
deD over,ee". tot onze
en
tante
a
j.
T.
21
j.
Kwant,
en
E.
droefhe.d.
onze geliefde dochter en zuster
J.
DOEKEMINA
Houkce, 33 j. en T. Orsel, 34 j. T. Hofman,
J. Bos, 44 j. na een korte ongesteldheid van 14 dagen,
32 j. en A. G. Wieringa, 21 j.
Clemens,

(Engeland).
Vertr. den Men Berg, No. 2(13, st, v Groningen n Londen; Brouwer. Nieuwe Zorg, v
Ilarlingen n Altona (Pr.); Kelder, Anna Catharina. v Amsterdam n Lubeek (Pr.); den lOden
Wilken, Zwei Gebrüder, n Leer; Staat, Entreprioe, n Emden; Kielema, Maria Theresia, n
Norden; den Uden Veenhuis, Jantina Afina,
v Rclgië n Norden; Pekelder, Zwaantje Groeuitgebreid
lloofd der school met
nendal,
v Groningen n Shoreham (Engelandl;
r, P A "echten naar aanleiding van het
Dost, Cosmopoliet, t Groningen n Lowestoft kalm.
v*j>men; j ite van l gehouden yergelijkend (Engel.);
Reilingh, Vertrouwen, v Terneuzen
aan de leerKoffie, Rijst en Jute kalm.
l
té r .^°' v ) onderwijzer
n
Altona
(Pr.); Leertouwer, Delfzijl, n Bente
!;,,,steMl»~roningen>
onderwijzer
Ziilstra.
sh. -, per Juli35 sh
Terpentijn 41 sh. a
(*et
en S. C. Rruins, hoofd der school se rziel.
Lijnolie 33 sh. 7Hi, Jnni-Aug. 32 sh. 9.
Ned.
aang.
Dolfijn,
10
Juni
wediep,
Nic
u
leerplan te Stad-Vollenhove.
Lijnolie te Huil 33 sh. 3.
stoomschoener, v Noordzee.
e J6Vental
voor hoofd der scho<jl met
Londen.
NEW-YORR, 9 Juni. (Goederenmarktl
Engeland,
Vertr. Syperda,
n
te Leerdam komt o.a. ook
Katoen vast Petroleum stil. Reuzel traan
i d e n, 10 Juni vertr. Rembrandt st.,
"Jorort je ï 'eerplan
IJ
m
u
, s C. Bruins, hoofd van eene n Hamburg; Robinson, Thomas llilyard, n Suiker vast. Meel traag. Mais en Tarwe
i Keliii.J*-e erschool
te Stad-Vollenhove.
flauw. Koflie prijsh. Tin en Koper stil,
Ship Island.
Amsterdam, 10 Juni aang. Bittern, st,
9 Juni 8 Juni 7 Juni
v Londen; Eemstroom, st., v Huil; Holmside, Katoen on levering Juni 8.77 H.47
Qy,t
1.1 DIJJGE K.
Amsterdam,
st,
v Leith.
st, v Newcastle;
,
Juli
8.79
8.49 836
st,
Maassluis, 9 Juni aang. Josephine,
Middling Upland 9— ais/,. g 7,
LL 6 Juni- Het Zweedsche st v Decido; Batavier 11, st, v Londen: Jan van Petroleum.
Jf&ry
OeratT. in kist 9.15 9.15 <) 15
in den Fjord voor anker Riiswijck, st, v Grangemouth; Amulet, st,
Steende a n Werd
Credit balances 1.25 1.25— 1 ó-'
,
het van Stockholm komende v Leith.
Standard White 7.85 7.85 7V5
VTerl. 'stc
yfcmiej'j
Katendrecht aangevaren, waarbij Vertr. den Oden Amsterdam, st, n Harwich ;
5.30 r>.3o
in tanks
v»!i
scnepen boegplaten gebroken werden. don lOden Harwich, st, n idem; Dordrecht,
id. te Philadelphia 7.80 7.80
st,
n
Newcastle.
o men:
47—
"""'"ïek
Terpentijnolie
L°o
h r n, 8 Juni Eefting. Harmonie, Altona, 8 Juni aang. Tatje, Concurrent, Reuzel. Western Steam 7.15— 7.25— 7 <>Q_
s S t nt
n Itzehoe; heeft de reis voortgezet. v Korsoer.
Talk. Prime City
4»/, 4% 43,
', Am 6
I d 7 J"Qi
B r e m e n, 9 Juni aang. Kayzer, Vriendschap, Suiker. Muscovados.
Goldsweer,
fylh.i
41/8 4i/8
Hoffnnng,
h
>
ï
I Vii 0ea»shaven.
v Notrköping.
, 96 pet Centrifuga! 45/
8
45/,
45
9
v
gep.
nevezier,
Telamon,
st,
an
Juni
a
9 Juni Argus, Nederl. gaffel2.70 2.70 %fe
Meet
"Vn»,
n
en
Java.
Liverpool
Amsterdam
V»ta»,' \ Noordzee.
*'
46— 461/ 45],
Western
Brunsbuttel (medegedeeld door den Mais. per
is 9 Juni Seaß" ll st-i v Hulli
Juli
445/3
43$
Juni
gep.
P. Becker, scheepsmakelaar), 8
lyAnt w T Londen; Harwich, st-, v Harwich. heer
Sept
451/8 451/4
4,,!
Hamburg n Kastrup;
v
453/4
Meinen,
Zwerver,
De
rpen
La
Hesoay
e
v
st,
,
9 iani
Tarwe. Voorj.no. INorth. 78S/ 4 xn— 7-,
*york
SJOUKE AX
Twee
v
n
RudSchuitema,
Gebroeders,
idem
Roode Winter
'
81»/., 831 4 BI ,P
4. 0s t "
8 Juni Teensma, De Ruyter, v kjöbing; Wilmink, Twee Broeders, v Brelevering
ai 1
Juni
merhaven n Kopenhagen; den lOdeu Holwerda,
|
HENDERKJE KRUIMS.
mre'
o
Juli
<
761/4 771/4 wa<i',
y
«/,
Vier Gebroeders, v idem n Elbing; den 9den
v
12 Juni 1900.
st,
Juni
Thcodora.
Swansea.
Peize,
Aug.
fcfJuiï
Ten 9 Juni
Libra, van de Boer, Pietronella, v Hamburg n Hadersfz
Hunne dankbare kinderm :
, Sopt.
77V» 783/4 '?L? -lil
.t, t'it'
V t>
«hein,' st., v Rotterdam; Hunze IX, leben; Tattje, Margrita Meintina, v idem u Koffi* on l««rin„
2(>
7
7.30
TIETJE AX.
I
T,,„;
v
Windau
st,
n
Eckernfórde; Alblasserdam.
nng Juni
[ É m 0 11 Elve, st, v Amsterdam.
73Q
JAN AX
|
Juni Visser, Twee Gebroeders, Rotterdam.
"
Cuzhaven, b
Arkema, Charlotte & Anna, v Delfzijl; den Uden de Winter, Spes No*tra,
«-"'ancl I"»1,oor
R» No. 7
v Londen.
ij
Tin Straits
1
Verloofd:
Delfzijl te laden.
» enn a öu.
'k „""sterdam
Koningin Emma Koper
gep.
Dungeness,lo
Juni
ns <
st,
v
Batavia
*»*
Hendrik,
Prin3
a
?*
161/
16i/s
i
1
H. EVENHUIS en
v
"
pantserdeksehip,
der Nederlanden, Nederl.
*
Vrachtn.Liverp.v.Katoen V
J
ur ff' t 1?0 st-. T Lissabon.
»/««
A. A. J. DLJKSTERHUTS.
ibovaoemo
Batavia
n
Nieuwediep.
> Boerma, Liberaal, van
'svT ; den oi Jun
Graan 3S/ 4 d. 33/4 d. 3»/4 d. Woi.TERSüM,
)
Flensburg, 9 Juni aang.Klagkist,Tjitsjgjjft
,
G<Wmonni- n ulster, st, v Rotterdam; kiena,
.Londen,
4—d. 4—d. |4—<<" UITHUIZERMKEDEN, ) j
et
v
Bremen.
T
Papendrecht;
Jungerhaus,
v
l
n
Hottenau.
Tammes,
Berendina,
r o on
Vertr.
<l *ste
s
Hamburg, 8 Juni aang. Vellinga, Anne363
%* Getrouwd:
«iam, d' 9 J uni Hilversum, st., van chiena,
v Freiburg; den 9den Veen, Antina
v
Crescendo,
HILBEANB WKBSEMA
Alberts,
Altona;
v
Hendrika,
,
10 Juni Buisman, Selina
en
Balk ; Haak, Margaretha, v Makkum; Kajuiter, 5e kL Prijzen van f 100 en daarboven. 17e lijst
at
Ucï
«eiU e t Juni
v
Glnckstad.
Gebroeders,
£3000;
no.
Vijf
12208
31000;
f
Rufisque.
st,
v
no. 13474
Indiaan,
an J
JOHANHA MARBARETHA HAVERKAMP,
.V,
Vertr. Alberts, Maria Geerdina, n Hemmoor. 6508 f200; no. 11436 f 100.
M SeTen Dooghammen, v
j pc »
Gewald,
Johanna,
die tevens bedankcnTvoor de betoonde
>
Harbnrg, 7 Jnni vertr.
Prijzen van f7O.
BELANGSTELLING, voor en bfl hun
Engeland.
a
n
urn
Salak
v
Rotterdam.
st,
<0rT
Pe»h'n
Kiel, 8 Juni aang. Jonker, Antilope I, v 829 8465 5192 8219 14521 18262 19606 huwelijk ondervonden.
Jnni Been. Hoop op Beter; Schlutup.
A.. *«ddp, V g
"7 8831
10487 14896 15690 20531
'
6uwe
Zor?; Y d wi Jk > Vrouw Southampton, 10 Jnni aang. Koning 2969 4154 5281
Hom \
6276
16861 18782 20705
Ldtjewoloe (ten Boer), )
*?""*, all» V £*' Conhance; Steenbergen, Willem I, st, r Amsterdam n Batavia.
3001 4885 7914 10638
11688
18206 19339
L, "OdeBri
1.1
Warkworth, 8 Juni aang. IJmuiden, st,
»nd, 9 Juni Sliodrecht, st, v
If I E T E N.
%* Getrouwd:
v Amsterdam.
200 1809 5139 7953 11977 14452 16799
K. AAKSTER, Winsum,
285 1923 5484 8590 12181 14566 17086
r on«k
P aBBeerd :
en
5583 8 646 12347 14669 8254
Handels- en Marktberichten.
$n
/ %* Ro»U tel > 6 Juni Eefüng, VolharOOSTLNGA,
Andél,
773 2522 5548 8811
188*7
J.
12764 14990
die
hunne wederbij
082
19448
mede
namens
3002
deze,
6230 9«4 2842 4999
Qr
AMSTERDAM, 9 Juni.
/ G B n
*un' Lieuwen, Jantje, van Prijzen der
19469 z'jdsche ouders, hunnen hartelijken
407
15497
'3035
aardappelen:
80»
(
7 Juni Titan, st, v Amst en Friesche Dokkummer Jammen f o.— a o.—. ÏSw
6571 mil '3577 15932 9707 dank betuigen voor de vele blijken
6668 11208 18670 16035 19838 van
f 1.90 a 2.—v
voor en bg
V °1 1 è
Franeker
Jammen
Friesche
4 6 7868 H720 14161 16152 20689 hun belangstelling,
el MBm",' 7 Juni Kramer, Roelfina, v
f
1.90
a
2.—.
??
huwelijk
Blauwen
ondervonden.
Friesche
1625
5130
7897 11875 14257 16615
ie *a n j el "
Juni 1900.
Friesche Zaaiers fo.— a 0.—.
de I"%* 'ÖB stond 838 moet zijn 238; _Baixo. 9
f0. a o.—.
2Tex, gt V Afmi, 9 Jum Burgemeester Friesche
Magnumbonums
1817
";
a
Anil
5
moet
stordam n Batavia.
B«. »P Rl
Bevallen van een ZOON:
Zeeuwsche Spuische Jammen f2.20 a 2.70.
ZJm 2817; 6856 moet ?JP» 11262;
T*
6 znn 9203; 11242 moet zgn
f 2.40 a 2.50.
! NniJ?? c 9 Juni Sumatra, st, van Zeeuwsche Blauwen
J. T. REIJNTJES—Reuntjes.
m
m Öt ZÖD 1659 f ?0;
Poters fo.— a 0.—.
Zeeuwsche
N.
Gron.,
Bleekerstraat, Juni 1900.
Juni Gedé st- v Java n Rott "
Zeeuwsche Champions f o.— a o.—t
v e,
Eenigste kennisgeving.
'
'
h*m el .': 't rokken:
Zeeuwsche Vespers f o.— a o.—.
Zeeuwsche Simsons f o.— a o.—*
Haak, Margaretha, n
vSrB p-iWl' rsJuni
STAND.
MEISJE:
2.20.
Bien e, n Itzehoe.
Flakkeesche Jammen f 1.80 ao.—v
,
*»* Bevallen van een
'4 n'eianrf
f o.— a
T. KOENS—Vos.
Juni
Blauwen
ü
Gelderschs
'
Holwerda,OraetLabora,
Kl„
>-\
\\*\h
Groningen, 9 Jnni 1900.
ekis
GRONINGEN, van 8 tot en met 10 Jon»'■ h Annechina Afina, n idem; Proisische Hamburgers f2.90 a 3.—.
lu,%
Algemeene
Vries,
kennisgeving aan familie,
Duinzand f 0-— a o.—.
Bevallen:
8, 'st V,nnr Leith i European, st, n Huil;
M. d.
de
d.
L. Lanting, geb.v. Reis, lgeb. H. Wes vrienden en bekenden.
Londen!
Nieuwe Malta 7 a 10 et per K.G.
l

