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Zoo groot werd de toeloop, dat het zieken-

Ongetwijfeld heeft ieder Nederlander wel

eens
n Gheel gehoord, het
vriendelijk Belgische
*P tusschen Herenthals en Moll gelegen,
de spoorlijn Gladbach—Antwerpen. Imrs j? sillds eeuwen is
dit dorp bekend we1verz
nS
krankzinnigen,
van
die niet
°rgmg
ir.
icllt
opgesloten,
worden
maar
in
Ees^
s°ezin verpleegd en vrij daar rondwandel
n dit merkwaardig plaatsje, met zijn
l^Onn'
"
wuu inwoners,
waaronder 2000 krankzinnigen,
lk U een en ander vertellen.
„ verJPleging van krankzinnigen, zwakken van
zenuwliJders, dateert van het jaar 600,
In 1 f6"^3'aar
tocl1 zo° verhaalt de legende, ontVu u
'
een lersche
Prinses, Dymphna geii;t>i T
met
biechtvader Gerebernus

«jn

JiGtT^

■

VaU Ilaren heidenschen vader Damen,
* VaU
■[örlancl'

stor° eQi
terh)

*ordt'

nadat haar was ter oore
at llaar vader wiens gemalin ge' WaS tllans llaar> huwen wilde. In
°en

'gclluollt van

Glleel > dicM

biJ

Wes'

zoollten ziJ een schuilplaats. Nog
U
,daar een kaPel getoond, opgetrok-

ken
*^e
waar te dien dage haar
hut stond en P^aa*;s'
de put, waaruit zij water schepte.

e jfoning
achtervolgde haar en het gelukte
lom
lluilplaats
van zijn dochter te ontdoklNoS eens deed hij haar het voorstel
zim
te worden docll toen Dymphna
ble e UW
llaai'
weiSering>' beval hij den beul haar
te d i
n toen dezen de kracht scheen
te b ven
ket oogenblik dat hij zijn schoo°P
>
ne °?
Vrifendeliiis:e
meesteres om het leven brengen
loo3*'
rukte
de Koning hem het zwaard
uit 6 aaild
en hieuw haar met éen slag het
Itnrvi.-,
Gerebernus werd door de krijgsknechlc
ton
]

s<;

f^f°
°

f

*

vermoord.

beeldengroep aan den voet van
tet O
te Gheel, houdt de herinp^T^eente-gasthuis
aan dit verhaal levendig. Met gem^
Vou

Dy

w'ca

banden

en gesloten oogen- wordt u

daar voorgesteld, den doodelijken

goklcli 1ts*aa*eud' De vorst> in eerlijk gewaad
gereed zijn vreeselijk voornemen
ten +
te brengen. Een duivel, een akelig
WaniT
Aoer zit op haar kleed. Deze groep
is doCclrocbt,
°T 6en i
Jzer®n hek omgeven. Op den muur
_
daa "achter
Bias*

leest men het navolgende versje:
m®n schreef 30 May seshondert jaar,
ls s
" Dymphna hier onthalst van haar eigen
vaer.
S

kerkllof achter «ïe huidige St.-DyJmph' lijken der beide verslagenen
werden
de
ter aardo besteld.
Doch van dit oogenblik af
geb

*'

UrCn rondere dingen op het graf der marNiet lanS duurde het of bedevaartgaiio
S Uit alle
001'den der wereld kwamen
het
bezoeken en vonden er genezing voor
Onder hen waren tal van krankïi^-i
die
Vro We in 't meenden dat de geest der jonkbijzonder vermocht hun krankweS te nemen.

t-cl-X

08.'

tvm^ aleu;
°en'.

Geen beloften

1 v>aarh*_L-«J-!.

worden

mceielijker

dan de

elo^tcn worden mceielijlcer voldaan, dan
de>' vervulH«9 niet is bepaald.
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die f
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FEUILLETON.
U het

EEN KUS.
-Deense.» van JP. G. VAN DER BURG-H.
(.Slot.)

°vesen stond op; zij deed onwillekeurig
achteruit. „Ik meende, dat u mij niet
oap
Zoü
me jken' en an zou ik u nog zo° graag
Vertell
ee

HOOFDREDACTEUR: D\ P. H.

huis, waarin vier ziekenkamers waren, dra te
klein werd, zoodat men plaatsing voor die
ongelukkigen moest zoeken in de woningen
om het ziekenhuis gelegen. Van jaar tot jaar

I,

Lom

(Opgericht door G. L. FUNKE en P. VAN SANTEN.)

werd de toeloop grooter, terwijl zij, die geen
genezing vonden, in den regel door hun verwanten in Gheel werden achtergelaten.; Zoo
kwam het, dat in de 16e eeuw seiner alle
inwoners van Gheel zich met de verpleging
van een of meer krankzinnigen belastten.
imWas hët lot derzulken overal treurig
mers, deze bezetenen des duivels werden in
gevangenissen en holen opgesloten, gemarteld,
in Gheel was dat
verbrand en zoo meer
zij
met de meeste mensclianders. Daar werden
lievendheid behandeld en kwamen er af en toe
ook misbruiken voor, deze konden niet in de
schaduw staan van de elders gepleegde wreedheden.
Van lieverlede begon nu ook de overheid
zich de zaak dier krankzinnigen aan te trekken.
Dwangmiddelen werden afgeschaft, registers
aangelegd om daarin den oorsprong, het beloop en de al of niet genezing der ziekte
te noteeren. In 1838 werd een geneeskundige
dienst ingericht, wat ten gevolge had, dat
allerlei verbeteringen werden aangebracht,
waardoor Gheel langzamerhand geworden is
een modelkolonie voor krankzinnigen.
De huidige kolonie etaat thans onder het
oppertoezicht van het Ministerie van Justitie,
voorts van een commissie, bcstaar.de uit dor.
Gouverneur der provincie als voorzitter, den
Procureur des JKonings van Turnhout, den vrederechter van het kanton Moll, een geneesheer
door het Ministerie aangewezen en vreemd aan
de kolonie, twee geneesheeren der kolonie,
den Burgemeester en den Deken van Gheel.
In het dorp zelf is een vast comité van toezicht op-, en het uitbesteden van krankzinnigen, samengesteld uit 6 geneesheeren der
kolonie, den Burgemeester, twee Schepenen en
twee leden van den Raad.
Aan het hoofd der kolonie staat de geneesheer-directeur Dr. Peeters, Buiten hem zijn
er nog vier wijkdoctoren, die ieder op hun
beurt weer twee wijkbroeders of sectiewachters
tot hun dienst hebben. Dan is er nog een
geneesheer-ontleedkundige, tot het doen van
wetenschappelijke navorschingen. Nog zijn aan.
het secretariaat der kolonie verbonden tweo
ambtenaren voor de huishoudelijke administratie en twee voor het kleedingstukkenjmagazijh.
De geneesheer-directeur is verplicht elk jaar
al de patiënten en kosthuizen te bezoeken. Do
wijkgeneesheeren doen dit eens per maand,
de sectiewachters om cl© II dagen. Op deze
wijze worden misbruiken spoedig ontdekt, ofschoon deze hoogst zelden voorkomen.
De
bevolking is vol liefde voor de arm© geesteskranken, die verre van ouders, kinderen of
vrienden een trouwen familiekring bij de Gheelenaars vinden. Zij' leven met hun Jkostgevers
mede, eten aan hun tafel en deelen zoowel inJ
de vreugd als de smarte, die over 't huis komt,
onder welks dak zij zijn opgenomen. Het behoeft haast geen betoog, hoezeer de omgang
Jmet die rustige, vriendelijke, normale men-

—

—

kostte haar, dame der groote wereld, zoo
weinig moeite om kalm te schijnen, zelfs als
de gevoelens haar bestormden.
Zijne hand zag zij daarentegen beven, toen
hij het haar van het voorhoofd wegstreek,
als om zichzelf moed in te spreken en met
wonderlijk schorre stem de woorden uit te
stooten: w Dat weet ik zelf nog niet \"
TA) zag dat hij leed, terwijl hij deemoedig
vóór haar stond en zijn chapeau-claque neerdrukte. Zij wilde zijn verdriet niet lang doen
duren en keerde zich om, om naar de andere
vertrekken terug te gaan. Maar op hetzelfde
oogenblik schoof Professor Schultze in de deur
en drong Ebba in een hoek.
De pro„O zoo, zijt gij beiden hier?"
fessor had te veel gedronken
„hoor eens,
mijn goede Ovesen, Gustava Arendtz zoekt naar
je. Je hebt haar voor de cotillon geëngageerd,
en nu vergeet je dat heelemaal en verstop je
in een hoekje met die kleine Ebba." Hij
lachte spottend.

——

ik over een Paar da&en wegga,"
Zeide vmoeite en stond stil met de
Wd-vr °P /illl6
rug
van een leuningstoel geleund.
r _J?ö- s ?/'
vroeS Ebba met een sar"
casti«M i
zag hem vrijmoedig aan.
en
jacllJe
/JNTo
„Professor!"
hij, en een lichte blos
antwoordde
"
Ovesen's oogen schitterden van toorn.
Bent
zicll
voorhoofd;
jonge
„de
over ziJn
-e
ïrier
ilj
„Ja, ja, zij is het zeker wel waard om mee
Berlnr__jen
wilden een voetreisje door Zwit«wid. maken."
in een hoekje te zitten."
Hij naderde Ebba; zij zag radeloos om zich
dat is heel aardig. Hoe lang blijft u
heen
; professor Schultze versperde den hoek,
zeggen.
VroeS ziJJ. als om maar iets te
ïïet
<ïa,t J??rde zó° lang, voordat hij antwoordde, waar zij stond, en hij naderde haar al meer
fcij j,.. bDa naar hem opzag. Toen ontmoette en meer, terwijl hij afgebroken door verblik vol smart, vol liefde: daarinkon trouwelijke lachjes zei: „Ja! dat is zij zeker
*i)
wel waard, ga nu maar Oversen.^
Tergissen.
*ü]ivp*Uiet
"W u lang weg?" herhaalde zij. Hsi
Maar dez© ging niot,

*

Ve"si»

’

RITTER;

AJDVEETENTIËN:
In Het Nieuws van den Dag (oplage 37,000 exempl.)
bij 3 of minder regela f 0.95; elke regel meer 30 Ct.
Ingezonden Mededeelingen 60 Cts. per regel.
In het Zondagsblad: 3 regela’0.50; elke regel meer 15 Ct.

-worden aangenomen bij onze Agenten in verschillende plaatsen hier te lande en overigens bö alle Boekhandelaars en Brievengaarders. In het Buitenland bij de Postkantoren.
Frankrp, Eogelar.d, Belgiii, Italië en Zwitserland: Jou* F. Jones & Cie„ Farga, Sluis Faubourg Montrnartre, en Londen, 1 & 2, Snow Hill, Holborn Viaduot, Mitchell House, Londen E. CL
Het auteursrecht voor den inhoud van dit Blad wordt verzekerd overeenkomstig de -wet van 28 Juni IS81 (Staatsblad Ko. 121).

GHEEL.

°
Eek m6n

van

Dag.HeNituwsdn

11 Mt 1901. *

Directeur: J. FUNKE.

Eerste Blad.

het 1
Kon'1D

9660, Donderdag

schen hun ten bate komt, hoe het hen in toom ïneeater der gemeente Limmen, om tot 1 Mei 1902 te
Heiloo te wonen.
houdt en richting aan hun daden geeft.
Aan H. 8. van Sanlen is, op zijn verzoek, eervol
De Gheelenaars zijn opgeruimd van aard,
ontslag
vandaar ook de vele festiviteiten die in het pool, verleend ala consul der Nederlanden te Liveronder dankbetuiging
bern als zoodorp plaats hebben en waardoor ook weer den danig bewezen diensten. voor de door
bezorgd
wordt, die hunkostpatiënten afleiding
Aau den ontvanger der direote belastingen en
gevers alsdan vergezellen. Een gestadige afleiaoognzen Jhr. J. Hora
te Driebergen e. a., is,
ding vinden zij in den arbeid. Het voortdurend op zgn verzoek, eervol ontalag uit 's Rijke dienst
zien van zoovele nijvere handen prikkelt de verleend.
Aau den buitengewonen adelborst bü de Kon. Nemannen om ook de spa ter hand te nemen
derlandsehe
Marine-reaerve M. B. R. di Breuk iq, met
huisvader
naar het veld te volgen,
en ' den
dezer, eervol ontslag uit dea dienst verleend.
10
terwijl de vrouwen al heel spoedig als van
Met ingang van 1 Octobor a. e. is aan den odjunctzelf er toe komen om moeder de vrouw in eommiea bü hot Departement vau Oorlog P. J. van.
haren huiselijken arbeid ter zijde te staan.
Valkenburg, op zfln verzoek, op grond van zijn leeftijd,
In een der gezinnen, die ik bezocht, zag ik hoe een eorvol ontslag uit zgne betrekking verleend, en
de kleinen met het vrouwtje speelden, dat is hem de rang vnu commies toegekend.
Tot bureelambtenaar bö de urbeids-inapeotie i»
door moeder werd opgepast. Een hunner klom
benoemd
als klerk J. P. Teekens, to Utrecht.
bij haar knie op, de andere trok haar aan
Aau de navolgende personen zün pensioenen verde japon en van de vreugde dier kinderen geleend : G. van Lienden, sluiskneaht, 314; —J. Jonnoot ook zichtbaar de verpleegde, die in een gen, idem,
A. van Feen, machinist, 368;
327;
Th. Beijblom, opzichter van den Rijkswaterstaat,
gesticht nooit zoon heerlijke, natuurlijke af1447;
C. Spoon At., idem, / 1411; A. Uoe;ee,
leiding zou gevonden hebben. Daar toch grijnst
brugwaehter,
177.
in
de
slaapkamers,
in den tuin,
in de gangen,
gepens. luitenant-kolonel, met rang vaa
Aau
den
in de conversatiezaal, overal en altijd het kolonel, F. de Bas, directeur van het krügagescluodspook der krankzinnigheid hen aan, uit de kundig archief van den generalen staf, is vergunning
"-elaatstrekken hunner medepatiënten, die zij verleend tot het aannemen en dragen van de oidenu eens aanschouwen in de grootste opwinding, teekenen van officier der Leopoldsorde; en san do
le luitenants A. S. Voorman en J. O. Wogner, beiden
dan weer ten prooi aan de droevigste neerslachvan het reg. grenadiers ca jagers, eerstgenoemde
K
3-11
niet
anders
of
zulk
een
gezeltigheid, 't
adjudant bg dat korps, van ridder der Leopoldsorde,
hen
drukken.
schap moet
Natuurlijk kunnen gevaarlijke patiënten in hun door den Koning der Belgen geschonken.
Gheel niet verpleegd worden Maar dat zijn
Geen der Ministers geeft deze week
dan ook de eenigen, die vooi "rijo verpleging audiëntie.
ongeschikt zijn. Ik heb Cï in ffheel
Tijdens hot aan den Inspecteur van
die leden aan godsdienstwaanzin, aan
den
Arbeid in do Se inspectie, te Alkmaar, vorloende
volgingswaanzin, hoogmoedswaanzin, één wiens verlof vau 15 Juli a. s. tot en mot 3 Augustus, zal
handen met leeren lappen omwonden, waren, de Inspecteur van den Arbeid in de 9e icspecti-, te
omdat hij steeds daarin beet, een ander, Leeuwarden, mede bevoegd zün ia do 5e Inspectie.
die wegens de hevige hoofdpijnen zich de oogen
besahikkiüg is, m etlAugusBij
.had blind geslagen en zoo meer. Doch van tus a. Min.
benoemd tot tweede klotk bü hot Pcpart*weiken aard de verstoring der geestvermoment van Oorlog, de eervol ontslagen oadet van do
gens ook zijn moge, of zij in staat zijn wat Koninklijke Militaire Academie P. A. de Haaß.
voor het huisgezin waarin zij verpleegd worDe uitslag vau de in 1901 gehouden
den te helpen verdienen, dan of zij wezenPolytechnische
te Delft, is
eindexamens
loos slechts neerzitten en heel veel oppassing opgenomen inder
do St.-Ct. No. 158.
behoeven, de Gheelenaars verzorgen ze allen
Do namen der gealaagdeu zgu reeds vroeger medemet de meeste liefde, vast vertrouwende dat gedeeld.
God hun het loon niet zal onthouden voor
Blgkens berioht vau den Opper-presihunne goede werken.
dent der Rgnprovincie te
worden aau do
De verpleegkosten beloopen van 400 francs vasto brug voor gewoon verkeer ovor den Rgn te
tot 2000 en meer. Doch zelfs in de huizen Keulen, sedert 1 dezor tot het, einde van October
dagelgks werkzaamheden tot versterking van den
waar de behoeftige krankzinnigen worden uitbesteed, kunt ge er van overtuigd' zijn, dat rgweg verricht. Het werk wordt gelgktgdig aan tweo
degelijk voedsel, reine, frissche ligging, hun openingen ondernomen.
Ter voorkoming van ongelukken, welke door hot
cLcgl is
vallen van voorwerpen op de onder de brug
omlaag
,
(Slot volgt.)
-1
doorvarende schepen zoudon kunnen plaats hebben,
zullen tor plaatse van het werk onder de brug hanBINNENLANDSCH NIEUWS.
gende steigerwerkon worden aaDgebraeht. Dezo stei-

—
’
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—
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gerwerken zullen aan elke zgde der brug deß daags
door twee roode vlaggen en dea naohta door tweo
roode lichten worden aangoduid.

10 Juli.

UIT DE STAATS-COURANT.
Bij Kon. besl. is R. Cannegieter benoemd tot burgemeester der gemeenteFicaterwoldo
is M. H. W. Verbrugh benoemd tot burgemeester
der gemeente Maurik; is, met iügang van 15 Juli
a. s., aan K. I. J. Daelen, op zgn verzoek, oervol ontslag verleend ala burgemeester vau Kerkrnde;
ia
toestemming verleend aan : J. W. van der Lee, burgemeoster van Aarlanderveen, om tot 1 Juli 1902 te
Alphen te wonen ca aan Jhr. J. L. Nahuys, burge-

—

—

De scheep- on de vlotvasrt ondergaan geono beperking.

De Heor C. V. Doorsohodt, te 's-Graten behoeve van het Nederlandsch
Museum, ten geschenke aangeboden een reliquie van
wglen den luitenant ter zee J. C. J. van S pey k,
bestaande in een zakdoek, waarvan de herkomst
behoorlgk door ecu getuigschrift is geconstateerd.
Naar aanleiding hiervau is aan don Heer C. V.
venhage;

»Kan je je nog dien morgen in mijne consul' ,/Ha, ha, ha !* lachte
professor Schuitze,
tatiekamer herinneren, ja, Ebba ? Ja, ha, ha, zóó dat hij
niet
kon
bijna
ophouden, „ben je
ka
je haatte mij, zei je
wat was zij toch op eens zedeprediker geworden, dat is ook
hef...
hoor \" En hij lachte en hikte, „ik
Ebba keek wanhopig over den schouder plotseling,
moet
eerst
wat voor het hikken drinken."
van professor Schultze naar Bent Ovesen; wat Hij
ging
een
weinig waggelend weg.
zou die wel van deze toespelingen
denken!
Bent
zag hem woedend na.
Ovesen
P-ij begreep haar blik, die hem smeekte om
„Die
oude
ezel,«
fluisterde hij.
haar niet te verlaten, dat maakte hem'
zoo
grappig u dat te hooren zeggen." Ebba
//'tis
onbeschrijflijk gelukkig. Maar het was niet stond op om heen te gaan, zij lachte,

—

—

_

hij zag er uit alsof hij daar zou haar lach klonk scherp en kort. Maar maar
toen
staan, zelfs al viel de hemel op de verliet hare kalmte haar, zij
snikte, haastig
actrciö.
stopte ze haar zakdoek voor den mond, weer
P
Schnltze volgde Ebba's blik.
kwam er een snik, nog een, toen zonk zij
ben e n°s uiet naar Gfustava ge- schreiende op de canapé neer. Haar moois
(tj,.
Je danst zoo goddelijk, zegt ze." Hij schouders schokten
van het schreien, zij stopte
f 7.
het krullende hoofd diep in de kussens, ont
Weer een van Bent Ovesen'sspookverschij- het geluid van haar krampachtig
snikken te
ningen. Zijn blik zocht snel Ebba, zij zag
hem dempen.
ernstig aan, maar zij zag hem toch aan, zijn
En oogenblik stond Bent Ovesen radeloos.
nart jubelde. Professor Schultze stond nu van
trok hij snel de open deuren en ramen
aangezicht tot aangezicht met Ebba, die heftig Toen
dicht,
nam een glas wijn, dat op de tafel
haar waaier heen en weer bewoog, om hem
stond
knielde bij haar neer
en
toch maar een voet breed van zich
te
„Ebba,
houden. Bent Ovesen stond bedaard en klopte hoofd op."Ebba," fluisterde hij', „kom, hef Jje
met zijn chapeau-claquo op zijn
PlotseZij deed het en dronk den wijn. Toen legde
nng bukte de professor zich enknie.
vatte Ebba
d
hooM °P zi JQ schouder.
onder de kin. In hetzelfde oogenblik sprong Hare
wU
?
koude
handjes hield hij in de zijne,
■oent Ovesen op hem als een kat op een
rat, en terwijl zrj zoo lag, en al haar ingehouden
en legde zijn hand zwaar op professors
schousmart en jammer
r en zei met eene bevende stem:
uitsnikte, al het leed, dat
zij ondervonden had,
trilden een paar tranen,
//Mijnheer, zelfs al is men nog zoon oude
over zijne wangen.
Tn°nd, behandelt men een dame niet zóó." langzaam
Hij kou ook wel ergens anders vrooflj zy'iï
nooctig;
uojven

\_
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG '11
Doorschodt bij Kon. besluit vau 19 Jnni de bronzen
«_aep*ra«iac «bjbbobs*. bedoeld bg de Koninklgke
besluèien vso __4 Mei 1897 No. 87 en van 22 Juni
,1898 No. 43, als blgk van waardeering vau zjjne
belangstelling iv 's JRgks wetenschappelijke en kunstverzamelingen.

De Statuten der navolgende Naamlooze Vennootschappen zgn opgenomen in de St.-Ct.
No. 158:
Industrieele Bank en Handelsmaatschappij, te 's-Gra315,000 gevenhagej kapitaal ’750,000, waarvan
plaats en de overige te plaaten binneu 10 jaren;
Baad van Bestuur: G. A. IJssel de Schepper, E.
WieJhers, Mr. A. J. A. IJssel de Sohepper, J. E. C.
J. W. Sohiff, A. M. H. van Wely en Jhr.
van
W. H. Bicker; Commissarissen -. JN. A. Wiohers, Mr.
A. J. Tjeenk Willink, Mr. J. P. S. Gualthérie van
Weezel, Mr. J. de JJBaaijdt, S. W. B. Hyde en W. P.

’

—■

Nering Bögol;
Arsurantie-Maatschappij tegen Brandschade en op het
Leven „De Nederlanden" van 1845, te 's-Gravenhage
(wijziging);
CuUuur-Maalschappij „Wonolangan", te Arnhem
(wijzigingen);
De Asahan Plantage-Maatschappij, te Amsterdam
/tabakscultuur enz. op Sumatra), kapitaal 750,000,

’

geplaatst en de overige te plaatsen
waarvan
binven 10 jaren; directeur de firma Van Heekeren
& Co, Commissarissen P. A. L. van Ogtrop, N. de
Vrif-s en H. A. van Nievelt;

—

De houtzaagmolen „Pnoiiiix", te Amsterdam (wijzigingen);
Stoomspinnerijen en Weverijen, voorheen 8. J. Spanjaard,
geheel geplaatst;
te Borne; kapitaal
directeuren S. J. Spanjaard Lzn., A. K. Spanjaard,
J. Spanjaard, K. J. Spanjaard en I. J. SpanjaardDzu.;
Commissarissen: I. J. Spanjaard, D. J. Spanjaard, B.
Spanjaard on A. Spanjaard;
Maatschappij tot exploitatie van het Hêtel en Café 80lIpndais, te Amsterdam (wijzigingen).

—

’

Inlandsche Beetwortelsuiker.
Opgaaf van de hoeveelheden suiker in de maand
Juni 1901:
A. vervaardigd in de beetwortelsuikerfabrieken;
B. ingeslagen in de raffinaderijen, rechtstreeks uit

de fabrieken of over entrepot.
Vervaardigde suiker.

A.

!

JNetfco gewicht in 1000 I
kilogrammen.
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Telephonie.
Met ingang van 16 Juli aanstaande zal de diensttjjd
op werkdagen vau het RijkstelephoOnkantoor teEaoh,
hetwelk op 8 Juli j.l. werd heropend, ais volgt worden geregeld: van 8 tot 10 uren voormiddags, 1 tot 3
en 7.30 tot 8.30 uur namiddags (Greeuwichtijd).
De diensttijd op Zon- en feestdagen blijft onveranderd,

Het kantoor zal ook in sluitingstijd bereikbaar zgn
Do Minister va n Waters ta a t, Hand ol
en Nijverheid heeft benoemd tot buitengewoon opte Veebel, bg de uitvoering
zichter: J. A.
van eenige werken in den Boven Rgn en het Pannerdensohe knnaal onder Pannerden
C. Beukel-

—

het verruimen der doortvaartopeuing van
twee ophaalbruggen over de Zuid-Willemsvaart;
P, Vriesman Pzn., te Petten, bjj de verbreeding van
de beataande verzwaring van den buitonduinregel,
benoorden de Groote Kesten onder de gemeente
Callantsoog;
W. 11. N. van der HeijdeD, te Waalwijk, bg de verlenging van den beneden-leidam aan
de Waalzjjde vau de achutaluia te St.-Andries.
tnan, bg

—

—

Gemeenteraadsverkiezingen.
's-Gravenhage. District I. Herstemming tusschen Mr.
J. C. L. M. van Gila (kath.) 911, S. Vas Diaa (lib.)
875, J. M. Stobberingh (lib.) 777 en A. C. A. vau
Vuuren (kath.) 698. Verder verkregen Mr. S. J.
Euthoven (vrijz.-dem.) 603, W. Havers (soc.-dem) 437,
H. J. Jansen (soo.-dem.) 322, G. J. G. Stuyfzand (anti-

rev.) 563.

Diatriot 11. Heratemming tussohon Mr. J. A. E. A.
Lisman (oona.) 1235, Mr. A. J. E. A. Bik (lib.; 1087,
Dr. A. F. A. JM. vau Dommelen (kath.) 1048 en B. H.
Heldt (vrijz. dein.) 1016. — Verder verkregen cic heeren
Dr. Ph. Kooperberg (lib.) 431, Mr. A. E. baron Maekay
(anti-rev.) 289 en H. Ch. Vegtel (anti-rev.) 414.
District 111. Heratemming tusschen de heeren P. H.
van der Kemp (lib.) 1138, Jhr. S. Lamau Trip (lib.)
949, Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland (cons.) 919,
en H. P. N. Halbertsma (lib.) 908;
verder verkregen de heeren A. E. J. M. Sinkel (katb.) 499,
Mr. A. C. Wesenhagen (lib.) 306, en H. W. L.

—

Wisdom (oons.) 207.

Anloo. Gekozen : A. Boerma, H. Boven en J. HidHerstemming tusschen: J. Meursing en R.
Sgbring.
Arnemuiden. Herkozen: S. van Eenennaam en H.
vat: E^nennaam.
dingh.

dan op den singel in den zonneschijn. Hij deed
een stil gebed en zwoer een duurder eed dan
menig ander voor het altaar gezworen wordt,
dat hij deze vrouw wilde liefhebben en eeren

STADSNIEUWS.
Brummen. Herkozen: E. J. Alderkamp, J.Breukink
P. Egerkamp en J. A. Stapelvoort.
Leeuw,
J. de
DubbeUam. Gekozen: P. de Jong de
In de vakbladen op het gebiedvan
Vlaming, J. in 'fc Veld Azn., A. Dekker, allen aftr.
verzekeringswezen ontmoet men voortdurend medeFinsterwolde. Herkozen : B. JEoelofs en G. Wiersema. deeling van begrafenisfondsen, welke, na ecu veelGekozen: P. Brinkman eu H. S. Smith. Herstemming
de leden onttasschen B. v. d. Veen, A. S.
P. Poppens, jarig bestaan, tot groot nadeel van vereenigingen
bonden moesten worden, omdat die
H. J. Meijer en J. Zweep.
Gasselle. Herkozen: J. Kruit. Herstemming tusschen: opgericht en bestuurd werden zonder eenige kennis
J. Prins eu H. Salomons Hz.
van do eischen, welke de wetensohap stelt omtrent
Gulpen (L.) Herkozen: Hub. Klinkenberg en gecontributie en reserve.
kozon : P. Bastin.
In do Verzekeringsbode van 6 dezer vindt men thans
Bemelumer Öllephaert en Noordwolde. Herkozen :A. A.
als een navolgenswaardig voorbeeld, dat bestuurdeB.ijema en J. JB. v. d. Meulen. Herstemming tusschen
G. MJ. Salverda en O. J. Krul.
ren van do begrafenisvereeniging voor leden der
Hengeloo (Ov.) Horkozen: H. Hulshoff Pol (lib.) Portugeesche Israöüetisehe Gemeente te Amsterdam
943 st., G. J. Meger (lib.) 741 et., H. Krabbe (lib.) Matsebet Aben, met alle kracht geijverd hebben om de
979 st.. G. Benniek (soo.) 899 st. Herstemming tusschen:
te versterken, dat
B. Soholten (aitr. lib.) 632 st. en C. A. Willemse grondslagen dier vereeniging zóó
mon met alle recht verwachten kan, dat zij ook in
(katb.) 590 st.
de verre toekomst bare verplichtingen tegenover de
Hoogwoud (N.-H.) Herkozen : C. Pijper Sz. en P. Kooy.
Herstemming tusschen: K. Broertjes en W. Vgn.
leden kan blgven vervullen. Do Heer Jac, M. Vaz
Hoogesand, Gekozen: J. S. van der Goot. HerstemDiaa, wiskundig adviseur bji JNederlaudsoha Maatming tusschen de candidaten: H. Bodewes, J. te
schappijen van Levensverzekering, heeft den finanVelde, M. Boon, F. Lambers. G. Bruning en H.
cieelen toestand onderzocht en de wiskundige reserve
Woltbuis.
Huizen (Gooiland). Herkozen : J. J. Munnikhuizen berekend, welke, door de dooltreffende maatregelen
met 453 st., H. Verwelius met 316 st., Klaas Boor
van het bestuur en de krachtige medewerking van
met 305 st. on H. Kos met 260 stemmen. Voorts verde leden, binnen betrekkelijk korten tgd op de verkregen G. Kruimer 256 en Joost Boer 181 stemmen.
Jab.el; (L.) Gekozen: G. Meertens, J. Schoffelen en eischte hoogte zal zgu.
H. Schoffelen.
Eon winkelier uit de Kalverstraat
Merkelbeek (L.) Gekozen: C. J. Houtvast, A. Douven. heeft aangifte gedaan, dat hij Zaterdagavond 4 paren
Herstemming tussohen: JN. J. Offermans euK.Lenssen. kinderschoenen op zicJ.it heeft bezorgd bg eene bejUtt.ioo._Ze. Herkozen: P. Dijkhuis, S. MJeihuizen en
woonster vau den Singel. Toen de knecht gisterO. JRoetneling. Herstemming tusschen: O. Kuottmiddag om rapport kwam, bleek, dat de schoenen
r_eds 's morgens door een ouden man waren afgehaald.
nerus Kz (aftr.) en P. Nanninga.
Muiden. Herkozen: H. Kroesen. Herstemming tusEcu onderzoek wordt ingesteld.
schen C. I>. ter Beek ca JN. Mühl.
lemand, die in de buurt van ha-tTolNoordbroek. Herkozen: J. Zuidhof. Herstemming:
huia bad liggen Blapen, kwam bij zgn ontwaken tot
H. Boa en J. Klooster.
Odoorn. Herkozen : J. G. Borgesiua, H. Dilling, J. de ontdekking, dat hg zgn zilveren horloge vermiste.
Hadders Hz. en M. Sohaange (allen lib.)
Oostburg (Zeeland). Herkozen: J. H. van Peenen.
Herstemming tußsehen: C. J. Kenze met 99 eu J.
van der Weele Sr. met 85 stemmen.
.Roermond. Herkozen zgn: Jhr. Mr. Ed. van
H. Drehmana, Jhr. L. Michiels van Kessenich eu
P. Truyens. Herstemming tussohen: H. Willemsen
(aftr. lid) en P. Rouleau.
Schoonebeek (Zuid-Drente) Gekozen: ~W. Poppen,
B. H. Schwieters en J. Pat.
Waardenburg. Gekozen: (vacat. A. L. van Dgk).
Ab. den Boesterd Wz., te JNeergnon.
Wehl. Herkozen: A. Ketelaar en L. H. Windmuller.
Wisch. Gekozen: G. B. Kemperman (vao. A. M.
Bieaterboaoh). Horstemming tussenen: G. W. Wensink
(aftr. lid), W. Gesink (aftr. lid), H. Bruggink.aftr. lid),
U. J. Ormel, A. Wisselink, D. J. Weenink en G. J.
Rexwinkel.
Willem (L.) Gekozen: M. Creusen. Herstemming
tuescheu: J. J. Baumana, G. Hiesel, P. v. d. Heyden
en H. Houben, Obbicht en Papeuhoven. Herkozen:
Hoefnagels, Voncken en Demandt.
IVormervevr. Herkozen: A. Noordanus 671, H. Boekenoogen 486 en M. P. .Pieper 433 (allen lib.). De
bet-ren H. Hofland en J. Blaauw (beiden van de
arbeiderspartij) verkregen 351 en 245 stemmen.

FAILLISSEMENTEN.
Failliet verklaard.
winkelier te Aesen
rechter-com4 Juli J.

—

missaris Mr. S. A. Hulst, curator Mr. P. Oosting,
beiden to Assen.
caféhouder te Groningen
5 Juli '/. A.
rechter-eominissaris Mr. F. G. Kool, curator A. van
Raediuiuasingel, beiden te
Harinxina thoe

—
—
——

Groningen.

5 Juli W. 11. Lelie, onderwijzer te 's-Gravenhage
rechter-commisaaris Mr. J. P. van der Lek de
beiden te 's-Gravenhage.
ourator Mr. Tj.
Geëindigd

faillissement.

De faillissementen van: O. Koog, te Abcoude;
Wed. J. A. A. van den Broeck - Pfaft, te Nijmegen
Tha. Kersten, geb. Dea Hartog ;
li. W. WUting, vroeger koopman iv hoeden, te
de faillissementen dor handelsvennootschap firma Gebroeders
Mast Hzn., benevens hare hoofdeiijk aansprakelijke
vennooten J. W. Mast eu W. J. Mast, te Rotterdam
alle door het verbindend worden der uitdeelingslgaten.

—

—

MARKT-ENHANDELSBERICHTE

GEMENGD NIEUWS.

Hoorn, 9 Jali. Groenten: Aardappelen, groote
Muizen ’0.95 a 1.15, kleine ’0.25 a 0.50, ronde

—

—
——

Op de lijn Zaandam Enkhuizen,
nabij het station Kwadijk—Edam, zijn van een
goederentrein de locomotief en vier wagens uit
het spoor gevallen. Een der beambten werd aau
de hand licht verwond, doch overigens liep alles
goed af. De dienst werd niet gestoord.

—

—

a -.—, blauwe ’-. a -.—, Uien ’-. a -.
Appelen^.— a -.—, Poren ’-. ■— a -.—, atek Pereu
per % Hl.; Aalbessen zwarte
a -.
a
’-.
et., Dopot, Kruis 1a 3— et., Peulen
a
et. per % Kg.; bloemkool ’-.
erwten —a
a
-.— per 100; Wortelen ’-.— a -.— per 100 bos;
Sla
krop;
witte
Kool
per
—,
f— a et. a 100 Slaboonen a —. a —.
et., Sngroode —.
—
et. per 100 stuka; Tuinboonen
a
boonen
a
a
ot. per 100, Sngboonen
et. per zak.
Bnkhuizan, 9 Juli. Do prijzen der Vruchten
opgegeven door de firma Gebr. Koomen, waren heden
ala volgt: Aardappelen: groote Muizen ’1. a 1.20,
kleine ’0.45 a 0.55, blanke ronde ’-.— a -.—, blauwe
’-.— a -. per >£ Hl.; Meirapen f-. a -.
Wortelen ’1.25 a -.— per 1000; Kruisbessen ’-. a -.—,

’-.

—

— —
— —’-—

Te Haarlem is in bet kanaal van de
"werf-Conrad een 19-jarig werkman der fabriek
bij het baden verdronken. Hij werd levenloos

opgehaald.

—

—

— ’—

—

—
—

—
— ’-. -.
— —-.—
— ’ll.— —, — -.—.—
—,
’-.—a
— ’—
Medemblik,
’-.— -.
’-.— -.—
’-.— -. —

Op het Sneekermeer is de 45-jarige
schippersknecht S. de Jager, thuis behoorende
te Jutrijp, verdronken. Zijn lijk is gevonden

nabij de plek vau het ongeval.
Te Ruinerwold(Dr.)isterbeschikking van de justitie te Assen gesteld eene
ongehuwde 22-jarige vrouw, in dienst bij den
veehouder S. in het gehucht Weerwille, onder
die gemeente, die bekend heeft haar in de maand
Februari jl. geboren kind op de deel aldaar te
hebben begraven.
JNu door de warmte en het binnenbrengen
van hooi de grond werd losgemaakt, had men de
overblijfselen van het lijkje ontdekt.

roode Aalbessen
50 Kg.; llloemkool
—. witte lïool
100 stuka.

a

fgne

—.zwarte ’-.

a

per

grove

-_---, roode f-,

a

a
per

all,

9 Juli. Hedeu beateeddo meu voor

Meirapen
a
por 100;
Wortelen
a
Aardappelen groote Muizen ’l.lo— a 1.20,kleine ’0.30
a 0.40, grooto ronde ’0.90 a 1.10, kleine ’0.30 a-.—,

blauwe
of zakken.

p. J_J Hl., aanvoer 3513 manden

a

Naaldwijk, 8 Juli. Kxportveiling Wateringen.
Kom.-oinmers ’3.80 a 4.10, Bloemkool ’3.70 per 100,
Uien ’0.75 a 0.85 per 100 bos, Krulabesson ’0.65 por
kin, Önjiboonen ’5.75 per 1000.
Naaldwijk, 9 Juli. lieden waron de marktprijzen
Peen ’2.25 a 3.75 per 100 bos. Komkommers ’2.50 o
7.—, Sla ’0.40 a 0.80 per 100, Aardappelen ’1.25 a
1.55 per kin, Kruisbessen 35 a 60— et., roode Bossen
’0.85 a 1.25 per J^-, Purziken 7.50 a 22.— per 100,
Tomaten ’0.50 a 0.60 per Kg.
Op de veilingen: Aardbeziën ’0.20 a 0.34 per
Kg.; Spinazie
a
ot. per kin, Postelein
»
ot., Zuring
et. per %;
a
Aardappelen ronde ’0,79 a 0 87—, Hoorntjea
’O.BO a
0.85— p. 26 Kg., ronde ’l.lO a 1.70, Hoorntjes ’-.— a
per
kin,
per 50 Kg.,
-.
Kruisbesseu ’-.
a-.
Meloenen ’0.30 a 0.85 per stuk, Sngboonen 425 a
6.50, Suikerboonen ’1.70 a 2.30, Tuinboonen ’0.75 a
0.90 per 1000, Uien ’0.75 a 0.85 per 100 boa, Bloemkool 350 a 6.— per 100, Kaadruiven ’1.20 a 1.80
per Kg.
Aangevoerd 10200 kin Aardappelen en
Kg.
ICruiabeesen.
Loosduinen, 9 Juli. Groentenveiling: Andgvie
0.55 a 0.75, Prei ’-.— a -.—, Bloemkool le
fsoort
’520 a 6.30, 2e aoort 2.— a 2.25, Komkommers Eng. le soort 3.10 a 3.60, 2e soort
1.20
4.30 a 5.—, 2e aoort ’2 40
a 1.60, gele lo aoort

Te Borger Compagnie (boven) is
Maandagnamiddag de boerenbehuizing van den
Heer F. Lambers van Kiel een prooi der vlammon geworden. De oorzaak is niet bekend.
Een gedeelte van den inboedel werd gered.
Alles was tegen brandschade verzekerd.
Te JCT ij verda 1 s t aak te n Maan da g d e
metselaars, in dienst vau den Heer F. Jansen,
aldaar, werkzaam aan de KJon. Stoombleekerij,
deu arbeid. Zij eischen 25 cent loon per uur.
Ook de opperlieden waren daardoor genoodzaakt het werk neer te leggen.
De timmerlieden bleven doorwerken.

——

—

’

’

’

Te Sas van Go n t heef t men bij een
herbergier Zondagnacht ruim ’l2OO gestolen.
Te Schimmert (Limburg) heeft het
zoontje van den Heer P. door een veulen zulk
een hevigen slag gekregen, dat het kind aan de
gevolgen is bezweken.

’’ ’

’

2

2 80, Salade le soort ’0.50 a 0.60, 2e soort ’0.30 s
0.45, Peeule soort
2.40 a 2.60, 2e soort’1.90 a 2.10,
Badijs ’-.— a -.
Raapstelen ’-. a-.—, Rabarbei
e, -.— per 100; Spinazitf -. a -. Selderij
ot., Zuring 7 a 9 et. Postelein 22 a27 ot..
—a
Stoofsla 5 a 8 et., uitschot Bloemkool ’0 15 a OJU),
et, Peterselie
Kervel ’1.30 a 1.40, Dunsel —a
’1.35 a 1.50, kleine Komkommers ’0.30 8 0.65 per ben,
Sngboonen ’s.— a 5.50 por 10C0,groote Boonen ’0.17
a 0.18, Peulen ’0.27 a 0.30, Erwten ’0.37 a 0. '2
Kaspers ’0.34 a 0.38 per mand.
Werkendam, 9 Juli. Hoephout. Meu besteedt
thaus voor: Twaalfvoeters —. a —.—, Elfvoetera
—. a —.—, Tienvoefcers ’29. a —.—, Nogenvoeters
a 31.—, rood Tonhout ’3o.— a 31.—, zwaar
’3o.—
grauw Tonhout ’3o.— a —.—, gewoon Tonhout
’23.— a 24.—, Haringband ’24.— a 26.—, Karband
’2o.— a —.—, Kitband ’2l.— a 22.—, alles per
100 bos.
Hout. Men besteedt sedert onze vorige opgaaf
voor: Egs ’2.30 a 2.45, Stikband ’lo.— a 10.75, Eijsband /—.— a —.—, rood Stikbaad
7.— a 7.50,
alles per 100 bos.
Tolen, 9 Juli. Jarige Zeeuwsche Tarwe /'6.50 a
7.25, nieuwe ’6.— a 6.75, Haver ’2.70 a 3.70," Ko^ge
a 6.—, Wintergerst ’3.70 a 4.—-; Aardappelen:
blauwe ’4.— a 4.80, witte ’4. a 4.80. Perea ’4.—
a 6.
Jutten ’-. a -.—, Appelen ’4. a 6. per
Hl.-; Uien ’-.— a -.—, Chalotteu ’-. a -.—, Koolzaad ’10.50 a 11.50 per 50 Kg.; Hooi ’2O a25 per
1000 Kg. ; Stroo
7.— a 12.— per 100 bossen; Zomera 3.90 per Hl.
gerst
GrOes, 9 Juli. Ter markt waren de prijzen ala

a

’ ’""—

——

—
—
’

—

’

—
—

—

’5.

—

—

’

’3.60

’

—— —

-.—,
—
— —
—
— ——
——
——
— —
—
’
’
—

volgt:

Oude Tarwe ’-.

a

nieuwe Tarwe

’6. a 7.—, oude Kogge ’-. a -. nieuwe
.Rogge ’-.
Wintecgerst ’-. a -.
a -.
Zomera -. per 100 Kg.j
gerst ’-.— a -.—, Haver ’-.
Kookerwten ’-. a -.—, Mestingorwten ’-, a-.—,
Kroonerwten -. a -.—, Bruine Boonen
-. a
-.—, Paardenboonen f-. a -.—, Platte Boonen ’-.
a —.—, Blauw Maanzaad f—. a —.
Geel Mosterd
—. a —.—; Wol, Schapen per 3 Kg. (steen) f-.—
Eierep ’2.80 a 3.20 per 100 stuks.
f -.
Alleen een enkel monster Tarwe blijft te verbandelon. andere artikelen zgn opgeruimd.
Sneek, 9 Juli. Op de heden gehouden Veemarkt
waren aangevoerd: 190 Koeien ’lOO a 230, 237 Kalveren ’lB a 50, 315 Schapen ’l3 a 24, 164 Lammeren
20 Biggen ’7 a 14.
al3, 390 Varkenß ’25 a'
’lOStieren
4
’75 a 135,
Paarden
a—.
8 Juli. Heden besteedde men voor
nucbteren Kalveren
—. a —.
Friesche Graskalveren —.
a —.—, Melkschapen —. a —.—,
gusto idem ’l6. a 20.—, vette idem ’2O. a 24.—,
Lammeren f 4.— a B.—, Koeien
a
Varkens
’l5 a 30, Geiten ’5. a 15.—; vette Kalveron 50 a
55— cta., dito Kooien 45— a 50— ets., dito Varkens
36— a 40— ets. por Kg.; Huiden: Lammeren/-.
a -.—, Schapen ’0.70 a -.
Kalveren ’1.50 a 2.—,
allen per stuk. Koe 16— a
ets. per % Kg.;
Wol f 0.22% a 0.27^ per Kg.; Kipeieren ’3.50 a
4.— per 100 stuka.
Oosterwolde, 8 Juli. JRogge ’-.— a -.—, Boekweit: Zand- ’-. a -.
Veen- ’-. a -.—. Eieren
per 100 st.; Honig ’—.— a —.— da
a3.
’2.75—
50 Kg. Drentsche Schapenvellen’-. a-.—, Friescha
dito
a 1.25, Kalfsvellen ’-.— a
Wol

’

’

——

—

’—

—

’— —
—
’—

—

—

—
—

’!.—
ets. per Kg.

a

’

Zevenwouden, 4 Juli. De handel in 'de besta
Paardon blijft opgewekt, zg wordon duur betaald.
Ook in tweede soort meer handel door vraag nsar
het buitenland, mot name naar Frankrijk. De besto
soorten worden betaald met ’450 a 550. 2e soort’2so a 400, 3e soort ’l5O a 200, driejarige Hongston
’3OO a 400, Hitten eu Kiddeu ’lOO a 200.o.ss—per
Heerenveen, 6 Juii. Eieren ’0.50 a
20
stuks. Aardappelen Klei ’3.50 a 4. Zand ’-.— a
-. per Hl., Schapenvellen ’-. a -.—, Kalfsvellen
’1.55 a 2.—. Nuchtere Kalveron ’7.— n. 9.—.
G-orredijl£, 8 Juli. De Houtprgzenzjjn hier thans
als volgt: Eikenbosjes ’1.30 a 1.60, Bakkerstakken
’1.20 a i.40, Bezemrgs ’9— a 10.—, Berkentakkon
alles per 100 bos; Berken mosselhout
’1.50 aa 1.70,
0.75, middel weekhout ’1.40 a 1.50, Eiken
’0.70
Geldershout ’3.50 a 4.—, Eiken mosselhout ’1.25 a
1.50. Eikon middelhout ’1.70 a 1.90, alles per"l000.
Winschoten, 9 Juli. De prgzen der vette
Varkens voor do exportslacbtei'ijen zgn als volgt: bii
een gewicht vau 40—80 Kg. 40 et., van 81—120 Kg.
41 ot., vun 121—140 Kg. 43 et., vau 141—200 Kg. 44
a 45 ot., vette Kalveren 40 a 42 et. per Kg.
Oldambt, 9 Juli. Kipeieren ’0 55 a 0 60, Eond’o.7o a 0.75 per stijg (20 stuks). Aardappelen Champignons ’-.— a -.—, Turken ’-.— a -. —, Jammen
’-■ a -.—, Graafjes ’2.40 a 2.60, Magnum Bonums
’-. a -.—, Fransohe ’-. a -.— per Hl. Vroegrijpe Pootaardappelen ’-.— a -.—, laatr'gpe dito

—

—

——

’-"—

—

<"" -"—"

Wehe (Gr.), 4 Juli. Op de Paardonmarkt stonden,
ruim 150 atuka aan de lgn. Sleshts enkaio Luxepaarden waren aangevoerd, lo aoort Werkpaarden golden
’250 a 350, 2e soort ’lOO a 250, oude Paardon ’OO a
100, 2-javi «o Paarden ’2OO a 250. Handol levendig.
Be Wijk, 9 Juli. Eiksnkleinhout ’1.65 a 3.75.
Be-ikenuiidJeahout ’1.45 a 1.55, Herkenleverantiehout
’3.40 a 3 50, Eiken dito
alles per ICOO stuks,
Berkenknuppelbossen ’2.30 'a 2.50, Eiketokken ’1.45
a 1.55, Uerketakken ’1.60 a 1.75, Elzetakken ’l.lO o
1.15. alles 100 atuks.
Vries, 8 Juli. Magere Varkens ’2O a 34,draehtigo
’36 a 47, oude ’23 a 36, Loopvarkena ’lB a 25,
Zeugmotten ’32 a 43 per stuk, jonge Biggen ’1 15
a 1.20 per week. Handel vrg vlug tegen flinke prgzon,
Beilen, 8 Juli. Op de heden gehouden weekmarkt waren aanvoer en prgzen als volgt: 35
Koeien ’32.— a 170.—, 2 Stieren ’4l.— a —.—,
Kalveren ’8 a 22, 455 Varkena ’s.— a 55.—, 3 Fr.
Schapen
9.— a 15.—,
id. Lammeren
a
,
Drentsche Sohapen /"-. a —. 3 Geiten
-"
’?"— a
Bokken ’—. a —.—,
nuchtere
Kalveren f— .— a —.— per stuk; vette Varkens 41
a 42— cta., export 38— a
ets. per Kg. ruw;
Eieren: Kip- ’2.50 a -.—, Eend ’-.— a -.— de 100.
a
et., Honig
Wol
a
ot. per Kg., Aardappelen ’-.— a -.—, Rogge ’-.— a per Hl.
Handel willig.

—

’—

— —

—

——
— — -

—
—
— —

Mevrouw Falk was moe, zij ging naar I reikte zij hem de hand en zag hem aan met op hetzelfde
oogenblik opende zij die weer
hare slaapkamer nog voordat de laatste gasten een liefdevollen, bijna deemoedigen blik, dien heel behoedzaam.
Neen, weg met al dien ouden
vertrokken waren. Onderweg trof zij Ebba hij nog niet van haar kende. Lang hield hij de onzin;
zij
schaamde
zich
hem te laten
alleen in de eetkamer. Weer had zij bekleine hand in de zijne; toen liet hij die met merken, dat zij daar stond niet,
om naar zijn voetzijn leven lang.
grepen, dat er iets voorgevallen was tusschen een zucht los en zei glimlachend: Vaarwel!" stappen te
Eindelijk hief zij glimlachend het hoofd op. Ebba en Bent Ovesen : die beiden hadden er
Zij begon de kaarsen uit te blazen van de terde zij. luisteren. „Goeden nacht!" fluismoet je wel van mij denken?"
zoo gelukkig uitgezien in het laatste uur. Zij kandelaars, maar vóór zij nog aan de zesde
fWat
„Ben je daar nog?" Zijne stem klonk zoo
„Wat ik denk, Ebba?"
hij hield nog strekte de beide handen naar Ebba uit en was gekomen, keerde zij zich om en liep blij.
Toen ging hij een schrede naar boven,
„weet je dat niet ?" zeide : „Nu, mijn kind ?"
Uaar beide handen vast
hem na.
maar
keerde zich weer zuchtend om.
Zij zag blozend in zijn ernstig gezicht. „Ik
Ebba sloeg de armen om haar moeders
In de vestibule stond haar groom en balangoeden nacht, ga nu heen, mijn schat;
„Nu,
ienk, dat je waard bentom voor je testerven, hals. „Nu zal u zien, moeder, dat ik een goed ceerde, onopgemerkt door Bent Ovesen, met er kon eens
iemand
Wat was
maar dat heb je zeker niet graag, is het wel?" mensch wordt/ Toen liep ze heen.
de veer op den neus. „Maar jongen, nog op hij zorgzaam voor voorbij komen."
Zij
haar.
lachte.
nu ga
„Ja
Stralend van geluk en schoonheid gaf zij dezen tijd van den nacht." Zij lachte ; de groom ik." Toen
„Neen, ik heb het liefst, dat joblijft leven.*
snel
naar
liep
hij
beneden.
boog
zich over hem met onbeschrijflijk den laatsten gasten de hand tot afscheid. trok zich snel in de eetkamer terug.
Zij
Zij hoorde de voordeur kraken. Toen die
liefdevollen glimlach. Hij kuste hare handen Luchtig en pikant beantwoordde zij de comBent Ovesen had zijn overjasaangetrokken. gesloten
werd, werd alles stil.
weer en weer.
plimentjes en schertsende woordjes, terwijl Er was een gespannen, half-weemoedige uitBehoedzaam,
een sonde, die peilt, steeg
„Maar weet je wel, dat ik zonder jou niet zij vroolijk en vrij ieder afzonderlijk een drukking op zijn gezicht. Zij stamelde, ze een pianissimo als
„goede
nacht" naar haar op
kan leven ? En wat zal je moeder zeggen 't" schuimend glas champagne in den vorm van wou maar even... toen stond zij bij hem en en als een
gouden
verwarmende
zonnestraal
„Ga dat eens hooren," zeide Ebba met een bon-mot tot afscheid schonk. „Zij is ver- legde de beide armen om zijn hals. Hij trok breidde haar „Goede nacht,
lieveling"
mijn
haar ouden overmoed, en liep hard van hem bazend !" zeide men, zoodra men in de vesti- haar tot zich en droeg haar bijna, en het zich als eene
hem,
belooning
daarvoor
uit
over
weg naar haar eigen Jkamer.
bule was.
regende kussen op heur haar, hare oogen, die daar beneden stond.
Op het laatst bleven hij en zij alleen achharen mond, haar schouder, terwijl hij zeide:
Later op den avond zeiden velen: „Ja, nu ter, zij hadden zoo vaak met elkaar gedanst, ff De mijne, de mijne, je bent van mij, o, enToen sloegen de beide deuren dicht;
dezen koer was het ernst.
kan je toch goed zien dat het portret uit- hij had haar zoo ridderlijk geleid, zoo diep Ebba I Wees niet boos, maar ik kan niet verstekend lijkt. Vreemd, toen ik het eerst zag, voor haar gebogen, nu stond hij weer buigend standig zijn
scheen mij de gelijkenis lang zoo sprekend voor haar.
Toen duwde zij hem zachtjes op de donniet. Ofschoon, Ebba is toch altijd iets mooier."
Verlegen als een veertienjarig Bchoolmeisje kere trap en sloot de deur met een ruk. maar

|

— —

—
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HET NIEUWS VAN DEN DAGfVAïT DONDERDAG 11 JULI

ENSCHEDE.
t 0

JU,

Bj"

Enschedé,

'

"

Sr* vau,
Hm

J^^^/^SO

mgnen.

