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waarschuwing
van den Voorzitter
Bant zij de
da. hij heden, om de behandeling der begrooting
mn financiën rum- 1893 ten einde te brengen,
de to half twee aangevangen zitting des noodig
z.,n rekken tot 5 of half
uur, werd er z»soveel
ag op een zelfs
afliep.
ongewoon vroeg var — '1 uur precies
zoodanige
spoed
en
intusschen
een
grooto
Dat
zelfbeperking bij de debatten noodig zijn, wil
■'-: Kamer aanstaanden Vrijdag met haar werk
■e-.-eed komen, zal iedereen toegeven. En dit_ te
meer, nu dc agenda heden mot een aantal kleine
/.■iken is aangevuld, die, nu ja, niet veel, maar
toch altijd eenigen tijd in beslag nemen. Er
is nl. besloten om Donderdagmorgen voor do
verdere Hoofdstukken der Sfcaatsbegrootiug af
':e doen dc begrootingen van de Landsdrukkerij,
.iot pensioenfonds, het domeinfonds.. de wijzigingen der begroetingen van oorlog voor 1892,
pau waterstaat voor 1891, van Suriname voor
de onteigening voor den spoorweg SittardHerzogenrath, do voorziening in 't Ind. kastekort en dc wcrkeloosheids-interpellatie van den
'leer Tydens. En misschien komt er nog wel 't
jen of ander spoedstukje bij.
Het kan dus gean kwaad dat de Kamer telkens
sn telkens het verzoek ontvangt: s. v. p. wat
kort, heeren!
De Minister van Financiën verstaat die kunst;
dat bewees hij heden bij zijn beantwoording
van de verschillende sprekers over Hoofdstuk
VII B.
Wij stippen liet belangrijkste uit 's Ministers
rede 'hier aan. De Minister beeft liet plan door
een partieelc wijziging der wet op het personeel
te gemoèfc te komen aan den drnk, dien deze
belasting naast de vermogens- eu bedrijfsbelasting veroorzaken zou; een partieele wijziging,

—

FEUILLETON.

De Vrouw van den President.
"

_Tu, dat kan goed worden/ dacht ik bij
mijzelf. Itaffs krankzinnige voornemens, die
ik eens met goed gevolg, en naar ik hoopte
voor altijd, bestreden had, schenen teruggekeerd te zijn. Wanneer ziju zwakte hum
geen rust gebood, stortte hij morgen, of misschien reeds heden, zichzelf en haar in het

—

Daarop
on .yenzoo op de repliekjes van de
heeren De Meijier, Van Alphen, Van Velzen en A.
van Dedem
bleef de Minister het antwoord
schuldig. Do sprekers die nog niet overtuigd
waren konden daardoor dc satisfactie smaken
van dea indruk alsof zij den Heer Pierson hebben

subsidie aan de omstandigheden te toetsen,
volkomen gerechtvaardigd, hier van de beginselen vau scheiding vau Kerk en Staat af
te wijken.
De Minisier verklaarde zich tegen dat amendement. Er was, ten aanzien van de verhouding
ontwapend.
tusschen Kerk en Staat, een modus vivendi in
bet algemeen debat hadden bij enkelo 1880 tot stand gekomen: bij elke nieuwe aanondetdeelen der begrooting korte gedachtenvraag zou men op debijzondere omstandigheden
Staatszorg.
.lngen plaats.
letten. Welnu, bij eon vorige aanvraag, voor
De hooge kosten der invoering van de vermoDo Heer Van, Gijn wees op de slordige afwereen R. Kath. geestelijke in de Limburgsche gegensbelasting gaf de Minister tot zekere hoogte king van onze munt, speciaal van onze nieuwe meente Amerika, uit kolonisatie ontstaan, watoe, al erkende hij niet dat hij 't grootscheeps
ns; dio men zelfs niet behoorlijk kan opren die omstandigheden aanwezig hier niet;
aanlegde. Maar de wet moet goed uitgevoerd str»pel»;n. De Minister vond de klacht overdreven, hij waarschuwde daarom tegen 't verlaten van
wordeu, en daarom zullen de groote gemeenten maar erkende dat muntstukken, met oen randden normalen weg. Maar volgens de heeren
iv verschillen Ie afdeelingen worden gesplitst: schrift of daarin of in den beeldenaar steeds iets Huber en De Ka,der waren de buitengewone omAmsterdam zelf in divisicn, elk onder een inte wenschen overlaten. Intusschen beloofde luj
standigheden wèl aanwezig : uo bijzondere nood
specteur. Afschaffing van de directeuren zou bij een volgende gelegenheid betere werktuigen die in de Bildt-gemeeuten heerschte de voor
weinig besparing, maar tevens te veel arbeid aau de munt te doen aanschaffen.
100 jaren begane font der overheid, die de Staat
vroeg de Heer VanDelden heeft verplicht was to herstellen,
aan do inspecteurs geven ook de opheffing van
Waarom
dat waren de j
sommige kleine kantoren scheen nu juist ongede rlogeering zilver aangekocht om nieuwe pasbijzondere omstandigheden.
raden
misschien later. Onuoodige uitgaven munt te doen slaan, waar wij zooveel rijksdaalDe heeren Van Mouten en Donner ontkenden
zou de Minister zeker vermijden.
ders hebben dio daarvoor waren te bezigen ? het nochtans; wilde men do hier aanwezigei
Praematuur achtte de Heer Pierson thans te Omdat het goedkooper is, zei de Minister, nieuw omstandigheden als buitengewoon aannemen,
spreken over hetgeen bij niet-gelijktijdige invoeziivor te koopen dan het gemunte om te dan zette men voor tallooz»? gemeenten, die in
ring van de vermogens- en bedrijfsbelastingen
en, althans zoolang wij niet te veel nood verkeerden en vacaturen hadden, jaren
aalders hebben. Maar als zich dat lang reeds, de deur weder open. De synode, die
zou moeten geschieden. Hij zou toch alles aanwenden om het wèl tot gelijktijdige invoering geval ook al voordeed dan nog zou men den ’50.000 kon besteden voor een eigen lokaal,.
te brengen en hij zou daarbij naar gemeen overaanbevolen weg er niet mee kunnen opgaan, moest dan ook hier maar helpen, — zei de Heer.
leg streven.
daar do wet voorschrijft hoe dan gehandeld moet Donner; en er was geen zekerheid van een.
Daar de Minister onlangs van belanghebbenden worden. De Heer Van Deldan liet den Min. 't alterurn tantum. Waa vroeger door de Statefli
een verzoek ontving om de wet op den waarborg laatste woord, maar onder verzekering dat hij
van Friesland onrecht gedaan, dan moesten die
van gouden en zilveren werken niet te wijzigen, in 't minst niet overtuigd was.
Staten, ook na 100 jaren, daarvoor wordeu aanwas hij geheel van zijn aarzeling op dat punt
De Heer Van Alphen drong nogmaals aan op gesproken, en niet het Rijk.
genezen. Alleen in de toepassing konden eenige Jo aanstelling van tijdelijk personeel bij do
vroeg de Heer Tlnhcr"
Had de Heer Donner
veranderingen wenschelijk zijn, en die wilde bij registratie voor de invoering der vermogensbebij het geval van Amerika ijok gevraagd of
nog wel overwegen.
lasting. De Minister hernam dat dit niet mogeer geld te vinden was bij anderenF Ên de iSoulijk was, maar verzekerde nog eens dat hij 't vereine Staten van 1796 waren overgegaan in:
Een pant van overweging maakte ook de be;
zoldiging der ontvangers-klerken bij hem uit; zuinig zou aanleggen.
het Staatsbestuur, niet in dat der provincie.
maar hen te verheffen tot Riiksklerken stond
Twee amendementen kwamen eindelijk ter
De heereu A. van Dedem en Oppedijk hadden,
ook in verband met de regeling der verantwoorsprake.
nog een ander bezwaar. Huns inziens moest de
delijkheid vau de ontvangers.
Ten eersto dat van de commissie van rapp. Kamer, tot controleeren geroepen, niet moeDe muuteoni'orentie. Was de Minister te ver om de ’2400, uitgetrokken voor bezoldiging regeeren en dus geen nieuwe posten op de
gegaan of niet ver genoeg? Hij meende den van de vier leden der commissio vau deskundibegrooting brengen. En het onderhoud van de
gulden middelweg te hebben bewandeld, al sprak gen voor het onderzoek van suiker, tot ’4OO Vecht ? vroeg de Heer Lieftinóh lakoniek. O, dat
hij van „Nederland" en niet van de Regeering,
to brengen. De Heer Hintzen vond dat was een beginsel van onderhoudsplicht, geen beals bereid om toe te treden tot een bi-metallieke
te veel was tot belooning van de geringe grootingsciji'er ! antwoordde de Heer Van Dedem.
unie. Hij had daaraan drie voorwaarden verbondiensten die deze heeren nog bewezen, en dat
Nadat de Heer Schepel namens de commissie
den — o. a. dat het ons niets kosten zou door met f4OO voor de geheelé commissie, als prevan rapporteurs had verklaard, dat de meerderverhouding van goud en zilver te laten
'-g'i'd, de kosten konden worden bestreheid i
aendemcnt was gekant, werd dat
zooais die bij ous is on dat Engeland zon meaa,« endoorden
de Minister' -tttkonifc niot dat ’OOO prr IM
door den Hoe»
te veel was, maar
't was nu eenmaal zoo on Minister bestreden do eerste zei, dat het j
ga.'.u, wat wel niet denkbaar was. Maar ais 't
gebeurde
wie zou er dan nog togen zijn ? In de voor 2 jaren aangestelde deskundigen moesvan Amerika geheel anders was die post werd
elk geval het bi-metaliisme aau te nemen zou ten niet op eenmaal van die inkomst worden ook na onderzoek door de Begeering aange-:
ous i-O miUioen kosteii dat durfde de Minister beroofd. Beu volgend jaar zon oen andere regevraagd. Hier kon de .Kamer niot beslissen "jolling worden voorgesteld. Nu, de Heer Ilintzen de Heer Van Dedem had dit gezegd zij was
niet aan.
Met beslistheid bleefde Minister voor de theorie begreep dat de Min. iv deze moeilijk anders kon niet voldoende op de hoogte. De Minister herhandelen; doch juist daarom moest de Kamer
van den vrijen handel partij kiezen, omdat hij
haalde, dat 't Staatsbelang bij Amerika had genog niet kan inzien dat beschermende rechten het doen.
golden; hier was hefc een zuiver kerkelijk belang
her, juiste middel tot werkverschaffing, in het
Bn
het amend. werd met algemeene stemen men zou daardoor op 't aangenomen beginsel
belang van handel, nijverheid en landbouw men aangenomen. Gelukkig had de Minister de terugkomen.
beslissing aan de Kamer overgelaten. Anders
waren. Bewees men hem dit, nu dau wilde hij
De Heer De Kanter hield vol, dat hier wel:
ziju beginselen wel over boord werpen eerder ware .échec al te erg geweest!
degelijk oeconomische toestanden tot afwijking
echter niet.
Van meer béteekenis was het tweede amend., grond gaven en met den Heer Schaepman
De Minister was ongeneigd uo wet op den dat van den Heer De Kanter, om voor drie predimankte hij 't amendement los van het eigenlijk
aeeiju3 van het binnenlandsch gedistilleerd te kanten in de Friesche Biidt-gcmcente 1800 op beginsel der scheiding van Kerk en Staat.
herzien. Waarom ? Omdat de branders in Limburg de bogi-ooting (afd. eeredienst) te brengen: ’6OO
Zijn warmo verdediging baatte, niet.
bezwaar hadden tegen het verscherpt toezicht, dat voor elk, mits de kerkelijke gemeenten of andeMet 47 tegen 37 stemmen werd het amende«<
ingesteld werd naar aanleiding van het in somren er ovenzooveel bijvoegen en eerst in de ment verworpen.
mige streken, bij de branderijen, sterk verminvacatures zij voorzien.
Overigens leverde 't geheelé Hoofdstuk niet-'
Iv een adres van de Synode der Ned. Herv. meer op. Het werd, op een eindcijfer vam
derd verbruik. Meu verlangde nu verhooging
van den trek daarvoor in do plaats. De Minister berk was de zaak uiteengezet. De drie bedoelde /19,129,493.0U/o, zonder stemming aangenomen.
gemeenten verkeeren in diepe armoe en hebben
zag er geen enkelen grond voor.
Morgen te 11 uur: aanvulling der vestingbeTerecht vatte de Heer ds Bxs dit op als een geen geestelijken bijstand. En dat alleen
stelling van Amsterdam
de grootiug
daarna»
beschuldiging van smokkolarij, maar hij kwam Heer lluher zette het nog eens nader uiteen
Oorlog,
ook in parlementairen zin, zegt men.
omdat de Staten van Friesland 100 jaren geleer tegen op en beweerde dat het binnensmok-wW-lAAiWvvw»-—kelen van vreemd gedistilleerd, door gebrek aan den als souvereine macht een regeling hebbende
DoKoningi n-E egentes heeftZaterdaj»
toezicht op de grenzen, de draukwet en het getroffen nopens deze aangelegenheid, een contoenemend bief verbruik oorzaken waren vanden tract hadden gemaakt, waaraan thans door den jl. in plechtig gehoor ontvangen den Heer Takahira,
achteruitgang in de consumtie-cijïers in de rechter bindende kracht wordt ontzegd! Onder ter overhaadigïng van zijne geloofsbrieven als
branderijen zijn
die omstandigheden achtte spr. het, na het in Minister-resident van den Keizer "in Japan bij het
plaatsen van Limburg
elders niet.
1830 genomen besluit om elk nieuw kerkelijk Nederlandsche Hof.
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,/Ddïi heb ik hier verder niets meer te
doen,'7 zeide ik, met een buiging.
n Ju, toch wel \" zeide zij.
„Wat dan ?"
„Gij moet bern gaan balen/
ik ?"
„Ik
«Ja,
alleen wanneer gij, die kunt
gij

— —

Naar het Duitsch van HERMAN SUDERMANN.

25)

opdat daarvoor in 't werkplan der Regeering
geen wijziging behoeft te komen.
Over de pensionneering der ondcrwljzersweduwen en weezen zou cle Minister in overleg
treden meb zijn ambtgenoot voor Binnenl.
Zaken; men moest eeliter in liet oog kouden,
dat liet hier niet alleen een phiianthropische
quaestie geldt, maar ook een belangrijke nitbreiding aan de toepassing van het beginsel van

zwijgen, hem zegt, dat ik hem hier, in
deze kamer verwacht, wordt vermeden, dat
het publiek ook maar iets van dit geval
vermoedt, en het geheim wordt bewaard."
Zij had gelijk. Om ten minste nog een
schemer van hoop te hebben, moest ik ook
dit offer brengen.
Zij groep mij bij den arm. „Ga nu, haast
u." Ik luisterde; het gezang, waarvan eenige
tonen gedempt tot ons doorgeklonken hadden,
had opgehouden: ilc vernam alleen een dof
geluid. Het publiek verliet ongetwijfeld de

Ik liep ijlings naar de zaal, niettegenstaande
ik nog in het costuum was, waarin ik gespeeld had. Het publiek, dat juist de zaal verliet, wees lachend naar mij.
Ik lette er niet op.
v Adolf \" riep de stem van mijn vader
achter mij.
-Dadelijk
riep ik, zonder
dadelijk l"
om te kijken: ,/de president
waar zit hij
waar is hij gebleven ?■''
//Waar is de presideut?" vroeg ik aan esn
paar collega's.
»Hij heeft juist de zaal verlaten/ antwoord-

—

—

—

—■

Misschien ' was __ijn stem door den storm
onhoorbaar gemaakt. Daar klonk uit het rijtuig een kreet, een dameshand in een lichten handschoen wees naar mij, ik zag het
fonkelen vau een briljant, hij keerde zich onen deinsde aohteruit, alsof hij door een adder
gebeten was.
nu
nu weel
mijnheer
„Zoo
ik. . ." stotterde hij.
„Ik vraag u om vergiffenis, mijnheer,*
«ik was niet voornemens u te
zeide ik,
maar ik ben door uw vrouw gestoren,
dat wil zeggen: ik vond u niel
zonden
en
in de zaal
snelde u na —om u te zeg»
gen, dat uw vrouw u wenseht_[te spreken»,
oogenblikkelijk wenscht te spreken."
„Zeg aan mijn vrouw, dat ik geen tijd

—

—

—

—— —

den zij lachend.
In de voorportalen, in de kleedkamer
nergens was een spoor van hem te ontdekken. Ik snelde naar buiten, verhit als ik
was, zonder hoed en in mijn dunne kleediug. heb."
verderf.
„Collega, waar is de president ?"
-"/Ik moet bij mijn verzoek blijven
ibf
//Heb toch medelijden met uzelve [« smeekte
ik, ff laat dien kinderachtigen trots varen en ga zaal.
vHij ging zooeven voorbij en verdween om moet
den hoek van die straat."
wat gij van bern verlangt
«Wacht uw echtgenoot op u ?// vroeg ik.
-Uw verzoek? Ik denk, dat mijn, vrou-vt
naar huis
Ik
dien
neen;
Op
de toestemming om naar uw vader te gaan
moest
anders
een
draf
daarheen.
hoek
verzoekt
eu niet gij
Adieu!"
hij
ergens
op
„Neen
kwam een klein, donker zijstraatje in de
„Mijnheer, het is in uw eigen belang; i^
zal hij u ook daar verleenen, wanneer gij wezen," zeide zij.
het ernstig eischt."
»En hij laat u alleen naar huis rijden? helverlichte hoofdstraat uit.
heb reden om te veronderstellen —; dat —*
Ik keek langs de zwarte rijen huizen, dat er een ongeluk gebeurt."
Zij klemde de tanden op elkander enzweog. Wie kan hem verhinderen ?
ik nam al
Ik smeekte nog dringender
„O, weel ik dan bij welke vrouw hij heden die slechts hier en daar door een klein olieHij schrikte. „Verklaar u duidelijker, mijnt
baat
zwak
verlicht
werden.
lampje
Daar, waar de heer!"
mijn welsprekendheid te
tevergeefs. avond is?//
zeer
zeer overwas
Zij zweeg. Valscho schaamte verbood mij
„Mevrouw
Vol , afschuw richtte ik het hoofd op. Ben meeste duisternis heorschte, ontdekte ik den
u te _o_«
omtrek
gesloten
mij
opdroeg
om
Dus
van
een
speelde
lachje
rijtuig,
op
spannen
zij
over mijzelf te spreken; ik wilde niet lahaar
dat
toen
lippen.
bitter
schijnen. Wanneer zij uit ziehzelve niet ook dat nog! Wat moest dat arme schepsel
zij verklaarde op u te zullen wachten
iemand scheen te wachten. Ik snelde er op ken
toe en zag voor het portier een mau staan, die
in elk geval."
voelde, dat zij mij ongelukkig maakte, zou al niet verduren!
ik verzoek
haar «jf
dat zijn heden alles kleinigheden,* tegen iemand in hetrijtuig sprak. Hij was het.
jawel
zij mijn klachten toch niet begrijpen.
„Nu
;/Maar
_
;,aarzel
langer.*
.Mij_.hee_ l" rieD ik. doch hü hoorde mij niet. daarom —*
Arme Hélène'
zeide zii.
toch niet
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HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG
Bü -on. bea 1. ia goedgekeurd,dat aan inwilligen; het zal op een andere wijze daa
H. D. Terwee, burgemeester der gem. Oegstgeest, op door keienkloppen iv de werkloosheid trachten
z\j_ verzoek, met 1 Januari a. s., eervol ontslag is te voorzieneen penverleend als secretaris dier gemeente
De herbergier K. N., te Haul e r w ij k
Vries,
A.
de
weduwe
sioen van
100 verleend aan
wegens majesteitsschennis Zondagmorgen ge.
is
van denbrugwaehter aan het Noordhollandsch kanaal
vankelijk naar Heerenveen overgebracht. Hij had
te West-Graftdijk, J. Scheepbouwer.
in eene toespraak in zijne herbergbeleedigende
Verkorte Balans der Nederlandsohe uitdrukkingen ten opzichte van de Koningin
gebruikt, op grond waarvan de aanwezige poli17 Deo.
Bank, op
10 Dec.

—

’

21 DEOEMBIU. 1892. lo BLAD

worden een wekelijksche contributie vau 20 cent
voor het zieken- eu 6 cent voor het weduwonfonds.
Zij dio boven de 40 jaar zijn betalen 12 cent voor
de deelneming in dit fonds. Beneden de 40 jaar kan
men voor 18 cent per week lid worden van al de

fondsen, boven dien leeftijd voor 24 ceut. In de
eerste i jaren zal een zieke slechts gedurende drie
maanden ondersteuning krijgen en eon weduwe éen
uitkeering in eens van ’4O. Na die 4 jaren krijgen
de zieken
teringlijders uitgezonderd, voor wie

—

41,503,701.29% tie proces-verbaal opmaakte.
„f 21,080,835.04
afzonderlijke bepalingen zullen gemaakt wordon
„ 40,030,932.80
Te Oss heeft dezer dagenop de ’5 per week zoo lang de ziekte duurt, terwijl de
„
„
openbare sciiqol een leerling van tien jaar een weduwen wekelijks een zelfde uitkeering krijgen.
Voorschottena/h Rijk,,
„ 23,803,690.— „„ 23,811,350.—
Munt: Goud . .
zijner mede-scholieren in de zijde gestoken, waarDe penningmeester (een werkman) zal elke drie
85,067,824.24
Zilver enz.. „ 84,589,820.38
door deze ernstig verwond werd. De marechausmaanden rekening en verantwoording van zijn beheer
„ 14,232,291.22 „ 14,232,291.22 see
heeft den dader in verzekerde bewaring doen.
Zilver „
»
genomen.
8,823.892.53%,,
Belegd Reservefonds „
8,823,892.53%
Des winter 3 zullen samenkomsten plaats hebben,
Geb.enmeub. derß. „ 519,000.— „ 519,000.—
waarop onderwerpen uit de vaderlandsche- of kerkgeleden
Kort
is
"Wemeldinge
bij
te
Diverse rekeningen „ 2,902,393.91%,, 3,318,333.18% de invaart van het kanaal door Zuid-Beveland geschiedenis of de letterkunde zullen behandeld of
Disconto-Rekening
’42,416,292.18
Papier o-.Buitenland,", 21,795,111.01
Beleeniug-Bekening
39,955,491.04

Kapitaal.

. .. ..

Reservefonds

’239,037,982.28 /238,388,225.31%

„ 20,ÖÖ^ÓÖ~^"
5,010,013.94 „ 5,010,043.91
„ 192,821,640.— „ 192,886,690.—

’

’

20,000,000.—

Bankb. in omloop
656,565.27%,,
444,029.45%
Bankas. in omloop
Eekening-C. saldo's,, 18,441,969.48%„ 17,892,480.36
2,151,381.50
Diverse rekeningen,,

„

’239,037,982 23
''238,383,225.31%
Beschikbaar metaalsaldo ’38,598,554.13.
Het saldo van 'sEij k s schatkist op
ïen 17den dezer bedroeg: bij de Nederlandsche
.ank
15,415,788.29% en bij de betaalmeesters
17,140,567.01.
f 1,721,778.71%. Te zamen

’

’

Bü Min.beschikking zijn voor hetjaar
1893 benoemd tot secretaris bij den Geneeskundigen
Raad voor :
Limburg en Oostelijk Noord-Brabant, Dr. M. J.
Zeeland en Weste 's-Hertogenbosch
telijk Noord-Brabant, J. Berdenis van Berlekom
arts, te Middelburg
Gelderland en Utrecht, Dr.
Arnhem;
Zuid-Holland, Dr. A
te
Voogt,
G.
de
J.
0. H. Teilegen, te 's Gravenhage
Noord-Holland
Dr. A. H. I».
te Amsterdam;
Friesland en
Sroningen, Dr. Ch. H. AU Cohen, te Groningen;
Overijsel en Drente, Dr. S. P. Eros, te Zwolle.

— —

—

—

—

—

Tot leden van het bestuur van den
polder Beetskoog zijn benoemd de heeren C. Obbels
en D. Knip.
Tot hoofd-ingeland van den polder Mijzon is bete Schermerhom.
noemd de Heer A.
Tot hoofd-ingeland van dien polder is ook benoemd
de Heer J. Koppes, te Ursein.
Tot hoofd-ingeland van het hoogheemraadschap
Waterland is benoemd de Heer G. da Ridder
te Oostzaan.
Tot heemraad van den polder Katwoude is herbenoemd de Heer B. Lammes.
Tot adsistent aan het RijksLandbouwproefstation te Groningen, is met 1 Januari a.s.
benoemd J. A. vau Beuningen van Helsdingen Dzn.,
'"hans tijdelijk adsistent.
De directie van het post- en telegraafkantoor te Zalt-Bommel 13 vacant: daaraan is
2200, benevens het
verbonden eene jaarwedde van
fenot van vrije woning.
Sollicitatiën moeten voor 1 Januari 1893 zijn ingediend bij het Departement van Waterstaat, Handel
ïn Nijverheid, te 's Gravenhage.
Volgens bij den Minister van Binnen,
landsche Zaken ingekomen ambtsbericht zijn, in de
rorige week als aan Aziatische cholera overleden

’

aangegeven :

In Zuid-Holland: te Alphen 1 persoon, te Hazerstvoude 1 persoon.
De opgave van de week van 4—lo December j.l.
moet alsnog, blijkens nader ingekomen ambtsbericht,
langevuld worden met éen overledene te Nieuwerkerk a.d IJsel (Z.-H.)

en

Leger.
Marine
Ingevolge Kon. besl. »an 13 December
jl. zal, mot ingang van 1 Januari a.s., bii aanueming
van jongens in den zeedienst de premie van / 30

niet meer worden uitbetaald.

Te Oud-Beierlahd hebben een aantal gegoede ingezetenen bij den Raad dier go
nieente een adres ingediend, om, nu er zooveel
arbeiders zonder werk zijn, ran gemeentewege
over te gaan tot het dempen van eenige slooten
<m het verbeteren van de haven.
De keienkloppers te Nieuwolda
Kir.) hebben zioh voor den tweeden keer bij het
Gemeentebestuur vervoegd om loonsverhooging.
Den eersten keer was dit toegestaan, doch. thans
meende liet bestuur dat verzoek niet te moeten

Met geweld moeat hij die woorden uit de
keel halen.
„Dat wil zeggen: in het hotel op u te
wachten." Hij kromp ineen bij die laatste
Woorden.

„Ga heen, ik zal, kooien." Kort en snijdend
werd dit gezegd.
Langzaam keerde ik terug, bevend van
koude en overspanning. Een paar seconden
later hoorde ik het rijtuig wegrijden en den
president achter mij loopen. Zwijgend traden
Wij het gebouw binnen; op de gang bleef ik
Voor de deur staan en keek hem voor den
eersten keer aan.
Zijne smalle lippen waren ook nu nog tot
een hoffelijk lachje vertrokken, maar in de
bleeke, trotscho gelaatstrekken lag een uitdrukking van wilde, vreesolijke woede.
„Wees aoo goed hier binnen te treden,
mijnheer," zeide ik, met een buiging.
Hij bedankte mij en kon het zelfs over
ïich verkrijgen mij de hand te drukken, terwijl mij te gelijk een dreigende blik uit zijn
oogen trof. Ik moet bekennen, dat, toen de
deur achter hem gesloten was, ik voor een
oogenblik in de verzoeking kwam mijn oor
aan het sleutelgat te leggen, maar ik schaamde mij dadelijk over deze onedele opwelling
en verwijderde mij.
In de kleedkamer ontdead ik mij van het
bonte pak, dat ik nog steeds aanhad; toen ik
het blanketsel van mün gelaat gewasseken

ean zinkwerk naar beneden gelaten. Dit wordt
evenwel onvoldoende geacht om den invloed van
den stroom bij dat deel der zeewering genoegzaam onschadelijk te maken. Daarom zal men
aanstaanden Woensdag en Zaterdag andermaal
zinkeu.

OfficieeleKennisgeving

Verjaring van renten ten laste der Gemeente.
en
W. herinneron deu belanghebbenden, dat in
B.
den loop van het jaar 1893 zullen verjaard zijn alle
renten ten laste van de gemeentekas, in den loop
van hot jaar 1888 verschenen, en zulks wel op de
vervaldagen, inde daarvoor uitgereikterentebewtjzen
uitgedrukt.

Mitsdien zal er op of na gemelde datums geene
betaling van die reuten meer geschieden en zullen
de coupons, voor die renten afgegeven, niet meer bg
betalingen, aan de gemeentekas te doen, aangenomen
worden.

Inlevering van rekeningen ten laste der Gemeente,
B. en W. noodigen de belanghebbendenuit, hunue
rekeningen ten laste van deze
wegens in
het jaar 18S2 gedane leverantiè'u, zoowel aan de Pu-

blieke Werken, als ten behoeve der verdere gemeente-adininistratiën of uit welken anderen hoofde

zulks ook zoude mogen zijn, vóór of uiterlijk op den
lödon Januari 1893, in duplo, in te leveren.
Personeele Belasting.
De Burgemeester brengt ter kennis, dathij van den
Controleur der Directe Belastingen in de 3e afdeeling
heeft ontvangen twee suppletoire kohieren van de
Personeele Belasting (le kantoor), over het dienstjaar
welke op den 14den dezer executoir
verklaard en op heden aan den daarbij betrokken
Ontvanger verzoudou zijn.
Burgerlijke Stand en BunHwezen.
B. en W. breugen ter kennis, dat de bureaux van
den Burgerlijken Stand en die der Bnurtsecretarissen
op Maandag 2ö December e.k. (lea Kerstdag) zullen
geopend ziin als volgt: die vau den Burgerlijken
Stand van 12—-1 uur 's namiddags, dio der Buurtseeretarissen van 9—ll uur 's voormiddags.
De gemiddelde lichtsterkte van het gas der Imp.
Cont. Gas-Assoeiation bedroeg in de week van 11—17
Dec. 16 kaarsen.

Gisteravond is hior ter stede e«n
„Christelijke Werkmansbond" opgericht, bestaande
uit leden van de Nederl. Hervormde gemeente.
Hiertoe was eene vergadering uitgeschreven voor
leden van de Ned. Herv. Kerk, welke was belegd
door de werklieden H. Barends, C. Bebelaar, P. de
Boer, A. Koos van Bremen, P. van der Plaat, C.
H. Trip en J. Vastenhoud, met een
Quiel, C.
commissie van bijstand, bestaande uit de heeren C.
ds. H. V. Hogerzeil, Dr. J. W. van Lenuep,
Mr. J. Luden, Prof. P. 3. Muller, J. Muller, Prof.
P. D. Chantepie de la Saussaye, Dr. J. Th. de Visser, Ds. A. Voorhoeve en Dr. G. J. Vos Azn.
De groote zaal van het gebouw der Maatschappij
voor den Werkenden Stand was geheel gevuld, velen
moesten zich met staanplaatsen behelpen.
Nadat de vergadering door D3. Vos met bijbel"
lezing en gebed geopend was, zette de Heer Dr. _"
Th. de Visser het doel van deu op te richten bond
uiteen. Daaruit bleek dat dit doel was: „I°. de leden
op bepaalden leeftijd te pensionneeren, weduwen van
leden een wekelijksche uitkeoring te verzekeren en
elkander bjj ziekte te steunen 1". de liefde tot het
Evangelie on tot de Ned. ilerv. kerk onder de leden
op verschillende wijzen aa_ te kweeken."
Verder bleek dat de bond leden vaa hun 18e tot
het 55e jaar aanneemt. Zij moeten, om toegelaten te
worden, een attest van een dokt-r overleggen dat zij
gezond zijn en, als reeds gezegd, lid zijn van de Ned.
Herv. kerk.
althans na 4
De wekelijksche uitkeeriug zal
jaren
misschien ’5 bedragen. Er moet betaald

—

—

had, schrikte ik van mijn eigeu doodsbleeke,
verwrongen gelaatstrekken.
Als ia een dröotn vervolgde ik mijn. weg
door de halfduistere feestzaal, door de
volgepropte restauratie-alen, tot in de vestibule.
Daar bleef ik ataan en overlegde bij mijzelf,
wat mij nu te doen stond. Moest ik wachten,
moeat ik trachten de vrouw van den president, indien het noodig wave, ter zijde te
staan? Een oogenblik later moest ik hardop
lachen om dit zonderlinge denkbeeld. Zoo
waren mijn hersens reeds in de war, dat ik
mij verbeeldde haar nader te zijn en meerdere rechten te hebben dan haar eigen echtgenoot. Of zou ik naar Raff gaan en trachten hem nog eens tot rede te brengen?
De stem van mijn vader onttrok mij aan

dit dileinna.
„Jongen, hoe lang wilt gij ons hier nog
laten bevriezen?" riep hij uit, mij op den
schouder kloppend.
Ik verontschuldigde mij, dat ik niat vroeger had kunnen komen. Hélène's bleek gezichtje lachte vriendelijk tegen mij: „Je moet
het je maar niet aantrekken," fluisterde zij.
„Wat ?* riep ik verwonderd uit. "Wist aij
dan reeds... ?
dat je zoo slecht gespeeld habt.'
„Dat
Och hemel, wanneer dat het eenige ge-

—

weest was!
Het was bijna middernacht, toen ik van
innn

ook wel sociale vraagstukken zullen besproken worden. Voorts zullen er gezellige bijeenkomsten zijn,
ook toegankelijk voor de vrouwen en kinderen der

leden.
Nadat nog het woord was gevoerd door den Heer
besloot ds. Voorhoeve do samenkomst meteen
gebed, waarna gelegenheid werd gegeven om zich
als lid te doen inschrijven. Hiervan werd druk gebruik
gemaakt.