er15.
*>

V Geboren: ALBSBT.

z. H. Bensik, geb. van Dalen, d. F. Eiseens, geb. Engels, z. ._„,,„.
Ondertrouwd: J. J. Mekel, 2o j. en
33 j. en A.
M. Beukema, 21 j. P. Gernaat,
M A. Diepeveen, 33 j. P. L. Meijer, 25 j.
H. Atema, 22 i. en M.
en M. Holen, 20 j.
L. Dorst, 38 j. en H. Wiersma,
Staats, 23 j.
24 j.
25 j. —H. Bns, 27 j.j.en-F.G.WesterholT,
Engels, 65 j.
K. van Gent, 73 en

'

—

—

H. Huizinga, geb.
sels, geb. Scheltens, d.
E. Blikslager, geb. de Jong,
v. d. Laan, z.

:

.
.

_,
Jnni Pomona, st, n Felui.

n Delfzijl.

10 Jllni De heer ds. P. van

f
£**\ *U

..

T

Colombo, 2 Juni Elbing, st, v Batavia

te Aaide,Nummelen,

OMeboom

' V'"
'«*"«»«

T

, _. ,
n Amsterdam.
D a r i e n, 28 Mei Walther, CharlesDickens,

ln hedenvoormiddag afscheid
v" de 4~a 'Iïf
'{"* hij e!?' He "- gemeente alhier. Tot tekst
Ye» den 2,Vnen Cnr 3 : 9~ 23 MoSe het
s

Goole.

Barcclona,B

Her» 'n

G otI>.

.
9 Jnni Koning Willem I, st,
_~„

IJ mv i i
11,
n Batavia; Schwarzenberg, Vriendschap
v Hamburg n 0.-Afnka;
st,
König,
Londen:
n
«stroom, st, n Londen; Rijnstroom, st, n

Flensburg.

: , B,eroe P cnte Well en
Verzoden
Rt
a Ticlielman,
cand. te Utrecht
Ger

t»a d-

_.
_ ..

9 Juni de Blaaw, Mentor,

Maassluis, 8 Jnni Talisman, st, n Leith,
Ary
den 9den Batavier UT, st, n Londen;
Scheüer, st, n Havre; Seagull, st n Huil;
Zaanstroora, st, n Southampton " Rhenama,
st, n Bilbao; Grenadier, st, n Newcastle;
toelaten?
Zuid-Holland, st, n idem; Quentm, st, n Leith.
2WBmmers niet de Br e men, 9 Juni Bakker, Zwaluw, naar

SCHOOIAIKIJWS.

Ned.
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i

N i eu
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Snanie.
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g

SowYeelflU
wV*
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P
Conia
f/S
Loten
f/l 40
j
"onjto
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AANBESTEDING.

Dadelijk gevraagd:

DE GELDERSCHE GREDIET-VEREENieiNG,

De architecten K. &G. HOEKZEMA Kzn., te Groningen,
wenschen namens den KERKERAAD van de GEREFORMEERDE KERK te Zuidlaren, op Maandag 18 Juni 1900, des middagss
Om 12 uur, in het hotel van den heer ZONDAG te Zuidlaren,

WEmWE**

Stoeldraaierstraat 4, Groningen.

AAN TE BESTEDEN:

Het bouwen van een KERKGEBOUW voor de Ger.
Gem. te Zuidlaren, provincie Drente, met de levering j
van al het daartoe benoodigde.

'

Eet BESTEK met TEEKENING is te verkrijgen a f I,—, ten kantore3
van de Architecten, Muurstraat no. 1, Groningen, alwaar tevens INLICHTINGEN z\jn te bekomen, dagelijks, des morgens van 11—12 en's avonds3
van 51/2—6% uur.
AANWIJS IN LOCO Dinsdag 12 Juni 1900, des namiddags één uur,
en verder op aanvraag by den opzichter op „Dennenoord" te Zuidlaren.

Harddraverij te Hoogezand,

Herbesteding
SffESE?*

W*&

13

°P Woensdag den
Juni 190©, vau

:

Het bouwen van een Regenbak, groot pl.m. 50000 liter,
bü de Nieuwe School, met bylevering van al het benoodigde.

Een

Adviseurs:

Agent:

M. A. W.L. TJARDA VAN STARKENBOKGB,
lAC. VAN KONIJNENBURG.
Mr. J. A. TELLEGEN-

Mr. T. MAAS.
Het

bij

GEBIL

In

VOOBK*^
'

een nette
vorderd, om dadelijk in dienst te treden.
Alcoof aangeboden, met P en 0 <W*
J. MEESKE, N. Ebbingestraat.
Br. Ir., onder no. gOtfJ**?^
gevraagd een Bakkers- f\p een aangenaam gelege ? r*
knecht, zijn werk gedeeltelijk ver- w schoone omstreken, wor" l voo
staande, door H. j. WIERENGA, Veendam. of twee personen voor zomer* 6 uijjfij
g|gg I
Op Zondag niet aanmelden.
geboden eene ruime %it- °°.ee!etir [
TVidelijk gevraagd, een derde Bak- kamer, met Pension. Re"* oDile(
gelieven zich te adresseeren
■*-' kersbediende of teerling, niet
88$,
bureau dezes.
beneden de zestien jaar, bij G.SCHRIJVER
bakker, Meeuwerderweg.
J
Een onderwijzeres is geneg e $[&
Dadelijk gevraagd:
Vier 2deßroodbakkersbedienden, eenige overeen te komen voorwaardeneg-jf
J?,
flinke Leerlingen, eenige flinke Dienst- de vacantie (Augustus) eenig u
ot
kinderen
vergez?
te
meiden, 1 in een Christelijk gezin en 20
een zeeplaats of andere streek.
a22 Melkmeiden. R. VAN DER VEEN, franco,
no. 17Q, bureau dezes^^
Verhuurkantoor, Boterdiep O.z. 13.

.— '
VACArvTre;

is geopmd

eiken werkdag van 9-3.

op Zondag 17 Juni e.k-,
bij het Hotel „DE UIVIfc,"
van

Meid-Hnishondsier.?
»
Eenvoorkeur
boTen 30 jaar.

Direct gevraagd:

Bakkersknecht,

o

geplaatst worden bij een eert* "
TERPSTRA te Dronéham.
Adres Hulpkantoor Kan]^^]^
Direct gevraagd:
een boschrijk dorp in &%}*&*
Een Bakkersleerling of iets ge-

Verleent credieten. Opentrekening-courant. Incasseert wissels
op binnen- en buitenland. Koopt en verkoopt vreemd geld.
Verzilvert coupons. Geeft wissels af op, en bezorgt geldzendingen
naar, alle landen. Neemt gelden a deposito mei één dag en
tegen langeren termijn opzegbaar; rente thans ten minste 3 pet.
De BRANDKELDER biedt aan eene veilige berging voor
papieren en andere voorwerpen van waarde, zoowel voor langeren
als korteren tijd. Deze inrichting is voor bij ons bekenden,
of door dezen bij ons geïntroduceerden, eiken dag te bezichtigen.

,

GEVRAAGD:

Een Bakkersknecht, 2 a 3 jaar Een Dienstmeid, tegen i' «*
bfl het vak werkzaam geweest zijnde.
loon. Aanbieding in persoon. »«
Br. fr., no. 881. bureau dezes.
TERS, Damsterdiep no. &_^~<i

.

Tichelaar 8 Cleveringa,

aanloop^'p»!

Komen

H. 11. SLAGERS!

Een bruinbonte
3 dagen tegen gemaakte
bekomen bij TAKES.