Expeditiefeantoor.

AdverteiitiSiT
ietffir^J?"?
9*5.
ieaerei regel

Jongste Bediende gevraagd
voor Schrijf- on Loopwerk.
Br.
lett. P TJ 334, N. vjd Dag.
I?en Vader zag gaarne zijn
11* Zoon als LJSERLING- geplaatst op eon Effecten- of
Tabakskantoor, oud 14 jaar.
Pr. br., lett. T IJ 337, N.v.d.D.

161'8reKels

meer So Cont.

tiënhp^dlghei-ds-Adverten-

v^l

n plï>s< zonder ra
bat
"at yoorv?
tussohenpersonen.

I.Voor

d« fijne tafel:

Efl

VEEKT's

1
jjy"«^^gm^Bia^ia-M-_ff^
i

de heerlijkste
C J_iocolaad.

Boekhouden.

(mt-, tTE3
,

BRUGGEN, Amsterd.
Boekhouden, 81. O.

■trnL
'
-J^P^ktus

op aanvrage.

Banketbakkers.
11.11.
P.
Een 3e

verplaatst. Adres:
Confiseur-CuisiS. DE KOE
zioh

ord e,n »1» Agent, voor
J!TV°

s.old

een

vm \

breven, met opgaaf

"GEVRAAGD,

J 403 NieUl"s

van den Dag

een Fabriekskantoor, een
JONGSTE BEDIENDE, om dadelgk
in dieust te treden.
lett. JF JN 394, ff. v/d Dag.
Br.

'

op

8 loou wor(lt ccl»
KOETSTWt» ho°
Se"»ae<l om onmid-

idellHk 'hiA-

** "ieuitstak
rr^ll
B*f

AUeen
reèds St-tetreden'n

eerste
*«a

Kalverstraat

een oienst al<»

lör Beweeat
k eudü

♦

eu

Fijne Vleesohwaren en

Comestibles.
flinke Tweede
Gevraagd

(1432)

H.H. Slagers!

Bediende.

c *at-Hotaris

In alle Steden Agenten gevoor den Verkoop van
Kuwo Tabak.
Br.
lett. E J 324, ff. vjd D.
vraagd

pvraagil.
ndorpinZ^

!«dvraa_^r
Candidaat tw -

Firma B. ESSiNK Jr.,

tabakT

!UOE,eJ»i( «evraagd

dass vrK

een

130 Utreohtsohestraat.

Ildß^io
K--!? gerskneoht, Zon-

eon

162,

zoekt ecu JONGEN, om in het
Bontvak opgeleid te worden,

vooïzien.
komen in n
& ZOON S S' ?■ v- STOCKUM
B°<*h., 's-Grav 9nhage.

*'

gaarne

nier, Edam.

I

r-

zag

Bediende,

kunnen dege?eJ. Salaris
kwenen aanïe.

liike

d"

ongehuwd

Door buitengewone omstandigheden nog gevr., 1 Aug.,

P.u„ mod.

f

/gezocht voor oene Dame, 40 jaar,

\X gemakkelijke

voor Heer en Dame
zonder Kinderen, omtrek Abattoir.
Br. fr. met prijsopgave, lett. H,
b/d 3kh. M. M. OLIVIER, Kokin 70.

gevraagd

To Apeldoorn wordt 1 Augustus

KEUKENMEID,

zioh in de Huish. en de Taal te
bekwamen. Nadere inliobt. verstrekt Frau GERTRÜDHOLZ,geb.
Feeiin v. Issendoefß', Vüla Tanga,
Schanze bjj Detmold.

Bij

Keukenmeid,
br.,

voor Buiten. Fr.
onder
No. 259, aan de Boekhand. H. B.
BREIJER & ZOON, Arnhem.(1472)

(1431)

ilfier

Biet 1 Augustuß gevraagd eene
bekwame
(1473)

de Holl. Taal te bekwamfl n Brieven onder S 33247, «au
JOHN F. JONES & Co.,3lbis Fbg.

gevraagd eene

(1474)

Moutmartrè,

Derde Meid,
kunnende Tafeldienen enz.,

P. G.
Fr. br., onder No. 265, n/d Boekh*
H. B. BREIJER & ZOON, Arnhem.
als Meisje-alleen,
Gevraagd
tegen 1 Aug., B. W., in klein

191,

Sk—wm.
Van de- fe.
§§
§H zelfde

bekomen.'

' ccWdei^hi;
"au
berken drant Pn ""-onder
r,estinff'Kinderen,
Voor ÏTnf^f 6li
pende
Tuinwerk, kunErie tio?^~,d0- Adl'eß
vori

ml?

geb. ’0.90. Alom to
Prijs ing.
Uitgaven van W. HILAEIUS Wzsr., Almelo. (0Ü65)

liii mmii

-D»!/.
-^Ü^
E

Arts te Amsterdam vra'jgt
een uepensionneerd Sergeantli
Ziekenoppasser.v. d. Kou. Ned.
Marine, teu einde overdag verschillende gemakkelijke bezigheden te
verrichten. Salaris voorloopig / 5
per week. Br. fr. onder lett. A B,
Boekh.,
aan P. VAN

ÏTlen

(1457)

e^k. algem. ontw., 4
leemde t.iUlze'
:Buite !and " , mao!»«C lang in
"MIIÜI, ;" St van administra*_! 6Bfu
.aard ook
eh 1
Ï!_

Jongm., E. K„ 29

Bo9 d
D

dele-

j;i
of

Heerengracht

ge-

p\te.

assoeieeren in Handie l^Üzen
»M
en wil daarin,
I",^ zuu
a/
fourn
(
P 390, W. v. d D.

Vuit.rst
Cta^-ak>
??o
tt
-C-°^
r^J^'jett^H

281, Amsterdam.

Gevraagd een Geroutineerd
Assistent, Gehuwd en van den
gewoon aan nette Beceptuur,
tegen geuot van 'vrije Woning en
nader overeen te komen salaris.

P.

ltt.HET 350. N. vjdD. (1470)

ch*erobe a la
Ontembie,
et 15

m staat
«elieei^^te.ur,
ttnöig te kunnen
fst,
berken
als Chef of Voorto,Z fi
te treden.
ö.«J
ng op
g&oatorad
v*n lagedruk,
Sjoo__?_?
bll*
*ö
waterverwar-

(13

Haye, pour Sepauprès de 2 fillettes
ans) une jeune InstitUfrangaiae ou de la suisse

tl'ice
fratiQaiso,E. P., ohiétienne déoisive,
pouvant enseiguer outre sa langue,
I'Anglais et I'Allemand. Lettres affr.

sous init. A, au Libraire BOULa Haye.

Hir,.,_,v,i

OD ,; aa?leS vereisehte.
!t°t hpiJJanouderdom, waar

en Stoffen.
Mantels
of
wordeu
15

iwerkzaam «eweest,

1 Sept.
Aug.
gevraagd, twee flinke R. K. Jufvoor den verkoop van
bovengenoemd Vak. Alleen zq komen in aanmerking die grondig
en van goede
op de hoogte
referentiè'u zijn voorzion. Br.

Tegen

COMPAGMÖN

kUnif^n aHgdu'

''adolijk over 4 Mille
in een «oed
«aaude o ChikkeD' örossierzaak
,fnsuum
ulhier
voor groote uitbreiiö'ng v»fK

ïsumt

onder lotters H A, Boekh. van J. J.
Arnhem.
VAN

°

1B- Gegarandeerd mini?rVoor
:pr. Wfi;l
elk Vennoot fi.2o
Adv-R, " Btlev- ond. lett. PZ, Alg.

tlaL

Agentessen gevraagd.
de Verkoop

;^^S Y35 MEERKOTTKE'
t

Aan Dames wordt
aangeboden van verpakte Theesoorten, tegen goede verdienste.
van prima
Uitsluitend levering
qualiteiten.Indien gewenscht worden door de firma de pakjes Thee
overal bezorgd.

Aankomende

Kantoorbediende.
een

v

kel z°a^

Magazijn-Kantoor-Wiu-

Bevrnt

,Tav Eotogrnfia-Artikelen
lei? net bur«er JonSu kend met Kantoor-

'l6°ft'rd-ï
'’2OO m T

Br.

.en' Soede

aanvankelijk salaris
met

'*van
'

bekwaamheden

Centr.
Adv , nz.-; onder lett. V D,NÜNES,
K*-Z v ureau MAK232, Amsterdam.
ß f

■^CJ^oorburgwal
ft

.

"lontimenseh,

werkzaam op

Handelshuis hier
/iBroot
zoa z"n avonduren

* Sr eze,:
'
zien door het vern
of MagaKaïtoorfeWer£
fr fkzaamheden.
*" lett JMJ R 331, S. v. d.D

v

08
o°ti>>.

"*""

k

lett. H JM 327, N.

v. d. D.

zoekt een nette BETREKKING
(intern). Op goede behandeling zal
meer gelet woi-den dan op salaris.
lett. L P 330, N v d D.
Br.

Vei'hooBing. Brieven
'Vet OaelHlcllng

B*iz

1

I

voor 3 personen en liefst b_j Particulieren. JFranco brieven, met
opgave van prijs en volledig!» beschrijving, onder lett. Z JE 365,
Nieuws van den Dag.

,

In het Stedelijk Ziekenhuis
te SCHIEDAM kan een

beschaafde Juffrouw
geplaatst
voor de
Huishouding

worden. Zich persoonlijk te vervoegen bjj de Adj. Directrice, tus(1169)
sohen 2 en 4 uur.

eevr.

1 Aug. eeneflinke Dienstbode, li. K., eenigsz. bek. m. d.
Keukeu. Zoud. g. g. onn. z.a. t.m.,
persoonl. van 12 tot 2 of'sav. na 7
nnr, Heerengr. 212 b/d Hartenstr.
eenvoudig Burgermeisje
Eengevraagd,
in ecu Holl. Burtehuis.
gergeziu. goed

SLUITKR, 4 Southstreet
Eastbourne, England.
Mej.

een Meisje voor halve dagen, om
direot in dienst te treden. Aanbieding in persoon O. Hoogstraat 6,
tussohen 2—4, Amßterdam.

Vast,
Toor
of
wor
Hooi
l
i
o
l
D
a.
1
eene
Werkb.
z.

tegen

p.

in een klein, deftig
oen bekwame Keukenmeid, die zelfstandig kan Koken.
Alleon zij, die van goede getuigen
zyn voorzien, komen iv aanmerking. Loon naar bekwaamheid.
Adres b« de Boekh. DE HEUS
&
te Zeist, latt. IJ.

Verkoopsters.
Verkoopsters

Zeerbekwame

vertrouwd met moderne talon, vinden tegen hoog salaris plaatsing
(intern of extern), in ecu der eerste

Modemagazijneiivau's-Gravonhage.
Adv.Br. fr., onder No. 1074, a/h Haag.
Bureau ran J.
Deu

Tweedehands,

Brieven
bij

omgeving

van

1.50of f 2per persoon en per dag.
Br. fr., lett. O TJ 356, N. v. d. D.

Oud-Hollandsche
Gevraagd
Zonnewijzer, met Steenen
Voetstuk, voor .Park; niet te klein.
Opgaaf van afmetingen en omschrijving ouder lett. S bii den Boekh.
J. M. W.
Zwolle. (1377)

-^en KOed beklante
B.ÜUr: Broodbakkerij
met Kruidenierswinkel. (1402)
Te bevragen bij J. H. BEGEEB,
te Stolwükersluis, bjj Gouda.

TH
Ifi

-Fr^br.,

Te Huur gevraagd
op

netten drukken etand, iv 't oentrum der
een vrij Bovenhuis of zeer ruim iste Bovenhuis, Huurprijs ongeveer 400.
f
329, N- *■ d- D' tlz_ lett" K

Tuin,

Heeren-Rijwiel.Koop

Door

orostandighedeu te

| v oed beklante Sigarenwinkel,
VJT drukst gedeelte oude stad, ter
Overn. aangeb., kleine Woning.

Spotprijs
1000.—.
Fr. br., lett. D H 323, JV. v. d.D.

’

20 ;

eefl
die

’ ’

Kleine DfIOGETZAAK,
voor
vatbaar is,

ij

in

roze,

9
£

’

f|

j|
Franoo stalen en eend. bovenf 10. H
Paul Siemer & Cie., Arnh. |

Zeer billijke prijzen.

NOORDHOFF & Co.

Damrak

69.

HUWELIJK.

net Heer, O. I. Ambtenaar
26 jaar oud, zoekt eeue
besohaafde Dame, om bg wederz.
goedvinden een Huwelijk aan te

Een

met

gaan; zg, die over eenig Kapitaal
kunnen beschikken, genieten de
voorkeur. Br. met portret, 'twelk
teruggezonden wordt, onder letter
D E 254 N. v. d. Dag.

tijd

volgens

nieuwe methode gron-

dig onderricht worden, zoodat zg
nog voor bet a.s. Seizoen ecu betrokking ala Modiste kunueu
(1486)
aanvaarden.
Begin van den Nieuwen
Cursus 15 Jnli.

Leidsehekade 68.

uitbreiding

in een der Israölietieche

TE KOOP aangeb.:

MJARMEREJC* SCHOORwva

namiddags to

19 Juli e.k., des
eón

uur, zal
het
Hotel Dik, te Nieuw-Buineninworden aanbesteed:

—.1.

—
Kennismaking.
-

i

■-■

■ ■-

«i.

Jong Arts, van goede Fauiiliei
met drukke praktijk, wenscht kennismaking met gefortuneerde
Jonge Dame. JDisoretieten zeerste
verzocht en verzekerd.
(1497)

Br. fr., lett. J B 397, N. vjd O

Huwelijk.

Naaimachine, s^ Tpryl

33e Groote llaarlemsrlw

PAAKDENLOTEKU.

Hoofdprijzen 5 Kijtuigon mot 2of
1 paard bespannen, verder fraaie
Koets- on Werkpaarden enz., enz.
Loten zijn i. ’l.lO per stnk en
10 voor ’lO.—, na inzending v:_n
postwissel te bekomen b/d Boekh
VERMANDE
Hoorn. (952)
Wij zenden berioht van winst.

tOelioorbii sjes

THöNE
±aolsi!'
Co.), to Amsterdam.
Bestek en teekeningen zön kf 92
f
per stel verkrijgbaar:
te Groningen aan het
Depot
den Aanbesteder, Gedempte van
Zuiderdiep No. 297;
in het Hotel
€ Nieuw-Buinen
en

°

J» Amsterdam
te

ten

kantore vau
"
W.
WeesperzüdeLANGUOUT Gzn

don ondergeteekende

22 Van Swindendwarsstr. No. 22.

Amsterdam, Juli isoi

62.

JïStiterf
c/"*«*-

DA-M, hoek Vischsteeg

Prachtige Meikersen.
JOH. VAN ELDIK, Boomgaard

A. Daniels, Wagoningen, verz.
franoo een mandje br". 5 kilo, na
ontv. van postw. k f 1.15.
(1475)
LIJDERS worDIABETES
den beleefd verzocht Ir n
adres op te
gevon.

Br.

terrein

aan het Zuiderdieu
P te
INieuw-Buinen,
?
an
ïïeer A- JHAKirppo?"B
lanI dea
HAKKEL, (voorheen
J. H.

voorhardhoorendheid
in 't dragen
JULIUS ADLER,

onzichtbaar

van een GlasH?«v_i?i
li7eil
labnek
op een

f 10°. enz- enz.
-*es °°t stuksgewijze en

An
_■__
te
zien

Fiets-Blouse

geruit

op

Br. fro. met opg. v. prijs, onder
lett. Z C 319, W. Vld Dag. (1.94)

Aanbesteding.
°P Vrijdag

i

’’

’

2 95.

met

p

of

wit

gevr.

STEENMAÏÏTELS.
Br.
lett. JN T 355, N. v. d. D.

de volgende prima Meubelen uit
??? Inboedel van Movr.BAARTVan Swindendwarsstr. 22 :
e"'g Salon- Ameublement, ge- I
I

Sulonkarpet f 25;
i eiken Bank, 6 Stoelen en 2
"cauteuils met rood leer voor

gestreept

kl. Huisje MOBE-CU&SUS.
of gedeelte Huisje met
Nov.
Dames, die het Hoedenvak willen
Tuintje;
of bij een dorp.
leeren, kunnen in zeer korten

of eerder

2

over te inu
Alai
zeldzaam goedkoop
Spiegel

g|

l'blauw of lila's, geruit of gestreept peroai 1.25.
Fiets-JPantalon in blauw,
zwart, grijs en beige Cheviot

2130)

wUkrh^°

dito

IS

blauw
flanel

Apeldoorn.

Irompenburgh", 's-Graveland.

Hoeve de Paarl.

en
pendule
traai en soliedCandelabres /

Fiets-Blouse

doorn. Br. Fr„ ouder lett. E 515,
Bookhand. PULL TEE

Beverwijk.

50 ;
38;

9

-^fer £-fo £ | i
1

met
gelegen,
20 min. afstand vau Apel-

te Koop, Teef, oud 20 maanden,
langharig. J. W. KAISEB, De

Aangeb. ruime Zitk. en 2 SlaapT?mï?srß- Br- ir- ö 3°3. Pirma

<J

"

«,-^.g

Extra solide

St. Bernard

Pension —°Beverwijk.

neet complect, voor
traai gebeeldhouwd Buffet

m
H

fl

Uit de hand fe Koop: SCHOOLKOUSEN
Een lief
net Huisje
iv alle grootten.

eersten

Gelegenheid tot PENSION of
een beseh. ïamilio.
tott. E M 393, „IV. vjdD.

prachtig

Vl\l\l}

's GRAVENHAGE t e
Koop, 10 groote en
kleine Kamers, Serre,
enz. Te bevragen: FALKENBÜBG & Cos Bur.
voor Bouwkunde, Handel en Verzekering, Dennenweg 64, 's-Gravenh.

KAMEBS b«

.

[f
*
■

den Boekhandel J. M. W.
(1376)
WAANDERS, Zwolle.

iönÉs
iet TÏ,
op
stand te

Conservatorium.
Teekensehool.

ANTONIJSEN,

sterke, eenvoudige
of Ziekenwagen,
voor verlamd Meisje.
onder letters E E,

- BH

o

Bffe. «
ft tt
«" r:
-o
o a
3 .Ja
H)_ tó "oo■>
» ü ,3
T S *"->
-FRI i

ft

wegena vertrek
TE
naar het Buitenland, gelegen
Jonge Man, 31 jaar, net uiterlijk,
op een goeden stand in een goede Familie,
wenscht serieuto
der Hoofdsteden van Z.-H. kennismaking met gefortuneerde
Aan deze zaak is verbonden Jonge Dame of Weduwe, van
een goed rendeerend Adverongeveer
leeftjjd, tea
tentieblad (wekel.) en tevens einde een denzelflen
Huweljjk aan te gnan.
vaste werken.
(1489,1
Br. lett.K S 398, N. v. d.D. (1493)
lett. IJ B 318, N. v. d.D.
Br.
r
e
o
Ceintuurbaan 21 Huis. (1--.75)

Te Koop of te Huur een
ordelrijtje te EiJsIïANKETBAKKËBÏjT Koifi >/?HaaS.
bevattende
' Huis,
B. z. a. tegen 1 of 15 Aug. eone »iia,_? Ul?' Stalleu. Tuin, Boomreeds bii aooiland,
Winkeljuffrouw, P.
enz. To bezichtigen en
het vak werkzaam geweest zjjnde. re
bevragen Geestbrugweg O 182,
Goede inf. staan haar ten dienste. tejitjwijk.
(1384)
Br. fr. lett. A
b/d Boekb. P.
HENDEIKS, Vjjzelstr. 90, Amst;
te Zeist, tegen 1 of J}s

eevraagd
Augustus,

eevraagd
Eolstoel

'JJJJJ

ffsTsÏY^ '"o

(1337)

DRUKKERIJ

gevraagd voor
Heer en Dame, in de
PENSION
Arnhem of De Steeg, a

Aug.

of voor Meid-Alleen.
Goede getuigeD. Br. tr. letter A,
Boekh. H. JM. HEEK, Maarssen.

meid

in eon der NoorHoofdsteden, prima stand,
oude zaak. Koopsom, met flinko
Behuizing en Tuin, f 40,000.
Fr. br., lett. U M 85, N.v. d. D.
delijke

Vld Dag.

Fr. br., lett. B JF 321, JN. v. d. D.

Bekendheid met Duitsoh vereischte.
Br. fr., lett. L T 390, N. v. d. D.

Gevraagd

Stalhouderij te Koop,

per-

’

KOOPJES.

wegens sterfgeval,

van omzet of verdienste en den

gevr. voor drie
d., omtrek
il
1.50
Pension
Haarlem, Baarn of omstreken.

op Ai-ontuur-Kantoor, eeneJonge
Dame, goede hand schrijvende.

M O D E S.

Jheel of gedeeltelijk.
Br.
lett. W 2294, N. v. d. Dag.

franoo met prijsopgave,

sonen,

op alle stalen geven wij thans, |j
op alle zwarto en gekleurde, n
witte en blouse-zjjde, alle Bj
katoentjos en piqucs.

Gein-Hikte LISJfEïf
KAST en een SAIONAM JEU KI, JE31 JENT, ge-

Huurprijs van het Huis, onder
1. tt. P Alg. Adv.-Bur. VV. MEEEIleorengraoht 335.(1:79)

Kamer metSlaaplemand
kamer en Pension.
Brieven
lett. J JN 328. N.

Vijftien procent 15 % ta

wyken. Aanbiedingen met opgave

MsWl^erort: ’Huishoudschool.

Een net Meisje, bekend met
Maohiennaaien, kan direct geplaatst worden. Salaris naar bekwaamheid. Ook gelegenheid tot
plaatsing van een JLeerlinglett. C G 322, N. vjd Dag.
Br.

TB KOOP gevraagd:

liefat

vraagt

>»et franco
°P«aaf van leeftijd en

:

1

Het ontstaan, het voorkomen en de genezing der Vrouwenziektenvan alle leeftijden

Een Zaak in Kruideniers- en

kunnende
Ean
beschikken over
2000 a 2500,
vraagt ter overname

in de onmiddellpke nab'gheid der
bossohen, voor circa zeven dagen,

N. v. d. D. (H56)

»6t«igen

Parijs.

Rust en Herstelling.

Grutterswaren, mooien stand.
Br.
lett. VIJ 293, N. v. d. Dag.

ecu
Heeren-Rijwiel, sleohts
enkelo malen bereden.
(1235)
Adres: 2e Jan Steenstraat 53n.

P. G.,
in een kl., besohaafd gezin, nabijde
flink Huis met Tuin in
bewonende,
heid vanversoh.scholenInwoning
tot
gelegenheid
bestaat
van eenige Jonge Meisjes of Kinuitderen. Goede aanbevelingen,
billijke cond.
verzorging,
stekende
Br. motto „Internaat," N. v. d. D.

Q

i-

Buitenland

ROSENBURGp

APELDOORN. (1476)
Gunstig aanbevolen voor

I

TE KOOP:

Protestantsche

noodhulp of vast,
JFr.
br., onder No. 262, aau de Boekh.
H. B. BREIJER & ZOON, Arnhem.

's avonds na 7 uur.

inop 't

het punt zich als
geboren en
Dokter in Holland to vestigen,
wensoht gedurende 1 of 2 maanden
Familie
bij een
(bij voorkeur Uoininé) iv te wonen,
(iv de nabijheid der zee) om zich in

Werk-Linnenmeid,
voor
P. G.

gezin. Adres le Helmersstraat

(1227)

een Officier te Breda bestaat
gelegenheid tot opname vau
één of twee schoolgaande Jongens
op Studie verof Meisjes. Toezicht
zekerd. Br. let"-. M H, a/d Boekh.
P B. NIEUWENHUIJS, Breda.

gevraagd eene

Met 1 Augustus
bekwame

gelegenh.

deftige
bij

bezigheden, naaien, mazen en verdie eenige jaren
stellen. Alleen
als zoodanig werkzaam waren en
in bezit zgu van goede getuigen,
komen in aanmerking. Fro. briov.
onder lett. E 509, Boekh. PULL
TER
(1467)
aldaar.

P.

Dame, van

jonge Holl.
familio. wordt
Een
aangeb.
een Duitsohe

P. G., bekend met alle huishoud,

Huize

(1059)

(Geen tussohenpersonen)

Gemeub. Zit- en Slaapkamer

gevraagd eene

Met 15 Juli
bekwame

zenuwpatiënte,

vrije Zit- en Slaapkamer met
Pension en eeuig toezicht, in een
gezin zonder kleine kinderen, op ,
een kleine plaats in Gelderland of
letter
Overijssel. Brieven
bg de Boekhs. GEBRs. VAN
Haarlem.

die goed
Keukenmeid, Pkookt en netjes werkt. Adres: Swee(1481)
linckstraat 76, Den Haag.

De Vierde druk van HET SEKSUEELE
LEVEN DER VROUW dr.Dr. ANNA FISCHERDüCKJELJMANN, vermeerderd met een nieuw

,n d0
PraktÖl< eu
*ea»«udê
ai^
"lnstenß
2 uren, na
Volbra-ht
*>a
Notari"
fatoor
ten
' °Pla"dezelf
a!an?*
?r- «et ol^i Adr,es met fra°e°

Wed. W. H. GöRLACH—HUISMAN, Sohelpweg 159a, Wijk a/Zee.

"

een Kenken-Werkmei
d.
Koken on
werken.

met 1 of 15 Aug., tegen
Gevraagd
goed loon, eene eenvoudige

gevraagd, tegon 1 Aug. a.s., een
V! Bouwkundig OpzichterTeekenaar, zelfstandig kunnende
werken. Salaris /60 per maand.
Brieven lett.
aan het Centraal
Adv.-Bureau vau G. BRUGGEMAN, te Enschede.

; Kinder-Penslon,

neet", Voorstraat 387, Dordrecht.

en gehool bekend mot particulier
werk, P.
middelbaren leeftijd.

Zonder goede getuigen onnoodig
zich aan te melden.
Br.
lett. D L 392, ff. v. d. D.

IinnriclitlDiL voor Dndërwfls"

MODISTE.

Gevraagd eene flinke JEerste I
Modiste (Hoeden), die geheel zelfstandig kan werken. Adres „Mag-

Boekbinder,

bekend met Pers en Sneêvergulden

(9093) j

onbetwistbaar

TE HUUR

een ond. Bovenhuis, in de Terhaarstr., b/d Bilderdijkstr. No. 18,
voor /19 p. m., bev.: een Vooren kl. Kamertje, 2 Alc. Achter- "
kamer, Keuken en Veranda. Te
bevragen, Westerstraat 42 huis.

(9963

goed k.
netjes
Muts dragen vereischte. Loon naar
bekw. Br. fr 0., lett. J 81, a/h Alg.
Adv.-Bur. KRUISMAN &
Amst.

Gevraagd een bekwaam

iïccoiicenireerde
.(,toekje9)

*"«__
7
is

kost f65.—. Vr. Prosp.

Tüleph. No. 1689,
Amsterdam. '
H.A.Vertegenwoordiging
VAN NAHUIJS, voor
Nederland en Belgische

«Waar des avonds onmiddellijk
na
Trein 8"55 A
'?°n d9? *owon" "bonnep. 3 maanden.

3

AHTÏÏRACITKOLEN Contr ölekasFmedilGunther, f
PRIMA grootten;
Enöros (per waggon).
in alle
Fabr. te Zutphen,

Speciale soorteu voor Centrale Verwarming,
Caloiifères enz.
doelmatiger, voordeeliger, gemakkelijker dan Giet Knabbel-Gasookes;

wordt

1901. Ie BLAD.

op

(1446)

lett. E P 255, N. vjd D.

Gelui rrtrinF

Grootboek-Kapitaal, Vruchtge-

bruik, Lijfrente, Grosse Hypothe-

Inschrijvingen, Hypotheek,
billijke rente en conditiën
tebekomenbij dor. Makelaar J.M.

caire

enz.;

v. AMERIJNG-EN, Prinsen-

gracht B4J,^Amsterdam
L
IJ2G99_

xN.-Mallliasiaiïsiër

Mevr. VANZEGGEREN
Spreekuren:

van io tot 2 uur.
Dinsdag en Donderdag N.
Plantageweg JNo. 61, Rotterdam, overige dagen Weesper-

zijde 124, Amsterdam.

(ioé7)

HET NIEUWS VAN DEN DAG
, , .
„___

„,

ib.

VAN DONDEKDAG

I fiM H>
%M Pf Huis' Sezin ontbreken.

In flesschen a f 1.25,

I

RICHTER & Co., ROTTERDAM.

1

——

v

<w,

66hiii3sl1

Adelaars
KOEK en BESCHUIT
heeft gebruikt,
ze immer weer
vraagt

Engros voor Amsterdam en Noord-Holland:
(9576)
GEBR. SAX & Co., O. Z. Achterburgwal 77, Amsterdam.

runnen

en Damastweverij I

1

ra ROBt. CAHLÏER, te ten

Specialiteit in LINNEN cii TAFELGOED.

Levering direct aan Particulieren.

(9044)

Vraag de

TE HÜÜR Mm HET VÖNMLPARJT"
bö Nicolaas Beetsstraat en J. P. Heyestraat

ÏB de Kanaalstraat

de

Ruime Nieuwe HUIZEN met Tuinen ’2l per maand.
„ „ BOVENHUIZEN /15, 16, ’]7 p. maand,
alle bevattende Voorkamer met Balcon, Zijkamer, 2 Alkoven, AchterIramer met Veranda, Keuken en tot kamer ingerichten Zolder. Heziohtiging dagelijks aldaar en te bevragen bö C. BOENDE BMAKER en
H. STRADMEIJER, Kantoor: Korte Marnixkade JNo. 1. (1133)

MEER."

Meters boven de zee, aan de zijde van Interlaken.

BEROEMDSTE ALPEN

— HOOGTE en LUCHT-KUROORT,

GRAND HOTEL „VICTORIA".

I
I

BIERENr "^^^^s

HEINEKEN's

g,c^ r pe,tttr-s§|

6470

Pensionnat
l__<llvoiIo_!
IHÏIAIjIItS.

franpais

pour jeunes fllles.
Vie de familie. Ref. Holl. Mnies.
CLAESEN, 11 rue africaine (prés
Avenue Louise.)
(1336)

TRADE MARK

E.BRndsnu

OUD PAPIEE.
Gebroeders KOSTER,

Leliegracht 28.
Met Adres.
(7946)

üaatschappij
Goedgek. bij Kon. Besl.

„V UUHorUBu

23 Oct. 1897 No. 52.

Maatschappelijk

,

fmmffli) Kapitaal ’lOO,OOO.
Origineel lot k
1.08
voor 33 trekkingen.
Eerste trekking «"nptj, Maandag nn Tnli n »
de VERLOTING ZONDER NIETEN.
JOH O.S.

’

IA ’

"

21,000 Loten, dewelke alle prüzen worden. Prijzen van
_#■
/ÏOOO, ’3OO, 3 van ’250, 2 van ’2OO, fl5O,
/ÏOO, 5 van ’5O, ’3O, 5 van ’2O, 11 van ’l5, 75 van
■"
10, enz., recht gevende op alle vijf klassen der
Beheel origineel Lot kost 1.08,franoo
StaatslnfpniIj, Een
367 üiaatOlUlül
toezending (ingesloten) door geheel Neder1.13, niet reglementen
land na ontvangst postwisßel groot
1.23
9" solied Bebouwd HUIS met drie
JBovénÏlAnïJTIPRn?
F
nUUlUrilliltS
huizen, gelegen te Amsterdam, verhuurd
voor
’7OO 's jaars, en moet alzoo vallen op het nummer waarop de Staatsloten) de
uitkeert. Allo : n nnn+o ___-_.__ ..:-9._.___-_.__l_J

£J fA°£?'

e

’

’

.

’

COfltanteSl l3lCDoiaald.

worden desgewensoht M
Voor verdere bijzonderheden raadplege men het Reglement a. 5 o.
Kantoor: Singel b/d Paleisstraat 289, te Amsterdam, geopend
Tan s morgens 9 tot s avonds 10 uur.
prijken

Directeur, J. JAC. JRÏJOTJEJS.'AAR.

Agenten voor Amsterdam: G.
SigarenwinKel De Huifkar
Nieuwendijk over de Raamskooi j en EUGÈNE CÜARGOIS, Vijzelstraat
46 b/d Heerengracht.
(1426)

IHet

Nederlandsch JËïfeeten- en

VVisseikantoor'" """"■'

b/d
Interoomm. Telephoon No 343
van Heursorders, Aan- en Verkoop van Effecten
Proimeloten, Sluiten prolongatiën en beleeningen. Inwisseling en
van
Uitvoering

Coupons. Koop,en Verhoop van vreemdo Muntspeeiën.
m______________n___■__■.
im_iiinii_iHM_HLj.i.

'.

s|.! -fta
*^^
Kruideniers- en

Bakkers-inventarissen.

Antephélidine, onovertroffen
Haarwassching, per flacon
1.50
Kinadruppels, (China liquida)
van Dr. de Veij, per flacon ’O.BO
Quina la Roche in flacons
a

1.~

Citronade, alom bekend, tot
van Limonade, per

zelfbereiding

pakket

’

’

per flacon

f 0.25

Centraal Apotheek,

Het eersto klasse Nederlandsehe Stoomschip:

Gezagvoerder M. JP. v. j>. EST,
rertrekt 15 Juli 1901, des morgens te 10 uren, en vervolgens den
lsten en 15den van iedere maand een Stoomschip.
Adres brj de Directie of bij do Cargadoors HOYMAN & SCHUURMAN, voor Curacao alleen bjj E. WINDHOUWER.
PAKKETTEN worden ook aangenomen door de firma Van
G«nd & Loos.
(1257)

voor een 50 jaar bestaandenTheehandel. Br. onder B 33, a/h Alg.
Adv.-Bur. RODMA&C0., Amsterd.

Keizer Hero bij den Brand van Home.
Deze Oleographie, een schilderij gelijk, Ib afzonderlijk moer dan
2.50 waard. En dan nog 12 boeken, en dan alles samen voor
f 2.50, 't is nooit gekend.
Verkrijgbaar bij D. BOLLJE, Bazaar van Goedkoope Boeken,
to Eotterdam. Franco na ontvangst van Postwissel ad slechts
2.50, waarop vermeld: Ten JKJate, Van Lennep, Ter Gouw.

JKöniglicher

& stïrWmT
TJhiergarten
(88ö)

unter wener Yerwaltung.
PENSION von Pl. 3,— ab. Prospeete dureh
JOie Jfrue JJPirection.

.

HUIS

"

LEPERE.

AVEIIE JDE I'HIPPODBOJIE

17

Ten einde onze producten te doen kennen en als reclame,
zullen wij franco van alle kosten, zoowel aceiinsrechten als
andere, de volgende proefmaudjes sturen
Wij garandeeren de echtheid en de
beste qualiteit van
onze Wijnen.

wie?

flesschen Chftteau St. Julien,
3
j»
Koode Port extra,
3
Madera extra,
£
Champagne,
,5
3
Muscat Supérieur,
£
Quinquina wijnen extra,
55
24 flesschen voor 30 gulden.
18 flesschen Clmteau St. Julien,
ö
Bourgogne Wijn Pommiird,
55

„
„

6
®

toegezonden.

(117)

"^^^^■■^l^B_M----B_---^^^B------_-_______B_____

■

(6855)

I

Hetgoedkoopsteadresvoor

ÏJzergaas

Linnengaas

(1241)

Wijde Kapehteeg 3,

Amsterdam.
,

Kostscbool,

(9489)

De Directrice,
Moj. J. C. K&YSEJB.

Utrechtsehestraat 121

JJ.ff.ttHDïRHEM
KOFFIE:

. ’

per 5 ona
Santos
0.35
Extra Melange „ „ „ „ 0.40
va „
»
» „0.50
Fnne Preanger „
070
„ 0.80
Dessert Koffie „ „
„ „ „ „ i.THEE:
n
Mangala
per 5 ons / 0.50

£h

JRosa

Extra Molange

„

°

-*

te HEELSUJMJ (bjj Oosterbeek)
(o/d Stoomtram vun Arnhem ovei
Wageningon naar JEhonen ouz.)

Goenoeng

Koo de Pcrt extra,
Witte graves supérieur,
Hochheiiuer (JRijnwijn^,
55
Madeira extra supérieur,
s»
a*»
Champagne JBeguin,
55
50 flesschen voor 40 gulden.
%
Onze expeditiën geschieden franco ten huize, zonder
eenige Hosten voor den afnemer. Betalingen mot 2
% korting op «30 dagen, netto op 90 dagen. Al onze Wijnen
zün
als eclit gegarandeerd. Algemeen tarief franco o» aanvraag
gestuurd,

en

ia bjj Firma F. H. MEIJER Jr.,

Calorama

55
5»

yjgjj

jevß^vemqiijagASiü

H

„'t Muis Heelsiini",
Jonge-Dames*.

17

bekomfn.
IS

Onze pracht-catalogus, nog
in een beperkt aantal voorhanden, wordt op aanvrage

Bj tftu&QiMgge&hitmye,.'muinlliS OSum.*

’ ’

?!L
ns
bericht, een zelfde
2?nd& J Sic Zrt ienH_,luldtbon
bestaand
ontvangen, volkomen kosteloos

Overal verkrijgbaar.

__

extra: de Prachtige Oleographie

%^Sê%\f^!eT^ X^

RIJWIELEN.

(622)

—

—

Op 15 van elke maand zal. door het lot. één dag
der
maand worden aangeduid: al de koopers
bestellingen hot postmerk van bedoelden dag
zullen dra-en
m
et Wijnen
alles aan hunne
gc
'
k °°ï)Brs, 1 wio,r bestelling op 12 Mei op de post werd

MAILDIENST.
_ _

’’

Boeken voor f2.50.

vorige

KÜMLiJKfi

’

Ten le. De Verzamelde Dichtwerken van J. J. L. TEN
KATE, als: Verhalen en Vertellingen —De Planeeten
De
Jobeïde
Gewijde Poëzie
Dramatische Poëzie, enz. enz.,
to veel om hier te kunnen noemen, samen 8 keurige deelen.
Ten 2e. De Uithangteekens in verband met onze Geschiedenis
en Volssleven, door J. VAN LENNEP on J. TEK GOUW, 3 deelen
rijk geïllustreerd.
Ten 3e. Het Boek der Opschriften. Bijdragen tot de Geschiedenis vnn het Nederlandsche Volksleven, 1 deel rijk geïllustreerd.
Deze 12 keurige boeken, waarvoor men in vroegere uitgaven meer dan
40.— bet aide, ruim ik fiuaal op voor den
spotprijs van
2.5.0.
Bij dit fabelachtige spotkoopje krggt men bovendien nog

mr Zeer belang-rijk!!

(973-1)

Rijwielen,

Meubels, enz. enz. Een Lot Haarlemmermeer k f 1, franco
10,
1.05, of 11 Loten voor
aangeteekeud franco
10.10,
aan het adres voor Loten
H. G. KOSTER C.Jzn., Lotendebiet, Leliegracht 29,
(1453)
Amsterdam.
Opgericht in 1804.

LENIEP, TER GOUW.
TEN KATE,
VAN
Prachtige

'

"

Laadbouwwerktuigen,

Dames Agentessen gevraagd

le kajuit, enkele reia f 1.50, retour f 3.35,
„
„ „ fI.OO, „ f 1.50.
2e
Vertrek van Amstordam iederen werkdag 's avonds 8 uur.
Ligplaats: De Ruyterkade, Steiger 4, over Café De Ruyter.
De Directeur, J. NIEVEEN.
Uroningbn, Juni 1901.
(1246)

Kalverslraat 174, Weesperstraat 106.
Telefoon 3399.
(1810)

HOUWEN, SCHEPEN, enz.
geheele Rijk

„PRINS WILLEM III",

(1245)

Van AMSTERDAM Baar BOLSWARD of SNEEK of öfflpL : Salar.iweelioiiöei'üiifliipll
Provisie twintig procent.

Likdoornsmeersel, afdoend,

ta WEST-INDISCHE

f'

zing f 22,000 in contanten.
TwoadePröaePaarden of ’3OOO
in contanten, verder ruim duizend prijzen, waaronder Hengsten, Veulen, Merriën, Luxe en
andore Paarden, Rijtuigen, Koeien,

le kajuit, enkele reis fI.OO, retour f 1.50,
„
„ ' .„" f 0.50, „ f 0.75.
2e

’

ZUIVERAARS van
RIJKS- en STADSGE

F*^ 4

met een Hoofdprijs een JJBouW"
manswoning of naar verkie-

Verlaagd tarief voor Passagiers
vanaf 1 JULI a.s.,
vaa AMSTERDAM naar LEMMER of osipted:

’l.—
Aromatische Tandpoederin
doozen van f 0.10, 0.15 en 0.20
Slijmpillen por doo3
f 0.25
Blaud's Staalpillen per ï000
stuks f 1.50
Chinine Pillen p. ïoost."/ 0.50
Caseara SagradaPillen, Versuikevd, por flacon a /'O.BO
Eiwitstaal inflacons van/ 0.20
0.40, ’0.70 en f 1.25

sedert 186 0.

'jta-^-^"

Juni 1001.

’ ’
’ "BAD^HöTEL
’

REGULIERSGRACHT 27, AMSTERDAM.
Gevestigd
te ontbieden.

_

(ABSi

GEBRs. GOEDHART.

ij^~ Zijn door het

Enkele reia: le kajuit f 1.50, 2e kajuit fI.OO.
Relourlaarten worden NIET afgegeven.
Vertrek van Amsterdam iederen werkdag 's avonds 8 uur.
Ligplaatß: De Ruyterkade, Steiger 4, over Café De Ruyter.
De Directeur, J. NIEVEEN.
Groningen, t t „urn

—

FONGERS I

GEBROEDERS LEVIE, Amsterdam.
1aksteeg.
Kalverstraat 121,

20 Juli a. s.

gedurende de maanden JULI, AUGUSTUS en SEPTEMBER. trekken deLoten Haarlemmertneot
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(1243)

UfMllCllAPir'

(125 G)

üEKMEBBOOT.

GYMNASIUM, EINDEXAMEN
'en STAATSEXAMEN aan het
„INSTITUUT POUTSMA", te

VERLOTING-

m

1

—

vaa AMSTERDAM naar BEHINGEN of ODteteeri,

Opleiding voor hoogere klassen

'LEEUWARDEN.

1

**\

Speciaal tarief voor Passagiers

92 Avenue d'Auderghem.
Vriendelijk te huie, onderricht in
Wetonsohap, Talen, Muziek, Sehilderk., naar wenech Huishoudk. la
refer. Holl. 420 Gld. per jaar. (14<t3)

*De «l*oote FleSCh"
GERSTE LAGER
4 ot. per U flesch
-o—
PILSENER
7 et, „ „ „
C
.Goedkoopst adres.
(624)
MB
g^~ Orders worden dagelijks opgenomen.
Wagenaarstraat
56.

mi

00

c
KOSTSCHOOL
vTeiK
BRUSSEL,

met alle oomfort iv 1894 in steen herbouwd huis, met
lommerrijke Terrassen en Bosschen; in het centrum derwandelingen
heerlijkste uitzicht op do Jungfrau, Mönch en Eigergroep en het"
Berner Oberland. Beßte gezondheidsinricbtingen. Matige prüzen. Arts
Landingsplaats: Beatenbucht. Omuibusstation : Beatenberg.Prospect,
tor vervoeging. Elec-trisch lioht in alle vertrekken. (564) (HJ 2789 JM)
THOMAS UNGER, Eigenaar van het Hotel Belmont, Montreux.

mi

JAC. LAMED,

(7172)

voor Familiën en Vrienden der Natuur.

4

.

P

iiieliiöl

’

St BEATENBERG, THUNER
1155

1

m Kosteloos! Ss
Gewicht 3 a4Ki!oa fO.A1l 4
Speciale wenken, uitmunper ■'. Kilo, franco rembours.
tenderaadgevingen
zoowel voor
bestaande uit 5 Seriën, uit te wijzen door de 367ste Staats(!72)
H. GIJ MINK,
Gerzonden
als
Zieken.
veor
Trekkingslijsten
vorigeLoterij,
(Zie breedvoerige
der
Colmsehate bij Deventer. Loterij.
Men ontbiode van Richters
op aanvragen gratis verkrijgbaar).
Boekhandel te Rotterdam het
Serie JEen. 2 Nummers voor Een Gulden. 512 gelddegelijke werkje:
prijzen van duizend gulden, 400 gulden, 200 gulden,
160 gulden, 120 gulden, 100 gulden, enz. enz.
9 „De Triend dsr Zieken!' ©
i—J
Serie ïwee. 5 No's. voor Een gulden. 282 geldprijzen w
gevestigd te Arnhem.
(8122)
Verstrekt voorschotten ook van 500 guld, 200 guld., 150 guld, 100guld., 75 guld., enz. "
Serie Drie. 10 No's. voor Een Gulden. 192 geldprijzen
op langen termijn, van af ’lOOO,
guld., 80 guld., 60 guld., 40 guld., enz.
aan Particulieren, Ambtenaren en als volgt: 250 guld..
Serie Tier. 20 No's. voor Een Gulden. 107 geldprijzen
(1425)
Officieren.
MAKELAAR,
alsvolgt: 120 guld., 60 guld., 40 guld., 30 guld., 25guld,enz.
Serie Vijf. 40 No's. voor Een Gulden. 107 prijzen als Keizersgracht 796, AMSTERDAM,
volgt: 1 Heerenflets, 1 mahonie Linnenkast, 1 gouden
Telephoon 3860.
Remontoir, 3 mahonie JPenantkastjes, 2X6 Stoelen, 1 zilveren Remontoir, 1 Régulateur, 5 niekelen Muziekklokjes,
Verstrekt Hypotheek op
5 Harmonica's, enz. enz.
Trekkingslijsten na afloop ontvangt ieder deelnemer
Huizen en JLanderijen.
gratis en franco. Alle prjjzen worden franco gezonden.
Koopt en geeft Voorschot op
Brj bestelling dezer Loten wordt een breedvoerige uitslag
(iri'ootboekkapitalen,
der vorige Loterij bijgevoegd.
Een ieder beproeve zijn geluk. Zij, die alle 5 de Loten Vruchtgebruik, Grossen
koopen voor 5 gulden, ontvangen 77 No's en hebben dus van Hypothecaire vordebijna zeker Een of meer prijzen. Postzegels worden ook in
ringen, Onverdeelde nabetaling aangenomen. Alle verzendingen geschieden
latenschappen, Opengedoor A. H. VAN DAM, Boekhandel, Culemborg.
(1435)
vallen erfenissen, CouJa ESMEBB
rante en incourante effecT.
ten enz. Onder billijke voorwaarden.
SdlsEfp3ff_ I\tfc. Xjl|i!B_H_ K___l__3______.

|

Stalen.

■1

GROOTE GELDVMLOMG,

Gerookte Ham.

oe(le 01ldö Huismiddel tegen Rheuma- I
Érli m^
lic'( £.
■'iC'lt'Verkoudheid enz. mag in geen enkel f

1901. 1 e BLAD.

11 JULI

geurig

„„ „„ „„ „„ 0.60
„ 0.70
0.80
,
„ „ „ hoog«r
1.-en

Do Theëen wordenfranco rembours of na ontvangst van het
bodrag tegen Magazijnprijzen vetzonden door het goheele land, bO
minstens 2% Kg.
(843*1.
Telephoon n". 3303. Geen Depóls. I

FtMej.Malthusianisme
VAN SCHAIK, EgelantiersAmsterdam. (12W

gracht 33 (huis),

Boek en Kunstdrukkerij

▼/h EOELOFFZEN. HöIWER

| ca VAN SANTEN

Amaterdfli*

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG
der homogeniteit moge denken, men zal erken»
nen, dat er zeer veel pleit voor de opvatting
van hen, die meenen, dat men in dit opzicht
bij de bezetting der departementen voor landsverdediging niet al te streng te werk moet
gaan. Het zijn toch niet deze departementen,

Tweede Blad.