Stadsnieuws.

OfficieeleKenisgv.

—

vader on van Hélène voor dien nacht

Verkooping van Huizen.
Op Maandag 19 December 1892 ('s avonds te 6 uren) in
het Verkooplokaal „Frascati."
Nr. 1. Een Winkelhuis en Erve, Prinsengracht 58.
3. P. Leih.
2. Een Huis eu Erve. Slootstraat 4. ’1075
O. G. Bunjes.
3. Een Winkelhuis eu Erve, St. Nicolaasstraat 25.
4250
800, A.
A. Sweuger.
4. Winkelhuis en Erve, le Laurierdwarsstraat 26. ’4OOO ’5O, M. P. H. van Engelen.—
5. Twee Winkeihuizeu en Erven, Enge O. Z. Kapel100, 3. A. Sandaal.
6. Een
steeg 2 en 4. ’3lOO
Winkelhuis en Erve, Binnen Wieringerstraat 2. ’1950
Th. H. van Engelen. 7. Een Pakhuis en Erve,
"„Gerardus", Rechtboonisloot 42. 6000 1000, E. J.
Heijer. — 8. Een Huis en Erve, Binnen Wieringerstraat 22. ’4350
M. J. van Engelen. — 9. Een
Winkelhuis eu Erve, Leidsehekruisstraat 41. Niet geveild. — 10. Een Huis en Erve, Noorderstraat 111.
’7900 f 10, A. J. Bos.
11. Een Winkelhuis en Erve,
'St. Jansstraat 7. ’10,600, O. J. Maks. — 12. Een \Vinkelhuis, Eokin 2 en een Pakhuis, Krornelleboogsteeg,
13. Ecu
opgehouden.
met buune Erven.
Winkelhuis en Erve, Rokin 4.
opgeh. —Combinatie Nr. 12 eu 13 70,000 ’5O, opgeh. — 14. Twee
Woonhuizen eu Erven, ouder éen dak. Westerstraat
40, J. M. Zonre.
181.
600
15. Een Koopmanshuis, Achterhuis en Erven, Binnenkant 14.
’10,500, opgeh. — 18. Een Winkelhuis en Erve, Laurierstraat 121.
4950, A. A. K. Hartman. — 17. Een
Winkelhuis, tweo Achterhuizen en Erven, Oude
Looiersstraat 81/85. f 5650, opgeh.
18. Eon Woonhuis en Erve, Hoedemakersstraat 130 (N.-Amstel).
Uitgesteld tot nadere aankondiging. — 19. Een Win20. Een
kelhuis en Erve, als voren 132. Idem.
Woonhuis en Ervo, als voren 134. Idem.
21. Een
Winkelhuis en Erve, als voren 136. Idem.
22. Een
Erf of Bouwterrein, als voren. Idem
23 Een dito
als voren 140. Idem.
24. Ecu Winkelhuis en Erve,
3150, opgeh.
O. Z. Achterburgwal 15.
25. Een
Huis en Erve, Uüenburgerstraat 41. ’2150, A.L. vau
Blinden.
26. Een Huis en Erve, Verwerstraat S.
27. Een Huis en Erve,
B. A. Schaap.
f 3175
Oude Waal 9. ’4OOO ’3OO, S. Vredenburg. 28. Twee
Huizen en Erven, Batavierstvaat 70 en 72. f 2375, 3.
C. Wie^and.
Brouwer. Comb. Nr. 25/28. ’12,010
29. Een Winkelhuis en Erve, Egelantiersstraat 7.
opgeh.
30. Een Woonhuis eu Erve, Jonkerstraat 91. .’2300
H. H. J. Hogeman.
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Marktnieuws.
Rotterdam, 19 Dec. Koffie. Afgedaan 123 balen
Java Petoeng
699 bn. Petoeng Sewoo en 211
alles Java W.-I. B. ex Soerabaya.
Suiker vast Dec. f!O% geboden.
Tabak. Aangevoerd van Java per Menelaus 193 pn.
125 pn.
8 pn. K, 105 pn.
158 pn. FE/
58 pn.
71 pn,
132 pn.
FE/Samarang, 125 pn.
111 pn. VL/K, 133 pn.
170 pn. MBM, 50 pn. GJ en 7 pn. Blitar.
Palrapitten. Bij inschrijving gegund ca. 60 tons
Liberia, stoomend per Anna Woermann.
Moekrap onveranderd.
Petroleum onveranderd.
Tin stil; Bonka prompt f'55Y koopbaar.
Aardappelen: Geldersche ’1.40 a 1.50, Zeeuwsche
Jammen ’1.50 a 1.70, Blauwe ’1.30 a 1.40, Overniaassche Jammen ’1.70 a 1.90, Pooters ’O.SO a I.—.
Rotterdam, 19 Dec. Buitenlandsche Granen -.
De stemming onzer markt was heden zeer lusteloos
en vonden er weinig afdoeningen plaats. Men noteert
Eogge. 116/17 Pd.J Donau ’126 120 Pd. Tag.inrog
puike Bulgaar fl3i'l3Z; 124/25 Pd. Western
’134,38; 118 Pd. Galatz 135/33 stoomende Titnrink
’127; dito Bulgaar flSijSo ditomooie U'elena ’l4B.
Gerst. 62/63 Kg". Dnieper/102 : 60/61 Kg. stoom.
Grutten. Grove Libau
Odessa 101/99.
Haver. Libau V7/6..0; stoom. Donau ’6.10.

—

—

’

’
—

——

Boekweit. Nieuwe State ’l6O ; dito stoomend ’156;
nieuwe Canada stoomend ’l6O.
Mais. Amerik.
(' 'dito stoomend
Mixed aangekomen
Foxanian stoomend ’110; dito afgeladen ’lOB.
Rotterdam, 19 Dec. Binnenlandsche Granen:

—

’

afscheid nam. Ik snelde dadelijk naar de
woning van mijn vriend, doch. er brandde
geen licht en op miju geroep antwoordde
niemand. Op de tafel in mijn zitkamer vond
ik een open briefje, waarin hij schreef:
,/Het nur der beslissing is aangebroken.
Het zou laag van mij zijn, wanneer ik nu
nog langer de handen in den schoot liet rusten of den zieke wilde spelen. Wees er vau
verzekerd: ik zal handelen."

Beiden wilden handelen.

— En ik?

XIX
Men zal zich wel kunnen voorstellen, dat
ik dien nacht niet veel sliep. Men vertelt
wel eens van dezen of genen dapperen overste, die op den avond vóór den slag welgemoed ter ruste ging en rustig sliep tot den
morgen, maar wanneer hij evenzeer bewust
was geweest van zijn nederlaag als ik het
op dit oogenblik waa, twijfel ik er aan of
zijn oogen zich ook maar voor een seconde
gesloten zouden hebben.
Als ik goed nadacht, ontdekte ik nergens een
straaltje van hoop. Het zou een krankzinnig
denkbeeld wezen om te gelooven, dat mijn
naam bij dit alles buiten spel zou blijven. Op
het oogenblik, waarop Raff het tooneel betrad,
kwam mün rol als tH3schenDeraoou aau het

Met uitzondering van Tarwe en Bruine en Witte
Boonen, welke onveranderd genoteerd worden, moesten overige artikelen tot iets verlaagde prijzen
worden afgegeven. Tarwe. Jarige onveranderd, ’5.25
a 6.50. Nieuwe prijshóudend. De beste ’6.75 a"7.
goode en mindere soorten ’0.60 a 4.75, per 100 Kg.
naar qual. ’7.50 a 5.70. Canada- als voren, ’5. a
Kogge 10 ets. lager, ’4.50 a 5.25.
5.50.
Gerst.
Winter- en Zomer- 10 ets. lager. Winter- per Hl.
.’3.50 a 4.40 en por 100 Kg. /'C.BS a 7.10. Zomer- pei
UI. ’3.25 a 4.20 en per 100 Kg. ’6.50 a 6.00. Chev.-v
lier- 25 ets. lager, ’4.75 a 5.25 per Hl. en ’7.50 i
8.10 per 100 Kg.
Haver 10 ets. lager. Per Hl. fl.—
a 3.50 en per 100 Kg. ’6.40 a 6.90.
Paardenboonea
10 ets. lager, ’5.75 a 6.20.
Bruine Boonen onveranderd. Naar'deugd ’6.75 a 8.25.
AVitte Boonen
waren tot vorige prijzen te plaatsen. Naar qual.
f G. a 7.50. Blauwe Erwten brachten flauw vorige
prijken op. Kooksoort ’7.50 a B.—, niet kokende
en Kanariezaad prijshóudend.
’6.75 a 7.—. —Kool
Rotterdam, 19 Dec. Meel. De vorige week verliep
de markt verder kalm. Meel tot onveranderde prijzen aangeboden. Heden de laatste weekmarkt in dit
jaar was drukker bezocht dan gewoonlijk en werd
het een en ander tot onveranderde prijzen gedaan.
Prijzen: prima inlandsch ’11.25 a 11.75, le qual.
ml. ’lo.— a 10.50, 2e qual. ’—.— a —.—, 3e qual.
le qual. Duitsch ’lO.- - a 11.—, 2e
-.— a -.
qual. ’-.
a
extra puike qual. Hongaarsch
’lo.— a 17.—, le qual. ’l3.— als.—, ordinaire qual.
12.—, prima Amer. ’12.50 a 13.50, le qual.
’ll.- a 10.—,
0.50 a
2e qual.
B.— a 9.—, 3e qua1.’0.25
a 6.75; Zeeuwsche Tarwebloem ’12.25 a 12.75Jdito
Tarwemeel
9.50 a 10.—, Fransche Boggebloem
f— .— a —.—, Duitsche do. ’10.50 a 11.50, ml. do.
’13.50 a 14.—, alles per 100 Kg. netto.
-tradingen, 19 Dcc lieden wordeu ter markt aangevoerd
Zomer- en 32 Wintorzalmen. Zomerzalm
gold ’-.— a -.—, Winterzalm ’1.35 a 1.65 per V Kg.
Scheveningen, 19 Dec. Heden kwamen alhier 50
manden versche Visch aan de markt. De Vischprijzen
waren-. Tongen /-.—. a -. —.Tarbot^. a -.
Schelvisch 35 a7O ets., Kabeljauw ’1. a 5.— eu
Rog
a
ets. per stuk; Scharren ’2. a 2.50.
Balk ft 50 a 2.50 en Schol ’3.— a 6.— per mand.
Maassluis, 19 Dec. Het loggerscbip Jan Willem
dat de vorige week ter beugvisscherij uitzeilde, is
heden uit zee teruggekeerd met verlies van al het
visebwant tengevolge van een stuk water dat ovor
het schip is heengekomen. De schade bedraagt ongeveer ’lOOO. In twee nachten waren slechts 8 Kabel-
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jauwen gevangen.
Ammerstol, 19 Dec. Heden werden ter markt

—

-—

-

aangevoerd
Zomerzaliue_, wegende
a V Kg.,
prijs ’-.
a -. per V Kg.! 3 Wiiiterzalmen, weg.
17 a 24 V Kg-. Pr-3 ’l.OO a I.SO per V XXKKBergen-op-Zoom, 17 Dec. In de vorige week

—

werden naar hot buitenland verzonden 123,000 stuks
Oesters en. 385 balen Mossolen. De prijzen zijn voor
Oesters: Imperialen ’llO a 120, lo soort ’9O a 100
per 1000 staks; Mosselen ’2.
a 2.25 per baal.
Winschoten, 19 Dec. Tarwe ’-. a -.— per 76
Kg.; n. ml. Bogge ’4.40 a 4.45 per 72 Kg.; Taganrog
’5.20 a 5.30 per 70 Kg.; Boekweit ’5.35 a 5.50 per
70 Kg.: zwarte Haver (buitenl.) ’2.45 a 2.60 per 46
Kg.; Gerst ’8.75 a 3.95 per 64 Kg.; Paarde!ocuen
’5.45 a 5.80, GroeneErwten 7.— a 7.25, fi rauwe dito
a 10.50; Slachtschapen ’l3 a 21, Melkschapen
a 20.—, vette Lammeren ’8 a 10.—, vette Var’l2
kens ’22.— a 49.—, Biggen ’1.50 a 9.—, allen pei
stuk ; Slachtvee 25 a 26— ets. per V Kg.
Handel willig. Aanvoer voldoende.
Haarlem, 19 Oec. De marktprijzen waren beden
als volgt: roode Tarwe ’-. a -.
witte dito ’5.75
a 6.75,K0gge.»'-.— a -.—, Haver ’3.25— a 3.4o—,Gerst
’-. a -. Duivenboonen ’5.50— a 6.10, Paardeuboonen ’5.75— a -.
Bruine Boonen ’-. a —.
Capucijners
Groene Erwten
6.50 a —.
7.75 »
-.
Bruin "tlosterdzaad —.
a —.
Koolzaad
Karweizaad f —. a —.— per 50 Kg.
’-. a
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"Berlijn, 19 Dec. Spiritus ging in de eerste helft
der afgeloopen week 1 Mk. vooruit. Bij groote toevoer
heei-chte van 't begin af een levendige vraag voor
locowaar zonder vat voor opslag dio zich versterkte
door onverwachte aankondiging van belastingvoorstellen, ook was de kooplust op termijn en voor
dekking recht levendig.
Dantzig, 19 Dec. Spiritus. Nadat zich dit artikel
aanvankelijk rustig en onveranderd had gehouden
werd op 't laatst de prijs vaster en noteerde mon
0.75—1 Mk. hooger. Er werd besteedt voor contiug.
loco 49.50 Mk Dcc /Maart 49.50, niet conting. loco
30 Mk., Deo.,' Maart 30 Mk.
Koningsbergen i'Pr., 19 Dec. Spiritus heeft zich
in do afgeloopen week tamelijk onveranderd in prijs
gehoudeu. De aanvoereu blijven beduidend en vinden
tot heden flinke afneming doordien de prijzen laaj
schijnen, ook de aftrek van de fabrikanten gaat vlot.
Aanvoer 30,000 liter. Prijzen zijn : loco cont. 30 Mk
30.50 geld, loco niet cont. 30.50 br., 30.25 geld,
30.25 bez., Dec. dito 30 50 br., 30 geld, Dec./Maart
32 br., 30.50 geld, April 32.50 br., 31 Mk. geld.
Maagdenburg, 19 Dec. In Aardappelmeelspiritu3
is eenige beweging gekomen door de nieuwe belastingvoorstellen en ging de prijs iets in de hoogte.
Er wordt genoteerd voor loco zonder vat: 50° kort
en Dec. 50-80—51.20 Mk., Jan./April 51.80—52.80; 70'
Jan./Maart 32—32.50 Mk., April/Mei 34, Juni/Sent.
35.50 Mk. nom. In Melnssespiritus was een zeer bescheiden logohandel, 70° 30.50-31 Mk. bez.
Odessa, 19 Dec. Russische Alcohol. Onze markt
blijft nog altyd in lustelooze stemming en de uitvoer
blijft zich voortdurend terughouden. Prijzen waren
2.80—2.90 Mk. per 100° tralies, vrij aan boord hier
na aftrek der uitvoerpremie. Iv 1891 werd iv Rusland
verwerkt 2,632,186 medros (a 96°) tegen 3,032,201 medros (a 90°) iv 1890.

,

--

licht. Ea dan
wee mijn arme ziel 1
Het zou den president niet aan voorwendsels ontbreken om zich van mij te ontslaan,
hem, die met onbeperkte volmacht hierheen
gezonden werd. Hij behoefde alleen mijn werk
van de foatste zes weken te zien, en niets
belette hem dan mij met de uitspraak: „zeer
slecht", te verpletteren.
Was ik dan geheel en al w eerloos ? Was
er geen wapen, waarmede ik mij tegen hem
verdedigen kou ?
Het geheimzinnige rijtuig, waarbij ik hem
dezen nacht gevonden had, schoot mij eensklaps te binnen. Nu, evenals in dien nacht,
toen ik hem bij zijn huisdeur aantrof, had ik uit
zijn terugdeinzen en uit den half aogstigen,
half wantrouwenden blik, dien hij op mij
wierp, kunnen opmaken, hoe onaaDgenaam
die ontmoeting hem aandeed.
Wanneer ik hem eens op zijn nachtelijke
gangen volgde, trachtte uit te vorschen welk
geheim daarachter verscholen was en hem
dan op het beslissende oogenblik het schild
van mijn medeweten voorhield ?
„Foei, foei/ dacht ik, een oogenblik la!er,
„hoezeer heoft de angst.u reeds gedemoraliseerd! Gij wilt u vernederen tot een spion
en 's nachts op de loer liggen, evenals ecu
foei, foei, schaam u!" Eu iU
arglistig dier,
besloot die leelijke gedachte voor altijd uil
mija hoofd ta verbannen.

—

(Wn-dl

vérwhjrl.)

HET NIEUWS

VAN DEN

"aoTTllMl.

Door tusschenkomst van da
Firma DUCBOISSI GOETZEE, Hogendorpsplein te Rotterdam, wordt HET NIEUWS VAN
DEN DAG aldaar des avond3
onmiddellijk na aankomst van
trein 5.58 A. T. bezorgd, tegen
den gewonen abonnementsprijs
van 2.50 per 3 maanden.

’Secondant.

Aan een Instituut, wordt tegen
medio Febr. of vroeger een beschaafd Secondant gevraagd,
(interne) met Akte Engelsch.
Surv. 1/3. Franco brieven, onder
lett. X IJ, b/d Boekh. BLUSSÉ &
VAN BRAAM, te Dordrecht. (594,)

HAUST & L INDEBOOM,

Fabriek „DE WACI

(8467)

Huishoudster.
deg.
Fr., P. G.,
Juf

Een

thans

nog in betr. zvjnde, middelb.
zoekt plaats, bij een eenig H„ D.
of kl. gez. met alle huis. bezigh.
bekend, groot sal. geen vereischte,
beste referentiën. Br. fr. lett. C
Boekv. PIEKART, Leidschestraat
83, Amsterdam.

intrekking der detaWegens
cheering van ecu Officier van

weder de betrekking van Gemeente-Geneesheör. Jaarwedde
f 900. Informatiën geeft de Bur-

Keukenmeid
gevraagd, met I°. Februari of

(002)

gemeester.

Compagnon.
Voor eon degelijke, zeer winstgevende zaak, met vele en solide
clientè-le, wordt door noodzake-

lijke uitbreiding dier zaak gevr.
een Compagnon, die over 10 a
15 mille kan beschikken en genegen de administratie voor zijne
rekening te nemen.
lett. L B 647, N. vjd D.
Adres

Colporteur.net

finegeu

X

eerder, R. C, van goede getuigen
voorzien, bekwaam in de fijne Keuken, liefs van buiten. Loon
160.
Fr. br. lett. A B, b'd Boekh. J. A.
MEEUWISSEN, Galerij, Amsterd.
(536)

’

_

om dadelijk iv dienst te treden.
Adres
ltt. WZ 58S. N. vjd D.

biedt zich aan een 2e
J7U'
li Meisje, R. K., van goede
getuigen voorzien. Brieven

kan vasten, degelijwerkkring aan een der meest
gezochte Dagbladen vinden. Refe-

TE HUUE,

relatiën

ken

rentiën vereischt.
lett. J O 645, N.vjdD.
Adres

voor / 800, het HUIS Singel
141 bij de Torensluis. Dagelijks

wikkeld, een vaste Betrekking

te zien. Aanvaarding dadelijk of
later. De Sleutel is Nieuwendijk
231. Te bevragen bij den Makelaar B. J. xMEILINK, BinnenAmstel 126.

Adr. Fr"., lett. E K 641, N. vjdD.

prys Kost en
«7 oor billijken
w Inw. aangeb. aan een

voor

Gaiïden
~~2ÖO
deugeen,
oppassend
die een

Jongmensch,

28 j., veelzijdig ont-

bezorgt.

(611

16

Jongm-,
pratende,

]

J

zoekt plaats als
Jongste Bediende in een netten

Manufactuurwinkcl.
Adros
lett. H K 575, A. vjdD.

Winterverblijf. Huurprijs
Te bevr., letter J, H.

vens Administrateur, zoekt geschikte betrekking hier of in Indië.
lett. H N 644, N. v-d D.
Adres

Zeist.

(007)

Ca. 10, 17 of 23 morgen puik
in de Beomster,

Volontair als Jongste Bediende. Vereischten zyn: goed
Handschrift en eenigszins bekend
met de moderne talen. Beflecteerenden zendenhunne brieven onder
B 10, b/d Boekh. S EISENDKATH
Bzn., te Amsterdam.

met Heerenhuis, Tuin, Koepel en Boomgaard, bonovens
Stalling voor 3S Koeien, Hooiberg, Koetshuis en Paardenalles aangenaam gelegen bij
een flink dorp. Br.
letters

LZ, Bureau Electrische Drukkerij, Amsterdam.
(634)

Kassiersfirma in eene Pro!i vineiestad, met uitstekende
zag zich gaarne belast
met Adrninistratiën van wolken
aard ook. Lt.NB 350, N.vjdD.(vlss)

ITlene

verlangt bij een fats.

Mea
. P. Kost en Inwoning,
voor eon Heer van middelb.

die bjjz. toezichtbehoeft. Verzoeke
opgave van gelegenheid enz. fr°.
te zonden ouder No. 8009, aan het
Bureau De Avondpost, Wagenstraat

in los en geperst Hooi, te Zui-

lichen. (Bommelerwaard), vragen
voor Amsterdam een dege l ij k
Agent of Afnemer. Fr. brieven
aau bovenstaand adres.
(553)

7J^ Deji_Haag.

Nijmegen,

TE KOOP of TE HIJUR: een
groot, modern Winkelhuis, pp
den besten stand, geschikt voor
alle Affaires.
Gemeubileerde Huizen TE
HUUE voor 0.-I. Ambtenaren of
Officieren, tijdelijk in Nederland,

Manufacturen,
Gevraagd, direct of met I°.
Febr., een flinke Bediende en
een Leerling, P. G. Offerten
onder lott. M H, aau den Boekh.
J. E. VAN EEEDE, te Winschoten.

Voorts

geven inlichtingen om-

trent te Koop of te Huur zjjnde
Villa's en Heerenhuizen
(6076)
GEBRs. REENS.

(558)

/gevraagd tegen boog loon, begin

%Jf Januari, een flinke Kruideniersbediende to Amsterdam, en
een to Zaandam, -net prima ref.
Adr. S. DX WIT, Wori_erveer.(6_7)

Biljart.

kring tot Bestuur of Assist.
in een Gezin met of zonder
Kinderen, onverschillig waar.
Ervaren in de Huishouding. Br.
Fr?., lett. V Z, Botfkh. J. HEUVE_INK, Arnhem.

Kostbare

Sali-Pi-Éo,

groot model, beroemd
eerst 4 Nov. jl. door de Eigenares
nieuw gekocht met 5 jaar gar.,

de fijne

zoekt
eon Betrekking of als
Noodhulp.
Adr. fr., lett. G J 574, N. Vld Dag

wegens

3

noodzakelijk eu spoedig

vertrek naar Indie (aanvang Jan.
a. s.) direct over te nemen voor
slechts f 450. Eiken dag 2—5 te
bez. Reestraat 14, Bovenh. (619)

Steendrukken).

Te Koop 2 Steendrukpersen,

lengte van den bak 53 bij 70 cM.;

«

den de Ketel is oogenblikkelrjk
nog in gebruik.
(617)
Adres fo\, lett. K P 646, N. Vld D.

HH. Grossiers.

Door eeno solide Sigarenfabriek
wordt te Koop aangeboden
een groote partij SIGAREN a ’8
per mille,, netjes verpakt in '/, 0
klepfust. Monsters, niet minder
dan 10/ 1(> kistjes, worden onder Kern(582)
bom-s verzonden.
Adres
lett. WB, 603, N. Vld D.

LIFT.
Koop aangeboden:

Te
een
in goeden staat verkeer. LIPT van
Waygood & 00. Prijs ’3OO. (595)
Adres
lett. Z C 6i3, N. vjdD.

Houtverkooping
„Veenenburg"

op het Landgoed
to
Lisse, op Donderdag 29 December 1892, des voormiddags 10

uren ten overstaan van NotarisVAN
STOCKUMvan: Eene groote partij
zwaar Esschen- eu Eifeenhak-

hout, eenige Eik§-, Esscheen '2 zware IJpeboomen, 400
Takkonbossen, Loshout, 2400
Kg- Hooi en den Opstai eener
Volière met steenen Gebouw,

deels omgeven door ouderwetsch
metaal Vlechtwerk.
(631)
Betaaldag 25 Juli 1893.
De Notaris G. P. NIJHOFF, te
Enkhuizen, zal Dinsdag 27 December 1892, des avonds 7
uren, in De Doele te Enkhuizen,
Publiek Verkoopen :

£§!

Jgi§|

Hwre.if.nis
en ERF,

Achterhuis en Tuin, voorzien van diverse Kamers met
Stookplaatsen, waaronder eene
ruime Keuken en Kelder,

mefc

staande en gelegen op het Venedy
nabü hefc Station te Enkhuizen,
belend mefc de Heeren W. LAKEN MAN en H. VAN SIMMESectie F, No. 121, groot 5
Aren, 20 Centiaren.
Te bezichtigen 22, 23 en 24 December van 's morgens 11 tot
's namiddags 3 uur, op vertoon
van een bewijs van genielden
Notaris.
Behoorende aan Mevr. de Wed.
aldaar. (596)
JLJ.

benevens een zoo goed als nieuwe
Snijmachine, snijlengte 62 cM.,
systeem Ilerbst. Te zien bij W.
FEISCH Jr., Spuistraat lGa, tAmsterdam over Katteeat

Maandag en Donderdag van
10-3 met Dr. C. ENTHO VEN.

Iv.

ment „hefc Wapen van Friesland",
to Hillegom, zal ten overstaan van
Notaris VAN
te Lisse,
worden Verkocht: Eene Tuinde.-WOllint: met Schuur en Erf
en eene partij uitmuntend

(384)

Bloembol.erfland,
zeer gunstig aanéengelegen aan

Hillegom, in de Zanderij van het voormalig Asselerduin te zamen groot 3 Hectaren.
Iv 4 Poreaelen. Breeder bij aan-

Vaarwater te

plakbiljetten omschreven. Te aanvaanlen : de Woning en onbeplanto
Gronden gedeeltelijk dadelijk, de
overige Gronden na opneenitijd.

raag overal de nieuwe
\f
fl verpakking van STABK

in blikken
TANDPASTA,
doozen van 40 Cent. (53(»4)

Mooie, nuttige Werken van Mevr.
VAN CALCAB worden voor 25
Stuivers Uitverkocht.

Handi- lot lief yer .aarilip

Te

bjj uitverkoop sl./1.25.
bekomen bij D.

nu

Voor buiten de stad de 2 werken
franco thuis na ontvangst postwissel, waarop vermeld: Aanbod

Knutselwerk.
Bij F. KLEEUWENS &
te Goes, is verschenen :

BSPÖTPRLJÜ7~
FRITS REU-Ws O

verzamelde Werken, op nieuw
uit het Plat-Duitsch vertaald door
G. VELDERMAN, Leeraar in de
Ned. Taal- en Letterkunde; 8 uniforme deelen voor slechts
’4.50, in 4 Luxebanden voor
dag. van 10—4, 6—lo. Ceinslechts
f6.50,
tuurbaan 350 bij da V. d. Helststraat. (n. stad).
VI .1i1.!.<-. TEE, heeft eene
ig_?~ Attesten van degelijke bijzondere kracht; nu eens dwingt
(7888)
resultaten ter inzage.
hij ons, om uit te bazuinen in een
schaterlach mefc een geweld, waar-

Particuliere
Aangelegenheden:

Woning-Aanbied.

of Aanvragenworden tegen éénmalige betaling der Advertentie-

kosten gedurende 4 weken tweemaal 's weeks geplaatst in den
Woning-Gids, opgericht 1871,Bureau
N. Z. Voorburgwal 202. (6524)

TELÊPHOPIÊNr
lUIHK VAK llOllü

<l Co.,

Keizersgr. 85b/d Heerenstr.

AMSTERDAM.

Huwelijk.

Een Heer, ruim 30 j., met een
zeer nette vaste pos. en gunstige
vooruitz., wenscht in kennis te
komen met eene besch., gefort.,
R. K- Dame. Tussohenpers. kom.
niet in aanm. Brieven met Portr.
en duidel. handt, worden ingew.,
onder lett. T Z 654, N. vjd Dag.

Jour aprés Jour,
degelijke Fransohe Scheurkalender, op prachtvol schild (geheel

(aquarel)

’
’
„

2.90.

(365 gezichten uit Zwitserland),
(aquarel)

’’

deelen in 4 rijke prachtbanden
voor den spotprijs van 6.50.
Zoolang de voorraad nog
strekt te bekomen bij den Uitgever D. BOLLE, te' Botterdam, en verder alom zorgvuldig
verpakt. Pranco na ontvangst
Postwissel van sl. 4.50 of
6.50, waarop vermeld :
van sl.
Frits Keuter.

1.10,

2.90.

Verkrijgb. in eiken Boekh. on
tegen posfcw. fr°. B/d Uitgever
N. J. BOON, Amsterdam. (G35)

Ontvangen, voor de Feestdagen,
eene groote zending

prima Fammersche GABZÖL
Aanbevelend,
SODEKAMP,

Gemeentebesturen,

aangewezen en toegelicht door
H- G. HARTMAN Jz.,

Secretaris der gemeente Goes.
Tweede, geheel om- en bijgewerkte druk.

Opgedragen aan Z. E. Mr. J. P.
E. TAK VAN POOETVLIET, Minister van Binnenlandsche Zaken.

Prijs: Ingenaaid ’8.35, geb. in
zwart linnen _fcen.D_lba_d f9. .

-

Gczclschapswizeii
naar Eayute en Palestina

in 1893: 13 Febr., 21 Febr. en 21
Maart. Reissom 826 Gulden
en hooger.

Prospectus

Vraag

LISSONE &

(10 cents)

bö

Nederl.
Touristen-Bureau, Singel 155,

Amsterdam.
NB. Gezelschapsreis naai
bet Zuiden van Frankrijk, bg
gelegenheid van de „F êt e s du
Carnaval" te Nic e, vertrek
8 Februari.

B0EL

M ATIGfIJLQJLU

JK||

ALOM GEVRAAGD _J GQEUKOOP

mm

HiiE

U PER KWARTAAL jjgj
ffJLJjj/1-- hazar

—-

DISIE.MODK-IDB.
Alom
zyn prnefnoß te ontbieden.
Franco
naarplattelands-eem.. na ontvangst van*
postwissel aan Geur.
Uitgevers Den Haag.

(2678)

Kostschool.

Met Januaria s. zgn twee plaat
sen open aau eene voortr. inger.
kleine Kostschool in
4
klassen, i Onderwijzers. Degelijke
voeding, streng

toezicht

op

studio

en gedrag. Opl. voor Alkmaar en
Marine. Pension 400 tV 500 Gulden.
Brieven onder lett. T K, te zenden aan het Alg. Adv.-Bur. A. DB

LA MAK Azn.. N. Z. Voorburg,
wal 266, te Amsterdam.
(184,

DEI KB E's SE EP

is de meest voordeelige Huishoudaeep, geschikt tot het wasschen val
Wollen en andere Goederen. Is ook voor Badkamer en Toilet zeer aan
te bevelen. Verkrijgbaar in Stukjes en Stangen bij de meeste Winkeliers
Wormerveer.
(4254)
JAN' DEKKER.

Hoogere Kostschool v. Jonge Meisjes
«lor Dames STAM)A..RT,

3 en 5 Zinnerstraat (Park), BRUSSEL (België).

_A de lessen worden in het Fransch gegeven. Men spreekt ei
Duitsch,1 Engelsch en Italiaansch.
Slechts 20 leerlingen. Prima referentiën in alle landen.
(2453)
De beste en goedkoopste School der lste klas.

voor Particulieren.
COGNAC-OFFERTE
-_.__:__.
-_>-_»__.

Prima Qualiteit

Kilo a f 13.50.Fr. thuis onder Remb;
C. VERHAGEN,
Landbouwer, Eijudijk,
(633)
Hazcrsv.'oude.