CiIAISPAABiI?.
koslen y
Gevraagd een mnk bereden of allhans Er_ biedt zich aan: Een SHagerszijn
werk grootendeels verPaarden onder den Man of voor Snlkey.
in 't boerengebruik zeer mak Paard, hediende,
postboae^J^
staande.
1
Groningen.
hoogstens
j.
Jacobijnerstraat,
volledige
9
oud.
Brieven
met
Ie PRIJS /50. 2e PRIJS f HO.
Br. fr., onder no. 819. bnrean dezes.
|
omschrijving
prijsopgave
en
worden
koopen en verkoopen ingewacht door J.
Terwyl Paarden, welke in den eersten3
W. ZANTINGA Jr„
gevraagd voor vast werk
omloop afvallen, zullen rijden om PRIJ- '- W&& Effecten, slniten prolongatie, paaikemaweer. NieJiove.
jTJirect
B- F,
te verrekenen bij den dag, geven
en hoog loon :
ZEN van / ÏO en f 5.
Collardslaan,
TB KOOP:
Paarden, welke meer dan fBO ineensg geld op Effecten en ander solied onderope,
.
deposito,
pand,
gelden
nemen
in
Twee
beste
2-jarige
4- en
donkerbruine
OMMRUS aan alle
op de Korte Baan hebben gewonnen, wornen rekening-courant met handelaren bovenl. Paarden, zeer geschikt voor door K. LKSTERHUIS,
den niet toegelaten.
SchilMr.
en particulieren, incasseeren en dis- een Loterij, bij O. WIERENGA, Stedum. der, Wagenhorgen.
Rijding daarna.
Aangifte 2 uur.
conteeren.

'

STALHOÏÏP^
HOEFSLOOT*&%
ireio^Jf
Logement !
Volksgaarkeuken te
Oosters^;

AANWIJS op Maandag; den 11
Jnni a.s., v.m. 11 uur.
Bestek en Teekening zijn ter secretarie
verkrijgbaar a f 1 per stel.
De gezegelde briefjes moeten op den
dag der besteding voor acht uur 's avonds
franco per post zijn bezorgd of ingeleverd
in eene op de secretarie aanwezige bus.
Opening der briefjes denzelfden dag
DE DIRECTIE.
percies 8 uur.
Direct gevraagd:
's Avonds op de ZAAL : Optreden
Burgemeester en Wethouders
1 a 2 Schildersknechten. vast
'n en bij Norg zijn voornemens de WOL
van het OPERETTEN-GEZELSCHAP,
van Usquert:
▼an pl.m. 3000 schapen in een massa bij weik tot 1 November, bij E. KLEINSTRA,
Zuiderdiep, bij de
Dir. SOMMER.
F. M. ALBARDA.
laat uwe gesloten briefjes te verkoopen.
Nieuw-Amsterdam
[Br.)
lllMflT 1 LANDBOUWEBS,
Nette SLAAPKAMER met b »6
De Secretaris:
X.-i afloop BAL.
GEWASSEN tegen-h age IBRIEFJES worden inzewacht v00r.25 "Tfen Schildersknecht kan tot Nov. 40
et., per weekt 1.40. Met den
H. J. HAMMING.
grootste
bij
de
schade verzekeren
Jnni e.k. door E.
Entree ’0.25.
Hz.
kost
bij
werk
bekomen
f4.50.
„ or
A.
■*-*
MADHUIZEN
in de prov. Groningen. In- \ejforg.
LUDELINQ. maatschappij
H.
H.
.Ie
Nieuw-Amsterdam.
Fr.
brieven
met
slechts
leg 30 cent' per H.A. Contributie
Het Bestuur derSt. Zuivelfabriek
koop 3 Varkens, ruim 8 week opgaaf van loon.
ÏO cent per H.A. Verdere inlichtingen ""Pè
A drachtig, bij J.
„WiNSUM—OBERGUM"
der
HAZENBERG, Be Ees
geeft S. K. WESTËRDIJK, secretaris
Bekwame
onder
Doesurn.
vraagt PRIJSOPGAVE van
Maatschappij te Usquert.
,
,
r~~
kunnen
voor lansen tijd werk bekomen
op Donderdag2l Juni as.
SaOOOstnka dikke lange
bij H. BRUGGEMANN. Winschoten.
TE KOOP:
ter gelegenheid van de
TI'RF, te leveren aan de fabriek.
Een
zoo
croed
als
nieuw
Octant.
Monsters van 16 turven moeten worden
GEVRAAGD:
_Brieven franco, no. 21G. bureau dezes. Een
ingeleverd voor of op den laden Juni.
Smidsknecht,
zijn werk geheel
VAN DE
Voorwaarden er van aan de fabriek te
Tan Paarden onder den Man,
TE KOOP:
of gedeeltelijk verstaande, om dadelijk
van
bekomen.
Een Eikenhouten Kabinet, dito Pulpi- in dienst te treden, door
uit Drente, welke geen prijs of premie
irum, een Halve Kaslklok, 3Riepelbanken
hebben gewonnen.
K. VELTHUIS. Bedum.
OPROEPIIVG.
Bijegge,
hij
een
J.
Borkwerd.
MEIJER.
In den tijd derFransche overheersching Prijs f 30. Premie f 10. Gratifio. f 2.50.
BANKWERKER.
kwam in het einde der 18e eeuw uit
TE KOOP:
Aangifte voor 1 uur bij F. KLUIVING.
Kan direct geplaatst worden: Een bebeste Wngen op Veeren, voor k-vaam Hankwerker, hekend met
Frankrijk een tolbeamble, Dubois, zich
gevestigd Oostersingel 54
' BlleEenaffaires geschikt,
bij
vestigen ie Giesenkirchen (Duitschland),
jj
reparatie en stellen van nieuw werk. Trekking zal plaats hebben op
ZIEKENHUIS),
(tegenover het nieuwe
JOH, v. n. RIET. Westerbork.
en vertrok daarna weer naar Frankrijk,
Adres
KUITERT,
R.
in
machinerieën,
Prijs per Lot 50 et., 11 U*6
belast zich met het
waar zijne nakomelingen een groot verGroningen.
i
HEEREN.
verkrijgt"B «
DAMES
Loten
en
koop
Te
f35.
f 48.75, en zijn verlotingsco.
voor
—.
mogen nalieten, dat den nabestaanden van
plaatsen
Handelsen
secretaris
de
van
Een goed onderhouden sterke Fiets
aan de Stoomzuivelfabriek te !
zijn te Giesenkirchen overleden broeder Prijs f 15. Premie f 5. Gratific.f 2.50.
bet
van
luchtbanden.
Helium:
Een
llachinist-Centribevragen
toeviel. Thans worden de nakomelingen
H.
H.
PATROONS
kunnen
Te
Snor,
Jb.
*-*
Aangifte voor 1 uur bij L. HUMMEL.
tngist. Salaris f 7per week. Zondags
Bureau kosteloos gebruik makenno. 3.
Papisterdiep,
van de in 1787, 1800 en 1808 geborene
Itijtnijren
en Faarde%tf
BE FEESTCOMMISSIE.
vrij. Aanmelding bij den directeur. 1reeds aange kocht. o.
Inlichting verstrekt de ADMLNISTRA-)
personen Bubois opgeroepen om hunne
pr
h.V|u/
TEUR der Vereeniging, de Heer
erfaanspraken te doen gelden en worden
bij den »"*
TVrect gevraagd een flinke Knecht, Bijtnigen
br
tij, die vermeenen op bovengenoemde
goed kunnende melken, door S. BOS, lIOI'WMAS, Bijtiiigt» WI
J. F. VOS, Oostersingel r Wegen» aanschaffing van een Bovendijks,
erfenis aanspraak te hebben, verzocht
Groningen.
te
huize .Enslenz.*
1 Fietsen en
"«efl I
zich Ie vervoegen ten kantore van jonkh. Grijpstek Gaartenken- Groningen -Leeuwarden, alsmede de Heeren H. KWINT J&-.
wordt te koop aangeboden:
pril*
andere
e j Jl
Oosterhavensluis. en 11. H. Kltl * I
A. VERHEIJEN, notaris te Groningen.
goed onderhouden 2 p.k.
den aangekocht nit
G.
OOSTERBAAN,
Aduard,
Arts,
l
Loopende
Diep
7.
Jlanndajr 18 Juni naarr KFJ,
om zoo Spoedig mogelijk in dienst Tentoonstelling K^' é%v
BMOTOR, systeem „Otto." In vraagt,
de Markt te OOSTERMEER.
treden, een Knecht (niet inwonend). voorwerpen
te
—^£
TETIUUR"
te rieK bij B. JACOBS, Aanbieding
Vertrek van Gaarkeuken 's morg. S uur.
ln persoon, niet
buitengewone
omstandigheden:
Een.
door
ir';
per brief.
Beleefd aanbevelend,
modern Winkellrais, staande in deJ
VELSINK,
de Ondernemer: G.
Ebbingestraat en aldaar te bevragen
BURGERMEISJE P. G.. zag zich bij JOHS. SCHUTTEB.V
een partij HOUT te koop,
" N.
■LJ
bij B. KBEMEB. no. 81.
gaarne
als Winkel juf- IJSKXDWK's KOFFIE' i
chikt voor Spanten, Sleeten, Riggel-, frouw of geplaatst
dergelijks,
goed en ; a4O et. per ljg k.g.
iets
Steiger- en Beschoeiwerken, tegen aan- netjes kunnende schrijven. ook
Ti; HUUR:
GECOMMITTEERDEN uit het't
Een nette nieuw getimmerde Behnï- nemelijken priis, bij H. BULTJE, SteenBr. fr.. onder no. 884. bureau dezes.
op Zaterdag den 7 Juli 1900. -WWKJ*»HOOFDBESTUUR maken be- zing,
zeer geschikt voor zomerverblijf, houwerakadc 17.
kend, dat de SCHKKPVAART opP'■ aan de tramlijn, bij P. BOLHUIS. Eelde.
TE KOOP:
de SCHARMER M, wegens baggering,
Ongeveer 4000 oude Roode Dakvanaf heden 11 Jnni ÏOOO, van'n
Te koop of te huur
pannen, ook wel bij gedeelten. Te In Sept. ofOct. wordt gevraagd
des morgens 5 tot des middags 12 enn
I I om alle soorteDijH
Eene BKHI 'IZIXG met Veestal en
van des middags 1 tot des avonds 7 uur, 1 hectare Grond, alle tuinzaden, vruchten bevragen bij W. SLUMAN te Noorder- voor het vak van manufacturen:
[j
Directeur K. VELDKAMP.
tot nadere aankondigingzal zijn en vruchtboómen in vollen bloei, staande hoosebrw.
len zeer bekwame WHVKELJUFkoop p] m 50 hoct ( „ oed bewaarde' i FROUW. J. JUCIITER, Vischen gelegen op plm. één uur afstand van
Groningen en Hoogczand; zeer geschikt "*■ P u,ko JammenRetaardappelen markt. Groningen.
„DE
van
voor
een Koemelker, die daarbij eene en een best oud Werkpaard. bij
Gecommitteerden voornoemdl:
Tuinierderij wenscht uit te oefenen.
____—ij_L. GAAIKEMA. Grijpskerk
OMler'thotelDeDoeleft'Ë
GEVRAAGD:
E. H. RROEKEMA, Voorz.
Te huur voor 3 jaren achtereen; b(j.
Een WIKKKfiJUFFBOirW.
koop : Een parlij Kerst Pn Ha
H. RUREMA, Secretaris. koop
betaaldag 1 Mei 1901.
met welwillende medewerking van
Ph. BUTTINGER. O. Ebbingestraal.
TerB
en pl.m. 250 Oakschoo202-, bureau dezes.
Br.
fr..
onder
no.
t
'°«
den heer B. VAN BBG6GEN, orgel,
ven £p, x EBR EMMELKAMP, Saakstim

;

TERTOOHSTELUNG-VnIES,

-

HARDDRAVERIJr

M Bren til

:

Schapenhouders

Hagelverzekering.