11 JULI

1901. .2e BLAD.

en omdat niet is toegelaten, dat in bgzondere gevallen van den gestelden regel worde afgeweken;

dat de bepaling daarom in strijd is met de belangen
van het onderwgs en ook geenszins steun vindt in
de Leerplichtwet, die wèl de' ouders vrg laat om
hunne kinderen niet voor het 7e jaar naar sohool te
welke de te volgen politieke richting aangeven; zenden, en hen na een 6-jarig geregeld schoolbezoek
wèl daarentegen treedt hier de eisch naar convan de sohool te nemen, maar geenszins bedoelt den
tinuïteit meer op den voorgrond. Deze eisch leeftijd voor het bezoeken van de sohool te beperken.
is het dan ook, die ons met nadruk doet wijOngegrond verklaard is het beroep van den Baad
zen op de noodzakelijkheid, dat door den Kagemeente Schoterland tegen het beslnit ran
der
binetsformeerder de portefeuille van Oorlog Gedep. Staten van Friesland, waarbg goedkeuring is
die, dooinaar APOL, franco worde aangeboden aan den Minister,
onthouden aan de besluiten van genoemden Gemeentewn huis ’3.—.
de politiek der rechterzijde daartoe in staat raad tot vereeniging der openbare lagere soholen
gesteld, de door hem getransformeerde wet Nos. 2 en 3 te Heerenveen en tot vaststelling der
LANGS HET BOSCH naar BILDEES, zag
aangenomen.
jaarwedde van het hoofd der vereenigde school. In
iraneo aan huis ’3.—.
En Generaal Kool zal deze aanbieding niet het Kon. besluit wordt o. a. overwogen, dat de verafwijzen. Hij zal de verantwoordelijkHUIS naar MAUVE, franco aan mogen
eenigde school een aanzienlijk aantal leerlingen zou
heid voor de uitvoering niet van zich af movan zeer verschillende ontwikkeling, zoodat
hebbon
gen schuiven. Wij achten dit voor hem een zjj
ruim onderwijzend personeel zou moeten
een
van
niet
te
aflossing
ontVOOR ANKER naar MESDAG, franoo eereschuld, waarvan de
en de Gemeenteraad niet genegen is
zgn
aan huw ’6.—.
gaan is door een verwijzing naar verschil in voorzien
goed
onderwgs gevorderde ruime aanstelvoor
die
politieke overtuiging.:
personeel
in uitzicht te stellen.
ling
van
De Directie van
Verkiezings-Christenen.
is voorts de uitspraak van Gedep.
Gehandhaafd
HET NIEUWS VAN DEN DAG
Dr. Bronsveld schreef in zgn jongste „KroStaten van Noord-Holland, tot bevestiging van de
aanwijzing *ot <*en dienst bg de militie van W. J.
het bedrag in niek":
,van
Postwissel wordtdadelijkafgezonden.
Nu het „geloof" gaat regeeren; nu de naam Hartsoykor, loteling van 1901 nit Amsterdam.
Siet-ontvankelijk verklaard : het beroep van de Wed.
van „christen" een aanbeveling wordt, om
nu zal op groote schaal J. Kooistra, te Wartena, tegen het besluit vau Gedemaken,
carrière
te
PERS-OVERZICHT.
het „christendom" worden aangekweekt.. Maar puteerde Staten van Friesland, waarbij aan het gehet zal zijn een stembns-christendom. Eeeds meentebestuur van Idaarderadoel vergunning is
Be nieuwe Minister van Oorlog.
nu zien wij er gekozen in onze vertegenwoorverleend tot oprichting van eene bergplaata van
Ct-" is m
nieuwe digende lichamen, wier „Christendom" étiquetde,"? le0k1uwe
faecaliëa op eén peroeel in de gemeente Warga.
zij samengesteld, de eenig te is, en niets meer. Het is er van buiten
,i
voor deportefeuille vaS op vastgekleefd. O, hoe duur zullen wijl voor
buidige Minister JJKool.
124ste Algemeene Vergadering der Maatdien schijn moeten boeten. Duizendmaal liever
schappijvan Nijverheid
ben geen
„ik
eerlijk
zegt:
°Ver deze stelling loop* aldus:
die
te Haarlem.
een
liberaal
00?
godsvoor
uwe
heb
eerbied
Christen, maar
drdrrrlp Pajle^fntarisme waann de Kamer
dient
teruggekomen
te worden op
Nog even
dienstige overtuiging", dan een verkiezmgsVan ffiw T^len, toen 'zij! het amendementvan den Heer Gonrad. Zij was
openingsrede
do
de
verdentot
geeft
nam> is
mo* Christen, die alle reden
den
het ware éen hulde aan de verdiensten van
M
er van oorl°g linea
king, dat hij het geloof aanwendt als een als
re ote
den Heer JP. W. van Eeden, die, naar wij
wqlen
m het militaristische vaaxladder, welker opperste echter niet in den bij ziju doodbericht schreven, de stichter was
geen
engelen
reikt, en waarlangs men
saam
gXeestZ°U-WaarSC^nliik KO° vols" hemel
vau het óonige Koloniale Museum in ons land,
maar aardsche voordcelen en wereldsche gemaals niet oJ=+.T Tl^ wanneer men toenen van het Museum van Kunstnijverheid met de
der verkiezing n had aan den vooravond neuchten ziet op- en nederdalen.
daaraan verbonden school. Van Van Eeden's
, st mogen we aannemen, Daarvan zegt de „Nederlander":
dat er «>n B°lltleke
als algemeen-secretaris, kon sprewerkzaamheid
Hintergedanke in
spel
In deze uiting van den tegenstander, dio niet ker, die 14 jaar als president met hem gearbeid
door liefde tot de christelijke partijen wordt
Ook hier waren het de bemede getuigen.
hebben *tf «^ wet £e" ingegeven, mogen toch die partijen gerust een had',
Maatschappij die door hem met de
der
langen
instituut der viermaanders, waarschuwing zien, hun ten nutte gegeven. Al «rootste nauwgezetheid behartigd werden.
zooals dit tit,
sla £ gekregen heeft, wat op aarde een strijd voert, heeft te worsteterugtred
° De vertegenwoordigde twintig departementen
°P dm weg der s o c i a a I- len met zondige factoren in eigen kring en in waren:
Amsterdam, Leeuwarden, Purmerend,
"«onoin_i^ï millgeaï
wet, waarvan de eigen boezem. Zelfs de beste en verhevenste Sneek, Zaanstreek, Hengelo, Rotterdam, Gronin01 zeer onvolledig zijn
overzien en.
beginselen als inzet van den strijd kunnen gen, Haarlem, Gouda, Arnhem, Leiden, Zieriksee,
ln dit opzicht onaangename verra__..JJJ o;as
daartegen niet vrijwaren. En de schoonste over's-Gravenhage, Deventer, Utrecht, Delft, Breda,
11
wet,
winning zal het zijn, in dien strijd blgvend Nijkerk en Alkmaar, welke, met zeven donateurs,
geenen deel«
netelige kadervraagstuk in overwinnaar te zijn.
konden uitbrengen.
gebracht en rT V"ï^edigende oplossing wordt
vanzelf, dat wat Dr. JB. 146 Btemmen
spreekt
Maar
het
Een nieuw punt op de agenda was gebracht
net nationale bewustzijn
niet zai v ,
opmerkt niets zegt tegen een christelijke wegens het a. s. vertrek van den Heer Brender
hier
n
verzuimd heeft Staatkunde, zooals die thans onzerzijds verdaarin neer + Ileggen
a, Brandis, te Haarlem, lid van het hoofdbestuur,
' omdatdenmen
taeene
prikkel tot algewordt.
staan
aau vooroefeningen, waarnaar Antwerpen. Voor de vacature werden voordoor het be<ïïr
Waar het wèl iets tegen zegt, dat is het gedragen de h.h. J. T. Oremer, Van der Vegt
Ileergelegd in art. 180 der oude stelsel van bevoorrechting en van StaatsBarnet Lyon.
Nffig zou otT
'»i¥n , libexaJe wijze tot ontwik- godsdienst. Dit stelsel kweekt een schijn- enBij
het ter sprake brengen van het tijdschrift
:
komenonoprechtheid
kweekt
en
huichechristendom,
bracht Zieriksee een woord
Maatschappij,
8 heeft de critiek t& zwii"
der
gen, onder
larij. Juist daarom achten wij dit stelsel niet van
secretaris-penningmeesteraan
den
hulde
de wijize; waarom
waarneming
nochtans van een middel tot vordering van het Koninkrijk
h
uiterlijke
het
en het innerlqke
den gebracht r> Wet tot uitvoering zal worredaoteur voor
tegendeel.
maar
het
Gods,
dankte voor
Clercc[
Heer
De
orgaan.
het
De
van
-. .Vóór alles Vr f3,10!* komt iet thans aan.
JEn inzoover ook Dr. JB. nu en dan nog sympdie woorden, maar vond dat een deel daarvan
die
d^ overwogen, aan wien tomen
uitvoering Vooral
vertoont van voorkeur voor dit stelsel ook aan den tegenwoordigen drukker, de vennootdat voor dn SLi
in het eerste stadium,
b.v, waar hij' jarenlang verontwaardigd was,
mst beslissend kan sJKn, beLaurens Uoster, te Haarlem, toekwam.
hoort te
omdat een JR.-K. benoemd was tot curator schap
'Bij
de
bespreking over de 10-jaarlijksche
O. i
daar zij' de hervan een JRqks-Universiteit
+
zie ons vorig nummer —zag Zierikwijziging
aud
anders
zijn
dan
de
lezing
zijn
e?
ook
waarschuwing
van
hemzelf
niet ïn waarom thans met dit
Mlmste-T
see
de
reden
van Oorlog, Generaal
Kq°l, die JfU
voorstel wordt aangekomen.
deus ex machina de aanbevolen.
knoop .mf
Groningen deelde mee, dat het waarschijnlijk
Waar z«
v-, brengende daarbg de JKamer,
BINNENLANDSCH
NIEUWS.
bij
een volgende vergadering een contributieaatwoordplft^i niet wilde zijn, die de ververlaging
ld
zou voorstellen. Namens directeuren
durfde
aanvaarden voor een
Wet met , ii
10 Juli.
zeide de Heer O. Dyserinok dat de wet herzien
«ekdevpr^ e groote gebreken.... hij zal
afdeeling voor kan worden, dooh dit geene verplichting is. Dat
el^khfiid voor de uitvoering deBijdenJßaadvanState,
Geschillen van Bestuur, zgn ingekomen eenige directeuren nu met het voorstel komen, is een
1*1611 verleden acht het blad geen Kon. besluiten, waarbg de volgende beslissingen maatregel van zuinigheid; het spaart de niet
zgn genomen:
geringe kosten van een vergadering nit.
S zonder den kraohtigen steun
van de"hp^
"eiae
Gedeputeerde
Het
besluit
van
Zeeland
's-Gravenhage wensohte, dat bij een voorstel
fractiën
der
Staten
van
antirevolutionnaire
partij
goedkeuring van het besluit van. den Eaad der tot wetswijziging ook een praeadvies van direcder
tot
zou
de
Milikatholieken
tiewet ni
aangenomen; en, geheel afge- gemeente Borselen betreffende den leeftgd waarop teuren gevoegd wordt, hetgeendoor den Heer
ficheiden
de kinderen op de openbare lagere sohool worden C. Dyserinck van de bestuurstafel overbodig
«logeniw
, vraag boe het met de ho- toegelaten,
et
is vernietigd, op grond, dat door de genoemd wordt.
geschakomende Kabinet
Pen zal y-Na een voorstel van Zieriksee om te bepalen,
gemaakte bepaling (toelating der kinderen, die op
op
reeds
precedent
geweeen
worfl'
de opneming van den Heer 1 Mei 6 jaar oud en volgens de Leerplichtwet nog dat voor het besluit tot wetswijziging de helft
Dvsprir,Men!
\wm
en niet % van het aantal stemmen voldoende is
Maekay.
niet vrg zgn van leerverplichting) een aantal leer"gens, hoe men ook over de quaestie lingen van de school zou moeten worden verwijderd, (een voorstel dat niet ondersteund werd), werd
:^_

ETSEN

van C. L VAN KESTEREN.
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den .Heipolder waren wij.
wie gewend zijn dagelijks een drukte

OJV.JJ?*,

als in de Kalverstraat, werkt
e^^cn te hebben
aaa eea vTeedzamen, kalmen pol-

ider T^eea boüdwaterdouche
beeten d

g>6

op een snik-

sterk is het' contrast,
meent in een andere, vreemde wereld
1-atst te zijn; men voelt zioh een eenling
van de kalme natuur. Eerst gelooft
men " en dat
men nog in de beschaafde weJrelrl
'
meil
meent
af te glijden naar land,
»aaT.
V
aebter geen land meer is; 't schijnt of
eeM woestijn nadert.
VT 6
hepft gro°t-stedeling is, en jarenlang dat leven
zooals velen 't meemaken
"f meegemaakt
S*A& beschouwend als de wereld —is
'nip*
i
*"e__ terstond op zijn gemak daar buiten, en
lgeen komt nooit op zijn gemak. Dat is
jam
ler
nooit-op-zijn-gemak-komen.
-Want ' zeifg een schijnbaar doode, levenlooze
«leipolder, die daar ligt te branden en te
raden in de gloeihitte van een Julizon, zoon
inpolder is een heerlijk terrein voor belang3*ö waarnemingen en
zoo men wil, een
bron voor den philosophisch
mensch.
"a^gelegden
I |oor philosophie is rust, kalmte noodig.
een draaimolen ontwerpt men geen levensschriftverklaringen worden niet
tusschen het marktgewocl. Maar m
polder heerscht de rust, die een vruchtarbeid der hersenen mogeigk maakt.
gewerkt,
2^,waar veel met den geest wordt
men geen tijd-doodslaande drukte van
eron. Zich zelf helpen, ook op geestelijk
JjkDled, schijnt nog steeds aanbevelenswaardig.
61 zoo raken wïjJ reeds aan 't philosopheeren
is ons, doel niet; de, philos.ophie komt
K^jat
vm dten^Jm v»a-'B=*att_'
„el

f

_

*iP

totr

*W

t^Q

lieven
v^

en
aJrft

r£.

na de waarneming.
De mosterd bloeit!
Als groote, gele rechthoeken, zoo liggen de
bloeiende mosterdakkers te midden der andere strooken bouwland, waarop het koren
reeds in de aar staat of de suikerbiet zich
krachtig ontwikkelt.
Uit den trein gezien, trekken ze aller aandacht; vreemdelingen hebben er vooral oog
voor. Dezer dagen ontmoetten wij in onzen
coupé een Engelschman
wij hielden hem
natuurlijk goed in 't oog, het kon een piokpocket zijn — die met belangstelling naar de
gele bloemen informeerde. Dat is de Engelsche
mosterd, die daar groeit, antwoordden wij hem.
En hij lachte, alsof hij zeggen, wilde: „Ook
Holland 'kan niet buiten ons".
Waarom Holland niet zelf zijn mosterdzaad
verwerkt, is ons niet duidelijk. Thans wordt
veel zaad naar Engeland gestuurd, waar het
bereid wordt en dan als Engelsohe mosterd
wordt ingevoerd. Er zijn soms van die raadselen in de industrie.
Mosterd wordt geteeld om de olie.
Die olie in de zaden dient in 't voorjaar,
als do jonge plantjes uitloopen, hun tot voedsel; dat treffen wij ook aan bij de zaden van
't koolzaad, 't vlas (lijnzaad), 't papaverzaad
of slaapbol, die inlandsche gewassen zijnVan de buitenlandsche zaden zijn vooral bekend de olienootjes, die rijk aan olie zijn;
verder komen olijfolie, amandelolie en palmolie uit de zaden van den olijfboom, amandelboom en oliepalm. Niet minder bekend is d°
wonderolie. De mooigeteekende zaden ontkiemen ook bij ons heel goed en de plant krijgt
I vaak een flinken omvang; zij bloeit hier eveneens, doch of de zaden, hier gewonnen, kiemkrachtig zgn, durven wij niet beweren.
Mosterd wil in 't wild ook heel goed voort
en als men het eenmaal in zijn akkers heeft,
raakt men het niet licht meer kwijt. Naburige akkers worden er vaak ook mee besmet, en zoo is het te verklaren, dat °m"
mige landheeren aan hun pachters verbieden
mosterd te telen. Vroeger bestonden er keu-

—

.s

_J_ffl_i_4MWSSif^^

mosterd toestemming der overheid noodig was,
En zoo is de meening ontstaan, dat men de
toestemming zijner- buren noodig heeft. Aan
die valsche voorstelling is evenwel voor goed
een einde gemaakt door een Koninklijk besluit
van 8 Januari 1837, dat een raadsbesluit van
de Gemeente Montfoort vernietigde, waarbij
de bouw van mosterd werd verboden. De
Regeering vond dat besluit niet in 't belang
van den landbouw. De mosterdbouw is dus vrij!
<ioo moest de Regeering den mosterdbouw
nog te hulp komen.
Eigenaardig is het, dat de mosterdteelt voor
een groot gedeelte beperkt is tot Noord-Holland, hoewel er in Groningen toch ook no"- al
wat verbouwd wordt.
Gezaaid in Februari of Maart, bloeit het in
en
li om in Augustus geoogst te kunnen
w^_.
v.oraen. J?,
En' waar men ongeveer 5 K.G. zaaizaad per hectare noodig
heeft, verkrijgt
MJJ gemiddelden oogst een 14 a 1500 Kmen
G "
dnehonderdvoudigen oogst. Behalve
von°.° ,eCn .w°
p;e mosterd, wordt de mosterdolie
i
nog gebruikt
m de geneeskunde. En dat mosen mosterdpleisters niet zonder
kunnen gemaakt worden, spreekt
TOtizelf
mosterd nog staat te bloeien en
L.
n
uVa?r doet,
naar
best
flinke krachtige zaden voort
te brengen, daar is het met
de karwij reeds
gedaan; die wordt thans gesneden.
De karwij heeft haar reputatie te
evenals de mosterd aan de olie; dochdanken
waar
C)J de mosterd de olie in 't zaad zit
daar
b*de karwij in dc
«*
4oon karwijvèld m bloei trekt aan.
Wanneer
in Mei geheel© akkers wit zion
van de
bloempjes, dan verveelt die eéntónfeekarwii
ons in 't minst niet. De natuur verveelt H",
non.t "
de stemming van den mensch is het,
»ÏÏrt_
van 't nietigste bloempje een wonderedie
doet uitgaan. Wie grauw is van
binnen
alles grauw om zich heen.
De bloem van de karwij gelijkt veel __..' v
van de wilde kervel of het fluitefauid P oo
Z
flh „ds, jongm^zeggenc djft ym
stengel^
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artikel 98 naar den wensch van directeuren aangenomen, met de door Haarlem gemaakte redac
tiewijziging, om in plaats van „algemeene wijziging" overal te lezen „herziening.*'
Met het praeadvies werd thans nog niet over»
gegaan tot een dusdanige wetsherziening.
Voorstel van de afdeeling Delft -. De vergadering
spreekt de wenschelijkheid uit, dat de Maatschappij hare aandacht niet zoozeer bepale tot
do afdeeling kunstnijverheid, doch ook de belangen der andere takken van industrie in het oog
boude.
Directeuren kunnen naar aanleiding van
bovengenoemd voorstel slechts opmerken, dat
de wensch van dit departement reeds vervuld wordt. Als men de lgst nagaat, zeggen
zij, van de onderwerpen aan welke de Maatschappij in den jongsten tijd bijzonderaandacht
heeft gewijd, dan vindt men: Handelsonderwijs,
wijziging der Hinderwet, ontwerp van wet op de
arbeids- en rusttijden, jamfabricatie, stoomvaart-.
lijnen, ontginning van steenkolenvelden,
wetgeving, consulaire quaeßtie, tentoonstelling
te Parijs, bureau voor handelsinrichtingen enz.
Dat de Maatschappij aan bemoeiingen met de
kunstnijverheid in de laatste jaren meer aandacht zoude hebben geschonken, dan in goed.
verhouding staat tot de overige belangen welke
zij te behartigen heeft, zouden directeuren niet
kunnen toegeven.
Delft verklaarde zich met het praeadvies vol»
daan.
Voorstel van het departement-Groningen : de
vergadering verzoekt de Hooge JRegeering het
daarheen te leiden, dat de haven te Delfzijl
voor de scheepvaart voldoende worde verbeterd.
In de toeliohting wordt er op gewezen, dat
Duitschland in de laatste jaren veel gedaan
heeft voor zijn binnenlandsche scheepvaart. In
het belang der Nederlandsche scheepvaart,
welke daardoor voor een deel eveneens gebaat
wordt, kunnen deze pogingen slechts toegejuioht wordeu. Hiermede gaat gepaard uitbreiding der zeehavens, met name de_ haven van
Emden, waarvan de Duitsche Regeering een zeehaven van den eersten rang wenscht te maken.
Tooh is de haven van Delfzijl gunstiger gelegen,
zooveel diohter aan zee, dat de Duitsche loodskotters al voor den winter hun station verleggen
van JEmden naar Delfzijl om het gevaar voor
invriezen te verminderen. Groote schepen kunnen nu reeds op de reede van Delfzijl komen,
niet echter in de* haven. Wanneer die nu zal zijn
verbeterd zal Delfzijl eenmaal kunnen worden
de voorhaven van het Dortmund-JEemskanaal.
Dat de JRegeering het belang van een goede
haven inziet, bleek nit het aanleggen van een
kade, en zij wil ook tot verdere verbetering
meewerken „als daaraan de behoefte zal zgn

gebleken."

Naar de meening van het .Departementechter
behoort daarop niet te worden gewacht, daar er
een algemeen Nederlandsch belang meegemoeid
is. Zij verzoekt daarom de medewerking der
Maatschappij om van de JRegeering te verkrijgen
afdoende verbeteringen der haven,
De Heer Conrad verklaarde, met-het ontwerp
van de gewensohte havenverbetering voor zioh,
dat het aldus niet uitvoerbaar was, daar al het
paalwerk door de paalworm, die ook in de haven
van Delfzijl is, zou aangetast worden. En wat
Emden betrof, daarover behoeft Nederland zich
niet bezorgd te maken, daar de vaargeul, zooals
die naar Emden gemaakt is, niet kan worden

opengehouden.

De afgevaardigde van Groningen verklaarde,
dat het ontwerp is opgemaakt door twee ingenieurs, wier reputatie tooh zeker wel op het
spel zou 'staan. Overigens zal, als de waterweg
naar Emden niet houdbaar blgkt, dit juist voor
Delfzjjl een geluk zgn, en de aanneming van
het verzoek alleszins aanbeveling verdienen.
Sneek voegde hieraan nog toe dat ten aanzien
van de binnenlandsche verbinding, niet alleen
de waterweg Groningen—Lemmer, dooh evenzeer
die van Groningen—Amsterdam enz. door Friesland dan daarbij verbetering behoefde.
Ten slotte verklaarde de Heer Conrad zioh
bereid met de ingenieurs nader overleg te plegen.
Maar alleen als men met een bepaald, afgerond
plan voor den dag kwam, zouJde Maatschappg
het misschien kunnen steunen.
Met dit advies ging de vergadering mee,
fluitjes maken. Dat karwij zoo vroeg gesneden
wordt
'tis pas begin Juli
vindt zijn
oorzaak hierin, dat karwij is een tweejarige
plant. Verleden voorjaar werd zij' reeds gezaaid; zij heeft dus overwinterd. Doch toen men
haar zaaide, deed men dit in gezelschap mei;
andere, b.v. tegelijk zaaide men erwten, boonen, mosterd of pootte men aardappelen. Zoon
tweede gewas heet dek vrucht. Maar die
dekvrucht ging er verleden jaar in den zomer
af; en de karwij bleef over. Wel was de karwij
nog schraal en klein gebleven onder de dekvrucht, doch nu deze van 't veld is geruimd,
schiet zij flink op en haalt haar schade in.
Vóór den winter is zij 1 reeds ferm gevorderd
en heeft in den wortel voedsel neergelegd voor
't volgende jaar. Na den winter begint de
groei opnieuw en spoedig staat zij in bloei.
Over de wederwaardigheden van de karwij
willen wij maar niet spreken. Veel vijanden
heeft zij niet, hoewel de karwijVlinder het
haar en ook den boer lastig genoeg maakt.
Karwij wordt veel gebruikt óm kaas te vervaJschen, de z.g. komijne kaas. Nu is komijn duurder dan kaxwjj, vandaar dat do mindere soorten kaas eenvoudig gekruid worden
met karwij. Natuurlijk is de smaak minder
en veel minder ook.
De Duitschers bereiden er ds Küm'mel uit'
en gebruiken het zaad in de Kümmelkuchen.
Ten slotte wordfc de olie in de geneeskunde'
en voor parfumerie aangewend.
Zoo zou er nog veel van de mosterd en de
karwg zijn te vertallen; hoc de olie er wordt
uitgeslagen, hoe de likeuren worden bereid
enz. Maai- dan werden wij te uitvoerig.
Bovendien, een mensch behoeft niet
alles %e weten
Als onze kinderen en wij zelf maa_r belangstelden
er medemenschen,
hun
gade to slaandan hnhW
"
veel
En mochti
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zich een ongeval voordoen,
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"HET NIEUWS VAK DEN DAG VAN DONDERDAG 11 JULI 1901? 2e BLAD.
Daar geen voordraohten tot benoeming van

eereleden of leden van verdiensten waren ingekomen, werden alsnu door den secretaris mede-

deelingen gedaan over het handelsinformatiebureau waarvoor ongeveer f 20,000
benoodigd zou zijn. Daar dit ver boven de
krachten van de Maatschappg zou gaan, was het
hoofdbestuur ïn overleg getreden met den Heer
O, Kamerlingh Onnes om het bureau op een
andere wijze toch tot stand te kunnen brengen,
4000 zou kosten, waarvan aan ïnwat echter
sohrgvingen voor het lidmaatschap thans 2500
bijeen is. Directeuren vragen nu uit de algemeene kas een subsidie van f 500 gedurende
1902 en 1903, en zullen trachten hetdan nog
ontbrekende te verkrggen, o. a. door zich tot de
Regeering te wenden.
Almelo verklaarde met dit bureau niet ingenomen te zijn. De groot-industrie zal er zich
aldus de Heer Stork
niet van bedienen,
daar die eigen informatie-middelen heeft. Maar
ook de klein-industrie zou er weinig bij winnen;
die heeft toch meer inlichtingen noodig. Twente
verwacht er geen heil van.
Ook Leiden bleek er niet mee ingenomen te zgn,
De Heer van Loockeren Campagne, directeur,
dacht er anders over. Hij wees op het bezoek
van directeuren aau Hamburg, Brussel, iStuttgart,
enz. waar de bureaux veel nut stichten.
Haarlem acht de gevraagde subsidie te hoog
en stelt voor, de beslissing over hetverzoek aan
te houden.
De Heer Kamerlingh voerde aan, dat, in afwachting van de resultaten, de contributie
daarom voor één jaar bedoeld is, en de Maatschappg de subsidie alleen zal geven, als dé
’4OOO gevonden zijn.
De subsidie werd
naar reeds geseind was
verleend, doch niet met onverdeelde instemming (84 voor, 62 tegen).
Na de pauze hield Jhr. Mr. H. Smissaert een
voordracht over het arbeidscontract, in verband
met het ingediend ontwerp voor een Arbeidswet.
Spreker ging o. a. na welk standpunt bij de
Begeering daarbg had voorgezeten, en kwam dan
tot de conclusie, dat het ontwerp meer in het
bijzonder de belangen van den arbeider voorstaat, in plaats van een ruimer en billijker
regeling tusschen werkgever en arbeider te
scheppen. Verder het ontwerp besprekend vond
de Heer S. schier bij elke bepaling een strijdvraag, om nader uit te weiden over het verbreken van het contract onder invloed van derden.
Tot welke ingewikkeldheden dit aanleiding kan
geven, liet spreker uitkomen door een quaestie
uit de Engelsche industriewereld hierbij aan te
halen.
JNu een nieuw Ministerie van gansch andere
samenstelling welhaast in ons land zal optreden,
had spr. „Ons Program" van Dr. A. Kuyper
over deze zaak eens nagegaan. Hoewel daarin
van veel meer sprake is dan van een enkel
arbeids-oontraet, vond spr. de aangegeven lijnen
te vaag om daarin een maatstaf te vinden.
De vergadering, die hierop gesloten werd, veranderde alsnu in een samengaan in tien landauers
langs de mooiste wegen orer JKJweekduin naar
Duin en Daal, waar nog het eleotrisch pompstation bezichtigd werd.
In dat schoone park bleef men, genietend van
het heerlijk weer en van het avondfeest dat dezen
dag besloot.
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kist niet dringend behoefte heeft aan het door
den Minister in het vooruitzicht gestelde bedrag, de wet zich uitsluitend tot de technische
verbeteringen behoort te bepalen.
Arnhem was stellig overtuigd datfhet ontwerptarief verre de voorkeur verdient boven het bestaande, doch dat er met alle krachtsinspanning
naar moet worden gestreefd, daarin nog veelomvattende wijzigingen te doen aanbrengen
vóór het tot wet verheven wordt.
Naar het oordeel van directeuren kan het
niet geacht worden te liggen op den weg der
Maatschappg ten prineipieele uitspraak te doen
omtrent de vraag of, in net algemeen, afgescheiden van de aanwezigebijzondere omstandigheden,
de toepasssing van het beginsel vrijhandel dan
wel die van het beginsel bescherming do voorkeur verdient.
Overeenkomstig deze, naar de meening van
directeuren voor de Maatsohappg eenig-aanbevelenswaardige gedragslgn, is dan ook in dezen
kring steeds gehandeld. Intusschen heeft men
niet nagelaten om, wanneer daartoe practische
aanleiding bestond, van zijn gevoelen naar omstandigheden te doen blijken. Ook thans, nu er
een in Augustus 1900 ingediend wetsontwerp
aanhangig is, dient, naar het gevoelen van
directeuren, aldus te worden opgetreden. Zich
op een zoodanig standpunt plaatsende, geven
directeuren als hunne meening te kennen:
1. dat, wanneer rekening wordt gehouden met
alle maatschappelijke belangen
en meer bijzonder op die, welke zijn aangeduid ïn art. I
der Vereenigïngswet
het blijven betreden van
den niet protectionnistischen weg, dat Nederland
sedert 1850 onafgebroken heeft gedaan, op dit
oogenblik de voorkeur verdient boven het tegenovergestelde 2. Dat wanneer de Regeering tot
een andere overtuiging mocht geraken, zij daarvan blgk dient te geven door een volledig,
systematisch voorstel, aan de Staten-Generaal,
ter verandering van den legalen toestand op
dit punt; 3. Dat het niet goed te keuren is, om,
gelijk de Regeering thans wil doen, bij een maatregel, die slechts een fiscaal karakter draagt,
stappen op dat gemeden pad te doen, daar die
gewis allerlei andere, veel verder reikende begeerten nu en later zoudon opwekken.
Directeuren stellen daarom voor in dezen
geest een adres te richten tot de volksvertegenwoordiging, vergezeld van een resumé der meeningen, in de departementen geuit, en welkejals
van zuïver-technischen aard te beschouwen zgn.

—
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GEMENGDNIEUWS.

In de zitting van heden kwam het ontwerp
fan wet tot wijziging en aanvalling van het
tarief van invoerrechten aan de orde. Op de
desbetreffende vragen van het hoofdbestuur
waren reeds door zes departementen antwoorden
ingezonden. De conclusiën, waartoe de besprekingen leidden, zgn als volgt:
Gouda had geen bezwaar tegen het voorgestelde ontwerp.
Haarlem, formuleerde eenige bezwaren; het
beschouwde de voorgestelde wetswijzigingen als
van niet-ingrijpenden aard en sprak zich niet
beslist vóór of tegen uit.
's-Gravenhage zond een overzicht der besprekingen, zonder bepaalde conclusiën.
Hengelo meende dat de voordcelen niet opwegen
tegen de nadeelen en sprak de hoop uit, dat
het ontwerp niet in openbare behandeling zou
komen.
Zieriksee was van oordeel dat, indien de schat'

Terwgl een baggermachine inde
havenmonding van Texel werkzaam was, werden
midden in den ingang eenige paalstompen ontdekt, welke bij lagen waterstand veel gevaar
konden opleveren voor de scheepvaart. Toen de
gewone middelen om deze voorwerpen te verwijderen niet afdoende bleken te zijn, werd van
een duikertoestel gebruik gemaakt. Daarna werden vier paalstompen, ter lengte van 6 tot 9
voeten uit den bodem verwijderd.
De brand ïn den IJ polder, waarvan
ïn ons vorig nummer melding werd gemaakt,
heeft zich bepaald tot het verbranden van een
paar strooschelften op eene hofstede van de
heeren Gebr. van der Beek, in den Houtrakpolder. De brandspuit van Halfweg heeft daarbg
dienst gedaan.
Te Rozen daal (N.-Br.) ïs de 19-jarige
De Ridder bij het baden verdronken. Zgn lgk
is eenige uren later opgehaald.
Te Haeren (N.-Br.) is de groentehandelaar Van der Boom doordat zgn paard op
hol sloeg, van zijn kar gevallen, met het noodlottig gevolg dat de wielen hem over de borst
reden. De ongelukkige was terstond dood.
In de Duisbnrger haven is verleden
week voor de eerste maal decontrole uitgeoefend
op de naleving der Rgke-invaliedenverzekering.
Er is nog geen boete geëischt tegen de in gebreke gebleven schippers; zg zgn echter verplioht
geworden hun verzuim dadelgk in te halen.
Het bezwaarschrift der buitenlandsche schippers tegen de ingevoerde invaliedenverzekering,
waarop tientallen van handteekeningen voorkomen, wordt reohtstreeksch aan de Duitsche
Regeering verzonden.

veel zag zal veel vergeven en zoo dient men
de wereld het best.
De rogge loopt op haar laatste slofjes.
Straks gaat zij tegen den grond; 't wordt
oogsttijd.
En nu moge er voor den gewonen wandelaar weinig afwisseling zijn waar te nemen,
als hij langs een roggeveld loopt, voor ons,
die de oogen goed gebruiken, valt er nog al
wat te zien.
't Is waar, luie landbouwers zorgen voor de
verscheidenheid, want hoe minder zorg er aan
den akker wordt besteed, des te talrijker zijn
de soorten van wilde planten, die tussohen
't graan opschieten. Daar hebben wij de roode
papaver, kankerbloem, klaproos, de roode of
: Jkollebloem, of hoe zij: nog meer mogen heeten.
Is het niet, of zij met haar schel-roode bloem'blaadjes wilde uitroepen: „Deze akker
wordt veronachtzaamd; zegt het
voor t."
Langs onze spoorbanen en op de zandgronden, ja daar staan ze mooi, die heldere klaprozen, doch in 't korenveld behooren ze niet.;
Maar dat moet de boer zelf weten. Wij bewonderen dat mooie bloempje, dat met zijn vurige blaadjes de wacht langs de kanten houdt. :
JLet nu eens op.: Knoppen, die nog open moeten gaan, hangen aan een kromgebogen steel;
ze schijnen nog schuchter. Hoe grooter ze worden en daardoor den tijd van opengaan naderen,
des te zwakker wordt de bocht en eindelijk als
de knop zich opent door de kelkblaadjes af te
werpen, dan staat de bloem op een rechten
steel. Eerbiedig gebogen in haar jeugd, staat
Ize thans als volwassen jonkvrouwe in fiere
! houding.
Dit verschijnsel komt veel voor in de natuur.;
Bgna bij elke bloem kunnen wij verschil in
,stand opmerken, voor, tijdens en na den bloei.:
In huis doen de wilde papavers het ook
zeer goed, dooh dan moet men niet de geopende
bloemen medenemon, maar de bloemstengels
met knoppen. Die knoppen gaan in huis wel
open, als men zo maar in water zet. Beter
is het ora een heele plant mede te nemen
■ien die ia een-fMnkp. vaas. te_E*aa*sani Achstesc.

eenvolgens openen zich de knoppen en men
heeft er lang pleizier van.
Wat ook aardig is bij de papavers, de wijze,
waarop ze hare zaden verspreiden. Elke bloem
heeft 2 kelkbladen, die al dadelijk afvallen,
dan vier bloembladen, die het ook al niet
lang maken. Daarop volgen veel meeldraden,
dio wat langer aanblijven. In het midden zit
de dikke, knotsvormige stamper, die 't langst
blijft; hij wordt de vrucht, de doos met zaadjes.
Op den stamper zit een schijf met lijsten; precies een rad met spaken. Is de vrucht rijp,
dan licht de plant zelve de schijf op, die
nog met kleine spijltjes aan de doos blijft
bevestigd.; Zoo ontstaan er venstertjes, poriën. En nu komt de wind, die al zooveel
goed in de plantenwereld deed, en brengt den
stengel, waarop de zaaddoos staat in beweging.
Door de heen- en weergaande beweging worden
de zaden door de venstertjes naar buiten geslingerd en zóo verspreid.
De kinderen gaan uiteen; de familie lost
zich op.
Moeder sterft; wilde papavers zijn kinderen
van één zomer.
In 't volgend voorjaar zullen de zaden ontkiemen en op hun beurt doen, wat moeder
deed, al is het levende voorbeeld ook verdwenen van de wereld.
Bij de drogisten zijn slaapbollen te koop,
dio niets anders zijn dan doosvruchten van
gekweekte papavers. Die doosvruchten gaan
niet open, hoewel men reeds bij oppervlakkige
beschouwing merken kan, dat zij in aanleg op
verspreiding door den wind zijn ingericht. Die
slaapbollen worden gebruikt om lastige kinderen tot bedaren te brengen en ze voor eenigen
tijd rustig in de wieg te kunnen opbergen.
Zeker, wanneer de waschtobbe staat te dampen,
en de kleine ligt te schreeuwen, valt het
voor een huismoeder moeilijk te kiezen. Haar
sopje mag niet koud worden en de kleine zich
geen breuk schreeuwen. Toch moet men liever
iets anders beproeven, dan die gevaarlijke slaapbollen, 't Zaad, dat in de bollen zit,
is zeer vergiftig! Keeds menig kindje
-werd, na, 't.j__ebruik niet mees jwaJiier.-

Woensdag.

ZEILEN.
van „De Maas" kan nog
worden medegedeeld, dat in verband met een ingediend protest van den Heer Ch. Hoogkaas, eigenaar
van de Sperwer tegen do Kampioen van de Marine
jachtolub Amaterdam, de premie aan de Kampioen als
Omtrent den

INGEZONDEN

ATHLETIEK.

MEDEDEELINGEN

k 60 cent per regel.

zeilwedstrijd

tweede prgswinner nog niet is toegekend geworden
in afwachting van nadere beslissing. Voorts is niet
toegekend do premie aan de Elisabeth, evenmin aan
haar opvolger de Friso, daar beide vaartuigen niet
gezeild hadden volgens reglement. Zg waren binnen
de boeien gedraaid in plaats van buiten de boeien om.
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De zoogenaamde Marathon-wedstrijd, esn wedstrgd
in het hardloopen over den klassieken afstand van
40 kilometer, is voor de vijfde maal op den weg van
Parijs naar Conflans gehouden.

Winner was de Engelschman Hurst, die eerst in
1896 en ook verleden jaar dezeu wedstrijd en den
daarvoor uitgaloofden prijs van 1000 francs won.
Hy liep de 40 kilometer in 2u.34 m. 523/„ seo.
De tweede was de Frauschman Charbonnel in 2 u.
35 m. 19/5 seo., derde JRigobert 2 u. 44 m. 20*/ 6 seo.
Charbonnel had geruimen tgd da leiding, maar
werd op het laatst door Hurst voorbijgeioopen.
Er waren 108 van de ingesohreven 150 hardlooperß
opgekomen.

0

Wielrjjders deden als gangmakers dienst. Elf van
do deelnemers liepen den afstandbinnen de drie uren.
De gemaakte tijden 'waren langer dan de vorige

jaren.

WIELRIJDEN.
De wedstrijden om de wereldkampioenschappenzijn

do Priedenaubaan te Berlijn begonnen met de
verschillende vóorwedstrijden.
In den wedstrijd op de korte baan, 2000 M,, verleden jaar door Jacquelin gewonnen, die dus thans het
wereldkampioenschap te verdedigen
werden
de afdeelingen gewonnen door Kaeser, Seidl, Eutt,
Schilling, JEllegaard, Grogna, Arend on Jacquelin.
De Nederlander G. Schilling won in zijn afdeeling
met een wiellengte van Huber. Onze landgenoot
ïlulder was tweede aankomende na Seidl. Arend won
gemakkelijk van den Italiaan Dei en ook Ellegaard
en Jacquelin wonnen hun afdeeling zonder eenige
moeite.
De tandemwedstrijd werd gewonnen door Ellegaard
met Arend, de tweede plaats werd veroverd door
Huber met Seidl, de derde door Dirheimer met
op

Wij verklaren hiermede openlijk, dat Odo
wanneer het verkocht wordt in onze patentflacons
alleen dan echt is,

en wanneer op de etiketten onze firma „Dresj
dener chemisch laboratorium Lingner^ volnij
gedrukt is.
1. halve flacon 60 cent.
Prgs por heelo flaeon

’

C. J. TJADEN, Chem. Wasscherij, N. Hoogstr. 30.

Germania. Matige premiën,
„MUI

groot

winstaandeel.
.
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Schilling.

De wedstrgd om het kampioenschap over een afstand van 100 KJ. MJ. (houder C. Huret) werd gewonnen door JKobl, die de 100 K. M. reed in 1 uur 38
min, 6 sec. In hes uur reed hjj 63 JKJ. M. 78 M. Onze
landgenoot Dickentmann was tweede, met een verschil van elf ronden. Hg had oen goede kans om te
winnen, maar had met allerlei ongelukjes te kampen.
Beeds in het begin, toen hg de leiding nam, sprong
de band van de tandem waar hg vlak achter reed.
Deze viel en Diekentmann roldo er over heen. Gelukkig bezeerde hg zioh niot erg. maar de val kostte
hem natuurljjk eenige rondjes. Na een uur rijdens
had de Hollander weer mooi opgehaald, was hg weer
nummer twee gekomen en begon hg sterk op JRobl
in te loopen, toen hg weer door een defect aan zgn
band achter raakte. De kans om te winnen wbb dus
voor hem verkeken. De derde plaats was voor Keiny,
de vierde voor JRgser, beiden ver aohter.
Bonhours, de Fransohman, deed kort na het begin
van den rit een geduohten val, doordat hij tegen Uot
achterwiel van zijn gangmaker reed. Met oen ieelijke
wond aan zijn knie, die hem het verder rijden onmogelijk maakte, mooöt hg weggedragen worden.
De Duitsohe records werden in dezen wedstrgd
bijna alle geslagen. D9 10 K. JM. werden gereden in
9 m. E3 4/r , sec, de 20 K. M. in 19 m. 4 Beo. De gemiddelde snelheid was 28 sec. voor elke baanrondte.
Donderdag en Zondag a. s. worden do wedstrijden
om de wereldkampioenschapponvoortgezet.
CRICKET.
Een spannende wedstrgd is to Leiden gespeeld tusschen Ajax aldaar en de Haarlemsohe club Rood en
Wit. De Haarlemmers maakten 123 en Ajass bleef maar
een enkel punt daar beneden. '
Ben tweede spel werd nog begonnen, maar uit
gebrek aan tgd niet voortgezet.

Rood en Wit won dus met 128 tegen 127.

POSTDUIVEN.
De Postduiven-Vereeniging De Lucklbode, te Gouda,
hield Zondag een wedvlucht van Hannover. De duiven zgn 's morgens 6 uur vrijgelaten, maar hebben
zeker slecht weer gehad, daar slechts een klein gedeelte der dieren is aangokomen. le prgs J. Boor
aangekomen 2u. 10 m. 2e P. M. van Waas, 3e Th.
A. van Berkel.

CORRESPONDENTIE.

—

A. L. 8., te ü. De offioieele datums zijn zooals
in het door U bedoelde nummer opgegeven. Toch
blijkt ditmaal eene vervroegde opening oogluikend
toegestaan te worden.

437.

—

De nieuwe boterprgs-opgaaf in plaat3de

vroegere mijn, 'zien wg tegemoet.

Voorzichtig met 't gebruik van planten, huis-

moeders I
Opium, dat gevaarlijke goed, dat vergif voor
de tropen, even slecht als de jenever voor
ons land, wordt ook bereid uit de slaapbollen der papavers. Wanneer men met een mes
een keep je in een groenen bol geeft, die nog
op den stengel zit, dan vloeit daaruit een wit
melksap, dat hard wordt in de buitenlucht.
Dat harde of verharde melksap is do opium.
Vergiftig in hooge mate.
Do plattelandsbevolking
de klaproos
ook wel kankerbloem; en al brengt deze
bloem dan nu wel niet de kanker, zoo geheel
onschuldig zijn ze niet. Toch behoeven wij
niet bevreesd te zijn; men neemt de bloemen
immers niet in den mond, men kauwt er
niet op.
AVat er al van die bloemen te vertellen valt.
En nu komen er in ons kleine landje in het
wild niet minder dan 1300, zegge dertien honderd verschillende plantensoorten voor; als wij
die eens alle moesten beschrijven! Dan nog
de duizenden soorten insecten, de vele visschen,
de ongeveer driehonderd wilde vogelsoorten.
Wij willen maar zeggen, de natuur is rijk, rijk
in vormen, kleuren; rijk in. afwisselende levensuitingen. Of er nu stof is tot bespreking I.'
Maar dat zou dezen keer uitsluitend over
planten zijn; gelukkig snort ons daar ecu
groot insect voorbij; 't lijkt een klein vogeltje. Het volk heeft er heel wat namen voor
bedacht, zie slechts: korenbouten, rombouten,
sparrebouten, glazenmakers, paardenbijters, bijenbijters, puistenbijters, blcinenbijters, blazonbijters, wrattenbijters, donderbolken, hengsten,
vliegende garnalen en groote waterjuffers.
Ons dunkt, zooveel namen pleiten wel voor
de algemeene bekendheid. De Amsterdamsohe
straatjeugd heeft er nog een bijgevoegd, die van
spekdief. Bijten kunnen ze flink, al doet het
ons nu niet veel pijn. Verleden jaar, half Juni,
vlogen er eenige millioenen in Amsterdam, en
hebben toen en langen tijd daarna verschillende pennen in beweging gebracht.
Men sprak toen van een glazenmakers- of
ftlx&enk^k. Het. komt meer;
dat ook in-

(Saxlehner's Bitterbron.)
Door de geneeskundige faculteit aanbevolen
om zijne zekere, aangename, gelijkmatigen
en onschadelijke uitwerking. Het is uitstekend
tegen habituelle en toevallige verstopping»
bloedopstijgingen, storingen in de spijsver
teering, vetlijvigheid, leverkwalen, aanleg
voor jicht enz
Alleen dan echt, als op het etiket met rood
middenveld de naam der firma: „AndreaS
Saxlehner" te lezen staat.
Verkrijgbaar in Apotheken, Drogisterijen
en in alle Mineraalwater-depóts.
(98H)

BERICHT.""

Goederen van de zelfde kwaliteit als door het VeW
dahuis d'Amstel, gisteren geadverteerd, worde*
zonder provisie en 7K 7° goedkooper verkooht
(dus 15 °/o voordeel) door

A. VAN LIER,

Ondernemer van Verkoopingen

Falckstraat IST o. 4-5,

bij het Frederiksplein.
AMSTERDAM.

MARKT- EN HANDELSBERICHTEN.
LONDKJS. 9 Juli. (3 uur 20 m.) 2% pet. Consolt
, 0 pCt. dito
92 j£, 2% pOt. Holland
4 pCt.Kusßen 1389 2a Sario 99—, Obl.Orel.-Vitobk"
,5 pCt. Italië -*—, 4 pCt. Spanje 70}^, 3 pCt.
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(Dnified) 105V. 4 pCt. Argentijnen 188G93^. i Vcb>
, 7pCt. Illinois CB.
, 5 pCt.
Amerika 1877
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secten op den trek gaan, evenals vogels en
sommige dieren. Later komen wij: hierop nog!
wel terug.
Zoon voorbij'snorrende korenbout is op jacht<
met snellen slag snijdt hij door de lucht en
grijpt en vangt alles, wat hein voor de kaken
komt. Terstond gaat de gevangen prooi naaij,
binnen, evenals de zwaluw dat weet te doen!
vandaar dat de glazenmaker ook wel de zwaluvl
onder do insecten heet. Is mijnheer wat moe»
dan is hem elke rustplaats goed; toch schijn*
hij zeer gaarne op een of ander uitstekend!
voorwerp te zitten; dan overziet hij 't terreim
't Is een echt kind van deze waterrijke streken-.
Geboren in 't. water
de eieren worden
op 't water gelegd — bracht hij zijn geheel 0
jeugd in 't natte element door. En de jonge!
spekdief was daar de schrik zijner medebei
woners.
Als een echte strooper hield hij daar huis; e»
hij kon den baas spelen, omdat hij krachtig waS
en een vangwerktuig bezat, dat hij van tijd to*
tijd kon uitwerpen. Zoo kwam de roover lö
zijn jeugd aan den kost; volwassen zijnde zette
hij zijn rooftochten in de lucht voort.
Eigenaardig leven, het leven van een roofdiefj
Altijd maar dooden, moorden, vernielen; nooi"
één oogenblik van gemoedelijk samenzijn; rooi
ven dag en nacht.
Toch zijn 't dieren van veel beteekenis.
Want zoo er niet voortdurend opruiming werd
gehouden onder de diersoorten, die een z°°
verbazend voortplantingsvermogen hebben, dan
was spoedig de een of andere diersoort over'
heerschend, wat ten slotte toch weer op eigefl
,
ondergang zou uitloopen.
Worsteling om 't bestaan; zonder arbeid ceeH
leven.
Voor ditmaal genoeg.
De geurende linde, die pas begint met' bloeï^
en, de heerlijke waterlelies, die zachtjes aan
volop komen, het warkruid of duivelsnaaig3^
ren, dat het vlas der boeren uitzuigt en na£»j
beneden trekt, zij blijven wachten tot de volgende week. Wie alvast kan, hij ga cans e^
kleipoldor ml
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Holl. 3 sh. 6 d. a 3 ah. 10 d. per stone (3.63 kilogr.)
LIVEEPOOL, 9 Juli. Tarwe 1 d., Meel % d. lager,
Maïs onveranderd.
,
9 Juli. Talk 1000 —.— a
1000 6.80, Haver
l eT- —.—, Tarwe 1000 -. —, Rogge
Lijntaad —.—.
loco
1000 7.40 a -.—, Bennep
PABUS, 9 Juli. Raapolie: Juli 59.25, Aug. 59,50, 4
mnd. 61.50.
laatste mnd. 61.75, 4 eerste
Lijnolie i Juli 80.50, Aug. 78.25, 4 laatste mnd. 73.75,
4 eerste mnd. 67.—.
Spiritus: Juli 26.50, Aug. 26.75, 4 laatste mnd. 27.75,
4 eerste mnd. 28.—.
Suiker: 88 °° dadelgk 22.75 a 23.—, Witte No. 3
Juli 26.75, Ang. 26.75, 4 mnd. v. Oot. 26.—, 4 eerste
mnd. 26.60, geraff. 100.50 a 101.—.
Meel Fr. Bloem: Juli 25.75, Aug. 26,—, 4 laatste mnd.
26.90, 4 mnd. v. JNov. 27.30.
Tarwe: Juli 20.30, Aug. 20.60, 4 laatste mnd. 21,10,
4 mnd. v. Nor. 21.40.
Boroc Jnli 15.—. Aug. 14.75, 4 laatste mnd. 14.80,
4 mnd. v. Nov. 14.90.
". 1000
brief,
BBEMEN, 9 Juli. Petroleum
Armour 43%,
Keutel kalm, do. Wiloos 43%, do. Grooery
, do. Uhoioe
do. Cudahy 44% a
44% a
Bveh
, do. white label 44% a , alles 1000.
Juli 43%.
prgah. Short Olear middles 1000
Uijtt
Koffie kalm.
Amsterdam, 10 Jnli. Koffie. Ochtend-noteering:
Java- Juli 31%, Aug. 31%, Sept. 31%, Oct. 31%, Nov.
31%, Deo. 32—, Jan. 32—, Febr. 32—, Maart 32—, April
32—, Mei 32—, Juni S2— ot. Stemming kalm.
Santos- Juli 17%, Aug. 17%, Sept. 17%, 00t,.17%,
Nov. 17%, Deo. 17%, Jan. 17%, Pebr. 17%, Maart
17%, April 18—, Mei 18%, Juni 181^ ot. Stemming
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n kisteß 7-90,id.credit
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id. id. a. s. maand

Ter Veemarkt waren aanvoer en prgzen als volgt:
154 vette Kalveren le qual. ’0.75 a -, 2e qual. ’0.70,
8e qual. ’0.65 per Kg. j
Graskalveren ’-.—a-.—,
Sohapen f— a
41 nuohtere Kalveren ’9 a 11.—,
423 vette Varkens
—,
Lammeren ’-. a
ot.,
Ham41 a 44 ot., JBgnkanters 45 a
Biggen ’-.— a -.—,
ot. per Kg.;
burger
a
Paarden,
Veulens.
Visch.
IJmuiden, 9 Juli. Heden aangekomen aan den
Eg k s visehafslag 6 kustvisschers, 3 stoomtrawlers
bom.
loggera en 2 kotters,
sloepen,

——

—

— — ——

-

-

’

,„

' a:J sv- loopende maand
ZJT' id.« jd. daaropv. maand

69#. id. id. Oot.
,ma«md 4.95 a 5.- id h fle 510 7 lo^ ord. lev. a.s.
S'l5 id'idl
;"<>. 7 5%. a*,* Btaüte o?" /W'
r~.Vraoht T.ffoioTni^ -T" a -»~.
'17- a
1% a—, id. ia77Tn&' ,d: »" G"«»«» «.Liverpool
6°
P- buahol.
LONDEN, 9 Juli °^J?
"Ipos,
dep^ Xo^e ordinaire lusteBjne vast TA«
kalm, Indisohe prgsh°udend. Jute I*7*
Afß«<laau
twee ladin.*« Saigon."
a 6/3^* daarvan
één per r«spw
-s?w PrankrHfc „„ £6U

°

& f^T*'
Augs./Sept.-stoomer naar
Hs,Uand-. 3
»
Aug./Nov. -/- a -/-,
:<>«sdÏÏ^ï 6f'
a

..

kalm.

te Philadelphia 6.85.
' td
R* »9,ra^ 6-90.
5%_. S«i*«r, M-UB~<West
Bï n.Steam) 8.75-. 2Ufc
/""»*" Centrifugal 96°/,, groote Tongen
4-7/32. Vari
>d. Sopt..leT SIVfi
en»s2-.id.
Juli-lev. 51%! middel
„
id. Boode Winïa'r 2we^
3- n<>-lNorthern72i|,
kleine
ï^ü
T?/ I
<o—,

balanoes
2V..p

.

.

groote Tarbot

Griet
Eog

Korkabeljauw
groote Sohol

Schar

-

—

middel Schol

„

Poontjes

Eoode Poonen

—

Marktprijzen:
0.80 a 0.95 per
0.65
0.50
0.45
0.15
6.50
8.50
4.90
1.10
I.SO
0.35
0.55
0.75
-.—
0.40

„
„„
„
„
„
„
„„ -.
6.50
„ 1-05
„„ 2.40
1.05
„ 4.10

kleine Tarbot

kleine

—
— —

„
„
„
„„
„
„
„ —"
„ 11.50
„„ 4.20
4.05
„„ 1.70
10.—

—

„„
„
„
„
„
„
»
„„
„
„
„

stuk.

„„
„
„„
„
„
mand.
„
„
„„
„

Aan den partioulieren afslag aangevoerd
de vangst van een stoomtrawler van Paroe-eiland.
i
0.50
0.65
stuk.
doode Kabeljauw
0.15 H mand.
Gullen
0.10
PM Juli/Aug. -/— a -/-, groote Sohelvisoh
1.70
1.75
0.40
0.80
middel
|6617 jl?0-' dito PM 3 mnd. f 118.15. kleine
0.35
0.40
fapaansoh Lood*'} <? dito per 3 mnd. f 67.7.6.
Huizen, 9 Juli. Heden werden alhieraangevoerd
-.— a —.—,
pond Sohol ’-.—
1500 pond Bot
dr
pond Spiea —.—■ 50 pond Aal —.—■ a —.—,
4 ah. amandjes
Ossenvl. Sohotsoh korte ring ’-.
a -.—, alles per 100 pond;
a
d.
4
i
s JEng. 3 h
ah. 6 d., lange 4 sh. a 4 sh. Garnalen ’-. a -. per mandje,
tal
Zuider"eptford geslacht)
zeeharing ’-.
a -. per tal (200 stuks), —,—
3Bh BAd8o? 4 eb-; Amerikaansch (te
d- a 35h.9 d. iLiverpoolseh stuks Ansjovis ’-.— a -. per 1000,
"d.a
stuks SohelA
'Mgeaeelten 3 sh 7 e J An»erik.
in ga vervoerde aoha -. per atuk,
visoh ’-.
IJsspiering
Btuks
'en 2 sh. a 2
3
a -. per 100.
sh.
’-.
2
dl. oha sh' 8d- 5 idsh-! Engelßoh» |r Penvl. Sohotsch 4 ah. Bd.
Edam. 9 Juli. Heden werden alhier aangevoerd
01.6»a 3 sh. 2d a hl 6 4 sh. 4d. a 4 Bh. 6 d.-. 30 Kg. Bot, prija ’lo.— a —.—, 35 Kg. Aal prgs
4 Bh. 4d -V B,
d-S Ealfsvl. Eng. en
atuka Ansjovis ’-.
’27.50 per 60 Kg.,
a
___"""' VBrkensvl. Eng. 4 sh. a 4 sh. Holl.'
2 d.,
-. per 1,000, stuks Goep ’-. per 100 stuks.
Per

%?^» 30/9'

IT,-/-'

*^>nM3hm

Vf

>

3sh

?
■!*!

«va

5 ?amßlß

-^

„„

„

1901. 2e BLAD.