£. RENSEN,
MEUBELMAKER,

Repareert alle soorten van
binnen- en buitenlandsche
MEUBELS,
Tuinstraat 12 — Amsterdam.

Vuurmakers
van
f —.

na ontvangst
postw.
1,
KAMPHITES,
Kuiperspad 15, Amsterdam.

:___.

levert franco door

Bijzondere
Üeiligiiigs-Conferentie,

Ë

waarin Hoofdprijzen van event. 500,000, 300,000, 200,000,

Hi 1 Trekking

H

I

_

§

wordt
1
Lot B
ü 81., Y. a 3 __ V -1-50 M. Men gelieve bij bestel- 1
ling het bedrag per Postwissel mede te „enden.
(33i3)
Trekkingslijsten ontvangt, iedereen dadelijk na de trekking.

MINDU.S & MARIENTHAL, Hamburg.

|

Een goedkoop en toch degelijk geschenk!

In llet Vaderland van 5 November 1892 leest men:

Voor Verstand en Hart

:
;

I

|"i

is het opschrift van den Scheurkalender voor 1593, uitgegeven
door D.
te Tiel, en wij kunnen getuigen, dat de inhoud
volkomen daaraan beantwoordt. Behalve de soms zuiver stichtelijke vermaningen en opwekkiugen, kernachtige gezegden, woorden
die zich richten tot het gemoed, vindt men op de achterzijde der
blaadjes korte verhalen met hetzelfde doel: opwekking en
versterking tot een krachtig, edel leven. Het Schild is
fraai en ainrijk en over 't geheel is door den Uitgever veel
zorg aan dezen Kalender besteed. De prijs is slechts 50 Ct.
Toezending per post, na ontvangst van postwissel.
(9956)

i

I
j
{

f

cursusrvööß daMesT^^jj

Aan den CURSUS in het KNIPPEN en vervaardigen van DAMESCONFECTIE, beginnende Januari 1893, bestaat nog gelegenheid voor eenig»

JONGE DAMES om daaraan deel te nemen.
SST Ook voor de OPLEIDING in het CONFECTIEVAB
is ei" nog plaatsing voor eenige Leerlingen.

Ait.rÈiii, Prinsenjirackt

_ij Se Tpliraclt.
1.642
Leerares in

Dames: L. BASCR VAN CAMPE,
en ADRIANA HARTE.

Dames-Confectie,

(494)

De Verborgenheden van Londen.
wereldstad waar Jack
aantal
Kipper mik
pleegde.

Zaal Eensgezindheid (Spui).

'Sit' S/e. Palstra.
B-p«bi.r_«.M4J. Powell.
Sic. Luppens.
"IMF
Aanvang 8 Uur.

Nieuw geluk!

100,000, 75,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30.000 «
I __.
moeten uitkomen,
aangeboden
geheel origineel

's namiddags 3 uur.

Leger des HeiSs.
Bijz. Samenkomsten :

as.

Groole H.tegr. tiGLIILOTGMJ, -

Kol.entor.OLlPMT.

A. s. Donderdag 22 Dec.

orisrineele Fransche f'tsties

In de op 5 JAN. beginnende

geleid door

ii minimi

tegen Kejnbouis

I Nieuw jaar,

Leger des Heils. I piF'
A.s. Donderdag 22 Dec.

Netlerlau»!

(291)

Vrijdag

5 Augustus 1892 des morgens te
negen uren, per Sohneldampfer
van Mainz vertrokken, verzoeken
beleefd aan de twee jonge Dames
(hoogstwaarschijnlijk Zusters), die
in gezelschap van ecu ouden Heer
en Dame (waarschijnlijk hun Ouders) de reis met dezelfde boot
van Mainz tot Cobleuz mede
maakten, hun adres op te geven,
ten einde nader kennis te maken.
Oprecht en eerlijk gemeend, wordt
stipte geheimhouding verzekerd.
Adres
B JJSB4, N.v1dD.(639)

c-o-r
__-____.., Cognac-Importeur,
Binnenkant 36, AMSTERDAM,

gelieel

bijfusties van 25 Lit. f'i
inliouiierule 10 Liter xnlvere COGX-Cj ri.es p.
N.B. Bij <le I'ustjes worden nette kraantjes geleverd. Èen en
tot deu berekenden prijs, mits franco eo ia goeden staat, teruggenomen. auder wordt

Malnz-Coblcuz.

Be twee Heeren, die

Kj'9„_|fiêu,

gut. per. dook v.
fl. MEUEB/ÏY". Kapelst. 3 b/Kalv

In een der grootste steden van Zuid-Holland wordt te Koop aaneen sedert vele jaren zeer gunstig bekende ZAAK ÏN
BRANDSTOFFEN. Huis en Pakhuizen zijn daarbn' te Huur of ta
Koop. Brieven
onder motto
aan het Algemeen
(515)
Advert.-Bureau NIJGH & VAN DITMAR, Amsterdam.

Warmoesstraat 95.

500

’

1.10,

lllust.Schweiz.A_r. Kalender
Pi«s
op beschilderd palet

_

lev.

geboden :

Verschenen voor 18D3:

nieuw)
op beschilderd palet

aan de droefgeestigste en zwartgalligste
geon
weerstand kan
bieden; dan weer grijpt hij ons
diep in de ziel en doet ons gemoed
trillen, en een traan laat zich niet
onderdrukken, ook niet in het oog
van den ongevoeligste.
JA, ge hebt het goed gelezen.
De verzamelde Werkon van FEITS
KEUTEK, in 8 keurige doelen voor
den spotprijs van
4.50 of 8

’

Vele soorten big v. niet wat.rdicTil

(580)

g

TOEGANG VRIJ.

De piöÉl.vanweitaÉefa
de

(571)

DAMËsTtatT

gekamd, uitmuntend door fijnen
smaak en geur, 4 Kilo a f 5
10

Op Woensdag 28 Dec»3rnbe_
1892, bij Opbod, en Woensdag
4 Januari 1893, bij Afslag, des
middags te 12 uren, in het Loge-

.

Een besch., net, rijk gefort. Heer
wenscht met eene nette, gefort.
Dame kennism., om na wederz.
goedv. te Huwen.
Adres fr , lett. C G 616, IV. Vld D.

VAN

BlentolloiileolL

1892. le BLAI

d. Kerstboom! zelf voorwerp,
fraai V «,.„.„1J«,, 65 Cent
echt .eigllKieil, franc
MEIJEE, W.Kapelst. 3 b/Kal.str.

Openbare Verkooping ROOMBOTER,
dagelijks uit verschen Zoeten Room

Bazaar van Goedkoope Boeken,
Hang b/d Vischmarkt, te Rotterdam.

te Koop (e. ras), Ecu, gestroomd,
g2cM„ pr. b. Te z. N. Leliestr.l6B,h.

MMe KiüraißJ!,
Keuken,

gehouden, wegens
ting bijzonder goedkoop aangebo-

Ulmer Dog

lagen prijs.

in. d. 1. t.,
wenscht ecu nuttigen Werk-

goeden

Adres fr°„lett. M O 579, N. vjdD.

model, laatste systeem speelbanden mot alle toebehooren, tegen

— Amsterdam.

_I.

van allerlei knutselwerkjes, als:
Vlechten, Werkjes vau Bloemenpapier, Karton en Wasdoek, Papier- en Servetvouwen, Prikken,
Knippen, Uitknippen eu Opplakken, enz., enz., 2 fraaie deelen vol
met Afb. tusschen den tekst. Prijs

Tö Koop een prachtig eikenhout, in stijl gebonwd, nieuwste

Zonder Salaris. "
Eeue Dame, Profc.,

eene zeor eenvoudige JUFniet beneden de
FROUW, P.
30 jaren, ter verzorging der jongste
Kinderen. Zij moet goed kunnen
Nan ien eu Slazen, flink ca zorg-Uuu zijn in hat Huishouden. Sal.
100 gulden. Fr. brieven, lett. B B,
GEBEs. SCHOLLAAEDT, Stooiaïrukkerö. Rotterdam.

f 600.

Te Muur:

een Grossier in Tabak verBijlangt
men tegen Januari een

In

n\e Huur: Leidschekade bij het

Boor

Jongmensch, goed
goeden

een eenvoudig gezin, met ze
Kinderen (vier schoolgaande) en
eene Dienstbode, wordt gevraagd

N.vjdp.

onvoorzieneomstandigheden
te Huur, in het gezondste en
schoonste gedeelte van Zeist, eene
lieve VIIiIiA, met lommerrykeu
Tuiu, gelegen vlak b"ij bosch en
tram en geschikt als Zomer- en

ontwikhuize, mefc
keld en van
Een
hefc Boscliwezen vertrouwd, te-

in

lefct.

Adres

’

Een Fabrikant vraagt solide
Agenten voor Zwolle, Groningen,
Meppel, Almelo, Utreoht, Rotterdam, Eindhoven. 's-Bosch met de
bijgelegenplaatsen.Slechtsop aanb.
met prima ref. wordt regard gesl.
Br. fr., motto Beschuitzoet, N. Vld D.

dadelijk

verrichten,

Leidscheplein. Terstond te
._.
(6997)
aanvaarden:
Huis 6 Kamers en Keukon 700.
„ 8011-Et. Kam. Keuk. „ 000.
„ „ „600.
Bovenhuis 7 „
Te bevragen No. 87, le Etage.

Agenten Beschuitzoet.

bekwaam

bezigh. wil
in een net gezin.

die Huis.

vloeiend Fransch

[TEE,"

üittrel-yiaaipiipeü-Stooinielel SOMNAMBULE.
10 n
verwarmingsvlakte, 5 atGeneeskunde:
mosferen overdruk,in
staat
bedrijfsvorgroo-

zich aan eene bekwame
Ijlr biedt
Noodhulp-Keuk-nmeid,

onder No. 3, bö J. H. & G. VAN
HETEREN, Boekh., Hartenstraat
26, Amsterdam,

voorBeschaafd persoon en
tomen, die bewijzen kan dnt hij
met het adverteerend publiek flinke

21 DECEMBER

(SPECIAAL RECEPT)
in nieuwe Blikverpakking, bij de voornaamste Comestiblehandelaars verkrijgbaar.

Febr. of eerder b. z. a.
voor Amst., een net Meisje,
als Alleen of Tweede-Meid,
liefst in een klein gezin; goede get.
staan haar ten dienste.
Adres
lett. KM 577, N.vjdD.

vaceert te Groesbeek

VAN WOENSDAG

Boter Batons - Boter Sprits

Advertentiën.

>an 4 of minder regels ’1.16
iedere regel meer 27 V Cent.

DA(J

De

the
een
misdaden
Wü bieden aan: LONDEN HST ZIJNE GEHEIMEN, dooi
Sir FEANCIS TEOLOPP. Vier zware deelen, ruim 1300 bladzijden,
vroegere prgs bij uitgave
11.25, leveren wij thans af voor slecht»
1.90 franco te huis.
Inhoud onder anderen, want het kan om de plaatsruimte hier lang
niet alles opgenoemd worden: Een mistige avond. —De aankomst
van een allemans wonder.
Het bal.
De dochter van den opge40 centenaars menschenvleesch.
hangeue.
De dood door het staal

’

—

’

mer.

——

Twee

—

—

——

—

Een zonderling avontuur.
De geheime tapkaengeltjes aan den rand van een afgrond —Een bescherm-

is ook onze dood.

Een spook, enz. eaz. euz. ongeveer vijftig Hoofdstukken.
Het is een buitengewoon koopje vier zulke kolossale deelen vooi
zulk een prijsje. Wordt franc o toegezonden tegen toezending vur.
(375
Postwissel k f 1.90, waarop moet staan: „Londen".
Bii GEBRs. KOSTER. Leliegracht 28, Amsterdam
engel.

VAIN DEN DAG VAN

HET NIEUWS

WOENSDAG 21 DEOEMBER

Gezaagd en onge_.aagd Eikenhout en Wagenschot.
Groote voorraad Gezaagde Slavonische Eondklossen.

WT Dames cc Heeren.

Vraagt ?,PETIÏ-BETORE'?,
merk „DELACRE",

L.

(341)
door Doctoren aanbevolen BISCUIT voor Kinderen.
J. D. L. OCKER & Co., Amsterdam,
Eenige Agenten voor Nederland.

.

—

—--—.

Talrijke

Prijs

_,
en eniieiB Pastille brengt
Zij bevat*~jfTfï_i_?3ÉÉÉË_ill reeds verlichting aan.morphine,
I ten noch opium, noch
/.^g^WiT^ noch eenig ander sterk werkend
en kunnen door de
% £»44?jJJL3-_l_3Ly | bestanddeel
_____-_____».-__^a-lir___i_;s^_aß_è^_i
-wa_ s t e gestellen verdragen
worden. — Het publiek gelieve vooral te letten op de woorden
Keating's Congh Lorenges, door het Engelsch Gouvernement op
het roode cachot afgedrukt en zonder hetwelk geene doos echt is.
Do fabrikant THOMAS KEATING-, Chcmist te Londen.
te Rotterdam; te Amsterdam
Hoofd-Depót bij F. E. van Santen
(8981)
bij Cléban & Co. en A ,va_ Tdyi.i».

93^

_ALS MEN.

Als men ons 52 Ct. per postwissel zendt, dan ontvangt men daarvoor des anderen daags franco in huis een zeer fraaien Humorisvoor 1893. De mooiste en degctischen
_gkst- die er bestaat. Alsmedehet pikante Boek Dwarskl.l kersverzen,
Bokbesprongen van Ouden en Jongen. Vermakelijke lectuur voor Yeriefden en
door SERVAAS DE BRUIN. Inhoud : StrikeVerleid en Verlaten.
makers onder de huwbare Jongelingschap.
De Wijnkoopersknecht.
Twee fatsoenlijke Vrouwen na den middagOnze dienstmeid Kaatao.
dise'h, beiden teut.
Een Don Juan.
Eens lodgers vertelling aan
De ontdekking van de 12-jarige Kato.
Een Jongemeisjesgesprek.
Hoograoedswaanzin.
een vriend.
Twaalf Jongemeisjesdrooinen. Betrapt op overspel.— Een Slaehoffer
Eeno Favorite.
vau verleiding.
De Heer SERVAAS DE BRUIN zegt in zijne voorrede: „Er zijn
lieden, die, zoodra zij slechts een uitdrukking hooren bezigen, die een
weinigje los is, dadelijk van ergernis een gezicht trekken alsof zekiespijn hebben; terwijl diezelfde personen er volstrekt geen been in vinden
<lè kat in den donker te knijpen, waar zrj kunnen. Evenals nu de spin
venijn zuigt uit dezelfde bloem waaruit do bij honig zamelt, voorspel
ik mij, dat mij deze verzen door sommige schijnbraven als misdaad
zullen worden aangerekend. Moge hun aantal maar niet te groot zijn !
En mogen velen, eer zij mij veroordeelen, do hand in eigen boezem
.teken !"

—

—

—

—

——
—

—

„De' familie

HAIDHEIM,

Carlstein",

""

?g

Bij onderget. is pas verschenen,

drukt

Certificaten van Ge-

’l.BO.

Tot 81 Dec. a. s. zend ik op
a, f 1.90 fr
p.p. deze zeer interessantenovelle
mot bijvoeging van 100 élégante
"Visitekaarten, prima kwaliteit,
uiterst net bedrukt, met 100

Couverts
H.

portef.sluiting.
Uitgever,

(601)

Kant o o r:

H LATENSTEIN

(569)

a,

—

bladzijde van den

Iv
Sehoarkalender.

BON op
Dezo Bon kost niets en dingt mede naar een Gouden
Penhouder, een Zilveren Heeren-Horloge, een Gouden Dames-Horloge,
een prachtigen Gang-Barometer of een fraaien met zilver gemonteerden
Inktkoker. Bovendien zal men vast en zeker in elk Pakketnog
vinden een aangenaam Winteravondspel en een zeer fraaie Premieplaat,
Q'i-0)
bij GEBR. KOSTER, Leliegracht 28, Amsterdam.

rembours, zendt

'firma M. WARDENIER,
Steenwijkerwold.

||jj|| 5

9,553,005 Mark,

tor volledige beslissing zullen |
komen; daaronderzijn kapitale
prijzen van eventueel 500,000
Mark.tiij uitnemendheidechter
il Mark
ii Mark
1pr.300,000
8pr.15,000
1
26
200,000
10,000

„
„
„
„
1 „
2 „
1„
1„
1 „
„

ISoennecken 1
's

"Schrijfpennen^^

1

„
„
„
„
6 „
606 „
55.000 1060 „
50,000 30930 „
„

100,000
75,000
70,000
65,000
60,000

56
106
203

5,000
3,000
2,000
1,500
1,000
500

gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaaid, plaats te hebben op den

Staat

Uitstekende kwalitoit en bewerking.

Vraag: praktische,
Briefordner. 1
SOEN^ECKEN's
De meest
gemakkelijko
goedkoope wijze om

S
Brieven, Rekeningen enz. Alphabetiseh en op datum te rangschik- jij
m ken. Registreeren hierbij onnoodig. Uitvoerige geïllustreerde Ca- |j
talogiis gratis verkrijgbaar aan het Hoofddepöt van ADR. El
H1 KOLjüER,
Boekhandelaar, te Rotterdam. Bij de meeste Boek- Ij
(9728)
Ij handelaars voorhanden of to ontbieden.
en

levertraan

te Leeuwarden.
vau G. A. POSTUUMA,
PRIJS:
70 Cts. de heele en 35 Cts. de halve Flacon.

De flacons worden betaald met 7
doch voor denzelfden prijs teruggenomen.
Dcic Levertraan staat onder voortdurende controle van liet Bureau voor

Cliernisck en Microscopisch onderzoek van de H.H.

Dr. 1». F. VAN HAMEL HOOS &" A. lIARMENS Wz».,

SPUISTRAAT — AMSTERDAM.
leder afnemer heeft het recht een monster tot gratisondersoek aan voornoemd Bureau te zenden.
Leeuwarden, Weerd Gloppe L 10, G. A. POSTHUMA.
Ten blijke der echtheid dezer Medicijn Levertraan is iedere flacon
voorzien van eene etiquette, wettig gedeponeerdter Griffie van de
Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam.
Te bekomen bij de volgende H.H. Depöthouders:
Amsterdam: M. G. Buiju,Warmoes- Buiksloot: P. Pauw.
straat 132; H.H. van Caspel, Singel bij de Munt 526; Coöperatieve
Vereeniging Eigen Hulp, Spui-

straat 170 F. j. M. Koek', P. C.
Hooftstraa't 130; H. J. Meyjer,
Barndesteeg 13; Gebrs. Polak,
bt. Authony Breestraat 37; J.D.
Singel over de Torensluis
176 en Marnixkade 57
S.
Langenbergh, Van Woustr 45;
Th. M. Bruinsma Jr., Ferdin.
Bolstraat 83 ;G. B. Zwaan Lzn.,
Jacob van Campenstr. 46; K.
Rab, 2e Hugo de Groot.tr. 15;
C. de Bruin, Gr. Bickerstr. 33.

„

,

,

„

.

T
Haarlem: J.
j. d. Pavord
Kruisstraat 31.

~

Den Helder-.3. Bais; de Weiklieden-Vereeniging.

. ... ,
Nieuwe »«"*»-':
,T

Oosthuizen:
Schagen:

Bakker.

"_,

»"

rr
Kuiliuan.

Nieuwe Lagezijde, Auth.

Voor Armbesturen en Liefdadige Instellingen aannemelijke voorwaarden.
Aanvragen om Depot FRANCO.

(SS9P)

1

1
|

van den Staat en kan door 1
directe toezending of ook naar
verkiezing derbelanghebbenden
in alle grootereplaatsen van Nederland bewerkstelligd worden.
Ons debiet is steeds doorliet
ge? uk begunstigd, en ouder velo
andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ollicieele bewijzen de eersteHoofdtreffers verkregen en onze begunstigers zelf uitbetaald, o.a. |
Mark 250,000, 100,000,
80,000, 60,000,40,000 enz.
Het is te voorzien, dat bij
deze op den hechtsten grondslag

.

gevestigde onderneming
alle
kanten op eene zeer werkzame
deelneming bepaaldkan worden
gerekend, men gelieve derhalve
wegens de reeds ophanden
zijnde trekking alle orders teu
spoedigste rechtstreeks te zenden aau:
C452)

_.SIiOH,
KAÜFIAffi
en
Geldwisselaar
Bankiers
s*

P.S

}. Sjoukes.

I

in HAMBURG.
Hiermede danken

wij

voor het vertrouwen ons tot
hiertoe geschonken, en daar wij
het begin der nieuwe ver-

Ibij

loting ter deelneming inviteezullen wij ook voor het
vervolg bemoeid zijn door een
stipte eu reëele bediening de
tevredenheid van onze geëerde
begunstigers te verwerven.

ren,

|
j

139)

Pianomnziek
Fin de Siècle.

Zooeven kwaal van de pers do
mooie, fonkelnieuwe l:je Baild
LES FAVORIS, rijk van
yan
inhoud, fraai van uitvoering en
spot goedkoop.

LesFaforisJanfflll^J;
en bevat 10 stukken, als:

1. Intermezzo
uit
Mascagni's Cavalleria Rusticana.
„.'Eilenbeig. Ks war EinmaL
3. Exner. Albumblatt.
4. Heins. Au Lae Nocturne.
5. Waldteufel. Tin de Siècle.
Valse.
6. Giiuschals. Schorle-Morie.
7. Millöcker. Waker aus : Das
Sonntagskind
8. Franz Abt. Juchlieisa,Juckhei. Wals.

|j

pi

Afl. I—ls zijn bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar,
alsmede bij de Uitgevers H. C. DE BOER &
Amsterdam. (9732)

g

& YAN"WIjMASIDENT
Arnhem,

VANWMADK

Kantoor van Vaste Goederen, Roermondsplein 16.
AI-LE Buitenplaatsen, Villa's, Heerenhuizen, enz.; enz., te Arnhem
en omstreken te Koop of te Huur, zijn aan ons Kantoor te bevragen.
Volledige inlichtingen verkrijgbaar.

(3516)

I

ÉEHEÜMATIEK-LIJBERS
i BATEMAN?s
Beroemd

gebruiken

EMBROCATION,

bours 15 Cents verhooging,
(9733)
Extra fijne groote Zalmbokking (z. g. Spekbokking). Per
kistje van 12 Stuks
franco hnis door Nederland.

P. C. ELÜGT & Co., Kantoor: ie Wittenstraat 24, Amst.
De Stoomfabriek voor Verfwaresi,
Plamuur-Stopverf
te
en Tubenverven van T.

Koog a/d Zaan, blijft zich beleefd aanbevelen. Prima kwaliteiten on
billijke prijzen.

H

Wenzol.Bèved'uneFianeée

_

allen keurig mooi, correct en volledig, vereenigd zijn in het
allernieuwste Jviuziek-Album Les
Favoris, Band 13, dat thans
voor deu Spotprijs van 75 cours
verkrijgbaar is gesteld; haast U"
een exemplaar te bemachtigen en
zegt het voort!
Verkrijgbaar bij D. BOLLE,
Bazaar van Goedkoopo Boe-

keu, Hang 98 b/d Vischmarkt,
Botterdam, en verderalom. Verzending naar buiten de stadfranco
op

ontvangst van postwissel ad.

—

Prijscouranten gratis.

(9285)

BEPROEVEN IS BEHOEVEN!
Bereidt Uiue Soepen met

VAST .LEBSCHEXTRACT in potten. l

=-_=j
BOUILLOf.

KEMMEBICH.

c«w)

IN FLACONS
hetzelfde merk als de welbekende
en als de lekkersmakende en versterkende VLEESCHPEPTON
IN BLIKJES voor Maaglijders, Bloedarmoede enKindervoedsel.
Vraagt de Potten bij uioen Winkelier.
Probeert KEMMEEICH's uitmuntende SANTA "ELENA

I OSSENTONGEN in blikken.

LET OP HET MERK.

vermei,

Draaibanken,
Boormachines,

uitsluitend eerste kwaliteit en groot soort
Leveren wij voor buiten de stad:
ln Amsterdam aan huis bezorgd
Per 12 stuks /'O.SS
Per 12 stuks f0.60
„ 25
„ 25 „ „1.10
„1.60
In Amsterdam kan men per
Met inbegrip vau emballage
franco thuis door Nederland, na briefkaart bestellen. De porto
toezonding van Postwissel, Kernwordt vergoed,

I

9.

10. v. Beethoven. Türkischer
Marsen aus: Die Ruinen,
von Athen.
Hier is elke aanbeveling overbodig, vrant de uitgave lesPavoris is wijd eu zijd bekeud, en het
zegt genoeg dat alle cle 10bovengenoemde, voortreffelijke nummers Pianomuziek (2 mams),

slechts ’0.75, waarop to
den: „Favoris 13".

Prima Gemarineerde Haring

met het wapen van den Staat |
voorziene Origineele Loten zelf 1
in handen.
Bij iedere bestelling wordt
het vereischte ollicieele plan,
waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen,
alsook de betreffende Inleggelden to vernemen is, gratis bijgevoegd, en zenden wij aan onze |

IILJ
f^

1

1] blad De

is

|
de jj

begunstigers onaangevraagd na
Trekking de ollicieele
elko
Lijsten.
De uitbetaling d. pr. geschiedt
steeds prompt onder waarborg

|l

1
i
|

„„
„

5^
ffi

A.VAN DER STEMPEL Jr.,

Leeraar in de Staats- en Handelswetenschappen, te Amsterdam.
Compleet in 40 Afl. a3O Cent met Gratis Correspondentie-

I

1 half
3
1.80
1 kwart
„1Y „-.90
tegen inzending van het bedrag
in bankpapier of per postwissel.
Alle commissies v/orden onmid<leliijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, en ieder

speler ontvangt vau ons

IH€_Boefehott#fi loorZelfo_iderric_itJ
HH

5 Januari 1893
lgeh. orig.lotsl. M. 6 of’3.00

„

verhuurt Villa's, Gebouwen, Bouwterreinen enz.
(1171)
A. WESSELINK. A. 76.

Engelsch Wrijfmiddel. (9509)
Is bij ondervinding gebleken het beste Wrijfmiddel te zijn
rheumatische aandoeningen, gevatte koude, kneuzingen, enz.
HH§j bij
pijn en zwellingen verdwijnen na eenige inwrijvingen. Prijs per
flacon / 1, franco tegen vooraf te zeuden postw. ’1.15. Hoofddepot bij H. H. ULOTH &
Apoth., Zeedijk 16, Amsterdam.

en kost hiervoor :

„
„

Bouwmaatschappij

Nieuwe Practische Methode, om het Enkel en Dubbel
Boekhouden, het Iïandelsrekenen, de Usantiën,
het Handelsrecht enz., geheel door Eigen
Oefening, zonder Onderwijzer, te leeren,

m

148

300, 200
40,000 17188
30,000 150, 127, 100, 94
67, 40, 2<i.
De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door deu

(8598)

Apeldoorn.

als Hoofdprijs in hot gelukkigst
geval biedt de nieuwste groote H
Greld-Verloting, die door de
Hooge Regeering van Hamburg |
goedgekeurd en gewaarborgd is. 1
De voordeelige inrichting van |
hot nieuwe plan bestaat daarin, |
dat in den loop van slechts
weinige maanden in 7 verlotingen van 100,000 loten
50,200 prijzen, bedragende

1
1
1

Kaasmarkt No 11.

Verkoopt en

RooinMer
Eerstef 6.soort
—

4 Kilo
franco

TE

Apeldoornsehe

& I
DE STAD T.l
Zaandam. (<1.79ü)8

Slechts 3 sfer i¥i

[iichlers

Prospectus wordt op fro. aanvrage gezonden.

SIMONS DE MM & Co.

Tapijtreiniging.

1

NALATIGE

’3 en ’2.50.

(5921)

(2209)

Boekhandel ie RoUerdam; |»
ziedaar de luttele nitór-ve die noo- jvdig is om ■"' «relllnstreerde hoek:
VRIEND DER ZiEKEM" @@ |»?
!»© „GE
gratis en- franko lc ontvangen. Dit
Bock verdient in de hoogste male|_»
de aandacht von allen die hun gc-14
zondheid op prijs
en gehcc!|t'
bijzonder van alle Zieken. .liccdsi&l
■en vonden hier de lang
» 3H&- gewenschte genezing -£!&

COLOGNE.!ü
DE BIT EU RE n 7
!

onverschillig op welko Plaats iv Nederland, worden door ons bijna 25
jaar gevestigd Kantoor, zoowel minnelijk als gerechtelijk, vervolgd,
op vooraf vastgestelde doch billijke Conditiën.

Assen.

g___a_i_-__-______-3-__g
Sloom- 1 Vassclierij

Iv AN

Billijke prijzen.

j§ per Kistje van 6 flacons/ra;i«> thuis ’5,

ontvangst van postw.

le BLAD.

PARFUMERIE MAISON NEUVE HaHB
SÜRIPIGAR & Co», te Delft.

EAU DE

post B°. form., ge-

zwaar getint papier.

op

— mmm 5 jaiilêil
— 500,000 Mark |
—
|

UOG lETS.de eerste
elk Pakket bevindt zich een

medicijn

gH-BSï-

--

1892

H

8
I

Ponsmachine s«
Blaasbalgen,

Aamheelden

en verder alle Smidsgereed-

schappen tot zeer lage prijzen
voorhanden bij
(9790)

LAMDRÉ & GLfNDERMAfi,
Spuistraat G en 8, Amsterdam.

VRAAG

de uitvoerigeCatalogus der Nieuwste en Beste Werken op 't gebied
der Populaire
Prostitutie, nieuw Malthusianisme
Realistische Eomans er.z. enz., van
den Uitgever A. VAN KLAVEREN, te Amsterdam. (9159)
Wordt gratis en franco gez.

HrXIZISO-pLANTsTteï
geeft uit:

Schiedam,

ROSA MARINA;

Een Hollandsche Familie-Roman.
door

(9991)

MELATI VAN JAVA.
jGroot-Octavo. Een Deel ’2.90.

Goede, zuivere en belegene B O EDE AUX-WIJN,
Per. 48 flesschen ’27.— ,
„ 24 „ „ 13.50 I Accijns inbegrepen, franco huis
„ 12
„ 6.75 (
door geheel Nederland.
Proefflesschen a „ --.56 J
ALEXANDRE HANNIER, Bordeaux.

j __, HOÖFD-DEPOT:

—

WARMOESSTRAAT 76-8, AMSTERDAM.

r
Stoomdrultkerg v_«

—■

——

ROELOFFZJ-!. & Hüß-xES te _.i__tei_au~

————->
(M63

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG
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BinnenlandschNieuws.
20 December.

Eerste

—

Kamer.

Peragequatie-wet.

Blijkens het afdeelingsverslag van de EersteKamer

over het vaststellen van het bedrag der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen verklaarde de

meerderheid der leden, die met het beginsel der
peraeguatie niet waren ingenomen, dat, nu eenmaal
met dit werk was begonnen, het wenschelijk was
dat het ten einde werd gebracht, zoodat zij zich dan
ook niet tegen de aanneming van het wetsontwerp
zullen verzetten.
Tegen de wijze-zelve, waarop de arbeid der herziening
is verricht, werden in verschillende afdeelingen be-

zwaren gemaakt, die zeer enkelen zelfs er toe zouden
leiden, tegen het ontwerp te stemmen.
\ Het blijkt verder, dat, nu eenmaal het cijfer der
percentage op zes was gebracht, door de Kamer
daarin berust zal worden.

Omtrent de plannen, welke de Minister heeft ontwikkeld ten aanzien der positie, welke de grondbe-

lasting voortaan in ons belastingstelsel zal innemen

)

had eene breede gedachtenwisselingplaats; maar de
meeste leden wenschten de nadere voorstellen van
Jen Minister af te wachten, alvorens hun oordeel in
deze uit te spreken.
Voorts had eene zeer uiteenloopende gedachtenwisseling plaats over de gevolgen, welke deze wet
zal hebben voor de financiën der gemeenten, en over
Ide maatregelen, welke te dien opzichte wenschelijk zijn.

Met nadruk werd er in éene afdeeling bij den Minister op aangedrongen, om zoo spoedig mogelijk er
n te voorzien, dat de buitenslands wonende eigenaren van onroerende goederen meer belast worden,
door de heffing bijv. van een oompenseerend recht.
Men voorzag, dat uit de begunstiging in Nederland
ran buitenslands wonende grondbezitters verschillende nadeelige gevolgen zouden voortvloeien, welke
zich in onze grensprovinciën in de eerste plaats

zouden doen

gevoelen.

De Comm. v. Eapporteurs meent hare instemming
met dit denkbeeld te moeten betuigen en wenscht
Dok van bare zijde de welwillende aandacht van
ien Minister op deze aangelegenheid te vestigen.