.
Plisii

—

Twee Schildersknechten,

Croiif

1
tfh

Groote

Schildersknechten

—

TENTOONSTELLING te LEP 1

Vereenïgin-g van Handels- en

Paarden, Rijtuig*

Kantoorbedienden

,

Riogrprij met Paard en Chris
°door

_

-

OLDEHOVE.

61 Mine van Veulens,

Kantoorbedienden.

,

Stoomboot VOORWAARTS H.

Harddraverij

van

'

I

TE KOOP.

■

;'

.

rpe
rpe

18 Juni.

Voor f5OO

Proev^J^

Winkeljuffrouw.

:

-

VBAAO*

■*»

Waterschap DUURSWOLD.

Paardenmarkt Oostermeer.

'ïl

.m»g

"

UITVOERING
Gewijde Muziek

eigy
*

TAMME"'*

t,k.

Groninger aCapellakoor

in de MAETINIZEEK,

'

VÉLOCIPÈDES, enz.

54

*'.

Verloof

.

,

* ; gein.' Vlachooe,

|

_

TUNNEL,"

■

Eene jonge DAME,

bekend met Dubbel Boekhouden,
Te koop.
Zuidhom.
rendeer oude BKIMIKKZAAK te
vraagt eene voor haar passende
schooven best TARWEDAK a 7 et.
Degenen, welke PAARDENy koop, welke een inkomen van minstens 1100bevragen
bij Mej. Wed. K. TILLEMA, BETREKKING.
Te
TOEGANGSBEWIJS met " TEKSTjaar
door den ondergeteekende wil- [. f 1000 per
verzekert. Door zeer
Br. fr.. no. 814. bureau dezes.
opde
Oostergast.
heer
bij
BOEKJE f ©.60 te bekomen den
len laien verkoopen
bovenstaandee bijzondere omstandigheden met firmaW. WOLTHERS, HeerestraaUen 's avonds markt, worden verzochtopspoedig
franco,
no.
kenniss naam ter overname. Brieven
Gebreide goederen en Garens.
TE KOOP:
aan de KERK.
te geven.
2 15, bureau dezes.
Een net BURGERMEISJE, 21 jaar oud,
plm. 7000 kilo Yenhooi in pakken, Geref.-Godsd.,
zoekt een Betrekking
1
M. BËNTHEM, in Paarden Vee,
TE KOOP:
Vraagt uwen
Zijldijk.
bovengenoemd
vak, volkomen op de
in
33 ton,
Farrie,
ijzeren
Een
overdekte
de
hoogte met brei- en naaimachinerie, ook zuiver
Waarden, Grijpskerk.
TE KOOP:
De teraardebestelling vanden
oud 5 jaar.
m
genegen
hierin onderricht te geven.
heer T. Y. JfXSIIA. Secre- ~
Het
puik
"PCRas
van
1
Hectare
Br. fr.. onder no. 220, bureau dezes.
fr.,
Br.
onder no. 886. bureau dezes.
taris der Vereeniging, «al plaats hebben
d
(iRUtNLAND,
ou
geleeen aan het vaarop de Zuiderbegraafplaats, .DinsdagTE KOOP:
water. Ie bevragen bij J. H. BOEBEMA,
morgen 10 uur.
Een best Werkpaard, keur uit twee, (j e Waarden.
GEVRAAG»:
resp. 3 en 5 jaar, bij K. KBEGEL,
HET BESTUUR
oud
Opleiding voor Examenss
e koop, gevraagd:
U hebt alsdan altijd
zindelijke Dienstbode,
Een
nette
„de Pol, Pciee.
Correspondentie, Conversatie.
Een in goeden staat zijnde Boerenbekend;
volkomen met do wasch
nnvp.rhp.terliike
wagen en een kleine Bïjschnnr.om loon f75. Adres bureau dezes.
Te koop of in ruil:
Een beste 5 jarige Bnin. iets kreupel ■weder te plaatsen. Brieven fr. met optr.
van achteren, zeer geschikt voor zwaar van prus eirgroot te plm. worden ingewacht
Eenige flinke Werkwerk. Te bevragen bij BOLT, Paarden- door H. VOS, landbouwer. Eppenhuizen.
meiden tegen hoog loon en JonLeeraar M. 0,, Westersingel 36a- handelaar,
Friesche straatweg.
gens en Meisjes die kunnen melken.
Te koop gevraagd:
die met 1 Mei 1001komen
Een mooi, heel jong en klein Schoot- Mej. DE JONGE, besteedster, Folkingete vervallen, worden uit|u|9
hondje, mannel.gesl. Heerewe? no. 40. straat 28.
genoodigd saam te
,BHl*r
kom on in het Café DOMMERING,
TVidelijk gevraagd: Een DienstmeidTREKBOK (Weer.)
DINSDAGAVOND 8 uur, om daar
■*S alleen, boven de 25 jaar, die goed
Dusdanige
belangen
"hunne
Bok wordt te knop gete bespreken.
STAANDE
vraagd. Aanbiedingen, met opgave van kan koken en netjes werken, bij twee
.1. H. WILLEMS.
fr., no. 888. bureau dezes.
dames.
Br.
6
en
grootte,
door J. A. PLOEGH,
tó«
Wekkers, Ilorlog"
G. DIK Ezn.
ONDERWIJS in de vakken Nederlandschc Taal. Rekenen, prijs
eß
<eg
Onderdenaam.
Alles Iste kwaliteit
H. H. POELMAN.
GEVRAAGD
Onitscb, Engelsch, Geschiedenis, AardrijksÜW Fransch,
kunde en tuttige Handwerken.
4 a 5 duizend Mangel- te Groningen, in een zeer klein gezin: vaste prijzen.
/gevraagd:
Prot. GodsOpname van Leerlingen in alle afdeelingen. V-* -wortelplanten. klaar om te poten Eene nette Dienstbode van overlegging
Brieven fr. met opgaaf van prijs aan D. dienst. Aanmelding onder
Prospectussen op aanvrage verkrijgbaar.
getuigschriften of opgaaf van refeTindt
TE BOS, Laodb. :L Emmerwolde. TenBoer. van
Amusanter Kinderyennaak
885, bureau dezes. stafs nnrwerkmaker,
rent iën. Br. fr., no. AAI*?
-^-^

op Yrjjdag" 15 Jnni, 's avonds 8 unr.

<

—

Winkeliers!

IJsvereen. „Kweekschool."

lever*

en

RUNDVET

merk S.

EÏÏGELSCE

HOUDERS VAN

VEEGUNNINGEN,

P. R. HÜIZINGA,

"
Voortgezet Onderwijs

RUIME

—

""

NERGENS

men

dan

in 't café „ZOIRLÜST"
te Helpman.

lederen Woensdagmiddag of op
vereerend verlangen

Groote Kïnder- en Familievoorstelling,

E. H. GROENMAN, Heereweg
IHrect gevraagd,
bij de Viaduct.
G. J. M. VAN DE SIEPKAMP, Westersingel 3. in een Zaak enin Koloniale Waren. Bakkersartikelen Gedistilleerd : Een flinke

BKDIKXDK, van beste referenten
voorzien, met het vak bekend en geschikt
te reizen, benevens een Leerling
(extern), van goeden huize.

AVONDSCHOOL voor JONGELIEDEN
A-KERKHOF 24.

OPLEIDING VOOR EXAMENS (Kweek- en Normaalschool, H. B. S.,
Optreden van den heer N. N. Machinistenschool, Surnumerair bij de S. S., Klerk en Surnumerair bij de Postüüï^»r met zijne gedresseerde en Telegrafie, enz.)
Honden en Bokken, in vrijheid
THEORETISCH ONDERWIJS voor hen, die overdag in verschillende
voorgesteld.
industrieën of in den handel werkzaam znn.
KLASSE voor TOEZICHT op HUISWERK en REPETITIE
Entree Vrfc".
Consumptie billijk.
voor leerlingen van alle scholen.
Nette, accurate bediening.
Vrtfe keuze van vakken. Verbintenis voor 3 maanden. Gratis inlichtingen
Aanbevelend,
omtrent verschillende betrekkingen.
TENTAMENS. PRIVAAT- en «ROEPLESSEN.
K.B. Einder-, School- en LiefdadigAANGIFTE en INLICHTINGEN eiken dag na 7 uur bö den Directeur
heidspartijen worden hierop bijzonder
attent gemaakt.

Br. fr., no. 808, bureau dezes.

5 Sigarenmakers gevraagd,

nette werkers en van goed gedrag. B.
BEITSMA, Sigarenfabriek ,Deli,"JofcfeM»H

MBJHP*

Direct gevraagd:

E. TEENSTRA.

J. BOULAND.

*

*^
KBtJ^

nf}\
KLOKKEN.

régulateurs*

aan Meisjes.

Aanvang van den nieuwen Cursus 1 Sept. a.s.

IKfatifl!

g

..«it

.

—

iefi

*

Een Leerling of iemand eenigszins
gevorderd, bij E. G. TEN CATE, Brood-,
Koek- en Beschuitbakker, Kiel- Windeweer
BANKET en KOEK.
In bovengenoemd vak dadelijk gevraagd : Een vergevorderde we Bediende, die onder den patroon als Iste
moet werken.
Br. fr. onder no. 212, bureau dezes.
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NIEUWSBLAD van het NOORDEN
Dinsdag 13 Juni lööCfe

Tweede Blad.
De Tentoonstelling te Noordbroek.

,

9 Juni.
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diffhprto<,asJ Werde n onder betere omstanVriidZ, de feestelijkheden voortgezet.
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op den weg naar Sappemeer. le prijs,
verg. z. m.,M. Krings, Groningen, 2e prijs,
zilveren mcd., G. Kranenburg, Hoogezand,
3e prijs, bronzen mcd., D. Jansen, Win-

schoten.
B.