Volendam, 9 Juli. Heden werden alhier aangeKg. Aal,
Kg. Bot, 540 Kg. Paling
voerd
Kg. Spiering, —,
manden Garnalen,
tal Haring.
stuks Ansjovis,
9 Juli. Heden aangevoerd 40
MonniJkendam.
et. per Kg., 20 Kg. Bot 20 a
et.
Kg. Aal 28 a
tal Zuiderzeeharing ’-.— a -.— per tal.
per Kg.
gti.ï.3 Ansjovis ’-.
a -. per 1000.
Bn.Kb.uizen, 9 Juli. Heden aangevoerd door 27

— — — ——
—
_
—
— —
—
vaartuigen 800 a

—

—

1900 stuks Ansjovis per vaartuig,

gemiddelde vangst 1100 stuks.
Urk, 8 Juli. Heden werdon alhier aangevoerd
pond Bot ’-. a —.—,
pond Spiering ’-.
door 10 vaartuigen 300 tot 7,500
a-.— p. 100 pond,
stuks Ansjovis per vaartuig, gemiddeld 2,000 stuks,
te zamen 20,000 stuks.
Rotterdam, 9 Juli. Prgzen! Tarbot ’0.40 a5,
Knorhanen 43 a 53 et, Sohol 30 a 63 et., Zalm ’6.20
per stuk, Handschol ’6.40 a 8.50, Stortsohol ’2.80
a 4.10 per mand.
Kraliügen, 9 Juli. Heden waren tor markt aangevoerd : 133 Zomerzalmen ’l.lO a 1.25 9 Winterzalmen ’1.30 a 1.35, 11 St. Jaoobszalmen ’-. a
-.—. ner % Kg.,
Elften ’-.— a -. par stuk.
Ammerstol, 9 Juli. Heden waren ter markt aan-

—

—

—

—

7

Voor de groene Noten biedt men ook ’5 pee Hl. '
Druten, 9 Juli- Pruimen ’4.50 a 5, Aardappelen;
’2.50 aKg.3 per Hl„ Kersen 10 a 12 ot., Aalt* assen lf;
et. per
Tiel, 8 Juli. Hedenmorgen en avond bedroeg-dei
aanvoer van Meikersen ongeveer 2000 maaidjes en:
hoenderikken van 4 a 5 Kg. inhoud, waaronder ook
enkele met vroege late Kersen van mooie finaliteit»
Men besteedde voor Meikersen 30 a 45 ot. «en voor'
late 40 a 60 ot. naar qualiteit. Door het zaer gunstige weder komt dit jaar weinig uitschot ter markt.
De verzending iB nog zeer druk. Debekemdcnfabriek
der Maatsohappg „de Betuwe" ontvangt böii» dagelijks voel Meikersen en Frambozen.
Antwerpen, 9 Juli. Granen: Tarwe. Botlwinter
fr. lüy8 a 18, Kansas fr.15%, La Plata fr.lsJ£ a 16%

Californië fr.l6, Walla fr.15% a 15%.
Taganrog fr.12% a .13%,
Eogge. Odessa
Canada fr.13%, Western fr.l3 al3%,Bulgar;j.e fr.l2.
Haver. Canada fr.14%, Clipped fr.14%, St. Peterßburg fr.13% a 13%, Inlandsohe fr.17% a 18%,.
Gerst. Donau fr.12% a 12%, Nicopole fr.18%,
Anatolië fr. 13 a 13%, Spaansche fr. 15 a 17%, Smyrna
a 17% Donau fr.11% a 11%.
gevoerd
Winterzalmen, weg. —a % Kg., prgs fr.l2
Maïs. Mixed fr.11% a 12, La Plata fr.10%, a 11%.
12
a
-.
—.
weg.
Kg.,
Zomerzalmen,
Bal
7
f-.—
%
Cinquuntino fr. 12 a 12%, Bulgarije fr.11%, Beasarabië
prijs ’1.05 a 1.15, 1 St. Jaoobszalm, wog. 2 a- %
fr.
11% a 11%, Galatz fr. 11%.
-.—,
a
prös
per
Kg.,
’1.30
alles
Elften
Kg.,
%
Tarwebloem, inlandsche, No. O fr. 21.50 a ——»|
per
stuk.
a
’..Scheveningen,
OO fr. 22.50 a
8 Juli. Hedenavond kwam in No.
Boggebloem,
inlandsohe, fr.24% a
verkoop de lading van den logger Saturnus, zgnde
Aardappelbloem, merken S S in dubbelen cfoienoek
schapen.
van
5
vangst
Aangevoerd
werden
de
275 fr.2s— a
, andera
, merk DWMO fr.24— a
kantjes. Voor do Volle werd betaald ’16.95 a 18.95 merken fr. 23 a
Maatjes
en voor de
’86.45 a 16.95, alles por kantje.
a --—, van
Lgnzaad van de Zwarte Zee fr.
Seheveningen, 8 Juli. Van IJmuiden en Nieua
Bombay
fr.
wediep aangevoerd ca. 400 manden versohe visch.
Koffie. Markt kalm. Verkooht 500 zakken.
bomsohuiten en voor den
Aan het Btrand kwamen
Bofltwortelsuiker 88 graden. Offioieele not sering s
loggers.
wal
fr. 24—, Aug. fr. 24—, Oot./Deo. :fr. 21—,
besohikbare
Tarbot I.— a 4.50, Tongen Jan./Maart fr.
De prijzen waren:
Gekristalliseerde besohikb..fr. 81%.
’-.— a -.—, Griet ’0.40 a Markt kalm.
’O.lO a 0.70, Kabeljauw
„ „„ .„„ „.
Spek. Men noteert: Baoks fr. 97 a 106, Short middles
1.25, BunßOhol ’-.— a -.—, Schelvisch ’-.— a -.—,
0.50
per
j
3.—,
a
Btuk
a
Schol ’l.—
Zeehanen ’0.20
fr.— a
extra long middles ir. 108 a—, gozouten
a 5.—, Zeehanen ’1. a 3. —, Rog Schouders fr. 94 a —, Pio-nio Borax fr. 105a—, dlto
Soharren -.—,
’3. Wijting
a—, gezouten
J..— a 1.50, Gullen ’-.— a gerookte fr. 116 a
Bellies fr.
’.._ a
_. , Sohelvisoh ’1.50 a 2. per mand.
a —, Clear
Hespen fr. 130 a —, dito gerookte fr.
Maassluis, 9 Juli. Via Leith is doorden stuurman Baoks fr. 106 a 110 per 100 Kg. Markt vast.
verzonden 50 kantjes Haring,
Wilcox beaollnkoara
van de Zeemanthoop
Beuzel. Offioieele noteering: Aug.
, Juli fr. 105%,
fr.105%:. Sept.
welke aanstaanden Maandag hierkunnen zgn. Heden fr. 103% a
gold Zoutevisch ’4O, Keelen en Lippen /94, Volle
105^, Oct. fr. 105%, Nov. fr. 104%, Dec. fx. 104%.
fr.
Haring ’25.50. Maatjes ’19.50 a 20 per ton.
Markt kalm.
Hop. Men noteert: Aalst beschikbare 1899 fr.—*—
Lemmer, 9 Juli. Aangevoerd werden 300 Kg.
Kg. Aal
Kg. Sprot dito 1900 fr. 55.— a—, Juni/Juli fr. —.— a —.—*
a ot.
Bot 12 a 14 ot„
ot, per Kg. 100,000 stuka Ansjovis ’5.
58.— a —. Markt kalm. drooge
Oot./Nov. fr.Meu
a 1000. 15
per tal.
tal Geep ’3.— a
on 2911
Huidon.
verkooht 1105 atuks
Fruit.
stuks gezouten Os- en Koe-.
9 Juli.
Petroleum. Offioieele noteering: Mon betaalt vooï
Alblasserwaard on Vijfheerenlanden,
verzending per postpakket besohikbare fr.l6—. Men verkooht beßohikb. m.l6
Handel in Kersen redelgk,
laat da qualiteit der vrucht niet moer toe, in den Jnli fr. 16—, Aug. fr. 16%, Sept. Ir. 16%, Sept./Dee.
boomgaard wordt thans besteedt 5 a 6 et. per % Kg. Fr 16?/. Markt kalm.
markt aangevoerd
Kastoren, 8 Juli. Ter Kersenmarkt aan het station
Brussel, 9 Juli. Heden ter per
Kg.
7
a
8
fr.
0.88
a
0.98
prijs
Varkens,
men
heden
voor
de
Meikersen
45i>
alhier besteedde
' Spiritus.
et. per % Kg., zwarte Bessen voor Engeland golden
Berlijn, 9 Juli. De kleine prrjsvooruitgang is opbesteedde gehouden. Speoulatie ontbreekt.
V"enendaal, 9 Juli. Ter3 Kersenmarkt
a 4 ot. per % Kg.
Hamburg, 9 Juli. Spiritus voor binnenlandse!*
men heden voor Meikersen
werd voor Aardappelspiritus
Wageningen, 9 Juü- De handel in Meikersen verbruik, betaald Koronspiritua
41.40 a 41.50 Mk.,
goed als geheel geëindigd. 25.50 a 28.60 Mk.,
is
binnenland
zoo
het
voor
voornainelgk in zwarte Kersen
overgehaalde Spiritua 28.40 a 28.50 Mk. en belasting
nu
handel
bestaat
De
Zwarte Kerßen voor Engeland vriie Spiritus 21.80 Mk.
en zg. naplukkers.
Dantzig, 9 Juli. Betaald wetd voor Spiritus
per
Kg.
Noten voor deEngelsche markt
gelden' 10 et.
10,000 liter procent 43.10 a 43.30 Mk. De aanper
a 6 per Hl.
worden betaald met ’5 Nog
steeds blgft de aanvoer voer bedroeg oa. 11000 liter.
Culemborg, 8 Juli.
Maagdenburg, 9 Juli. Spiritus. Er werd betaald
zoo ook hedenavond.
Meikersen ter markt zeer groot;flauw.
besteedde
43
10 a 43.30 Mk. Aanvoer oa. 12,000 liter.
Men
zeer
De handel was echterongeveerö
Koningsbergen
Kg., 40 a 55 ot. of
i/JPr-, 9 Juli. De aanvoer bewaarin
bannetjes,
voor
droeg oa. 48,000 liter en werd betaald 43.20 Mk.
Kg.
4
a
5
per
et.
%
ook wel
Odessa, 27 Juni. (Euss. tgdrok.}. Euss. Alcohol.
Culemborg, 9 Juli. Ter Kersenmarkt besteedde
per 100° tralies vrg boord hier,
men hedenavond voor bonnetjes, waarin ongeveer 5 Er werd betaald uitvoerpremie,
Da aftrek der
1.35——1.37% Ebl. 1
Kg., 35 a 55 et. Handel flauw.
JMJaas-en-Waal, 8 Juli. Voor de Kroozen wordt Ebl. = 100 Kopeken.
Parijs, 9 Juli. Spiritus. Er werd betaald: Juli
thana ’5 per Hl. op het hout geboden. Er zal dit
Juli/Aug. 26.75
Sept./Dec. 27.— fr.
26.50
jaar verzending naar Duitschland plaats hebben.
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Juli. Wie wil winnen Een Boerderij of ’23,000 voor Een Gulden. 39 JfalL

HOOPDPRijl
t. aVlemmermeer
"wö.

Verlotingbö gelegenheid van do Zomer-Paardonmarkt, ten overstaan van den Notaris J. SAMSON. en onder Voorzitterschap van den WelEd. Heer H. F. BULTMAN Hzn.
„Albertus Hoeve", met 20 H.A. uitmuntend Bouw- en Weiland, gelegen aan den Uweg in het beste gedeelte der Haarlemmermeer, of 22,000 Gulden in oontanten.

Bouwmanswoning
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..LONDEN al de/
Jïstukken
4i* n,esc^-

?*"

„
„
„
„
„

11

DOJNDEKDA»

prijs
_

6

kostbare

ff ff ff ff rf ff

of

3000

gulden in contanten.

(1449)
T_!trder ruim 100° f^aie en kostbare prgzen, bestaande uit Paarden (welke ieder voor minstens 400 worden teruggenomen).Koeien, Landbouwwerktuigen, Eijwielen, enz. enz.
3e geheele
I,—l elf voor ’lo.—, franoo per poßt 5 oent meer, verkrijgbaar bvj AUGUST JKJOSTBJtV.Boekhandel en Loten-debiet, PBINSENGJRACHT 333, AMSTERDAM, die door de Commissie met
I■=
exploitatie is belast, en
verder alom bfl de voornaamste BOEK- en SIGARENHANDJEJLAREN in het geheele Eijk. Zij, die zich met den Verkoop willen belasten, vervoegen zich bg
§■£"»

AUCHJST KOSTJSB

’

333-333—333 PRI3USE»"«»ACIIT 333—333—333

I«©teu ’l.—,

Elf/io. 333—333

Verzekert ü op gunstige voorwaarden tegen DIEFSTAL bij de Inbraak-Verzekering-Maatschappij RHENANIA
jte KEULEN, Gevolmachtigde FRANZ DISCH, Nienwe Doelenstraat 4, Amsterdam,
i

S*>W*nde^
Amte'SS_.?°
V 6<?

'aar> n°S op de
1
goed
en Schil-

deren ~ Ha?dteekenen
Z
«aarno
een
keco'rati»
~*h Kunstschilder
««Plaatet Z of n._.KOBd
Ketuigßohr.
v°orz. fir li?f V£
JN 5332, N. vjd Dag.

leerling-Bloemist
il9„BloemißterB

van J. HANSON
-Beplaa?„+en notte LEIERLJING

0rden- Te'erTOeBen

4

**'}"" behuwd, niet onbeei?
jaren buitenslands
MmW
Bew-BBo"*
tnidd

met de Engelsche
fcaal bev Bi
»0o» en? en van goede getuigen
p " zoekt een Betrekking als
,ed

Bureau-Oppasser,
1,?

61 of °P
«fut» dergel
öt

ti^gtchTï

een Zeekantoor
a
onder A im' Bureau

.

7^^Cowran^D
hier
0P e!? Effeotenkantoor
SEJDtÏa?^Ol^ JONGSTE
6n Haag.

■

.

Banketbakkers.
HH.
Direot gevraagd
bekwaam
een

Tweede Bediende, P. G., met
opgave van verlangd salaria.
lett. G C. a/d Boekh. van
Br.
L. K. C. DE HAAS, Noord-Einde 156,
Den Haag.

Compagnon gevraagd

IË-HÉIOËSiGF,

een Limonadefabriek met
Bierbottelarij, zeer gesohikt voor
een Jongmensch om in de zaak te

In

worden opgeleid.
Brieven franco letters T L T,
Algemeen Advertentie-Bur. NIJGH
& VAN DITMAE, Eotterdam.

?°Kift

cc"
eevraagd. Praai

.

smidsknecht,

ï^S laiEEN.

als MEID-ALLEEN, gevraagd,
Eoon 100.—, v. g. g. v.z.
stadhouderskade 63 boven.

""

—■

je

’

Augustus verlangd een flinke
DIENSTBODE, gesohikt ala

*
Meid-Alleen

te

dienen, goed

kunnende koken en worken. Zonder
onnoodig zioh
te bieden.
8-£ek.
2e Holmerßßtraat 105 boven.

WINKELJUFFROUW.

gevraagd eene degelö^o,
eenvoudige Meidhuishoudster,
(geen Dame) bö
van buiten, P.

Wordt

’

50 p. j.. deß avonda vr(j.
lett. T B 406, N. v. d D.

en Rijtuigen,
Paarden
's-Graveland.

Gevraagd

Zeldzaam!!!

te Amßterdam in gezin z. k., een
net Tweede Meisje, dat g. k.
Werken, Mazen, Strgken, Tafeldienen, tegen begin ot half Augustus. Goede getuigen vereieohte. Fr.

Door omstandigheden wordt to(
buitengewonen spotprijs t*

Koop

aangeboden

een

geheel

nieuw Salon-Ameublement.
Te beziohtigen: Groenburgwal S
bjj de Baamgraoht, 2e étage.

br. lett. H, b/d Boekh. J.KRAAN,
L. Niezel alhier.

—-—

-—

1

{

plaatsgebrek biedt een
Docter zön zevenjarig zeer mak;
Tuigpaard met Engelsoh Dog-

Boor
tegen NovemWordt
ber of eerder bui ten nabö
Deventer eene Keukenmeid, niet
en
gevraagd

cart

nieuw

Tuig voor 600
de 23 jaar, P. G. of R. O
te Koop aan.
een fijne Lingeriezaak beneden
r.,
Br. f lett. V D4OB, N. v/d D. (1502) Br.
lett IJ JF 410, N. v. d. D.
Heer alleen. Adr. met opg.van
,
*
en waar inform. te bekomen zön. alhier, wordt gevraagd eene
"
'
Br. fr., lett. F JKJ 325, N. vjd D. bekw. WINKELJ., v. g. ref. v.,
boven de 25 jaar. Adres in
IV
BURGERMEISJE, P.
Te Huur voor 7 jaren, to wegens familieomstandigheden een
net Sigaren-Magazijn, gelegen
jaar oud, zag zieh gaarne P*noon± Kalverstraat 166.
(N.-Br.) OttevangersSleeuwök
op één der beste standen van
voor 2 a 3 maanden geplaatst
"n

Boerderij.

Jongste Bediende Net

gevraagd, op eenKantoor, voorl.

Vanal ongeveer half JuU
gevraagd voliemand,
DE
om een Heebekwaam
komen
eeftK.. eil.Boe<i rekenen vereischten, renstal waar te nemen, en
&", I. Vnl? t beneden 16 jaar. Er. tevens goed rijden kan. ook
oekh* E- C- LEPPEB & met twee paarden, wegena
EOon
>w
146, Amsterdam. plotseling opgekomen verhin«Varmoesstr.
"n
J
dering voor den JKJoetsier om
erstond gevraagd een
zijne betrekking gedurende eenigen tijd waar te nemen. Zich aan
b.k6s
te melden bij den Boekhandelaar
"«t hoefbeslag, vuur-, A.
's-Graveland. (1509)
"4-dtßï, l^kaohelwerk, P. G. of G. G.
merst. gevr., in een kl. Holl. gez.,
te Hillegom.
J. tijdelijk nabö Brussel wonende,
een Meisje, oiroa 30 j., P.
en Huiswerk. Loon
T_?a,tl6 ni6t Jongmensjh zag zioh voor Koken
per maand, vrije overtooht.
«ai 2 Depöthouder of ’l2
get. zich melden bö
*«ttj?iBer geplaatst. —Br. "Met sohriftel.
««üofllsJKapolßbtog.d.flaw. , Fam.. JNOSÏJEEG, JHüvwßunv
t8T

Net MEISJE,

Winkeljuffrouw

(extern), hoogat bekwaam, tegen 1
September gevraagd in eene
fijne Handscnoenenzaak. Pr. br.,
lott. R A, Alg. Adv.-Bur. W. MEERKOTTER, Heerengraoht 335.

sal.
Br.

1

■ ■■■. j

die naar Zee of Boschde zorg der Einderen op zioh te nemen. Brieven
franco, lett. G 52, bö den Boekh.
P. OUT, Koog a/d Zaan.

bö

streek gaat, om

JTn een klein gezin te Scheveningen wordt terstond gevraagd
eene flinke

Meïd-öuisliondster,

en een Meisje voor lichte huiseN°. 3261,
löke bezigheden. Br.

b/d Bkh. A. v. HOOGSTEATEN
(1482)
& ZOON, Den Haag.

nwe CUISIBTIÈRJE parlant
raneaispour nn ménage
de deux personnes. Bons
SaSes.
(1505)
gjg£re_init. Q W 402, N. v. d. D.
"1| evr. BLOM—STAP, Wiohman-

*

laan, Buasum, vraagt tegen
Augustua een nette BurgeraJX

Kmderjuffrouw, niet beneden
de_2o jaar, bö twee jongekinderen.

Manteljuffrouw!
In

een der provinciestedenwordt
voor soospoedig mogelök
in een drukke Zaak een bekwame
die tevens met
Juffrouw, P.
bet courante Manufactuurvak op
de hoogte ia. Alleen op offerte»
met opgaaf van leeftijd, verlangd
salaria en tegenwoordige betrekking zal worden aoht geslagon.
Br.
lett. K 82, a/h Alg. Adv.-Bur.
gevraagd

Een Verpleegster

de geneeskundige proef doorstaan
hebbende aangaande de Massage,
zoekt per 1 Aug. plaatsing te
Eotterdam, in een Ziekonhuia ol
bg een eenige Dame of Heer.
Thans in betrekking op een
" „
, „
Badeoord.
Wu br., lett. -SA 4.06, $******>' -1 KJRU!SMAN&Co.,AmBterdam.(JUH)I)

_

—

’

Te Koop aangeboden,
Am-

hoeye met 22 Heot. Bouw- eu
Weiland. InsohrövingßbiljeUen
aau den Heer A. VERSCHOOR
VAN STEENWIJK te
die nadere inliohtingen geeft.

~TÊHUUIt:
BOVENHUIS,

sterdam, groot hoekhuis. Billgke
prös. Ook ia de et. afzond, te koop.

Br.

lett. IJ C 341, N. v. d. D.

PENSION

ter overname met geheelenIn-

bev. 3 Kamers,
beuken en Meidenkamer—Zolder,
275.— s jaars. Keizersgracht 359.

’

voor een
PFNSïftW J.gevraagd
Tan io en een M.

ventaris

v.

Heerengracht te

Amsterdam, uiterst netto Zaak, 7
Kamers gemeubileerd. Ontvangst
f 244 p. maand. Te bevr. C. v d
MEDLEN, Heerengracht 353, Amj sterdam, v. 1 of na 8 uur.

▼»n 13 jaar, aan Zee, bö nette
burg. fam., tegen bill. prüa, liefst

Depot gevraagd,

waar ook kinderen zfin. Br. 1. H,
aan KOEM'b Adv.-Bur., Conßtantnn
anygePßstraat 88, Amsterdam.

liefet Luxe-Artikel, ta Amsterdam.
Br. met opgaaf van voorw. ondel
lett. "W B 340, N. v. d. Dag.

Huis of Bovenhuis
Groote Meikersen
November to Huur
Willemapurkbuurt.
notto vior Kilo fr.

tegen

Priif
Irha / 400—f 550.
'*

fW<.NT°.'

395 ROEM's

(m.

p. pi

uitgezocht
na ontvangst poatw.

Adv.-Bur.,
;

/1.20.
JOH. VAN BEMMEL.
Ta Wük bii Dtmrtteae*-

....

a

MEUBELEN. LEON KOEKENHEIM,
Een goed adres voor Salon-, Eet- en
gebruikte
Slaapkamer-Ameublementen,

Meubelen, alsmede hot compleet Stoffeeren

van Villa's, is:

(4349)

Be MEUBEL-BAZAR,
1887.
Opgericht

ff^T*" IJPit

A°.

Si"9el 263—283 AMSTERDAM,

FtTsï

t/d faleisstraat.' leleph. No. 3968.
tl '9^* n'Wf EMTRÉE
VR,JAlies is geprijsd.

/Illl''

%*»*?'
Ur
f 5.50.

"u^l
[SB_gSo|

O&HE
tfJBHSHÈJ'31
P

Zondags geopend van 12 tot 3 uur.

J. MEIJERINK MEIJER.

Steedß voorradig eone ruime keuze der soliedste
Bootten JNAAIJMACIIINES, welke tot billöke prüzen
worden geleverd, desverkiezende op afbetaling van ’1.
eek

*

11 JULI

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDEEDAG

—

A. LEWENSTEIM,
WABMOESSTBAAT 189 bij den Dam.

Chir. Pedicure,

Prinsengr. 742,

I

Ter

Aus. a.
zich iian 3de BEDIENDE. Fr.
br., lett. P, Holpkant. Ooethuizen.
V"tevjraagd te Hilversum, in een

Sarongs Batik en Kataaja's.
lett. IJ MAK. E.
Br.
N.Z. Voorburgwal 232, Amsterdam.

Loon ’125; P.
lett. Aa B, bö den Boekh. J. HEEK,
Hilversnm.

Te Koop aangeboden
HEERENHUIZEN, staande op
besten Btand to Amsterdam.
Adr. fr., lett. S TJ 290, N. v/d D.

Extern.
iWinlkeljuffronw
fijne

TËTËTOOP:

■\Ji Id'ein, deftig gezin, eene bekwame» Keukenmeid, boven de
25 jaa.r, genegen Huiswerk te verrichten.

Zaak van DameßHandschoenen, [Kousen
«te. fco Utrecht kan met 1 Sep-

In een

tember o.s. een Prima Verkoopster geplaatstworden. Br., lt. P V,
aan ZWIEEZINA &

Boekh-, Utrecht.

"PENSION.

Echtpaar met 8 Docht, van 5 en
6 j., zoekt eenv. degelgk Pension
in boschr.Btreek v. Geld. voor 3
te beg. 29 Juli. Br.
lett. B P,
Boekh. V/h W. J. v. HOOGSTEATEN, Piet Heinstr. 29, 's-Hage.

Uorat

Sprache.
Deutsche
Ein exam.Lehrer (Deutscher)

ertheilt schnellenUnterricht

in der. deutaohen Spracho und

Handelscorrespondenz. Gef. Off.
unter lett. W C 363, N. v.d.D.

te koop.
acht SOlide

bü

groote ruimte,
veel materieel, met inbegrip van
Paard en Karren.
Br.
lett. S W 336, N. v.d. D.

——
fpDaast-, Linnneo- ca Katoenweverij, et
■

TEN CATE & GARDU AAL,

HENGJELO. (O.)

Handgeweven Damasten en Pellen Tafelgoederen

E

Inrichting tot het vervaardigen van Dames- en
Heeren-Ondergoederen.
(7385)
UITZETTEN. LUIERMANDEN. r-rri
Levering direct aan Particulieren. Stalen en Mod ellenfrancot-==p_

-

Zandvoort.

Tereemiigd© Badhótels

(1439)

Wykj aan Zee.

Echte SI IV «ER Naaimachines

§

Te Koop,

wegens stil gaan wonen, eon zeer
beete ZAAK, bestaande uit CaféSlijterij, groote Bierhandel,
en Wagen en
Door omstandigheden is vanaf 15 gedreven met Paardpaar
van
een
kleinere
verkoop
TE
Augußtus
HUUE
Jnli tot einde
een geheel vrg Gemeubileerd Artikelen, gelegen vlak bö EotterFr. brieven, letter HN, aan
Huisje, tegen zeer billeken prgs. I
lett V W, Boekh. P. j Firma DUCROISSI
Briev.
Boekhandel, Eotterdam.
Zandvoort.

Zandvoort

Idam.

VEEL

SPECIALITEITEN IN

Hêtel d'Orange

in Boter, Kaas, Eieren enz.

Amsterdam,
Kalverstraat 31,

Tafelgoederen, Linnens,
Shirtings,
Callicots, Handdoeken, Theedoeken, Zakdoeken, enz.

Directeuren.

billgk te Koop. Kooper kan eene
maand komen leeren en zich overt.
Br.
lett. R V 335, JV. v. d. D,

MARTIN SCHIFF,

Weverij van Katoenen en Linnengoederen.

JAAELIJKSCHE ALGEMEENE
VEEGADEEING VAN AANDEELHOUDEES op Donderdag 18
Juli 1901 deß namiddags te 3
uur teu huize van den eerstondergeteekende, Sarphatistraat N°. 17,
alhier.
L. VAN BAEEL Jb.
J. BLOCH Jb.

Degelijke Zaak

’

Hel Bestuur:

„Foreeseïisurh".

I

/3 p. stukReis badkuipen, vouwbaar 10.50.
„„ 10.50.
Reis kinderbad,
12.50.
Reis bidet in étui,
„ %■—
Reis kamerpotje,
Verder: LuierJbroekjes, Hang"
matten, Thermophor waarin da
molk 8 uur zonder vuur warm
blijft, Gummi Sponsen, zuivsf
en gemakkelijk sohoou te houdenTand- enJWagelborstels enz. eet.
Groote keuze iv REïS*
eu BEGEMMASTEI-S. t»» :
luiperxaeable en Gutta(1504) i
percha.

Dr. J. C. COSTERUS.
J. VAN DIJK.
E. BBANDSMA.
" . ~
' ''i

(1374)

necessaires,
gevuld en ongevuld, grooto

gemakkelijk en frisch,

Prospectus verkrijgbaar
deu Directeur L. BOCJHJARJDT.

r*

deReis.
WF
Voor
Reis
keuze.
Reis luohtkusaens,

Zomervacantie: \1 Juli—3 Sept.

Naamlooze Vennootschap

Mineraalwaterfabriek annex

Bierbottelarij.

HILVERSUM.

VAARTWEG 51,

Exploitatie Maatschij.

INDIË.
billök, mooie

8

TROMPSCHOOL,

AMB TERDAM,
Bangeert nagels welke in het
vleesch of in de hoogte groeien
pijnloos en antiseptisch.
Spreekuur dagelijks 12%—lj!^ uur.
Voor Mindervermogenden uitsluitend
Zaterdags 9-10 uur 's morg. (1496)

JKALVEJRSTEAAT 146/48 bij het Spui.

Banketbakkers.
H.l!.
s. biedt
Tegon 1 of 15

b/d^£

1901. 2e BLAD.

— ook in het moderne bordnren.
SIMER-MAATSCHAPPU.
vertegenwoordigd
eigen magazijnen. (8700)

—

.

I

Vraagt Prijscourant der

Tj Stoomwasscherij

1

HDELWGISS.I

Jj Dir. C. P. NIEUWMEI.TEE.I
Looiersgracht 48.
Telefoon No. 3397. (8467)

I

SERIEUS.""

Degelijke Wed., gegoed, stand, 3^

flink optredende vrouw, vraag'

IfiiiTiiT

Wiilemstr. 50, Deu Haa?<

door 38

«

besteedt E. JL. DIAS, Nieuwmarkt 13, voor gedragen HeeDagelps
renkleeding, enz.
(8486)
aan buis te ontbieden.

]

Onderricht gratia

AMSTERDAM

GELDü'

tijdelijk financieele hulp vafl
lemand op geposeerden leeftijd.
lett. G O 395, A. v. d. DagBr.

voor eiken tak van nijverheid,
alsook voor alle huishoudelijk naaiwerk.

fn Nederland

Den Haag.
Spuistraat 'i'-

DAG- en JKJOSTSCHOOJ&
voor Jongeheeren, opleiding
voor Examens en voor de»
(1401)
Handel.
Zomervacantie 18 Juli—2 Sopt.

Kalverstraat 62.

ÜZeZERS IM BISTai€T~IIf"AIïSTEiB.BABI*

Vergeet niet HEDEN DONDERDAG ter Stembus te gaan voor de verkiezing van een Lid voor de Tweede Kamer en uw stem uit te brengen op

Mr. F. JL TAN HALL
Hii* Verdient UW

reg.eindmat.Juliprgslof begind. eenv.Jufir
lp.'
voor
omstr. 14 dagen, rustig verblijf
gevr.

Aug.,

in bosohr. streek, bg boerenmensahen of net burg.gez., (geen Pension.) Br. fr., met opg. van prgs,

onder lett. A JF 343, Jf. vjd Dag.
beseh.
centrum van
Amsterdam, wordt Huisvesting en Verzorging aangeboden, voor een Jongen die eene
der inrioht. van Onderwgs bezoekt.
Br.
lett. V JB 362, Jf. v. d. Dag.

reene

PENSION BAABN.

yoof-

klein Paarö.

Te Koop: Elegante
■Bfe.
jra&raHa' Dogcart, Breaokje,
t&fjg^gffifa K. o. d. k. en Duo.,
fijn bekl. en gemonteerd; bill. pr^js.
u*>

Bijtuigfabriek,
Nachtegaalstraat 59-61, Utrecht.

TE deKÖÖPT"
cisehen des tgds

Een naar

ingerioht Huis, waaraan Bovenhuis met aparten opgang, waarin
reedß jaren met het meeßte suooes
Slgterg is uitgeoefend. Pr. br.
onder lett. aan denBoekh. Wed.

VertrOUWen,

Kamei» het Comité van Candidaatstelling, B. V. d. HORST.

iYOiiras ïiii'ï Yoortpzet- en HelsoÉniji
Gevestigd: Gebouw vjd Werkenden Stand Kloveniersburgwal 103 en Kloveniersburgwal 87—89.

voor het nieuwe leerjaar Maandag-, Dinsdag-, Donderdag- en Vrijdagavond van 6—lo uur, Kloven.burgwal 10&
Zie verder de Aanplakbiljetten. Prospectus gratis aan de Inrichting en bij vele Boekhandelaren.
(1499)

INSCHRIJVING-

.

,

—-—.

Billyk te huur GEM. VILLA's met
ftinif f&mVT Keuken
en
",,u ■ VV■ H ■ Adres H L , KAMJSBS en Pension.
(820;
PETERS.

ZAüililJVlS IK 8

.

____-*■«

PAETIGÜLIER

KAPITAAL

als Iste hyp. besohikb.; bill. ronte on eond. Br.lett.lJD 364, N.vjdD'

Li vlli ill"1

-

Aan een JDagMad wordt gezocht een V v
Wl
voor Abonnementen. Slechts PRIMA KItACHTJEJtf»
J. E. v.
reeds als zoodanig werkzaam geweest en Tan goede
INTERNAAT en EXTERNAAT
getuigschriften voorzien, gelieven zich schriftelijk
aan te melden. — JEJJnfeel op offerten, vergezeld va#
ROTTERDAM,
Per Kist 150 K°. ’l.- fr. b. of sp.
'voor le kl. Gymn. en H. JB. S. (6 klasVOLJiLJEDICrE bijzonderheden (leeftijd, godsdienst»
Voorbereidingeschool
A.
Gouda. Gr. Afn. billijker. (1488) sen). Leeftijd 0—12(13) jaren. JB. Handelsinstituut voor leerlingen waarvoor en hoelang werkzaam geweest, verlangdo
Gouda.
AUG.
van 12—17(18) jaren. (5 klassen.) Leeraren met akten M. O. Leerplan, conditiën), wordt acht geslagen.
wordt aan een Dame of Heer, geverwaarop al de vereischte Handelsvakken voorkomen.
te
C. ExamenHypotheek
negen ’7OOO le
Brieven f'ra.tco, lett. T JB 360, Meuws v/d Bag. :
Surnumerair bö de Belastingen, de
klasse voor Adelborst,
strekken op een Huis met Tuin,
Posterijen, enz. De Intern-Leerlingen worden geheel in den huiselijken
waarde rib ’12,000, volledig, uitkring opgenomen. Adressen ter informatie (ook van geslaagde oandistekend Pension aangeboden
daten), prospectussen en verders inliohtingen op aanvrage.
lett. B,
met vrge Kamer. Br.
Winkel en Buffet. Slechts 65.— kost deze metalen, praohti» veruit'
te Almelo. prgs
Spreekuren van 3—4, behalve Woensdags en Zaterdags.
Boekh. JOHs.
drie gulden p. dag p. persoon. (1500)
Casß», franoo door geheel JNederland.
kelde
(1490)
■*>«
Directsur
J. ESMEYER.
JKinderen beneden 10 jaarhalfgeld.
Te bezichtigen bü den Agent
(1187) Mej. S. C KROON.
,j
VINCENT VETTER,
eenvoudige
Prinsengracht
bosohaafde
Leidschestraat
460"
eene
b/d
Door
200 terLeen,
Dame, wordt tegen September of
voor Wed. (nette stand), met
later, in een ruim Huis met Tuin,
maandel. aflossing van 25. Bg eb ***fi emh
als alleen inwovoor eene
B^_F^____fi______^vßi 9 B_F^^W _OL^E9
aMH H vtt_9l _______3R________H Hu jüüT^flfl B
-*m\\\ JmJW Wtm bbb
nende, aangeboden: eene gem. nader overeen te komenN.
Het welbekende en drukbezochte Café en Uitspanning P$
Dag.
vjd
391,
Br.
lett. C K
1, met groote, lominerjjke Tuinen, groote Huizen on Stalie"'
of ongem. IeETAGJE met
KIKJEJEBT
~
volledig Pension.
groot oirca 20 Aren om de schoone-ligging ook voor vele Jtnduatriee'
H,
Verschenen: 4o duizend
adreß: Hofboekh.
Brieven,lett.
zaken gesohikt. Brieven franoo aan
(14.'
„GEVAARLIJKE"
M. VAN DEB BEEK, Den Haag.
No« besohikb. Gem. Appartem.
m. Pension, voor 'ó h 4 Pers., op
Villa met Lomm. Tam, vlak bg
Baarnsabo Bosoh.
lett. B J 390, Jf. «" d. D.
Br.

Te Apeldoorn

Utreoht.

INSTITUUT ESMEYER,

(1428)

Noorsch IJS.

—

—

LOCHEM.
Pension Rustoord.

GUNTHER's

BEN HAAG.

Gevraagd

’

’—

r#

Te Koop gevraagd Rowelijksgeheimen,
1.25.
Afb. Prijs

7 » 8 Schieteenden en l of 2
Waarden, (liefat volwassen broed
1901.) Opgaaf van ouderdom en
prgs aan WILLEM KOSTEB, te
Leimuiden, Zuid-Holland.

Te Koop gevraagd:

van gebruikte

Allerlei soorten
of beschadigde Meubelen,
tegen de hoog3te prijzen.
DROCKMANS,
Heiligenweg No. 21, boven.

Wegens vertreknaarelders,wordt
ter Overname aangeboden,in
een der Hoofdplaatsen van Nederland, op besten stand, een oude,
gevestigde ZAAK in

!Geen
’ I.—,
Kinderloos Huwelijk!
Prgs
met 2

Met 3

Afb.

DOOE

’

Prof. Dr. J. Schoondermarlc Jr.

Na ontv. bedrag franco toez.
W. B. MORANSAED, 2o Jan
Steenstraat 39, Amsterdam.
Onder oouvert 10 et. verh.

Bestuur van den Polder
Papekopen Diemerbroek
Het
prijsopgaaf van ongeveer 200

vraagt

Stère middelsoort
gens

vol-

monster aanwezig aan het

Stationskoffiehnis Oudewater, te
leveren in de 2e helft der maand
September, franco op do losplaats
IJsel te Oudewater.
Galanteriën,Luxe-,Emaille-en aan den
De insohrgvingsbiljetten te beSchoonmaakartikelen, Hang-,
zorgen bn den Voorzitter des PolGang- en Keukenlampen, JBlikwerk, enz. enz. Huur van het ders te Oudewater, vóór den 20en
geheele Huis billgk. Overnamesom Juli 1901.
Het Bestuur voornoemd,
sleohts 8 Mille, met inbegrip van
den geheelen Inventaris,
VT. H^M^DOOBMAN. Voorzitter.
D. MAAIJEN,. Ueemvaaü.
/fe.-fr., lett. U A 861, N.v. «..JV

Glas, Aartfiwert, Porselein,

De 1000 prijzen zijn dagelijks te bezichtigen bij
D. J. JANSEN, Hengelo [G.}
Ï000 Prijzen.
10.000 Loten.
ISTIET
Juli,
wordt
Trekking 12
uitgesteld.

Groote ïerlotii ib Henielo (Gé.)
VAN EEN

BOUWMANSWONING of

f

2000 contant,

20 Paarden, Koeien, Varkenß en Schapen, 979 prijzen Linnen,
Bukskin, Dekens, Bedden enz. enz., te houden op 12 Jnli 1901.
Na ontvangst van Postwissel- zendt D. J. JANSEN,
Hengelo (G.):

,

’

Te Haarlem te Koop:

m^m'

Spoed! Voorde laatste keer. Spoed!

Contröjekas

H. VAN AMSTEL Jr.

I

Nederlandsche Verzentlïngszaak

Eerste
firma

J. h. J, DIMZ,

opgericht 1857.

Amsterdam, Prinsengraoht bij de Beestraat 357.
TELEPHOOÏÜ. HOS.

Eeis-Artikelen:
Dames-ReisiMtels.
Pipé Costumes,
Blouses- en Blonselieiieß.
Dames-Capes en AYoMmaiitßls.
Parapluies en Parasols.

Heerol-R.iscos.iM.s_
ïïceren-Capes.

Heereii-Repnjasseii.

SBortüemaen en Overüemöea.
Boorden en Dassen.

1.00.
1 Lot voor f
De nog voorhanden Zomermantels worden tegen zeer ver11 Loten „ „ 10.00.
laagde prijzen opgeruimd.
en den 13 Juli sratis een Trekkinjrslijst.
JKgk geïllustreerde Pi'üeoourant, Stalen, Zichtzendincen en E"'
mnkkelgke handleiding tot maatnemen, fto. door goh. Nederland-IJj
De trekking zal geschieden door Notaris SCHEPERS
—f-f TPfTWPIIIWIIffIIIIIIIMWMtnWBBWMrIWIW»^^
Zelhem» Vrijdag te 2 uur.
Tot Vxydagmiddag*^uur,wojd«fciiog lotwfcuygagwnßni , :
I Boet-enKunsWrukkerü v/h JBOEiOPPZEJN ÜÜBJNJEJB & VAÜT-SAN**^

Ite

,

11 JULI

HET NIEUWS VAN BEN DAa VAN DONDERDAG

190 L 3e BLAD.

9

zou het aan ons en andere kleine Staten zijn Mej. W. J. Berkhont, aldaar; tot tijdelgk onderNo. 81 Mej. E. de
te wijten, dat de openbare meening in Groot- wijzeres o. 1. soh. le kl.onderwijzer
tot tgdelgk
te IJselstain R. de
enkel behoud van' den afzet op een gebied waar Brittanje nog niet tot inzicht is gekomen aldaar;
onderwijzeres roet verpliohtfi
Hondt, te Ede;
tot
Haagsche
zich
rechten
door
de
thans
nestelen.
Conferentie
Belgen
Fransehen en
welke
hoofdakte aan de Oostelijke school te Papendrecht,
Het is evenwel de vraag of d© praktisohe ge- voorgeschreven zijn,
tot onderwüN. A. Slangen, te Dordreoht;
Mej.
dringend
1 -7erz«e&ren
Adver tenVolgen van een invoerrecht niet veel verder
„Waarom moeten nü juist de kleine Staten zeres (handwerken) te Kommerzijl Mej. J. Bolt, te
wen, bestemd
voor liet nummer van gaan dan deze bescheiden wensch. De Neder- er voorgespannen worden, terwijl ieder kan Kommerzöl.
««terdagaTond, zooveel mogelijk
fabrikanten beloven dat prijsverhoovoorzien dat, zoolang de openbare meentng in
'eeds Vrljdagsin ons bezit te landsche
Voor de vacante betrekking van
beroepen zich hierbij 1 op Engeland niet krachtig in verzet kamt tegen onderwgzer
ging
uitblijven
zal
en
met acte Fransen, aan de Burgerschool
«oen zi|n, opdat w_tf intijds maat- den hoogen graad der binnenlandsche mede- de Regeering, een dergelijk optreden der kleine B, te Kampen,
heeft zich geen enkel sollicitant aanregelen kuiKoen
nemen, om de plaat- dinging. Voorloopig schijnt werkelijk die medeStaten slechts met minachting zal worden begemeld.
Sl>»g in dat, nummer te ;verzekeren.
dinging zóó scherp te zijn en tevens nog zóó jegend,"
■ .; ,
Inde te Middelburg ge fro uden zo merverwijderd van haar uiterste grenzen dat, mits
vergadering
DE DIRECTIE.
werd
door
van het onderwözersgezelsohap in het
den Heer Brodrick in het
Onlangs
de vrije uitvoer van tarwe gehandhaafd blijft,
Middelburg
welko door 35 leden
arrondissement
Lagerhuis
de
verklaring
Britsche
offioieele
afdistrictsschoolopziener
geen belangrijke beperking der meel-productie
en
en
de
arrondissementsgeweigerd
was geld uit te werd bögewoond zön tot bestuursleden herkozen
gelegd, dat nooit
Invoerrecht op Meel.
dadelijk behoeft in te treden. Maar in de' eerbetalen, dat van Europa was gezonden ten bedat
het
opgemerkt,
worden
de heeren A. Cense en P. G. de Jager. In de vacaplaats
ste
moet
Mr- J* hsxon 'd'Aulnis dö JBourouill
hoeve der Boerenvrouwen en kinderen in de ture F. van der Veen werd voorzien door de verzijn,
verbruikers
kan
voordeel
voor
de
nooit
een
oi> veratoek vanwege de Maatschappij' van
van Zuid-Afrika.
kiezing van den Heer J. W. Happée.
den meelaanvoer uit Amerika en Hongarije- te vluchtelingenkampen
n meening: gezegd over de argudit
officieel
Blgkens het door den Voorzitter uitgebraoht verwas,
rJleldi.*J
gezegd
legde
Zoodra
de
Heer
"7rX
duurder
transmenten, die in den laatsten tijd door voor- belemmeren opdat hiervoor het
slag
den
Britseken
verkeert de bibliotheek in gunstigen toeßtand.
voor
Consul
te Amsterdam
van tarwe in de plaats kome. Al blijve Louw
tegenstanders van
Na de pauze werd door den Heer W. H. Hasselbeëedigde
invoerrechten op meel port
volgende
af,
verklaring
de
welke
de
sterk
ontwikmededinging
de binnenlandsche
baob, leeraar aan de Rijkskweekschool, een voormidden gebracht. Hij zegt:
offioieele bewering bewees.
onwaarheid dezer
gebonden zijn aan de voorzij
altijd
zal
keld,
dracht gehouden over: „De Nederlandsehe letteren
van
de
rijke
beëedigde
litteratuur over waarde, dat haar de meerdere kosten va.n het
verklaring van den lieer na
rlif
Hoewel de
ait onderwerp ben ik
hot jaar 1880."
gekomen tot het oomvervoer door de verbruikers worden betaald. Lonw niet zijgedagteekend is, kunnen wij meden 5* hier volgende vervat.
In
de bestuursvergadering der Am<
deelen, dat
omstreeks 6 Jnni is afgelegd. Zij
Ten tweede: kan niet door onderlinge afeea
bachtschool
te Middelburg werd een waardeerend
aantal
vertaling
voigt:
meelfabricken
in
als
in Nederland den strijd
m
spraak (door de vorming van syndicaat of trust) luidt
afscheidswoord gerioht tot den eervol ontslagen
om het bestaan hebin gelijke betrekking
„De ondergeteekende, Hendrik JóhannesLouw, directeur, den Heer Chr.
aan dezo mededinging een einde worden geeven
men
dat van 80 maakt?
Johannesburg, Z.-A. P.epubliek, op het oogente Apeldoorn benoemd. Het bestuur sohonk hem als
'-r
zouden
hunne
maalDe
fabrikanten
van
tabneken nit dien tijd thans ***>
26 nos
kunnen laten blik verblijf houdende te Amsterdam, verklaart: aandenken eene zilveren pendule met coupes.
is g-roStendeeïs ceS capaciteit ten deele onaangewend
houden
even beneden
„Dat hij lid waß der Uitvoerende Commissie
meelprijs
den
kunnen
Eindexamens H. B. Scholen.
uübreiding van het productie* en
buitenlandsch
invoer
van
de „Weldadigheids-Commissie voor krijgspeil
waarbij
het
de
van
kaa men om het noodige
Geëx. 13. Geslaagd: L. F. van
Winterswök.
WÊ
gevangen vrouwen en kinderen te Johannesburg. der Schaaf, voor zeer
ondanks invoerrecht, voordeel geeft. Gemeel,
goede vorderingen ;H. Elzas,
'
met betrekkelijk
fek£__v P "
weinig
„Dat in of omstreeks de maand Januari 1900 H. Philips, C. J. Stnorenburg, J. ter Weel en Nelly
volstaan Vergrooting eener fabriek schiedt dit dan zou bij een invoerrecht van f 1
door de voornoemde commissie een wissel op van Riemsdök, voor goede vorderingen J. A. L. do
per 100 K.G. meel, de belasting aan de verbruiOTt iSChlj^' mits het
geH. A. Kraaöenongeveer f 3,600,000 's-jaars. Men zicht voor £ 300 ontvangen werd uit Kaapstad, Groot, F. J. Gijsbers, H.
kers
kosten
te rijn. Waar mag nl. het meelverbruik stellen op minstens teneinde het lijden der vrouwen en kinderen,
A. W. Koerdink, D. Hilda de Boer en L.
allerlrf
heden tot vergrooting prikvoor voldoende vorderingen.
1
K.G. daags. Do schatkist zou van die te Johannesburg krijgsgevangen gehouden Gozina Ellens
«
over^hnjiding
der grtnzen, °binnen éen millioen
leerlingen werden bevorderd tot de derde
Dertien
werden,
helpen
daar
te
geen
genieten,
we&'
invoerrecht
inkomen
dat
verlichten.
1"1* tetoaM,' licht moelijk.
klasse en acht-en-twintig tot de tweede klasse.
de invoer van tarwe geheel dien van meel ver„Dat eeno proclamatie door den opperbevelhebben.
hebber der Britsche troepen in Zuid-Afrika,
t het buitenland. Prof. vangen zou
Levensverzekeringmaatschappij van het
Prof. D'Aulnis onmogelijk vooraf te Lord Boberts, was uitgevaardigd, waarbij het
+
Het
is
d^len of de buiten- zeggen in welke mate de binnenlandsche medeN. O. G.
Banken
verboden
j,
bedragen
aan de
wer
grooter
optreden. Aan de eene zijde dan f 20 uit te betalen zonder dat hiervoor een
Uit het verslag over 1900 blokt, dat do Balans o$
dinging
blijven
zal
al bestaal> in dit °P' kan men wijzen op de vrijheid van ieder om geschreven machtiging der Britsche militaire 31 December van dat jaar een debet en oredit aangeeTv^ohil de aanvoer
wees van 3,052,943.49. Onder het credit is ook beheeft een bij'zondere
een meelfabriek op te zetten; naarmate een autoriteiten was verkregen.
grepen een onverdeeld winatsaldo van / 262,686.951/2
bet taawe-W.^f;? ' i:ik de £ïoote kosten van bedrijf
hierop
minder kunstvaardigheid vordert en
voornoemde
Oommissie
taanzoek en een batig saldo over
„Dat
1900 van 59..461.91>£, tii
hetwelk
't
vervoer
ook
van
;
POT\
minwaandio-o
minder groot kapitaal, is de concurrentie beter gedaan heeft bij de autoriteiten voor de ver322,148 87.
alzoo
zamen
als
afval
,3?
"pediënten
zemelen,
enz.
zijde schijnt de onderDe Winst- en Verliesrekening sloot met een eindeischte machtiging, die kortaf geweigerd werd
è VOOT fiscale beseber- verzekerd. Aan de anderenieuwe
fabrieken, eenmine' mv ,Vu fr
autoriteiten vernamen dat de geiden bedrag van /441,849.563^, terwül het „Hulpfonds'
leeren, dat
vinding
te
de
toen
CraSer~,iSSj bedriJJf. heeft de Heer J. Th. maal opgericht, zich spoedig bij bestaande syn- van den gezegden wissel bestemd waren voor in debet eu oredit eeti bedrag aangaf van 142.596.40,
eener stoommeolfabriok, in dicaten aansluiten, al wordt dan ook door de hulp aan de voornoemde lijdende personen.
Op 1 Januari 1900 liepen de versohillende verze»
eenbri^T^T8! 11.hoofdbestuur
keringen ovor 5378 polissen. Dit aantal vermeerderde
Maatschapder
Pl van
participanten
hierop
vele
wissel
toetreding
gaandeweg
gezegde
Kaapstad
van
naar
„Dat,; de
gedurende dit jaar met 233, zoodat het op ultimo
geven.. wn?J , " onwillens de reden aange- de winst voor
klein, JMaar hierbij vinden
werd teruggezonden tegelijk met een anderen 1900 5611 bedroeg.
handelsverkeer, den goed- de verbruikers ieder
geen baat, vermits zulks niet voor een zeifde bedrag, die later was ontvangen.
Het verzekerde kapitaal ging vooruit met 499.956
ki€zeade > aan vermaling der met prijsverlaging
tarw te
gepaard gaat. Of in een
(1 Jan.
8.590,948 en 1 Deo. 9,090,904) dat dei
H.
J.
LOUW."
„(w.g.)
en
Budapest
lcaD°
te
de
voorkeur
geeft.
gebied van een vrij, niet; aan
lijfrente-verzekering met
op
klein
land
het
5632.90 (resp. 77,556.61
verklaring
Engelis bezworen voor den
fc de Heer d'Aulnis
weeg on *■ ~~
De
’83,189.51), terwgl het bedrag der premiën eene
en
bepaalde
plaats
gebonden
beroep,
syndieen
een
mzeQden nijver© handen", welke de
schen Consul Robinson, te Amsterdam.
vermeerdering, aanwees van
13,796.09 (’ 230,395.25
Qeel °et uitsparen. In zijn oog caat in staat is alle opkomende concurrentie
18
en 244,191.34).
"dl
"daarom
op
in
zich
te
dan
wel
of
het
nemen,
spoedig
Het maximum van het verzekerd bedrag op één
Kóirp. jg~\ s|fee invoer een maatschappelijke onder hunne mededinging bezwijkt, laat zich
BINNENLANDSCH NIEUWS.
hoofd
ruimer
is f 10,000.
opvatting,
de
com-b^' tevens een maatschappelijk niet voorspellen.
wi ns^ 11^etl
10 Juli.
'
Over
het geheele laud waren op 1 Jan. 1901 157
v°iardeel? e eis°h> dat de grondstoffen naar
Nog éen argument is aangevoerd: de behoefte
correspondentschappen gevestigd, waarvan 3 te Amdienstverwisseling
Hove,
ten
d
0
Bö
aan voorraad van meel in tijd van oorlog.
sterdam.
rde!a gevoerd> ten einde hier te Bij
op aanstaanden Zaterdag werden aangewezen de
een
invoerrecht
zal
volgens
den
Heer
misls;ent de redenen van de
heeren Baron Taets van Amerongen, JKamerheerWETENSCHAP EN KUNST.
Voqp allpi-i
Verdeeling van arbeid, en kan Salberg („Nederlands onafhankelijkheid van het ceremoniemeestor, en kapitein Van Hoogstraten,
"
buitenlandsche
broodmeel",
Middelburg,
1901)
gelegenheid
Ter
vandenintornatioKÜnst b^driirven worden gesteld.
niet meer, zooals thans, iedere fabriek adjudant van H. M. en ala adjudant bg den Prins nalen zangwedstrijd, uitgeschreven door de Kon.
is tet ondmatige> werkverschaffing
Haare.
van
Suchtelen
van
de
Jhr.
argt£m.ei.t GTa. °P Soede gronden afgekeurde slechts een geringe hoeveelheid tarwe op ééns
Zangvereeniging „Mastreechter Staar", te Maastricht,
n et protectionisme.
inslaan en het meel geleidelijk van de hand
Het zekerheid verneemt De
werd Maandagochtend een bergtocht gehouden in de
JNaast
do
dat Mr. Th. Heemskerk de benoeming tot lid der onderaardsche gangen van den St,-Pietersberg, na
irt de oln«+ reden, welke tot invoer van meel doen; zij zal steeds een vrij aanzienlijken voorbezitten.
TweedeKamer voor Amsterdam VII heeft aangenomen. afloop waarvan eene matinee door het orkest
So)nmigen d
der
.?e tarwe leidt, worden door raad
JWaarop echter steunt deze voorspelling
In Gouda zal dus eene nieuwe verkiezing noodig zjjn. Stedelgke Muziekschool op de buiten-sociëteit Slaa- denei -e bijzondere oorzaken genoemd, vraagt
de Heer De Bourouill.
van broodbakkers om met voorvante werd gegeven.
vn
Te Groningen is b eno emd t o t h o of dEen voorraad in magazijn is een renteloos
betere product der Nederlandscl*e fabri v
Des avonds werd in Stadspark een concert gegeven
direoteur van het Instituut voor Doofstommen de Heer door
en ook wanneer een invoerrecht gehemeel t« ov?u n mindersoortig buitenlandsch kapitaal,
het muziekkorps van het regiment d.d. schutterg
Jzn.,
aldaar.
ven wordt, hebben de fabrikanten belang er bij G. Mesdag
'
brmfeen,
te Amsterdam, onder leiding van den Heer Wolters
zij
dergelijken
dat
voorraad beperken tot het
JDe 69e algemeene vergadering der Het overtalröke publiek was zeer voldaan over d«
meel van "°r(^ gevraaSd of, als de bakkers strikt noodige.
e hoedanigheid verlangen, de
Maatschappij van Landbouw
Hoüandsche
te Oud- voordracht van dit Amsterdamsche muziekkorps.
Volledigheidshalve zij gemeld, dat een ander
te leveren?
fabrikanten stellig weigeren dit
zal niet gehouden worden op Woensdag
Beieriand
Te 's-Hertogenbosoh heeft de Heer
0f bet buitenlandsche meel wer- meelfabrikant, de Heer Cramer, in het tijd24 Juli maar op Donderdag 25 Julia. s.
keiijk bii r, U (ïoor
schrift
der
„Maatschappij
van
Bern,
Nijverheid"
J. A. Rehl dezer dagen zgne 25-jarige muzikale
de
nationale industrie uitt
schrijft: „Elke fabriek is door den aard van
76 gemaakte meel ten achter staat?
Te Deurne (N.-Br.) is aanbesteed het loopbaan mogen herdenken.
h- B©
bedrijf gedwongen minstens twee maanden bouwen van eene nieuwe K. K. Parochiale school,
Geboren} te 's-Gravenhage, den 15 Deo. 1857, ontdie Frankrijk verleent. het
schti + vast te
voorraad
te hebben, is dus een natuurlijke zonder levering van de metselsteen.
ving
hg zgne opleiding aan de Haagsche Muziekdat
staan,
premie
deze
slechta
Van de 12 inschrijvers was de firma Van de Mortel school, bepaaldelgk
11**06 invoer van JFransch meel in voorraadschuur". Zóó kan men tenminste, zegt
van den Heer De la Fuente als
te
laagste
Beume,
de
voor 14251.
e«i invoer.
gevol^e heeft en daa nog slechts de Heer De Bourouill, geraken tot een betoog, & Lntters,
fagottiat. Als zoodanig kwam hg te Utrecht in het
I
dat
Nederland
meelfabrieken moet bezitten,
de hoevwOT.ri ke £erinS is 'in vergelijking van De vraag evenwel
orkest van C. Coenen. In dien töd werd hem door
op welke wijze in oorlogsPosterijen en Telegraphie.
zonder uitvoerpremie van tijd de bevolking binnen
den
beroemden zanger Carl Hill een voorstel gedaan
de verdedigingslinie
Bjj het laatst gehouden examen voor den post1
egens den eigenaardigen vorm
der
om
mee
te gaan naar Sohwerin, alwaar hem aan de
voedsel moet worden voorzien, zou een dienst zjjn geslaagd: de surnumerairs der posterijen
tfitvoerpremie. is het bedrag yer- van
Kon. Hofopera eene eervolle en voordeelige betreken telegraphie F. B. P. Wijs, te Kotterdam (telegraafonderzoek vorderen van anderen aard als beking werd aangeboden. Zgne moeder zag echter haar j
W. A. Kloosterboer, te Arnhem (postkanwerd, toen de Heer D'Aulnis de Bourouill kantoor),
recht ïn JBelgië van 2 doeld
toor), Q-. M. A. J. Smitt. J. JN. H. Pel, J. H.
19-jarigen zoon ongaarne zoo ver weggaan, en daarom i
ontving
de
Callonfels
uitnoodiging
zijn
meening over meelK-G' meeL De Belgische maal- rechten bekend te
enr,
e Hasis > allen te Kotterdam (telegraafkantoor). bleef hg in ons land.
maken.
Benoemd-. 1 Juli, tot assistent te 's-Gravenhage de
ver .3. eveneens ladende aan uitbreiTe Utrecht vond hg in den Heer Richard Hol een
conducteur der brievenmalen 3e klasse B. J. Voskamp,
den
omvang
der
nationale
Ve?
uitmuntend
leermeester in de compositieleer en vond
van
het
spoorwegpostkantoor
No. 3, te Utreoht; tot
door dit invoerrecht de natio:Qafe ma.r
brievengaarder te Schermerhom J. de Groot, en te hg tgd om daar een mannenzangkoor en te Arnhem
or Zlch gereserveerd, In gewone
Kumt, J. C. "Vos;
16 Juli tot assistent te 's Herde kapel der schutterg te leiden. Tegelgk ontwik20Ui zulks voor de NederlandDe N, Arnh. Ct." voegt een woord vaü critogenboßoh F. P. Mommersteeg, thans kantoorSc*re
hg zioh tot een violonceilist van naam, en zgn
kelde
z{l'n van beklag, tiek bij den brief, dien de Engelsche welbekende knecht aldaar.
?^b3dp " A^11 reden
leermeester
Hol getuigde dat in hem een geboren
**t"ën beperken zich gewooh- journalist Stead aani het „A. Hbld." schreef,
Bevorderd -. 16 Juli. tot klerk der posterijen en
+ de eigen,
muziek-direeteur
stak. In 1892 werd hg tot kapeltelegraphie
meer winstgevende, nawaarin bijl de Nederlanders opwekte om, „zij
lekl. deklerk 2e kl. J. Ponne_ te Enschede.
hoaïSt?iZ. ,? kunnen
VerploMst -. 1 Juli, de klerken der posterijen
meester
benoemd
van de Stafmuziek van het 2e
weer
't
elfder
de
roemvolle
dikwijls
op
de weter
rol waaren regiment
ure'V
en oed mededingen. Maar
"
telegraphie 2e kl. S. Douma, van Leeuwarden (teleinfanterie, dat toen naar 's-Hertogenbosch
nvt_?
na dig te zijn, welke hunne voorvaderen in den graatkantoor)
naar Bergum, J. v. Bgk naar Leeuwarverlegd werd.
uitbreiding van productievermogen worstelstrijd voor de vrijheid hebben gespeeld, den (telegraafkantoor),
en
+
H.
van
naar
11
Zwolle
In deze nieuwe hoedanigheid heeft de Heer Rehl
v°ort tp TJ^ mdc noodzakelijkheid om meer hetgeen dan zou bestaan in het nemen van het (postkantoor), boiden van
Amsterdam (telegraafkandan
groote toewgding
de
met
Europa
Vangen
nationale
behoefte
om
de
kleine
Staten
van
te
muziekkorps weten te
initiatief,
toor)
de telephoniste Mej. A. J. van
Vor<fert
Lier. van Kot- maken tot wat het thans is,dat
e
terdam naar Winterswijk; 16 Juli, de
doen
barbaarsche
handelterwgl
maalindustrie,
protesteeren
tegen
voor
de
hem daartoe slechts
commies der
7
uitvoer soms verlies mocht wijzen, die opzettelijk door de Britsche troepen telegraphie 3e kl. W. Brauokmann, van öorinehem
zeer beperkte geldmiddelen ten dienste stonden.
1 Aug. de klerk der posterüen
'Zuid-Afrika zijn toegepast.:
Hos hooge aohting de Heer Rehl te 's-Hertogennaai^Sehoonhovenj
ür verstrekte bescherming eenige inHierover
,Zi77'
a-; E- Kolk van Winschoten naar Amsterdam bosoh geniet, bleek op het door hem gegeven Invi6r oo o-p;- V. aar streven moge op den duur
nu zegt de „N. Arnh, Ct." ö. a.i
raafk£ctoor)' 'ouder intrekking vanzgn verplaat- tatie-coneert, in de zaal der Liedertafel aldaar.
„De indruk door dit schrijven gemaakt, is sing naar
de», vr£r£ -?1311 dien uitvoer te doen ophouHeel
Bergum op 1 Juli 1.1.
s °ne aa v+ iS verschijnt zij op de Nederlandvan gemengden aard, De Heer Stead moge het
1 JuU: aan de surnumerair Den Bosch was opgegaan, en ook van elders waren
vl,?
r-"
een
H
fi
goed
mededingster, welke finanoieel zw ti
en oprecht met de Boeren meewerkelijk
verscheiden kunstbroeders en vrienden van den jubi611
Wegraphie Mej. A. A. C. vanPien11
ü._.ecbt
land oJp
zln als' zij: in haar eigetoi nen, wij, kunnen intusschen niet vergeten, dat broek
aanwezig.
laris
(postkantoor).
r
i
deze zelfde „onvermoeide strijder voor recht
genoot. Het is onmogelijk d
Het programma bevatte; Feesllclanken (opdracht
*
voor twee jaar-. Uuli: van het
gen- Ban
in Zuid-Afrika", zooals het „Handelsblad" hem te
oaistandigheid in cijfers te brenBriekoningendwarsstraat Coenen 18S5); Ouvertv,recover een Congregatieliedje Fanmmiea ü" telegraphie 3e kl. J.
dezelfde is, wiens „Groot-Engelands" Hmzer,
°?
gestel^J gewicnt wordt licht overdreven voor- noemt,
Hnb-w van*t
6
het hoofdtelegraafkantoor. aldaar J.JP. taisiestuk voor Hobo-solo; Academische JPeestmarsch
waanzin, wiens verheerlijking van JRhodes, die
Legende Ber Soldat, alle oomposities van den concertAulnis! dé Bouïouill inleen^ dat aan hem zijn naam van „den Napoleon van
de
gever; Norwegischer Kunstler-Carnaval, van Svendsen;
001
te H?afl<X".
,Plf?' commies
cbe wetgever mag letten zoowel Zuid-Afrika" dankt, het meest er toe heeft
<^ op 1 Juli te Souvenir de l'opéra
op het r
vanBizet; Gavotte „Beigen
dor
telegraphie
geplaatste
3e
w to
kl. und Arlequin,
jn. vv.
jh'.
bijgedragen, om den veroveringsoorlog tegen de w
de Fransche uitvoerJanssen.
van Popper en Piet HHn, Holiandsche
l*eiriie eigt> alsda*opvan
Republieken
Eervol ontslagen op verzoek: 1 Juli: de klerk der n oa
populair te maken en voor
de kunstmatig verkregen beide
Rbapsodie van Van Anrooy, alle arrangementen
-B^rke ■?(^s^ie del" Belgische
terviea en telegraphie 2 3 kl. J. G.
te Ametermaal-industrie.. te bereiden,
van hem.
1 Augustus! de telephoniste
„Weinigen hebben meer dan hij meegewerkt Mej. a,.
Bl.?«raaflfMitoor)
levejj * ' ronder andere misstanden in het
$
Het was een mooie avond, en het jubileum werd
Fortuin,
ü.
te
Amersfoort.
roepen, mogelifk waie door eeni- Kruger en diens regeering voor te stellen als
gen,
hartelgkheid gevierd. Behalve woorden van waarmet
summum van al wat slecht en belachelit
as'ege,l de nadeelen op te heffen, welke het
deering, werden hem bloemen, kransen
SCHOOLNIEUWS.
sen stoffelgko
.-^nsche en de Belgische wetgeving lijk was.
o'°ir_vi 61611
blgken van hoogachting vereerd.
gezegd,
zijn
„Zooals
maatregel
overweging
gezindheid
Aan de
' zou 'dïö is onder die voorwaarde moge inderdaad oprechtgewijzigde
Mej. Helene Sl5 cker,b ek
en ernstig gemeend dam is het VrvJeüniversiteitteAnisterhp?r" -^ngewezen
prop.-ex. voor de jur. Fai. met coed
en d doo r haat
optreden voor de vrouwenbeweging in
«j^eiimg van een, in globaal doch matJig zrjn, hij blijft voor ons te zeer een „Groot-Enge- gevolg afgelegd door den Heer P. J. van
Bortel
Duitschland.
is te JBern, magna cura lande,
invoerrecht ödtel op lander", om hem volkomen vertrouwen te
Op de (nieuwe) voordracht voor diron
w.^tew!^8*of fe stellen,meel.
tot doctor in de philoschijnt
zijn
schenken
en
sophie
't
met
raadgevingen
Maar
anders dan
bevorderd op een dissertatie over: „WacUntriee aan den Meisjeaeohool voor M. O. mets.iar_i*
de herkomst) van het ingevoerde meel groote omzichtigheid in overweging te nemen, cursus te Haarlem zijn thans geplaatstJpßï
vorder uivd dr» Euntttheonën des 18 Jahrhundeïts.
Mem
o
V
„Ook in dit schrijven is weder het een en Farret te GoriDehem S. van Slee te Middeibure en'
J?Wa?,U'Q fe stellen. Onderwerpt men daarenb a
J. A. van Walsem te Haarlem.
ander, wat ons weinig sympathiek is,
meel dat ingevoerd wordt aan belasRECHTZAKEN.
Het
salaris
W,
wensohen B. en
„Wat beteekent bijv. het verwijt tot .Ne- op
thans to bar.nl_.r_
worden de Amerikaansche en HonHaftgeehe Rechtbank
’2500
aanvankelijk,
0 aanvoeren
zonder
doch
heeft uitspraak gedaan
gericht,
derland
ure"?
vrne
wonim.
gelegen
in dat „ter elfder
" net onlangs
mede getaroffen. Zal dan
b Tf
in
vergoeding daarvoor.
vermelde geval van den botervisiteur
vajl dat artikel in Nederland niet
Engelschman
Heeft
een
het
recht
Nederland
O. L., die z.ch schuldig gemaakt
'
Benoemdt te Amsterdam tot
had aan mishandeet bedrag vaja het invoerrecht 2 te verwijten, dat het niet opgetreden is teling van eene Haagsohe
onderwuasiea,
winkelierater, wie hü eeo
o._
I.uoh. 4e tU „AgathaKekenßchool'* zoodanigen
gejfi^^.li^^è^fei^jic^vc^komenals,
aisg op fc^ bmlA twtaftaM. A_fr*#wr)