Tweede Kamer.
De Heer Conrad heeft voorgesteld de som van
350,000, voorgesteld in het voorstel tot verhooging
van de vestingbegrooting voor 1892, ten behoeve van
ien aanleg van zoetwatervijvers en van zandopaoogingen in de stelling van Amsterdam, te verminderen met 100,000 en alzoo te brengen op f 250,000.

’

’

Wegens een nader overleg omtrent de bestemming

der lokalen^wenscht de Minister van Waterstaat den
voorgestelden bouw der archieflokalen thans niet aan
het oordeel der Staten-Generaal te onderwerpen.
Mitsdien zijn de posten betreffende de verbouwing
van het Departement van Binnenlandsche Zaken
weder in overeenstemming gebracht met de begrooting voor 1892 en geraamd op ’50,000. De beslissing
der Staten-Generaal wordt thans beperkttot de
goedkeuring van den aankoop van het terrein aan
den Bezuidenhoütschen Weg.
Naar aanleiding van het verslag derTweede Kamer
omtrent eene wijziging der Indische Begrooting voor
1891 heeft de Minister van Koloniën aan de Kamer
Dericht, dat de uitgaven ter voorbereiding der ont-

ginning' van het Ombiliën-steenkolenveld afzonderlijk zullen verantwoord worden en dat op aandrang
van den Minister, uit Indië de verzekering is ont-

dat bij overplaatsingen van ambtenaren
zooveel mogelijk rekening wordt gehouden
met het financieel belang van den lande en dat
het niet aan pogingen ontbreekt om de overplaatvangen,

jteeds

singen te beperken.

Te .alt-Bommel is uiteenwie laan
den Gomerschen dijk aldaar opgehaald het in staat
van ontbinding verkeerend lijk van een man, lang
1.68 M., naar gissing tusschen de 40 en 50 jaren, aan-

gezicht rond, neus en mond gewoon, kin breed, haar
donkerbruin, donkerbruine ringbaard, gekleed met
donkere demi-saison, zwart kamgaren jas, zwartlakenschen broek, lage schoenen. Aan de onderkleeJing, bestaande uit: witkatoenen hemd, blauwbaaien
borstrok, onderbroek van wit keper, zijn geen merken
waar te nemen. Op het lijk is o. a. bevonden een

alver horloge, (No. 84203) met zwarten gevlochten ketting, 4 sleuteltjes, een zakmeisje met heft van

schildpad, een slaapmuts, een paar zwarte tricot
handschoenen en een geknipt spoortreiukaartje
traject Leiden—Utrecht, gedagteekend 28 October

l uur namiddag.
Omtrent dit lijk verzoekt de commissaris van politie
te Zalt-Bommel inlichtingen.
13e Wedstrijd, uitgeschreven door het
bestuur van het fonds „Willink van Collen."
Inziende, dat de in de laatste jaren verkregen
."esultaten van den wedstrijd „Willink van Collen"
weinig voldeden aan de edele bedoelingen van den
stichter van dit
werd het bestuur der Maatschappij „Arti et Amicitiae", met het beheer van het
fonds belast, er reeds in 't vorige jaar toe gebracht
aen onderwerp voor de prijsvraag to kiezen, dat elk,
die niet reeds een zekere mate van bekwaamheid
verkregen en niet reeds eenige jaren van studie achter den rug had, moest afschrikken zich er aau te
wagen, als te hoog boven zijne krachten staande.
Zoo ten minste zou men verwacht hebben.

Het wa 3in het vorige jaar een levensgroote impressiekop, die werd ingewacht. Ofschoon dit een
alles behalve gemakkelijk uit te voeren opgaaf kon
ieeten, velen waagden er zich aan, sommigen zelfs
zonder het a, b, c van de kunst te kennen zelfs
ohenen enkelen niet eens recht te begrijpen wat er
met een iinpressiekop bedoeld wordt.
De moeilijkheid van het onderwerp had niemand
afgeschrikt; het getal toch der op prijs of premie
belustigden bedroeg niét minder dan 48. Het doel
was alzoo niet bereikt.
Voor het jaar 1892 werden daarom de eischen nog
hooger gesteld. Er werd thans verlangd: „een feit uit
vaderlandsche geschiedenis, geheel naar vrije

__

Prof. Dr. J. G. K. Acquoy, te Leiden
ia sinds eenige weken ernstig ongesteld, zoodat hij
in den laatsten tijd voor de Kerstvacantie geen college heeft kunnen geven.
Aan de Universiteit te X»ei_e-is met
goed gevolgd afgelegd het candidaats-examen in de
rechten, door H. H. de Hartog j
aan die te Utrecht
het candidaats-examen Theologie I, door N. C. Bakker en S. Eonuer; cand.-ex. Klass. letteren, door C.
I». Jungius; theor. Geneesk.-ex. I, door K. Numans,
B. J. de Vries en P. C. Vincent.
Examens middelb. onderwijs. 's-Gravenhage, 19 Dec. Fransch. Akte A. Geëx. 3 vr.
cand., geslaagd: Mej. J. Berdenis van Berlekora, te
Middelburg, en I». A. Bornand, te De Steeg. Hoogduitsch, Akte B. Afgewezen 1, Akte A afgew. 2
mans. cand.

Gemengd Nieuws.
De te n t o o nst elli ng v an af fi o hes van
Chéretin het Haagsche Museum vanKunstnijverheid,
aan de Prinsessegracht, heeft verleden Woensdag
weer een aantal bezoekers gelokt.
Ook dezen Woensdag zal de verzameling van 12 tot
4 uren te zien zijn en belangrijker zijn dan te voren.
Er zullen nl. een aantal nieuwe exemplaren geëxposeerd worden, geleend door den directeur der
Kijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers te Amsterdam, den Heer Molkenboer, waaronder: Yvette
Théatrophone, Bal-Bulier, Fêtes Paris,
Anvers, enz. Verder een 7-tal uiterst zeldzame van
Jhr. Mr. V. de
dagteekenende uit Chéret's
begintijd, en bovendien een origineel van de band
van den meester-zelf.
Het eerste nommer is verschenen
van De Morgenster, radicaal weekblad voor Friesland.
Het blad vermeldt noch den naam der redactie,
noch dien van den uitgever.
In den Hontrakpolder is Zondagavond de kastelein M., aldaar woonachtig, door
de duisternis misleid, in de watering der machine
geloopen en verdronken. Den volgenden dag
werd zijn lijk opgehaald,

Onlangs werd te "Veendam,op eene
vergadering van ongeveer zeshonderd personen,
door een socialistisch spreker o. a. medegedeeld,
„dat een zoon van den fabrikant Engels, te
Bannen, op verzoek van zijn vader, gedurende
een week het toezicht op de arbeiders zijner
fabriek overgenomen had en ze (de arbeiders)
naar zijn eigen meening kon beloonen. Dientengevolge ontvingen de arbeiders, die voor dien
tijd het minste loon genoten, aanzienlijk meer,
en zij, die vroeger de grootste verdiensten hadden,
moesten zich met vrij wat minder tevreden
stellen."
Een onzer lezers heeft zich de moeite gegeven
aan genoemden fabrikant schriftelijk eenige inlichting daaromtrent te vragen. Het antwoord
luidde:
„Uwe vraag is mij volslagen een raadsel; er
is niets van dien aard in mijne fabriek gebeurd.
Het is mogelijk, dat onder mijne werklieden
eenige socialisten zijn en dat de eene of andere
ontevredene dit dwaze praatje in de wereld gebracht heeft. Wat die spreker verzekerde, is
niet waar."

Bij het uitzeilen der visschersvloot zgn Maandag in het Marsdiep twee Urker
vaartuigen, de schuiten ü. K. 36 en U. K. 54,
met elkander in botsing gekomen. Eerstgenoemd
vaartuig kreeg daardoor belangrijke schade aan
den achtersteyen .en moest naar Nieuwediep worden gesleept. Gelukkig kreeg niemand
eenig persoonlijk letsel.
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De Indische Tolk (no 16 9) bevat, behalve de gewone rubrieken, twee hoofdartikelen : De
op Java, 1, door P. C. Huijser
Kaloet,
Liheria-Koffie V.
L. van Zuijlen, benevens een feuilledoor G. C.

ton : Oostlndische Schetsen, XV, door
Buning.

—

A. Weruméus

Suggestieve diefstal?
Gisteren is te 's-Gravenhage een
rechtszaak behandeld, welke groote belangstelling
heeft gewekt.
Ia het begin dezes jaars werd door de Haagsche
politie aau het station een man aangehoudeu, die
een valsohen baard droeg. Hij bleek te zijn Joseph
H. uit Ilotterdam, zich ook noemende George H.,
een naamsverwisseling welke onder Israëlieten meer
voorkomt. Beklaagde is 31 jaar oud, en heeft een
intelligent uiterlijk. Hem wordt ten laste gelegd,
zoo luidde de dagvaarding, dat hy in de mannd
Juni 1892 te Botterdam zeventien formulieren vau
binnenlandsche postwissels, na op elk een bedrag
waarvoor zij moesten strekken, en den naam en de
woonplaats vau den persoon, voor wien zij bestemd
waren, te hebben vermeld, valschelijk aan den voet
daar waar dit door den postambtenaar der posterijen, bij
wien het op de wissels vermelde
bedrag zou zijn gestort, behoort te geschie"
den, heeft ingevuld met eene aanwijzing van
de plaats van betaalbaarstelling,van een nummer,
waaronder, van een kantoor alwaar, van een dag"

waarop, en van een handteekening van
den postambtenaar, door wien de inschrgving zou
zijn geschied, en voorts valschelijk die formulieren
eu de daarop gehechte frankeerzegels heeft voorziea
van stempelmerken, nabootsende die welke bij
de administratie der Posterijen in gebruik zijn
voor oontröle op de inschrijving en hefc vervoer eu
tot onbruikbaarmakiug van hefc frankeerzegel, een
en ander met het oogmerk om die aldus vervalsohte
geschriften te gebruiken of door anderen te doen
gebruiken om, zonder dat de op de wissels gestorte
gelden zijn gestort, ze ter uitbetaling aan te bieden
of te doen aanbieden, waardoor nadeel kon ontstaan
voor de Administratie der Posterijen of voor de
ambtenaren van dien tak van dienst.
Het totaal bedrag der postwissels, waarvan de
vervalsching aan bekl. is ten laste gelegd, beteekening

droeg

’434.

-

bedraagt.

Onzo verwachtingen waren niet hoog gespannen.

We weten het nu eenmaal, dat het historieschilderen niet behoort tot de vakken, waarin de Hollandsche school zioh gunstig van andere onderscheidt.
Behalve een volkomen indringen in 't karakter van
de voorgestelde personen, is juiste kennis van de
zeden en gebruiken, van de costumes, vau den geest
des tijds, waarin de handeling speelt, hoofdvereischte. V<sor alles moet de schilder geheel meester
zija van de ware en schoone vormen.
Daar van vormen tegenwoordig weinig work gemaakt wordt, is het zeer natuurlijk, dat bij de
meesten dan ook vele en groote aanmerkingen op de
teekening te maken zijn. Ecu elk kan zich daarvan
overtuigen.

De jury heeft da inzendingen van dien aard gevonden, dat zij gemeend heeft van hare bevoegdheid gebruik te moeten maken, om bij onvoldoende kunstwaarde de bekroningen niet toe te wijzen. Daarom
heeft z'r> den prijs niet toegekend en aan de best gekeurde schilderij, die van Bernard de Hoog, de premie en aan de daaraan 't meest nabijkomende, die
van Piet Dupont, oen accessit toegekend.

In hoeverre zij hieraan wel heeft gedaan mogen
wü niet beslissen, zekeris bet, dat vroeger wel eens een

dat

zij

geen afwijking

in de geestvermogen!»

van bekl. badden kunnen opmerken, noch eenige
gevolgen van bet gebruik van morphine. Bij over>
vloedig gebruik daarvan werd wel een storing van
het intellect bespeurd, bij bekl. echter in 't geheel niet.
De zitting, welke des morgens aanving, -werd in

den middag geschorst tot 's avonds halfacht, toen
het O. M. bij monde van den subst.-off. Mr. Van
Buttingha Wichers aan het woord kwam. Deze verklaarde niet te gelooven aan den „grootenonbekende»"
Lassen; men had hier te doen met auto-suggesti»,
gesimuleerde suggestie. Trouwens, van Lassen wal
ook in Brussel geen spoor te vinden. Spr. was overtuigd, dat beklaagde misbruik maakte van zija
meer dan gewone begaafdheden, achtte de feiten
bewezen en strafbaar op grond van artt. 225 en 22tJ
Strafwetboek en eischte 6 jaar gevangenisstraf.
De toegevoegde verdediger, Mr. Th. C. van Doorn,
achtte juridisch de vervalsching van 17 postwissels
met het doel om daarvan gebruik te maken, nie»
bewezen en evenmin de afwezigheid van eiken sug«
geroerenden invloed.
Beklaagde zelf hield ten slotte nog staande dat hij
geheel ontoerekenbaar was, omdat hij onder mental»
suggestie had gehandeld.
Na re- en dupliek werd de uitspraak bepaald ove»
14 dagen.

Ned. Oost-Indië.
Batavia, 22 Nov.
(Over Marseille.)
Ta Batavia loopen stellige en, naar
De Ja va-Bode meent, zeer gegronde geruchten, dat de
tegenwoordige commandant van het leger in April
van het volgende jaar zijn ontslag vragen en daarna

repatrieeren zal.

De sergeant der inf. van Erp, die voor
den krijgsraad te Makassar terecht heeft gestaan
wegens valschheid in geschrifte, is door genoemde»

raad vrijgesproken.

Aan de Atjehsehe Courant van 5 tot
9 November jl. is het volgende ontleend:
Van de Noordkust kwam hier het bericht, dat ta
Kampong Maneh, behoorende tot Passangan, d«
Nederlandsche vlag is geheschen door den resident

waarbij pl.m. 2000 gewapende Atjehers geparadeerd hebben.
Onder het vallen van het koninklijk saluut hebben
de Atjehers, evenals onze soldaten, de geweren gepresenteerd.
Door den radja van Passangan zgn de door hem
destijds onderworpen staatjes Tjoenda, Bajoe en
Nizam weder aan de rechthebbenden teruggegeven.
Naar een ooggetuige ons meldt, moet de plechtigheid, waarmede de resident Scherer de vriendschapsbanden met de ons sedert geruimen tijd vrjandelijkf
staatjes vernieuwd
zeer indrukwekkend geweest zijn. O. a. liet de resident een zeer ouden er.

Twee en dertig getuigen waren gedagvaard, onder
wie 4 getuigen deskundigen a charge, 3 getuigen
deskundigen
décharge, zoomede nog een getuige
a décharge,
een medegedetineerde van den bekl..
om inlichtingen te geven over diens houding in het
huis van bewaring.
Het getuigenverhoor ving aan met het hooren van
de deskundigen inzake de schriftvervalsohing. Voorlezing werd gedaan van het rapport dier deskundi.
voor
gen, zoomede van eene bestelling van clichés
door bekl.
de vervalsching der stempels gebruikt
aau een fabrikant in Dresden gedaan, en ten slotte vau een jonge_ Atjeher voorkomen, legde hun beider
eeuige pagina's uit een door beklaagde aangehouden handen in elkaar en zeide: „Gelijk deze liedenelkaai
de hand toegestoken hebben, zoo moeten ook de
in verschillende vreemde talen ge„Dagboek",
schreven, waarin o. a. de uitdrukking voorkwam, dat overigen elkaar de hand reiken en eendrachtig met
hij den dag vervloekte waarop hij zich voor de eerste het Nederlandsche Gouvernement samenwerken."
Daarop verzocht de resident den ouden priester
maal eene inspuiting met morphine had gegeven.
Verschillende uitdrukkingen in het „Dagboek" een gebed te willen doen, aan welk verzoek ecu oud
sc_.nen er voorts op te wijzen, dat hij zich panghoeloe gewillig voldeed. Tijdens dezen bidstond
nu en dan onder zekeren invloed gevoelde, o. aheerschte er eene doodsche stilte en het amien bjj het
merkbaar in den zin: „heureusement il ne ma einde van het gebed, door tweeduizend monden her

_

— —

—

défendu d'écrire."

Als conclusie van een en ander kon worden meegedeeld, dat ook volgens het oordeel der deskundigen de endossementen op de postwissels en de overige
vervalschingen door den beklaagde werden geschreven. De doktoren ïellegen en De Jong gaven in
hunne rapporten de verzekering, dat h\j volkomen
toerekenbaar was en zij geen hypnotische suggestie
aanwezig achtten. Bekl. bleef daartegen volhouden,
dat hij in de verschillende gevallen gehandeld had
onder den invloed van zijn suggereerder Lassen, die
hem steeds aanspoorde en aau wieu hij, in de verschillende gevallen voor de rechtbank behandeld,

Te Heesch (S.B.J is Zondag avond
zekere Van de W. op den openbaren weg aangerand hij kreeg onverwachts een slag op het
hoofd, tengevolge waarvan hij een half uur daarna is overleden. De vermoedelijke dader is door het geld ook had afgedragen.
de marechaussee te Geffen in verzekerde bewaOver de quaestie al of niet toerekenbaarheid»
ring gesteld.
kwam nu bekl. iv een woordenwisseling met de desEen romantisch roovers g e v e c h t kundigen en hield daarbij vol, dat hij geruimen tijd
wordt van het eiland Sardinië bericht. In de beonder den invloed was van morphine en te Brussel
ruchte boschrijke bergstreek bij Bitti en Nuoro door een Zweed Lassen was gehypnotiseerd. Hij hield
ging een sterke afdeeling karabiniers, onder bedit ook staande tegenover Dr. Schreve, geneesheervel van luitenant Eadda, een vijftal langgezochte directeur van het krankzinnigengesticht te Rotterbandieten opsporen, die zich daar moesten schuildam, Dr. Denekamp e. a. Alles wat hij had gehouden. Zij troffen de bende 's avonds om negen daan, niet
het koopen (zonder te betalen) van
nur. Het geroep der karabiniers werd door de gesneden name
stempels, van valsche baarden, knevels
roovers met een geweersalvo beantwoord, en nu
en pruiken, alles geschiedde onder invloed van dien
begon er in de duisternis een gevecht, dat ongeLassen.
Zelfs ging de suggestie per
eu merkveer een kwartier duurde het geknal der schoten
waardig
was
het
dat
bekl.
zelfs
onder
dieu
invloed
werd rammelend doorde echo van het gebergteherhaald, en daartusschen door klonk het gehuil der plotseling zijn geheugen verloor, wauneer het er b.v.
herdershonden in den omtrek. Toen het schieten op aan kwam het adres van zijn dwingeland op te
geven. Om te bewijzen dat mentale suggestie mogevan de bende ophield en de karabiniers het
struikgewas doorzochten, vonden zij twee doode lijk was, werd nog op verzoek als getuige een medeen twee zwaar gewonde mannen. De vijfde gedetineerde geroepen, die hij op de ziekenzaal
roover wist te ontsnappen. Van de karabiniers eenige kunstjes had doen verrichten. Ook na deze
proef a la Donato bleven de deskundigen van meewerd geen enkele gewond.
keuze." De compositie moest uit minstens 2 figuren
bestaan, de grootste afmeting van het doek 80 90
centimeters bedragen.
Deze grootere moeielijkheid heeft gunstig gewerkt
op het getal inzendingen, dat thans slechts 17

ning,

schilderij niet den prgs is bekroond geworden, waarvan de kunstwaarde niet veel hooger stond dan die
van De Hoog's schilderij, doch zeker ook is het dat
de jury vroeger wel eens te vrijgevig is geweest en
juist daardoor het gehalte van het ingezondene niet
gerezen is.
Waarschijnlijk zal elk het met ons eens zijn, dat de
jury zeer juist geoordeeld heeft. De Hoog heeft
zonder twijfel in ziju „Johan de Wit, aan Buat de
teruggaaf weigerende van de brieven vau Silvius aan
dezen", het meest voldaan aan de eischen, die men
aan eene schilderij kan stellen. Men ziet dit reeds
dadelijk, wanneer men de zaal inkomt. De schilderij
spreekt eu roept door haar flink licht en kracht. De
beide figuren ziju vrij correct van teekening, en ofschoon men juist niet zal uitroepen :
hoe schoon
van kleur!" de kleur is goed en voldoende. Ook zijn
de karakters, vooral dat van Buat, goed uitgedrukt:
de teleurstelling van den ritmeester, die in woede
zou overgaan, zoo ze niet door angst in banden gehouden werd, terwijl de Kaadpensionnaris geheel
zeker is van de macht over den man, die zich in
zijne handen heeft oyergeleverd, hij, die Van Lennep's „Elizabeth Musch" kent, zal erkennen, dat dit
alles wel uit de schilderij te lezen is.
Gaat De Hoog op deze wijze voort, zoo zal uit hem
zeker een flink artist walsen.
In No. 9, onder het motto: „Al is ons Prinsje nog
zoo klein", vinden we Johan de Wit nogmaals, thans
aan den jongen Willem, later Willem 111, lesgevende
in de staatkunde. Vruchteloos tri-hten we hierin

haald, was indrukwekkend.
Hierna hadden eenige volksspelen plaats, zooab
schieten naar de schijf, werpen met een lans naa:
de bamboe, enz. Onder de Atjehers heerschte een*
opgewonden en vroolijke stemming.
Bij het openkappen van het voorterrein van Lam.
baroe, op den morgen van 7 dezer, werd de Europeesche fuselier Scholtz door eea vijaudelgkenkogel
zwaar verwond, waaraan hij spoedig overleed; op
dien dag werd ook eeninlandsch fuselier licht gewond.
Heden zijn de bezettingstroepen voor den nieuw op
te richten post Poeloe Eajah vertrokken.
Het detachement bestaat uic ecu compagnie infanterie, onder commando van den kapitein Picard, van
het 3e bataljon, waarbij zijn ingedeeld de le luit.
der inf. Van Bennekom, van het detachement t«
Lamtih, en de 2e luit. der inf. Hoon, van het 14t
bataljon. De artillerie, onder commando van een Eur.
sergeant, de administratie onder het beheer van een
adjudant-onderofficier,terwijl het hospitaal-personeel
onder den officier van gezondheid 2e klasse Stortenbeker staat. Voor den opbouw van het kampement
zijn aan de genie toegevoegd 46 dwangarbeiders.

Hoorden wij reeds eenige dagen geledengeruchten
omtrent het nemen van kampongs door den kapitein
Van Heurn, te Segli, thans kunnen wij onze lezers
het

volgende berichten:

Op den 31n October jl., 's ochtends te &y 3

uur,

hoorde men in de benting een hevig geweervuur en
bemerkte men uit den observatietoren, dat eenige
Moslemin de rivier overgestoken waren en weder do
Pedireesche passargangers wilden berooven. Hoewel
de Pedireezen dit niet goedschiks toelieten, hadden
iets te vinden, dat onze goedkeuring kan wegdragen.
De Wit is hier een ongelukkig, nietsbeteekenend
persoon, terwijl de Prins als een jongen daar neerzit, die zijn leermeester niet eens aanziet, terwijl
toch de slimme jongeling stellig geen woord
verloren liet gaan, dat uit 's meesters mond kwam.
Alles is even zwak in deze schilderij: geen flinke
schaduwen, geen licht, een akelige kerkhofskleur,
en ofschoon we aannemen, dat alles naar de natuur
geschilderd is, is er geen natuur in. Blijkbaar heeft
de schilder geen rekening gehouden met de groote
moeilijkheden van een historische schilderij en gemeend in een dag of wat daarmee klaar te zijn.
Trouwens, dit hebben er velen gemeend, stellig ook
de schilder van den slag bij Heiligerlee, waarin Graal
Adolf, rijdende op een stokpaard, door eer» speerstoot wordt gedood. Immers, dit zal de schilder bedoeld hebben, ofschoon wij niet anders weten, dan dat
die dood door een schot, uit het klooster Heiligerlee
gelost, werd veroorzaakt. Men moest zich schamen,
zulko nobele figuren uit onze geschiedenis zoo tot
voorwerpen van bespotting te maken. Meer dan twee
dagen zijn er zeker niet aan besteed, en toch is d_
schilder er in geslaagd in zoo weinig tijd een kunstwerk te scheppen, zóo bont en prullig, dat elk zich
met walging er van afwendt.
Nog bonter is No 1: „Karel V doet afstand van ziju
waardigheid als Duitsch Keizer." Niet alleen de bontheid is hierin af te keuren, maar ook in alle op>
zichten blijkt de ongeoei'endheidende weinige aanleg
van den schilder. Met zulk een werk heeft men

HET NIEUWS
de Moslemin blijkbaar toch succes, want men zag
-»»n!gen tijd daarna een prauwtje met goederennaar
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zoekingen omtrent symbiotische
niet alleen
van Frank, doch van al de voornaamste onderzoekers op dit gebied, en bovendien
waaraan mij
meer gelegen is
ook van de schrijvers over het

—

—

de aan den rechteroever der rivier gelegen vijandelijke versterking, door ons 't Veertje genaamd, teruggebruik der leguminosen in de practijk.
keeren.
Ik vermoed, dat dit den weg voor den Heer B
Van den observatietoren, waar een dozijn schutters zeer zal kunnen bekorten en zijn oordeel daardoor
plaats kan nemen, werden eenige salvo's op dien wat minder haastig en oppervlakkig zal zijn, dan
hg het thans in zün boodschap uitspreekt.
vijand afgegeven. Dit vuur had zulk eene goedeuitDeventer.
Dr. A. M. Pbins.
werking, dat de opvarenden te water sprongen en
prauw en lading in den steek lieten. Het vaartuig
Famiiie-Bericüteii.
dreef af en raakte weldra aan den grond.
vit arrnia ii r. C onmnTH.
Door onzen wakkeren kapitein Van Heurn werd
Bevallen: 18 D*c. : C. E. v. Ravesteijn, geb.
de le luitenant De Neve met 30 bajonetten uitgezonMuller, D., E. M.
geb. Glijnis, D., beiden
den, om in de nabijheid van onze oude benting (voorRotterdam.
malige versterking Segli) post te vatten en den vijand
19 Dea.-. H. A. van Alphen, geb. Sneep, D., Hardingsveld;
Z. C. Maronier, gob. Reuter, Z, Kota
te beletten de prauw terug te halen.
Radja;
A.
C. M. Koopmans, geb. Pouwels, Z ,
kreeg
De
Neve
veel
uit
luitenant
vuur
Toen de
Rotterdam.
den Pang Bing (Pedir brug en andere voorgelegen
Overleden.- 17 Dec.: E. Clir. Spiegel, 75 j., wed.
vijandelijke loopgraven) gelastte de postcommandant F. A. Muller, geb. Boers, 78 } beiden Den Hang;
ien 2e luitenant Vester met 50 bajonetten het detaJannetje
J. Lokker, 4S j., Hoek vau Hollaud;
shement te versterken, terwijl de kapitein Van Heurn Kaptiju, 38 j„ Utrecht,
13 Dea. : L. L. Voorbeijtel, geb. B'ltb, 63 j., Somself zich bij de eerstgenoemdetroepenafdeelingvoegde. melsdiik-,
A. Catharina Wijnmalen, 17 j, ICraNadat de versterking op het terrein aangekomen Ungen.
was, vatte de kapitein het plan op den vijand uit
li> Dtc: W. Twlse, 77 j„ Helena C.
21 j.,
„'t Veertje" te verdrijven. De luitenant De Neve
belden Den Haag; —J. Doon, 44 j., Rotterdam.
kreeg daarom last met zijne sectie op te rukken,
terwijl de kapitein trachten zou de aandacht des
vijands af te leiden.
Begunstigd door het begroeide terrein, naderde
Scolt's Emulsie heeft een zeer groot voordeel boven alls
voormelde sectie tot dicht bij de vijandelijkebenting,
andere levertraanbereidingen.
toen men plotseling op eene open vlakte kwam. De
Parijs, Mei 1892.
Mijne Heeren !
sectie De Neve kreeg daarop een hevig vuur. De
Ik ben in de gelegenheid geweest Soott's Emulsie
levertraan met hypophosphiten van knik en
Neve echter talmde geen oogenblik, commandeerde van
soda- en glycerine, voor te schrijven eu de gevolgen
attaqueeren, stormde zelf vooruit en was het eerst
er van te ondervinden. Deze bereiding wordt dooiin de vijandelijke benting: natuurlijk, dat de vijand de kinderen zeer goed ingenomen en door de maag
de hielen had gelicht.
zeer goed verdragen; zij
onder anderen, het
voordeel, dat zij zelfs 's zomers bij groote hitte kan
Toen de geheelé sectie binnen de veroverde verDr. CO DET AUX.
toegepast worden.
sterking was, liet de sectiecommandant op de vluchVerkrijgbaar bij H.H. Apothekers en Drogisten.
vuren
en
wachtte
tende Moslemin
de komst van den Prijs
en ’2.25 der 1/1 Flacon. Agenten
der
kapitein met de overige troepen
ondertusschen A. I». ’1.25 te V
's-Gravenhage.
liet hij de goederen uit de prauw halen.
Toen de kapitein bij de benting aankwam kreeg
Men vindt tegenwoordig vau alles in de couvaut,
en weldra zal de bibliotheek overbodig worden en
de sectie last, een nabijgelegen vijandelijke verstervan het Boek. Doch de couking, waaruit men vuur kreeg, te nemen, terwijl de dat verklaart de crisis
verschijnen bijna allen dagelijks en er 13 niet
sectie Vester de veroverde versterking bleef bezetten. ranten
eiken dag iets nieuws te vertellen. Dan praten de
Deze benting was echter niet zoo gemakkelijk te bladen elkaar na of schrijven elkaar over. Daarom
nemen als de eerste. De versterking was omgeven zult gjj in dezen tijd van het jaar herhaaldelijk
raadgevingen lezen, die het gebruik van do Capsudoor twee paggers van 2 meters hoogte.
les Quyot, van de Bate Reguauld eu van do
Ondanks het hevige vuur van achter de borstweSirop de Regnauld, deae uitstekende huismiddelen
beklommen,
de
pagger
eerste
weldra
ring, werd
tegen de ziekten der ademhalingsoiffaiien, zooals
waarna het schieten van den vijand verminderde; verkoudheid, bronchitis, catarrh, waartegen de Capen toen men daarna de tweede pagger en de borst. sules G-uyot met het beste gevolg aangewend
worden, aanbevelen. De Pate Regnauld en de Sirop
wering overschreden had, was de vijand reeds verRegnauld daarentegen zijn de voortreffelijkste
dwenen. Weder was de luitenant De Neve de eerste de
genee-smiddelen tuk'en keelziekten, heeschheid, prikversterking.
De vijand had zich toen
in de veroverde
kelende hoest,kinkhoest, de griep, influenza eu asthuia.
in een derde, verderop gelegen benting genesteld.
Bij ANTON HUI'
Nieuwendijk 215, geheele
Ook daaruit werd hij door desectie De Neve verjaagd.
UITVERKOOP! Alle prima soort Goederen ver beneDe kapitein besloot toen tot den terugtocht.
Gedekt door de sectie van den luitenant Vester den de gewone prijzen.
en door het artillerievuur uit onze versterking, trok
ARNHEM.
Hotel des Ptys-BaE.
men, na achtereenvolgens de huizen in de veroverde Pension,
jDiree.
matige prijzen.
(1580)
Fversterkingen verbrand te hebben, langs den rechter
rivieroever huiswaarts.
PANAMA-SCHANDAALTJES.
Kalm als altijd heeft de kapitein Van Heurn dit
vloed wast aan ; het regent zwarte spatten;
De
troeb'le
gevecht geleid en onder het hevige vuur van den In eiken rang en stand raakt menigeen bevlekt....
lichtgewonden
vijand den troep met slechts twee
O Congo, teiiii.7 ons! Dnnk uw geheime schatten
thuis gebracht, waar hij met een daverend hoera Wordt weer een onschuld* blo» op aller kaak gcwokt
Toilelteepfabriek «a/n i'IGTOII
I
werd ontvangen.
Verkoop in 't Groot bij KBELISG &
De vijand zou bij die gelegenheid, volgens ingekoNoordeinJe
Den Haag.
men berichten, 4 dooden en 14 gewonden hebben.
Niettegenstaande het moeilijke terrein en de daarZij die hunne Vulkachels hittegevend willen
mede gepaard gaande vermoeienissen,heerschte onder stoken nemen de Anthraeitkolen van JOH.
DE
den troep voortdurend een uitstekende geest, getuige BRES Jzn 5 v. Swindenstraat, vrü aan huis bn
1.60, No. 3ii
hoe zg met ware doodsverachting de vijandelijke ó H.L. No. 2a
1.40. (609)
bentings bestormden.
Une agréable nouvelle pour nos lectetus de lamrue
fi-amjaise. h'tndépewlanat beige, Ie meilleur marahé de
Ingezonden.
tous les grands organes de la presse enropéenne, est
en mesure de diminuer eucora son prix d'abouneDekoffiecultuur op Java.
ment, par suite des réuentes oonventions puslnlos,
Mijnheer de Redacteur, aan den Heer anx prix suivaDts: fl. 4z5 pour trois moia, fl. 7.90
Waar
A. H. Berkhout welwillend de gelegenheid geeft een pour six mois et fl. 14.70 pour un an. Ou sousi-rit
boodschap aan mij te plaatsen in uw nummer van dans tous les bureaux de poste(616)
den 17en dezer, daar zult u ook aan mij dezelfde
bewijzen,
te meer daar het
beleefdheid wel willen
CORDONNERIE
adres van den Heer tlerkhout mij niet bekend is.
Leidschestraat 12, voorheen Nieuwendijk IS9,
Het doet mg natuurlijk genoegen, dat de Heer B.
bekend adre3 voor ds Bottines a ’6.75. Special New.
in een vaktijdschrift mijne in uw blad medegedeelde Make Whip boots. Gouden Medaille Parijs.
(7900)
beschouwingen omtrent den weg, bjj dekoffiecultuur
sprake
slaan,
eens nader ter
wil
op Java in te
Scheepstijdingen.
brengen. In mijn stuk sprak ik de hoop daarop
reeds uit.
uit 12 personen bestaande
Amsterdam, 20 Dec.
Hoewel ik in mijne beschouwingen wel van het
bemanning werd door
Het
Ned.
st.
van
over
stikstofopname
doch niet van de theorieën
middel van het vuurpijldoor de leguminosen heb gesproken en de Heer B. Botterdam naar Batavia, toestel gered.
vertr.
19
dezer
van
Perim.
tooh al schijnt te meenen, dat mijne hem nog on|Het Ned. st. Gelderbekende theorieën niet overeenstemmenmet de waarBinnenl. Havens.
nemingen der geleerden, die zich met dit onderwerp land, van Botterdam n.
Tmuiden, aang. '0 Dee.'
Batavia,
arriv.
19
dezer
ik,
uit
de
van
aanhaling
vooral
Lord Derby, st.
bezighielden, meen
Taganrog
1. v. Ilottenïam
dat de Heer 11. wel wat te Port Said.
Frank, te mogen
19
Dec.
Het
Ned.
st.
ZuidVertr.
gekomen,
doch
van die waarnemingen is te weten
bö.
Jlo'ness
Minna
zich nog niet heeft kuuneu bezighouden met de Holland, van Botterdam Bergensnen,
st.
Newe.
n. Batavia, pass. 19 dezer
studie der leguminosenteelt, zooals die in den EuroVlie, aang. 12 Deo.
Oitavos.
lang
praotijk
in
is.
peeschen landbouw reeds
Nautilus, st.
Èio den
Fjaltering, 16 Dec.
Harlingen, aang. 19 Dee.
Om nu van ons wederzijdse- schrvjven geen gebarkscliip
Het
Noorsche
Bomulus,
te maken over
st.
Newcastle
rekte en onvruchtbare schermutseling
Alert. st.
Hull
theorieën van ggeleerden en nog geleerderen, doch Rothesay, kapt. ChristenMienwe
Waterweg,
aang
wel een zaak, waarbij de koffiecultuur iets winnen sen, van Botterdam naar
i.l
Dec.
kan, ben ik gaarne bereid den Heer Berkhout de Tonsberg bestemd,is nabij
Cypher, Workeii,
iteratuur aan to geven over de proeven en onder- deze plaats gestrand. De
Mona-Eiladn
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meelijden. De schaduwen worden geheel verslonden
door de felle kleuren. Weinig heeft de man het
karakter van Philips begrepen: zulk een ongelukkige
stakkerd, wien de hoed over de ooren zakt, wus
hyj niet. Dergelijke hoeden daarenboven droeg men
destijds niet.
No. 4. „De mislukte aanslag op Lochem door de
Spanjaarden", is zonder eenig licht of kracht en
gaat geheel op in de roode massa van gebakken
steen, die de halve schilderij inneemt.
„De laatste rit van der Kerlen God" wordt in No. 5
voorgesteld. Zonder die omschrijving zou niemand
vermoeden, dat dit onderwerp hier be»loeld wordt.
Meer zou men denken aau een troep landloopers,
die gastolen paarden naar den vilder brengen. Ziju
dit fiere edelen ? Zy'n dit strijdrossen ? De kleur is
geheel grauw; dus kan de toon wel niet anders dan

harmonieus

zijn.
Op No. 16 wordt hetzelfde drama verder gespeeld.
Daar wordt dezelfde FlorisV zieltogend uit het water
gehaald, nog altijd gebonden op zijn schimmel. In het
vorige nummer is het paard bruin; niemand kan uitmaken wie van de twee gelijk heeft. Dit doet er ook
weinig toe, wel dat de trouwe Gooiers, die hun goeden Graaf te hulp snellen, niet zulke lamme, stijve
figuren waren, die aan poppen doen denken.