'

n'1

°

Slochteren en G. Veeuhuizen, Sappemeer.
Zuurling
Aangegeven Sparen. le. pr. J. S.
2e pr.
rotsduiven).
te Westerlee (4- stuks
blauwe
kroppers).
(2
Lameris,
Groningen
J.
'Concours hippique. I. Enkel ingespannen tuigpaarden.(Vrije mededinging).
Prijzen f 35, 120 en f 15. Jury: mr. F.
Jansen, Tuikwerd, A. van /-eeuwen,
Groningen, D. Dijkstra, Nieuwolda, P. R.
Büseraan,
Hermans. Midwolda, en E. E.
Scheemda. Aangegeven 15. Ie pr. R.
Hendriks, Groningen, met „Emir, s }.
br. r. 2e pr. J. van Cingel te NieuwScheemda, met „Marianne," 9 j. zw.
pref m. 3e pr. E. Rademaker, Schildwolde, met „Marie," 7 j. kast. br. pref.
st en pr. m.
,
11. Spannen tuigpaarden (vrne mededinging). Prijzen f35 en f 15. Jury:
dezelfde. Aantal inzendingen 5. lepr.
C. Nienhuis te Groningen met „Lncie" en
„Emma" (appelschimmels). 2e pr. Dezelfde
met „Willem" en „Adolf" (goudvossen).
111. Het schoonste vierspan ter opluistering. Aangegeven: 1 vierspan van
den heer C. Nienhuis te Groningen.
„Willem" en „Adolf," „Emma" en „Lucie."
De Ie pr. f25 werd aan den heer Nienhuis toegekend, wiens vierspan door
kenners en niet-kenners werd bewonderd.
Een bestuursprjjs, uitgeloofd door den
heer J. Sypkens te Winschoten (zilv. m.),
verwierf mej. wed. P. M. Nieboer te
Winschoten.
Zondag 10 Juni.
Van heinde en ver stroomde het publiek
samen, zoodat de feesttent nog minder
dan gisterenavond het publiek zal kunnen
bevatten. Daar is ruimte voor 1700 personen en de hotels der h.h. Sijpkens en
Schroder zijn doorloopend van voren tot
achteren, van onder tot boven stampvol.
Liet zich Vrijdag door het slechte weer
de zaak slecht inzien, de Zaterdag en
Zondag hebben alles ruimschoots weer
goed gemaakt, zoodat de tentoonstelling
en de festiviteiten volkomen tot haar
recht znn gekomen. De verschillende
speechen, die er op onderscheidene
momenten zyn afgestoken, zgn we maar
stilzwijgend voorbijgegaan, omdat er,
wanneer men begint ze te vermelden,
geen eind aan komt. Laat ons volstaan
met le zeggen, dat er veel hartelijke
woorden zijn gesproken uu aan het adres
van deze, dan aaD gene. Jovialiteit heeft
bij de feesten te Noordbroek voorgezeten
en uw verslaggever heeft reden te over
om de meer dan gewone welwillendheid
der bestuursleden byzonder op prijs te
stellen.
Den uitslag van wielercorso en wedstrijd van amateurs hebben we nog te
vermelden. Hij is als volgt: 1. Wielercorso door de kom der gemeente kon
niet doorgaan, wegens gebiek aan deelname.
vau amateurs

Ie pr. R. van
ö
Jeusema
e pr ' J' van der Stee

*

-
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°'
lail»ste ue 1, Collectie inelkschapen
tö"
Vr, duiy: t° m Betal. Prh'zen: 1 lüen
Noodbroeksteri; L p
%s!!i"
,ten Ha ve, Nieuwolda; J.
«oi| r| iuis '
'

H. K.

Dorpnieuws.
NOORDBROEK, 10 Juni. De heer C.
Nienhuis te Groningen verkocht gisteren
aan den heer Ter Haar te Zeist de twee
appel schimmels, die op de keuring van
spannen tuigpaarden met den eersten
prijs werden bekroond, voor f 1800.
Van den heer J. van Cingel te NieuwScheemda kocht de heer Ter Haar de
prefente merrie, die den tweeden prgs
behaalde, voor 1800.

VEENDAM, 10 Juni. In 't hotel „Java"

zijn thans de door de verlotingscommissie
aangekochte prijzen geëtaleerd.
We hebben heden eens een kijkje genomen en moeten bekennen, het was de
moeite waard. Voor 't hotel stonden vijf
prachtige paarden, het eene nog schooner
dan bet andere. Hij ofzij, die zoo gelukkig
is zoon viervoeter als prijs te trekken,
is .bon" af.
Prachtig vonden we verder een dogkar
en tilbury. Niet minder dan 3 dames-en
3 heeren fletsen van diverse merken waren
in de kegel kamer uitgestald met nog ecu
brandkast, fabrikaat Habraken en zoon,
en tal van luxe- en nuttige voorwerpen
op 't gebied van landbouw en nijverheid.
De commissie heeft in waarheid alle
eer van haar werk.
Het was ecu tuinconcert hedenavond
in „Veenlust;" het prachtige weer had
velen uitgelokt een bezoek aan den
prachtigen tuin te brengen, 't Zit er dan
ook overheeriy'k te midden van het welig
groen, afgewisseld door 't gladde bruin
van deu slanken beuk. En dan de muziek
van 't Asser corps. De kapelmeester, de
heer Bicknese, beu'vert zich om telkens
iets goeds te geven en zoekt daarvoor
dikwijls moeilijke nummers uit zijn repertoire, als de „Mignon" van Thomas, de
„Lakmée" van Delibes en andere. Toch
is het publiek veeltijds meer gesteld op
vroolijke melodieën ; liever zit men lustig
te keuvelen onder de opwekkende tonen,
dan zoo stijf aandachtig te luisteren naar
een ouverture of concert-walzer.