derlandsche meelfabrikanten ontkennend. Zrj'
wensohen geen prijsverhooging, zeggen zijl, doch
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG
naalden haar in het hoofd drongen. Hg werd bg verstek veroordeeld tot /25 boete of 10 dagen.
De wonderdokter P. van Bgsterveld, te Rotterdam,
die onlangs tot 1 maand gevangenisstraf werd veroordeeld wegens het onbevoegd uitoefenen van de
geneeskunde, heeft aan H. M. de Koningin gratie

plaatselijke belastingen
ontheffing verleend.

’

in een dergelgk geval geene

Van een perceel,waarvan de belastbare huurwaarde

200 bedraagt, wordt te A. geene belasting geheven
wegens haardsteden of mobilair, terwgl de belasting
wegens

de huurwaarde f 7.20 in hoofdsom bedraagt.
F.

gevraagd.

STADSNIEUWS.

Aardenburg. Herkozen: P. de Brugne met 177 en JKJ.
L. Reepmaker met 133 st. De Heer I. J. Steenhart

Tegen Werkstaking.

Aan de hier ter stede gevestigde vereenigingen
van werklieden is door het_ comité tot bestrijding
van de werkloosheid (voorzitter: H. Harms, secretaris : P. Brattinga, Wilhelminastraat 34) eene
reeks vragen toegezonden, waarvan de beantwoording vóór Augustus ingewacht wordt. De
vragen zijn:
I. Moet er iets gedaan worden tegen werkloosheid ?
11. Is het mogeigk ongeveer te bepalen hoeveel personen er jaarlgks in uw vak werkloos zgn?
o. Zoo ja. Hoeveel ?
b. En in welken tgd van 't jaar het meest?
111. Zou het mogeigk en noodig zgn, een statistiek
te verkrggen van den omvang der werkloosheid?
Zoo ja. Hoe zou zg te verkrggen zgn ?
a. Door de vakvereenigingen ?
b. Of door het gemeentebestuur ?
IV. Zou afschaffing van overwerk en thuiswerk in
het belang zgn der werkloozen?
(Hier wordt bedoeld langer werken dan de plaatselijke normale arbeidsdag.)
Zoo ja. Welke middelen zou men moetenaanwenden
om hiertoe te geraken ?
V. Hoe is uwe meening omtrent werkverschaffing?
VI. Zou de gemeente, door in eigen beheer werken
uit te 'voeren, bgdragen tot vermindering der werkloosheid ?

VIL Heeft de leverantie van het buitenland invloed
op de werkloosheid in nw vak ?
VIII. Zou door onderlinge samenwerking op z.g.
coöperatieven grondslag de werkman zich kunnen
beveiligen tegen de nadeelige gevolgen der werk-

loosheid ?
IX. Hoe is uwe meening omtrent de bestaande
centrale arbeidsbeurs?
(Indien* uwe meening is, dat de Centrale Arbeidsbeurs niet aan haar doel beantwoordt, dan stellen

wg

u voor, om zoo duidelgk mogeigk een antwoord
te geven op vraag X ).
X. Zou het in het belang der werkloozen zgn, indien
er door de gezamenlgke werkliedenvereenigingenêêa
Arbeidsbeurs werd gestioht?
a. Of met medewerking van werkgevers?
b. Of met medewerking der gemeente ?
XI. Hoe is uwe meening omtrent verzekering tegen

werkloosheid ?

o. Door den Staat?
b. Door Gemeente?
c. Of door de werkliedenvereenigingen(samenwer-

kend?
Xn. Wat doet uwe vereeniging tegen werkloosheid?
het antwoord op vraag XIH.)
XIH. Zgn uwe leden verzekerd tegen werkloosheid ?
a. Zoo ja. Hoeveel bedraagt dan de uitkeering ?

b. Hoe lang duurt ze?
c. Betaalt men hiervoor extra oontributie ?
d. Zoo ja. Hoeveel ?
e. Verstrekt uwe vereeniging den leden ook reisgeld
om werk te zoeken ?
XIV. Wat zgn ten uwent de resultaten der verze-

ring tegen

werkloosheid?

a. Komt ze moreel ten goede der verzekerden ?
6. Is het in het belang uwer vereeniging ?
c. Heeft het invloed op de loonen uwer vakgenooten?
■\ XV. Hoe is vwo meening omtrent ondersteuning
aan werkloozen, gelgk dit is geschied met de laatste
crisis in het diamantvak ?
XVI. Bestaan er volgens uwe meening nog andere
middelen om werkloosheid geheel of gedeeltelgk te
voorkomen ?
o. Zoo ja. Welke zgn ze ?
5. En wat is de beßte en zekerste weg om die middelen aan te wenden?

Inlichtingen.

’’

K. JK., le A. Wanneer men te A. 27.20 in hoofdsom wegens den grondslag huurwaarde betaalt, dan
bedraagt de belastbare huurwaarde
450.
Wanneer men alle dagen, behalve Zondags, van
B—s8 —5 uur een werkster in dienst
dan iB daarvan dezelfde belasting verschuldigd als van eene
inwonende dienstbode. Indien de werkster dus om

andere reden niet vrg is (wegenskinderen,ouderdom,
familiebetrekking, enz.) en zg heeft op den lsten
Januari van het dienstjaar den vollen ouderdom van
Jl jaar bereikt, dan bedraagt de belasting 6 in
hoofdsom.
T. K„ te G. Wie op 15 Januari belastingplichtig is,
wordt volgens den toestand op dien datum over het
geheele jaar aangeslagen. Breekt men daarom nèt, dien
datum een deel van zgn hnis af, of bonwt men er
een stuk aan, 't is voor het loopend jaar van geen
invloed, tenzg men het aantal haardsteden mocht
vermeerderen. Komen er na 15 Januari kinderen bg
't doet niet ter zake. Nu hadt
of gaan er kinderen
gg op 15 Januari twee perceelen in gebruik, waarvan
het cene mede door uwe kinderen werd bewoond.
Voor dat laatste peroeel kon u dus aftrek voor de
kinderen worden toegestaan, voor bet andere perceel
niet. Wegens het verlaten van het eerste en het
daarna binnen zes weken niet betrekken van een
ander perceel kan ontheffing worden verleend, dooh
voor het in gebruik gehouden perceel wordt de belasting niet opnieuw geregeld, maar blgft de toestand
op 15 Januari het geheele jaar gelden.
D., te Z. Lgfrenten zgn in de wet op de bedrgfsbelasting opgenomen, omdat zg dikwgls worden
gekocht door bejaarde personen, die geen familie
hebben en dus geen prgs stellen op het behoud van
hun vermogen. Werd geen lgfrente gekocht, dan zou
het besteede bedrag bg het vermogen in aanmerking
zgn gekomen, doch zou deswege minder belasting
verschuldigd zgn, omdat door aankoop van lgfrente,
vooral op hoogen leeftgd, die lgfrente aanzienlijk
hooger is dan 4 pCt. van de aankoopsom. Om die
reden is dan ook in de wet op de bedrgfebelasting
bepaald, dat van zoodanige lgfrenten de eerste 1000
sleohts voor 50 pCt. in rekening zullen worden gebmcht.
W. L,, te A. De inslag van gedistilleerd geschiedt
door deu ontbieder. Wie gedistilleerd ontbieden wil,
doet dat; daarvoor heeft hg geen permissie noodig.

’

’

Overschrgving van de vergunning in den loop van
het vergnnningsjaar op naam van een ander kent de
wet niet. Wanneer men een perceel verlaat en niet
binnen 6 weken een ander of hetzelfde perceel in
gebruik neemt, kam ontheffing van personeele belasting worden verleend. Indien het inkomen, waarnaar

de aanslag in de bedrgfsbelasting is geregeld, door
het staken yan eenig bedrgf, enz. in den loop van
het belastingjaar met meer dan % vermindert, kan
ook ontheffing worden verleend. Lees omtrent deze
beide ontheffingen de betrekkelgke aanslagbiljetten.
Wanneer men in -de gemeenteblijft wonen, wordt van

verkreeg 107 stemmen.

Abbenbroelc. Gekozen L. v. d. Honaard.
Akersloot, (N.-H.) Herkozen P. Dil en J. Megne, H.

..’
„
.
.
..
’
. .. ’

Spaarbank voor de stad Amsterdam.
Saldo op 1 Juni 1901
183.042,50%
„ 8,751.502.09
Van 1 tot nit. Juni ontvangen
Van 1 tot uit. Juni uitbetaald
;
Saldo op uit. Juni 1901
omloop
Op 1 Juni 1901 waren in
Van 1 tot uit. Juni afgegeven
Van 1 tot uit. Juni afbetaald
In omloop op uit. Juni 1901

—

Hoogstraten.

Echteld. Gekozen A. Boog, te Eldik.
Edam. Herkozen A. Banning, J. de Boer Wz., P.
W. Groot. Gekozen W. D. Ggabrechts.
Eede (Zeeland). Herkozen. W. van Nie en J. F.
Standaert.
Eenrum. Herkozen J. Bouwman en H. Poelma.
Everdingen. Gekozen A. van Eek en J. deLeeuw Cz.
Ezinge. Gekozen E. Wierenga en M. Th. Brouwers.
Fijnaarl. Horkozen O. Sneep, J. Timmers, P. Brinkhorst en D. van Dis.
Gendt (Over-Betuwe). Herkozen Th. Rogmann en N.
L. Rensen.
Gieten. Herkozen: J. M. Buiting en H. Hommes.
Gleen. Herkozen: J. H. Akkerman en H. Renting

Hz. Gekozen: H. Lamberte.

Goor. Herkozen J. Gginink en A. J. Laupman.
Gekozen W. Verwey Mejan. Herstemming tussohen
M. Bekkenkamp, A. Boswinkel, H. J. Boswinkel, V.
G. J. H. ten Hallers en G. Heil.
Horsen. Herkozen J. Elders, W. van Sunten Wzn.
en A. Willems.
Helmond. Gekozen A. van Hoeok, J. W. van der
Putten, A.
J. A. Stevens en P. v. Vlissingen.
Heratemming tussohen M. van Hout, J. Huysmanß,

172.423.57X

:

8,762.121.02

53,798 Livretten

„
„

303
54,101 Livretten

.. ..

306

53,795 Livretten

MARKT-EN HANDELSBERICHTEN.

Rogne had 76 stemmen.

Ambt-Almelo. Gekozen: Mr. J. van Wulfften Palte
Herstemming tusschen J. Veerenen B. v. d. Eist.
R. Tghuis, M. de Jager, J.
H. J.
Mr. J. ter Kuile, J. Uilenreef en J. H. Eshuis.
Barneveld. Herkozen A. Heineman en A. W. J. J.
baron van Nagell. Herstemming tusschen W. vau de
Bleek, E. F. Mulder, J. Mulder en R. Seldenrgk.
Beliingwolde. Herkozen N. ,T. Rookmaker, H. D. J.
Uniken, G. N. Addeus en P. F. Stikker.
Berken-wonde (Z.-H.). Herkozen A. Hoer en C. Both.
Borlceloo. Herkozen G. W. C. Vinke met 270 st. Gekozen A. Elzas met 272 st. en J. G. Berendsen met
251 st.
Buiksloot. Gekozen H, O. Lafering en G. Schalk.
Coevorden. Herkozen: J. AV. van der Lely en J. H.
van der Scheer. Herstemming tusschen J. C. Homan,
en H. L. Smeman.
Delfaijl. Herkozen R. W. Roggenkamp (aftr. lib.),
W. Staal (aftr. lib.) en H. van Dgk (aftr. anti-rev.)
Herstemming tuasebeo E. P. Brouwer (lib.) en A.
van Dijk (lib.).
Den Helder. Herkozen W. K. Bakker 400. S. Koning
Pz. 506, Jb. Roeper Sr. 406 en C. Zgm Tz. 488 van de
639 stemmen.
Voorts verkregen de heeren G. Keyser Rz. 218, W.
A. Eelman 220 en J. E. Winkler 192 stemmen.
Den Ham (Ov.). Herkozen E. J.
H.
Venebrugge, te Den Ham en G. T. Meester, te
Vroom3hoop. Gekozen B. van Dordt, te Den Ham.
Diepenheim. Gekozon H. J. Broekhuis. Herstemming
tuaschen H. J. Brummelaar en .T. Megjes Jr.
Dinxperloo. Herkozen A. Bolwerk (kath.) en G. J.
Ormel (anti-rev.) met 261 en 165 van de 315 stommen.
Dirksland. Gekozon D. van der Slugs on H. Kooman.
Doesburg. Herkozen: D. Neob met 294 st. en J. B.
Tempelaar mot 270 st. Gekozen: J. C. van Schenk
Brill met 172 et. Herstemming tusachen J. Clemens
met 162 st. en W. J. Langeler met 144 st.
Dreumel. Herstemming tuaschen A. Th. v. Hussen,
P. Th. van Deurzen, F. H. van Wiehen en C. P. van

8,934544^93^

Bovem&arspel (Station), 9 Juli. Heden besteedde
men voor: Meirapen ’2.— a 2.50, Wortelen
1. a
-.—, Bieten f -. a -.— per 1000 stuks; Streeker1.05 a 1.25, kleine ’0.40 a 0.50
Muizen: groote
blauwe ’l.lO a 1.20. ronde ’l.— a I.IÖ per 3_f Hl.
Bloemkool fijne 7.50 a 11,50, grove ’lo.— a 11.—.reuzen ’—.— a —.—, Kool: witte ’12.25 a -.—, roode
11.25 a -.—, Savoye
-.— a -.— per 100 stuks.
, kleine ’-. a -.—.
Uien groote gele ’-. a-.
groote roode -.— a -.—, kleine -. a -.—, Peren
a -.—, Appelen ’-.— a -.— per J_J Hl.
’_.
Broekerhaven (N.-H.), 9 Juli. De marktprgzen
waron heden als volgt: Streeker Muizen groote’1.
a 1.15, kleine ’0.35 a 0.45, blauwe ’l.— a 1.10,ronde
per >£ Hl., Meirapen ’-. a -.—.Bieten
’1. a 1.20
-. a -.—, Wortelen ’l.— a 1.10 per 1000 stuksj
f
Peren ’-.
a -.—, Appelen ’-.— a -. Uien gele
’-. a-. , roode ’-. a -. per j_f Hl.
Hoogkarspel, 9 Juli. De marktprgzen waren
heden als volgt: groote Muizen ’1. a 1.15, kleine
dito ’0.35 a 0,40, blauwe ’l.— a 1.10, ronde ’l.—
a 1.20 per yt Hl.j Bloemkool ’lo.— a 11.50, Kool
100 stuks; Poren ’-. a -.—,
’-. a -. per
a -.—, Uien groote ’-. a -.—,
Appelen ’-.
kleine f-.— a -. per j£ Hl.
Heer-Hugowaard (Station), 9 Juli. Groote Muizen ’0.70 a 0.95, kleine dito ’0.30 a 0.40, Gladblaadjes
a -.—, kleine ’-.— a -.—, ronde ’0.85 a 1.10,
’-.
Graafjes ’0.95 a -.— per 35 Kg.
Broek op Langendijk, 9 Juni. Afslagmarkt.
Aardappelen Muizen ’0.40 a 0.60, Gladblaadjes’0.65
a 0.90, Graafjes ’0.65 a 0.90 per 11% Kg. (% Hl.),
Meirapen ’-.— a -.— por 1000, Wortelen ’2.10 a
3.30 per 100 bos, Bloemkool le Boort ’11.50 a 14.—,
2e soort ’6.— a 7.50 per 100. Aangevoerd
manden
Aardappelen,
bos Wortelen, Bloemkolen.
Sint Pankras, 9 Juli. Afslagmarkt. Aardappelen
Gladblaadjes ’0.60 a 0.80, Muizen ’0.40 a 0.60,
Graafjes ’0.60 a 0.80 per 17^ Kg. Q4 Hl.). Slaboonen
’0.90 a 1.15 per 1000. Bloemkool ’9.— a 13.—
per 100. Tuinboonen ’-.— a -.— per 1000. Aangevoerd
manden. Bloemkolen.
Veendam, 9 Juli. De Stroostoffabriek „Phönix"
alhier betaalt voor Rogge bossen ’lB. —, Tarwe
’-.—. Haver ’l6. en voor pakstroo Rogge ’l6.—,
Tarwe ’ls.—, Haver ’l4.— per 1000 Kg., alleen
hooger.
prima droge waar. Na 31 Maart
Veendam, 9 Juli. De prgzen
’der Varkens voor
de exportslachterijen zgn als volgt: bg een gewicht
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—
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van 40—80 Kg. 40 et., 81—140 Kg. 41 a
et, 141—200
Kg. 42 a
et. en zwaarder
a
ot. per JKg.
levend gewicht.
Hoogezand-Sappemeer, 4 Juli. Aardappelen.
Magnum Bonums ’-. a -.—, Richters ’-. a -.—,
Blauwe Reuzen /-. a -.—, Eigenheimers ’0.70 a
-.—, Fortuna's ’-. a -. —, Franschen A.40 a
Turken ’-.— a -.—, Graafjes ’2.50 a 2.75, Pootaardappelen /-.— a -.— per Hl. Sjalotten ’2.25 a -.—
per 50 Kg.
Deventer, ! 9 Juli. Aan de heden gehouden
weekmarkt waren de prgzen als volgt: Kipeieren
a 3.50, Eendeieren ’3.— a 3.50 per 100 stuks.
’3.—
Aardappelen’2.— a 3.—, Uien ’2.— a 3.—, Appelen

—

——
—

——

—

-.—.

r-.— a -. en Peren ’-.— a -.— per Hl. Huiden:
et„ Pink- 28 a
et., Stier- 24 a et.j
Koe- 30 a
vette Kalfsvellen 40 a et. por Kg., nuchtere dito
’l.BO a 2.—, Goitenvellen ’1.50 a 2.— en Paardenvellen ’B.— a 9.—, allen per stuk.
Deventer, 9 Juli. Ter Veemarkt waren de prgzen
als volgt: NeurendeKoeien ’l2O a 190, Melk ’lOO a
170, Drachtige id. ’lOO a 180, Guste id.
90 a 140
a 0.38 p. Kg.), Neurende Pinken ’BO a 120, Melk(’0.34
schuren.
id. ’7O a IÖO, Drachtige id.
70 a 110, Guste id. ’4O
Koudekerke (Walcheren). Herkozen M. Leijnseen L. Vos. a 90,
per stuk. Op de stallenbesteedt men voor
Landsmeer. Gekozen S. Goede Jr. en T. Sehreuder Hzn. vette allen
Runderen ’0.46 a 0.60, vette Kalveren ’4O a
Leent. Herkozen L. Hopma, M. van Kampen en
70
a 0.46 per Kg.) vette Varkens ’0.51 a 0.54
(’0.40
IJ. Wiersurn.
per Kg.; nuchtereKalveren ’7.
a 10.— per stuk;
388,
Lemsterland (Fr.). Horkozen D. Gaastra (a.-r.)
Biggen ’1.05 a 1.30 per week.
F. Sleeswgk Visser (a.-r.) 322, Dr. J. Visser (r.-k.) 298
Nijkerk, 8 Juli. Rogge ’4.75 a 5.—, Boekweit
stemmen. Gekozen S. Spannenburg (lib.) 271 stemmen. ’6.50 a 7.—, Gerst ’-.— a -.—,
a 4.—,
Haver
Herstemming tussohen A. de Jong (lib.) 248 eu E. de
Tarwe ’6.— a 6.50, Aardappelen ’2.25 ’3.50
2.75, alles
a
Jong (a.-r.) 241 stemmen.
per Hl.; Eieren
’2.90 a 3.25 per 100 stuks; SchramLoosdrecht. Herkozen J. Floor en D. Schoenmaker. men
22.—, Biggen f 7.50 a 11.50, Schapen
a
’l6.—
Gekozen Joh. Voogt.
per stuk; vette
a —.—, Runderen
a
—"
Liempde. Gekozen W. J. Arendonk en J. Nogen.
et., Spoorsohrammen
a
a
et.
F. Koolman, Varkens
Loppersum. Herstemming W.
per Kg., Kool ’-. a -.— per 100stuks. Aangevoerd
Bakker,
H. Koolman.
H.
werden 130 Varkens en Biggen,
Runderen,
Melissant. Gekozen L. van Beek, D. D. Kastelein en
Schapen; en
stuks Eieren.
T. Kooman.
Nijkerk, 9 Juli. Ter Veemarkt werden-aangeMuntendam. Herstemming S. Gruben, J, Drentb» S. voerd 76 Runderen
en 16 Schapen. Men besteedde
Schrgver, P. Boerma, J. Broekema, J. H. Hamminga,
voor Kalveren ’22 a 29.—, Hokkelingen
33 a 58,
O. Kuipers en W. Lumkeß.
Vaarzen
a 140, guste Koeien
135,
75
a
’7O
MelkMeeden. Herkozen J. Burema en M. F. Smid.
en Kalfkoeien ’145 a 200, Schapen 6.— a 20.—,
Niekerk. Herkozen K. Datema, G. Togtema; gekonuohtere Kalveren ’-. a —. per stuk; vet Vee 48
zen B. Datema.
a 64 et., vetto Kalveren 42 a 45 et., vette Varkens
en
A.
Pauws.
Nieuwendam. Gekozen D. Hoen
a
et. per Kg.
Nieuwenhoorn. Gekozen M. Trouw en C. v. d.Linde.
9 Juli. Rogge ’4.60 a 5.50, Boekweit
Venendaal,
Noordscharwoude. Herkozen: Jb. Hopman. Gekoa 7.25, Haver ’3.75 a 4.—, Maïs ’4.50 a 5.50,
’7.—
zen: C. Slotemaker Kz.
Paardenboonen
a.6.—, Voederrgst ’4.75 a 5.25,
Oollgensplaat. Gekozen A. Hobbel en H. Schilperoort. Appelen ’-.— ’5.75
a -,— J; Peren ’-.—a-.—, Pruimen
Buren,
Kwak
L.
en
K.
Ooslvoorne. Gekozen G. v.
a -.—, Aardappelen: Betuwsche ’-. a -.—,
Seheggrond.
Zand ’1.75 a 2.—, Uien ’-.— a -.—, alles
per Hl.;
Oldehove. Herkozen P. A. Haaok en Joh. Teenstra. Eieren ’3.— a 3.25, Roode Kool
a -.—, Witte
’-.—
Ootmarsum. Herkozen B. J. v. d. Maas (kath) GeKool ’-.— a -.— per 100 stuks; Biggen’6.50a 12
kozen J. Florgn (Prot.)
Schrammen ’l3.— a 19.—, Zeugen ’35.— a 45.—
Betuwijk. Herkozen A. J. de Goeg, C. Scheer, A. dracht. Zeugen ’4o.— a 60.—. Pinken f—.—
a '.—'
van Spengen.
allen per stuk.
'
Ritthem (Walcheren). Herkozen W. Cevaal en P.
Geld. Venendaal, 9 Juli. De Bgenmarkten aan
Willemse.
de Klomp zgn aangevangen. Men besteedde voor
Bokkanje. Gekozen J. Trouw en W. Rletdgk.
oude Btokken ’2.35 a 3.40, jonge stokken
a
Scheemaa. Herkozen J. v. Cingel, G. ter Haseborg; 2,75. Aanvaer 300 stokken.
gekozen K. Luth en T. Blauw.
Renswoude, 9 Juli. De Bgenmarkten zgn heden
Stedum. Herstemming tussehen Bos, Coolman, aangevangen. Men besteedde voor oude stokken
Doornboseh en Kuipers.
’2.50 a 3.35, jonge stokken ’2 50 a 3.25. Aanvoer
Steenderen. Herkozen D. W. Derken, J. B. Helmioh 660 stokken.
Nijmegen, 8 Juli. Spinazie ’0.75 a 0.90, Posteen B. A. Offenberg.
Stad-Almelo. Gekozen: H. van Delden, D. H. Nghuis, lein ’O.BO a I—, Peulen ’0.75 a 0.90, Doperwten
J. R. van WulfEton Palthe, B. Vixeboxe en H. Wes’0.70 a 0.80 per mand, Ramenas
a
et.,
tenberg.
Herstemming tasschen F. ter Braake en Komkommers 4— a 6— et., Bloemkool 8 a 10 et.,
N. Sohoots.
roode Kool 6 a 9— ot., Savoye Kool 4 a 6— et., MeTen Boer. Herkozen W. Groeneveld, R. H. van Huis loenen ’0.40 a 1.20 per stuk, Prei a et., Selderg
5 a 7 ot., Asperges 15 a2O ot., Radgs 1— a2— ot.,
en D. Knol. Gekozen E. Klimp.
Raapßtelen 2— a 3— et., Rabarberatelen 6 a 8 et.,
Veere. Gekozen W. Dekker en A. Verstraate.
Voorst. Herkozen: H. Schaap Pzn. met-408 st. én G.
Worteltjes 3 a 4 et. per bosje, Kropsalade ’l.— a
van de Water met 435 st. Gekozen: W. Koekoek 1.25, Andgvie ’1.20 a 1.40, Noten 30 a 40 et. per 100,
Herstemming tusschen Ankersmit, Kruisbessen 3« 4 et., roode Beßsen 6 a 7 ot., Aardmet 340 st.
Brocx, Cramer, Geertm&n, Lugard en Willemsen.
beziën 12 a 20 et. p. % Kg.
Aangevoerd waren 150 mandon of zakken AardVries. Herstemming tußseben R. Vedder, L. Hoving,
J. H. Etnmens. W.
J. R. Ngenhuis, H. appelen. Men besteedde voor Westlanders, Engelsche
Boelera, J. Davids. J. Wosterbof, E. Vroom, A. Baving, en Blauwe ’1.
a 1.20, Muisjes en andere soorten
K. Hof?teenge. T. Santes en J. Wieling.
a 0.90 per mand van % Hl. Pootaardappelen
’0.75
Warfum. Herkozen H. Dgkema en P. Welt.
’;""" a "■—.. veevoeder-Aardappelen’-. a -. per
Werkendam. Herkozen G. van
J. de JKlerk^K. JHJ. Handel
in groenten levendig, in oude Aardappede Boon, C. Visser, W. de Waard en J. Kerkhoven. len flauw. Zeer veel uitvoer naar Duitschland.
Wïnsnm. Herstemming H. B. Broramersma, JK. A.
Nijmegen, 8 Juli. Heden waren de prgzen als
volgt: Tarwe
Huizing, R. Ritsema en J. Timmer.
’5.75 a 6.50, Rogge ’s.— a 5.25, Gerst
Woenedrecht. IHerkozen A. Melsen. Gekozen P. van ’""""". a -"—. Boekweit ’-. a -.—,
Haver
a
Koeckhoven. Herstemming tusschen J. Kooien, A. 3.75, Aardappelen ’1.50 a 2.40, Appelen ’-.—’3.50
a -.—,
Groffen, M. J. Lugks. J. B. Lakwgk, W. Knglen, P. C. Peren ’-.— a .._ Uien ’-.— a -.—, alles per Hl.;
Marien, W. Molsen, P. J. SofEors on J. Veraart.
Knollen ’-.— a -,— en Wortelen ’-. a -.— per zak.
Wijlt aan Zee en Duin. Herkozen A. F. Biokhoff en
Eieren : Kip. ’3.— a <),.___ Eenda 4.50 per 100
Kippen ’0.60 a I.—, Eenden ’3.75
S. vau Son (aftr. leden.)
a 0.90, Hazen
’0.70
Zevenaar. Gekozen Jhr. L. Ridder de van der Sohueren, ’-,— a -.—, Patrgzen ’-.— a -.—, Kuikens ’0.25 a
0.35, Hanen ’0.50 a 0.70, jonge dito
A. M. J. Willems, W. van Hum en J. Regmera.
a 0.20,
Zeelen. Herkozen Js. v. d. Woerdt.
Talingen ’-.-— a--.—, atten d«e stukj ’0.15
roode Kool
C. van de Looveren en H. Schulte.
Hengeloo, (Gelderland.) Gekozen D. J. Jansen met
118 st. en W. Kelderman met 116 st. Herstemming
tussohen D. Nieuwenhaven en W. J. Klein Lebbink.
Kaatsheuvel (N.Br.), Gekozen H. v. d. Aesem. Herstemming tussohen J. v. Lier, Th. v. Dortmond, W.
Upelaar, J. H. v. d. Wee, M. v. Beurden, C. F. Ver-
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’-.— a -.— per 100 stuSw
a
ot. per kop.
Op de Veemarkt aangevoerd 800 Biggen, 81 vette
Hokkelingen, 1*
Varkens,
dragende Varkens,
Schapen.
vette-, 10 nuchtere-,
Graskalveren en
Vette Varkens golden 38 a 44 et., vette Kalveren 45
a, 50 et. per Kg.; dragende Varkens —.— a —>—n
Biggen ’6.— a 10.—, Hokkelingen ’—.— a —.—>
nuohtere Kalveren
6.50 a 10.—, Gras- f—.— »
—.— en Schapen f—.— a —. per stuk. Handel
zeer willig.
Apeldoorn, 8 Juli. ± 160 Hl. AardappelenfVBO'
a 3.20 per Hl. Eieren ’3.— a 3.50 de 100-tst. Schapen
7.— a 10.25,Lammeren ’-.— a -.—, Geiten ’4. a
9.—, witte Kool

’6.— a

Kastanjes

’
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’-. a -.—, Mangelwortelen ’-. a
Knolrapen f-. a -. per 500 Kg.
Wortelen

-.—"

Wageningen, 9 Juli. Varkens voorJEngelandvan
ets. per }£ Kg.
20 tot 80 Kg. golden heden 18 a
Culemborg, 9 Juli. Op de weekmarkt werden
de navolgende prgzen besteed: 10 Hl. Ruwarige
Tarwe 6.60 a 7.—, 15 Hl. roode dito 6.40 a 6.80,
Hl. Rogge ’-.— a -.—,
Hl. Gerst ’-.— a
Hl. Boonen -.— a
25 Hl. Haver ’3.50 a 3.80,
Hl. Peren ’-.
-.—, —Hl. Appelen ’-.— a-.—,
a -.—, 40 Hl. Aardappelen’2.25 a 3.—, aUes per

’

-

-—

— -.
— ’-. — -.— ’-.—

’ ’ -.—.—
—
’

a
Hl.
stuks roode Kool
stuks
Eieren
per 100 stuks;
witte Kool
a
3.20 a 3.40 per 104 stuks; 80 Varkens 9.— a

’

12.50 per stuk.

Culemborg, 9 Mei. Heden besteedde men alhier
voor Varkens bestemd voor de exportslachtergen 18
a 19 et. per 3_i Kg.
Eindhoven, 9 Juni. Op de heden gehouden
markt waren de prgzen als volgt: Eieren ’3. a 3.50
per 100 st.; Peren f-.
a -.—, Appelen ’-. a -.—-_
Aardappelen ’4. a 4.50, Rogge le qual.Amerikaansche ’6.10 a 6.15, Russische ’6.— a 6.10, Haver ’2.40
a 2.50, Boekweit ’5.90 a 6.—, alles per Hl. Vette
Kalveren le qual. ’0.22 a 0.24, 2e qual. ’0.21 a 0.2»
Koehuiden 19 a 20 ets., nuchtere Kalfsvellen 16 a 17
ets., Stierhuiden 18 a 19 ets., Kalfsvellen 17 a 18cts. pKg.; Schapevellen ’2.— a 2.15, Blooten 30 a 35—
%
ets., Paardehuiden ’lo.— a 10.50 en Biggen ’6. »

——

— —

—

6.75, alleß per stuk.
9 Juli. Ter Veemarkt waren aangevoerd 150 stuks Hoornveo, 120 Biggen, voor vette
Kooien werd besteed ’l2O a 160, Vaarzen ’9O a 115,
Hokkeiingen ’45 a 65, Biggen per week ’1.60 a 1.80.
De handel was buitengewoon levendig, vooral io

het slachtvee.
Dongen, 8 Juli. Honig en Was. Men besteedt
voor: Tafelhonig 50 a6O ot., Voerhonig 24— a 30—
a
et. per KA Kg., Mee ’—.— »
et., Lekhonig
—.— per okshoofd. Gele Was ’7B.— a 80.— per 50
Kg. Handel de laatste dogen iets beter.
Breda*, 9 Juni. Roode Tarwe ’6. a 7.—, witte
dito ’6.— a 7.—, Rogge ’s.— a -.—, Boekweit ’6.90
—.—, Gerst ’4.50 a -.—,Paardenboonen ’6.80a-.—>

—

—

——

Schapenboonen ’7.

a

-.—, Blauwe Erwten ’6.25 B

—

—. a—. Klaverzaad/-. a-.-—>
6.50 a -.—, KanarieMaïs ’5.60 a -.—, Voermeel
a -.—, Haver ’7.25 a -.—, Tarwebloem»
zaad ’8.
peï
’10.75 a —.
alles per
Klaverzaad
-.—, Koolzaad

—

100 Kg.

’

’

’-

Maastricht, 10 Juli. Op do heden gehouden
markt waren de prgzen als volgt: Eieren 2.50 a 2-90
per 100 stuks; Koehuiden 17 a 18 et.; Stierhuiden v>
a 16 et. en Kalfsvellen 24 a 25 et. per %Kg.; nuchtere
dito ’2.— a 2.25, Schapenvachten ’l.BO a 2.20, blooten dito ’0.60 a 0.70 en Paardenhuiden ’8.50 a 9.5°
per stuk; Hooi ’l7. a 18.— en Stroo ’lO. a IL-'
per 500 kilo. Aardappelen ’4.50 a 5.— per 100 kiloKaas en Boter.
Goes, 9 Jnli. Boter ’l.— a 1.20— per Kg.
9 Juli. Boter ’1.05 a 1.10, Fabrieksboter ’1.15 a 1.20.
Mejppel, 9 Juli. Ter Botermgn aangevoerd 40"5
Kg. Hoogste prgs ’1.04, laagste prgs ’0.97, middel'
prgs ’l.Ol, alles per Kg.
Zutfen, 9 Juli. Ter Botermgn aangevoerd 2451
Kg. Hoogste prgs ’l.OB, laagste prgs ’1.02, midden'
prgs ’1.03 per JKg.
Venendaal, 9 Juli. Boter ’1.05 a 1.18 per KgApeldoorn, 8 Juli. Boter. Aangevoerd =t 2400 JK#

’

—

—

a 1.15 per Kg.

’l.

stukken Boter /L2O &
Culemborg, 9 Juli.
stuks Kaas ’0.36 a 0.44 per Kg.
1.25,
Zaltbommel. 9 Juli. Boter ’0.70 a 0.85— pc»
V 2Kg.
Eindhoven, 9 Juli. Boter ’-.— a -.— p. Kg;
Aan de coöperatieve Botermgn waren aangevoerd
15125 Kg., hoogste prgs ’1.07, laagste prgs ’l.—'

’1.04 per Kg.

middelprga

's-Hertogenbosoh, 9 Juli. Heden ter Botermij'l
voor ooöperatieve fabrieken aangevoerd 13700 Kg->
hoogste prgs ’l.OB, laagste prgs ,J0.94, middelpr^9

’1.03

per Kg.

Land van Altena, 9 Juli. Boter ’1.25— a 1.16-^
per Kg. Eieren ’0.85 a 0.90— por 26 stuks.
Kg., mid'
Breda, 9 Juni. Boter: aangevoerd
delprgs 1. per Kg. Eieren 3% <jts. per stuk.
Maastricht, 10 Juli. Boter ’0.99 a JLOB' per Kg:

—

—
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DeLondensche Gazette
bevat
eene lange dépêche van(Staats-Courant)
Kitehener, gelord
aagteekend 8 Mei, waarin een
overzicht gege°PeraÜeS to Zuid-Afrika

aederTM^rJ
"* der Boeren
Van den inval

in de Kaap-

wordt daarin o. a. gezegd, dat de
kolonie
mvallers ongetwijfeld een zeker aantal recrude in e Kolonie gevestigde
T^n
W!frVen l?li
Hollanders.
Voorta valt4 niet te ontkennen,

een aanzienlijk deel der landbevolking
TOendschappelijke gevoelens voor de invallers koestert, wat
hun ten allen tijde niet
aaeen overvloedig voedsel
en voorraden verhen
teVens
in
_££/
Btaat stelt telkens
'um^A te ontvangen van
«jaag bericht
elke beweging
aer^ngelßoheccvervolgings-colonnes.
—sluit Kitehener dan
*VeeY "Punten.
diÖ Z6ker 6mStig iU hUD
voor zoover wij ons kunnen herini
neren, de eerste
maal dat Kitehener eens een
BPreekt
den Kaapschen
o°l keeren °ve*
inval
_rist7~„
waarvan, gelijk wij
°Pmerkten, de Engelschen zoo
gD°?
en weinig voorspoedig
te wt?
aan
zi J elders werk venricht" a !
' terwiii
Veel
minder haast heeft, naar
zeBgen.
Dat
6n
door dS, fa LEng e]and nu eerst met deze,
6elhebber reeds ruim twee
maanden
maakte opmerkingen voor
den dae knmt
ieta ander»7 l°nder dat in dien tusschentijd
is da« debenoeming van
French; d;feBohled
n°g alti^d niets van zich doet
hooren m
zeer «onderling heeten.
Wat heeft 8 °°k
er
made
voor ? Gesohiedde het
annt„
ter
gmg en rechtvaardiging van
tT&BelenU te»en deHollandsche
**ad het immers reeds veel
,n
VroeoAi. ü'

"*

nhii"£

ïKSftS
niïï
zVnZL

nen?"

a6l^S

„verder overwegende de onschatbare persoonlijke en stoffelijke opofferingen, welke zij zich
voor onze zaak hebben getroost en die waarde»
loos en tevergeefs zouden zgn bij een vre de
waarbij de onafhankelijkheid der Repubieke.n
'
wordt opgegeven;
,in aanmerking nemende de zekerheid, dat
het verlies van onze onafhankelijkheid na de
verwoestingen, die reeds zgn aangerioht en de
geleden verliezen tengevolge zal hebben de
nationale en materieele vernietiging vau het
geheele volk;

„en bovenal in aanmerking nemende den geest
van onbuigzaam verzet, die de groote meerderheid van onze mannen, vrouwen en kinderen
nog bezielt, waarin wij dankbaar de hand van
den Almachtigen Beschermer zien

„besluiten
„dat geen vrede zal worden gesloten en geen

vredesvoorwaarden zullen -worden aangenomen
door welke onze onafhankelijkheid en ons na-

tionaal bestaan of de belangen van onze kolonische broeders zullen worden prijsgegeven;
„en dat de oorlog met kracht zal worden
voortgezet, door alle maatregelen te nemen
noodig voor de handhaving van onze onafhankelijkheid en onze belangen."

Te Liverpool heeft Mss Hobhouse nu ongehinderd eene bijeenkomst kunnen houden,
waarin zij mededeelde, dat de toestand er in
de laatste dagen wat beter uitzag. Zij had een
brief ontvangen van Minister Brodrick, met
een antwoord op hare inlichtingen over de
vrouwenkampen.
„Wij hebben," schreef Brodrick, „aan Lord
Kitehener ie zienswijze der Regeering geseind, namelijk dat alle vrouwen, die onder
de vier door u omschreven rubrieken gebracht
kunnen worden, weggezonden behooren te worden." Dat was al een flinke
stap in goede richting zeide Mejuffrouw Hobhouse.