„Het vinden van het lijk vau Karel den Stoute"
is zeker wel wat beter, vooral het lijk en de toon in
ie geheelé schilderij. De monniken echter, vooral de
t_n. y.»jn ongelukkig van teeken»nff-

De schilder vau „De verdediging van het slot IJselstein door Vrouwe Baerte" is zeker uiet gewoon
figuren in actie te schilderen. De verdedigers leveu
te weinig; hunne bewegingen zijn niet fliuk en krachtig genoeg, terwijl die vau de slotvrouw te overdreven zijn. Vreemd is haar costuum,.onnatuurlijk dat
borst en armen slechts door een hemd gedekt zijn.
Gebrek aan licht maakt de schilderij eentonig. Toch
is er veel goeds in.
Wat de schilder van „Willebrordus en de St. Mn.
riakerk te Utrecht" bedoeld heeft is ons een raadsel.
H\j geeft een caricatunr op de middeleeuwsche
kunst door overdrijving van hare gebreken. Misschien
ook dweept hij er mede en tracht ze weer in den
smaak te brengen. Hy begrijpe echter, dat hem dit
niet gelukkeu zal, en ook, dat de iniddeleeuwsehB
artisten werkten zoo goed zij konden, maar, zoo z\i
het beter hadden kunnen doen, zij het zonder twijfel
gedaan

zouden hebban.

Vreemd is de kleur in n°. 11: „Ada van Holland
en Alaert Banjaert." Waarom die schilderij in zoon
gelen nevel gehuld ? We moeten bekennen niet te
weten wat eigenlijk het onderwerp is en kunnen
dus niet beslissen of het goed is weergegeven. Zeker
is er ernst iv des schilders streven; er is dun ook
zeer veel goeds in de schilderij, vooral in de figuur

den voorgrond.
Ofschoon vau kleederen, maar niet geheel van
verdienste ontbloot, maken „De Wederdoopers te
im sterdam", No. 8, geen gunstigen indruk. Te

op

Venango, st.
Baltimo»
Bobert Dickinson, st. Batotim
Beethoven, at. Rio Marina
Paóla, st.
Bilbao

st.

Goole

Bergen
Olaf Kyrre, st.
Prinses of Wales, st. Haiw.
Vlissingen, aang. 19 Dec.
Nederland, st.
Queenbro'
Vertr 19 Dec.
Prins Hendrik, st.
d°.
d°.
Duitschland, st.
Rijnvaart.

liOblt, gepasseerd 19 Dec.
vóór 1 uur.
Corn. Adrianus, ft.
Arion, st. zeeboot,
Declartint, st.
Lord Wolselcg, Lucas,

Lord Hamilton, Ruffles.
alle n. Rotterdam
Maria, de Bruin,
België
Johanna, Duven,
4
v. Dijk,
Hedel
Johannes, Derksen, Jaarsveld
Liberaal, Vel,
Delft
Gofde verw., Rntjes.Schiedam
Herman,
Gorinchem
Wilh., Mouthaan, Vlissingen
Adriana, Bakker, Drongel^-n
3
de Waal,
d°.
Bertlia Maria, v. Lier, Tiel
God mcl ons,
Berlicum

Vr. Pielronella, don Braber,
Anna Jacoba Polder
Dankbaarheid, v. Dongen,
Ou'le Tonjre
irt.n-n--, Broere, Nijmegen
Jonge Floris, v. Tricht,
Dubbeldam

Vr. Johanna, Boekhorst,

Nijmegen
Bodegr.

Haarlemmermeer

st.
Burgem. Namiinga, st.
Magdalena, Kingel,
Dieu donnè 4, st.
Mannheim 12, Napp,
Gel»-. Terwiudt, Daanen,

Nelly en Helene, Wijkineijer,
Ramarang n. Amst.
Singapore, aang. 18 Dec.
Burgemeester Jhr.
Kruijt., Peuarth
Vertr. 17 Dcc,
Darmstadt, st.
Bremen
Aden, aang. -18 Doe.
Oxits, st.
Japan n. Mars.
Perim, aang. 17 Dee.
Dencalion, st. Amst. n. Java
18 Dec.
Hestor, st. Batavia n. Amst.
aang. 18 Deo.
Victoria,st. Hydney n.Brindisi
Port _ïatal, aang. U Dec.
Warivick
st. Londen
Natal, zcltkl. 17 Dcc
Heueskes 11, JOilts, Liverpool
Mobile, zeilkl. 8 Deo.
Bishop Briiltn, Nielsen, Rott.
Pensaeola, a>»ng. 8 Deo.
Europa, Btenb;»ck,
Dordt
Baltimore, vertr. 17 Dec.
Chicago, st.
Rott.
Kaap Hem-y, gep. S Deo.
Adeline Patti, st. lialtimore

Rott.
PhUadelphia, aang, 12Dec.
La Flandre, at.
Antwerpen
Newyork, aang 7 Dec.
Autocrat, Albrethseu, Rott.
Vertr. 17 Dec.
Etruria, st.
Liverpool
City of Paris, st.
d°.
Madera, gep. 17 Dec.
Koningin Wilhelmina, st.
Rott. n. Banana
Varna, vertr. 17 Deo.
Btone, st.
Amst.
Malta, aang. 19 Dec.
n.

Bt.

Ibrail

ltott.
aang. 17 Dcc
Preussen, st. llrem. n. (Jbina
aiiug, 19 Dec.

Ivg, st.

(laltttz n. Amst.
gep. 18 Dec.

lleni Saf
n. Amst.

Edeitbridge, st.

.

-

Scheldevaart.
gepas*. 19 Dec.
voor 's nam. 4 uur

st.
Dordt
Poney, st.
d°.
st.
d°.
Norwuij, st.
d°.
Goede verwaclttig, Meijmlors,
Dorilt
Eendracht, Fouw, 8.-op-Zoom

Gerardina. Verniserseu, d°.
Vi, Etisabctli, Dirk»».
d°.
v. IJsseldijk,

_di'iana Dingena,

Buitenl. Havens.
Straat
gep. 20Nov.

li.

Mannheim 18, Konz,
10, Michel,
allo n. Duitschland

4

v. Driel,
alle n. België

2

Cape

Buitschland, Butefiir.
Goede verw., Kiewiets,
Unioa, st.
Lr. Fuik, Kohlbecher,
Vr. Maria, v. Ophuizen,
Luik. Vermeeren,
Adler, st.

Onrust 3, st.

Metta Maria, Wagenmaker,
Marinus
Vermeulen,

-taventsse
llervoets,

Middelburg

Emanuel, Stuut. Amsterdam
Köln 27, Dormolen,
Credo, Verschure,
La bonne intentio, v. Zwol,

Wouters,

Rollo. Hasselo,
Hendr. Conscience, de Vries,
Martenshoek, Wittman
liier partititnni, de JMeij,
Jules, Mampaeij,

Marie, Vermeulen,

Jeune Franeois, v. ïïaeren,
alle n. Duicscul.
Baden 4, st.
Duijmaer van Twist, st.
st.

Bilbao, vertr. 17 Deo.
st.
Terneuzen
Bordeaux, vertr. 18 Dec.
Bolliindcr, at.
Rott.
vortr. 19 Dec.
Thtodora, st.
Rott.
Havre, aaog. 10 Dec.
Aru Schejfer, »t.
Rott.
Londen, aan»;. 18 Dec.
Amst.
Widgeon, st.
Hellingen
ljoti.
Iris, st.
»l°.
Winsloe, st.
aang. :8 Dec.

-16%, id. lev. loopende maand 7i%, id. id. a. s. maand
75)^, id. id. daaropv. maand 77&, id. id. Mei 79J£.
Koffie Bio 7 low. ord. lev. a. s. md. 15.85 a 15.90,
id. id. per 3/m. 15.45 a 15 50, no. 7 16% Meel 2.90.
lm Straits 19.50. Zilver 83^. Vracht v. Granr. n.
-liverpool p. busbel IV, id. id. n. Londen 2—, id. v.
Katoen 5/64. IJzer Coldness no. 1 —/.—.
19 Dec. Zichtb. voorraad van Tarwe
78,321,000 bush., dito van Maïs 10,724,000 bush.
I<-NI.>I.N, 19 Dec. Snilier ruwe met gecristalliseerd
en Beetwortel Dec.-lev. stil, gecrist. onveranderd,
Dutch ürushed Amst. No. 1 gedrukt, geraff. vast.
Koffie over het algemen stil.
_.>no.»« 18 VY «■
Hull 16/9.
—/—. 'Jan./Apr.
LONDEN, 18 Dec. China Tim vast, Indische dito
ferm.
Rijst gedrukt. Jufeferm.
Talk. Aanvoer der week 500 kn.Voorraad
kl)
Raapolis 23/- a
, Jan./April —/-.
Tin-S-raite 92—, dito per 3 md. I 91*..
«"cpev-Cbili
dito per3md. f 47—.
7,ink f Vik a £
17 Dec. Vleesch. Geen versohe aanvotk
in Ossenvleesch en weinig van Schapenvleesch, maai
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Wissel op Londen GO/d
Parijs
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i pCt. Amerika
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485!^ 485%
517'.^ 517 J.
95% 95^
113
IJ3
33% 33^
50%
53%
551. 56|£
89
89%
2734 27
141
75%
75%
15V,
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Handelsberichten van Grebe &
Amsterdam.
Dec.

Dee.

Deo.

Deo

15
Parijs. Slotnoteeringen i
16
17
19
Meel 'loopende nul.
47.75 48.10 48.15 481»
4 m. v. Maart
.7.90 48.— 47.70 47.81
Suiker witte No. 4 Nov.
loopende md.
40.— 40.— 40.12 40.15
4 in. v. Maart
41.12 51.37 41.12 il.li
56.25 46.25 56.50 56.2c
Itaapolie loopende md.
4 m. v. Maart
57.25 58.— 57.50 57.75
Spiritus 4 in. v. Mei
46.50 46.62 46.62 46.7.'

„

Slotuoteeringen.

15 Dec. 16Deo. 17 Dee. 19Deo.
9.67
9.61
9.67
9.5*'
9.6 C
9.74
9.68
9.74
9.73
9.84
9.79
9.86
9 94
9.90
9 97
9.84
10.04 10.— 10.06
9.9^
10.13 10.09 10.16 10.0b
10.31 10.17 10.23 10.11
10.28 10.24 1030 10.19
10.33 10.29 10.36 10.23

Newyork.

Katoen

December
Januari
Februari
Maart
April

Mei
Juni
Juli
Augustus
September

—.

Tarwe December
Januari

79%

—.

—.—

74

74>?

75% 75—
76%
78- 77%

Ih\
76!*

77%

■

52V2

80% 79%
80% 80—
81— 80%
50% 50%
51— 50%
51% 51%

53%

52%

81%
81%

Juni
Juli
December
Januari
Februari
Maart

81%
51 %
51%

52%

Mei
Chicogo.
Tax w e December

Mei
Juli

December

Januari

Februari
Mei
Juni
Juli

52%

79%

80%
80%
50—

50%
51—
52- 51%

71%

52>f 52%
70% 70% 69>J
70% 70% 70.%

77%
76%
42%

76% 76%
75% 75—

43%

41%
42% 42%

47%

47—

47—

——

47%

47%

47-

46%

72%

Januari
Februari

Mats

—.

78—

April
Mei
Mols

— 74%— —\

76%
76%

Februari
Maart

Marktnieuws.
17Dec.19 Dec.

.

genoeg voorraad, welke tegen onregelmatige prijzef

Holland, st,
Itutferdaui
Dover, gep. 12 Dec.

NMW-YOKK.

——

werd opgeruimd. De noteeringen zijn nominaal.
Hollandsch Sohapenvleesch 2 sh. 8 d. a 3 sh
4 sh. Bd. Holl
Holl. Kalfsvleesch 3 sh. 8 d.
Varkensvleesch 3 sh. 4 d. a 3 sh. 8 d. per 8 pond.
Gemiddelde prijzen : Ossenvleesch 2 sh. d. 4 sl
d. Sohapenvleesoh 1 sh. 8 d. a 4 sh. d. Kalfs»
vleesch 2 sh. Bd. a 4 sh. 8 d. Varkensvleesch 3 sir
2 d. a 4 sh. 10 d. per 8 pond.

Yslroom, st.

st. Ilatavia n. Amst.
Dungeness, gep. 19 Deo.
Lgnton, st.
.Siilitia u. Rott.
Southampton, vertr.
17 Dec.
Kaapstad
Nubiau, st.
Granlully
st.
(Louden) d°.
zijn 18 (I°. Ouessant gep.
Palmouth, vertr. 18 Dec.
Jan Syhrand, Valora,
(Savannah la Mar) Havre
Disponent, Jensen,
(Oliampoton) Rott.
aang. 17 Dec.
Amster»iam
Drammen, st.
en vertr. n. Fredriksstad
Aarhuus, aang. 18 Dac.
Prima, st.
Gelid
Kopenhagen, aang. l'.iDec.
»\instcrda_i
Ariel, ut.
vertr. 11 Dec.
Fingal, st.
Amsterdam

'2e BLAD

42—

76><
74%
41%
42%
46%

Amsterdam, 20 Deo. iCoflïe. Oohtend-noteering'
lava- Dec. 55—, Jan. 55—, Febr. 55—, Kaart 54—..
April 54—, Mcl 53%, Juni 53%, Juli 53%, Aug.
53%, Sept. 53%, Oet. 53%, Nov. 53%, Dec. 53% et.
Stemming

kalm.

Petroleum ruw 5.35, id. pipe line eert. Jan.-lev
id. geraff. 5.45, ta Philadelphia 5.40. Terpentijn
30% Reuzel Western Steaui 10 35—. Talk s—. Maïs
Western 50%, id. Dcc -lev. 50—, id. Jan.-lev. 50%.
Suiker Centrifugal 96 °j 0 3/f6 id. Muscovados 3—.
Tarwe voorj. no. 1 Northern V9%, id. Koodo Winter-

Santos- Dec. 46—, Jan. 45%, Febr. 45%, Maart 45%,
April 45%, Mei 45—, Juni 45—, Jull 45—, Aug.
45—, fcsept. 44%, Oet. 44%, Nov. 44%, Dec. 44% et.
Stemming kalm.
De prü/.eii <ier Aardappelen waren heden als volgt
Friesche Dolckummer Jammen ’1.30 a 1.60, dito
Franeker ’1.20 a 1.50, dito Eugelsche ’-.— a -.—
dito Zaaiers ’l.lO a 1.20, dito Hamburgers ’-, _.
-. —, Zeeuwsche Spuische Jammen ’1.30 a 1.80, dito
Poters ’1.20 a 1.25, dito Flakkeesche Jammen ’1.25
a 1.50, dito Blauwe ’1.40 a 1.60, Geldersche blauwt
a-.—, Katwh'ker Zant
’1.30 a 1.40, dito Kralen ’-. a -.—,
—,
-.
Klei
Pruisische Hama
dito
’-.
’-.—
burgers ’-.
a -.—, Zand ’2.50 a 3.50.
Alkmaar, 19 Deo. Op de heden gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 4 Koeien
’l6O a 225, Ossen f-, 81 vette Kalveren ’4O a 98,
il nuchtere dito ’6 a 15, 460 vette Schapen ’l4 a 23.-.
28 magere Varkens ’l3 a 20, Paarden
a
kl. Bokje ’-. a -. allet
Geit ’-. a -.
per stuk; 285 vette Varkens 40 a 51 ets. per Kg.
Tier-hoven a/d Lek, 19 Dee. De Zalmvangst hoewel iets gunstiger dan de vorige week was nog zeer
onbeduidend, de prijs daalde pl.m. 40 ets. per %
Kg., men besteedt thans ’1.40 a 1,75 per %Kg. Uitgezonderd Bliek was de vangst van andere rivierviscl
ook ongunstig, men besteedt thans voor Paling 35
70, Snoek en Baars 17»^ a 20, groote Witvisch 7%
en kleine 3 a 4 ets. per % Kg.
Jaarsveld a/d Lek, 19 Deo. In de afgelooper
woek zijn in het vischwater alhier geen Zalmen gevangen hedennacht is óp de Zalmzegenvisscherij te

loochenen valt het niet, dat de schilder

getracht

artist behoeft immers niet aan zulke nietigheden te

de teekening niet te verwaarloozeu, 'tgoen
hem in den Wederdooper vrij goed gelukt is; de
vrouw echter laat veel te wenschen overig, terwijl
onder de toeschouwers velen een familietrok van de
dwergen hebben. De kleur is droog; atmosfeer

denken.
waar
We zouden haast No. 17, „Het
aan het accessit is toegekend, vergeten, 'tgeen niet
in onze bedoeling ligt. Immers, met al de nog be
staande gebreken in proportie, in de uitdrukking
in de koppen van het afzichtelijke meisje en dito
scherprechter, heeft de schilderij zeer veel goeds
zelfs in vele opzichten veel smaakvols, in kleur ei
compositie, vooral ook in 't landschap, en is de be

Canada Pacilic

„

gewone

Aandeelen.

.

....
.......

Central
Chic. N.-Western Preferente
Chic. Milw. St. Paul gewone
Denver Itio Grande.
Denver
üliuois
Louis Nashv. gew

. .
Ifausas Texas Aandeelen .

Michigan Oeutr.

Missouri

..

Brie-Spoovweg-Aandeeleii
N.-V. Ont. West
Norfolk & Western pref.

97J^
69J£
.104
13%
23%

.

\-&y^

I

50%
97

69%

103
13

23%

\%
37

. 1.1%
.... . — —23%
,

Manitoba Miniapolis

Union Paeitio Aandeelen
Wabash St. Louis & Pacilic Pref.
Obligatiën
ld.

„

19

50%

15SJ

,

37%

37%
23%

111

37!/

Dec'.' (Goederenmarkt.) Katoen, dag.

dag. uitv.
ontv. 47000, dag. uitv. n. Gr.-Britt,
n.h. vasteland 20000, id. middling üpland 9%, id. id.
New-Orleans 9%6> id. Dec.-lev. 9.56, id. Mrt.-lev.
9.84,

,

.

ontbreekt.
No. 2, „Brinio", heeft twee dienaars zóó tegen
elkaar gesmeten, dat hunne schedels gespleten en zij
dood neergevallen zijn. Trotsch op zijn daad, staat
hij daar, de armen over elkaar geslagen, zeggende :
„liom op maar, die durft." Het landschap, waarin
hij geplant is, heeft iets minder krasch en iv 't geheel iets van karnemelk.
„Corn. de Wit, bij het binnentreden zijner cel in

de gevangenpoort", is waarschijnlijk van iemand, die
niet tot de verwaande jongelui behoort; zulks
is uit ziju vrij zedig werk te bespeuren. Wij doen
hem dan ook alleen opmerken, dat de figuur van De
Wit niet den flinkeu man weergeeft, maar meer een
klerkje of winkeliertje, dat achter slot gezet wordt.
Er is niets grootsch in. Zulk werk echter belooft
meer dan No. 14, „De ontvluchting van Hugo do
in een boekenkist, geheel met ijzer beslagen
en zóó groot, dat ze door geen tien man kan vertild worden,
daarbij aan de éene zijde veel hooger
dan aan de andere.
Zulke kleinigheden kenschetsen voor ons den schilder zonder geweten, die, ofschoon overtuigd van te
liegen, toch maar brutaal voov den dag komt. Een
nog

—

—

——

—
-

-

—

-

-

— ’ —— —
.

komen onderscheiding zeker wel verdiend.
Ofschoon door den inzenderslechts als een outwert
genoemd, mag niet ontkend wordeu, dat er in No. IS
„Dwepers tijdens het uitbreken van de zwarten dood"
leven is. Die krankzinnige, razende troep holt goed
voort. Van teekening of kleur kan hier geen sprake
zijn; 't is slechts een ontwerp.
AVij mogen misschien hier en daar te hard in ont
oordeel geweest zijn, niet wij, maar zij, die zich,
en nog wel zonder den noodigen ernst, wagen aar,
zaken, ver boven hun macht, zijn daarvan zelf de

oorzaak.

Wij laten de verdere beoordeeliug over aan het
publiek, dat gelegenheid gegeven wordt de tentoon,
stelling gratis te bezoeken. De groote kunstzaal h
Arti, bevattende de aankoopen door de Vereeniging
tot bevordering der BeeldendeKunsten, is terzelfdertijd en eveneens gratis voor elk geopend.
,(&.,.

D. v.

K. Jr.
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Willige-Langerak weder niet gevischt; de Prikvisscherij is gestaakt, zü leverde wegens de uiterst lage
prijzen slechte uitkomsten op. Het water is hier de
laatste dagen sterk gewassen, zoodat de kribben

onder staan.
Harlingen, 10 Dec. De aanvoer van zeevisch was
van 11 tot 18 dezer: 140,000 stuks Haring, 4050 stuks
80 stuks Kabeljauw, 380 stuks Rog, 150
pond kleine
838 bn. Mossels, 575 bn. Cockels
en 121 bn. Alikruiken. De Haring ging aan de rookerjjen alhier, de Rog naar België, de Mossels,
Cockels en Alikruiken naar Londen, Hull en Lieth,
de overige Visch kwam aan opkooperster verzending
en aan venters alhier.
Oosterwolde, 19 Dec. Kogge ’5. a -.—, Boekweit: Zand- ’5. a -.—, Veen- ’-. a -.
Boter
a 5.25— per 100 sts.;
f\. a 1.10 per Kg.; Eieren ’5.
Honig
—.— a —. de 50 Kg. Drentsche Schapenvellen 0.70 a I.—, Friesche dito f 1.40 a 2.—, KalfsWol
ets. per Kg.
vellen ’-. a -.
a
Meppel, 19 Dec. Wildnoteering: Heele Hazen
’-.— a -.—, driolingen ’-.— a -.—. halve ’-.— a
-.—, Slobeenden ’0.60 a 0.70, wilde Eenden ’0 80 a
I.—, tamme dito .’0.65 a 0.70, Pijlstaarten ’O.BO a
-.—, Slobben en Smeenteu 60 a 70 et., Talini/en 50
et., Watersnippen 60 a 65 et., Houtsnippen
a
Koerhoenders ’-. a -.—, Fazanten
’-. a -. —,jonge
Patrijzen ’-. a -.—, oude dito
’-. a -. wilde Konijnen
50 a55 et., tamme dito
’-. a -.
et., wilde Ganzen ’1.30 a 1.50, tamme dito
a
-.—, jonge Hanen 50 a65 et., oude dito
’-. a Kippen
50 a 65 ot., Houtduiven
et.,
a
a
et.,
et", Lijsters
a
Bokjes 25 a 30 et., Kwartels
et., Pluvieren
et., alles per stuk.
a
a
Alleen van wilde Eenden is de aanvoer groot, doch
de handel wat trager.
Meppel, 19 Dec. Veeprijzen. Men besteedde hier
en in de omstreken in de laatste dagen voor vette
Koeien ’l5O a 210, neurende dito ’llO a 180.—,
guste dito ’BO a 120, melk dito
90.— a 150.—,

—

——

—

’’ — — — —

———
— —— —
—
—

—

—

—
—
—
—
— — — —

’

——
’’

voor. .kalvende dito
f—a —, guste dito

a—, neurende Pinkvaarzen
a—, neurende V»iarzen
’ll5 a 160, guste dito 95 a 125, jarige Binken /_0
alos. Stieren ’3O a 65, Hokkelingen f —. a -.
magere Varkens ’lB a 45, drachtige dito ./"3S a 55,
Biggen ’7.
a 18, Drentsche Schapen ’-. a -.
lllen per stuk; vette Varkens ’0.40 a 0.45 per Kg.
Handel in Rundvee traag, omzet gering ; vette

—

’

Varkens iets vlugger

magere

tameljik vlug.
In de vorige week werden van

—
—

-

Varkens en Biggen

hier verzonden 48
magere dito,
stuks Rundvee, 75 vette Varkens,
?40 Biggen en 56 Schapen.
Steenwijk, 19 Dec. Boter per % vat ’—.— a
—■—, V v- ’24.— a 27.—, %6 v. ’11.30 a 13.—;
per kilo I.— a 1.06. Aanvoer:
V v., 36 % v.

—

-

’

Advttrleiili.ii

4. of minder regols/1.15
iedere regel meer 27% Cent
fan

Bevallen van een
tfevr. HOCKE HOOGENBOOM—
RAMONDT.
Culemborg, 18 Dec. 1892.
Bevallen van een
A. SCHOENKOSTER.
£26)
Houtrakpolder, 17 Dec. 1892.
Heden overleed plotseling, in
ien '■ ouderdom van ruim 70 jaren,
le Heer
F. VERSCHUUR Pzn.
Uit aller

naam :

F. VERSCHUUR Jr.

Amsterdam, 16 Dec. 1892.
(Geen rouwbeklag).

tijdig voorzien te zijn van de

Na
H.H. Sacramenten der stervenden,
overleed na een lang en smartelijk

lijden mjjn geliefde Echtgenoote
JOANNA OUTHUIS geb. OLTdiep betreurd door mij en
mijne nog zeer jeugdige Kinderen.

H. M. G. OUTHUIS.

Haarlem, 17 Deo. 1892.

Heden overleed,ten mijnen huize,
in den ouderdom van 45 jaren, tot

onze groote
Mevrouw JAKOBA VAN DAM,
geboren van Evebdingbn.
Tiel, 13 December 1892.
Uit aller naam,

Na een korte ongesteldheid overleed heden ons Zoontje NICOLAAS
juist 2 maanden oud.
G. GILTJES.
C. J. GILTJES—LEIJER.
Borkeloo, 19 Dec. 1892.
Op den 17en November jl. overleed te Zaandijk onze Zwager de
Heer JAN JACOBSzn. BREET, in
ouderdom van ruim 77 jaar.
Wed. C. KERBERT BREET.
N. DEKKER BREET.
G. DEKKER Cz.
Haarlem.
Amsterdam.

Heden overleed, te Zaandijk,
de Heer
JAN JACOBSZOON BREET.
Weduwnaar van Vrouwe Maaktje
Bbeet, in den ouderdom van
(615)
ruim 77 jaar.
Wed. G. DEKKER-Smit.
Koog a/d Zaan, 17 Dec. 1892.
jiiin waaide

Overleden de WelEdelGestrenge
Heer Mr. JOHAN FREDERIK
VAN LENNEP, in den ouderdom
ran 73 jaren, geliefde Oom vau
M. W. VAN VOLLKNHOVEN.
Amsterdam, 18 Dec. 1892. (647)
Heden overleed onze geliefde
Echtgenoot, Vader, Behuwdvader

en
ren Heer

de WelEdelGebo-

M. G. VAN HEEL,
Ridder der Orde v. d. Nederl.
Leeuw, in den ouderdom van ruim

SO

jaren.

W. E. VAN HEEL,
geb. Van Rossum.
W. VAN HEEL.
C. VAN HEEL,
geb. Vbeede.
F. VAN HEEL.
A. H. VAN HEEL,

gob. De Vogel.

G. L. VAN HEEL.
M. G. VAN HEEL,

geb. Du

Cloux.
Weduwe D. VAN HEEL,

(3. A.

geb. Teb Hokst.

OCHSNER.

(612)
G. G. OCHSNER.
's-Gravenhage, 17 Dec. 1892.
Eenige en algemeens kennisgeving.

—

a B.—,

Biggen

’

-.— a —.—.