—

ten beste gegeven, sloot de voorzitter de
vergadering met een woord van dank aan
allen die hadden medegewerkt tot het
des namiddags te 6 uur, zullen ten ver
welslagen van deze vergadering. Op de
zoeke van den heer A. BUFFINGA
volgende districtsvergadering zal o.a. door
t»
M ,l n huize van dcQ k a stelein L.
den beer J. Eikema van Smilde ingeleid
?
s?"Ó
rji-tib
'aldaar, publiek worden verkoch»
langs den STAATSSPOORWEG, vanat de
worden: het teekenonderwijs.
Friesche grenzen tot Kropswolde; van en verhuurd:
Groningen tot Belfzijl; van Sauwerd tot
Vragenbus voor den Landbouwer. Roodeschool, en van Beilen tot Groningen,
met
wordt
mijner
aardappels
blad
Het
van 30 hectare Land, gelegen onder
Donderdag 14 Juni 1900
door de aardvloo. Is te op
totaal afgevreten
Boesurn
Grijpskerk,
voormiddags
des
en wel: 5 perceelen"achter de
uur,
10
daar ook een afdoend middel voor zonder in het logement R. VAN DEIt BURG; te behuizing des verhuurders
lot de vaart,
aardappels
te schaden?
de
Zuidhom, des namiddaas 12l'o uur, in
r
Cr de, Vaart
P
F
P erCeel yoor
D.
t JMLUYYHOI'
vi
hetSTATIONSKOFFIEHÜIS; teGro«in/>en J.
aan den straatweg.
'
Voorts
Aardvloo geeft aan het blad van aard- des avonds 61!2 uur in de WACHT- de Bokkevenne bij den Kalenweg en 2
appels niet de voorkeur, maar als er geen KAMER van het STATIONSGEBOUW. perceelen ten noorden van den Kalenwee
bij W. BARMA en K. GRAANSTRA.net
koolsoorten in de nabijheid zijn, dan
op Zaterdag 16 Juni 1900
loof ook voor lief.
Dijkje
onder SurhuizwH. afkomstig van
nemen ze ditheeft
de regen van Vrijdag te Appingedam, des voormiddags Huur, de weduwe A. S. DE VRIES,
Wellicht
eu 2 pervan de ceelen op het Dorp en Hilmahuis.
8 Juni reeds voldoende gehalpen, want in het STATIONSKOFFIEHUIS
WILDEMAN,
Weduwe
te Sauwerd, des De aanwijzing der perceelen geschied/
de aardvloo staakt in een regentijd het
afknagen der bladeren, terwijl de aange- namiddags te 21' uur, ten huize van door den verhuurder.
taste planten beter beginnen te groeien VAN ZIJL,
T. W. P. HOFSTEDE, notaria.
op .Maandag 18 Juni 1900,
en 't hoofd er dus boven kunnen krijgen.
Ons dunkt, dat de schade, door de aard- des voormiddags te 10 uur, ten huize van
yjoo aan het jonge aardappelloof aange- de Weduwe BOSSCHER op de Groninntr
bracht, niet van dien aard kan zijn, dat Punt.
Nadere inlichtingen en bewijzen van des xaraiddags te 6 uur, zal ten verzoek»
de planten daardoor zouden sterven: een
aardappel loopt weer uit.
toegang tot den Spoorweg ter bezichtiging, van den heer Ds. K. BOSMA te Bcnnekom.
gij jonge koolplanten, koolzaad en zijn te hekomen ten Kantore van den Heer ten huize van den kastelein L. PIERSt*
plantjes is dat veel erger. SECTIE-INGENIEUR, in het Stations- Boesurn, publiek worden verkocht:
andere kleine
in
't
groot te bestrijden gaat gebouw te Groningen.
Aardvloo
moeilijk- Voor tuinen kan men de verA. VERHEIJEN, notaris.
middelen beter toepassen.
schillendedeelen
van ongeveer 141/2 hectare Land, gelegen
zand, vermengd met 1 deel
Met 5
onder Boeznm en onder Snrhuizum, eet
petroleum, houdt men de bladluizen
naamd de Smalle Zus, Dijken, Hammen,
gedurende een dag of 5 van do planten af. des avonds 7 uur, zullen, ten
Ossevenne, Zeit en de Hoogemeeden bij
huizo van de
In dien tjjd krijgen deze een goeden
Bombay, in perceelen.
voorsprong, tenminste bij gunstig weer, R. v. d. BURG, logementhouder te GrijpsT. W. P. HOFSTEDE, notaris.
kerk,
publ.
worden
verkocht en verhuurd:
aardvloo weinig scha meer doet.
zoodat Je wordt
planten
gestrooid.
over de
liet zand
In 't groot gaat dat niet zoo gemakkelijk.
Het beste middel voor bestrijding in 't en de KAW£IDE van plm. 51/ 2 heetdes
groot is een plank, die in schuinen stand Groenland, gelegen in de Westerhom
Ie 5 uur, zal ten verzoeke
en a namiddags
getrokken
land
't
wordt.
Aan
beide
over wordt deze plank aan
behoorende aan den heer K. GAAR- lasI 5„ m ,e L rouw wed den nee r Dr.J.LUNSINGH TONCKENS (e 's Gravmhage. ten
einden b.v. een ploegvoet. een voet KEUKEN.
PIETERBUREN, 10 Juni.
Nu wordt
bevestigd,
Ilze va n den kastelein E. WALVIUS te
Onder
beMULLER,
notaris.
gunstiging van fraai zomerweder werd de plank aan de onderzijde met bruine
Marum, publiek worden verkocht:
hier j.l. Zaterdag eene keuring van twee- teer of een andere kleveiigestofbestreken.
en driejarige paarden gehouden. Achter- Wellicht is natte klei of leem ook volmet
een>olgens werden op het bjj uitstek doende. De plank mag niet meer dan
van Hooilanden, gelegen te Marum Lugeschikte terrein 10 driejarige en
1 dM. van den grond zijn. Onder het 1900. des namiddags te 6 uur, zal ten caswolde,
Nuis en Ntebert, in perceelen.
tweejarige dieren voorgebracht. De 19 voorttrekken springen de aardvlooien verzoeke van den heer T. W. P. HOFcol'i'W. P. HOFSTEDE, notaris.
lectie maakte een zeer gunstigen
op,
plank
als de
boven hen STEDE te Grootegast, ten huize van den
verschrikt
en bewees duidelijk, dat in 't noorden komt, en blijven zoo aan de kleverige kastelein J. EVERTS aldaar, publiek
dezer provincie menig goed paard wordt 9tof hangen. Op de einden van 't land worden verkocht:
gefokt, 't Viel de jury, bestaande uit de kan men ze dooden en de plank, als 't
heeren S, de Cock te UIrum, B. Perdok noodig is, opnieuw vochtig maken. Bij
des namiddags te 5 uur, zal ten huize
te 't Zandt en 11. Werkman te Leers tonnig weer kan men door diteenvoudig
van
den kastelein J. EVERTS
dan ook niet gemakkelijk uit deschoone' middel duizenden aardvlooien vernietigen. van 8 Hectare
land in den Zuidpolder, gast, publiek wurdeu verkocht:te Grooteverzameling de beste dieren aan te wijzen.
21(2 Heet. ten Zuiden der Boerenplaats,
Van de driejarigen kende zij de pr/'-jm
afkomstig
N
T
I
van DIJKSTERHUIS,4I/4 Heet.
ADVERTE
E
N.
met
die
P*
toe aan
van de heeren J. van Ka j
ten Noorden van het Kolonelsdiep, mede
te Rasquert, J. Gerbers te Helpn
afkomstig van DIJKSTERHUIS, 4 Heet. van Hooilanden, gelegen te Grootegast,
de wed. A. Doornbos te Saaxm
achter het land in gebruik bij D. PEL,p Lutjegast en Sebo
en toebehootgÊMiii van do twcuj.:
en 1,8 Heclare in de Zylken, alles onder hende aan de 1.
\q'
E,
Woldringh te Westpold.
heer S.
Groningen. J. Jl.\
wed. W. Feddema te Kloosterbur'! 8 andarts, A-kerkhof bij de Beurs, Grootegast, in perceelen.
'utjegasti
J. W. BOLT, notaris te Eeinge. W. J. VAN DEH VEEN to Groolenast,
H. H. Brommersma te WL
dep te
v. DAM te Marum, G. COUPERUS te
rijzen verwierven.
Gerkesklooster, O. SCIIERINGA te Scbaldeburen, mej. de wed. J. SPOELMAN te
LEEUWARDEN, 9 Juni. De burge.
Grootegast en der Hooiiuiiden afkomstig
meester heeft aan de bestuursleden van
des namiddags te 6 uur, zal ten verzoeke van de erven P. BOLTJES te
Grootaoctst.
de vereeniging „Arm Friesland" vergunvan Mej. J. E. VAN ROIJEN te Groni>ir,en,
en
Keelarts,
Oor-,
Neus-,
T. W. P. HOFSTEDE, notaris.
ning geweigerd, om een optocht te houden
ten huize van den kastelein R. KRUIHeerestraat, hoek Carolieweg.
door de stad, begeleid door muziek met
SINGA te Grijpskerk, publiek worden
ontplooide banieren der deelnemende verSpreekuren dagelijks van 11—2, Dins- verkocht en verhuurd:
eenigingen eu toepasselijke geschriften, dag 10—2.
met het doel te betoogeu tegen de ver,6 Ja,,i 's namiddags
t rd
werping van de Ongevallenwet door de
van 7 Hectare 69 Are 20 Cent. best land, 5 uur, ten huize van de Wed.
'
Eerste Kamer der Staten-Generaal.
zeer gunstig gelegen aan den straatweg DAL, te Nuis, zal, onder 'tGROFNEN.
en den Westerhornerweg, nabij het dorp van den deurw. BRONSEMA,ministerie
publiek
Zwanestrnnt K 53, Groningen. Grijoskerk.
VRIES, 10 Juni. De Onderlinge Brandworden verkocht :
Spreekuren 11—2, Binsdags 10—2.
T. W. P. HOFSTEDE, notaris.
waarborgmaatschappij hield gistermiddag
I. Voor heeren DIACEN'EX der Herv.
ten huize van den kastelein J- V". Wijk
Woensd.
Zaterd.
9—lo
en
hare jaarvergadering. De boekhouder, de Minverm. gratis
Geni. van Nuis,
heer H. Meulenkamp, deed rekening en
verantwoording, waaruit bleek dat de ontdes middags te C uur, zal ten huize van
vaugsteu bedroegen f 1024.831,2, de uitgaven f 125.00, alzoo een vooruilgangskas
den kastelein ROSEMA te Eibertsburen, van 8 Heet. (17 gr.) overkleid land
voor ziekten van
publiek worden verkocht en verhuurd: gelegen aan de Malsloot, onder Rnder.
van t 509,231/2 Het saldo van het vorige
wolde, en
was f 3704.01; het totaal bedrag is dus
Ja
11. voor heeren KERKVOOGDEN der
mei
bedraagt
Ue verzekeringssoin
1420000. Tot directeur werd herkozen 0. Ebbingestr., ingang Hardewikerstr. 2 van landerijen gelegen aan het Hoendiep Herv. Gein. te Nuis, het TOI»CiK4.S
van de kerkehoven te Nuis,
H. Jonkers en lot commissarissen M,
in den Westerhom onder Lutjegast, afen zal worden verhuurd de
staal, A. Baving, J. Aling, G. Davids, A. SPREEKUREN:
NAWUIOE
komstig vau P. DE WITH.
van die perceelen.
Oosting, H. Hofsteenge en J. Westerhof.
HOFSTEDE, notaris.
T.
W.
P.
Hierna werd de vergadering gesloten.
J. WELINK
orde was bevonden. Na enkele opmerkingen over dit te kort werd derekening
goedgekeurd.
3. Af- en overschrijving van verschillende posten van uitgaaf op de begrooting
van 1899. Jaarwedde onderwijzers mei
f41.661,'2 en gebracht op f 7341.661fe, onder
goedkeuring van h.h. Ged. Staten.
Gewone af- en overschrijvingen: a. aanleggen kiezerslijst f3B en gebracht op f88;
6. aanschaffen en onderhouden van meubelen f 150 op f 200; c onderh. vaarten,
waterleidingen, bruggen fB6 op f 111 ;
d. handwn'zers f 10 op f 25; e. brandbluschmiddelen fl6 op f 66; /".beproeven
brandspuit, onkosten brand f65 op f 105;
g. scholen en onderwijzerswoningen f 160
op f 760; h. verlichting, verwarming,
schoonhouden van schoollokalen f 5 op
f37 5; i. vertering stembureaus, en verdere
onkosten f 15 en gebracht op f 115.
B. en W. werden gemachtigd deze overschrijving te doen.
B. en W. stelden voor onder goedkeuring van Gedep. Staten van den post
wegen groot f 2200 af te nemen f 350 en
dit te voegen bij bet onderhoud op straten
welke post dan komt van f 500 op f Böo'.
Alzoo vastgesteld.
De heer J. Loots bracht eene kleine
verzakking in den straatweg Vierhuizen
ter sprake.
De heer J. Rieteuia wilde aanbesteding
van het grintvervoor, omdat het hem zoo
hoog voorkomt: 55 ets. per MB., in Leens
21 ets., Kloosterburen 26 ets.
De voorz. zeide dat de hr. Rietema niet
goed was ingelicht; hier werd altijd uitbesteding gehouden; t vorige jaar werd
het vervoer onderhands aangeboden ■ de
uitbesteding maakte eene
van 10 ets, de tegenwoordige voerlieden
maken concurrentie onmogelijk.
De heer Kamphuis wees nog óp een eedeelte afwatering bij zijn erf: hierop
zal
worden gelet. Hierna sluiting.

Publieke Veiiooping Op VomiÉE 27 JillOO,
van GRASGEWAS,
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Dr. Th. BRONSVELD KEISER, Op MaÉüE 18 Jnni 1900,
Hel Topgras en de Naweide

Dr. B. KATER, Oogarts,
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1900,
19
Jnni
Ou
Blisiai
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"

IMll 14 Juli 1900,

Het Topgras

' O VANDERMEHDEN

.

ASSEN, 10 Juni. I n het café „Bellevue"
alhier werd gisteren de vergadering van
onderwijzers in het district Assen gehouden. Aanwezig waren de leden van
net rijksschooldistrict uit Drente, enkele
leden van het plaatselijk schooltoezicht
uit Hoogeveen en plm. 200 onderwijzers
en onderwijzeressen. De vergadering
werd geopend door dr. B. v. d. Meulen,
districtsschoolopziener alhier, met een
kroniek van het onderwijs in Drente in

Huid, Blaas en Urinewegen. Het Topgras
ffi^fffrjßV

Het Topgras

de Naweide

Hooilanden Westerbroek Ob Woensttag 20 Juni 1900,

ASSUranÜe Maatschappij

De gewone jaarlijksche VERHURING
▼an HOOILANDEN, ten verzoeke van de des namiddags te 6 uur, zullen ten huize
Erven van wijlen den Heer H. VAN van den kastelein J. EVERTS te GrooteBRUGGEN en Mevr. SPECKMAN geb. gast, publiek worden verkocht:
LIMBORGH, vroeger de Erven den Heer
H. J. LIMBORGH, liggende op de Westerde
Het Topgras met de
broekster-, Kropswolder- en Kloostermade,

Naweide

tegen

Brandschade

NEDERLANDEN,

.

va» lta

—
——

Pelsterstraat 0.
>s Gravenbenevens van de Nawciden van van hooilanden, gelegen to Grootegast, Groningen,
de overgewierde Landen, zal toebehoorende aan de Diaconie der Herv. hage, Kerkplein, hoek Prinsestraat.
gemeente te Grootegast en aan den heer Amsterdam, Sophiaplein. —Rotterdam,
plaats hebben op
J. EVERTS aldaar.
Zuidblaak 50.
Breda, Prinseiikade.
Donderdag 14 Juni 1900,
T. W. P. HOFSTEDE, notaris.
Alkmaar,
Langeslraat.
Nijmegen,
des nademiddags te 2 nur precies, bjj
In de Betoustraat 8.
Zutphen.
P. KITS in het TOLHUIS te Foxham,
alles in perceelen als naar gewoonte.
Hoofd-Directie te 's Gravenhage :
CAREL HENSY, Directeur;
QUINTUS, Notaris,
namiddags
des
te
5
zal
uur,
ten
huize
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir.
van
Emmiussingel.
Übbo
Groningen.
!
J. NIJBOER te Opende, publiek worden
Grondkapitaal
f 4,000,000.00

het verloopeu jaar. Daarna las de heer
Bosch, arrondissements-schoolopziener te
Hoogeveen, de notulen voor, die werden
goedgekeurd. Vervolgens werden onder
leiding van den heer Lucas Mulder te
Meppel een paar zangnummers ten beste
gegeven. De heer G. Fransen te Havelte
deelde het een en ander mee uit het leven
en streven van mr. Cornelis. Pothoff,
eersten schoolopziener in Drente. Daarna des voordemiddags te 10 uur, zullen, vóór
werd door de heeren J. H. Groenewout en in de behuizing no. 94 aan de oostz.
en E. M. v. d. Grampel een duo op de van den Heereweg te Groningen, ten
viool uitgevoerd- Na de pauze leidde de verzoeke van de Erven J. B. VOS en
heer T. B. liijkmaus te Hoogeveen in: echtgenoote, publiek worden verkocht:

Oji Maandaij 18 Juni 1900,

12 stuks Hoorn vee,
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belangstelling. Achtereenvolgens besprak
ULRUM, 9 Juni. In de heden ge- hij de belangstelling
van het kind, van
houden raadsvergadering waren afwezig den onderwijzer, van de autoriteiten
en
met kennisgeving de heeren De Cock en van de ouders. Debat werd gevoerd door lijnde Kalf- en Melkkoeien en Vaarzen,
u
l«\i ll«'s,Vu wierde Aangegeven 2 Wiersma.
de heeren Wielenga, hoofd
bijzondere Melkgereedschappen, Zaadkar, HITISNa lezing en goedkeuring der notulen school te Hoogeveen en I. der
Mulder, hoofd MEUBKL.EN, w.o. twee Kabinetten,
öpr H.K. Rispens, Aduard. kwamen de volgende ingekomen stukken der school
Stoelen, Tafels, Beddegoed, eenig Oud
t&
a
te Beilen, over het punten- Porcelein,
enke,
:
Ur
orde
y
aan
de
en Zilveren
to.
dezß,ri Aa>- PrÜïenflOen a. Missive van het pensioenfonds ge- stelsel, hetwelk inleider zeer aanbeval en Voorwerpen,Gonden
gouden
w.o.
een
Oorijzer,
le
"gegeven
10.
als
middel
wekken,
van belangstelling te
JaT"
b '
Not.
Ki°B
terwijl de debattere zulks bestreden. De Koper-, Tin- en Blikgoed, Aardewerk, een
' 'W Betuig'*.o Nieuwolda, die ook meenteveldwachters.
b. Dankbetuiging van mej. Scbolle heer J. Eilders van Meppel noemde nog partij Boonestokken en Erwtrijs, enz.
Het hoornvee op 3 maand crediet,
wegens hare benoeming tot onderwijzeres als middel van belangstelling te wekken
aan de o. 1. s. te Vierhuizen. Not.
schoolvergaderingen, welke door inleider overigens contant.
Voorts zullen des avonds te 8 uur, ten
c Bezwaarschrift van H. Doornbos te geheel genegeerd waren, terwijl de heer
huize
en
van den koffiehniah. S. NANNENden
hoogen
aanslag
t
in
wegens
te
Niekerk,
Aangegeven
Van der Veen meer den nadruk op de
( S^«ctnaleaBERG a/d Heereweg, worden verhuurd:
S*ol MaihSÊn te hoofdelijken omslag. In handen van B. methode wenschte gelegd te zien.
«
ST'
ft
Hierna leidde de heer D. Halma te
i ho Duckwing kriekjes en W. om advies.
l
3
ï. Rekening B. A. over het dienstjaar Borger in de persoonlijkheid van den
la\^ao).2epr.J?SchÖU
gelegen
te Helpman, zijnde de 2de, 3de
'99. In ontvang f 7031, in uitgaaf f 7559,291/a, ond«rwn'zor en de methode.
kort
ro,l,u
B
Ve
te
waarbij
Hierop
Kamp, toebehoorende aan de
f
ook
het
veren
4de
528,291/2,
Sen,sp*tr.ltal.
te kort
kwam geen debat, daar de
«» bij11 hn etpaar
1«i
ttlven
f
den
heer P. G. MULDER.
1898,
jaar
groot
gadering
Erveu
a
.
vorige
vaa
het
149.961/
te
werd
na
zulk
eene
afgemat
f2.50
T
van lange inleiding en naar huls verlangde.
QUINTUS, notaris,
' ofeoth 7 ry Voor eenders en De commissie rapporteerde bij mondebeste
K. Spoelstra den heer J. Loots dat alles ia de
Nadat het zangkoor nog een nummer had
Übbo Emmiussingel. Groningen.
«

de Naweide

perceelen Weideland,

Op

—

Doirtl 28 Jli 1900,

verkocht:

Het Topgras met de Naweide

.

1

—

....

. . .

Reserves uit 1891»
Betaalde Brandschaden
tot uit 1899

,:

-

—

1,944,100.00

19,521,500.00
Verzekering tegen JiICAXD- en
van hooilanden, gelegen onder Opende en
Doezum en toebehoorende aan Mej. de INBRAAKschade tegen vaste en
Wed. H. R. DE JONG te Opende, de zeer billijke Premiün, zonder
heeren P. BUMA en P. VAN DER VELDE ; Inleggelden of Nabetalingen.
aldaar, J. KOENES te Grootegast en de
Tot Vertegenwoordiger der Maalscharmü
Pastorie der tlerv. gemeente te Opende. is benoemd de heer
*^ J
T. W. P. HOFSTEDE, notaris. A. VAK
HOUTEN te De
in de plaats v. d. heer H. NOORM \N K
aan wien wegens vertrek naar
tegen 1 Juli e.k. eervol ontslag is
verleend'
des namiddags te 6 uur, zal ten verzoeke
van den heer ds. K. BOSMA te Bennekom,
ten huize van den kastelein J. EVERTS
te Grootegast, publiek worden verkocht: ■W",,, 6 BESTUUR der
STOOVT

Op VriiflaÊ 29 Jnni 1900,

Leoir'
eldt*''

Het Topgras met de Naweide

directeurT
1' '
m**sr ZUIVELFABRIEK
SELTr*r\'
OMSTREKENor?»«"»
GEN en
cit tuiten naar de

roept
»
betrekk in»
van hooilanden, allen gelegen te Grootegast, in perceelen, en wel: 9 Heet. ten
Noorden van de plaats bewoond door Z.
Stukken in te zenden vóór 19 <!«♦«»
HAZENBERG, van 161/3 Hectare ten aan ondergeteekende.
Voor persoon?;??
Noorden van het Kolonelsdiep in de aanmelding bij het
Bestuur
bestaat
Noordermeeden, H/4 Heet. ten Zuiden van genheid Maandag 18
dezer,
de plaats bewoond door v. d. VEEN bij
5 UUr
hef Stoomgemaal en 20 Hectare ten
n
Noorden van en in den Zuidpolder.
De secretaris: B. D. KUIPERS
W.
P.
T.
HOFSTEDE, notaris.
te
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PATRONEN naar MAAT 85 et.
Wipstraat 7.
S. WEIJI-.
COSTUMES naar MAAT.

jßSmmammJQ

Groote keuze
Régulateurs,

S£ ïIM

Horlog-erie
Carolieweg.
Atelier voop Reparatiën. *TBj|

|

2 en 21/2 K.G.,
u 27i,'2 cent per lfe K.G.
ROLHAMMETJES 40 et. 1% Kg. Heerlijke BOTERHAMWORST 40 et. 1'2 Kg.
Droge GELD. METWORST 37H2 en 40
et. Vi Kg. Prima MARGARINE 20, 25.
Tubbetjes, inhoud
30, 35 en 40 et.
3 Kg., zeer lekker en voordeelig.
„VITELLO," het volmaakte BOTER-SURROGAAT, 37% et. lfe Kg.

D. H. EYSINK.

g

Bas °~ Ebbinaeslraat 6€- n«9

Eerste Groninger fabriek van

Qp

Groote keuze in de

nieuwe Stoffen

[I

Hbijwielew.

H" Lancaster **& Steentilstraat 35.
I voorGordijnen.alle breedten B I
BERIVAHD VROOM,

P.lDElA,Poeleslraat6

VOOR

IBOEKE

Groningen,

& HUIDEKOPER, Groningen,

Plaatsvervanger
van het

00STERHÜIS,

'

alle soorten TUIN- en ONDER«■v
HOUDS-UMIMT voor WKUEI», aJawede

/y/4

/ y'//'

O.

.

~

H. BULTJE,

Steenhouwerskads 17, GSONINÖEN
Telefoon no. 402.

-

lella aan magere
figuren eene ideale

Dagelijks versche aanvoer.

Aanbevelend:

:

Nog steeds hebben wij voortanden:

vormschoonheid.
The English Platinum Anti-Corset Co. Ltd.
4 and SRidmnount Streef. London W.C.
EEN "vEB KOOP voor GRONINu
GE> Hebben
wij opgedragen aan

hebben voorraad van RANSOMES STAR en NICIIOLSONS «elfwerkende HARKEN, BOBY SCiIUDDERS en Mc. CORMICKS ééncn tweepaards NAAIMACHINES. De Mc. CORMICK heeft op verschillende plaatsen inErieslaiid de amlercMachines geheel verslagen.
GRAANBINDERS worden op proef geleverd en helnngstellenden worden in staat gesteld proeven met binders te komen
zien in deze provincie en in Gelderland.

H.H. Kasteleins!

; ü. B. LAMOUT, GÉingestr. 49,
voorheen R. BOERMA.

Grossier in goedkoope SIGAREN

GEZ. JACOBS, Stoeldraaierstraat

Fk "i
BURfóANN's Witte Goederen-Magazijn
Groots Markt.

~~

Groningen.

ZILVEREN
Mollandsche Muisjes. Lepels en Vorken,
Heden 20 cent de liter.

keuze uit n,eer dan 40 modellen,
Prachtige BLOEMKOOL, WORTELTJES, waaronder do onbi eekbareNos. 130en 130
PEULEN, ASPERSIES. RAPEN, eroole gaf
I>eze fraaie COUVERTS worKomkommen. Prachtige DRUIVEN, jßfBB*» «en op mijn fabriek eelieel uit
KERSEN. AARBEIEN. SINAASAPPELEN de band gesmeed en daardoor ijzerslerk.
Puike Halta, enz. Alles zuinigeprijzen.

°

KENNISGETiNG ! !.'

a

S**"

BIIKXAKI)

; 80 "N RIJWIELEN 80 i
g

voor

ZIE ÉTALAGE.

’

30.

g

Heerestraat 60.

IRheumatieklijders.

I

Klooster balsem!
KONING DER BALSEMS,

I

nit het Klooster SANTA PAULO te Curthagena geneest zeker waar
alle middelen gefaald hebben, Rhenmatiek, Jicht, Lendepijn.
Spierverrekkinjren. oude en nieuwe wonden. Honderden altesten Bg
van hen die geheel hopeloos waren en totaal genezen zijn.

■

Prijs per Pot 35 et, 75 et., f 1.20, f2.50.

Gen.-Apt L. J. AKKER, Alkemadestraat 11,Rotterdam I
Verkrijgbaar bij:

>

.

Door dezen bericht ik dat inijiie bekende PRIMA C

ZTCEBLANÏÏs

EHOOHEW^
-

N. WILLEMSÏ^'
,A
J. H. VAN HASSELT Jr„ Groningen.
Schoorsteenmantels,
in verschillende stijlen, bjj'

Het goedkoopste,

Het soliedste
adres voor

Behangselpapietf

STEEBS GROOTE KEUZE
UITGEZOCHTE
kinderkamers
huiskamers
eetkamers
slaapkamers

COLL$CÏ

voor
voor
voor
voor
voor badicamers
voor corridors
voor plafonds.