Gisteren is dan in de Reform Club te Londen de veelbesproken bijeenkomst gehouden
der vrijwel uiteehgeraakte liberale partij en,
gelijk de teekenaar der Westminster Gazette
in een geestig plaatje wel voorspeld had,
men is er elkander ais verloren broeders in
de armen gevallen, alles zoo genaamd vergevend en vergetend, behalve het belang der
geschieden I
W|^fl?oetea
partij.
11
in elk geval benieuwd naar
*c vernnm D cr
Het eerst spr.ak natuurlijk Sir Henry Campof nn eindelijk ook iets ernstigs
6»nf,T
tot
bell Banuerman, die in eene uitvoerige rede
B'' der Kaap-Kolonie zal worden betoogde, hoe de verschillen in departij, welke
steeds h?' te geliJk men dat deed en nog door velen betreurd worden, in werkelijkheid
doen in het ]aad dcs vijands. niet zoo zeer gerezen zijn met het oog op
&c P,~lnier
kaapkolonie zal eerstdaags, den oorlog als ten gevolge van persoonlijke
heet
groote rede houden over den
"m*Ïa
quaesties. Deze toestand is in den laatsten tijd
toestand
'de koI °nie. Maar daarmede worden verergerd.
geen
r
«*«& Boerea
Maar het is thans tijd om aan
verjaagd I
dezen kleingeestigen naijver een einde te
van Daily News doet een maken, anders zal de liberale partij daardoor
ölerkw!f)r^-gSpondent
vereaal van een gevecht tusschen te gronde gaan.
Bloemf„
1 6n Kroonstad.
Sir Henry zeide geen man van eene uiterste
f" P°Bt iQ eea blokhms zag een richting
te zijn, en niet voor de uitsluiting
°°nvooidp
eenige
groep van liberalen te wezen, maar
van
dat
B°eren,
trachtte den spoorweg
0Te te
hij
aandringen
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geheele
*
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Britsche macht
tQkte nit ea
partij.
eenheid
in
de
het
conTOoi
aanOver den oorlog sprekende, zeide Sir Henry,
v°ren e
bad een Boerentroep, die te
W
die moet worden gebracht tot een (voor
dat
p °Pgemerkt» net blokhuis bezet,
d
ge^sc'len tusschen twee vuren Engeland) roemrijk einde. Naar zijne
kWamen. ?"■ konden niets uitrichten en meening moet amnestie, (ook voor dekolozaten dcc Y~? *n
den kne^ tot een gePantserde niale „rebellen"?) een der voorwaarden van
train aank
die den vijand uit het blokhuis de regeling zijn. Bovendien moet Engeland
Verdreef 7am' oeren
stellen. Wij moeten, zeide
den gewo h eu de sneuvelden, dertig wer- vredesvoorwaarden
hij,
poëtisch
het zwaard in de eene
wordend,
rest werd gevangen genoden. Het
hand
en
een
in de andere hand
olijftak
buitgemaakt.
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hebben, en ons geneigd toonen met onzen
beeft
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met
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vijand tot een vergelijk te komen.
Transvaal en is wellicht dapperen
daarvan Ve*
het
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slapper en flauwer?
eeno nieuwe bewerking, gelijk
i.
Êïitsoh- b«ichtgevers
Heer
De
Asquith zeide, groote bewondering
meer doen.
te hebben voor Bannerman's eigenschappen.
6'611 kortelijk uit het jongste En- Hij ontkende dat er eenige intrige of samen"^"wboek aangehaald manifest van spanning bestond; maar hij verlangde dat zij,
80 d° wet, waarin Kitchener'a bedie met den leider verschillen in meening
\raajir Vo°rwaarden worden verworpen en over den oorlog, vrijheid zouden hebben hun
"0p wordt gewezen, dat het van zienswijze uit te spreken. Van harte sloot de
jeej
w die voorwaarden nader te be- Heer Asquith zich aan bij de motie van ver„^'wen, daar tooh het eenig doel van den trouwen in Sir Henry Campbell JBannerman.
Nadat nog Sir William Harcourt en Sir
tyjjjj* w dehetonafhankelijkheid van de Repunaüonaal bestaan, eindigt tref- Edward Grey hadden gesproken, werd de
motie van vertrouwen eenstemmig aangenomen.
Het recht en de goede zaak der Boeren,
deze voorwaarden zullen, kunnen
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ziet
men, heeft van deze en dergelijke bijeendea
opgeven,
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geestelijken hebben tegen
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God is.
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Schalk Burger en Steyn,
«e»»lfde weigering betrekking hebbende
na raadpleging met de Wet,
ö^gwaardigd
Wp*« da la Sey over het bekende telegram
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bijeenkomst van ambgenooten bijeengeroepen
over den oorlog. Als grondslag der beraadslagingen zullen deze zea door Dr. Olifford
aangegeven punten gelden, te weten:
L Onmiddellijke overgave van wapenen en
prijsgeven van alle militaire organisatie.
2. Eene amnestie zonder grena en zonder
eenig voorbehoud, behalve bet bovengenoemde.
3. De federatie der Staten van Zuid-Afrika,
naar het voorstel van Australië en Canada.
4. Zelfregeering voor eiken staat, gelijk in
New South Wales, d.L zonder eenige diplomatieke betrekkingen met vreemde Staten
behalve door de federatie en geene militaire
regelingen behalve onder controle van het
Parlement der federatie.
6. Gelijke rechten voor alle blanke rassen,
het stemrecht te regelen door de federale
overheid en over het geheelegebied hetzelfde.
6. De inboorlingen te beschermen en bunne
rechten als arbeiders te verzekeren.
Deze punten worden slechts vooropgezet,
om ala uitgangspunt voor de conferentie te
dienen, maar zullen niemand binden.
De Britsdie Regeering heeft, ala reeds gemeld werd, de zoo noodige hervorming op
hst jpW*& vao_,onderwijs verschoven_to«J»*

volgende jaar. En daar zulk een gewichtig
onderwerp tooh niet meer goed behandeld
kan worden tegen het einde der tegenwoordige Parlementszitting, zou men d-aar algemeen vrede mede hebben.
Maar er is één punt, dat dadelijk voorziening eischt. Tengevolge van de bekende beslissing in het Cockerton-proces, zijn de uitgaven *oor onderwijs aan volwassenen en
voor meer uitgebreid onderwijs onwettig gebleken, ofschoon de Regeering ze jarenlang
goedkeurde. Die scholen zullen dus moeten
gesloten worden en dat onderwijs zal derhalve
moeten ophouden, tenzij de Regeering een
kort wetje tot stand brengt, waarbij uitgaven daarvoor goedgekeurd worden.
Niets zou eenvoudiger zijn, want de groote

meerderheid

der

Parlementsleden,

conserva-

tieven zoowel als liberalen, zouden daarvoor
stemmen. En toen het groote onderwijs-ontwerp werd ingetrokken, werd zulk een wetje
dan ook in uitzicht gesteld.
Het is sedert verschenen; maar nu blijkt
dat de Regeering in dat wetje de bepaling
heeft opgenomen, die ook reeds in het ingetrokken ontwerp voorkwam, en die toen de
grootste tegenkanting ontmoette, de bepaling
namelijk, dat de overheid in zake het onderwijs voortaan niet langer zou berusten bij de
schoolcommissies (School-boards) maar bij de
Graafscuapsraden (County counals).
Het gevolg is nu, dat ook dit korte ontwerp
de grootste tegenkanting uitlokt, en de Regeering, welke op deze wijze eene belangrijke
verandering
eu in het oog van zeer vele
wil insmokpersonen geen verbetering
kekn, tracht aldus de schuld voor de verwarring die ontstaan zal op de Oppositie te werpen. „Gij kont het wetje aannemen zooals
reeds behet is en de bedreigde scholen
zijn gered;
kend als de Cockerton-scholen
als gij het verwerpt, rust de schuld op uw
dus is aan Regeeringszijde de
hoofd"

—

—

—

——

redeneering.
De Oppositie evenwel is daarmede niet te
bevredigen en het is niet onwaarschijnlijk,
dat zij op dit punt althans vereenigd zal zijn.
Er is echter nog meer. De Regeering heeft
ook al een reglement geformuleerd
voor die avondscholen, zoodat m6n kan nagaan wat men zal krijgen als het wetje tot
stand komt. De scholen zouden blijven maar
ze worden onderworpen aan zulkebepalingen
dat ze vrij wel nutteloos zouden worden, zoodat ten slotte, zelfs als het wetje er zonder
slag of stoot doorkomt, niemand gebaat wordt.
Geen grooter slag zou aan de groote onderwijs-quaestie kunnen worden toegebracht dan
door den tegenwoordigen maatregel, en het
vermoeden wint meer en meer veld, dat men
hier met het opzet te doen heeft verdeeldheid
te zaaien tusschen schoolcommissies en graafschapsraden. Die gehate schoolcommissies zou
men langzamerhand willen opheffen en het
onlerwijs zou dan weder geheel en al ónder
den invloed der geeslelijkheid komen. Zoo
zeggen de tegenstanders.
Aldus voortgaande, zal er heel wat geredderd
en hervormd moeten worden, als er eindelijk
weer eens eene liberale meerderheid in Enge-

land optreedt.
Keizer Wilhelm vertrok Maandag met de
Rohenzollern naar de Noorsche wateren.
Morgen heeft te Schillingfurst de begrafenis
van| den overleden oud-Rijkekanselier Von
Hohenlohe plaats.
Markies Vega de Armijo heeft nu in een
schrijven, 't welk in de Kamer van Afgevaardigden ia voorgelezen, verklaard, dat hij dankbaar is voor het besluit, waarin men verklaard heeft zijn ontslag als Kamer-President
niet te willen aannemen, maar dat hij het
niettemin handhaaft, daar hij zulks voor
zich en voor de liberale partij beter acht.
De Kamer heeft toen besloten het ontslag
aan te nemen.

In Egypte breidt, volgens de laatste berichten, de pest zich uit, en dat is voornamelijk
te "Wijten aan de inlanders, die, evenals in
Britsch-Indië geschiedt, de gezondheidsmaatregelen tegenwerken en ziektegevallen geheim
houden. Alleen van de ernstige gevallen krijgt
de overheid kennis.
Het volk gelooft, dat de ziekte een uitvinding is van de Europeesehe dokters, die
de
patiënten in de ziekenhuizen willen lokken
om hen daar te vergiftigen. Daarom
men g een aangifte van de ziektegevallendoet
en
verdachte zieken brengt men in 't geheim
heen- Zo° wordt het kwaad natTrir,
tuurlijk veS,
ei erger.

.

Te

New-York zijn in de week, eindigende
niet minder dan 989 sterfgevallen

o Juli

voorgekomen, welke door de groote hitte veroorzaakt werden.
Het is er nu gelukkig koeler weer.

Tweeslachtige toestanden

blijven

het ïn

China.
Nu weder meldt men uit Peking, dat, terwijl
overeenkomstig den eisch der gezanten, JKeizerlijke besluiten uitgevaardigd zijn, waarbij
een aantal ambtenaren wegens hun misdrijven
tegen de vreemdelingen gestraft
worden
andere edicten onderscheidingen toekennen
aan vreemdelingenhaters of eerbewijzen
aan
de nagedachtenis van militairen, die gevallen
zijn, terwijl zij de vreemdelingen aanvielen
In de provinoie Kiang-Si zijn 4000 personen
tengevolge eener overstrooming omgekomen.
In een uitvoerig schreven van den
bekende*
Mwc-coixassondeat te Patji«

betreffende^Ua

1

overleden Prins Hohenlohe, komt o.a. het volgende voor i
Er is veel gesproken over de vraag, of het bekende telegram van Keizer Wilhelm aan President Kruger van hem alleen afkomstig waß dan
wel gezonden werd na raadpleging zijner Ministers. Ik heb steeds het eerste beweerd, en thana
kan ik Prins Hahenlohe's woorden aanhalen, die
hij tegen mij tijdens een bezoek aan Parijs gebruikte. „De Boeren waren omtrent Jameson's
troep beter ingelicht dan wg waren, en Cronjé had
hun bepaalde orders gegeven om sleohts op de
hoofden der paarden te mikken, niet op de berijders. Wanneer de Keizer geweten had, dat
Jameson zooveel zoons van voorname Engelsche
families bij zich had, zou hij «ijn telegram niet
gezonden hebben. Hij daoht, dat Jameson Blechts
vergezeld werd door landloopers en dat het eene
daad van roovers was."
Maar toen het telegram eens verzonden was,
deed Prins Hohenlohe zijn uiterste best om het
te doen schijnen, alsof het door de Ministers
goedgekeurd was, om aldus de ergste gevolgen
af te wenden.
Dit bericht, waarschijnlijk van het standpunt
van den oorrespondent als eene soort van eerherstel bedoeld, is, met den slaafschen eerbied
vooral die het bij de betrokken personen onderstelt, voor de telgen der Britsche aristocratie, nu
niet bepaald gesohikt om ons van dezen een
verheffenden indruk te geven.
De poëzie der hooggeroemde „medewerking
der Australische koloniën bg de verdediging vau
het Britsche Rijk" wordt na verstoord door
prozaïsche geldquaesties.
De uit Zuid-Afrika teruggekeerde soldaten
van Nieuw Zuid-Wales namelijk hebben tegen do
JRegeering dier kplonie een gereohtelgken eisch
tot betaling van de hun nog verschuldigde soldij
ingesteld. Maar de koloniale Begeering verklaart,
dat zij daarvoor niet aansprakelijk ia en dat men
zioh met dien eiseh tot de Bqks-Begeering
moet wenden.
De Investors Beview berekent in een artikel,
dat door verscheidene andere Engelsehe bladen
wordt overgenomen, de verhezen welke JEngeland sinds het begin van den oorlog heeft
geleden door de waardevermindering yan staatsfondsen en aandeelen in Jhandel- en nijverheids,
ondernemingen.
Het blad schat die verliezen op niet minder
dan 12 milliarden ca het aoht een financieele
crisis onvermgdelgk.
Het Pransche militaire reoht, hebben wij uit
de Dreyfus-gesohiedenis gezien, heeft zonderlinge
grillen. En de militaire overheid zwaait den
scepter van het gezag vaak op zeer willekeurige
wijze, gelijk weer blijkt nit het volgend verhaal
in de Pransche bladen.
Ben soldaat van het 37e linieregiment te Bordeaux moest al driemaanden achtereen,
eiken nacht twee uren op schildwacht staan bg
de kazerne.
Dat was eene straf, hem opgelegd, omdat hij
op zekeren nacht betrapt was, toen hij over den
muur van de kazerne klom. En er was bepaald,
dat die straf zoo lang zou duren, tot hij zelf een
soldaat zou hebben betrapt op het overklimmen
van den muur.
Zondagnacht nu klom er inderdaad een soldaat
den muur over. De sohildwaoht, bigde een kans
van verlossing te hebben, vloog op hem aan eu
bracht hem in ziju gver twee bajonetsteken in
de dij toe, tengevolge waarvan den ongelukkige
nu een been moet worden afgezet.
De sohildwacht wordt nu voor hetbetreurenswaardige feit aansprakelijk gesteld. Maar is de
ware schuldige hier niet de superieur, die de
onzinnige bepaling had gemaakt omtrent den
duur der straf van den daders?
Doorgaans zgn onder de inwoners van landen
en steden de vrouwen verreweg in de meerderheid. Maar op het schiereiland Alaska (Russ.
N.-Amerika) is, naar een Amerikaansch blad
verzekert, de verhouding omgekeerd. Daar vindt
men, volgens de uitkomsten der jongste volkstelling, op 100 inwoners 78 mannen en 22
vrouwen.
Het is daar natuurlijk zeer moeilijk voor de
mannen om eene levensgezellin te vinden en men
zou het land een dorado voor trouwlustige dames
kunnen noemen. Het is echter voor de huisvrouwen zeer lastig dienstmeisjes te houden,
want de meisjes zijn er nauwelijks of zij doen
al een goed huwelijk.
Een dame, die wensohte zich van haren man
te laten scheiden, h _d reeds niet minder dan 22
huwelijksaanzoeken nog vóór haar proces in
behandeling kwam!

BINNENLANDSCH NIEUWS.
10 Juli.
TWEEDE KAMER.
Reclame-Struijk.

In eeoe Nota van Inliohtingen (namens den Minister van Financiën ingezonden) op bet adres van
H. JP. Strujjk, gepensionneerd ambtenaar bö de
invoerrechten en aocijnzen te Amstordam, om weder
iv het bezit te worden gesteM van door hem ingeleverde werktuigen en teruggaaf te ontvangen vau
op zön traotement ingehouden gelden en van door
hem gemaakte kosten wordt medegedeeld dat adres-

sant, wien eene toelage was toegekend ter goedmaking van de kosten wegens aanschaffing van boeken,
instrumenten, enz., In verband met de bestaande
bepalingen geen aanspraak kan maken op teruggaaf
der door hem ingeleverde werktuigen of van de

waarde daarvan.
Bg de inlevering ontbrak de roeistok, tengevolge
waarvan de kosten ad S.SQ op zgn traotement «ön

’

ingehouden.
Bg nader onderzoek is machtiging gegeven
om
aan adressant
daar de roeistok 8.60 bleek te
hebben gekost
da to veel ingehouden f a.— torug
te geven.

——

Het versoek om

afgewezen

gemaakte koeten

’

te vergoeden is
by beschikking vau den
Minister van
d.d. 8 Januari wol, No <a> als
ongegrond^

.

PROVINCIALE STATEN.
Koord-Holland.

heden, Dinsdag, gehouden «ritöng werdhm &
rapporten uitgebracht over de dooe Gedep. Staten
gedane voordraohten. Op
«mi enkelo na werd to*
w>wemi»»j^jkfa<_»_a JD», «waihii. «C^dMjggga
In de
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de veefokkerg de gevraagde 5000 verleenen, terwgl
de commissies van onderzoek in zake krankzinnigenverpleging en de verordeningop het automobielrgden
hare diligentverklaring wensohelök achtten.
Volgende vergadering aanstaanden Dinsdag.
Friesland.
In de Dinsdag gehoudenzitting hebben de Staten
Gedeputeerden gemachtigd, om u 1902 de sluizen
onder Lippenhuizen en Hemrik, beide gelegen in de
Appelsohastervaart, geheel te doen vernieuwen en
daarvoor op de enkel provincialebegrooting van uitgaven van dat jaar vast te stellen de som van ’40.000.
Aangenomen is het voorstel van Ged. Staten om,
tot bevordering van gemeenßohappelöke waterlossing
en van bescherming van te hoog provinciaal boezemwater, op te richten het waterschap het Westersche
Veld, gelegen in de gemeente West-Stellingwerf, ter
grootte van ruim S0H. A.
> Ten slotte zön eenige wijzigingen aangebraoht in
het bijzonder reglement van het waterschap Wonseradeels Zuiderteedyken, waarna de zitting is verdaagd
tot Donderdagnamiddag.

’

H.; M. de Koningin met Prins Hendrik en gevolg auUen Maandag 15 Juli, voor
ongeveer 14 dagen op Soestdijk komen logeeren
bij H. M. de JKoni___g_n-Moecler.;
H. M, de Koningin-Moeder heeft, als
bijdrage voor den opbouw van eene nieuwe kerk der
Hervormde gemeente op Marken, ’250 gezonden,
alsmede 100 voor de algemeene armen aldaar.
De aaneengesloten liberale kiesvereenigingen „Drenthina" in hetkiesdistrict Hoogeveen
hebben in eén te Zweelo gehouden vergadering van
afgevaardigden tot definitieve oandidaat voor de Prov.
wegens het bedanken van het
Staten van Drente
gesteld den Heer G.
verkozen lid J. G. Soholten
Wegs, notaris te JEJoevorden.
Ter provinciale griffie te Haarlem is
benoemd tot adjunot-oommies le kl. Mr. A. F. de
Bléoourt, adjunct-archivaris te Rotterdam.
De Gemeenteraad van D cv en ter heef t
besloten sioh per adres tot de Staten der provinoie
Overgsol te wenden, met verzoek het advies der
Commissie van Bapportenrs, om zgne subsidieaanvrage voor het Ambaohtsonderwgs tot de volgende
Statenvergadering aan te houden, niet te volgen,
maar het voorstel van Gedep. Staten om daarvoor
’lOOO uit te trekken aau te nemen.
Te Antwerpen is in heohtenis genomen den adsistent F. van de Postergente Botterdam,
wegens het verduisteren van geldswaardige papieren.
Het Hoofdbestuur van het Waterschap „De Regge" heeft aanbesteed:
o. Het maken van een regelmatig rivierbed op de
Regge boven 't Exo. Laagste insohrgver de Heer C.
6. Het
Zahnen Hzn. te Ammerstol voor
maken van de Nienwe Graven tusßohen Almeloo en
Wierden. Eenige insohrgver de Heer B. L. Buyvoets,
te Ambt-Almeloo, voor f 7457.
Laagste insohrgver voor beide werken te zamen de
Heer O. de Jongh Jz. te Hardinxveld, voor 11,987.

’

—

—

—
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TELEGRAPHIE.
De Dominikaansohe landlgnen zjjn voor het oogenblik door een orkaan gestoord. Telegrammen voor
St. Domingo, Curacao en Venezuela zgn aan vertraging onderhevig.

SCHOOLNIEUWS.
De reeds vermelde promotion van de
heeren Kuenen (te Leiden), Troelstra en Laan (te
Utreoht) zgn eum lande geschied.
Aan de TJni v er si t eit teLeiden ia het

le Natuurkundig examen met goed gevolg afgelegd,
door de heeren JE. Sohepp en J. D. Ninok Blok;
het cand.-examen Rechten door den Heer L. J. M.
van Sasse van Ysselt; aan die te Groningen:
het oand.-examen in de Rechtsgeleerdheid, door de
heeren JHJ. J. Haspers en F. G. van Binsbergen; het
oand.-examen in de Nederlandsche Letterkunde door
den Heer Ch. van Schoonneveldt; het voorbereidend
examen voor de Godgeleerdheid door den Heer
J. C vaa Dgk.

—

Eindexamens Gymnasiën.
Arnhem. Bg het her-examen slaagde nog J. W.
Frowein, extraneus. Afgewezen 1.
Ged. Staten der prov. Frießland hebben het besluit van den Raad van Hindeloopen,
waarbg de onderwgzer H. van Noord ambtshalve
werd ontslagen, goedgekeurd.

GEMENGD NIEUWS.
Eene leemte in de Arbeidswet,

welke zorgt voor de eerste hulp bij ongevallen
in fabrieken en werkplaatsen, is, dat zij zich
niet uitstrekt tot vervoermiddelen,*elfs niet stoombooten. De ervaring daarvan
deed een passagier op, die j.L Zondag met de
j,JEila_üd Marken" een tochtje ging ondernemen en er getuige van was, dat een der personen uit de machinekamer sioh deerlijk aan de
Jhand verwondde. Niets was er aan boord om
een behoorlgk tijdelijk verband te leggen, "
en, naar de Inspecteur van den Arbeid dent
passagier later meedeelde, dwingt de wet ook
daartoe, helaas, niet.
Gelukkig had de passagier verbandmiddelen
bij zich en kon daardoor de gekwetste zich
behoorlijk toegerust naar het Gasthuis begeven, waar hem een deel van den vinger afgezet weids
I

—

In Engeland wordt tegenwoordig

algemeen, zoowel door dames als heeren, meisjes
als jongens, les genomen in zekere liohaamsoefeningen, die leiden tot een zich gezond en
opgewekt gevoelen en die ook den lichaamsbouw tot sohoone ontwikkeling brengen.
In alle Bteden van Engeland hebben zich
mannen en vrouwen gevestigd, die cursussen in
deze lichaamsoefeningen geven. Een oursus van
: ongeveer twaalf lessen is voldoende om dit te
leeren.
Miss Bennett, nit Leioeater, komt Donderdag
11 Jali lezingen honden over dit onderwerp og
de villa „Vall' di Rena", te Scheveningen. Zij
aal vier'lezingen honden,|toegankelijk voor allen,
die eene nitnoodigingskaart ontvangen. Zeer
gewenscht wordt het bezoek van masseuses en
gymnastiekonderwiizeressen om cursussen hierin
te kannen openen.
Voor het bijwonen van de lezingen kan men
zich_ aanmelden big Herr. Bonman—de Lange,
presidente van de Vereeniging voor Verbetering
van Vrouwenkleeding, villa „VaU' di Rena",
Van Stolkweg 31, te Scheveningen.

Uit Zaandam zijn thans ook de INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
laatste 7 man cavalerie vertrokken. De politie
a, 60 cent per regeL
is alleen nog maar versterkt met 10 Rijksveldwachters. Ongeregeldheden komen niet meer voor.
Te Heemstede is een derverdaohte
personen van den inbraak bij Van Bruggen in
met breede frieaen,
den Haarlemmerhout Maandagavond gevat op
SALONS
voor
en EETZALEN,
een land van het buiten „Zuider-Hout", waar de
verborgen
bewoners de gestolen waar
hadden
nlJl/OOulijN
Hofleverancier
gevonden. De veldwachters zijn toen op den bg
liggen
bij
weghalen
loer gaan
het
om de daders
13 I,ellcgr»olit, Amsterdam. (8476)
van de goederen te kunnen vatten. In een
ULiKM Aliii T.
bootje van v. B. zelf waren zij daarheen geroeid.
op 6/w.
27V
28^ vliegend
De tweede persoon wist te ontkomen door in EAAPOLIE per
„
„
„
„
„ „ 32X
LIJNOLIE
M
33*
het Spaarne te springen.
onveranderd.
MATTHIfiS & POKTON, Makelaars.
Onder Ouderkerk aan den IJsel is
Amsterdam, 10 Juli 1301.
Dinsdagmorgen, ongeveer 11 uur, een zoon
van de weduwe K., uit Gouda, die eenige peiSCHEEPSTIJDINGEN.
lingen moest doen in den IJsel, wa-arschijnlijk
Volonté de Dieu, v Kessel,
Binnenl. Havens.
door zonnesteek getroffen, te water geraakt.
alle n. Nijmegen
Amsterdam, aang. 9 Juli
Eenige oogenblikken daarna vond men zijn Kurland,
Victoria,
Utreent
Dflfzijl
st.
Wilhelmina, iteegers,
lijk drijvende.
d".
Ledig, Kolentip

Maisels ifl flienwen sf
JZII.,

J.

’

Te Vlissingen werd verleden week
een jongen — JK. uit Middelburg — op de werf
„De Schelde" ernstig verwond door het omkantelen van een ijzeren scheepsplaat, welke hij
tegen het hoofd kreeg. Hij is thans in het
Gasthuis aan de gevolgen overleden.
Te Eppenhuizen is de boerenknecht G. Noekels van de voorbank van een
geladen hooiwagen gevallen. De wielen gingen
hem over het hoofd; de ongelukkige was terstond dood.
Te Liverpool is een katoenmagazijn. met 3000 balen katoen, door brand vernield. De schade bedraagt f 144,000.
De 3e Aflevering van Theologische Stutgdsohrift onder redactie van F. E. Daubanton
en C. H. van Rhgn, bevat een artikel van O. H. van
Rhjjn, „Naar aanleiding van de jongste verklaring

van de Gelijkenissen van Jezua"; Boekaankondigingen; Prof. I. J. de Bußsy, Inleiding tot de Zedekunde,
door G. Vellenga; Het Symbolo-Fideïsme, acad. proefschrift van J. Riemens Jr. 1900, door A. S. E. Talma;
jaargang II en HI,
Marnix, Protestantsche
door H. W. A. Voorhoeve; Dr. W. O. van Manen,
Handleiding voor de Oud-Christelijke Letterkunde, door
J. M. S. Baljon), en verder de gewone rubrieken.

2
Wigmau,
Driel
Segerina Piet.rnclla,
Vrieze,
de
Üreischor
Vr. Aaltje, ten Heuvel,
Dokkum
Eelia, ten Heuvel,
d°.
Jeannette, v. Opstaken,
Roozendaal
3
Belt,
Sirijen
Junior, Hompus, Kinderdijk
3
Koster,
Alkmaar

\inke & Co.
Riaa
Algieba, st.
Balken, Houth.
Vinke & Co.
st.jacht, Ostende
Veesteiger
Ruit.
Ch-iguita, zeiljacht,
Veesteiger
Christiani»
Drammen, st.
I. v. Velsen
Rest lading, Liandelsk.
V. Hengel
10 Juli
Londen
Ystroom, st.
Stuks., HandelsK.
Holl. ..toomb.-Mlsch.
Java
st.
Stukg Ykade
Muller & Co.
Vertr. 1". Juli
ïreja, Zweedsch oorlogssch.,
Stockholm
ïmuiden, aang. 10 Juli
Balilmore
Attrakhan, st.

Bolt. diep, Joeln, Klundert
Mijn go Uinj Zulle,
Vermeulen, Stauddaarbuiten
Alida Johanna, Hoebert,
Doriiiecht

Goede vel wachting, Larooy,

,

.cherpenisse

Vr. Ma. ia, Larooy,
u
°
lnauslrie, i.apvdorf.
Stad Luaenbv, g, Werner,
V'ilinton, Werner,
Garlois, Werner,
alle n. Bosch
Anna, st.

Oxelösund

Kaethe, st.
Ober.in. st.

Ma

Dantzig
Delfzijl, aang. C Juli
l.endracut. Daniels, Aurich
Leer

Vertr. 9 Juli

Kent u zelf. Pascal (Dordt)
Papenburg
Aurora,Klein,
Norddeich
Johanna .ioeliina, de Hoer.

Maria, Bliek,

Kornelske, de Boer,

d°.

Oatharinaj Borger,
Janna Neeltje,
Najade, de Masier,
Anton en Irene, st.
Dolfijn, Stasso,

WETENSCHAP EN KUNST.
Omtrent den La t y ns ch en o ur su a v a n
Dr. J. M. Hoogvliet ontvangen wg de volgende
nadere mededeelingen:
st.
Oxelösund
Kopenhagen
st.
De termgn van aangifte voor dezen oursus, aanst.
Harwich
Brandon,
vankelgk 15 Juli, is tot 4 Juli vervroegd moeten
Pernau
st.
leerlingen.
van
grooten
toevloed
worden wegens te
t'ena Boeiat, st.
Bilbao
Hamburg
st.
De thans op de lgst der deelnemers geplaatste 53
Porto
st.
personen, waaronder 17 dames, zgn voor het grootste Huelva,
Terneuzen, vertr. f Juli
hier
ter
hoofdonderwijzers
of
Goole
gedeelte leeraren M. O.
Eastham, st
Vlissingen, aang. 10 Juli
stede. Ook uit andere steden komen eenige leerHendrik,
st.
Print
lingen over.
Port Victoria
Vertr. 10 JuU
jaren
iste Engeland, st.
In den onderdom van 77
Gep. n. Antwerpen
Middelburg overleden de kunstsohilder W. J. van
Vlaardingen
Eiectra, st.
den JBerghe, die als landsohapsohilder een goeden
naam had.
Rijnvaart.
Lobith _;ep. 9 JuU
Ook bg de stichting van het Kunstmuseum in zgn
na Z uur
geboorteplaats had de overledene een belangrijk
Hamburg
st.
aandeel, en als bestuurslid van andere vereenigingen Ella, st.
bereid
Fram,
man,
steeds
st.
deed hg zich steeds kennen als een
Anna
st.
om het 'goede te bevorderen.
Union
st.
Hendrica Jaeoba, st.
De tentoonstelling vanOudeKunst Joteobina, st.
te Deventer zal aanstaanden Zondag voor ’0.15 Venus, st.
Kramer,
toegankelijk zgn voor werklieden en dien dag langer Biktt-,
Goede gunst. Voerman,
geopend zgn.

In het laboratorium van het Koloniaal
Museum te Haarlem is thans, bg, gelegenheid der
algemeene vergadering van de Maatsohappg van
Nijverheid, een kleine doch belangwekkendetentoonstelling van aldaar vervaardigde proeven van Nederlandsohe batik-teohniek.

RECHTZAKEN.
Het Hoog Militair Gerechtshof te TJtrecht heeft
uitspraak gedaan in de zaak van F. v. V., die als
militair op schildwacht staande den 29 October 1898
zijn geweer loste op een sergeant en een soldaat in
de kazerne en laatstgenoemde doodelgk verwondde.
Het Hof sloot zioh aan bg de deskundigeverklaring
van prof. dr. Zieken, nam aan dat de bekl. tgdens
het plegen van de daad lijdende was aan tgdelgke
storing zgner verstandelijke vermogens, dooh achtte
hem gevaarlijk voor de maatsohappg en gelastte
daarom zijne opsluiting in een krankzinnigengesticht
gedurende een proeftijd van ten hoogste één jaar.
Het request nit de gemeente Bruinisse aan H. M.
de Koningin, waarin gratie verzooht wordt voor
die door het gerechtshof te 's-Graden arts De E.
venhage tot 9 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld wegens het door schuld veroorzaken van den
dood zgner echtgenoote —is door ongeveer 1000
personen geteekend. De gemeente telt sleohts een
kleine 3000 zielen.

—

De Rechtbank te Rotterdam heeft den 18-jarigen
Arie den Bakker, te Rookanje, wegens meineed als
getuige in een jaohtdeliot voor het kantongereoht te
Brielle, veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf,
met aftrek van de voorloopige hechtenis.
Voorts werden veroordeeld: C. Th. van Es, bekend
onder den naam „Lange Karel", wegens poging tot
inbraak in het voormalig Entrepótterrein, tot 1%
jaar;
en A. IT. van der Vegt, wegens medeplichtigheid aan den diefstal met braak aan de gemeentetot 1 jaar gevangenisstraf.
Voor de Beohtbank te Assen heelt terechtgestaan
de gedetineerde Boelem S., nit
die, in
staat van faillissement verkeerende, aan zgn curator
mededeelde, dat twee personen te zamen f 4900 van
hem moesten hebben, terwijl het in werkelijkheid
slechts een bedrag van 975 was. Voorts werd hem
ten laste gelegd, dat, terwijl op zgne onroerende goederen eontradiotoir beslag was gelegd, hg was blijven
voortgaan met.het graven en vervoeren van turf.
Het Op. Min. eischte 2 jaar gevangenisstraf en wees
op de treurige houding in dezen van een der getuigen, het hoofd eener school, die getoond had niet de
gesohikte man te sgn voor het inprenten van chris-

—

’

telijke en maatschappelijke deugden.
vroeg
De verdediger, Mr. M. Oldenhuis
ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak, subsidiair
een lichtere straf.
Uitspraak 22 Jali.

Johanna, v/d Wens,
Woulrina Adrian,.,
Leiuvvenstein,

Boop op zegen, Muller,
Alleuiunniu, st.

alle u. Duitschl.

Scheldevaart

Hansweert, «ep. 9 JuU
na 4 uur

Stad Am. terdam 4, st. Amst.
Juliana Antina, buijle, u°.
Jutter beek, st.
Dordt
Alpha, st.
d°.
J hannt, Monteban, Geersdijk

JLugenie, st.
Baden» st.
Jan
st.
Sieg/ried, st.
Tenuce, st.
ÜC(B|/, St.
JVotii t?o/w»-ir>&(,
Jiadvnia 15, Uosau,

v/d Vliet,
Per.routcen, Hovestadt,

Koophanael,

J?erséverance, Heintjes,
St. Anna Amelbe-.ga, de Rijk,
Me Deu»
Halte,
Fr. Z-zar.na,

Wampoa, Korste,
tieternelia.Bongers
Dageraad, Woudstra,
Albatros, Eijkelbüom,
Op hoop van Zegen,

Buhrort 17, llorbach,
Hendrieut Pttronella,
Hoo enboom
Elta, Joosten,

Boomsluiter,

Bepj* ailleurs, v.
bovens,
Badenia 14, Eichelhardt,
Erna, Leinweber,
alle n. Rott.
Vastree,
N*oit
Onderneming,
Jobina, Borsje,
St. Antoine, v. Couwenberg,

alle n. België

.

Buitenl. Havens.
Meibourne, aang. Juii

Magileburg, st.
Hamburg
Eobe ajng. 0 Juli
Jlaucds. st.
Amst.
Singapore, aang. 6 Juli
Elbing, st. Batavia n. Amst.
Aden, aan».'. 8 Juli

Segers,

Trio, Hamel,

Na.al,

Tijd il geld, Verberght,
alle u. België
Delft
Maria, Thonissen,
ü°.
Sgbilla, ue Krijger,
Willeskop
Fat .», Vitting,
Aaolphin st.

st.

Jap-m

Suez, vertr.
st.
8 Juli
st.
Qlenfa. g, st.

n. Marseille

6 Juli
(Mars.) Japan

Antw.) Chir.a
(Lond.) Japan

Bermina,
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04,4
0,0 2 uid 21 onbew.
' 05,0
0,5 ono 2 1 nevelig
lieider.
1,0 no 2 mistig
Amsterdam. '
1,2 ono 1 nevelig
' 64,4
utrecht
1.5 no 1 bew
Vlissingen. ' 64.1
_da-.s__.clit
1.7 nw 1 onbew.
.^ 62,9
ü5,3 -f- 0,3 nno 1 uew
Bodö
1,7
west 1 onbew.
ühristiaanss.„ 64.0
Skudesnaes. t 64,9 -(- 0,3 stil
mist
63,4
0,9 noord 2 l. t.e.v.
Uaparauda
0,9 oost 2 oubiw
Uernósaud
64.3
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2,3 nno 2 1. bew.
Stockholm
Wisby.
65,6
3,5 nooid 4 onbew.
Helsinglors.
Stornoway
04,4
1.3 zw
4 betr
N"-Sbieldg.
64,2
1,0 west 2 nevelig
1,2 stil
Valeutia.
65.5
1 bo».
Kopeubagen
66,8 -j- 3,4 zzw 1 onbew.
05 0
Sylt
L,4 zo 1
Hamburg. , 65 7 -f- 0,6 oost 2 bew
Swinemiiude. 65.9-j- 3,4 nno 2
"
Neuiuurwassei 64,0 -f- 3,5 noord 4 onbew.
Memel... ,* 62,6-)- 6,2 nnw 2
04,0
0,5 noord 3
Chemnitz
.♦ 63.3 -)- 0.5 nnw 3
»
Ureslau.
]
1.5 110 3
12,5
C-irlsnihe.
"
63,3
iklünclien
j— 2,3 stil
1. bew.
Brussel
63,21— 1.2 noord 1 mist
Ouou-Uigeu.

rm.

Temper».,

Wind

_

5

08 -a. 6
01
1
61
o'
3
68 -f 6
6- -f- 5
54
2
07 +11
53
ü
Oj
8
72 +14
73
0J "+- 3

—
—
—+
—

60 4. 4
06!
'.
-j- 2
6. "+-

+
+
+
+

—
——
—
——
—
——
—++ 731 —
—
06!
67 !
65 !
64
03
63
63
5y

66
06
02

4

2

c

4
0
1
0
1

59
1
1 1. bew. 6J
2 onbew
08+5
0 6
2 1. bew. 64
d'Ai*.,
61.5— 0,5 nw 3 z. bew.j 67
He
Ulermout.
4 1
61,2— 0,8 wnw 0
bew 68
6il
2,5 west 4 betr
Ularritz
66; +li 2
l>6rpignau.
6JI
1,8 zuid 1 |, bew. 70
3|
|
58,3
Nice
3,6 zw 1
Van deze plaatsenr-tuvaajjt hetinstituu geen _egenopgaven

——
——+

'-f-

"

"

"
* Over het algemeen zgn de veranderingen
in damp-

niet groot. In het Oosten zijn de barometers een weinig gerezen, zoodat van eene depressie
aldaar weinig meer te bemerken valt, terwijl langs
de JBlidd. Zee eenige daling is ingetreden en zich een

kringsdrnk

boven normaal.
De barometer bö ons verandert weinig. Verwachting : Goed weder. Hoogste temp. 73° Fahr. te Stookholm, laagste temp. 53° Fahr. te Skudesnaea.
Verwachting wind : Oostelijk.

_

Grootste verschil in barometerstand in Nederland t
Gisteren 's avonds uur Held. 2 6 Maastr.
}
Held. UI Maastr.
Hedenmorgen S uur
Opgemaakt aan het fii. Inr. te Amsterdam

FINANCIEELEBERICHTEN.
In de jaarvergadering der Bawang Petreleum-Maatschappij, te 's-Oraven hage, heeft de direotie verslag
uitgebracht over het afgeloopen jaar en van den
tegenwoordigen stand der exploratie.
De vennootschap heeft de exploratiein de residentie
Pekalongan op Java moeten opgeven,wegens terreinbezwaren. Sedert is die exploratie overgebracht naat
het eiland Madoera, alwaar reeds tot over 1300 voet
„ ren en gassen werden
diepte werd geboord.
op verschillende diepte aangetroffen, doob de exploitabele olielagen werden nog niet bereikt. De boring
wordt nog voortgezet.
Intusschen werd ook met de Dordtsche PetroleumMaatschappij eene overeenkomst aangegaan tot het
overnemen van een gedeelte der terreinen van de
B. P. M. om daarin boringen te verriohten, tegen
eene bg contract bepaalde retributie aan de B. P. M._
ingeval exploitabele

oliebronnen worden

verkregen.

Te Oldenzaal ia in een vergadering van aandeelhouders der Ned.-Westfaalsche Stoomtram-Maatschappijbesloten de lijn Denekamp—Oldenzaal—Losser—Gronau,
waarvoor thans door de Duitsche Regeering con-

—

stemmen goedgekeurd.

Kademakers,

Dolfijn,
Wühelmshaven
JNieuwe Waterweg, aang.
10 Juli
J, T. North, AUen, Adelaide
Londen
Nautilus, st.
a ena Cabarga, st- Santander
Vertr. 10 JuU

.Kopenhagen.
De wind is meest zwak en de bewolking gering,
doch wordt hedenmorgen hier en daar nevel gemeld,
terwijl het langs den Oceaan algemeen bewolkt of
betrokken is. De temperatuur is meest gestegen en

-■'■■;.:'.

E. M. Arndt, sU
Will.m 1, st.
Lord NeUon- st.
Johanna Petronella,

Norden

vlakke depressie vertoont welke in zuidelijk Frankrijk
hier en daar regen veroorzaakt heeft. Laigste bar.stand 758.3 te Nice. In verband met een vlak gebied
van hoogen luchtdruk over Scandinavië en het zuidelijk deel van de Noordzee en van de Britsche
eilanden waait het op het vasteland meest uit Noord
uitgenomen in Zuidelijk Frankrijk in de
en
omgeving der depreseie. Hoogste bar. stand 766.8 te

cessie verleend is —te doen èxploiteerendoor de
Holiandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. Over
6 weken zal de aanbesteding kunnen volgen.
Een voorstel om een obligatieleening van ten
hoogste f .iOO.OOQ aan te gaan, werd met algemeene

Hendrica, Mouihaan,

Ludwig, st.
Vereinigung 49, D rich,
Buhrorl XI, Weithes,
Les trois am,s, st.
Beek,
3

ü°.

Aurora, Daniels,
Davids,

3

’
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STADSNIEUWS.
Vertrek van de „Freya"
Hedenmorgen om tien uur is het Zweedsche
oorlogsschip uit onze haven vertrokken. Enkele
belangstellenden hadden zich op de> Handelskade verzameld, om getuige to zijn van. de
afvaart der „Freya", die zonder eenig oeremonieel plaats vond. Met behulp van twee sleept
bootjes werd de Zweed gekeerd en zette daarna
koers naar IJmuiden. Begunstigd door het
prachtige zomerweder gleed de „Freya" statig en kalm voort, als een witte zwaan zich
afteekenend tegen den helblauwen horizont.
Het grootste deel der equipage was druk in de
weer op het dek en op de brug kon men onder
verschillende officieren en adelborsten den
Prins onderscheiden. Enkele matrozen wuifden de toeschouwers een vaarwel toe, wat op
dezelfde wijze beantwoord werd. Het schip
vertrekt regelrecht naar Zweden.
Aan het 'diner, gisteren door den consulgeneraal, den Heer Ernst Philipson, in den
huize „Couturier" aangeboden, zaten, ook aan
de Minister van Marine en de Burgemeester,
Mr. W. F. van Leeuwen. Na afloop werd op,
Jhartelijke wijze afscheid genomen, zoodat
hedenmorgen het vertrek zonder eenig officieel karakter plaats had.
Eergisteren vierde de Heer P. WJanssen, de bekende philanthroop, op zijn buitenverblijf te Baarn zijn 80sten verjaardagHoevelen, die deelden in de nooit volprezen
weldadigheid van „P. W. J.", zullen geneigd
zijn uit te roepen: „had ik dat eens geweten".
Niettemin was de belangstelling, van heinde
en ver hem betoond, zeer groot. Naar het „AlgHbld." meldt, ontving de Heer Janssen ooi
een telegram van geiukwensch van den Keizer van Duitschland.
In het lokaal Frascati werd gis*
teravond een bijeenkomst gehouden, waarvan
de opbrengst bestemd was voor de ongelukkige
vrouwen en kinderen in de beruchte Transvaalsche vrouwenkampen.
Deze bijeenkomst, belegd door eenige jonge'
lingen, droeg een godsdienstig karakter en waS
zeer druk bezocht. De groote zaal van JFraS-.
cati, met de Transvaalsche en Oranje-Vrijstaatsche vlaggen versierd, was geheel bezet en
velen moesten aan den ingang wegens gebrefc
aan plaats afgewezen worden.
De vergadering werd geopend met het zingen van het eerste vers van Psalm 68, deft''
bekenden strijdpsalm der Boeren:
„De Heer zal opstaan tot den strijd".
Ds. Wiersma ging hierna voor in het gebed
en sprak een kort openingswoord, waarna een
afwisselend muzikaal programma werd uit'
gevoerd voor viool en zang. De Heer F. <"""
Kootlieb verleende daarbij zijn medewerking al 3
begeleider op de piano.
Van de ten gehoore gebrachte nummer 3
maakte vooral veel indruk een lied, genaamd
het gebed van Paul Kruger", dat door eefl'
jonge dame met veel uitdrukking werd voorge''
dragen.
De Heer J. H. Louw, veldcornet uit Johannesburg, die reeds verschillende malen hier*
ter stede sprak, hield ook nu weer een rede.
waarin hij opnieuw den beklagenswaardigell
toestand der vrouwen en kinderen in Zuid'J
Afrika aantoonde.
In de bijeenkomst werd een collecte gehouden
voor de slachtoffers in de vrouwenkampen.
Onder leiding van den Heer Chr. Over'
■

muziekleeraar alhier, zal in het aanstaand geizo6o
voor het eeret hier ter Btede wbrden opgevoerd d»,
operette voor kinderen De Woudkoningin, van Ma'
Schuil. Jongens en Meisjes (12 tot 18 jaar), die o°*
lust gevoelen hierin mede te werken, kunnen ze
schriftelijk doen aanmelden (met opgave van oud B**8**
Eikenweg
dom en adies) bg den Heer Chr.
Per ongeteekende advertentie i»**
bladen worden „alle kiezers" in distriot IV O"
génoodigd tot bijwoning van eene vergadering, hedenavond 8 uur in het Paleis voor Volksvlijt te houd"*0'
waarin Mr. F. A. van Hall zal antwoorden
*°7
staat er
„op de verschillende laaghartige iöol
nuaties G.Kiesmanoeuvres")".

*"''

—

—

NIEUWS VAN DEN DAGWAÏT DONDEKDAG 11 JTTLI
Maandagmiddag
kolm>«i p* "9ardvelen
' die
kwamen
gelukwensohen,

behoorden
ook d! n
"*is de- Koningin in Noord-Holland,
Mr a „om
m
en de oud-JBurgemeester van
Alll"tL
A' Venin Mein9BZ- De» **"a*
kwam»
'h
wamen. verschillende
*
deputaties
en vertegenwooreni f-inK''n haar opwachting maken,
'ere.
Behlll
enalveTanu
schutterg-officieren werden daarbg opgemerkt

ommandant van het 7e reg. inf. De Brugn
f 0!0°eI-0
n
der artillerie Van Rappard.
Verd»
?°mmandant
putatles
uit den „Eersten Bond van ouden (

i

on<Wffidf
CivuL®
ïn

6n

VM

de "*"««*»■■ „Claudius

van officieren der schutterg
idend»^ereeniB«»_r
Bprak overste De J°n
Sh den kolonel

-NU.I

11
\
■we
en oyerhand.gde
hem namens de vereeniging een

zal 11 Jnli 9 u. v.m. van Eott. n. Newyork vertrekken.
Het st.
van Barcelona vaar Amsterdam,
pasß. 7 Juli Bevezier.
Het st. Pomona vertrek 8 Juli van Tarragoua
naar Valencia.
Het st. Sirius arriveerde 8 Jnli te Cuxhaven van
Amsterdam.
vertrok 8 Juli van Kopenhagen
Het st.
naar Amsterdam.
Deal, 6 Juli. Het Bt. Carl Woermann kwam zonder
assistentie weder vlot.
Liverpool, 8 Juli. Het st. Moyune,6 dezer van hier
naar Caloutta vertrokken, is met defecte machine uit
zee teruggekeerd.
RIVIERBERICHTEN WATERHOOGTEN

—
—
—

.

—

RIJN.

3

toepasselgke oorkonde, die vergezeld was
van een
bloemenstuk aan Mevrouw Boellaard.
verder kwamen o. a. gelukwenschen
adepirantoffloieren der sohutterg alhier en een de
deputatie uit
ue onderofficieren van het regiment. Namens
laatstBenoemden bood de onder-adjudant der art. Speerstra
ven kolonel aan een bronzen beeld op pièdeatal,
voorstellende „De Vrede", waaraan was toegevoegd een
164 de namen d6r deelnemers aau dit
huldebl-Jk
0113 TOn reserl*e-offioieren van het garnizoen
WM verte86nwoordigd door zijn secretari»
wserve-luitenant
A. Ch. de Neeve, van
«et L
7e reg. inf.
prachtig

Ai^t»"?
j

JhTt
ver_f- enavond

Keulen, 10 Juli, vm. 11 u. (Gewone hoogte?"£Q) 36.85 M.+
NAP. 3.00 M. boven nul. val 0.03 M.
Waldikul, 10 Juli. 3.45 M, val 0.04 M.
'"If -f
!;
Mannheim, 10 Ju i. 484 M, val 0.12 M. ■
Ke.'il, 10 Juli. 3.57 M, val 0.04 M.
* „' -■
10 Juli. 2.98 M., val 0.04 M.
Huhrori, 10 Juli. a.40 M. val 0.01 M.
11.40 .VI. NAP, val 0.02 M.
lobith, 9 Juli. vm.i
Arnhem, 10 Juli, vm. 8 u. (Gewone hoogte 8.08) 9.40 M. "+■
NAP., val 0.1l M. Wind N. Helder.
Wageningen, 13 Juli. (Gewone hoogte '.78) 7.41 M., val
Helder.
„,
0.02 M. Wind
Vtreeht, 10 Juli. Peilschaal Weerdsluls benedenzijde (Vechtbovenzijde
(Rgnval
0.02
de
M,
NAP.,
aan
Itant) 3.17 M.
kant) 0.46 M. + NAP. was 0.01 M.

,

.

__

—

WAAL.

Nijmegen, 10 Juli, vm. 7u. (Gewone hoogte 8.08 M. boven
NAP. ol 2.76 il. boven nul). Stand 8.97 M. boven NAP,
2.83 M. boven nuL val 0.01 M. Wind NO. Mooi weder.
NAP., val
Tiel, 10 Juli, vm. '_ u.Rii_-spe_lschaals.3B M.
0.02 M.
NAP,
val 0.01 M.
Zaltbommel, 10 Juli, vm 3a. 3.07 M.
Herwijnen, 9 Juli. 1.92 M.
NAP, was 5 cM. Wind 40.

■+-

Beeft de Jongelings+
16618101" een Transvaal-avond in den
+
LEK.
Tolhuis. Als sprekers zullen optreden
de he
p
Oulemborg, 10 Juli, 3.24 M. + NAP, val 0.02 M. Wlna NO.
J'
K1
te
hoofdonderwijzer
»«,_,_.Bren
JKrul
Vianti, 10 Juli, vin. 8 u. 2.24 M. + NAP, was 0.04 M.
«ersdorp en J.
Breed, van Aliwal North.
Stand Merwede-tanaal 3.6J» M, was 0.05 M.
Vreetteijk, 10 JuU. (Gewone hoogte _U2) 2.10 M. + NAP.
lekgOZelaobap »Soli Deo Gloria» heeft zgn
welwm !_
onder NAP, was 0.01 M.
toegezegd. Het batig saldo, 4.76 M.
medewerWnß
IJSEL.
'dat di*Ïb komst
°Pbr«ngt, wordt, evenals de colWettervoort, 8 JuU. 9.63 M. boven NAP, was 0.25 M.
_, h ?
Zutphen, 10 JuU, 4.93 M. boven NAP, val 0.01 M. Wmd
eeBtort in de kas
het Christelijk
B
N Mooi weder»
~00r®noomit6
en
wel
verpleegden
voor
de
»n de Vron Bn
Deventer, 10 Juli, vm. 10 u. (Gewone hoogte M.3.Ó8) 3.52 M.
pen te Johannesburg en elders in
de Trana». i 6
val OJLYI M. Wind NO. Mooi weder.
Katerveer, 19 Juli, 0.73 M. + NAP, val 0.01 M. Wind NO.
n orani«-Vrgstaat.
' !« <te
maft
a' B" herdenkt deze jongeUK°dinp^'lo JuU, vm Bu. (Wl M. + NAP, val 0.03 M.
lingsvereenii?' ï, tobor
TÖfliBJ»rig bestaan. Bjj die geMooi weder.!
Wind
3*Benheid °8 foostvergadering
#*
MERWEDE.
gehoudenworden,
waar door
0.70 M + NAP. val O.IJ M.
Wtt *anl«l£0<« o. a. een feeetoantate zal
Gorinchem, 10 Juli, vm.B
worden »t oTo
Wind NW.
MAAS.
WpoeiHa
«ompoalbe van Terds ««dieht "» Ds. P. J. Moeton.
L. Adr. van Tetterode.
Maattricht, 10 JuU, vm. 8 u, (Gewonehoogte42.70) 41,35 M.
was 0.03 M. Wind N. Helder.
is hier aangekomen Boermand, 10 JuU. Maasbrug 13^9 M. + NAP. was 0.21 M.
10 Juli. UIH + NAP.
„
01*
J. Gladtf». groot 97 tons s
?*
10 JuU. 2.1» M. + NAP, was 0.05 M, Wind NNO.
's-Botch,
«"
Bl
KeM*l
Heet
J.
W.
Bart.
Bet

tuTrvi*l^^

ileote

Naöin^

"

* dA

«aT

i
ik^BL«w,!*?rdain
mane^S?."*o^*
' l«2£?*8!l

*»

Mooi weder.

Aanbestedingen.
iwJP,n,.
♦an Amate^_^
J "««tor-parken In de stelling
M
(4de gedeelte, omkading

+

WtodN.

—

——

NAP
NAP

—

7600.
tawhröviniei. Minste van L. H. van

10 JuU. Kanaalwater vm. 3 u. 4' cM. A.P. Idem
Amstel water nm. 2 u. 48 oM. AJ?,
nam. 20. 48 eil. AP.
Stadawater nam. 2u. 48 eM. AJ>.
0 cM. NAP., nou 2 uur
Zuiderzee vm. 11 uur
33 NAP

P- Hom. h««ft namens «ön printóT^1?8.0iM<>hrÖTinjr
aan de firma JBeinders
Van 't

Temperatuur Uwater in de Badinrichtingen Westerdoksdijk
(Harthoorn & Zn.) en De auyterkade(v. Heerastede'Obeit) 10 Juli.
9 uur i,k'
12 uur 18°
1 uur l£j*

"«eto^fwM*».
Sa&?>- Raming

* **««££.

-5?

NIEUWE MAASMOND.
Baamtdonk, 9 Juli. Peilsch. Keizecsveer vm. Bu. 45
Hoogwater vm.il o. 83 NAP.Laagwater nm. 7 u.BO

w

’

van het

WOk*».* il
« J. ,eJoden Houttuinen.
|
j

opgedragen, het bouwen vaa eene

Waterstand

+

+

MARKT-EN HANDELSBERICHTEN
LONDEN, 9 Juli. (2e dep,) Suiker over het algeroau T*B Politie in deEeyer meen kalm, geraff. oubes 8 d. lager, witte criatal
lOrortoom)
terug te bekomen een
1% d. lager.
theetó^wL onbekend,iagemerkt
LünoUe 82/- a -/—» per Sopt/Deo. 29/7% a —’-.
S^j^^a^d
3,
-» «evou4en ia gedeponeeed.Ko welkeeenige te Huil 31/3
a
j
/-.
JulMev, 9/2 V.
n* vorige opgave verleende
188.—,
iPm-Straita t
dito per 3 mnd. f 118.—.
Kopor-Chüi
per 3 mnd. f 67.5.
66J5,
WBa *nbn___wfi
bnl
£
volgenden
P
den
kleinen
dito
bS
ir£?B
"■"* «nkerstraat
9 Juli. Buw liter 5017%.
12».
ldVBBPOOI» 9 Juli. (2* dep.) Katom. Verkooht
7000 bn., speculatie 600 bn-, stemming: 1000
FINANCIEELEBERICHTEN.
Amerik. vaster, 1/32 hooger, 0.-Ind. en termgn kalm
Amerikaner nieuw gewas levering Juli/Aug. 4 35/64.
buitengewone algemeene Sept.
*MB*detiiu?oron KBnouden
Oot/Nov. 418/64, Dee_/Jan"4l6/64
aandeelhouder» der Maatschappij tot Febr./JMJaart f —.
«*Jo4^ïr? *"*»
'
directie,
werd de
10 Juli. (Graanmarkt.) Bogge. JuU
msat*fa°riei „KeMagor",
BERLIJN.
Jl?*0»»
18L-.
Sept. 141.—, Oot. 141.50.
door de vergadering gemaoh*OOI"*el.grond,
2f° "enïiïJr «tukken
*
Baapolie. Oot. 52.90, Nov. —.—.
deel uitmakend van het
«Jri.*^^*.
160.25,
ettent
Tarwe.
Begeering
Sept
e__«r5
aan
ds
van
Nederl.Juli
ht
16L—^
>
"^«10001 aan
te vragen.
tott"M^

*"

fe.

°

"

—

haT

■SffiKOot.«Jl
62.40, Nov. —.—.

-_

FAILLISSEMENTEN.
F

Baapaliei

*«"

**'

«*-.

Juli 160.75. Sept. 161.50.
Bpintnt 1 1000 —v—.
Wisielt Amsterdam 2 mnd. —*—. ditokort '
Tarwa.

T«rkl»»td'
"üßHlfti
R.M
ï*«hteis_l~J_* Conen, koopman. Ceintuurbaan 121;
Hr. c7]pST?l!BB*riB
M*. f- Déking Dura; ourator
kerB.0.
cM" koopman, le Rozendwarsstraat 13,
8 Juli. Koffie. Omw* op
-beid
ril?
13,000 aakken
«»ai«nt?l
er'\~" reohter-eommissaria Mr. J. Déking Santos good average Sept. 29-, termijn
a» «nrator
Deo. 29>* Mrt 30W,
Mr. J. P. Jolles.
JUli 1%
0oo»den gehomologeerd
r|°
**« G
en F. Palm, beiden te Amaterdam.
BBJEMEN. 10 Juli. Petroleum
Jooo
b jf

?"

enHlm

—

—

An«'/SeptV.

kl"m.

#

1901. 4e BLAD.