Drachtige Zeugen zijn zeer duur en ook magere
Varkens gelden flinke prijzen. Biggen van 6 weken
kosten ’7 a 9.
7.— a B.—, Rogge
Kampen, 19 Dec. Tarwe
’5.50 a 6.—, Gerst f-. a-.—. Boekweit ’6. a-.—.
Boter: per V Tat ’24.— a 27.50; per Yf vat ’l2.—
a 13.75 ; per V Kg- 50— a 55— et. Aangevoerd 225
V, 160Ko vn. en 200 st. Eieren fs.— a 6.— per 100 st.
Hooi-. Buiten- ’2o.—a 22.—, binnen-’l9.—a 20.—
St»:oo ’—. a —.—.
Kampen, 19 Deo. Heden zijn hier aangevoerd
.Biggen
Schapen f — a—,
Lammeren /-. a

’

—

—

—

’ ’

a—, magere

—

—

—
—
’ —

a—, drachtige

Varkens

—
—

’

a

—, vette Varkens 42 a 46 et. per Kg., nuchtere Kalveren 7.— a 11. Graskalveren f a—; 150 Kippen
al.—, Konijnen ’0.20 a 1.25, Duiven 10 a 15 <-,t.,
’O.BO
nllen per stuk; 300 Hl. Aardappelen ’1.50 a 2.—,
Friesche ’l.BO a 2.10 per Hl.
Aalten, 19 Dec. Öp de Boteruiarkt waren heden
aangevoerd
V Kg. Boter; prijs 54— a 55 ets. per
4— as— ets. per stuk.
V 1-g. Eieren
Aalten, 19 Dec. Op de heden gehouden VeePaarden, 83 Bunderen,
markt waren aangevoerd
7 oude Varkens en 105 Biggen. De prijzen waren
als volgt: Ossen f
a —, drachtige Koeien ’75
a 115, guste dito ’6O a 90, drachtige Vaarzen /'55 a
80, guste dito -"40 a 60, Kalveren ’2O a 30 en oude
Varkens ’lB a 22 per stuk Biggen ’l.BO a 2. pel
week ouderdom. Wol ’-.
a -. per Kg.
Tielerwaard, 19 Deo. In de afgeloopen week
werden in deze streek belangrijke partijen Hooi
afgescheept, van Stroo overtreft de vraag het aanbod
vooral voor de papierfabrieken wordt veel opgekocht.

—

—

—

—

—

—

—

Bien besteedt hier thans voor Hooi ’2l. a 22.50 en
voor Stroo ’l3 a 14 per 500 Kg.
Apeldoorn, 19 Dec. Boter. Aanvoer 1000Kg. ’1.15
a 1.40 per Kg. Handel vlug. 75 Hl. Aardappelen ’1.70 a 2.40 per Hl, Eieren ’s.— a B.—de 100 st.
Schapen t'7 alO 25,Lammeren V4.25 a
fi
a 9.75, Biggen /'4.25 a B.so,Kippen ’0.70 a 1.15, Hanen
’0.30 a 0.70, Eenden ’0.75 a I.—, Konijnen ’0.35 a
ï.10, allen per stuk; Duiven /0 45 a 2.— per paar s
Appelen f3.— a 5.—, Beren /3.50 a 5.50 per Hl.; Voederworteïs ./7. a 7.50, Suikerbieten ’4.50 a 5.—,
Koolrapen ’4.75 a 5.— per 500 Kg.
Ede, 19 Dec. Op de Veemarkt waren stukß Rundvee aangevoerd. Prijzen: Varkens 46 a 48 et., Kal-

—

STRAUB.
E. HATTINK-DINGER.
R. E. HATTINK Hzn.
W. C. DINGER.
JOHa. WESTERBEEK
VAN EERTEN—DINGER.
1. F. A. WESTERBEEK
VAN EERTEN.
I. M. E. STRAUB.
Amsterdam, 18 Dec. '92.

f 606)

Heden ontvingen wij het treurig
bericht, dat onze geliefde Dochter,
Zuster en Behuwdzuster, ANNE
Eohtgenoote
MARIA
van den WelEd.Gestr. Hoer J. J.
Meijer, den 12n November te Samarang zacht en kalm is overleden,
in den ouderdom van 28 jaar.
Mevrouw Wed. A. LAWSON,
geb. Le Rot.
C. C. PEMAN KAKEBEEKE,
geb. Lawson.
J. J. PEMAN KAKEBEEKE.
Nieuwer-Amstel, 17 Dec. 1892.

Algemeene kennisgeving.

Heden overleed kalm onze geliefde Eohtgenoot, Vader en Behuwdvader, de Heer P. HUIDEKOPER Jzn., in den ouderdom
van ruim 57 jaren.
Uit aller naam,
N. R. HUIDEKOPER—
WENTHOLT.
Maarsen, 16 December 1892.
Eenige kennisgeving.

(591)

Heden overleed plotseling na
langdurig lijden, tot onze diepe
onze hartelijk geliefde

Echtgenoote en Moeder JOHANNA
ANTHONIA HENR F, in den ouderdom van 52 jaren.

M. C. JERAS.
S. A. ROCHAT.
Middelburg, 17 Dec. 1892.
Bouwvisites kunnen niet worden

afgewacht.

(597)

>

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze geliefde Echtgenoote en Moeder, Vrouwe

JOHANNA CORNELIA TINDAL.
in den ouderdom vau ruim 68 jaren.
H. W. DUIJKERS.
L. A. TINDAL HALLUNGIUS.
R. P. J. TINDAL HALLUNGIUS—
BRANDT CORSTIUS.
Steenbergen, 17 Deo. 1892. (599)
Op 16 December 1892 overleed
te Utrecht, tot diepe droefheid
van hare Kinderen, hare Behuwden Kleinkinderen, Vrouwe CORNELIA HENDRIKA NEITZELL,
in leven Weduwe van den Heer
Andbies de Wilde, in den ouderdom van ruim 89 jaren.
Uit aller naam :
(601)

— —

Smilde, 19 Dec. De handel in Varkens is vrij
levendig. Voor vette van 60 a 75 Kg. wordt per Kg.
40 a 41 ets., voor zwaardere 42 a45 ets. betaald.

Heden ontsliep, in den ouderdom
van ruim 79 jaar, onze geliefde
Vader, Behuwd en Pleegvader, de
Heer JAN
Weduwnaar
van WILHELMINA CORNELIA

M. VAN EVERDINGEN.

Eenige kennisgeving.

en 32 Vs vaten. Eieren ’4.25 a -.— per 100 stuks.
Rogge ’5.30 a 5.50, Haver ’3.— a 3.75, Gerst ’-.—a
-.—. Boekweit ’-. a -.—, Aardappelen
a -.
per Hl. Magere Varkens ’l2 a 42, Friesche Schapen
’lo.— a 19, Drentsche dito ’-.-—a-.—, Geiten / 5.25

Mr. C. DE WILDE.

Heden overleed tot onze diepe

na eene gelukkige Echtvereeniging van ruim 38 jaai-,
hartelijk
geliefde Echtgenoote,

Moeder,'Behuw- en
ANNA KRIJNER,

in den ouderdom van 73 jaar.
L. STOLLEN WERK.
M. STOKVIS-SXOLLENWEBK.

A. STOKVIS.
E. KOSTER—Stollenwebk.
I<\ J- M. KOSTER.
'. !.-:enhagebij Breda,lsDec. 1892.
Heden overleed, tot onze diepe
droefheid, in den ouderdom van
52 jaren en 3 maanden, onze dierbare Moeder en Dochter. Mejuffrouw GOZINA
Weduwe vau den Heer JACs. P.

NOBELS.

De gedachte, dat zij heen ging
in vrede, zij onze troost in dit voor

ons zoo zware verlies.
J. M. NOBELS.
Wed. J. H. WILLEMSEN—BOS.
Ameldooi" 19 Den 'bü
(g^)

-

veren 46 a 48 et., Schrammen 44 a 45 et., allen per
Kg. Boter
1.15 a 1.20— per Kg. Eieren ’4.— a
6.— de 100 stuks. Aardappelen ’-.— a -.— per Hl,
»_S.— a
Wageningen, 19 Dec. Hooi:
30, binnenvelds ’22.— a 24.— en Stroo ’l3. — a 14.—
per 500 Kg. Aardappelen: Zanders ’1.50 a 1.75,
Kleiers ’1.50 a 2.— per Hl. Veevoeder: Bieten 35 a
40 et., Kapen ’0.45 a 0.50, Wortelen ’0.70 a 1.10 per
50 Kg.; Rogge Stroo ’l3.— a 14.—, Tarwe Stroo
’l2.— a 13.— per 500 Kg.
"Nijmegen, 19 Dec. Heden waren de prijzen als
6.— a -6.10, Kogge/"5.25 a 5.50, Gerst
volgt: Tarwe
’-. a -.—, Boekweit ’6. a 6.80, Haver ;3.— a
3.60, Aardappelen ’l— a 1.50, Appelen ’4.— a 5.50,
Peren .’-.— a -.—, Uien ;2.25 a 3.—, alles per Hl.;
Knollen ’1.50 a 2.— en Wortelen ’l.— a 1.50 per
zak; Boter ’l.— a 1.20 per Kg.; Kipeieren ’s.— a
5.50, Eendeieren ’-.— a -.—, beiden per 100 stuks;
Kippen ’0.70 a 0 90, Eenden ’l.— a 1.25, Hazen

’

—

(643)

LEVOIR.
's-Gravenhage, 19 Dec. 1892.

—

a 2.25, Kuikens ’0.60 a 0.75, Hanen ’0.60 a 0.80,
’1.75
jonge dito ’0.50 a 0.75, Talingen ’-.
a -. —,

—

—

Biggen ’5. a 8.—, allen per stuk; vette Varkens ’0.44
a 0.50 per Kg. schoon Roode Koel
5.— a 6.— en
Witte Kool 3.— a 5.— per 100 stuks, Kastanjes 9
a 13 cents per kop of liter.
Hozendaal (N.-Br.), 19 Dec. Op de gehouden markt
waven de prijzen als volgt: Witte Tarwe f 6.60 a 7.20
per Hl., roode dito ’6.— a 6.30 per 70 Kg.; Haver
6.20 a 6.70 per 100 Kg.; Boekweit ’5 60 5.80 per
58 Kg. ; Bogge f 4.20 a 5.— per 65 Kg.;' Wintergerst

’

’

_

’
’

——
’
—

-.— a -. Kanariezaad -. a -. Faardenboonen ’-. a -.
Kookerwten
a —.
Aardappelen ’l.lO a 1.50, alles per Hl.; Biggen ’9.— a
14.—, Kalveren ’l3. a 19.— per stuk; Klaverzaad

—

—

a

—

et. per Kg.

Mil (N.-B.), 18 Dec. Op de nieuwe Botermijn
werden gisteren verkocht 3760 Kg. Boter de prijs
was ’l.lO a 1.56. De gemiddelde prijs ’1.82 per Kg.
Antwerpen, 19 Dec.

Tarwe zonder han-

del en prijzen nominaal. Amerikaansche fr.
witte Canada fr. 15! ; White Spring fr. IhYl harde
Bombay fr. 16).; Donau fc,l2!_ a 16.V.,.
Rogge
verlateu. Inlandsche fr. 11% a 13.
Gerst onveranderd. Smyrna fr. 12%; Salonika fr. 12'^ Californië
Haver flauw. Donau fr. V&% a 14V/ j
fr. 17)4.
Zweedsche fr. 14]^ ; Canada fr. 14>£ Rusland fr. 13>2'

’

—
14%. —

—

—

Mais onveranderd.
Koilie zonder handel in beschikbare uit de eerste
hand. Markt prijsh. Verkocht 1000 an. Santos.
BeetworteiHiiiker. (Ollicieele noteering): S9graden
Dec. fi'. 34% 3 maanden van Jan. fr. 35% s 3 maanden van April fr. 36%. Markt vast.
Spek. Men noteert: Backs tr. 106 a 112, short middles
, extrashort middles lr. —a —. extra long
fr. 110
middles fr.
a —. Schouders fr. 76 a—, dito Borax

a

—

Heden overleed, na een kortstondig lijden, mijn geliefde Echtgenoot, Mr. P. VAN BEMMELEN,

Raadsheer in den Hoogen Raad
der Nederlanden, in den ouderdom
van 64 jaren.
M. H. VAN BEMMELEN—

’

JBiscn van uw

—

—

„„ „
„ „
„

J. G. KONING.
A. C. M. KONING—
FRAMMOIS.

Voor

Laatste

NEN—DIEPHUIS.
Mr. J. BECKERINGH VANLOENEN.

Dr. T. HAAKMA TRESLING.
M. C. DIEPHUIS.
M. L. EBBINGE—DIEPHUIS.
Mr. L. W. EBBINGE.
J. H. DIEPHUIS.
R DIEPHUIS-BUSSCHER.
Mr. H. W. DIEPHUIS.
T. O. G. DIEPHDIS-JANSONI-S.
(640)
A. G. DIEPHUIS.

noteeringen:

Brand_.o__'enüandeiaar!!!!

Voor Amsterdam per 50 Kilo's 60 Cent, vrij aan huis.
Zoo dit merk met voldoet ofniet beter en voordeeliger
is dan eenig ander merk geven wij het geleverde cadeau.
(9512)
Generaal-Agenten voor Nederland:

B. HAGEDOORN & Co., j|ggg^;%

Uit de hand te Koop of te Huur.
Een voor weinige jaren gebouwd Woonhuis, naar de eischen des
tijds ingericht, waarin is gevestigd een goed beklante

TIMMERMANS-AFFAIRE,
nm—ffl

—■*_m~-—-„__«—»—.—_^_—-.AiMf.—iirrma—ntm

met Tuin en Erf. gelegen aan de Boomlaan bij den Koepoortsweg te
Hoorn. Koopprijs zeer billn'k.
Te bevragen bij deu Eigenaar en
Bewoner, den Heer P. KAPER, en de Makelaars TOOL & DE KIEVIET,
Warmoesstraat 123, Amsterdam.
(649)

—

I

Vragen van den Dag met Bijblad 1893

lijke Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Tante betuigen wij onzen
hartelijken dank.
Uit aller naam,
A. ESMANN.
Amsterdam, 21 Dec. 1892.

de vele bewijzen vau deelVoor
neming, ontvangen bij het
overlijden
van mijne geliefde
Schoonmoeder, Mevrouw de Wed.

H. A. VAN DER MANDELE-

MULLER, betuig ik, mede namens
mijne

Kinderen, mijnen hartelijken

dank.
Wed. Dr. J. VAN DER MANDELE-VAN ZELM.

Scheveningen, 17 Dec. 1892. (683)

de blijken van belangstelling, ontvangen bij het overVoor
lijden van hunnen Zwager, den
te

Heer J. M. VAN

Nijmegen, zeggen de ondergeteekenden hartelijk dank.
J. M. DE HAAN—VERBEEK.
ABR. DE HAAN Anthzn.
Wed. Mr. T. A. WA GTHO-

W. F. VERBEEK.
F. A. VERBEEK.
A. M. VERBEEK-

VERBEEK.

VAN STOCKUM.
Wed. A. F. VERBEEKVAN MOTMAN.
Amsterdam, Tholen, Arnhem,
Buitenzorg (Java).

buitenslands

gediplomeerd, zoekt
ten spoedigste plaatsing in eene

flinke Bloemkweekerij. Goede
getuigschriften staau ten dienste.
Br. onder lett. E., te adresseeren
aan den Boekh. A. L. LAND, te
Heerenveen.

Koloniale Koloniale
waren.

Een Grossier

in

waren,

die wegens ziekte zijn Zaak van de
hand moet doen, zoekt een Persoon om met den Reiziger
zijn Zaak over te nemen.
Clientèle is solideen alle eonditiën
zeer aannemelijk, veel geld onnoodig; voor overname wordtniets
verlangd, doch wel een geringe
lijfrente. Tusschenpersonen komen
niet in aanmerking. Biiev. lett. B,
bij

den Boekhand. J. G. BEOESE,
Utrecht.

Kastelein

Buiten-Sociëteit te Kampen.
Tegen

1 Mei a. s. wordt gevraagd
een Kastelein op ecu vast salaris
van ’6OO, vrije woning, vuur en

licht, benevens aandeel in de
ontvangst. Zich schriftelijk aan te

melden vóór of op 15 Jan. a. s.
G. VAN OORSCHOT,
(657)
Secretaris.

zich
Als. Huishoudster
Februari geplaatst eene Burgerdochter,
zag

gaarne tegen

de vele blijken vanbelangVoor
stelling, bij de geboorte hunner Dochter ontvangen, betuigen

ondergeteekenden hunnen hartelijken dank.
W. J. PRINS.
H. C. PRINS—
SCHOONDEKMARK.
Putten, 19 Dec. 1892.
(Zie verder de Advertentiën

betreffende Fmnilie-aangelegenheden in het ,'Je Blad

aa_pi)eileL
Tereen Overname
der hoofdstraten

in
te Haat-1 e m, eene nette Affaire in Tabak,
en The_.
Sigaren, Koffie
Huishuur en koopsom van den
Inventaris zeer billijk.
Br. lett. B W, aan het Adv.-Bur.
van GEBRs.
Haarlem.

middelb. leeft. Brievenfranco lett.
K, Boekhandelaar J. H. DE WIT,

Utrechtschestraat 54.

Huishoudster.
Eene besch., eenv. Juffr., P. G.,

35 jaar, zoekt terstond of later
weder plaatsing. Eenige jaren in
den gegoeden stand werkzaam
geweest zijnde, waarvan degelijke
inform. Br. fr. lett. V, Boekh. A.

L. LAND. Heerenveen.

Keukenmeid

Wordt verlangd tegen Februari
te Zeist, een bekwame Keukenlett, Z Z, den
meid. Brieven
Boekh. C. AVIS Jzn., Zeist. (658)

TE KOOP :

ecu Barouchet, in
goeden staat, voor 1
en 2 Paarden geschikt. Te bevragen, letters B M,
Boekh. N. VAN WIJK, te Maurik.

Aanbesteding.
Op Dinsdag 27 Decembe.

1892, des namiddags te 2 uur,
zal door den ondergeteekende,
namens zijn Principalen, in het Oalé
„De Roode Leeuw", worden Aan-

besteed:
Het Verbouwen van de
Perceelen aan de Zwanenburgerstraat en BinnenAmstel, aan de Zwanen
burgerstr. genummerd IS

Bestek en Teekeningen zijn
a
1.50 per stel verkrijgbaar teu
Kantore van den ondergeteekende
Aanwijzing in loco op Vrijdiis.
23 December 1892, des voormiddag:'

’

te 11 uur.
W. LANGHOÜT
Architect.

onder redactie van Dr. H. BLINK.

De Nienwe Jaargang, die zeer belangrijk belooft te worden, begint
1 Januari a. s. Prijs slechts f 1.35 per kwartaal. Men verzuime nu
niet zich te abonneeren. Bij eiken Boekband, teekent men in. (648)
Amsterdam.
De Uitgevers S. L. VAN LOOY en H. GERLINGS.

de vele bewijzen van belangstelling, zoo van hier als
Voor
Een Jongmensch,
elders ons betoond bij het overlijden onzer dierbare en onvergete-

„„
„
„

Botor: Fiiesche lo qual.
120,- a
2e qual
vissebig —/- a
Norm. extra 136,- a
94/- a
/-, gew. 100/- a
id. 2e
Brittany le qual.
qual.
id. 3e qual. 15/- per 12 Engelsche ponden;
—,Jersey
a
-/- ; Deensche prima
-—/-; iersche 98/- a
Italiaansche rollen
manden 13,6 a 14,6 per 12 Engelsche ponden ;Ameii98/- a
k aansch e 84/
Nieuw-Zeelandsche
120,- a —/-, Australische 104 -, 120 a
/-.
Kaas: Amerik. 46.-, 54/- a —/-, Goudsche 44/— a
50—, nieuwmelkte —/— a —/-, Edammer 56/- a 62/-.
Eieren: Fransche 10/ a
Italiaansche 9,6 a
Hongaarsehe 8/- a
Duitsche -/- a -/- de 120 st.

fHSF"

._-—

,

—

_5 'SfiSS>|S)kJ|S|SK^
<j^£_-~^pp»
Jtëeimrf»-i<3W-

Apeldoorn.

de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het
overlijden van onzen geliefden
Vader, Mr. G.
betuigen wij onzen hartelijken dank.
Groningen, 19 Dec. 1892.
H. H. BECKERINGH VAN LOE-

„
„
„„

—

KROON-BRIKETTEN

bij

geliefde

-—

.

’

hartelijken dank voor de
ontvangen deelneming
Onzen
het
overlijden onzer
Moeder.

—

,

de onovertrefbaar koollioiidn.de

l\e Familie betuigt haren dank
.i voor de hartelijke deelneming,
ondervonden bn' het overlijden
harer geliefde jongste Zuster,
Mejuffr. CATHARINA

_

fr.
a
Hespen Pic-Nic Borax fr. 100
—, dito
gerookte fr. 110 a -—, Hespen gerookte fr.
a
a
Bellies fr.
Clearbacks fr.
a —.
Beuzel. (Ollicieele noteering 2-Jf uur). Wilcox beschikbaar fl. 119 a 119%. Dec. fr. 118—, Jan.fr. 118—
Febr. fr. 18—, Maart fr. 118—, April fr. 118^. Markt
prijshóudend.
Hop. Men noteert -. Aalst op Deo./Jan. fr. 92— i
93— per 50 Kg. Markt kalm.
Wol. In beschikbare verkocht 85 balen vettig)
La Plata.
Huiden. Verkocht 1924 stuks gezouten Os- en Koe
Petroleum. (Officieele noteering). Men betaalde vooi
, Jan. fr.
,i
Descbikbare fr. 12%, Dee. fr.
3 laatste maanden fr.
eerste maanden fr.
Men verkocht beschikbare tr. 12^'. Dec. fr. 12,%, Jan.
fr. 13—, 3 eerste maanden fr. 13%, 3 laatste maanden
Markt kalm.
tr.
Ter heden gehouden Veemarkt waren aanvoer en
prijzen als volgt:
202 Ossen
ie qual. fr. 0.90 2e gual. 0.80 3e ci-al. 0.70
191 Koeien
-.—
-.—
.—
85 Vaarzen
0.88
0.78
0.6?
„0.80
41 Stieren
0.70
0.61
„
40 Kalveren
1.02
0.92
0.8-2
Geeraardsbergen, 19 Dec. Ruw Vlas 092 (IC
Dec. 0 92) per kilo.
Nourenberg, 17 Dec. Hop. Aanvoer vanden das
700 bn. Omzet 600 balen. Prijzen: Markthop la
118 a 122, 2a 110 a 115 Mk.; Hallertauer la 132 a
a —, 2a 110
135, 2a 110 a 120 Mk.: Elzasser la
a 115 Mk.; Badischer la
a —, 2a 110 a 118 Mk.:
Wurtemberger la 130 a 135, 2a 110 a 120 Mk.
Spalter met zegel 160 a 175 Mk.; Wolnzacher 1:
145 a 150, 2a 120 a 125 Mk.; Aisehgründer la 120
125, 2a 110 a 115 Mk.; Altdorfsche en Hersbrucksche
berghop la 117 a 132 Mk. Markt flauw.
Londen, 13 Dec. (Bericht van Oetzes& Gerritßeu).
De markt voor Friesche Boter was traag met nominale prijzen. Andere soorten ziju ook traag. In hei
algemeau is alleen vraag naar de beste dualiteiten.

Conversie Kcuador.

VEEMEEK & Co , Amster
dam, bolasten zich met de
opzendiag naar Londen var
de Obligatiën F.cuador tei
Conversie.
Verschenen bij H. C. A. THIEME
te Nijmegen :

Opheffing van de Openbare

Huizen van üuh.ch!
te Nijmegen.

Een Dienstbode.

Stukken betreffende het hierto<
strekkend voorstel aan den Gemeenteraad door Dr. J. P. ST.
(659)
BEKENDS ingediend.
Prijs 25 Cent.

Tegen Februari of eerder,

beschikbaar op Accept, solide
Borg of Onderpand.
Adr.
lett. (_ L 620, N. vjd D.

of Dagmeisje, van den P.

en
voorzien van goode getuigen, wordt
wegens ziekte der tegenw. Meid
voor dadelijk verl. in een kl. gezin.
Adres Frans Halsstraat 13 (boven).

Te

uuur aangeboden

GELD

eon HUIS met -Kam., Keuken,
Zolder, Plaats en Tuintje. Huurpr.
’.175 p. j., Bloemgracht 60.

WEESP.

Te Huur aangeboden, een

prachtig mooi
gelegen op een der mooiste standen
eu van alle gemakken voorzien. Te
Weesp.
bevr. bij F. A.

14adasJif^f'vWffi Wm

■ W&/s"ft_2_ï__f

Te Huur terstond,

te Vuoht bij 's Bosch, een flink

Heerenhuis

met

Tuin, bevat-

tende 11 Kamers en Bijbouw, op
den besten stand der Gemeente.
Adres: P. DEN OTTER, Vucht,

(N.-Br.)

Te Huur gevraagd:

Winkelhuis
of HUIS, waarvan cloor kleine

vortittm.G.ingWLNKELHUIS
te maken is.op drukken stand,

in het centrum der Oude
Stad. bij voorkeur Bokin of
Damrak. Br.
met opgaaf
van Huurprijs en wanneer te
bezichtigen, lett. K 1627,
ALLEBT DE
Arm.Bureau, Amsterdam.

De Wttrel^taaroenide

jLHeliti-Poetapomade"
| is uitsluitend ons fabrikaat.

Doosjes met een anderen
B Helm en niet met ONZE
§3 Firma wijze men van de hand
H als waardelooze namaak.

1

Alleenverkoop

en K.o1 voor Nederlanden-Keen
bij
H loniën

ILDAKI..&ZOON,
i

AMSTERDAM.

Nieuwe Prijzen voor den S
Verkoop.
Ook de kleinste Winkelier B
Prijscou- 9
5 gelieve de nieuwe
■ rant aan te vragen. (9194) »

HET JSIEUWS VAIN DEN DAG VAN WOENSDAG,
1 Februari biedt zioh aan
Tegen
een bekwaam Machinist,

Drgver. Informatiën te bekomen bg den Heer JAC. BEUNT
Wz., te Woerden, en H. DIKHOF,
Machinist te Woerden.
geen

Voor een Joneen van 16bgjaareen
wordt

plaatsing gezocht
Onderwözer, die hem speciaal vooi
Examen

zich aan een Dienstbode,
Biedt
P.
van
Febr., voor Meidroorzien,
Alleen. Br.

tegen

lett. N, Boekhandel

J. HEEK, Hilversum.

1 Febr, verlangt men te
Hilversum eene nette, fat-

Met

Werk-Tweede-Meid,
die ook kan Tafeldienen, P.

soenlijke

goede getuigen noodzakelijk. Br.
lett. M, bg den Boekhandel.

J. HEEK, te Hilversum.

Post en Telegraphie Te Huur gevraagd,
in den kortst mogelgken tgd kan
opleiden. Conditiën worden franco
1 Mei 1893,
Dorbij

ingewacht

Dr. VAN DEN

EELAAET, Kinderarts, te Am-

sterdam.

Meester-Brikknecht
Als Meesterknecht wordt bg

een Handelaar in Luxepaarden
gevraagd : lemand, die geheel als
Baas over de andere Knechts kan
optreden, tevens bekwaam in het
Aanröden van jonge Paarden. Zg,

die in eene dergelijke betrekking
zgn werkzaam geweest en goede
getuigschriften kunnen overleggen,
genieten de voorkeur.
(645)
Brieven motto Brikknecht, N. vjd D.

Tapijtfabriek.
net burger Jongmensch,

Een
25
jaar oud, van de beste getuigen

voorzien, wenscht in bovengenoemd vak als Deskundige op
te treden, is ook niet ongenegen
een zoodanig Fabriek te holpen
oprichten. Adres franco brieven,
lett. A B, Boekhandel J. HEEK.

Hilversum.

KELLNER,

kan terstond geplaatst worden.
Loon fl5O met verval., enz. Zich
te adresseeren in Persoon tusschen

10 en 3 uur (Zondags uitgezonderd)
ten Kantore van het Sanatorium te
Baarn of per franco brieven aan

den Boekhouder Controleur.

Jonge Man, 16 jaar oud,
E. K., van goeden huize, uit
het Munsterland, zoekt plaatsing
als Leerling in een Koopmanszaak, die gevestigd is in stad of
land, tegen betaling van Kost en

Een

Inwoning bij

den Chef. Offerten

aan B. EUBENS J.N., Borghorst,
(644)

Westfalen.

een Weduwe met Kinderen
BÖwordt
gevraagd, ter Adsistentie
Huishouding,
Burger-

in de

een

meisje, goed kunnende Naaien
en met Kinderen omgaan. Brieven
aan den Boekh. A.
lett. C

STUURMAN, Zaandam.

Biedt

zich aan met Febr. een
nette Werkmeid, P.
liefst
te Amsterdam. Fr. br., lett. IJ, aan
FELS' Boekh., Baarn.

DAME (Weduwe), uit den
deftigen stand, die de Wintermaanden in het buitenland wil
doorbrengen, wenscht in kennis
te komen met eene JongeDame
of Weduwe, eveneens van goeden

Eene

huize, die gelgk voornemen heeft,

teneinde elkander wederkeerig gedurende die maanden tot Gezelschap te Strekken. Brieven
No. 803, de Boekh. A. VAN HOOGSTRATEN <fc ZOON, Den Haag.

1 Febr. bieden zich aan
twee Dienstboden, de eene
voor Werkmeid of Meid-Alleen, de

Tegen

tweede voor Werkmeid, beiden van
goede get. voorzien. Br., No. 2178,
Adv.-Bur. A.
Den Haag.
DIENSTBODE geEenvoudige
vraagd als Meid-AUeen, van
goede getuigen voorzien. In Persoon zich aan te melden Maandagen Woendagavond, tusschen 8 en 9
uren,

Leidschekade 72.

EVRAAGD met 1 Januari a.s.,
fi
%J( tegen goed salaris, een net,

eerlijk Meisje, voor Bediening
van een niet druk Buffet Centraal
Station S.S. Utrecht.
Zonder deugdelijke referentiën
onnoodig zich met franco brieven
aan te melden bij A. H. GERRestaurateur.

ATTENTIE.

Een Meisje, 21 jaar, biedt zich
aan voorKinderen of Assistentie
in de Huishouding; ook niet ongenegen bjj Zieken op te passen,
tegen Februari.

Adres fr., lett. D H 617, N. v/d D.

Confectie.

Eene Dame of Juffrouw, v/d
gevraagdte 's-Gravenhage,
P.

in een eerste Confectie-Magazijn,
de Moderne Talen sprekende, zelfstandig kunnende optreden voor
den verkoop en het aannemen van
Costumes en Uitzetten. Br. fr. No.
8421, Firma W. J. v. HOOGSTRATEN, Noordeinde 98, Den Haag.

tegen

in een der
van Gelderland, een net
HUISJE, liefst met Tuin, tegen
den huurprijs van plus minus r' 90
's jaars. Fr0, br., lett. A B C,' b/d
Boekh. P. SCHOEN Jr., Prinsengracht 943, Amsterdam.
pen

Groot Bovenhuis
in orde, door
te Huur,
keurig

omstandigheden dadelijk te aan-

vaarden. Stadhouderskade 81.
Huur 900.

Een’ Commensaal
—
’
—

verlangt in Amst., Purmerend of

Alkmaar Kost en Inwoning,

bg eene nette,
7. p.
E. K. Weduwe, die eenKind heeft
tusschen V a 8 jaar. Br. fr°.,
motto Reiziger, aan G. OTJDS-

tegen

Courantier, Zaandam.

Een

aangeboden. Adres TOOL <_DE
KIEVIET, Warmoesstraat 123.

ÏMlip SALONPMNO
Koop, wegens
Te

Afdeeling

KLEEDERMAKERIJ.

’’ ’ ’
’ ’
en Heeren!

’

Delftsche

ROOMBOTER,

franco rembours door geheel Nederland, %V KG. f 3.50, 4 l< KG.
5.85, 10 KG.
12, V KG. als
monster 75 Cts. Winterboter voor
denzelfden prijs. (Vaste prijs tot

’

’

1 April 1893.)

W. VAN SANTEN,

Dames

Er bestaat gelegenheid zich aan
te sluiten bij een Leesgezelschap
met wekelijksche Boekenverwisseling. Behalve Roma.s, 12 Weekbladen en 8 Maandwerken in do
4 talen. Contributie ’l2 p. j. zonder entree. Informatiën bü de
Boekhs. WEIJTINGH & BRAVE,
Gasthuismolenateeg 4.

Rijswijkscheweg nabij Den Haag.

Bleeker
vraagt

nog eenige Waschklanten. Kinderwaseh per 8 d.,
Groote Wasch per 14 d. fro. thuis.
Brieven
letter B, bij den
Boekh. J.
steeg 6, Amsterdam.

Kapitaal beschikbaar

voor le en 2e Hypotheek, zoomede
tot aankoop en Exploitatie van
nieuwe Uitvindingen, le-r. Hotels,
Groote Zaken, Landerijen en Huiz.
Adr., lett 7 S R, NIJGH & VAN
DITMAR, Rokin 74, Amsterdam.

ENGELSCH.

Halvemaan-

Een Eng. JufEr. P.
midd. leeft.,
biedt zich aan al3Huish. of iets dergelijks. Goede ref. Sal. geen vereischte.Lett. E O.Kiosk.Weesperpl.

Voor WiDterjapoiee

is niets doelmatiger en goedkooper
dan onze

Inwoning
Voor Gehuwde Lieden, de Man 86
en de Vrouw 72 jaren oud, die
beiden toezicht vereischen, wordt
in een gezond dorp in N.- of Z.Holland, Utrecht of Gelderland
algeheéle Verzorging en Ver-

gezocht bg fatsoenlijke
pleging
burgerlieden,

AMAZONELAKENS,

Fiesch en Kurk zijn steeds
van Stempel H. B. DE BEER
voorzien.

omtrek Kraansluis,
Gevraagd
een ruime Slaapkamer.