/,

ci^'-

Specialiteit in FIJNE
PAPIEREN in Cnir, C«'r
sés, Velours, Velouté 9 |/(1
&
loutine Daniasséc, En« e
5
Fransche artistieke de*
decoratieve Friezen.
.$,

KASTEN,
COMMODES,

J,' ,

TAFELS,

STOELEN,
SPIEGELS,
SCHILDERIJEN,

Onder beleefde

Huishoudelijke

Artikelen
Magazijn

DE TUNNEL

§

1

Groote Markt,

aanb*^r j}É

f!

Firma D. T. ROOÖIB A
Oude Boterinnestraaj
\

STEEDS

met MOUWEN en CEINTUUR,
vanaf 45 cenL

Tijdelijke OPRUIMING van eene partij

lettejjrf

W. HOFMAtj',
M. FILIPPUS, Pelsterstr.
Öcliangcr - ®voï*
FRANS BRUGSMA, onder let Hotel „De Doelen,"
0. Ebbingestraat.
TAPIJT#%
p8 Jongens Boezelaars "Si1
NOUVr'J
fc
Steentilstraat J>fi
"gïïS4
BIGG's
WASCHERISTAL,
B
eïl
R^
J
«-Witte
wasschen
worden.
/
—1
° ■ÜBB
i
FESTON,
I
o'BIGG's
WASCÏÏKKISTAL,
"XXi | RERNARD VBOj '
Schapen
geeft

vanaf een <rald.cn per kist.
Heerlijk geurig!

RIJWIELEN BÖT s -

|

bewijs,

poeder prima is. blijkt, dat mO''^
■
,|
nasebootrt wordt. Men
*
iS niet alléén op merk. maar
soort, .jt*
■"—
«'"* den naai» en eerste
d|
TT- -es" zekerd te zijn van eene lste»
nog onovertroffen, het he,,eh ,deli!;
f=g
ujUS gebied, absoluut zuiver en onsei\:j
<u =2 Oeeft steeds een heldere y^fjr
groote besparing van arbeid.tö"
&c

Kan gemakkelijk J. KAJAN. 6ed Zuiderdiep 152.
gewasschcnworden
£»£- TEEKENINGEN op aanvrage
verkrijgbaar.
Alle baleinen
oitneembaar.
Slechts in dit
corset ademtiedere
Het beste,
tlamc vrij en geeft

AKKER- en RIVIERZAND, te bekomen
tegen aannemelijke prijzen, bij

prijzen.^^j
w74XRSCHÏ7WI*GL>r
dat mn" *y»
ITel beste
Lage

WARFUSI verkrijgbaar is in heele, halve en liters
bij den heer

Rijzonder
duurzaam.

SnriF* R'j groote en kleine partijen

Prachtig POSTPAPIER 120 vel 30 et.
BLOEMPAPIER 12 vel voor lOct. BLOEMPAPIER aan rollen, per rol 10 et. PAPIEREN BLOEMPOTTEN een prachtige
sorteerin? en laagste prijzen. Nog eenige
LAMPEKAPPEN, spotprijzen.
Kenig best adres:

:f'' /

,

~IJi
»
=g-S

voor

ten steun zonder
eenige drukking
uit- te oefenen.

GRINT en ZAND.

M
g|É|

r

J±*
q_

Hooge

toe

PELSTERSTRAAT «O.

O. EBBIXGESTRAAT bij de Brng.

(

LU
O

Firma Wed. D. BOSS,
der-A.

Aanbevelend,

E. KRANS,

1

per 100 stuks f2.60.

EN DETAIL.

-

Fa&rw*s«erfc

-=

VISCHHANDEL.

Oosterstraat

Uitsluitend Iste kwaliteit.

£

Gewone Corset.
Platinnm
Anti Corset.
Geeft volmaak-

Ü-Holl. MLISJES.

*jj

aüe soorten Gebreide OndergoedeH
o
o

Nog eenige tonnen IJLE HARING voorradig, per ton f 21.50,

CONFITUREN,
J.

"

bijdebr^*^

fl)

*\

■

«

Steeds enorme keuze

0-.

Telefoon no. ööl.

EN GROS.

tprnaßf Aj « n»WMj|

GRONINGEN.

■£

KLEEDING MAAR MAAT.

Drogisterij TIDDO HAAIT,

GELKINGESTRAAT,
lste huis vanaf de GROOTE MARKT.

BRKI IXRICHTISft, W.ai. O. Hbfaingestr.

Spotprijzen.

tan.

Supra fijne Genua Slaolie

Amsterd. Komenijswinkel,

B. VELDKAMP,

Oude Sbbingestraat.

RIJWIELHANDELAREN

De Amersfoortsche Rijwielfabriek

I

tegen uiterst laas; gestelde prijzen.
Verscbillende door étailleeren beschadicde Goederen legen sjotp

Hg

die wenschen AGENT te worden, wenden zich tot den heer
L. P. WIJN of direct tot de fabriek.

Bankethammetjes,

Spotprijzen.

Ü

alwaar binnen eenige dagen onze nieuwe modellen, seizoen
1900, zijn te bezichtigen.

UH.H.

Extra lekkere, magere

Dames-en Kindermantels

ftM

hebben opgedragen
aan den Heer

L. P. WIJN, Oostcrslraaf.

P.Sikkens feta

TAN

*!

van alle voorra«lige

en Geweven Goederen Jh
■ Gebreide
Tricots, Sporthemden, Wollen en Katoenen Garens, etc,

UITVERKOOP

EYSIHK RIJWIELEN

Wegens vertïmmering groote Uitverkoop 8

■

WILHELMINA.

Bij deze deelen wij
publiek
Del
mede, dat wg het
ajrentnnr der

/\

Pendules.

|

>

S. IZSvTLD BOSCH, fbohaukt 48. Telepk. 86 Zaten.
Mantel-Magazijn!
EYSIWK

f4.50. MAATKNIPPEN f 4.50.

vanaf 35 cent.

*^

%%% M90%0
rt lI U WC I K«

£""

e
Spoor- en Boodschapsmanden, Werktafels, Sleutel-, Brei- en
manden, Papier- en Stofdoekmanden, Luiermand en, Ziivermande», e
en ander gevoerd en ongevoerd.

I

J. H. KRATS, N. Weg. Groningen. JONKERie Ca, Zuidbroek. C. WIRTJES
Winschoten. TITUS POSTMA, Ueuwardm. J. H. BOORSMA. Bokk*m. I
P. JONKER,Bellingnolde. H. SMIT, Seheetttèa. Wed. W. KUIPERS, Helium.
J. KLAMER SCHELS, Schildwolde.

■

is geheel onschadelijk voor de gezondheid van Schapen en Vee welke ge-

VROOM

O. Ebbingestraat 66.

Ij

met

1

L F Sensation Corset I

1

met onbreekbare roesfvrije baleinen,
is het beste Corset van den tegenwoordigen tijd,

mooie, zachte eu blanke wol. bet Vee een glanzende huid

BIGG's WASCHKRISTAL, "'Er
doodt onmiddellijk

twijfel

wormen

alle teeken en luizen en voorkomt zonder eenigen.
on maden.

BIGG's WASCHKRISTAL, HI^

prijs 1 f 2,50.1

L F La Hygiea,

is het beste, is nooit overtroffen.
bus yoof 20 Schapen f 1.50, yoor 10

„

slaat vanaf a.s. Zaterdag i eCl vfl 7
dag en Zaterdag* vnl; ,fc c»
bjj D. BAKKER te V&**
e
van 1-5 bij AKKERMAN «

~/

&*»*

dekking
HOOFDAGENT voor geheel Nederland:
Drogisterij TIDDO HAAN, Steentilstraat 35. Wggß**VEEHOUDER
JOg^l,
551.

Grezondhddscorset.

§Voor

den

Prijs per

DAMES
welke geen drukking kunnen verdragen op Borst,
Maag en Heupen,

75 cent.

Interc. Telephoonno.
vp
er
er
rl<rim!)aar:
GezondheidsTe 't Zandt bij L. T. OOSTERHUIS, te Garsthuizen bij
Xl
,0
E
INHUIS
Oterdum bij J. van OOSTEROM, te Tjuchem bij S.
..;,^,
T
EN Y\i.G. te Baflo bij H. MEENKEN, te den Andel bij M. BIL. te WesterNIEUW
een lang eezochte
nieland bij J. PENTERMAN. le Pietorl.uren bij P. BROUWER, le Kloosterburen
uitkomst. Slechts
bij
C. FOIvkELMAN. te Eenruni bij P. WIERINGA, le den Hoorn bij G. DE VRIES,
in dilCcrset ademt
iedere Dame vrij 1*e Leens bn T. BEKIUS, te Zuurdijk bij E. CLASSON', te Ulrum bij E. MIDDENDORP, le Oldehove bij O. R. v. d. MEULEN, te Kommerzijl bij R. DE VRIES, te
en geeft zelfs aan
Grijpskerk bij R. VELTMAN. te Lutjegast bij O. HANSMA, te Grootegast bij E.
magere figuren
van
HOUTEN, te Opende bij VAN HOUTEN, te Marum bij VAN HOUTEN, te
een ideale vorm- I
Vierverlaten bij W. JINTES, ie Hoogkerk bij K.JINTES. te Burum bij E. DE KOK,
schoonheid. In
kleuren wit en Ite Surhuuum bij J. G. v. d. VEEN, te Autrustinusga bij L. IJTSEMA, teUithuizermeedeu bij J. A. KUIPERS, te Stitswerd bij S. SCHUUR, te Zevenhuizen bij J.R.
grijs verkrijgbaar.
AUKEMA, te Harkstede bij H. ALTINGH, te Woltersuin bij H. NANNINGA, te
HAOAZUN
StroolH» bjj D. HOLMAN, te Vries bij Erven VAN WIJK, tfc Feerwerd bij H.
BALK, te Ten Boer bij R. KLINKHAMER, te Uithuizen bij wed. ALB. MEENKEN,
te Onderdendam bij W. J, BOS, te Bedum bij J. BOLMEIJER. te Tolbert bij
J. VERMEULEN', te Doezum bij JAN NIEUWHOFF, te Zeerijp bn" J.H. KREEMER,
HEEBESTRAAT.
te Middelslmn bij J. PENTERMAN, te Kantens bjj R. KAMPHUIS, te Rottum bij
S. MOORLAG, te Usquert bij M. A. GRASHUIS.

y !l

''I

'
JAN OOSTENRIJK, !I
J
j

I.

-

ter

die hun
tf
P
koming vttn
te laten i»«1 dier"
rn« wenschen aantal
le f"
verzocht het
geven vóór den 30 Juni
ï' l utfiy'
F R \

.t«ote
" >".
*"*

DekstalioDWed.PAPl*»'NG^!„„ Jg
Op

verwek.

MOEDERKOK /B8 ,e , /
SStf
Ig&L bekenden *J{J;»d's*^
M.WH gen zijn

1* Jnni, in

boreng^SS^.

SüTSr e***^

Een beste zwart
Stier
te dm ham, bg 4d*«fd

-

M