Petroleum onveranderd.
Offioieele noteering: Bogge op levering traag.
Oct. ’129.
Noteering van Marinus Wegerman. JBaapolie vliegend van den molen per 100 Kg. f2,9)4, 29, 1". Sept./

.

Deo. ’2B^, I'Mei
Lijnolie vliegend van den molen per 100 Kg.
/34^, 34, I°. Ang. f33%. 33^. I°. SepU/Deo.
31%,
fJ7*
* t
31^, I°. Jan./Mei f 28%, 20.
De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt
Geld. Kralen ’2.— a 2.30, Andgker Muisjes ’2"20 a
3._, "Weatlandsche Klei manden ’2.20 a 2.80, dito
Klei Muisjes ’2.20 a 2.50, dito Zandmuisjes ’2.40 a
2.80, dito Zand ’3.— a 3.50, Katwgker zand ’2.20 a
4._, dito Muizen ’2.20 a 2.60, Noordwgker zand
a 3.— per Hl., nieuwe Malta 4 a 6 ot. p. Kg.
’2.—
10 Juli. Koffie. Afgedaan van 249 bn.
Kotterdam.
Soekoramé ex div. schepen 101 bn, van 62 bn. en 1
kist Akkar Gadang ex div. schepen 1 kist en 80 bn,
105 bn. Seember Kerto ex
van 127 bn.
Goenoeng Sarie ex Merapi 92 bn, 43 bn. Soember
Bokor ex Merapi, apgeh. 145 matten InterioJ Padang
ex div, schepen.
aangeboden.
Suiker stil, Juli/Aug.
Drogerijen. Bij inschrgving afgedaan 14 kn, zgnde
ca. 85Ó Kg. Tabang Gom Damar.|

’29.

Vetwaren. Gerafineerde Amerikaansche Katoenolie
(Zeepolie) stoomend bg partg ’27)£ Entr. gedaan,
Juli-aüading ’27^ Entr. te noteeren.
Margarine. Afgedaan 45 vn. Suprème extra ’54,
120 vn. JPeerless geheim, 35 vn. Favorite f 30%.
Tin kalm, Banka loco ’76, Aug. 72J^, Oot. ’69^
gedaan.
Schiedam, 10 Juli. Noteering Makelaars ’7.50,
Jenever ’1.1.50, Beursoommissie ’7—,
Stemming flauw. JEuwe Spiritus
,
Spoeling6%,
Commissie ’O.BO.
Groningen, 9 Juli. Kleefsohe Tarwe (75 Kg.)
, roode Dikkop Tarwe (75 Kg.)’s.6o—
"a -.
’-.
Tarwe (75 KgJ ’5.60— a s.t's—, Inl.
a 5.95—, witte
Eogge (70 Kg.) ’4.55 a 4.75—, Boekweit (66 Kg.) ’-.—
a -.—, Wintergerst(60 Kg.) 3.80 a 4.——, Zomergerst
a -.—, dikke Haver (46 Kg.) ’2.90 a
(60 Kg.)
3.Vf%, Probsteier dito (46 Kg.) ’2.90 a 3.07X, zwarte
dito (46 Kg.) ’3.20 a 3.30—, Paardenboonen ’5.50 a
6.30, Eaapohe ’3o.— a —.—, Lijnolie ’34.75 a
_- last Koolzaad ’-.— a -.—.
Haarlem, 10 Juli. Veemarkt i 6 vette Koeien
a —, Kalfkoeien
a
’l7O a 200, Pinken

.

’

’

’-"—

—.—.

- — ’—
—f—.—— - ’ ——.—,— —.—,
—.— —.—,
— ’9—
-— Paarden —f—’— ’—Lammeren
——
stuk; —’
—
’
Y%
■"

vette Sohapen
a
a —.—i 32 nuchtere Kalveren
a
Biggen
vette Kalveren
a—, 20

a

Graskalveren
ots. per Kg«

per

dito
9.— a 14.—,
magere

a

a 12—,

vette

a

Jaarmarkten

Dalen, 8 Jnli. Koeien ’95 a 185, Vaarzen ’B5 a
140, Stieren ’55 a 125, Kalveren ’lB a 37, magere
Schapen ’8 a 14, Geiten ’7
Varkens ’l4 a 42, Pr.Biggen
a 9 per stnk, jonge
’1.15 a L2O per week.

Handel levendig.

Kaas en Boter.
Haarlem, 10 Juli, Ter Kaasmarkt aangevoerd 26
atauels. te zamen 3683 stuks, weg. 6971 Kg, prjjs
a 27.50.
Weesp, 10 Juli. Heden ter marst aangevoerd50
wagens Goudsche Kaas, waarvan gewogen32 partijen,

/il—

1302 Kazen, wegende 9853 Kg., prüs le

inhoudende

2e qual. ’lB.- a 20.-.
<iual. ’2l.- a1024.-,
Juli. De aanvoer op de Kaasmarkt
Woerden
heden uit 234 partijen. Men besteedde voor

bestond

—— ’
-—

le soort ’22.— a 25.—, 2e soort
Goudsche Kaas zwaardere
21.—,
a
f—.— a —. Edammer,
’lB
—.— a —.—, 2e soort f—.—-, Derby —.—

—

—

_U7per Kg.

Visch.
Urk, 9 JuU. Heden werden alhier aangevoerd
pond Spiering ’-.—
pond Bot ’-.— a —.—,
a -. p. 100 pond, door 50 vaartuigen 60 tot 1,700
stuks Ansjovis per vaartuig, gemiddeld 600 Btuks,

——

te samen

80,000

stuks.

Ammerstol, 10 JulL Heden waren ter markt aangevoerd 1 Winterzalmen, weg. 28 a— % Kg., prjjs
’1,20 a -.—, 4 Zomerzalmen, weg. 13 al6% Kg.,
prjjs ’l.lO a 1.15, 1 St. Jaoobszalm, weg. 2 a %
Kg„ prijs ’1.30 a -.—, alles per % Kg.,
Elften
’-. a -. per stuk.
Vlaardingen, 9 Juli. Prgzen: Zoutevisch ’49.
a 49.50, Leng ’35.25 a 35.50, Keelen on Lippen
Volle Haring ’25.— a 25.50, Maatjesharing ’19.50 a

—

— —

-

—

20.75 per ton.
Maassluis, 10 Juli. Van de beuevisscherjj kwam
binnen stn. C. Versteeg met 8 ton Zoutevisch en 100
ton Haring eigen vangst en van da Haringvisscherg
Nedtje met 140 ton en Jóhannes met 98 ton Haring

beide

eigen vangst

■

Fruit.

Geldermalsen, 9 Juli. Hedenavond bedroeg de
aanvoer van Meikersen aan het station ongeveer

W"
1700 manden, door opkoopera werd 9 alO et. per
OOK,do.tó*' do.Tmo»;44j/a
4% Kg.
PASSAGIERSLIJST.
S"
Cudahy 44>^ a ——,
do. WCoZv,^.
besteed naar qualiteit. Ook waren eenige partijUholoe
Grooery
,
do. white label 44}* a
tjes zwarte of late Kersen aangevoerd, die voor 10
aU.»
l«««
£L?
t
8
3t*»SS_!Si!!
koord van het at Print Hendrik, kalm. Short
mlddlSa looo'-_- iWn'
et. per Kg. werden gekooht Handel levendig.
JuU iSt?
~ Jui£ "a Tftn"*?Batavia
tó>S'
12 Juni, aangekomente Genua £utt
.
Ifo^ie stil.
Frinsenhage, 9 Juii. AardbeziSn 8 a 9 et per
JMej t
10 Jnli. Baapolie 1 dad M " fift— 0«f
KKDLEN.
liter, Kersen 8 a 15 ot., Frambozen 12 a 16 et., roode
JaPanel,
J.
Oot1),
"
Stipriaan
F.
Lnïsoius
„* T*n
"W.' «i "__!..
M. 56.50 per 100 Kg.
en witte Bissen 8 a 9 ot. per Kg., nieuwe Aardappe"°^"
kind- c- L- Barenta 1), A. van Witï^bv»
len ’2 a 2.50 per Hl.
Meger
1),
*>"
en 6 Wnd' 1), W. en A.
R „J?°. ,BV
l*.J- SibenTS
Amsterdam, 9 Juli.
phea *)" Br. E. D. A. Verbeeok 1),
£±
Huiden. Van de heden bn insohrßvinir ,»„, i.
J}el «.«L. "P» eehtgenoote en 2 kinderen,A. Tere- 42,579
VERVOLG NIEUWSTIJDINGEN.
stuks Geiten-, 14,679 atukVSlva a_ïf* eb°deD
Zaalberg
eohtg.
1),
kind,
en
joütWnoote
A.
en
JW
3860 stuks Maoasser Hertenvellën

Borel «,'

la Eivière en kind 1), W. L.
ï.a Brutel de
1), W. C. Pruis, echtgenoote en
5' Westerkamp 1), Mevr. L. W. van
Il MoTr- Wed. A. Zaalberg-Cattenburch 1),

f\
N>htel__„
«Ud

8 Mnd. 1), F. Horsting. eohtg. en
i. kind»»^ sren5renTBnenAndel
B. Looman 1), Mevr.
!)»
y">itu-«
i_

d
SJ.
a k& «"
remery,
C. gï> " «»"

A.

W. F. Übbena 1), J. B.Altink 1),
echtgenoote en 1 kind 1),Mevr.

*
van Bueren en 2 kinderen, J. C.
ia«tzi _~am?erts
11.I1. WonÏÏ ee^e- 1 A- Koenen, F. W. C.G. Engel. B.
6» e«ht»! W X)' H- '-de Boer 1), J. Klimmel 1), D. Goos
oote J). A. Beraud, echtgenoote en kind 1),
C.

>an"5
Liv: enter>
£«hulz
w *""»" I1Ata
.*

eohtgenoote en 2 kinderen 1), G.
Bnfour, L. Thomson, H. H. A.
L. Nadort, J. D. Maurik. C.W.
ntekA-u JFleuren, C. Friedriohs, B^Hellenthal.
-89 emi„r„ e7ens B> M'b troepen en sohepeftigen en
««wen voor Suriname.

ï*»

ß

——..

aSf'

*""

Genua.

JUni y?*4,**'
j.?a*onde

t^elto^*

-4m»ierda»», vertrokken

jew"^ork naar Botterdam, 91
do

Zaterdag 29
passagiers,

'olgende Nederlandsche namen: J.
S&pit«in Pt' D' Haagmans, Mej. A. B. Henning.
A\ ■*■■ Lodewgks, Mej. K. E. Mann,
A- -A- Cetera, J. K. van den Burg.
;H F». &.
Wjjck.
_.

Fc Obrn.ffi
""^V**n

NAGEKOMEN BERICHTEN.

s■

Set

J" dozor te Marseille.
an" g
'>. j^ ■""" Koningin-Begentet, v. Amst. n. Batavia,
8
Öet !t6 Port Saidw**«» tl B- J -Bo»or. ▼" Botterdam n. Batavia, arriv.

>

?das»»C Het
8 ril Bt- Oranje Nassau, V. hier n. Paramaribo,
Mi<*aels.
tC 9C ?'_„s*"-nslerdam,
van Newyork n. Rotterdam,
JJT' Jni-"

Qet

. nu-

■t.

tST T5

31,837 stuks Geiten, rest opgehoudenwer den T«koeht
Amsterdam, 10 Juli. Kom e öoed
T
mai* JaT"
or**e Santos
«7, aJ
f
bD' Kl6iß Getos « cent Karang ex

32r °V

.2(^!

d,

«&

«£SftÜ"

Uit Den Haag wordt ona uit goede
bron berioht, dat er bg H. M. de Koningin volstreke
geen voornemen bestaat, om zioh den 15n dezer naar
Thüringen te begeven, zooals door een blad was
gemeld en ondanks tegenspraak herhaald.

fcS^fc A-"^ Heu^ir Jun1l«:

Te B at a via is den 7n Juli o verleden de
Heer Mr. L. Serrurier, leeraar in de geschiedenis
en de land- en volkenkunde aan de afdeeling B van
het gymnasium Willem HI.
i
17^, April U%. Mei IK fii %,"* "aart
De overledene had bijzondere bekendheid in de
ot* Stem"
ming kalm. Omzet 9000 balei.
wetenschappelijke wereld door zgne studiën van het
__...»£«" prgshoudend.
Japansch en de Japansche kunst. Vroeger
directeur
van 's Bjjks Ethnographiseb. Museum, legde hg na de
Dcc '61%, Jan. 31^, %«.
bekende verwikkelingen omtrent de ook door hem
voorgestelde maar niet verwezenlijkte uitbreiding
en
verbouwing van het Museum zgn betrekking neder
(men herinnert zioh zgne brochure „Museum"
of Pakot- 19>^ huis") en vertrok naar Batavia, waar hg leeraar was
Nov. 19>g. Bec.
Y97/
Maart
20-, Aprfl'2o^.
W^.
sedert 28 Ootober 1896.
Omzet üOO matten.
Dr. Serrarier was ook secretaris, tevens conservator
" stemming flauw.
van het Ethnographisch Museum van
het Bataviaasch
Genootschap van Kansten eu Wetenschappen

ju^viu^j^

siv^&fr^f

19^ fkn epw iP\°
Me^jMdlJ'l^-

Kato^atel^TeriS^

iratoen (Bericht van Streur en Co.)
Tin kalm, met weinig »oi_-_,_n
." stil
Z.» op termijn.' prDzen onveranderd.
a
OQ Sts?its Gemengd
JuU
contract
73
f-ug.
72X

'

ünê Bi^x|

üct.

Nov.

«#
W

Dec.
vm- Brawlepoi'nt.
6ü>^
btemming: prüsh.
"«'o..erdain. van de Holland-Amerikaliin,

g*

66jf
Ook

.

JJS
gj
8

,

e8

'"

\l

«fc

»*

"*

eb^

Joseph Joaohim, de beroemde
die onlange zgn 70n verjaardag vierde, isviolist
Universiteit te Qöttingen tot Dootor in dodoor
wijsbegeerte honoris causa benoemd.

de'

Te Moskau heeft mon volgens
Le
Pelxt Meu een reeks moorden ontdekt" genleeird
door een dokter en een ziekenverpl,-e-ster die
tegen „betaling.kinderen, welker geboorte'
men
lieib c geheim wilde houden, uit den weg
ruimden
Hg het gerechtelijk oiiderzoek werden
reeds
twintig, lijkjes

_

gevonden.

Bevorderd: te Amsterdam tot doctor.
in de geneeskunde op proefschrift: „Bijdrage tot de
Pharmacologie van het hart", de Heer J. Boeke, arta,;

,1

geboren te Hengelo.

Aan de Universiteit van Amsterdam
is met gunstig gevolg afgelegd: het dootoraal-examen
in de rechten door de heeren D. C. Endt en JLeonard.
het 2e natuurkundig examen door
J. W.
den Heer A. E. W. toe Laer;
het candidaatsexamen in de geneeskunde door den Heer C. Lubberman; het tbeoretisoh apothekers-examen door
Mejuffr. P. M. Ofl'erhaue en de heeren A. H. J.
Schaap, J. Koster.
Examen Apothekersbediende.
Arnhem, 8 Juli. Geëx. S vr. oand. Geslaagd
Mej. D. J. van Beek, geb. te Kotterdam.
Examens Vroedvrouwen.
Amsterdam, 9 Juli. Geëxamineerd 2. Geslaagd:
C. van der Kommer en P, van der Meulen, beiden
van Amsterdam.
In een spoortrein, tusschen Biesentbal en Bernau (Brandenburg) geraakte Zondagavond de kleedèren van een meisje in brand
door vonken van een locomotief, welke het
raampje van de coupé invlogen. In haar angst
en pijn sprong het meisje uit den in volle
vaart zijndea trein. ZJrf overleed den volgenden dag aan de bekomen wonden. |

—

—

—

PROVINCIALE STATEN.
Drente.
Ten aanzien van bgna alle onderwerpen Btelt de
Commissie van Rapporteurs voor te besluiten volgens de voordrachten van Gedep. Staten.
Voorgesteld wordt het adres van A. Bons e. a., betreffende het maken van omloopen bg de sluizen
van het
aan Gedep. Staten te zenden,
wijl men van oordeel was, dat, als Ged. Staten opnieuw in overleg treden met de Kanaalmaatschappij
en met deze van gedachten wisselen over de wijze,
waarop aan de klachten van adressanten zoukunnen
worden tegemoet gekomen, er nog kans bestond op
een minnelijke regeling.
Voorts wordt voorgesteld aan de gemeente Norg;
voor een klinkerweg van den straatweg Norg—Smilde
door Westervelde naar de grens der kolonie Veenhuizen 85 pet. subsidie te verleenen en 40 pCt. als
ook het gedeelte zandweg van pl. m. 530 meter
tussohen het einde van den aan te leggen weg en
het einde van den langs de Tweede Wgk in de kolonie;
Veenhuizen bestaanden klinkerweg tot kusstweg aai
worden aangelegd.
Verder stelt zq voor aan de gemeenteDalen 40 pCt.
subsidie te verleenen voor een straatweg van Beilen.
naar Wijster en het rapport der commissie, betreffende
den toestand der woeste gronden in Drente, in handen:
van Gedep. Staten te stellen met verzoek om advies,
terwijl zjj meegaat met het voorstel van Gedep.
Staten om voor een op te richten ambaobtsschool
een jaarlijksch subsidie van een vierde der kosten,
8000 begroot worden, te verleenen, dooh
die op
met de bgvoeging, dat het maximum van het subsidie
2000 niet te boven ga.

’

’—’

le soort
vlug.
a per 50 Kg. Handel vrjj
Vianen, 10 Juli. Ter weekmarkt gold Goeboter
ot., Weiboter 55 a
et.. Kaas 18 a
60— a
ot. per stuk.
ot. per Jj Kg., Eieren 'o% a
Olst, 9 Juli. Boter ’2o.— a 21.50 per % ton,
%, ton, ’l.— a 1.10 per Kg. Kip’lo.— a 10.50 per
eieren ’3. a 3.50 per 100 stuks.
Langstraat, 9 Juli. Boter gold heden /1.20 a

13

Internationale Schietwedstrrjden
in Zwitserland.
(Particuliere correspondentie.)

Luzern, 9 Juli.
Den officieelen uitslag van den Revolver Matei
seinde ik hedenochtend; de controle der lot
sohijfbeelden, waarnaar op elk 10 schoten gelost
waren, vereisohte zooveel tijd, dat de uitslag
gisteren nog niet juist was mede te deelen.
Nederland won den 4n prijs, zijnde 150 ires.
en 5 zilveren medailles.
Heden zijn eenige banen beschikbaar getiteld
om zioh in te schieten voor den op morge_a 10
Juli vastgestelden match met geweer op 300 M.
Het schijfbeeld, in dezen match gebezigd, heeft
1 M. middellijn met een zwarte roos van 60 cM.
middellijn, het geheel verdeeld in 10 ringen,
tellend van I—lo centrum 10 cM.
De JBlock, Bouwens, Koster, Sillem en Vuurman oefenden zich heden op de matchschijf en
verkregen zeer schoone resultaten. In 3 houdingen moet ieder der 5 afgevaardigden van elke
natie 40 schoten lossen, nl. staande, geknield
en liggend. Tot nu toe zijn voor den match ingeschreven : België, Duitsohland, Frankrgk, Italië,
Zwitserland en Nederland.
Naar mijne meening zullen de eerste 3 prijzen
behaald worden door Frankrgk, Zwitserland en
Nederland en zal de eerste prijs, bij gunstig
weder, met p. m. 4500 punten gewonnen worden.
Zoo spoedig mogelijk zal ik den voorloopigen
stand en uitslag seinen.
De deelname aan den wedstrijd is nog niets
verflauwd telkens ziet men drommen nieuwe
deelnemers aankomen, 't is verbazend.
In den revolver-match werd de hoogste serie
van 10 schoten door den Heer Bouwens, van
's-Hertogenbosch, geschoten, n.l. 54 punten.; ik
seinde u 52, doch bg het controleeren van de
schijf beelden bleek dat 2 schoten aangewezen
voor 9en de soheidingscirkel geraakt hadden,
dus lOen waren.
Het hoogste totaal in den matsch behaalde
Carl Hess, te Uster (Zwitserland), met 443 p.
in 60 schoten, d. i. 5 p. onder het in den vorigen'
match (Parijs) behaalde beste resultaat, n.l. door'
Od. Roderer, te St.-Gallen, deze schoot nu 427 p.
Luzern, 10 Juli.
De Block behaalde staande in vijf schoten 434
p. Tot dusver n. 3 van. de tweeduizend prijzen.
Luzern, 10 Juli.
In den karabijn-matoh tusschen Duitschland,
Oostenrijk, België, Frankrijk, Zwitserland, Italië'
en Nederland is tot dusver Nederland goede
tweede na Zwitserland.
Staande werd geschoten door: Sillem 280,
Vuuirnan 269, Bouwens 267 en De Blook 261.
Liggend door: Koster 301.
De offioieele uitslag van de revoivermatoh'
is: le Zwitserland 2139, 2e Frankrijk 2064, Se
Itaiiê 1888, 4e Nederland 1830, 5e België 1327..
Blook 420, Bouwes 404, Sillem 397, KosteeSafi,.
1
Vuurman 264.

BEURSNIEUWS.
tj^tfl
-ii|?.

"an

°o«Pons. Oostenr. in p. J 21J0ZX. Dito

per

t f 11.80—, Bortug.

B. f 1.89^, in Z.
E.

| oolsche p. Z. K "
Jiinuenlandaohe Bias
lar

’

’

3.15—. Msxika
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£

’
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hbt "jnmrwß
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Dinsr dag

yks

bondeed ag i i

lilen Meisje.2l j. uit den n. borgerst^ z. z. g. g. v. AssistMuish. of
iets dergeUtegen kl. sal. Br.fr. D 78,

Adverteiïülia
regels fO&b,

van 3 ofminder
iedere regel meer 30 Cent.

KAPITAAL J4.0 00.000.

Liefdadigheids-Advertentiën halven prijs, zonderrabat voor tusschenpersonen.

Ondertronwd:

J. E. L. VAN BBEEMESJ, AH»,

Th
a/d

,

jttm

nmn of Bovenh. gevr. m. e. fl.

omgev. LeidI MUiU Kamer a
I sohestr. wil dit ook voor gemeensoh.
Utreoht. » kosten. Adr. Kerkstraat 114.

Bkh. J. L.

t4e blad.
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Buitemlandsclie \

1 PINKPILLEN. V.

I«slechts
Buitenlanders

VERK^DE^S

leveren TJ
40 Pillen per Kokertje en laten TT daarvoor
|
«betalen ’1.75; voor het-

/

SP

Mollamdsche

PINKPILLEN
De

70

Jonkerfransstr.,BOTTEBDAM, levert tj 60 Pillen
& /

i.20,

geheel gelijk

1 betaalt, plaatsen cue leepe
f 6 Te AMSTEJR| buitenlanders hunne groote Kokers
DAM 7J itatitend bii JUOOn°°"
SEMAN en DE JON&. J
Hieuwendijk 40. (1503) »*%

AGNES DEÜTMANN.
Amirterdam, \, 9 JuU 1901.
Zwolle,

lY^e^h&ï'ï?
i^^Jij^r.i *

’

mwiaiiw

JJhmlü

Tot onze diepe droefheid
overleed on* geliefd Kind,
ANTOON JHENDJKIK.
E. BOELOFSEN.
G. BOELOFSEN—
BUDDINGH.
PjOembang, 3 Juni 190 L

Batige kennisgeving.
mmmmm^mm»mm^^mamm^mm^^mm

J.

WILH. VERGEER & Co.

Ned. Stoomzeepfabriek,
ZUTPHEN.

DipEURJ«ULENJr

(8705)

I HeerETigradit248 AMSTERDAM
r

Heden ontvingen wg uit he*
Ahmednagar-kamp, E.-L, de
treurige tgding, dat ona* geliefd* Zoon en Broeder
GEBBIT
in Zuid-Afrika ia oswleden.
G. PEINS.
E. C. PBINS—w»Da*
CJPBINa
O. PElNS—Bottcsamwb. „
E. C. VAN DEKASTEELBPkhs».
L. VAN I» KASTEELE.
Amersfoort, 9 Jaü MOL
Heden overleed te Batavia
geliefde Eohtgenoot en
Vader, Ma. L. SERBURIEB.
M. SEBBUBUEJa-^rsBrKAM.
I. SEBEUEIKB.
C. SEEBUBIEB.
Arnhem, T Jnli 190 L (U6B)
onze

urn mwê'.

hulp bjj een rustige
patiënt van 's morgens
9 nur tot 'smiddags 6
unr, Frans Halsstraat
8, boven.

E. Confiseurs.
Gevraagd
1 Augustus een
tegen

bekwaam 2de Bediende, m een

fijne Zaak, van goede getnigen
voorsien. Br.
No. 4800, Adv.Bureau A.
Den Haag,

P. v.d. BRUL,
Niraól 181

de Heer
JAN HENDEIK VOS Sr.
Vit aller naam.
Ja JH. VOS Jr.
Velp (Geld.),
7 Juli 190 L CW*B)

Hed enoverleed,diep betreurd,

onse Vader
Mr. GEEHABD EISSO

lOEDENS,
oud-Notaris te Deventer, Weduwnaar vaa Vrouw* S. JM. C.
Jabxab, In dan ouderdom van

88 jaren.

A. JMJ. C. KEONENBEEG—
lOBDBNS.
Dr. A. J. KEONENBEEG.
JAQ. lOBDENS.
O. B. lOEDENS.
O. S. PIPPENGHEGEN—

I_>KD._KS,

JF. A. J. PIPPENGHEGEN,
Zutphen.

S. M. C. lOEDENS.
IL J. lOBDENS.
Deventer, 8 Jnli 1901. (1433)

KLËËDUAEËRIJ.

I

COLBERT CQSTUME
van extra fijne Stoffen,
buitengewoon smaakvolie en solide afwerking

f3O.
(1883)

1

I
I

|

1|

Manufacturen.

GEZOCHT:

Voorl. zonder salaris, onversohillig waar, Adm. betr.. Post t.
vertr. of aanst. tot Kassier, Mag.40
meester of Opz., door gep.

j., (goed Boökh„ Adm, en Corresp.)
Uitat, referentiën.

JFt-bt, lett. Z Q 411. N-v-d. D.

Eijwielfobrikanten.

199, Alg.
vereisoht. Br.
Adv. Bur.KBUISMAN & Co., Amst.
Bankw. Stoker
zoekt eene Betrekking, goede
get. t. d. Br. lett. H, Boekh. H.O.
KOSTJEB CJz., Leiiegr. 26, Amst.

lemand

Opeen Handelskantoorwordteen

Jongste Bediende
gevraagd, niet beneden 16 jaar.
lett. __

Eenige kennia Tan vreemde

Maohinist -

talen

-

knecht, die als
knecht wil
Teratond
da vele bewgzen van deelneming in het overlgden van dienen bö een der eerßte families.
Voor
en P.0.,
Mevrouw de Weduwe STAPLETON, Zij, die v. get. v.z.
gevr. een

jonge Huis-

2e

geb. Hobbtmah, wordt bg deze,

namens hare bloedverwanten, beleefd bedankt door

Arnhem,
WILDSCHUT,
9 JuU 190 L Jftt-ïs»..
allen, voor de veelvuldig*
en hartelgke bewjjzen van be-

Aan

ii.

zgn

kunnen zich aanmeld, bg J. H. H.
VEENENDAAL, Utr-scbestraat 67.
Ook een Beisknecht voor 22 Juli
gevr. Zich aanm. aan bov.st. adres.
Gevraagd, 1 Aug. to JHilversum,

«en flinke

KEUKENMEID,

langstelling ens ter gelegenheid boven 25 jaar, genegen huiswerk
van ons 25-jarig Huwelijksfeestbeto verriohten.
toond, betuigen wij bö dezen onsen Br. fa^ lett. TT Z 888, N, e. i.D
hartelgken

dank.
Tuinatr. 46, Dk. SANDEB.
Alkmaar. De.

ds vele' treffende blgken
Voor
van
ondervonden
bg het overlgden vaa mgoe innig
'deelneming,

geliefd* en eenige Dochter COENELIA, betuig ik mgn hartelgken

dank.
Mevr. Wed, J. VL VAN DIESELBbokkbb.
Zntphen, 9 Jnß.

aDesa, die hebben bijgedragen om mijne 26-jarige werkzaamheid aan de
Onderlinge Brandwaarborgaiaatsehappij» Directie DJE
JONG St
to* een. JPeest-

Aan

dag te maken, mijn
Ljkon

harte-

H. JM. 8. SJPDBGffiEB-RRG.

Hardanger

tiaarden£larzi>nßerlijn

(6148)
op tochtige plaatßen.
6, 8 en 10-unrs liohtjes 80 ot. per doos. Alom verkrijgbaar.

naar Tirol

Dame
Beschaafde
Werkkring, als Hoofd

zoekteen
eener Inrichting, het bestuur eener
Huish. of tot Gez.l.ehap, ook genegen mede op reis to uraan. De
besto referentiën staan haar ton
dienste. Bt, «o. 848, H. J. DEN
BOEB's Adv.-Bur. Baarn. (1507)

Aug.,

’Mevr.

Christiaan de Wet,

is 't fijnste dessert en een sieraad der tafel.

kan ruim 40 guldensatnkken bevatten, fl.—, fr. p. p. ’l.lO. (UU)
BUKMAN & SABTOEIUS, Amst.

Aanbevolen door vele KJookscholen en Hotels.
Verkrijgbaar bij alle Winkeliers in Comestibles.
Botterdam, Hoogstraat 226.
Hoofdagent: M. v. d.

|i|ingMg. THEE.

Probeer 't eens en ge zijt er verrukt over.
(1401)
JPriJi per pakket 20 cent.

HenriG JLSüBISr

Fabrikant A. J. POLAK, Wildervank.

t^^^^^Ê 9 Jj Warmoes-O n

nog al Jgdende aan
was
WelEdele Heeren 1 Voor
zenuwen en had ik totaal geen eetlust. Na slechts één flesoh Sanguinoae gebruikt te hebben, waa de eetlust beter dan ooit, en had
ik geen den minsten last van zenuwen meer, In de hoop, dat deze
verklaring U van eenig nut kan zgn verblgf ik met dank
Botterdam.
Mevrouw VAN USSJELSTEIN—Naisow.
Prga per fl. I^o i 6 «__’&—; 12 fl. 15.—. Te Amsterdam bn .H.
Eokin j A. VAN TUYLL, Paleisstraat j „MAISON DE
FBANQAISE3", Galerie; CLËBAN, Heiligenweg.
Den Haag, VAN DAM & Co.
(1485) /*

Terpleeisters

imuii

in het Oeneesk. Gesticht toot
Krankzinnigen te Utreoht, op eene
bezoldiuing Tan / 200 voor wel- en

van ’l5O voor niet-gediplomeerden.
Men riohte zioh met documenten
enz. tot den
Doctor A. Th. MOLL. Liefat in
peraoon dea Woensdags en Zaterdags tussohen 1 en 2 uur aan het
(1518)

Goetioht

Gevraagd,
net
een
Dagmeisje, Zioh pers. to verv.
Alex. Boersstraat 18,bovenhuis.
tegen hoog loon,

Nieuwe Hollandsere

Duurste soort, die bestaat.
Malacü en vet.
Fer vaatje met IS stuks
1.50

Te flaar te Bassniu:
Een flink

selbstilndig geffihrt,

in allen Handarbeiton Tollkommen
erfahren, wissensehafUioh ausgebildet, franz. im Auslande erlernt

als
Geaellaehalterin od. soust einen
Wirkungskreia in feinem Hause j
hat, SUCHT

Tollstandiger Faniilieaansoiüugs
Bedingung.
Offerten sub P H K 3777, an

’

TweeMeKAffISRMEIDIN
15 Juli. Adres*

fevraagd,
assage Hotel, Den Haag.
tegen

Vrouwenspuiten
t. af
„ I.—
Verb. Atocosspuiten
„ 3.50
Moederkransen (pr«_)
0.68
Injectiespuiten
t. af „ 0.20
Vraag
Heer. Artik. div. prözeu.
Neverrip. De Olifant, Hartenstr. 19.

’

Zooeven verscheen:

BAPPORT

ovar GescJhiedenis, Inhoud eo
Werking van bepalingen
betreffende

---

Minimom-foon bb-=Maximum-arbeidsduur
ia Bestekken «rer Bouwwerken.
Uitgegeven door ket

Centraal Bureau voor Sociale Admtten.
Prys 2.50.
Man leze de aaar gunstig* aankondiging in hat weekblad Ds
Amsterdammer van 80 Juui.
Verkrögbaar in SOHELTEMA
& HOLKEMA's
Amsterdam.

’

KAAS!

„

’„

flinke Gemeub. Zitkamer en
frissche Slaapkamer.Opgavenmet

2-30

5 Kilo

tou _fc

’2.75

Vischpakkerij „Neptunns",
Amsterdam. (1529)

en zonder Pension, lett. W H 1709,

Boekhand. Firma Wed. J. LOEEI'Z,
's-Bosoh.
( 1611 j

MtaieIJ.U.ÏÜBT.
Door het verbindend wordendar

omstandigheden met September te Huur Soest, nabij
Door
station Soestdijk, een

slotuitdeelinß .lijst is bet Faillissement geëindigd.
De
Mr. J. HOUWINK.
Arnhem, 8 Juli 1901.

te

WONJUNO-,
met 5 Kamers, Keuken en Tuin,
togen f 180 per jaar. Zloh te verToegen: Brinkweg
232, Soest. (1506)

Maatschappij tot Eiploitatie
Fransche
Tilbury.
van
Luxe-model, losse
Coll.
tentas, zeer billijk to koop.
alsook
pa-

Staatsspoorwep.

een dito Brikje

■All. ■_-■!

Afd. voor verlicht., Seinw. en Telegraf.

Bg den Dienst van Weg en
Werken worden gevraagd Werktuigkundige Ingenieurs.

Huisneerover te nemen
Toorlden Sleutel, te Amsterdam-Uustekend om voor Slvjtera in te
riohten, netten stand. Te bevragen
C. T. ». MEULEN. Heerengr. 353,
Amsterd. t. 1 of na 8 uur.

Inlichtingen

worden verstrekt

door de 8e Afdeeling van genoemden dienst te Utrecht.
(1516)

j

een

’

2.10 en o

lekkere Zoete-

melksche KJaaa van 10 pond;
twee stuka 8.90. Franoo door
't Eijk.
S. SWIEBBTBA Wzn,
Heerenyeen.

’

'

VACANTIE.
Zooeven verscheen<

OM

—

—

Schrijfster wm „Ben Hollandseh
Meisje op een Engelsche

Kostschool", «na.

Prjjs ing. f I.—; kenrig geb.fU6.
Mej.

KUIPEB zegt ia haar

voorwoordi
„Het bookj* wensoht alleen
nn en dan prettig, mooht
het zjjn, onderhoudend gezelsohap voor ons* Meiaje» te
wazen an ean bescheiden
plaatsje in' t* nesten, in
koffer of reiatasehje of op
(1515)
een fiets."
Uitgave Tan

DB EBVEU LOOSJES te Haarlem.

■■! I.I»

INGENIEURS.

Vergunning
van den

ontvangt

A. C. KUIPER,

24

I.

—
’
P. C. KLÜGT & Co.,

omtrek Muiderpoort
Gevraagd
voor half Jnli eu Augustus een

HUWELIJK.

Een besoh. Burgerd., B. C, 39 U
fl., net voork., degeL Hui»"
z.
houdster en gerout. zaakk., zoekt
kennismaking met net, deg»'Heer, 40—50 j., met vaste poaiti»
of zaak.

Br. fr., lett. G N 372. N. v. d.D'
,
,
,

ZWAARDEMAKEB/s JAMS

—-*

zjjn beter dan de Engelsohe, daar de Vruohtenfrisoh verwerkt word«a*

Spotkoopje.

fln.

(1244)

Per 1/32 ton ± 5 Kilo 8.
Alles franco thuis na ontvangst
van Postwissel of tegen Rembours.

Per 1/82

voorz. van Gas- en Waterleiding,
250 per jaar. Direot te aanvaarden. Te bevr. VAN DEE VEEN
Brinklaan 144, Bussurn.

a/M. Rijwielen.
Ter voork.

J

Nieuwe Keeltjes en Lipjes.

i»

Nieuwe Blanke Zoutevisch.

Winkelh. met Opstand,

Kap,

■

„SANITAS". 11 Wee_.peri.tr.

IN DE VACANTIE
TE LEZEN

ii

Coureuse voor
Br. Fr, lett. TJ C 407, N. vjd D.

Junge Dame

BUDOLF MOSSE, Frankfort

NOORDVANGSTHARING.

Ponny met achterportier.

(Deutsofie), welohe im Elternhanse

den Haushalt

AMSTERDAM.
Telephoon JNo. 8459. (73)

’

\SPEC. ’

TAN. Par flacon
verkrögbaar te Amaterdam bij

Zendt Postwissel

\

SAMGTJINOSE.
ik
eenigen tgd

Uitsluitend in Potten.

onaangenaamh.

in zaken te Koop: 14 le kl. pr.
Fietsen, w. velgen. D.banden, rol
T, POT Btuk / 62-50 in pl.
e?.J?
105. °.r
VolL
gar., geh. oompl. Ter
/
overtuiging franoo zichtz. Spoed t
Br. «., lett. O J 368, N. vjd D.

(9582)

Haast U. Noy slechtskorten tijd prachtige Meikersen
Nederland

/1.50 per mandje van 10 pond bruto franco door geheel
na ontvangst van postwissel. Adres: Bestelhuis Q-elria, Tiel. (1869)

een „
Meid-iLlleen.
Wie
_ Brieven,
Hilversum een net wekelöksoh,i
i-V\f aflossing.
\P°—> Br<x>»9
wU

Gevraagd to

Meisje, goed kunnende koken en
netjes werken. Loon f 125 met
verhooging en ’25 waschgeld. G.
get. vereisoht. Fr. br., lett. M A,
b/d Boekh. W. G. VAN WERKHOVEN, Hilversum.

omstreken van Arnhem of
andere sohoone streek,
Ia dedrie
& Vier weken te hnur
eenige
Toor

.
Bz.

kunnende Koken en Werken,, loon
Keizeragraoht 652.
GEOTHE VAN WEMELZeist, verlangt met 1
Aug. ot lator eeneKeukenmeid,
muts dragend en boven da
P.

en

Nieuwe Pojrtemonnaie

aan 15 Ang. of 1 Sept. eene gevraagd een gemeubileerde
met dito Slaapkamer
eenv. JufTr. ala Huishoudster, Zitkamer
gebruik vanKeukeneaJDiensten
een
in
Winkel.
P.
G.
assistentie of
bodenkamer. Brieven met volen van goede inf. voorzien.
opgaaf van
Br. br. lett. WE 409. N. v. d. Dag. ledige inlichtingen en A,
aan den
kosten onder letter
Boekh. J. H. BOS, to Kampen.

Dienstbodegoed
gevraagd, togen 1

24 Juli
29 Juli

Weenen
1 Augustus.
Programma's si 15 ets.
LISSONE &ZOON. Singel 165,
Amsterdam.

Amsterdam.

E.G.VEBKADE&Zn.

AMERIKA,

de vale blgken van deelVoor
*ndervonden bg het
overladen van den Heer JAN
GOETEB, betuigt de FamUie harem
hartelgken dank.
Vit haren naam,
It GOETEB.
Groningen. 9 JuU 190 L (1810)

naar Thüringen
17 Juli
naar JN oo r wegens sohoone
Westkust eu aen beroemden

NaohtUchten op Kinderkamers.
De kleintjes kunnen niet aan de vlam komen daar die
beschermd wordt door een glazen kapje. Buitendien ziju de
Lampjes gesohikt om VEBKADE's Waxine-liohtjes te branden

I„\

|

I
I
’1.20, alleen I

JBadleale genazing door de
parelen Tan Doctor CJLEB-

(1484)

veiligste

Een R.C. Bediende gevraagd,
niet beneden 20 jaar ond, flink
verkoopen en goed ètaleeren. Fr.
brieven aat opgaaf waar In baEen net Meiaje, 4 jaar in betrektrekking geweeat en wanneer in
king
ala Dienstbode in Transvaal
betrekking kunnende treden,onder
derg.
letter P No. 400, aan KOOYKEE'a werkzaam geweest, zoekt eenelders.
of
Centr. Advertentie-Bur. te Leiden. betrekking in New-York
Br. fr., lett. V A 330, N. d. v D.
~~

zou gaarne van een
Bijwielfabr. een Filiaal of Agentuur hebben. Br ,, lett. TZ, aan
KLEIN'» Boekhandel, Enschede.

neming,

gebrand in onze doelmatige Lampjes (verkrggbaar tl 60 ot.p. stuk)

zgn de

!

I/

voor de hartelgke
ctoelneming,ons betoond tgdens
de Kiekte en het overlgden van
brengen
onsen lieven
we allen onzen innigen dank.
Wad. CONSTt VAN GOOR—
Van Akdki Wkuhks.
A. E. VAN GOOE.
Baarn, 9 JuU.
(M7B)

Erkentelijk

I

VERKADEs WAXINE NACHTLICHTEN

mmtmFmnm^mamïimiWßsai

Hedeu overleed,in den ouderdom van ruim 82 jaar, onze
geliefde Vader. Behuwd- en

Heden overleed mgn geliefde
Echtgenoot, de Heer HJENBICDS ANTON NICOLAAS VAN
WABMELO, Notaris alhier, in
den ouderdom van 54 Jaren.
A. J. L VAN WABMELO—
T-u.rn.am. __w.
Woudenberg, 6 Juli 190i. (1460)

% Wij gaan %

(700)

Geheime Ziekten en
a Ziekten der Urinewegen.
I

8t g6Bin helpen

w

ondw^et^H, Kiosk JBaampoort.

/Grooleriipeffleilei'seüS
H. At.

Fabrikanten F. KORFF & Co., Amsterdam-

HEUVEL, to CulemTerzendt na ontvangßt van
een postwissel ik mo franco een
geplombeerd postpakket netto 4hi
puike, groote
d.

Geen gezonder, aangenamer en verfrisschender dranï
denkbaar. Het attest van den WelEd. Gestr. Heer VAN LEDD»9
HÜLSEBOSCH luidt als volgt i

borg,

Kilo

’

Meikersen.

Resultaat van het onderzoek.

(1524)

'ÏPaardenmiddel.
(1508)

voor veertig cents
TPO nnïTD. 2 netteßurgereene goede IlOfD
I-B liUUn. huizen, bev. 4en
5 Kamera, benevena Keukentje, CASUuR\. voor 12 platen
Kelder,
Tuin, eto., ep een 6
waarde van
der mooiste gedeelten van het dorp f 17.50 wil hebben, vrage
Driebergen, voor 180 en 140 Gld
voorwaarde aan bij de
Te aanvaarden met 1 Ootober.
E. WEI. si jr o,
Brieven
No. 812, a/d Keister I firma

.

Wie

**

£ 2«.csr.ter

Boate- an Ennsthamtoi. falrt

Amstebdam, 10 Juni 1900.
mg
opgedragen
het
van
Uit
onderzoek
„JFOSCO" is mg geblek*0*
dat deze geheel alcoholvrije airoop samengesteld is uit smakeljj**'
aromatische, tevens voedzame bestanddeelen. waarvan de groote waa*1»
sinds.lang door de hygiënisten iB erkend.
Met koolzuurhondend water of met koude melk vermengd, TOt?2
„JFosco" Toor kinderen een aangenamen, verfriaaohenden drank ?
uitnemendheid, die ook door da mas en door z i ok e n gaarna
genomen worden.
Was geteekend,
(1440)
VAN LEDDEN HULSEBOSOB.

[

BfllfcMHt Kimrtdrakkerü T/J.aOjg.QggZEN JHÖ__lNE_i VAN SAN***

*

I

HET NIEUWS VAN DEN DA© VAN DONDEKDAG 11 JULI 1901. 5e BLAD.

■

’

Vijfde (laatste) Blad.
Het goed geluk van den Heelkundige.
Heden namiddag te 2 ure aanvaardde Dr. J.
Tt'nkZ
°*:? w te8 hefc hoogleeraarsambt aan de
UmverßUeit

°

Leiden met eene rede in de

,8?hoorzaaL der Academie,
ÏciJa
goed geluk
van den Heelkundige."

over: „Het

bpreker begon met er op te wijzen, dat meer
natuurwetenschap de geneesaall
et envel l^dt' dat haar gegevens
t
Ör7
1g« waarneming verkregen worden,
i J,l*7en?
ornaat
hier in dubbele mate geldt, dat elke waarmg onVollediB en gebrekkig is. Brj andere
t
«atensctappen
moge men de
kunnen Herhalen, bij de wetenschapwaarneming
der geneeskunde
«oet men
dikwijls met snelheid
trachten
w zien wat gegeven
wordt.
De
bewijskracht
van
uk eene
waarneming moet gebrekkig heeten, vergeiesen b.v. met de
zekerheid, eerst na eeuwen en
5 v®rkregen, toen Copernicus durfde uitde zon Btil Btaat en de aarde be"
f lterwnl
dle waarneming zoo vaak met de
imw
,nanwgezetheid kon worden herhaald,
Snr
nader uiteen> floe elke kennis, door
erv»,.erkr?gen. »n ziob bezit bronnen van
DS
dwali
e niet gemakkelijk worden ontgaan,
j-ï
en
nergens zoo waar is als op het gebied a SeneeBkunde.
De „slag om den arm"
dien »" glnees" en
meer wg heelkundigen,
noS
zeet
sfc nimmer geheel loslaten, is dan
ook K"
BH ï j-n leek tereCQb bekend en berucht.
onzekeriieid behoeft de heelKundige
"
*öeer d
lemand anders vastheid van overtniSint?
meer waar h 5 weefc> dat
handei
6Ven en dood kan beslissen. Het gaat
hem
Pßkapitéin, den veldheer, den
koopman. ?.. scnee
a^eil moet het geluk hen dienen.
Spr. w'l
de voorwaarden bespreken,
Waaronder
Hij noemt gelnk den heelkundigen wil dienen.
b.v. van Napoleon en
Prederik
d pne°doten,
e die wiJzen °P eene groote
ïorgvuldishSrl
6n voorbereiding
'
en op eene
Hooit
Waakzaamheid.
Zoo
is ook voor
den chirur
e zorgvuldige voorbereiding van
_sij n i nßtrn
-en en een juiste kennis van den
"oestand
'ijke .«'» w*ariß die verkeeren, een noodzakegeluk. Wie te veel aan
anderen ! Waarde
Tertr°nwt, wordt slordig en onderTindt d. Va°
de onvermijdelijke gevolgen, bv.
een klei pmcet
> dat een groot bloedvat ver"
zekert
*°S
een aanzienlek bloedverlies,
e*n
'
Terwarring
en een langdurige
'"rtragin
'" 1 ergere gebeurtenissen daargelaz'ï
ten, Sa noodzakelijke
'
gevolgen. De gelukkige
la dezen alle waarschuwingen ter
barte
en er gebruik van maken. Zoo
w °rdenn
i
de tarTa ongelukken voorkomen en het geluk in
an eenige andere

-

c.Z

J"

w«^

—

—

shrfv

We?

J.

df'

5"

%

+Aa
lin/iwr»

II i

?aaroin

rustend

l
Jhindll^!

ten*

Maa pwerkt.

nuttige efEeot van zulk eene geVf°onte _«eJ n°g
veel verder.
Va^ °aat, worden
overgelaten aan alle hulpP^Boneel* maar gemeenschappelijke
zorg voor

°nderhou^

°nderdepl Van materiaal is slechts een klein
dat bf: der samenwerking. Daarbg komt nog,
8en > maar er?itleß geen lan £e redeneeringen pas*lkander door een kort gebaar
laoeten h
operaties gr*>P«H i niet alleen geldt dat voor
Waar')^ bet er om spant, maar ook
foor
eenvotuuge,
die plotseling geheel van
*arakter t

-

meer

*lkander
tegenspoed^ e

?en veranderen. Vertrouwen op
rus en kalmte en voorkomt

gevoegd worden de localiteit> waa -11106*611
toet den n a^es *n orde moet ZÜU> a^eB één
B6vaar wo ?P era*eur> waardoor menig dreigend
SdukHq t a^gewend en het groote geheim van
<^a* men ongelukken weet te
Vo°rkom,en Z^n

**

n n*e* e* zekerst ongelukken kan
yoorkonf 11n met
is op dj ?
niet te opereeren? Een antwoord
'
Trï_ wel overbodig. Er ia te waarVraaB
aehuwen V_i°r noodelooze operaties; vooral de
(

ïo°genaa

>ttlen

hÏA,^p.r6

»opérationß de complaisance" ko-

B«kend "8" metbescbouwing:
Terbaal van den jongeling, die
smeekte
°men gezond been te amputeeren Z3 U yolk
z^n aangebedene, ook met aleohts

beenmZ1"

l

zijner onwaardig achtte,
«ö Ttt „ ". wachte men zich voor roekeloosheid
Spr cmgTrlldige zgne voorzorgen.
daarna op wat hij denverkenningsdi«nat
llleß
noemen. Evenala de veldheer
löoet ot de chirurg
vijand en terrein: ziekte
en üat;?U ,
roime schaal verkennen,
De bpr" tp
boldert dit op met een voorval uit
den n
toen op 14 April 1900 100
Boerenoorlog,
met de bewaking van 3 kanonnen belast
w»ren Waa
eea der Boeren een scherf in de
tecbteVl
*Üder_ia ng,kr«eg, die zoo mogeigk moest verMl 68 worden. Eaue operatie stond vast. Voor
°*Bt de zetelplaats van de scherf zoo
hauwke Ung
mogel^k bepaald worden; een mag«etisoh naald
leverde te groote moeilgkheden,
ttiet ie,er gevolg
.et
werden K-stralen aangewend.
drietal weken van wikken en wegen
W, „
de or»peratle dea arbeid en beschrgft hg' verder't
> waarbg hg doet uitkomen hoe
alles °P erkenning
aankomt. Daarna wordt de
°Pc
verri°bt
goed gevolg, de scherf
met
Wordt
een tang beetgepakt en zonder veel
Moeite
tegenspoed verwijderd. De geheele
holte
81 than 11 cM. diepte. Nog twee
0?!
stuki..
volgden onmiddellgk, een derde
""nio* dagenenlater.
Twee maanden na de eerste
oper|t
, kon de patiënt geheel genezen ontslagen

ïn

dn

'

"^

m**

/

v. Buren. Verpl. Progr. 0.10. Eiken Zaterdag,
de mogelgkheid der uitsnijding dezer ziekte. Er Max
Zondag en Woensdag (2—4 u.) Matinee.
gedachte.
der
prioriteit
over
de
getwist
werd
Amstelstraat.
Proeven werden genomen op dieren en met goed
Dir. A. Nöggerath (8 u.) Specialiteiten-voorstelling.
menschelgken
teringlijder
gevolg. Wie zon een
Verplioht progr. 0.10. Zaterdag, Zondag en Woenshet eerst met goed gevolg opereeren en de uitdag (2 u. Middagvoorstelling.
uonoertgebouw.
voerbaarheid der gedachte aantoonenP Daar verDonderdag 11 Juli (8 u.) Abonnements-Concert,Dir.
spreidde zich het gerucht eener mislukte poging
(Bij gunstig weder in den tuin.) (le deel:
bij eene. patiënte, die een uur na de operatie A. Spoor.
lm Herbst, Concert-Ouverture, Griog; 2. „Aus Böhniet
1.
tuberculeus,
waren
longtoppen
De
overleed.
men's Ham und Flur", uit den Cyclus Ma l'Jusi(Mijn
ook bij de obductie werd geen tuberculose ge3. „Feierlioher Zug zum MünVaderland),
vonden. Dit was den operateur te veel! Danzig Bter" nit Lohengrin, Wagner; 4. Ehapeodie No. 1
(over Fiusohe motieven), E. Kajanus (Eerste uitvoewas iv droeven rouw!
Wat is er een zelfbeheersching noodig, om de ring). —2e deel: 5. Jubel-Ouverture, Weber 6. Concertstuk voor clarinet met orkest, Gottfr. Mann (door
juiste maat te houden!
Hofmeester); 7. Intermezzo, op. 116 No. 4,
In Frankrgk verliep de ohirurgische genezing Th. M. (voor
orkest door P. Klengol). (Eerate uitBrahms
In
1891
vergeregeld.
der longtuberculose meer
voering); 8. Kaiser-Marsoh, Wagner.)
1. Geabonn.
wijderde Tuffier een zieken longtop met zoo goed op vertoon
van Diploma.
patiënt
volkojaren
nog
de
gevolg, dat na vijf
Bellevue, Loidsohekade.
men gezond is. Tooh twijfelde Tuffier aan zgn
Dagelijks (8 u.) tot eu mat 14 Juli a.s. Concert van
vérkenningsdienst, zoodat hij weigert om zieke de Kieler Seeoadetten-Capelle, Dir. H. König. Prolongtoppen te verwgderen, omdat hij de gevaren, gramma 0.10.
Tolhuis o/h IJ.
aan de operatie verbonden, te groot acht, in
Donderdag 11 Jnli (B u ) MUiöiir ilarmonie-Coneert,
verhouding tot de zoo uiterst moeilijke en steeds
Ziia'jmnns (o. a. Da Frcmersber ■).
’0.25.
hoogst twijfelachtige aanwijzing. Er zijn dus nog Dir. Job. Indische Tentoonstelling
daarmede
waaruit
kennis
en
bronnen,
andere
(Stedelijk Museum, Paulus l'oïterslruat 59).
tevens overtuiging geput moeten worden. De
Dagel. 10—4 u. Zondags na 12J^ u. ’0.50. Dinsdags
meeste vijanden zgn ; oude bekenden, die wij gesloten.
Sint Lucas.
door persoonlijke ervaring en ondervinding vnn
Tentoonstelling van Suhilder'uen. enz. Stedelijk
wij
en
wie
tegenover
kennen,
anderen leeren
Sluiting 15 Juli a. s.
geleerd hebben hoe te handelen, dan wel of wij Museum, 0.25.Panorama,
Plantage.
beter doen hen door^ kleine schermutselingen
Zsmbla, door Louis Apol. ’0.50. Zon- en leestNova
te
achtervolging
uit
putten.
en voortdurende
dagen 0-25,„
Diorama door llobbe Smith.
Die kennis helpt ons de waarde van den vérDe
0.25.
JBJunstzaal Panorama.
kenningsdienst schatten en beter den ernst van
Moderne schilderijen, aut.iquiteiteu. Entree vrg.
den vijandelijken aanval en de plaats van het
Nederlanüsch Panopticum, Amstelstraat.
grootste gevaar vermoeden.
's morg. 10 tot 's av. 10 u. ’0.50. In het CaféVan
microscopischen
zoowel
den
geldt
Dit
voor
(8 u.) o. a. Concert Hong. Damen-OrchesRestaurant
vijand als voor de machine, die zoo ongelijk het ter, dir. Ed. Brandt; dubbel Mannenquartet der
lichaam aanvallen. Spreker zet dit nader uiteen Ned. Opera, en Les 6 Ottleasys, Czardas Balletousen.
Zaterdag en Zondag Matinee (2 u.)
in voorbeelden. Behalve goede instrumenten,
volleerde assistenten, volledig onderzoek, degeMarnixstraat 148. Telephoon 1703.
lijke kennis der ziekte en juistewaardeering der CentraleArbeidsbeurt.
Kantooruren: B—2 en 4—7 uur. 9 Juli.
uitwendige omstandigheden, die voor den gelukAanvrage werkzoekenden. Volwassenen:
kigen operateur onmisbaar zijn, komt daar nog
4 kaasiers, 3 klerken, 6 reizigers, 3
boekhouders,
3
nuttig
hoe
die,
ook,
collegiaal
overleg,
bij
opzichter, 1 teekenaar, 4 timmer1
depothouders,
soms tot proef-operaties kan leiden, niet zonder lieden, 1 kuiper, 2 machinale houtbewerkers,
1 metsekennis
eene
groote
macht,
Ook hier is
steenhouwer, 3 opperlieden, 4 sobildere, 2
1
laar,
juiste
spoor te stuoadoors, 2 behangers, 1 matras- eu beddeumaker,
ie in staat stelt om op het
brengen en den vijand in eens voor goed to 2 meubelmakers, 1 houtdraaier, 1 beeldbouwer, 1
vernietigen.
politoerder, 1 goudsmid, 1 zilversmid, 8 maohiuisten,
10 stokers, 5 maehinebankwerkere, 1 monteur, 2
Tooh blijft de overval vaak een verkennings1 slijper, 3 bankwerkers, 2 plaattocht en dient het geluk alleen hem, die aan métaaldraaiers,
klinker,
1 keteimaker, 5 vuurwerkers,
werkers,
1
overleg
paart.
Bij
twijfel moet de
kennia kalm
kopergieter, 2 koper- en blikslagers, 4
1
ijzergieter,
1
beslissing soms in korte oogenblikken worden loodgieters, 2 gaa- en
6 electriciens, 1
genomen.
1 bronoeur-galvaniseur, 1 vernikkelaar en
Na nog het een en ander over het karakter van vsrgulder, 2 steeudrukkers, 1 photograaf, 2 boekden heelkundige tegenover zijne patiënten gezegd drukkers, 2 letterzetters, 2 boekbinders, 2 kleerte hebben, eindigt spr. met toespraken tot makers, 1 verstelnaaister, 1 schoenmaker, 1 hoeden1 bleekor,
hh. curatoren, professoren, onder wie hg zgne maker 4 schoonmaaksters, 1 waechvrouw,
3 bakkers, 1 banketpaasementwerker,
verver,
1
1
Zaaijer
JBosenstein
oude leermeesters
en
in het
2 suikerwerkeM, 1 ohocoladewerker, 3 w(jnbgzonder gedenkt, alsmede zgne Amsterdamsche bakker,
4 bierbottelaara, 2 Blagera, 1 vinohkooperßknechts,
collega's, tot de studenten, aan wie hij zegt dat handelaar, 2 kruidoniersbedienden, 2 sigarenmakers,
alleen hem, die zich met lust en met ijver aan 1 sorteerder, 1 tabakswerker, 1 kisienplakker, 2
zijne roeping wijdt, voorspoed in zijn streven kellners, 1 kok, 1 buffetjuffróuw, 3 huisknechts, 5
wacht, en eindelijk tot de studenten in de gehuisbewaarders, 6 portiers, 7 oppasaers, 8 kootaiers,
hij
hun betreurden leermeester 5 sobuitenvoerders, 3 schippers, 2 dekkuechta, 1
neeskunde, wie
1 boomkwecker,{3 groudwerkers, 6 vaklieden
Van Iterson herinnert, wiens opvolger hij zgn bloemist,
afzonderlijk
genoemd,9 pakhuiskneohts,4 winkelniet
zal, terwijl hij hoopt dat lust tot arbeid, nauwbedienden, 3 winkeljuffrouwen, 19 werklieden zouder
gezette plichtsbetrachting en onafgebroken zelfvakkennis.
critiek hem ook te bunnen opzichte geluk zullön
Leerlingen en jongens: 10 klerken, 6 timmerlieden,
brengen.
1 steenhouwer, 1 zadelmaker, 2 meubelstoffeerders,

’

’

’

’

-

fevaar.