Brieven franco, Prins Hendrikkade 100, boven.

geschikt voor zwaar werk, en een
Muilezel, middelmatig, eveneens
zeer mak en vertrouwd en best
.in Tuig gaande. Br.
letters
D M S. Alg. Adv.-Bur. NIJGH &

VAN DITMAR, Rotterdam.

Brandkast.

Door omstandigheden biedt men
een solide Brandkast ter Overname aan, voor 35 Gulden.
Adres fr., lett. PK 619, N. v/dD.

HUIS met TUIN.
TE KOOP Een Huis met
:

Tuin

en Bovenhuis en Tuinhuis nabg
de Prinsengracht, omtrek Amstelveld,zeer geschikt voorverbouwing.
Aanvaarding I°. Mei 1893, Koopsom billijk. Adres den Makelaar
CHARLES DE HOOG, Singel 468

Te Koop: twee Winkelbuizen met Bovenhuizen, in
het centrum der Oude Stad. Huren
_= ’l4OO. Koopsom ’17,000 vrjj
op naam. Adres den Makelaar
CHARLES DE HOOG, Singel 468
bö het Koningsplein.

Raam, met Koper Blok, en door
solide bewerking geschikt voor alle

Te Koop gevraagd:

billijken prijs worden ten
Voor
platten lande uit de hand TE
KOOP aangeboden: een Meubel-

Woöplaal „De Doelen",
Kloveniersburgwal 86,

AMSTERDAM.
Heden Woensdag 21 December 1892. te 10%uur, VOORTZETTING der Veiling, met
Bedden, Matrassen, Dekens, Ledekanten, groote Meubelen,Salon- en
Kamer-Ameublementen, Canapé's,
Gaskronen en Lampen;
des avonds te 6 uren: Koperwerk,

Juweelen, Goud,
Kostbaarheden en Zilverwerk.
W. MÜLLER. Makelaar.

’

eon postwissel zendt naar Amsterdam, Spuistraat 118, Amsterdam,

aan J. P. LISSONE.
De inhoud bestaat uit do volgende
prima artikelen,welke volgens onze

Prijscourant een waarde vertegenwoordigen van ’12.25: No. 1. twee
liter Schildpadsoep, 2. twee liter
Erwtensoep met Champignons, 3.
een groote fleseh prima Advocaat
met Vanille, 4. een pot (3 pond)
prima prima Manderijn-Gember, 5.
een blik v. Houten's Cacao van 95

cent, G. zijn twee gekleurde Japansche Photografies, 7. een pond
echte Engelsche Chester Kaas, 8.
een blik fijne Kalfstongen voor de
Luncheon, 9 een plat blik Zalm,
dubbel kroon, geheel nieuw, 10 id.
een blik Lobsters (Kreeften) extra
fijn, 11. een flacon Vlcesch-Extract,
12. een fleschje
13. twintig
stuks extra fijne groote VictoriaSinaasappels vau 8 cent per stuk
en een spelletje om het geduld
zelfs van den meest ongeduldigen
mensch te oefenen. Wenscht men
alleen de eerste 6 nummers met

nog

Een Buitenbleeker verlangt
eenige nette Klanten voor 4
nette Bediening, met 8 of
14 dagen, franco halen en bezorgen. Br.
lett. B K, Agent
(632)
N. v. d. D. te Bussurn.
Zooeven verschenen:

ren,
lichte en donkere
prachCHEVIOT Anglais, 75
een elegant Costuum.
DaMES LAKEN (Drap d'Ama- ""tige zware, geheel Wollen
onverslijtbaar in het gebruik, in
zone) 70 Cts., iijn en solied,
geheel Wol Laken, voor elegante
30 verschillende kleuren.
Winter- en Zomer-toiletten, in SEBiG.e POULE 75
extra
u„>„ ;„ „n„ i:.i.i..
alle lichte en donkere kleuren. —..
hoht9
M°
°»
zeer»«. en soliede,
BEIGE 90
in alle gemengde lichte en don- p AMES LAKE-T 1", zeer zacht

C-^STtIöOTOEUKm

90
alle
zeer sterk en _jn,
gemengde kleuren.
BIPS. lao Article de la
"zeer elegant en sterk, in de
prachtigste en nieuwste kleuren.

de _, Moh en on nietve-.
schieten, geheel nieuwe vinding.
(9095

FANTASIE^TOPPEN;

ZWARTE

Diagonaal,

frai
OlAL__.lt.
A-rii

_

._
die

Velours de Russe, Epinglé

______
I'S
Vll .
U.Ü

m

-»„-

TAFEL

ttS

ÜIIQiLÜ.

Prijs

ii WIJN
im
mi

*<2ÏÏ3S«r<fi_i--nornes, Amsterdam.

Algemeene Kennisgeving.
Door 't overlijden van den fleer

Mr. Broodbakker, Nes
58, neemt onderget. door overname
der Zaak beleefd de vrijheid zijne
Clientèle te verzoeken om de gunst
en recommandatie. Zich vleiende
op goede resultaten, zal hij zorg
dragen voor het leveren van zuiver
Melkbrood.Beschuit enKleinbrood,
MÜLDEE,

tevens prompte en nette bediening.
Met de meeste achting,

IJ. TOEBESING,
Mr. Broodbakker, Nes 58.

SERIEUX.

Ten einde tot een gewenscht
HUWELIJK te geraken, zoekt
een O. I. Ambtenaar, verlofganger,
kennismaking met eene eenigszins
bemiddelde Burgerdochter of Weduwe z. k., niet ouder dan 28 jaar.
Met tusschenpersonen wordt niet
onder
onderhandeld. Brieven
HAASENn. 93576, Adv.-Bur.Botterdam.
STEIN &

Voor KERSTMIS.
GROOTE
Kapuinen. Kalkoenen.
BILLIJKE PRIJZEN.
Verzoeke tijdige bestelling.

Vraagt bij uw Boekhandelaar:

Postzegel-Album.
CROISET's Geïllustreerde
(661)
UITGAVE.

Wed. Lievegoed Jorden & Zn.,
BREDA.

NIEUWSTE

VIJFTAL LËZINGËNT
Singel,
22 December,

12
door de H.H.
Februari en 9 Maart,
DAUBANTON, Dr. J. Th. DE VISSER, Ds. C. F.
Prof. Dr. P. J. MULLER en Ds. L. C.
TOT PEURSUM.

te houden in het lokaal
Januari, 2 Februari, 23

Dr. F.

k

SCH

op

De eerste Lezing zal plaats bebben op Donderdag 22 December, des avonds te 8 uren, door
D F. E. DAUBANTON.

r.
Felix

Onderwerp:
Mendelssohn Bartholdy, als Jongeling
naar zijn „Reisebriefe" geschetst.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij den Boekhandelaar F. W. EGELING,

Singel 498.

Prijs

een Kaart voor de vijf Lezingen en
/„ 3.— voor
„ éen Lezing.
„
1.-r „

HAANTJES "EXTRA STOUT

verwierf heden op de Eerste Intern. Tentoonstelling van Alcohol en
Brouw-Industrie te Parijs

HET EERE-DIPLOMA,
Bekroning,
zijnde de Hoogste

met mededinging van verscheidene Engelsche en Schotsche Brouwerijen.
In 1892 werden reeds behaald de Hoogste onderscheidingen
Bordeaux, Tunis en 's-Gravenhage.
Leipzig,
te
Tegen alle concurrentie in wordt het Debiet van HAANTJES
EXTRA STOUT bij den dag grooter, omdat het in waarheid het
beste is wat op dat gebied kan geleverd worden.

HAANTJES BOCÏifilE-l wordt Vrijdag 23
December afgeleverd.

Puezle. Het Pytha-

interessant! BuitenSewoon
verrassend !
tijdverdrijf!
BÜs^ Onuitputtelijk
Steeds nieuw. Prijs 35 ets. per
(293)
stuk fro. p. post 50 ets.
De 5 stuks spelen te zamen ’1.90,
franco na ontvangst van postwissel.
In alle Speelgoedwinkels voorhanden.
■^00gs';

BWH
_PwS

F.Ad. RICHTER&Co., Rotterd.

—

—m

Voor denKerstboom
en voor Uildeeling.
16 Kinderwerkjes.

Alle Zestien voor f 1.50.

1. Agatha, Vaders Nalatenschap.
2. Agatha, Een man een man

een woord een woord.
3. R. Koopmans v. Boeke-

ren, Ik kan 't niet helpen.
4. E. V. Calcar, Tweemaalverdronken.
5.
Het Uithangbord.
6. L. Hardenberg, Het Aard-

mannetje.

7. M. Hoog, Het Kind van den
Dronkaard.
8. Jaeoba, Klein Geertje.
9. Jaeoba,
Een
avondvertelling.

Oudejaars-

10. Jamac, Een Kerstvertelling.

11. Jamac, Het Snoeptafeltje.
12. Jamac, Is dat nu pleizier ?

13. C. E. v. Koetsveld, Een dag
en een nacht in een mast.
14. Dr. E. Lauriilard, Eerst
helpen.

15. J. Herman de Ridder,
merkwaardige Jongenspartjj.
16. Roda, Aardig Antje en
Kreupel Elsje.
Alle 16 met 16 platen voor

Een

slechts

’

1.50.

SStT* De keurige Boekjes
bijzonder geschikt
voor TJitdee-

ling aan Schoolkinderen, enz.,

bij minstens 3 stel met 10 'I.
korting.
Franco, na ontvangst Postwissel,
waarop vermeld: „Kinderlectuur". Verkrijgb. bij D. BOLLE,
Bazaar van Goedk. Boeken, Hang
bg de Vischmarkt, te Rotterdam.

25 Cent.

Bij de meeste Boekh. verkrijgbaar.

franco in Bin-

verkrijgbaar
met inbegrip van
bii G. W. VAN HEÜSDEN, JAC.
F. G.
Wed. A.
VAN LAAK, F. 3. WKIJGAND,

rr

H«t

Voorloopige
Tooneeltoestanden
MAGAZIJNEN
besproken door
134 "Warmoesstr. 136.
„VIRIBUS UNITIS"

-en_ en Buitenland, niet in de gemeente Amsterdam.

Changeant, etc. eto?
Op aanvraag verzenden omgaande Stalen

pl-^^^^NIETJW!

DilfflltttWStlE!
A Ia Métropole.
; üederlandsche

zui- BEIGE vigoureux 65
in alle
SERGE POULE 57>_
grijze en bruine gemengde kleuver Wol 7zeer soliede, in alle
zuiver Wol, zeer soliede.
kleuren, voor

zeldzaam schoon Instrument heeft een vol zangrijk

Een Timmerfabriek van niet
te grooten omvang. Brieven fr0.,
lett. H, aan de Boekh. A. P.
WITMAAR &
Den Haag.

wordt van af heden gedurende dit
jaar vorzonden è.
10, indienmen

Kleerenhleekerij.

Dames JaponstofFen.

Richter'

■

DAMRAK 69.

AMSTERDAM, Gevestigd 1804. Nieuwendijk 156.

gewesten. Dit

geluid, prachtige zwarte Kast, rijk
voorzien van Beeldhouwwerk en
dubb. Lusters, tien jaar garantie.
Te bezichtigen: Prinsengracht 196
huis, bij de Rozengracht.

Db Cliri-t_ias Baskel

NOOKDBüFF & Co.,

Brciii & Mi»,

f3lO Salon-Pi-EiE f3lO rStttSKSSA'*
HULSEBOSCH.
Te Koop gepresenteerd eensplinternieuwe, groot model Kruissnarige Salon-Bianino, geheel
in metaal gebouwd, in ijzeren

(395)

AMSTERDAM.

6/4 breed 20, 30, 40 Ct.
Diverse Meuren.

bij het Koningsplein.

Geldbelegging.

H. SCHRIJVER,
J.
85 Govert Plinckstraat 85

Cent Groot en 2 Cent Klein

Toor lljtes prijs

te Koop: een beste lichtbruine
Muilezel, groote maat, mak en
vertrouwd, goede Looper en zeer

elegante Visitekaarten van
zeer fijn Ivoor Karton, met de
nieuwste lettersoorten bedrukt, in
net doosje en 100 fijne passende
Enveloppen met nieuwe sluiting,
gew. form. 75
postform. 80 Ct.
Franco naar alle plaateen tegen
toezending van Postw. of Zegels.

het Spel te ontvangen, zende men
s. v. p. ’5 en verzuime niet op
den wissel dat te vermelden.

of in een daartoe

ingericht gesticht. Aanbiedingen
onder opgave van conditiën, informatiën enz., franco in te zenden,
lett. C bg J. BEUNT EN ZOON,
Boekh., Den Haag.
(646)

mnp^NIEUW!

SINKEL, mr 100 -99
A.
Nieuwendijk 177.

sterfULSTERS, met en zonder
24.50,
25.50,
geval, uit de beroemde Pelerine,
26.50,
27.50.
WEBER,
fabriek van F.
FLOTTEUR ULSTERS IMfonkelnieuw, tegen PERMEABLE
27.50.
hoogst billijken prijs.
ENGELSCHE OVERJASSEN 38.— en 48.—.
Te bezichtigen: WeteGegarandeerde Coupe.
ringschans 63.

Twee zeer royale Gem. Kamers,
gesch. v. e. of twee Heer., b. b. h. h.,
centr. der st. Adr. te bevr.Adv.-Bur.
J. B. EEÏJNDOBP,Martelaarsgr.l6.

_

nende werken. Prima referentiën.
lett. CX 685, N.vjdD.
Adres
Burg. Weesmeisje, Akte Nuttige Handwerken, en bekend
biedt zich aan
met
als 2e Coupeuse of Winkelj.,
tegen a. s. Maart of eerder.
Brieven franco aan den Boekh.
,H. R. EOELFSEMA. Groningen.

op een
Marktpleinen
sterdam, voor ’6OO te Koop

TE HUUR:

en een Timmermans-affaire,
beiden gunstig ter nering staande
Ger.
en waarvan de beste inlichtingen
IjlenzagBurgermeisje,
zich gaarne geplaatst kunnen worden verstre_t.
ter adsistentie in de Huish., bjj Adr.
lett. D L 686, N. vjd D.
Kinderen of in een Winkel. Br.
lett. A, b/d Boekh. C. STOOTER,
N. Leliestraat 22.

Eerste MODISTE"
zoekt plaatsing, zelfstandigkun-

Cafi-BUlari-Blerliiil-.
der
te Am-

goede getuigen

2e BLAD.

21 DECEMBER 1892

|HII. Koekvcrkoopers
vraagt prijsopgaaf van:

Morgen, Woensdag, 's mor-

gens 8 uur,

vestigen.
Wegens de belangrijke repara-

tiën ter vergrooting onzer voorloopige Magazijnen, en met het doel
om onze geachte Clientèle, bij de

opening der nieuwe Magazijnen,
slechts nieuwe en frissche Goederen te kunnen bieden, hebben wij
besloten voor onze rekening den
verkoop van alle Goederen
voort te zetten, welke onze
Schatters in de Magazijnen onzer
voorgangers zullen vinden.

Deze Goederen zullen tot zelfkostenden prijs worden verkocht,
daar wjj onze Clientèle van deze
waarlijk eenige gelegenheidwillen

laten profiteeren.
Van af Woensdagmorgen znllen
deze Goederen worden verkooht,
al naar mate de Schatters er den
Inventarisprijs van zullen hebben
vastgesteld.
Wjj raden iedereen ten zeerste
aan van deze gelegenheid gebruik
te maken, die wellicht in Amster-

dam nooit weer zal voorkomen.
A la Métropole.
M. BOULAINE & Co.
NB. Daar al deze Goederen tot
zelfkostenden prijs worden verkocht, kunnen wij naar buiten
slechts zenden onder rembours en
ongefrankeerd; onverschillig hoe
groot het bedrag der bestelling is.

Voor Kerstmis.
BREDASCHE

Zand-

Wild-Fastei,

Zoute Krakelingen,

Banket, Vanillekoekjes,

Boterjanhagel.Ontbijtkoek.yanille-

Korstjes, etc.
nootjes,
eto. Fijne kwaliteit, lage prijzen.
lett. v. L, aan den
Brieven

Boekh. D. GORTER Jr., te Wor-

de Zaak

hebben gekocht, ten einde er
onze voorloopige Magazijnen in te

banket, Brusselsen Banket, Weespermoppen, Bitfcerkoekjes, Epines,

Keulsch

wij

w\j

koekjes, Allerhande, TelephoonWellingtons,

nemen

„AU PETIT PARIS" over, welke

(In Terrine),

WelUeTßiouiJoÉilXiL
Hofleveranciers. Overal bekroond.
Let goed op Naam.

merveer.

&
HALLE AKERICA
..,
RAAMGRACHT

00.,O 0.,

AMSTERDAM.

Donderdag 22 December a. s., des morgens te 10% uren, zal,
behalve de gewone aangevoerde Artikelen, alle soorten Wild enz.

Verkocht worden: Eene

partij

verschillende merken Wijn, divers»

Likeuren, Cognac, Limonades, enz.

r-----ï
S
1 nabestellin-eni
Alle

HEEREN ROOKERS

een 2 °^- si-aar- bestelt eens een Proefk. van
100 voor ’1.25,
of zoo u een _% et. Sigaar rookt,
neemt dan ecu Proefk. 100 voor ’1.50. Zoo u een
oY of 4 ets. rookt, neemt dan een Proefk. 100 voor
Tan

lllta I■
11 tia«H«wt.
2.50 (merk Alpenbloem). De Q Sigaren, (merk
volrlfen iI /..Sport")
1I iiir^tekend''
100 voor ’2.-. De vele en herhaalde
■ uiisi«_.-uu .g -ia^estelliriKenwaa-borgeneenp-Oefl_e__ing.

ü

Tlllllllllllllll-fflP

H

Na ontv. van Postw. of Postz. onmiddellijkfranoo
Postpakket, ook onder rembours.

1" toezending per

„Allemans Sigarenhandel",
Kruisstraat 51.

L

m
Bo^te?
P. J.dS
STEGMAN.
_

(823)
1

Stoomdrukkers van KOELOF Ts,'-EN <-

■

---,

—
HÜBNEK te Amsterdam

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 21 DECEMBEE
ging dier instellingen met het recht tegea den
wettigen koers biljetten uit te geven.
De Minister van Justitie diende een ont-

Derde Blad.
Buitenlandsch Nieuws.
AMSTERDAM, 20 December.
Zaterdag werd de eerste Britsche Kabinetsraad gehouden tot definitieve vaststelling der
__OM?e-.Ri<fe-voordracht. Het ontwerp moet door
den „grooten ouden man" alleen, geholpen
slechts door zijn zoon Herbert, zijn opgesteld.
Men gaat er uiterst geheimzinnig mede te
werk, en de man, die het ontwerp zetten,
corrigeeren en opmaken moet, wordt in de

strengste afzondering gehouden.
Toch is uitgelekt, dat het ontwerp o. a.
strekt tot belangrijke vermindering van het
aantal lersche leden in het Parlement van
Westminster en tot het vaststellen van eenen
termijn, waarbinnen de land-quaestie moet
zijn opgelost.
Nog vóór de Kerstdagen, die Gladstone te
Biarritz, in Zuid-Frankrijk, zal doorbrengen,
hoopt men in hoofdzaak met het ontwerp
gereed te zijn.
Wales schijnt lerland naar de kroon te
"
willen steken. In dat Vorstendom worden
tegenwoordig zeer vele aanrandingen en roofaanvallen gepleegd, vooral in de bergdistricten
Betwellty en Llanishon. Het is, zegt een der
bladen, „een epidemie van misdaden/ Roo-

verbenden, zoogenaamde,, Maneschijnmannen'',
vallen herders aan, plunderen afgelegen boerderijen, dooden en stelen vee, kippen, enz.
Bij een enkelen grondeigenaar, den Heer
Fothergill, in Pembrokeshire, zijn 115 stuks
vee gedood en is een herder vermoord.
De politie neemt maatregelen om de epidemie" te onderdrukken.

v

De Fransche Kamer heeft gisteren met 261
tegen 246 stemmen de wet op de drankenbelasting in haar geheel aangenomen. De
Senaat schonk zijne goedkeuring aan het
ontwerp betreffende de scheidsrechterlijke
uitspraak tusschen patroons en werklieden.
Weer een nieuw incident aan de Duitsche
grenzen. Uit Luneville wordt gemeld, dat
een Fransch houthakker vier sabelslagen van
een Duitschen boschwachter heeft ontvangen
toen hij zich op het geannexeerd gebied bevond. Door het parket is een onderzoek in-

gesteld.

In zake Panama blijft de gouverneur van
het Crédit Foncier, de Heer Christophle, van

oordeel, dat het kanaal en de zaak nog zeer
wel te redden zijn, mits men hem of zijner
maatschappij slechts van Regeeringswege de

noodige volmachten geve. Allicht wordt d^
zaak in de Kamer ter sprake gebracht.
De particuliere bezittingen van (den ouden)
Ferdinand de Lesseps, bosschen, landerijen
enz., zijn tegen 10 Januari ten openbaren verkoop aangeslagen. De moedige vrouw van
den grooten Franschman is er nog steeds op
uit om er voor te zorgen, dat dit alles geheel buiten weten van haren, nog slechts
vegeteerenden hoogbejaarden echtgenoot zal
geschieden. Voorwaarde bij den verkoop is,
dat Mevrouw De Lesseps tot haren dood het
vruchtgebruik behoudt.
Le Petit Journal heeft eens onderzocht,
welken invloed de treurige Panama-historie
op den handel oefent, en de uitkomsten van
zijn onderzoek zijn, gelijk wel te verwachten
was, treurig. Naaisters, kleermakers, bloemenverkoopers, juweliers klagen steen en been :
er worden geen feesten gegeven in „de
wereld"
er gaat zeer weinig om. Ook de
groote magazijnen en winkeliers van anderen
aard maken slechte zaken. Alleen de directeuren van schouwburgen en andere publieke
vermakelijkheden hebben geen reden tot
klagen. Zij ontvingen nu meer dan in hetzelfde
tijdvak van 1891.

—

Zwitsersohe Bondsraad zal in eene
afzonderlijke boodschap aan de Bondsvergadering mededeeling doen omtrent het
handelsverdrag met Frankrijk.
De Bulgaarsche Sobranja heeft met op 13
na algemeene stemmen besloten tot eene wijziging der grondwet, waar deze bepaalt, dat
de Prins-erfopvolger tot de Grieksch-Katho!ieke Kerk moet behooren.
Vroeger, onder Vorst Alexander, is reeds
de bepaling gewijzigd, dat de Regeerende
Vorst tot die Kerk behooren moest.
De eerste Minister Stambouloff heeft de
nieuwe wijziging voorgesteld ten bate van
Vorst Ferdinand, die nu, overtuigd Katholiek
als hij is, eene Katholieke Prinses huwen
kan en zijne kinderen in dat geloof opvoeden.
In Rusland zal dit wel weer zeer mishagen.
Nog op andere punten heeft Stambouloff
voorgesteld de grondwet te wijzigen. De
voorstellen strekken tot beperking van het
stemrecht en de vrijheid van drukpers, maar
Dndauks dit reactionnair karakter schijnt
hunne aanneming (met de gevorderde meerderheid van twee derden) zeker. Van de 293
leden der Sobranja hebben 245 zich daartoe
zoogoed als verbonden.
Bij de Italiaansche Kamer van Afgevaardigden is door de Regeering een wetsontwerp
ingediend, strekkende om tot 28 Februari
van 't volgend jaar den voorloopigen begrootingstoestand te verlengen.
De Minister-President Oioletti heeft een
onderzoek toegezegd naar den toestand der
Banken van emissie, dat vóór 31 Maart van
net volgend jaar zal moeten zijn afgeloopen.
Voor dien tijd vraagt de Re_,eerir._' verien.
De

werp in, waarbij de voltrekking van het
burgerlijk huwelijk verplicht wordt gesteld
vóór de kerkelijke inzegening.
Zaterdag is in den Senaat bij de begrooting
van Onderwijs een belangrijk debat gevoerd,
door den Minister ingeleid.
Door de uitbreiding van het aantal studievakken, zeide de Minister van Onderwijs, had
het onderricht allengs aan grondigheid verloren, wat het aan uitgebreidheid won, zoodat
zich thans het verschijnsel voordeed, dat, terwijl de werklieden een dagtaak van niet
meer dan 8 uur eischen, de kinderen 10 a 12
uren daags moeten studeeren. De Minister
was daarom van meening, dat de studie der
Grieksche taal moest worden afgeschaft en
die der Latijnsche hervormd, in welken geest
een ontwerp door hem zou worden ingediend.
Carducci verdedigde daarop met vuur het
onderwijs der Grieksche taal en zeide dat
men het welslagen van den Italiaanschen
vrijheidsoorlog, die niet door de groote
massa doch door den adel en de kern der
burgerij werd begonnen en ten einde gebracht,
te danken heeft gehad aan de studie der
klassieken. Italië, zoo besloot hij, is bij uitnemendheid het land van het klassieke en
het ideale.
Een besluit is nog niet genomen.
Minister Grimaldi heeft nu aan het 'comité
voor de tentoonstelling te Rome medegedeeld,
dat de Regeering concessie zal verleenen
voor eene loterij van twee millioen en afstand
wil doen van zekere belastingen gedurende
de maanden der tentoonstelling, doch dat van
eene directe toelage van den Staat niet
komen kan.
De nieuwe prefect van Madrid besloot tot
schorsing en gerechtelijke vervolging van 17
gemeenteraadsleden.
De opening der Protestantsche kerk te
Madrid (zie ons vorig nummer) is eene week
uitgesteld en zal dus Zondag a. s. plaats
vinden.
Allerlei invloeden deden en doen zich bij
voortduring gelden om het openstellen van
het gebouw te voorkomen. De Pauselijke
nuntius en de bisschop van Madrid hebben
de Ministeries afgeloopen, maar de Regeering
geeft onveranderlijk ten antwoord, dat alles
in orde is: alle formaliteiten zijn vervuld,
de grondwet laat het toe, en daarenboven is
de Engelsche gezant te Madrid voor de
rechten van den eigenaar, die Engelsch onderdaan is, opgekomen, daarbij te kennen gevend, dat hij van zijne Regeering uitdrukkelijkeu last kreeg in dezekrachtig op te treden.
Verder is bij de Regeering een adres ingekomen met duizende handteekeningen
van dames uit de aristocratie, waarin er op
aangedrongen wordt het openstellen der
kerk te verbieden. Overigens hebben de
Carlistische en ultramontaansche bladen
Siglo futttro, Correo, Union Gatolica, benevens
de conservatieve bladen, door opwindende
artikelen de bevolking in deze zoo gefanatiseerd, dat de overheid voorzorgsmaatregelen
heeft moeten nemen ter voorkoming van

demonstratiën.

In Portugal is de Minister van Buitenlandsche Zaken afgetreden.
Te Washington heeft de Minister van
Financiën zich andermaal geruststellend uitgelaten over den goud-uitvoer. In de laatste
maand was voor 7 millioen uitgevoerd, maar
daarvan was slechts een half uit de schatkist.

De reserve is bepaald op 100 millioen en de
Regeering hoopt die te handhaven. Op het
oogenblik is er 243. millioen meer. Zonder
twijfel, zeide de Minister, komt het goud
terug naar de Vereenigde Staten.

weer

Zondag
een nieuw ebolera-geval te Hamburg en Maandag nog een. Ze moeten echter van
lichten aard zijn en kwaaien voor in de stad en in

eene voorstad. Sedert 13 October kwam aan de
haven geen enkel geval meer voor.
Spanje heeft al dadelijk weer Hamburg besmet
verklaard en onderwerpt de schepen, die van daar
komen, aan quarantaine en geneeskundig onderzoek.

Binnenlandsch Nieuws.

—

—

20 December.
De Minister van Binnenlandsche Zaken geeft Zaterdag 24 dezer geen audiëntie.
Bö de behandeling in de Tweed
Kamer van het wetsontwerp tot wijziging van de
vestingwet van 1892, ter voorziening in de behoefte
aan drinkwater van de stelling Amsterdam in oorlogstijd, verdedigde heden de Heer Seret dit als een
onderdeel der stellingwerken en bestreed hij het
denkbeeld van den Heer De Beer Poortugael tot
uitbreiding van de stelling tot aan zee. Hg laakte 't
daarbij, dat de Generaal daarover in couranten had
geschreven als strijdig met zijne waardigheid.
De Heer De Ras kon ook meegaan met de
uitgaven voor eene zoetwaterleiding, maar bestreed het crediet voor de voltooiing van de stelling
'Amsterdam, omdat hij meeging met de richting door
den Heer De Beer Poortugael voorgesteld.
De Heer Viruly drong aan deze voordracht in eene
wijziging van de vestingwet van 1893 te veranderen.
De Heer Schimmelpenninck van der Oije bestreed de
open stelling van den Heer Den Beer en vereenigde
zich met den zoetwatervijver.
De Heer Rutgers gaf zijnerzijds een stelsel, afwijkende van dat van den Heer De Beer, maar toch
doortrekking tot de zee beoogende. Hij keurde zeer
af dat de Minister aan den Heer De Beer aanleiding
had gegeven tot een openbaar debat. Zoolang de
Minister vasthoudt aan zijn stelsel, staat spr. daarvoor ~«en sommen toe.

Te Botterdam vergaderde gisteravond de kiesvereeniging „Vooruitgang," tot het
stellen van een candidaat voor het lidmaatschap der
Tweede Kamer.
Nadat de voorzitter een woord van hulde had gewijd aan de nagedachtenis van den Heer Levyssohn
Norman, deelde hij mede, dat schriftelijk waren ingekomen twee aanbevelingen voor den Heer Mr. J,
A. van Gilse en een voor den Heer A. Plate.
Aangezien twee namen zijn genoemd, was volgens
de statuten een tweede vergadering noodig, welke
op Vrijdag a. s. bepaald is. Met het oog daarop gaf
de voorzitter in overweging heden het debat te

1892. 3e BLAj.
Te Utrecht

is

hedennacht

een

hevige brand ontstaan op de tweede verdieping

van perceel No. 1 in de Hamburgerstraat, bewoond door den Heer De Leeuw, winkelier ia
kanten, veeren, vitrages, enz. Door het krachtig
optreden van particulieren, geholpen door brandweer en politie, bleef het onheil tot de genoemde

verdieping beperkt.

De oorzaak van den brand ie onbekend. Er
zrjn geen personen gekwetst. Alles was verzekerd.

Te Maten, brjTerApel, isdeboerderij vaa A. Kamps Zondagnacht door onbekende
oorzaak verbrand. Al het huisraad, het koren,
beperken.
hooi en stroo, benevens twee koeien en eenige
Wellicht zou hieraan voldaan zijn, indien niet een varkens, zijn mede in den brand omgekomen.
nevenquaestie gerezen was. Een der aanbevelingen Alleen het huis was verzekerd.
voor den Heer Van Gilse was namelijk onderteekend
Te S cli e e m d a ver v o egd e n zich cc &
door 7 leden van het bestuur, en sommigen 50-tal werklooze
arbeiders bij den Burgemeester
meenden daarin eene soort van pressie te zien, met verzoek om hun werk te verschaffen.
Hun werd
terwgl de vrees werd geopperd, dat, wanneer de
te kennen gegeven, dat pogingen zonden worHeer Plate candidaat mocht gesteld worden, het den aangewend om werk te verschaffen, door bjj
bestuur die candidatuur niet met de noodige de ingezetenen een lijst ter teekening te laten
warmte zou aanbevelen. Na wederzijdsche ophelcirculeeren, om een of meer arbeiders in het
deringen werd echter de quaestie van vertrouwerk te nemen.
'"
wen ten gunste van het bestuur beslist.
De klompenmakers Jacobus Ver»
Bij de aanbeveling van de candidaturen werd vooral bunt
en Johannes v. lersel, te Dussen, die, als
de kieswet op den voorgrond gesteld, in welke betrokken bij de mishandeling, op 11 dezer tegenquaestie de Heer Van
naar het oordeel der over een infanterist gepleegd, Vrijdagmiddag
voorstanders van de candidatuur-Plate, te ver gaat. werden gearresteerd, zijn kort daarna naar hunne
De stemming over de candidaten is bepaald op woonplaats teruggekeerd. Zij hebben bekend
aanstaanden Vrijdag.
schuldig te zgn.
Uit Londen wordt het ov er lij den
Te Bergen (N.-H.) istotgemeentegeneesheer benoemd de Heer Van Pelt, arts te Veen bericht van den 93jarigen admiraal William
Sydney. Hij trad in 1813 in dienst bij de marine
(N.-B.).
en in 1815 was hij adelborst op de Béllerophon\
De jury der te Haarlem gehouden het schip dat Napoleon naar St. Helena bracht.
Postduiven-tentoonstelling bestond uit de beeren
De Duitsche componist Max Brnci
Piron, uit Boglenee (in België), Molier, uit Botteris door de universiteit te Cambridge benoemt?
dam, en A. J. Bronkhorst Jz., uit Haarlem. De voetot „Eere-doctor in de muziek."
dingsmiddelen werden gekeurd door den Heer Grippeling, te Haarlem.
Financieele Berichten.
Voor pagadetten werden toegekend vs.i- paren :
In de op heden gehoudenbuitengewone vergade1. Z. M., Kuiper, te Alkmaar j
2. B. M., Harms, te ring
der Arasterdam-Borneovan aandeelhouders
Haarlem.
in liquidatie, werd het ter tafel
Tabak-Maatschappij
Voor doffers: 1, Z. M., Kalkman, te Utrecht;
gebrachte voorstel tot overdracht harer planteon2. B. M., De Jong, te Weesp.
cessie aan eene nieuw op te richten vennootschap,
Voor duiven : 1. Z. M., Kuipers, te Alkmaar;
met bijna algemeene stemmen verworpen.
2. B. M., J. de Jong, te Weesp.