-

BINNENLANDSCH NIEUWS.

—

aPPorten

Vagt »«t

kans

Tan

der daaraan
00Bte geTolgtrekkingen, was er goede
groote waarsohijnlgkheid

v D

Als ï* 11Blagen.
6. nu maar nimmer dwaalde door kort«oh*,,- gn.eid.
of door vooroordeel of eenzijdigheid
*etfl
Nis °?lsleid ! Uit menige bladzgde der geschieet ia " nJeuwere heelkunde bleek hoe moeilgk
Zl°b voor zulk zelfbedrog te vrijwaren.

\*'
>6^«t ne.er
Ve*k»h ng.

de bakens der wetensohap worden
wegen worden geopend, is nieuwe
komt.
Plicht. waarbg overleg te pas
eerst
het
areigt
om
noodlottige
eerzucht
alu een
groote
vondst te doen.
u
v°or een twintigtal jaren"hetchirnrgisoh
onderging,
>a l nlk een groote uitbreiding
°°k d «e anti-septisohe wondbehandelmg, werd
cbirurgische behandeling der longtnberQf 86ü aan de orde gesteld. Jonge Duitsohe ohiaakten elkander het hoofd warm over

.

\'
*Jl
*ttlose

"

—

10 Juli.
In de jongstgehouden vergadering
van JRo.Urdam II deelde de Voorzitter, de Heer J.
van As Jr., mede, dat in het belang van de liberale
partg in district 11, de vier bestuursleden
zjjnde
de heeren M. F. Kooijman, M. J. Viertelhausen, J.
Ph. v. d. Eos en J. Eodenburg
die volgens spr.
geheel te goeder trouw de bekende circulaire met
het manifest der Chr.-Historisoben van 1897 verzond,
besloten bebben het mandaat als bestuurslid neer te
leggen. Het Bestuur in zijn geheel trad niet
omdat de Heer van Midde niet aanwezig was toen het
Bestuur die eiroulaire verzond en dns de verantwoordelijkheid daarvan niet aanvaarden kan.
De Voorzitter geloofde niet anders te kunnen zeggen dan dat het geweeat is eene vergissing te goeder
tronw. Hij kan niet aan opzet denken. Er is evenwel
een verzuim gepleegd, doordat het manifest niet geweest ia onder de oogen van het Centraal Bestuur
der kiesvereeniging, hoewel een artikel van het reglement dit voorschrijft.
Thans bestaat het Bestnur van diatriot II uit de
heeren J. van As Jr., Th. J. van Midde, MJ. S.
J. Stillebroer en F. C. Spliethoff J.Fzn.

—

—

KERKNIEUWS.

1 meubelmaker, 2, stokers, 6 machinebankwerkers, 1
metatJJldraaier, 2 bankweikors, 1 plaatwerker, 3 vuurwerkers, 1 koper- en blikslager, 3 loodgieters, 6
eleotrioiens, 1 steendrukker, 1 photograaf, 1 boekdrukker, 1 boekbinder, 1 bakker, 1 suikerwerker, 1
chocoladewerker, 2 koks, 1 vakman niet afzonderlijk
genoemd, 1 pakhuisknecht, 1 winkeljuffrouw, 6 werklieden zonder vakkennis.

—

Aanvrage werkgevers.
Volwassenen:
1 lijstenmaker, 3 meubelstoffeerdera, 4
meubelmakers, 1 houtdraaier, 1 politoerder, 1 wagenmaker, 1 instrumentmaker, 1 kleermaker, i schoonmaakster, 3 strijksters, 1 kruidouieraba.lie_i.le, 20
sigarenmakers, 2 keukenmeiden, 3 werkmeiden, 3

1 klerk,

vaklieden niet afzonderlgk genoemd, 1 werkman
zonder vakkennis.

Leerlingen en jongens: 1 witwerker, 1 jalouziemaker, 1 lijstenmaker, 2 schilders, 8 meubelmakers,
3 houtdraaiers, 2 goudsmeden, 3 zilversmeJen, 1
koper- en blikslager, 1 gas- en
2 letterzetters, 1 boekbinder, 8 kleermakers, 1 machinestikster, 1 modiste, 1 wit- en wollennaaister, 10 schoenmakers, 3 barbiers, 1 bakker, 4 banketbakkers, 1
wrjnkoopersknecht, 1 biorbottelaar, 8 krutdeuiersbedieudetj, 6 sigarenmakers, 1 vakman uiet afzonderlek genoemd, 14 werklieden zonder vakkennis.

Ondertrouwd: 8 Juli. J. Teuba.k en G. G. Wam
Bteeker, Amsterdam.
9 Juli. H. A. Haverkorn van EnaeGetrouwd:
)k «,

-

M. Tiele, Haarlem, F. A. Brandt, en J.A.
dt| Leeuwarden; -T.A.H. M.
de Wit en
ir
nïï
ïi-. <- Maas, Halsteren.

—

&1Ö
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STADSNIEUWS.

SCHEEPSTIJDINGEN.

binnenl.

Vergaderingen.

Jnli.
De Houttaagmolen „Phoenix". Jaarl. alg.

uur) Heerengracht 125.

verg.

TooneelToorstelUngen, Concerten

(11/4

enz.

Stadsschouwburg (beidsoUeplein).
Middenlaan).

Amstked. Ltbisch Toonebü, üir. Engelen, Loman
en Eaabe. Donderdag 11 Juii (8 u.) De Arme Student,
van Carl Millöcker. Frontloge / 2.50, Stalles hS°
1»
(eerate 5 röen
2), Parq.. en Zgloge f 1.25, Part.
Front-baloon 0.75, Z« baloon f 0.60. Amph. /

’’

’’

Schouwburg Frascati, Plantage Middenlaan.
Dir. Prot & Zn. Donderdag 11 J"11
(8 u.) Alles wil trouwen, Klucht. Stallea ’l, ?»rfc
/ 0.50, Gal. 0.30.

’

Salon des Variétés. Amatelatraat.

Dagelijks (8 uj

hartunatu».

Speoialiteiten-Vooratalling, Dir.

u oi„a

st.

st.
Vertr. 9 JuU

Hollandsohe Schouwburg

Gal. ’0.30.

aang. 9 ->uli

,

10 Juli

Gesloten.
(f lautasre

u.ld9Q.Eng. sloomjacht.
Ulementtne,
Bianca, st.
Ko kn
Uliiguita, Eng. zeiljacht. Hou.
Alcieba, st.
KiR!l
Yttruom, st.
London
/)i7.»

Donderdag 11

Havens.

Java

Heinrich Hom, st.

A ret, st.
Haugesund, st.
Uoriemore, st.
Sappho, st.
Bainbow, st.
10 Juli
Qlatgow, st.
Bt.

JHarlinßen,

tf»«te IX. st.

Bremen
Uelena, Di-ewes,
AtberUna Amelia, j^ho"n

„Vertr. 9

Juli

.«„tt

.

Hvlsinnfj.orc

Jantina, Broekhuizen,
Annechiena Willemiena,
ir
Marta

Liberle,

Liverpool

Egret, st,

1. v. Amst.

10 Juli
Frede, st.

Waeenbor», Veaesack

Liverpool

New.
Roll.

Londen

Grangem.
ïlu'A
aang. 9 Juli

Zuiderzee
Ida. Douwes,
Fredriksstad
Delfzijl, aang. 9 Juli
Kornelshe, de
Har-irutersie

Margaretha, Haak, Paue
Emanuel. „.pu.

b

%ss£&
".* °

hebb. de reiz
st.

I'Uof GtorgU, n.
Italiana, st.
CameUia. «.

6

St. Petersb.

llhein, st.
Freja, st.
(ïorren

Toner, st.

Feniis, st.

SundswaU
Seaham
Stettin

Buitenl. Havens.

Singapore, vertr. 7 Juli
Glengarrv, st.
(Japan)
Land.
aang.

st.

d

"

n

.

r»/i__

,

SecUo

'

0 Juli
Chb a
n. Bremen

Vertr. 8 Juli (Japan)
S-eotra. st.
Lond.
Bombay, vertr. 8 Juli

Antwerp.
Daghestan, at.
Aden, vertr. 8 Juli
(Londen)
Peninsular, st.

aang. 8 Juli

Karliruhe, st.

Rijnvaart.

Bombay

Australië
n. Bremen

Vertr. 9 Juli
Prins Begent Luitpold, st.

voor 2 uur

(Bremen) Australië
aang. 8 Juli
HuU

Emma, st,
Bismarck, st.

Port
Loretito, st.

Sp» i'aluHs, st.
Dir. L. Vutjahr 4, et.
Adriana 1, st.
7, st.
Fiat Voluntas 5, st.
Veritas, st.
Wm. Egan & O». 8. st.
Lucienne, st.
Hat Voluntas 3, st.
Disponibel, st.
IV.n. K(j«n 00, 2, SU
Mogintia. Kissel,
rcreiniffuntï 26, de Zeeuw,
Anna retronella, v. Schöll,
j_(»_o Ruit, van Schöll,
Ba'irort
llammer.
17, Buchinger,
Joho,
iruetav en

n. Bombay

Mozambique, aang. S Juli
Rotterd.
Blichstag, st.
Port watal, aang. 7 Juli
London
st.
Buenos Ayres, vertr.
7 JuU
Southampt.
Nile, st.
Montevideo, aang. 5 Juli
Le Brttil, st.
Bordeaux
8 Juli
Breman
Bonn, Et.
Barbados, aang. 8 JuU
La llata, st.
Southt.
Vertr. 6 JuU
st.
Plvmouth
aang. 7 Juli
St.
Liamb.
st.
Havana, aang. 7 JuU
Grmnaria, st.
Hamb.
Tampico, aang. 6 Juli
Oonntanlia, st.
Hamb.
Newport News, vertr.
6 Juli
St. Leonuris, sL
Antw.
Pontos. sL
liamb.
aang.
8 JuU
Baltimore,
Fittctarenu, sU
Antw.
Vertr. 6 Juli
Rott.
ZVl.n_p.eo, st.
Newyork, aang. 9 Juli
Antwerp.
Frieslana, st.
Vertr. 9 JuU
Liverpool
st.
Kaiserm M. Theretia, st.
bremen
Montreal, aang. 1 Juli
lCes.p.:_i--«, st.
liamb.
aang. 8 JuU
Antw.
Nortliman, tt.
Father Point, gep. 8 Juli
Antwerp.
Syiviana, si.
n. Montreal
St. Vincent K. V., ve.tr.
7 Juli
(Caibo)
Athetia, st.
Hamburg
Madera, gep 8 Juli
Carisbrook Oastle. st. Kaap t.

*

"

tlcceient. l_e_na<

Onderneming. Magar,
alle n. Rotterd.
Bos,Me, Wijckmans,

Hobinson,

VereiniQung 30, Witter,
51, lieuss,
»
Mechtilae, Uiltjes,

heon.

alle n. Balgie
Anna Theodora, Vermeulen,
Hu'ssen
Baldie.
Soli Deo
NirtuwerkeiK a/d IJsel
Vr. Rtgina, de Urui;ne,
Scherponissa
Looveer
Nijveheid, Pes,
Jonge Jóhannes,
Delf.'ijl
Jtnge Aaien, Kosters, Vuren
Freder ka, Berns, Culomborg

Coüjnsplaat

Tot wedersiens. Kern neren.

Groenendijk
Jonge Jan, Kramer,
schoonhoven
Deo
Amsterd.
Vrijeuban
J.llt-s, Janssen,
Vermeulen,
St Maartensdijk
Wilhelm Ottertag, Kuhnle,
Dordt
Ebei.haeze-, de üuijer.
St. I'hiltpsland
Mijn geno gen, Munters,
Nieuwe Tonge
St. Willebrordus, v. Be rs,

n. Southt.
Dardanellon, gep p. t.

7 Juli
,'urnu

Galatz
st.
n. Rollerd.
aang.
8 Juli
Marseille.
Clii"a. st, Sydney n. Lond.
gep. 8 Juli
st.
Shan hae

Gouda

Jeanette 4, v. Gameren.

n. Hamb.

9 JuU

Gorinchem

Zwarte Zee en

Waalstrêom, Tromp,

lleerevvaarlen

sleepbooten,

Shields n. Port Mabo:i
met een Spaa .sch droog-

Oornelit, Kooi, Genemuiden
Aibe-rdina, de Jonge,

dok op sleeptouw
alles wel

stavoren

Antonius, Bonink, Den Haag

Huelva, uitgekl. 3 Juli
Direh, st.
Rott.
Sagros, gep. 9 JuU
Cour te, st.
Amsterd.

Arion, st.
energie, st.
Petr. Corn,. VHegenthart,

Bitioo, v. Kessel,
_\._.ör, ll.iöiiboer.
Janna,

n. Batoum
Vigo, vertr, 7 Juli
ünnube, st.
(Southampt.)

Plata-lllvier
Havro, aang. 8 Juli
Vooruitgang i» ons Doel.
sleots, Gronii.-gen

lloemg,

alle n. Duitschland

Boulogne
8 Juli

Scheldevaart.

Hansweeit ge

|

Adelaide, aang. S Juli
Mrantwoed, st.
Samarani
Yokohama, aang. 6 Juli
st.
Hamb.
Moji, vertr. 6 Juli
Wakasa Maru, st.
Lond.
Samarang, vertr. 5 Juli
Stuth Ame ika,st. N. Amerika

Lobit <eo. 9 Juli

Wilhelmina,

Kaspers,

___»i-ct--«,

Vertr. 9 Juli
Peterbortugh, st.
Harwich
Biga
st.
Augusta, st.
Grangem.
-Ki-tVc, st.
Sunderland
Batavier 11, st.
Londen
henbew, st.
d°.
''«:», st.
Koningsb.
Khenania, st.
Bilbao
Elictra, st.
Antwerpen
harfe,
11
st.
Goole
Seagull, st.
HuU
st.
Grimsby
Dresden, st.
Harwich
st.
Aberdeen
10 Juli
Britannia, st.
Leith
Botterdam, st.
Grangem.
aang.
Vlissingen,
9 Juli
Duitse ttand, at.
Vertr. 9 Juli
Koningin Wilhelmina, st.
Port Victoria
Kantler, st.
(O.k. Afrika)
Hamburg

st.

Joele,

Excelsior, Joele,
Itturio, de Leeuw v. Weenen,
.-Idriaaa Mari», Verschoor,
Nieuw* z->rg, de Heer,
de Uodt,
Mario, Hamel,
alle n. Belg-»

Ibrail
I. v. Amst.
Hamburg

st,

Gebroeders,

Johanna Maria, Maas,
Johanna, Vermeeren,
/»ncr« Mathilde, Tol,
Vrouw Johanna, de Bruin,
Geede vtrwaahting, Schippers

Brilannia, st.
I Biga
Noord-Holland, st. Newc.
Harwich
Harwich, st.
Londen
Batavier 111, st.
Harwich
Berlin, st.

9 lul

vertr.

T-.egiaiif 4. st.

Graf Wa dersee, st. (Hamb.)
N.wyork
Southampton, aang. 7 Juli
lunottar Vattle, st. Kaapstad

Pieire, Buschsens,
d".
Jon e,
Ureur, Hilleg.
Gron.
Elisabeth, Jonlo:r,

Jahiru. st. (Rott.) Liverpool
Wight, gep. 7 JuU
Senior, Visser,
Sh'.elds

voor 4 uur.

st.

v/d

Dordt.
lott.
Wijngiard, d°.

Vertr. 9 Juli

Broedertrouw, Broersm d°.
Vrouw Adriana, v/d Uogaart,

Breda

Marie, v/d Boaaart,
Hreda
Zou kamp. Huij ,
Scheven.
2 Gebr.. d»
Scherpen.
St. Antoine de Padoue,
Laugeraar
Pe'rus,, Homes,
Vurine, Vijdt.
Adria .i Johanna, Touw,

Rozendaal,

Palmouth, vertr. 9 Juli
Gesrtrtiiaa óeerarda.

Duit Dzn ,
(Adelaide) Botterd.
JLizard, gep. 9 Juli
Sardmia, st.
VV.-Indie

n. d°.

Scilly, gep. 9 Juli
renjt/iïanio, st.
Newyork

n. d°.

9

Juli. De marktprijzen waren
heden als volgt: Witte Tarwe per Hl. ’6.— a 7.—
roode dito per 70 Kg. ’5.20 a 5.60, Haver per 100*
lig. ’6.50 a 7.50, Boekweit per 58 Kg.
a 5.20,
’s.—per
Kogge per 65 Kg. ’4.90 a 5.30, Wintergerst
100
Kg. ’7.75 a B.—, Kanariezaad ’6.50 a 7.50, Paardeboonen ’6.20 a 6.50, Kookerwten ’7. a 7.50, Aardappelen ’2.— a 3.— per Hl. j Kalveren ’l2.— a
20.—, Biggen ’B.— a 15.— per stuk, Zomergerst per

—

—

a -.—.
JMJaas-en-Waal, 10 Juli. De Korenprijzen waren
als volgt: Tarwe
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Nbd. Hebv. Kebk. Bedankt-, voor Zevenhoven oand. J. A. Eadix, te Woerden;
voor MoerBevallen: 7 Juli. E. P. v. d. Berg, geb. Galama.
dgk, oand. J. E. v. d. Valk, te Amsterdam.
~
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"
feestelijk herdacht worden. Daartoe zal aanstaanden
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eene collecte met open schaal gehouden worden.
ld de'k0°P. 73 j., VGravenhage.
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:~ H' B? etH8 ' 20 >p?r"
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' RoI OZQO- Ti I- Heemstede.
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n
Ua«"»>»» ~ M. Ccruelisse,
zende gronden, ter grootte van 30 hectaren, aange- 9 m.
kocht, tot bet stichten van ean klooster, waarin
°-S«hmidt. 58 j, Eotterdam
voorloopig 70 nonnen zullen gehuisvest worden.
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Aldus opgemaakt door hot Besltanr der Kereeniging voor den Effectenhandel.
JnLESL.H. DEGIJSELAAE.C

—

en tot Dootor in de JEtechtswetensohap,
Stellingen, de Heer G. A. Hoefka.mer, geboren
te Elburg.
op

Men schrijft uit WinsöEoten.:
Twee jongens, 9 en 12 jaar oud-, Van Bloem
benoemd zgn:
en Simons, te Statenaijl, zijn bij Jb.et doen vanJ
1". In de orde van den Ned. Leeuw, tot ridder een roeitochtje op de Dollaid te water geraakt
Dr. G. W. 8. Lingbeelc, arts en leider der eerste Ned
en beiden verdronken.
Boode Krnis-ambulance, van October 1899 tot Juni
Gemeenteraadsverkiezingen.
doen.;
1900, en gecommitteerde voor de zaken der ambulanAlkmaar. Distriot L Gekozen: Hr. K. A. Cohen
Betreffende het gewgzigd wetsontwerp in ces dier vereeniging in Zuid-Afrika van October 1900
met 369 st. (lib.) Herstemming tussohen 0. G.
zake arbeidstijden werd besloten bij de JRe- tot Jannaai 1901 en Dr. O. J. C. Bierene de Haan, arts Stnart
de Wild (r.-k.) 299 st. en J. P. Kool Pzn. (lib.) 322 st
geering aan te dringen op verwerping.;
en lid van de bovenbedoelde eerste Nederl. Eoode terwjjl
op den Heer J. G. Potgieser 286 st werden
Kruißambulanoe
en van Juni 1900 tot April 1901, uitgebracht.
Naar aanleiding vaa het alarmeeleider van den Ambnlancedienst bg de Boeren.
District 11. Gekozen: tt Bosman (lib. aftr.) met
rend bericht van de „Temps" over de „Salak",
In de Orde van Oranje-Nassau tot offioier, Dr. E. 324 st. Herstemming tussohen H. J. Vonk (lib.) 277 st.
is een lezer te Parijs zoo vriendelgk ons op C. van Leersurn, arts,
en D. A. Luiting (lib.) 292 st. De Heer J. J. Bak
hoofd en ieider der Nederland(r.-k.) verkreeg 260 st.
gezag van passagiers van de „Salak", die te
Ambulanoe;
ridder,
tot
met de zwaarMarseille debarqueerden, mede te deelen, dat sohe-Russisohe
District 111. Gekozen: J.F. Moeus (lib.)met 409 st.
den: L. J. Jansen, arta, officier van gezondheid de
Herstemming tussohen A. Goede D.Zn., anti-rev. (aftr.)
voor het geheele telegram geen schijn van waarlo
klasse bg het personeel van den Geneeskundigen 359 st. en M. Uitenbosch (arb. candidaat) 377 st. Mr.
heid bestaat 26 dagen vóór aankomst te MarOienst der Zeemacht; tot ridder J. H. Pameijer, arts, W. P. A. Verhoefi (lib.) verkreeg 841 stemmen.
seille was er een cholerageval (nostras) zonLeiden. District I. Uitgebr. 1341 geldige stemmen.
medioinae-doetorandas en niejuffrauw 0. J. Beynen, Herkozen:
der doodelijken afloop. Quarantaine te MarH. C. Juta (1.-vd.) 807, J. Korevaar PAz.
Hoofd
der znsters van de eerste Eoode Kruisambuseille heeft ter desinfectie van de boot maar
(1.-vd.) 811, J. J. Hasselbaeh (1.-vd.) 698.
Gekozen
lanoe,
è,
uren
thans
geduurd.
enkele
Directrice van het'Zusterhuis der Ver(2
3)
de Heer K. Sytsma (vd.-l.) 672.
eniging
te 's-Gavenhage.
District n. Geldige stemmen 1202. Herkozen: Dr.
Aan de tweeae no og er e Burgerschool
2 Toegekend:
E. P. v. Dissel (1.-vd.) 659, J. A. van Hamel (1.-vd.) 613,
met 3-jarigen cursus voor jongens sijn voor de le kL
do Eere-medaille. der Orde van Oranje-Nassßu, in P. J. van Houten (ar.-rk.) 607.
Herstemming tuszonder examen toegelaten 61, na examen 27. Afgesohen de hh. Kaiser (1.-vd.) S9O, Bots (rk.-ar.) 558,
wezen zijn 16, terwjjl aan 10 een her-examen is zilver, met de gekruiste zwaarden, aan den ziekenKlootsJ(ar.-rk.) 628, Hoogenstraaten (rk.-ar.) 622.
opgelegd.
verpleger Jonkheer J, Bowier, korporaal bjj
de le
Vacature Dr. Th. G. den Houter, tussohentgdß afVoor de 2e kL Js geëxamineerd één oandidaat, die compagnie hospitaalsoldaten; in zilver aan de
zieUitgebr. 1183 geld. atemmen.
tredend.
is toegelaten.
Gekozen:
kenverpleegsters A. M. Drayton Lee, L. J. MetelerA. L Witmans Mz. (1.-vd.) 601, tegen Dr. v. BraatenV
Q'
burg (ar.-rk.) 582.
Van Sevenhoven en A. E. Schipper, al mede
PAARDEN.
Ue ziekenverplegers
Op de bekende renbaan te CHngendaal, nabö aan a
Distriot 111. Geldige stemmen 857. Gekozen: J.
H.
Jelles
en
E.
C.
Leonhard.
n brona aan de ziekenverpleegsters
Bosoh (ar.-rk.) 477, G. T. Temp (rk.-ar.) 471. en A.
b Gravenhage hield de Nederlandsche HarddravergA. M. C. Mulder (ar.-rk.) 457.
en Eenvereeniging hedenmiddag haar aangekondigde «eenen M.
W. Sohreudere, M. F.
S. G. Smit,
harddravergen en wedrennen.
Herstemming tussohen tt J. van Tol (r-k. ar.) 392.
van
Stooknm, H. E. Stoffers en C. Cohen.
De uitslag van deze oourses, dio door fraai zomerD. A. van Rkjjn, (1.-vd.) 389.
*"
, voorzitter vau het Hoofdcomité, Baron van
weer begunstigd werden, was als volgt
utrecht. District A. Gekozen t tt van Straaten.
I. Aanmo cdi gings-h arddr averij, voor H
6k B°eft ieden oen diDer aan de leden der Herstemming tussohen J. Das Dz., J. H. Huijbers J
1
Nederlandsche paarden geboren in 1894, 1895 en 1896. amhoulancea.
H. Th. O. Kettlitz, J. Oudegeest, Mr. W. BÜ J.
'die ondersoheidingen hebben ontvangen. Eogaards,
Prözen: 600, 250, 100, 50. Afstand 2100 M.
J. W. VerloopIngeschreven tien paarden.
Diatriot
Gekozen: J. Tt van Eelde. HerB.
is de 9-jarige Jans on stemming tussohen
Opgekomen zeven, 1. Concurrent, eig. Mr. Abbot WH
Mr. W. M. H. Boers, A. J. van
vischjes
in
de
£pt»»w
vangein
Lange
Haven
(pseudonien) te Heemstede io Bm. 44 1/,, sec, 2. Polcan
Dieren Bjjvoet, J. Das Da., B. Gewin.
ca
verdronken.
Toen
het knaapje werd
Diatriot. Tt Herstemmdng tusschen H. A. van Beueig. Stal Avanti, te Lage Vuursohe, 3 m. 44'ls sec.
nnolingen, H. van Andel, J. Oudegeest, Jhr. JMr. J. E.
3. Controleur, eig. Mr. Abbot, 3m. 488/„ seo. 4. Be opgenaaid, had het reeds opgehouden te leven.
Luitenant, eig. J. Koster, te Heemstede 3 m. 54 sec
J. C. Th. Marius, P. H. J. Steenhoff
2 komt een berichtje voor van Hooft
4n»
N. O. de Vos, A. Dpstra.
G.
die
door
een
winkelier
in de
Kal ers'raat
Distriot D.
Gekoa^n: J. Oudegeest. Herstemvermiat en waarnaar een onderJ WOrd inworden
ming tussohen J. Kol, P. J. Houtzagers, D.
Dat
F. van
bevredigend
B^Bteld.
onderzoek is
afff 1
Paveld en H. van Anc_el.
Afdeeling Landbonwsohool. Bevorderd van de aigeioopen
en de schoentjes zijn al terecht. Zij waren
voorbereidende klasse naar de le klaase: G. L. C. kei' Verß'BB'DB aan den knecht van ecu anderen winVelsen. Herkozen: L. Uitendaal (K.) 518 en K. J
ener meegegeven, die ze weer heeft te ruggebracht iJeloüurt
Alers; C. H. Kraagvanger, Wageningen;W. Tt _?"
(Üb.) 515 et. Herstemming tussohen: J. E.
V.
Heutsz, Amerafoort; D. A, Hgnekamp, Heteren jJ.
Wuste (lib.) aftr. 461, M. J. Schuitenmaker
(lib.) 460.
de Jaager, 's-Hage ;P. A. de Lange, Alkmaar; C. J. in
derd- te Amsterdam totdootor
(lib.) 455, W. Handgraaf (kath.)
A VV,
ia
\"n Vendeloo
Monfils, Doetinchem; L. Oelrioha, 'a-Hage; J. Scholklassieke letterkunde, op proefsohrift
*_«
, QuaesVan HeÖBt <oluvhist> iU P- Neteoher
>
ier tot Peuraum,Amaterdam; J. Suerhoff.
de Heer Meyer van (Üb.) 372'st
den \r klanae ot Sallustianae".
Veldman,
B.
j
—op
j
Leeuwarden;
E. G.
Joure 0. G. Victor, Haarlem
BeDoreu te
Bovendien
Stellingen
waren
uitgebraoht
op De Baadt
tot
a
°!
nog
' in de reohtswetensohap do Heer P
y* a°otor
Visser, .Botterdam, en L. C. Wansink, Yelp,
J
(lib', aftr' 830 en Koka
Slnis
2995 t
Aan de Universiteit te Leiden JJ J"UBetnan Aretz, geboren te Drimmelen.
heden geslaagd voor het examen Indisohen dienst
tot
te
Utrecht
c t niemve zetels werd gekozenPhilips (lib.)
Doctorin m
er/! mBt Proefschrift „Over
Mr. Jan JEsche, en voor het doctoraal examen pharJi_h\ -£?"_, en herstemming tussohen Van Splunter
Anaëropoa^'v.
den (a.-r.).
-___ uurunetrie". de Heer B. JH. J. tor Braake, geboren te
maeie do Heer tJC. van Bok.
waren uitgebracht'
opD,i®",7,?
Haak (Jkatig 116 B t Bovendien
en Hendrika {katfaj 387 st
UXAuliris de Bourouill uit Utrecht,
leidde de bespreking in over de wijziging van
het tarief van invoerrechten.
Na lange gedachtenwisseling werd besloten
af te wachten wat het nieuwe Ministerie zal
Prof.

—

—

.

—

—

-7^

—

’ ’ ’

’

Examens Rijks-Landbouwschool te Wageningen.

deßeZwrê

.._-

—

£ ?°biedam
t
*ï.lz.

—

Z°°k.

IJ

—

—

—

YAJH DJEJNJ MS TU JTOUJJ_J__ï_DAe

HJET KIJffUWH

CELLARS,
CALIFORNIAN
213, AMSTERDAM.

Advertenlien.

3ofmindere regels ’0.95,
iedere regel meer 30 Cent.
JLiefdadigheids-Advertentiën halven prijs, zonder ra
bat voor tusschenpersonen.
Tan

.

( Vervolg der Familie- JLdvertentiën uit het 4e Blad).

Voorspoedig bevallen van eene
DOCHTEB,
K. SLAAP—WAAUEE.
Bussurn, 9 Jali 1901.
Ameterdam, 10 Juli 1901.
Heden werd one een DOCHTEB
geboren.
Dr. H. BUEGEE.
G. M. BUEGEE-

Pleijte.

Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lgden,
onze geUefde Moeder, Behuwd-,
Groot- en Overgrootmoeder,
6.
Wed. D.
in den ouderdom van ruim
80 jaar.

(1455)

üit aüer naam:
3. BUTTEB.
Ooster Blokker, 8 Juli 1901.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid onze geliefdeMoeder,
Behuwd- en Grootmoeder
Mevrouw CATHAEINA VEEN,
Wed. van den Heer Pbthus
T.tallimqs Piantenoa, in den
ouderdom ran 82 jaren.
üit aüer naam,
Wed. B. G. BETEEINCK—

(1522)

Plantehgu.

Kampen, 9 Juli 1901.

Heer en Mevrouw VAN DEE
SLOOTEN
TIELENIUS
KEDTTHOPP betuigen hun hartelgken dank Voor de vele bewgzen van belangstelling, bg de geboorte hunner Doohter ondervonden.
Vlhüsingen, 9 Jnli 1901.

—

De

Kaïiooale Wtii van LaMtioow te 's flap.
Verloting Maandag e.k. (15 Juli)

in het openbaar ten overstaan van Notaris W. A. COOLEN,
te Helvoirt (Noord-Brabant).

Hoofdprijs een goed onderhouden Boerderij

Ter overname aangeboden een
Bolide Brandkast voor f 40 bg
H. HOOGEEBEETS, Mr. amid,
Blasiuastraat 49.

genaamd: „Bloemendaal", groot 10 Hestaren, 7 Aren, 98
ter waarde van / 8000 ot f 5000 in contanten, gelegen te
Oirsohot (N.-B.), alwaar ook de verloting plaats heeft in CaféBloemendaal.
S/ÊF" Indien de gelukkige winner de Boerderij in plaats van contanten
verlangt, wordt deze vrij op naam zonder kosten overgetchreven.

voor direot tot SeptemGevraagd
ber een flinke, besohaafde

In deze Verloting bevinden zioh nog ondermeerdere prijzen:
of
in contanten. Een Dogcar niet Paard
of f 500 in contanten. Een compleet Zilveren Theeservies off 200
in contanten. Een praclitige cuivre poli Pendule met candelabres. Tien
Fietsen van eerste merken. Tien Gouden Heeren- en Tien Goud_n DamesBemontoirs. Zes prachtige Trap- en Hand-Naaimachines, benevens nog
959 prijzen van kunst en smaak, waarvan de geringste zelfs nog
een waarde vertegenwoordigt van
2.—.
De ondergeteekende bericht, dat bij de

Assistente, P- 0., in een gezin
met kinderen. Br. met referent.,
onder lett. B L 436, N. v. d. D.

10 volwassen Koeien

Meid-Alleen

’

gevraagd. Aanmelden a. a. Donderdagavond 8-9 u. Plantage Muidorgraoht 31, boven.

leeste Boek- enStéarenhanflelaren liier ter stede en inflepniiciên
D. E. COSMAN, in Eiïeoten, Nieuwe Heerengracht 141, te Amsterdam, verkrijgbaar zyn
bovenstaande JLoten
a 60 cents per Lot

Banketbakkerij.

alsook bg

Gevraagd 1 Augustus een bekwame
Winkeljuffrouw. Zonder goede
ref. aanmelding onnoodig. Tevena

gevraagd een flinke Meid. kunnende koken. Er. br., letter K,

in VAN BEBESCHOTEN'a Boekhandel, Botterdam.

eene geroutineerde
Gevraagd
Verkoopster, voer Stoffen en

Katoenen, kunnende omgaan met
fijn publiek en bekend met de
Etalage. Br.
met opgaaf van
religie, van tegenwoordige en vorige
betrekking, ltt MW 446, N. vjd D.

Salaria geen vereisohte.
Br. fr., lett. H O 373, N. v/d D.

1
of 1 Sept. gevraagd
een net Meisje, P. G„ ala
Met
MEID-ALLEEN, v.
v. aan te
Aug.

g. g.

melden: Nassaukade 100, huis.

INWONING.

H_______________V-____________i____________________B_____________D

reeda jaren bestaande en ala
Ij.en
J solide bekende Effectenfirma

I

met gratis Prospectus, vermeldende al de hoofprijzen die
getrokkenworden, en terstond na de trekkingfranco en gratis toezending
der offioieele trekkinglijst. $»\W Naar buiten franco perkeerende
post tegen toezending van postwissel of postzegels. "^9*W\
'b Haee.
De Directie: I. C. SCHWEITZER Jz. & CO.
■—
■■'"

...ii-»

ii

TE KOOP
een Deensche DOG, blauw met

knap

zoekt langs dezen weg in kennis
te komen, met een rijk, bejaard

wit, reu, zeldzaam mak, 78 cM.

hoog. Te bevragen H.

Sohilder te Avenhorn.

BAKKER. Heer,

na wederzijds goedvinden, een gelukkig Huwelgk aan te
gaan. Alleen op brieven met eigen

H.H. Rijwiel,

f ïooT^
ter Leen gevr.,

Simplex, in uitst. st., teK. V./65.
Te zien N. Heerengracht 7. huis.

direct
maandel. afloss. van

mwee of drie soliede JPJKR-1 CEEJLEN te Koop, omWek
Overtoom. Te bevragen bg W. A.
A. v. d. LAAN, Overtoom 182.

Op het kantoor te Amaterdam

eener groote Verzekering-Mpg.
wordt dadelgk gevraagd een

Volontair,

gevraagd

zoo noodig 1 slaapkamer voor logé,
om 14 dagen il 3 weken buiten te
zgn van af 6 Ang. Met volledig
pension. Verzoeke opgave van prgs,
ligging, plaats en verdere condit.
Br. lett. N V 401, N. v/d _D.(1519)

niet beneden 17 jaar. Aanvankelgk
enkele Dame zoekt goed
Balaria f 150. Goed handschrift
Gestoff
Kamers. Br.
vereisohto,
terwgl
zg,
ia
dieeenige M S, kiosk Weteringschans.
kennia der moderne talen bezitten,
de voorkeur genieten. Br. fr. lett.
1 HF, Alg. Ad.rert.-Bur. NIJGH
t VAJN DITMAR,. Amsterdam.
met Glaaensch. kasten, Spiegelruiten, Marmeren Toonbank, enz. te Koop aangeboden.
Br. lett. P, Boekh.
te
Amersfoort.

Eene

Winkelopstand

Misie-Reizipr.
Gevraagd

voor .imsterdam een

Reiziger,

voor een net artikel, tegen ruime

provisie.

(1517)

Br. fr., lett. R Z 404, N. v/d D,

"Jongste Kantoorbediende

fevraagd,
and schrijvende.

vlugge

en nette

Br. Fr, lett. J F 874. N. v. d. D.

~lhÈpr GeiistilW.
geroutineerd Vakman,
Een

3
jaren voer een le kl. fiirma werkzaam, wensoht te verandoren.
Br. tr., lett. J T 448, X. v. i. D.
Ijlen Onderwijzer, oucl 28

jaar,

JCi

zoekt eene betrekking als
Klerk op een Handelskantoor op
Java, tegen matig salaris.
(1528)
Br, fc, lett. D N 488, N. v. d. Dag.

Boerenjongen-Advocaat-

Fabriek vraagt AGJENTEN.
Br.
lett. B H 367, N. v. d. D.

COMPAGNON.
In een
Goud- en

Wf

Hf

Duxttche Doggen, 6 w.,
donker gestr., Vader 85,

J&'j&Lg, Moeder80 o.M. hoog. pr.
SHHBen 12,50, Teef 10.

’

’’55,

R. WIEBES, Koestraat 8, Adam.

’55 Heeren-Rijwiel

le kl. Raiißiok en le kl.

Simplex,
weinig ber., met Dunlopb., 75

met toebehooren.
Bez.: St. Luoiensteeg 16.

’

MOOI KLEIN BIUART,

leien blad, ballen enz. wegens
plaatsgebrek te Koop. Adres:
AJMJSTEL 81, Café.

z

PIANINO,
f4O
mewu£i,
Prinsengraoht 316.
2 jaar

Br.

(1525)

nomen. Eenig kapitaal gewenscht.
Br. fr. met opgaaf van refer. en
verdere inlicht., lett. F F 440,
Hieuwt van den Dm.

lett. K R 375, N. v. d. D.

De „Ëdelmann"

Bouwterrein te Koon,

Schrijfmachine

is de beste, soliedste en meest
praetische Sohrgfmaohine voor
Bureaux, den kleinhandel en
particulieren.
(1520)

PRIJS f55

franoo door

geheel

Nederland.

Mejuffrouw ÜANSEN,
Modiste, is dagelgks

Nederlandsche Slcroscoop-IHaatscbappij
AFGETREDEN.
Amsterdam,

te spreken.

Oudezgks Voorburgwal 256, le Et.

"j"

Heerengracht 348.

NICO SNEL

JHET BESTUUR.

40 j., wensoht huw., niet
Officier,
onbem. Dame of Wed- (1518)
Br. fr., lett.
U 400, N. v. d.D.

MJ

DAME

Telephoon 322 6
In 1883 opriohter v/d Theehan-

vraagt Financieelen Steun.
lett. D K 369, N. v. d. D.

del v/h GEBRs. SNEL.

Br.

§

BREDA.

TE KOOP voor 7000 een zeer
logeabel, goed onderhouden Hee-

renhuis,

’

in de onmiddellgke

van 't station. Ruime
Suite met gesloten Veranda en
Tam; verder aoht grooteen kleine
nabgheid

Kamers, Gas- en Waterleiding.
Br. lett. G JJR 441, IV. ». d.D. (1527)

e-

J*.

■|HMJWr^

JjL7Z*tL-~,
3VfiFttT_P

REUZENHOND,
de grootste van Zwit86rlan<l; dit won-

derdier is oiroa 1
M. hoog, ras zuiver St. Bernard,
medegebracht ran Luzerno, 2de
kanton, reu, 2 jaaroud, zeer waaks
dooh kindervriend, apporteert te
water en volgt tram of rgtuig.
Zeer billgken prgs. BONVIE,
Bloedstraat i-

(7272)

Toor Moeders. Een drooge

Beschuit is een weldaad voor kinde-

.

190L '5e BLAD.

ren, die tusaohentijds over honger
klagen, sohreef Dr. Allebé in zijn
bekend boek: »De ontwikkeling
van ket_ kind", maar, voegde hij
er voorzichtig bij, mite van goede
hoedanigheid zijnde. VERKADEs
Prima Zaansche Beschuit in bussen
kunt gij uw kinderen gerust geven.
Zij is van de beste en zuiverste
grondstoffen gefabriceerd. In de bus
blijft ze tot de laatste toe versch
en broos en daarbij kost zij niet
meer dan niet verpakte beschuit
van dikwjjls veel minder gehalte.

Groote Bonde Beschuit 25 st. 25 ets.
„
„ 25 „15 „ I
Kleine Chjoolade
Lange
„ 50 „ 25 „ I
Fa. VEBKADE & COMP., Zaandam. I

Slecht Schrift.

Pension Musis-Sacrn»
(Dongen bij Breda).

Langs de lgn der Z. S. Tram,
bevat 30 Slaapkamers, verschillende Zalen, geregelde Muziekuitvoeringen. Groote lommerrjjke tnin,
bosehrgke omgeving. Pensionprijs
vooral ook voor Families met

Einderen zeer billijk.
Prospectus gratis verkrggbaar.

IJzer en zijn het
Staal-Pastilles, zgn
beste geneesmiddel tegen Bloedarmoede en Bleekzucht, Eetlust opwekkend en versterkend. Deze Staal-Pastilles zgn op de Internationale
Teutoonstelling te Londen met Goud bekroond. Franco worden 100
Staal-Pastilles met gebruik verzonden na ontvangst van 40 ot. door
Apotheker
te Arnhem. Per 500 st. ’1.20. Per 1000 ’2.—. (1051)

Alvorens Meubelen tekijJkje
koopen
eerst een

men beleefd veraooht
wordt
Magazijnen

te nemen in
van Amerikaansch Koten of andere Meubelen
de
van E. F. JEDJEJN, Molsteeg en Raadhuisstraat over het
Koninkl. Paleis, Amsterdam. Grootste sorteering, prijzen
beneden ieder ander. Fraaie vormen, voor soliditeit gegarandeerd. Een aantal Attesten van voorname personen en
degelijke inrichtingen zijn ter inzage. Prijscouranten gratis.
Prijsopgavenvoor g e h e e 1 complete Meubeleering
van Huizen enVi 1 la 'S worden ten spoedigste kosteloos verstrekt.

E. F. EDEN^SfS^^isirtie.

O A.

C. v. d. ASSEM.

W. J. BOON & COMP.

goeden

(5092)

Wormerveer.

P. G., in een provinciestad wonende,
goed voorkomen, gezond, vrg bemiddeld en van gezienepositie,
wensoht kennismaking met eene

1
i Moederkransen.
Caoutchouc T

Dame, geen Weduwe, 20 tot 28 jaar
oud, eveneens van goeden huize,

Amst.
Compagnie,
0
TKoningsplein n".12, Amst.l

"

van aangenaam voorkomen, goede

gezondheid en gunstige reputatie,
liefst meteenige kennia vanmuziek

Gevestigd:

en vreemde talen. Fortuin geen
(1495)
vereisohte.
De meest oonsoientieuse disoretie
wordt verzocht en verzekerd,

F. W. WüTHRICH,
Rl'B
op de Prinsengr. 245
Leliegracht.
A

gaarne met juiste en uitvoerige
inlichtingen omtrent leeftgd,Btand,
adres en tegenwoordige levensomstandigheden (teneinde onnoodige
moeite te voorkomen) te zenden
onder lett. O T 333, N. v/d Dag.

b/d

B—98—9 'buioc;., I—2
'smiddags, 7—B 's avonds. (175)
Spreekuren:

STARK, Brussel

DentistO, 202 Av. Loui ss. (398)

Versche Zalm,
Prima

O

O_A.

in Luxe Bussen.

Heer, 85 jaar, nooit gehuwd
Eengeweest,
huize, mod.
van

Polikllniei
Taiitalleiicsife
Ceintuurbaan 356 hoek

Qualiteit.

Middenmooten p. 5 ons f 1.50.
Versche Heilbot p 5 ons f 0.50.
Telepheonn. 166. A.

Sarphatipark.

n.G.BUÖCOI ANN, Arts,
Spreekuren:
(Wf
's morgens half 9—half 1L

Geldersche Kade lOC. Amsterdam.
Terzending naar alle plaatsen.

Nieuw Malthusianisme.
VillaAPELDOOBJf.
„INGEBORG", Mevr.HOOGERHEUDE,
Verhikunï-

8.-Amatell92.Dag.oons.l-3 's«T.B -10.

Herstellingsoord voor Bloedarmoede, Malaria en Zenuwzwakken.
(1512)
Zusters
COJRNELIE VAN/LEEUWEN
JFRJUBDA VOS.

i

Keizersgracht

Spraaklijders
(926)

HaarlemsÉe

Amsterdam:

Zomervacantie van 13 Juli
tot 3 Sept.

Inschrijving van Leerlingen
liefst voor 13 Juli a.s.
Prospectus aan te vragen.

(471 K

worden spoedig gentttn door A. 3VEKHEUL, Hoofd eener schooli
OJL AehtorburgwallSl,Amsterdam.

Instituut369,Lubbers,
"

Paarüenlotu 1

Trekking 29 Juli a.s.
11 Loten ’lO 50Per Lot
Fr. op ontv. Postwissel by 8. BEKTRAM, Gr. Houtstraat 12. HaarlemWinnende Nos. ontvangen berioht
(1523)
van winst.

REIZIGER GEDISTILLEERD.

GEVRAAGD ecu geroutineerd REIZIGER, tegen genot van sal»'
ris, reiskosten en provisie. Zonder uiutekonde referenties en bewijze"
van vroeger suooea onnoodig zioh aan te melden. Brieven franco, let
1 H E, Algem. Advert-Bureau NIJGH & VAN DITMAB, Amsterdam.

RÏJW I E L E N.

Het goedkoopste en oudste adres voor le kl. HeerenDames-Rijwielen, geheel nieuw, v«n at' / 60.—.
A. J. R. JKEMPE, Hemonystraat 70.

e°

TEN CATE Mzn.7Henplo (0.) I
WEVERIJ Van DAMAST, LffIHEN enKATOEHEH GOEDEBJEH. 1
—
— 1

IH.

Bekroond te Amsterdam 1883 en 1895.
Damast-Pellentafelgoed, Handdoeken, Thee-, ülas- en Stofdoeken, Linnen, Grasiinnen, Gebleekt en Ongebl. _K_atoen,etc. I
Op aanvraag worden Stalen franco teegetonden.
ifV' Bovenstaande firma vraagt AGENTESSEN die B
bij gegoede families relatiën bebben.
(1521) lp

Samarang-Joana

vao

Stoomtram-Maatsrf

UITGIFTE

Vljföoiirierfl Olpliën, leder a Mai Mn eooiaaai
deel uitmakende van de

4 pCt. Leening van 1901 groot f 3.000,000.
De INSCHRIJVING op bovenbedoelde vijfhonderd 4 pCt. Obligatiën is opengesteld op

DINSDAG 16 JULI a.s.

(9914)

Bloedarmoede, Bleekzucht.
gefabriceerd van Melkzuur

18

Ka hoogstens 15 lessen
fraai, loopend Schrift,
G. J. C. v. d. NIEUWENHUIZEN,
Leeraar in 't Schoonschriiven M. 0„
Haarlemmerstraat 137. (640)

A. RESINK, Ingenieur,
Haarlem, Damstraat 25.

gar.

winstgevende

Zilverzaak, 25 jaar bestaande, in
Zeeland, wordt ter meerdere uitbreiding, die hoog noodig is,
lemand gevraagd, die uitstekend het Horlogemakersen Goudsmidsvak verstaat, om
als Compagnon te worden opge-

’

tegen

10 en flinke

rente, op een netten Inboedel.

AUG. F. W. YOffl

wordt
voor 8 Dames
Er
3 Slaapkamers en 1 Zitkamer, le étage of klein pied, en

om,

adres zal worden acht geslagen.
Br. fr., lett. L V 445, N. v. d. D.

Baarn of Hilversum.

van nette
liefst Hotelhouderszoon. Franoo brieven aan
bovengenoemd adres.

Ernstig gemeend.
26-jarige jonge Dame,
deftige

HUWELIJK.
Een
uiterlgk, van

Een Wed., uit den beseh. stand,
zoekt een net, fatsoenlijkPERbiedt Inwoning aan, voor
gesohikt om de cliënten Leerlingen, die te Amersfoort de
in de provincie to bezoeken, tegen scholen bezoeken, tegen bill. verg. zeer mooi gelei», te Amersfoort. Te
vergoeding van aalaria, provisie, De beste inf. kunnende overleggen. bevr. te Amsterd. bij Th. A. KINT,
reia- en verblijfkosten.
Pr. Br, lett. E O 439, N. v. d. D. Weesperzgde 97, en te Amersfoort
bg HERM. KRO EZ, Arohiteot.
zgn
Uitetekencle referentiën
vereiachten.
Br. fr., lett. JF M 871, JLV. v. d. D.
Gevraagd voor een hulpbehoeDe Heer
vend Heer, voor onbepaalden tgd,
Pension BüCKMANN, te Zandliefderijke opname en verplevoort, vraagt direot een
ging in een net burgergezin, Br.
is heden, 9 Juli 1901, als
met opgave van prgs, onder
Dag.
lett. E L 370, Nieuws v. d.
DIRECTEUR der

Jongste Mfle ie Geieue,

(956)

VRA.A.G PRIJSCOURANT.

""brandkast.

genegen

Moeder
MABEETJE VAN BIET,
geb. STEENKUJUL.
betuigen wg onzen hartelgken dank'
J. VAN BIET.
A. Tt TOOBENBUEG.
Amaterdam, 9 Jnli 1901.

Californische Wijnen.

(8031)

de vele bewgzen van deeljonge DAME zoekt pl.
Voor
neming, ontvangen
het Besoh.
ook
ala Ass. of
overlgden van onze geliefde Echtmede naar het buitenland te gaan.
genoote evn

Singel

\\ NBRAAK]|
JVERZEKEHING
/^MSTERDAH/\

bg

11 JULI

van des voormiddags tien tot des namiddags vier uur:
te '«Gravenhage tenKant. der VENNOOTSCHAP:
„ Amsterdam „ „ van de AMSTERDAMSOHEBAN#'
„ „ „ „ Heeren JOLLES & Co. T
„
H. OVENS &ZONJEtf
„ „ „ „ „ WERTHEIM &

„

Botterdam

„ „

GOMPERT^
, „ „ WURPBAIN
& ZOOW
„ „ „ A.VAN HOBOKEN & Co-

op deu voei eu de voorwaarden v-in het door de MaatsohapP»
uitgegeven Prospectus dd. 9 Juli 1901.
Prospectussen en Inschrijringsbiljetten zijn bij borenge'
noemde Kantoren verkrggbaar.
De storting geschiedt op 31 Jnli 190JL.
's-Gravenhage, 9 Juli 1901.
(1514)
Wegens plaatsgebrek zijn wij genoodzaakt vele
tentiën tot een volgend nummer uit te stellen.
Boek eu KanuWrukkerij vyhüOKLOFfZIiN—HSUKÜItenVAN

Adve*".

SAN'-T^