—

—
—

In „Walhalla," te 's-Gravenhage,
werd gisteravond eene vergadering gehouden, ter

bespreking van de politie-voorstellen van den Burgemeester van 's-Gravenhage. De zaal was zeer vol
met socialisten en nieuwsgierigen.
Door de sprekers werden vooral aanmerkingen gemaakt : I°. op het verbod door den Burgemeester
indertijd uitgevaardigd tegen het colpoiteeren enz.
van geschriften op de openbarestraat; 2°. op de wijze
van handelen van den Burgemeester bö de op 18
Sept. jl. gehouden lueetiug, en 3°. op de nu door
bern aan den Gemeenteraad voorgestelde politiebepaling, dat nl. het houden van optochten, waaraan door meer dan 1000 personen wordt deelgenomen, verboden is.
Door alle spiekers werd ook de houding vau den
Burgemeester, tijdens het heersenen der ; cholera
sterk gelaakt.
Ten slotte weid een motie aangenomen, waarin
de vergadering als haar gevoelen uitspreekt: „dat
burgemeester Boest zijn gemeentenaren niet beter
kan dienen dan door zoo spoedig mogelijk ontslag
te nemen."
Een voorstel, om die motie nog dadelijk naar het
huis vau den Burgemeester te brengen, werd ingetrokken op aanraden van den voorzitter, die meende
dat het onderwerp eerst in vakveieenigingen ter
tafel moet komen.

De uitvoering, te Botterdam gegeven
onder leiding van den Heer G. C. Bunk voor Koene's
kostelooze spijsinrichting, heeft opgebracht 461.30.

’

Het bouwen van een gebouw voor
is aan de minste inschrijvers,
de heeren J. van Burk, te
en H. Wessing, te Amsterdam, voor
166,825 gegund.
geodesie enz., te

’

Marine en Leger.
Het bij de zeemacht in te voeren „Conz
nachtseintoestel" zal in gebruik worden genomen
aan boord van ramschepen, monitors en torpedobooten groot model.
Het eereteeken voor belangrijke
krijgsverriehtingen met de gesp Atjeh 1873—1890 is
in de directie Amsterdam toegekend aan 16 onderofficieren en mindere schepelingen, dienende aan
boord van H. M. Wassenaer en Wachtschip.
Jbr. P. Gevaerts van Geertvliet, kolonel vau het le reg. huzaren te Deventer, heeft ontBlag
aangevraagd.

is

De luitenant terzee 2ekl. P. J. Serlé
geplaatst aan boord van Hr. Ms. wachtschip te

Willemsoord.

De officier van administratie 2ekl.

x. M. Langlois van den Bergh, dienende aan boord
van Hr. Ms. Tijger, is bestemd om in de 2e helft van
Januari naar Oost-lndië te vertrekken.

De te Amsterdam tot arts bevorderde
student J. A. Smits heeft de verbintenis aangegaan
voor officier van gezondheid 2e kl. bij het leger hier
te lande.

JBeuo)-„«r_: te Leiden tot Doctor in de
Eechtswetenschap met proefsehr., get.: „Van verzet
door derden", de Heer J. J. E. Boschloo, geboren
te Heerenveen.
Examens vrije- en orde-oefe n in g en
der gymnastiek. Nijmeg e n, 19 Dec. Geëx. 6 vr.
cand. Geslaagd : Mejn. M. Klijberg en J. M. C.
Notten, beiden te Eist; J. H.
te Lent; M. H.
G. Dodemont, A. M. Bosch en M. C. Linders, allen
te Huisen.

Benoem-:.tot

onderw ij zeres te Har"
Mej. P. van der Kos, te Genderen
tot
onderwijzer aan de chr. sch. te
H.

—

Amsterdam, 20 Dec.
van
Het Ned. st.
Batavia herwaarts, pass.
hedenmorgen ten 9 uur
Dungeness.

—

Het Nederl. schip
Tromp, kapt. G.
is volgeus bericht van de
reederij, bevracht van
Saigon met rijst naar het

Kanaal.

Ymuiden, 20 Dec. Bij
Dungeness is een naar

bestemde
Amsterdam
Noorsche bark beloodst,
vermoedelijk de Erato,
van Brunswick.
_?jaltring, 16 Dec.
Het Noorsche barkschip
Rothesay, kpt.
van Rotterdam naar

Tonsberg bestemd, is
nabij deze plaats gestrand. De uit 12 per-

sonen bestaande bemanning werd door middel
van het vuurpvjltoestel
gered.

Binnenl. Havens.

Handelskade, 19 Dec.
Londen
st.

Spoorwegmaterieel
v. Es en v. Ommeren

Egrel, st.

Liverpool, Stukg.
Idem

Bietlanden, 19 Dee.
Amsterdam, st. Grangemouth
Stukgoed
Burger en Zn.
-"muiden, aaug. -0 Dec.
Java
Stentor, »t.

Delfzijl, aang.
Hunze IX, st.

20 Dec.

Bremen

Zeehond, Ned. stoomschoener,
kapt. luit. t/z. Feith
Noordzee

Nieuwe Waterweg, aaug
20 Dec.
Ibrail
Lynton, st.
Adelaide, 6t.
Harwich
d°.
Brandon, st.
Vertr. 20 Dec.
Harwich, st.
Harwich
Stettin
Eduaid, st.
Terneuzen, >aDg. '8 Dec.
Londres, st.
Londen
d°.
Biver Clyde, st.
Middlesbro'
Anglia, st.
19 Dec.
Liverpool
Avocet, st.
st
Newcastle
Vertr. 78 Dee.
Terneuzen, st.
Londen
Leith
Talisman, st.
Hartlepool
st.
Vlissingen,' aang. '20 Dec.
Prinses Marie, st. Queenbro'
Vertr. 20 Dee.
Beilegaard, (Gend)

Grimstad

na volbrachte reparatie
Rijnvaart.

Schoolnieuws.

dinxveld,

Scheepstijdingen.

—

Heekman, te Schoonhoven;
tot onderwijzer te
Opdam, B. Bouwhuis, te Losser.
Voor dr acht:, v ooi onderwijzer te Beerta
H. Dijkhuis, te Buinen en P. Peerlkamp, te Peize.

Kerknieuws.
Ned. Herv. Keek. Bedankt: voorZuiderwoude P. A. Steenbakker Moriljjon Loijsen, cand.
te Schoonhoven.

Gemengd Nieuws.
Volgens J_e Figaro ontving Pasteur
van de Koningin-Regentes der Nederlanden, ter
gelegenheid van zijn jubilaeum, het grootkruis
der orde van Oranje-Nassau.

Lobit, gepass. 19 Dec.
(na l uur.)
Veritas, st.
1,
Calonia st.
Union
st.
Industrie, Nagtegaal,
Petrus, Selbach,
Momm,
Köln
» 22, v. d.
5,
»
Petr. Ges. 2,
alle n. Rotterdam
Henriette, Hooijdonk,
Gutgeman,
Köln 23,
alle n. België

Lauda Ducum, v.

Delft

Spera in Deo, Joosten,
Jutphaas
Joosten,
Delft
Eert
Vriendschap, de Beijer,

N. Lekkerland

Antonius, Bouwman, Huissen
Nordenskjold, v. EBsen,

,

Beukum

5 Gebrs Verinegen, Schiedam
Dymphyna, Blankers. Breda
Nieuw Zorg, Eoporaal,
8.-op-Zoom
Dankbaarheid, Kooijmane,

Breunissen
Dvsaal ik, vacht Bakker,
Sliedrecht
Aaltje, Koster, Z.-Bommel
Op hoop v. zegen, SnijdOr,
Arnhem
Wisselvalligheid, Ba_, Weesp
Amvhytride, van

J?«tdrec-t

Madonna,

Zwijndreclil
Fiat Voluntas 3, st.
~T
Overlangel, van
4,
Dekker,
Amsterdam
Maria Alex, van Dusseldorp.
Bheiiigold, Weiier,
Pelronella
Meijer,
Unitas st.
Jonge
Jonge Jacobus, Driessen,
Amsterdam 5, v. d.

Petrus, Verschuren,

st.
Ludwigshafen 9,
1
7, Homnierielj;

-;
Wilhelmina, st.
Luna, st.
4, st.
Niederrhein
»
1, Aiera,
12, Arera,
3, Willemsen,
alle n. Duitßchlan*

""

Buitenl. Havens.
aang. 10 Nov.
st.
iïïamll*
Singapore, aang. 18 Dec.
Niolie, st. (Japan) Hamburg
Mozambique, vertr.lB Dcc,
Knnzler, st.
Hamburg
Bio Janeiro,aang. 18 Dee.
Hamburg
st.
Fernambuek, vertr.
17 Dec.
San Nicolas, st. (Santos) Rotfcf
St. Vincent.K.V. aang.
17 Dec.
Kambyses, st.
Z.-Amerika

Gep. 17 Dec.
Frankfurl, st.

n. Hamburg

Brazili*
n. Bremen
Madera, gep. 18 Dec.

Petropolis, st.

Hamburg

n. Zuid-Amerika
Algiers, vertr. 18 Dec.

st. (Varna) Amst»
Constantinopel, aang,
\
17 Dec.
Winnie, st. Ibrail n. Rott.)
18 Dec.
Rhone, st. Varna n. Amst.
Malta, gep. 18 Dec.
Ethelgonda, st.
ïlieodoei»

n. Rotterdam
Messina, aang. 19 Dec.
Napels

st.

Livorno, aang. 15 Dec.
Ariadne, st. Civita Vecchia
gep. 18 Dec.
MarseiHa
Cyrenian, st.
E. Rotterdam
19 Dec.
Ashlands, st.
Novorossiek
D. Rotterdam
Lissabon, aang. 18 Dec.
Argeutina,

Z.-Amerika

tt. Hamburg

18 Dec.
Reichstag, st. Oostk. v. Afrika
n. Hamburg
Bilbao, vertr. 17 Dec.
et.
Jacoff
Rott.
Londen, aa.g. 19 Dec.
Stork, st.
Amsf.
Lizzic. st.
Maassluis
Zeilkl. 19 Dec.
Eendracht, de Vreeze, Work,
aang. 19 Deo.
Teutonia, st.
Antwerpen
Dungeness, gep. 18 Dec.
Jupiter, st.
Amsft.

n. de Midd. Zea

Southampton, aang.
19 Dec.
st. Rott. n. Liverpool

Lizard, gep, 19 Dec.
Newyork
Dresden, st.
n.

Bremen

Scilly, gep. 19 Dec.
Braunschiceig, st. Bahimore)

n. Bremes

Liverpool, aar»g,| 18 Dea

Fulmar, st.

Hott,

Vertr. 17 Dec.
Ptarmigan, st.
Kotf.
pass. 19 d°. Lizard
Newyorlf
Umbria, st.
Maryport, vertr. 17 Dec.
Mascotte, st.
Rott
Dublin, veitr. 17 Deo.
City of Liverpool, st.
Rott.!
Burnt-Eiland,aaug.lBDeor'
Amst.
Mathilde, st.
aang. 18 Dec.
j
Bessi'e Stephens, Longmaid, J

Bott.

Sunderland, aang. 17 Dec.,
Dord^
Spark, Roberts,
)
18 Dec.
Chigicell, st.
Amst.
Hull, aaug. 18 Dec.
\
Stcanland, st.
Harlingen
öuxhaven, Bt.
Delfzij'
Cuxhayen. aang. 19 Dec.
ij«i»o)i_ii_» s*Ami—s

HET JNIEUWb VAK DEIN "J*At*'&V A*.J.W

brandweer fclnschte [sedert de
deperceelen;

De

Stadsnieuws.
Heden is opnieuw een adres aan B
>a W. betreffende de Nieawmark 'quaestie ingezonden.
Het gaat uit van „winkeliers wonende en hunne
zaken uitoefenende aan of in de uitgestrekte
9_»geving van de Nieuwmarkt." In dit schrijven
tt er o. a. de aandaoht op gevestigd, dat
flooy' de intrekking van de vergunning om op
de Nieuwmarkt te mogen markt houden bet
■ftantal markten met éen i3verminderd,
flat hier derhalve sprake is niet van verplaatsing maar
van opheffing der markt en dat daarom de Gemeenteraad
in strijd met de meening van B. en W.
bevoegd is van de onderwerpelijke zaak kennis te

«-.«

—

—

01_

vorige opgaaf kleine binnenbranden in

Lvjnbaansgracht 33, Dijkstraat 1, Valkenburgerstraat
11 en Etartensti_at;3ö, benevens eenschoorsteenbrand
op den Groeneburgwal 86 en een in de Pieter Jacob'
straat 38. Verder verleende de brandweer uog
hulp bij een brandje, ontstaan in oen .olderschuit,
welke in de Prinsengracht lag vastgemeerd.
Inst. tot onderwijs voor blinden. Vossiusstraat 56 aan
het Vondelpark. Woensdag 21 Dec. (10 u.). Wekel.
bezoek voor leden en geïntrod.
Vereen, van belanghebbenden bij den handel iv granen,
te Ainaterdam. Jaarl. alg. verg. Woeuadag 21 Deo.

(10 u.) Nutsgebouw.
Ned. Mpij. ter bevordering van Nijverheid. Vergad.
Woensdag 21 Dec. (8 u.) Nutsgebouw. Spr. Dr. H.
Blink; onderw.: de waterstaatkundige toestanden de

waterschappen van N -Holland en Z.-Holland, tuste nemen.
schen de Nieuwe Maas en het T.
Adressanten herinneren voorts aangaande de gronVereen, ter bevordering van fabrieks- en handwerksden, welke werden aangevoerd voor verplaatsing
nijverheid in Nederland, afd. Amsterdam. Verg. Woensran de markt:
dag 21 Dec. (8 u.) Geb. v. d. Mg. v. d. Werk. Stand.
V. dat de Nieuwmarkt niet is verkleind maar
Spr. Dr. N. P. ETapterjn, ovor „luchtdrukking."
Loge la Charité. Receptie in den eeraten graad op
ln verloop van tijd vier malen is vergroot en eerst
Woensdag 21 December 1892, des avonds te 8 uren,
onlangs, door het verleenen van vergunning aan de
liamonderneming, is verkleind-

2°. dat de markters gaarne de standplaatsen door
loting zagen aangewezen, met de hoop op Bpoedige
beslissing, tot uitbreiding der markt;
f. dat de veiligheid is vermeerderd: 1". door het
»verwelven van den draaikolk, 2°. door het aanbrengen van trottoirbanden en 3". door het verplaatsen
Van de brandweer, terwgl daartegenover alleen staat
bet verkeer van den tram, waarvan iedereen den
loop kent en waarvoormet de bel wordt gewaarschuwd
_Ü herinneren verder dat de stemming (avondzitüog dd. 22 Juni 1892) hoewel formelgk tegen, in
waarheid was vóór de motie van den Heer Treub
(om op het besluit tot overbrenging van de markt
»aar het Waterlooplein terug te komen).
zeggen adressanten
Daar nu
uit de vele
adressen en klachten blijkt, dat geen mnrktverkeer
wordt verkregen door marktverplaatsing, maar wel
door de eigenaardige gemakkelijk langs vele wegen
te bereiken, oude marktplaats (op de Nieuwmarkt)
"_ door diezelfde |daarmede in verband staande omgeving en adressanten, waaronder er zgn, die sedert
Tele jarenin de omgeving derNieuwmarkt zijn gevestigd
de achteruitgang van den verkoop in hunne zaken wel
J-ebben gevreesd, maar niet hebbenkunnen vermoeden
Jat de teruggang zoo beduidend zou blijken; verzoeten zg dat B. en W. op hun besluit znllen terugkomen en weder vergunning verleenen zullen tot het

—

houden van markt

—

de Nieuwmarkt.
Door de Vereeniging van Marleters ie
tan «lk der Raadsleden persoonlijk een schrijven
gericht, waarin zij den Raad verzoeken zijn stem te
reven voor de herplaatsing der Dag- en Zaterdag
jvond-markt naar de Nieuwmarkt.
Het stoffelijk overschot van wijlen
Mr. A. Looijen, officier van justitie bjj de rechtbank
alhier, is gistermiddag op de begraafplaatsRustDord te Diemerbrug ter aarde besteld.
De begrafenis, die door een aantal belangstellende
en vrienden van den overledene werd bijgewoond,
tad in allen eenvoud plaats.
Ds. Pouget, predikant der Waalsche gemeente
alhier, herdacht aan de geopende groeve de werkzaamheid van den overledene in den kerkeraad der
Waalsche gemeente, die inderdaad veel in hem verliest.
Namens het parket voerde Mr. ö. J. P. Graaf
Sohimmelpenninck, subst. off. bg de Rechtbank, het
woord.
Hg schetste den overledene als een rechtvaardig
en humaan mensch, als bekwaam rechtgeleerde en
Als een goed burger van het vaderland.
De remmingswerken aan de H e tn b rug
welke door het Engelsche stoomschip Andalusia zijn
aangevaren en beschadigd, kunnen deze week weder
als hersteld worden opgeleverd.
Gister heeft de kantonrechter ui tipraak gedaan in de zaak vau den Heer Polman,
Dierhuishouder in de Warmoesstaat.
Op grond van art. 164, iwaarbg bepaald is dat
op

tappergen na het sluitingsuur geen andere
aersonen aanwezig mogen zijn dan huisgenoosen, enz. is bekl. wegens overtreding van dat art.
tot een geldboete van 5 veroordeeld.
Waarschijnlijk zal van het vonnis hooger beroep
worden aangeteekend.
In het gebouw d' Geelvinck werd
jisteravond een drukbezochte vergadering van
«childersgezellen gehouden, door een drietal vakver«enigingen belegd, in welke vergadering de quaestie
ier loonsverhooging van 18 tot 20 cent ter sprake
Jl

’

kwam.
Reeds verleden jaar was ereen beweging ten gunste
ler loonsverhooging op touw gezet, en er was een
comité gevormd dat met de verschillende patroons
sou onderhandelen.
Thans kon omtrent de bemoeiingen van dit comité
♦rorden medegedeeld, dat zich in 't geheel 131
patroons vóór en 27 tegen de loonsverhooging verklaarden.
De secretaris van het comité, die deze mededeelingen deed, stelde in het licht, dat de schildersgezelÈen in 't algemeen gemiddeld minder verdienen dan
de andere werklieden in de bouwvakken werkzaam. Daarom vooral had men op loonsverhooging
aangedrongen, en niet zoozeer om een oogenblikkelijk. verbetering van het lot van den schildersgezel
te verkrijgen, want met verhooging van loon gaat
tooh gewoonlijk gepaard een verhooging der prijzen
Tan levensmiddelen en der woninghuren.
Het hoofddoel was dus alleen om het verschil in
toon tusschen schilders en andere ambachtslieden te
verwijderen.
Naar aanleiding van opmerkingen gemaakt door een
tweetal sprekers, die zeiden dat men toch niet al te
veel moest vertrouwen op de toezegging door de
patroons gedaan, werd door de vergadering eenmotie
aangenomen, waarin de verwachting wordt uitgesproken, dat de patroons, die de toezegging gaven, met
primo Jannari a.s. tot de loonsverhooging zouden
evergaan, en waarin verder aan het bestaande comité
wordt opgedragen om verdere maatregelen te beramen,
indien de belofte van de patroons niet wordt vervuld.

medegedeeld,dat in Februari
Ten slotte werd
A.s. een tweede meeting zal worden gehouden, in
welke bijeenkomst zal worden medegedeeld welke
patroons zich aan hun belofte bielden en welke niet,
nog

en waarin zoo noodig verdere maatregelen zullen
worden besproken.
Door de directie der Marine werd
heden in het openbaar aanbesteed de levering van:
1». 50,000 K.G. rijst; laagste inschrgving van w!
15.40 de 100 KG. j
de Vries & Zn. voor
2". de gedurende 1893 benoodigde peper, siroop
»n mosterdzaad, resp. geraamd op 900 en 600 K.G.
■en 1300 Liter m 1 perceel j laagste inschrijving van
©ldebbom ensLelie voor f 1085;
3". 500 M teak balken (Moulmain). Van de 7
inschrijvingen was laagste van Ambachtsheer & v. d.
Steuien. alhier, voor 91.90.

’

’

in Odeon.
Gecombineerde Vereen, in zake Kindervoeding. Vergad.
Woensdag 21 Dec. (8% u.) Café v. Enkhuizen, Eernbrandtplein.

Grand-Th-ütre (Aiii-telatriia-i. Woensdag 21 Deo.
(8 u.) Voorstelling door de Royal English Burlesque
Company, Dir. Percy Hutchiuson. Faust up to Date
(De hedendaagsohe Faust) van Meijer Lutz. Stall.
en Bale. f 3 50, Loge ’2.50. Part. ’1.50; Gal.-J.oge

fl, Galerij ’0.50.

Schouwburg-V'anTjie. (Plantage li'rn.naulia Laan).
Dec. (8 u). Holl. Tooneelgezelschap,Dir.
A. van Lier. De Schelmen van Londen, Drama. Stall.
Bale. ’0.75, Parti. 0.60,-art. ’0.40, Ainph.
Woensdag 21

’

’0.25.
Schouwburg

Frascati (Plantage) Dir. Piot 4. Zn.
Woensdag 21 Dec. (8 u.) De Dochter van Fanchon, van
Louis Varney. Stall. 1.25. I'art. 0.60, Gal. ’0.40.
SalOll des Variétés. AiusteUti-aa.. Oir. kreukniet & Poolman. Woensdag 21 Dec. (8 u.) Fa» de
Permetoasie, Blijspel. Verstrooid, Blijspel. Stall. f 0.99.
Galerij
Part. f 0.75, Loge f
TllèatrO Tivoli (Nes) Dir.’0.35.
Ch. de la Mar.
Woensdag 21 Dec. (8 u.) Mijn naam\jis Lehmcm, Blijspel.
Part. en Faut. 0.75. le Loce
'Je Lwt /'0.30.
Artis-Schouwburg (Plantage), Dir. Kreeft en
Buderman. Woensdag 21 Dec. (8 u.) De Vice-Admiraal,
van Millöcker. Fr.-Loge ’2, Stall.
Zij-Loge
f 1.25, Parq. Midden-Balcon en
Part. en ZgBaleon
0.70. Midden-Galerij 0.50, Galerij 0.30.
Dipl. niet geldig.

’

’

’

’

’

’

Paleis voor Volksvlijt. Nederlandsche Tooneelisten, Dir. Ch. de la Mar. Woensdag 21 Dec. (8 u.)
Drie knappe Jongens, Kluchtspel.
0.49. Leden vol-

’

gens Reglement.

Nederlandsche Opera, Dir. J. G. de
(Park-Schouwburg). Woensdag 21 Dec. CIV u.) Robert
de Duivel, van Meijerbeer. Loge ’2.50, Stalles ’2,
Balcon (midden,) /' 1.25, Part. "f 1, Bale. (sgde)
’0.75, Prora.
’0.30. Diplom.niet geldig.
Circus Oscar Carré. Woensdag 21 Dec. (8 u.)
Voorstelling. (De

Ballet). Loge

’

Vossenjacht te Bolten, Genrebeeld).

2, Eerste rang

’

1.50, achter de Loge

Derde rang 0.60.
’1.50, Tweede rang
Kunstzaal Panorama, Plantage, Tentoonstelling
Werken van Vincent van Gogh. (Dag. 10 u. tot
donker)

’

0.25.
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regenVan deze plaatsen ontvangt het Instituut
opgaven.
Zoowel de depressie in Oost-Europa als het gebied
van hoogen druk over Frankrijk zijn in béteekenis
afgenomen. Dientengevolge zijn de barometerverStornoway
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schillen minder groot en waait het in de Oostzee
alleen te Memel nog vrg krachtig. Overigens waait
het meest matig, in Oost-Europa uit N.W. en in
Duitschland en bij ons uit West en Z.W.
In Frankrijk stilte of flauw uiteenloopende
winden. Laagste barometerstand 742.5 te Helsingfors, hoogste 766.8 te Clermont en te Cherbourg. Luchtstoestand afwisselend; langs de Noordzee hedenmorgen hier en daar regen. Er is in het
afgeloopen etmaal slechts weinig regen gevallen. Bg'
ons is de bar. weinig in stand veranderd en zgn er

thans geen aanduidingen of belangrijke verandering
in den weerstoestand.
In Nederland was hedenmorgen S uur het grootste
bar. afw. verschil M 1.8 G en te 12.3 H 1.2 G.
De temp. is meest iets gedaald en in midden
Frankrijk vrg veel beneden normaal, overigens
meest daarboven. Over midden Europa en in de Oostzee voret. Hoogste temp. 52° F. te Valentia, laagste
2° F. te Haparanda.
Verwachting: Wind veranderlijk.
Opgemaakt ajd Fii. Inr. te Amsterdam.
Gisteren 's avonds te 7

Grootste verschil iv Nederland
hedenmorgen(8 u.)

uur.

M. 2,4
SI. 1.8 G.

£2.

Rivierberichten—Waterhoogten.
MJ-U

tlaunkeim, 10 Dec. 3.8» M. tevatleii 00» U.
19 Dec. 3.18 M. gevallen 008 Sl.
KtiiiVn. 20 Dec. vm. 11 u. («.mina bougie 38.80) 39.29 M
Al. ntSA'i tt. beven nul. val 0.21 11.
Lobith, 10 Dec. (vm.- v.) 12 54 tt.boren AP. v»l O.OG U

+

Arnhem, £0 )->_»<. vm.
0.31 U,
u- lUawmis iiouïW
13 cM. Wind W. fletr»>kken.
.0 Dei: (Ga-one iiuogte 7,0.) 7,97 M.» vel
O.OS M, Win»! ZW. -.trokken.
AP., Tftl '1 «M
Opkeatéen, 'JO Vee, itij-liaojjt. 7,58 M,

«»-«»

*

+ Ar, v»l

+

Wiml _.

Utrecht, 2(1 Deo. .oilschaa.l «au de WeeriUlui» b-usuou.AP., was o.la M. en aan ds
M.
-eijde (Vechikaut)
lU'., wei CU.' M,
boveuzijde (Uijuk-ut) 0.01 M.

++

wm,
Nijmegen, 20 Dsc. vui. 7 u. (Gewone hoogte 8.98 M.

+

+

+

Al>,
AP of 3.80 M
2.76 boven nul). Stand 10.02 M.
boven nul, val 0.10 M. Wiud _W. iictrokken.
vi_,
Al', wa« 0.38 M
8 u. 3.66 M.
iiotsÜN.n, lö Dcc,
Wind _W. -etrokken.
Zult-Bommel, £0 Doe. vm. 8 u. 4.4. M.+Al', vel 0.10 M.

+

+

Al', (u U.CO M, Wiud
Culemborg, 23 Dec. 3.99 M.
ZW. Goed neder.
Vreeswijk, '20 Dcc, vm.B 11. (Uswoue hoost» ï.lia) Ü.C6 U,
_.. 3.9. Al.oii.lar NP. was ü.Oi M.

+

IJSEL.

Deventer. 20 Dec. >iv. 8 u.K.s-one hooato S.88) 4.G2 M.
w«s 0.07 M. Wind Vf. Betrokken.
Kampen. 20 Dec. fm. 8 11. 005
val 0.01 M. Wiod
WZW. Betrokken.
AF., wa» 0.13 M. Wind
Katcveer. 20 Dec. i67 M.
ZW. Betrokken.

+
+

M-KW-UE.

Gorinchem. 20 Dee.
Wind W. Betrokken.

vin. 8 11. 2.10

+ Al., v»l

M.

0.15 M.

MAAS.
20 Dec. vin. 811 (Gewone hoogte 42.70} 44.04
Al., val 0.01 M. Wind ZW. Betrokken.
M.
«<i«»fii»»»i(i, 19 Dec. I'eilsctiaal [Maasbrug) 17.50 M.
AF
020
val
M. Betrokken.
Venlo, 20 Dee. Peilsohaal 12.85 M.
AP of 0.29 AI.

Maastricht

+

+

+

vel. Wind ZW. Hesen.
's-Hertogenbosch, 20 Dec. Peilschaal 3.63 M.
AP.
was 5 oM. Wind ZZW. Goed weder.
Hedel. 20 Dec. I'eilscliael 4.02M.+ AP. was4ooSl. Wiud
ZZW. Goed neder.
Waterstand vau 20 Dec.: Kanaalw. (8 11. -ui.) 14
AP

+

Kletu

28 cM.

(2.30 11. mn.)

19ö»I. AP.; SUdsmiLir (2.30

ZiiMumee-, 811.

Amstel -al.er (2.50
cM. AP.
A.l». 2 11.
oM.

11. nm.) 2*

+

2nM.

U. II,UI,

+

Beursuieuws

A.P

, Dito

JVij'sen van Coupons. Oostenr. in p. j 21.
ln Zilver ’21.02%, Div. Engeleche per

..
E

Eng. l.iiss. p. E 1 11.92%. Portug. p.
’—. ,
Belg. /47.55—, Div. Kijksin.
Fransohe
Hamb. I.uasen ’l.l4—, Kussen in Goud
,
in Z. E. fIAIY. Pap- Koebel ’-.
tt.
Spaansche iv frs. ’47.60.
Poolsche p. Z. It.
Binnenland sche Piaster ’1.94—, Amerik. Goud Dollar ’2.45—, Mexikaanche Dollar ’-.
Wisselkoers van Dinsdag 20 Dec.
Hamburg
k. —.— g I Londen
k. 12.07 p
3m. „ —.— g
Idem
2m. „ 11.97 g
Idem
Petersburg3m. „ —.— g | Disconto
2). pUt.

.

_____

e-uiw.

. .. .

’

_

.. .. .

rw Amsterdam kortt 208.35

Iq _iec.
1»

Botte-dain

’

g.

208.70 p

208.35 tr. 208.70 p

or

Koers van Buitenlandsche Bankbiljetten.
Pruis. Mark /59.— /'59.50 j Belgische
/"47.90 /'48.10
Fransche .;, 47.90 „ 48.10 | Engelsch. 't 12.05 ’12.15

.. .

.

Marktnieuws.
19 Dec. Ter Veemarkt _tjn aangevoerd:
1000 Runderen, 6000 Schapen en Lammeren, 45 Kalveren,
Schapen en
115 Zwijnen. Prijzen: Run-eren 2/4 a
Lammeren 3/8 a 5,6, Kalveren 2/6 a
Zwijnen
3/4 a 5/-.
20 Dec.
ï-r „«-lading aan de kust
aangekomen en 1 dito en
Kojjje-lading aan de
kust ten verkoop aangeboden.
Beetwortel-Suiker Dec.-lev. 14/-.
Ttn-Straits £ 92.10, dito per 3 md. f 91.17.6.
Koper-Cbili E 46.15, dito per 3 md. £ 47.5.
Spaansch Lood £ 9.17.6 a £
Friesche Boter llij- a 116/-.
20 Dec. IJtsr Pig. 41/8 a -/—geld.
LIVERPOOL 20 Dec. Katoen. Verkooht 8,000 bn.
invoer 46,000 bn» Stemming kalm.
LIVERPOOL. 19 Dec. Katoen. Ie dep. Verkooht
10000 bn., speculatie 1500 bn.
Stemming: Amerikanen vast, Surats kalm.
Amerikanen nieuw gewas lev. Dec./Jan. 5 13,64,
April/Mei 521 64, Juni/Juli
Febr./Maart 5
Aug./Sept. 5 26/64.
5
BERLIJN, 19 Dec. (Slotkoersen). Roos».: Dec. 185 50,
Apr./Mei 135.— RM. Raapotie Dec./Jan. 49 80, Apr./Mei
50.— RM. Tarwe: Dee. 148 25, Apr.;Mei 151.75 RM.
Spiritus t per 1000 31.50, Dec./Jan. 30.30, Apr./Mei
31.70 RM.
19 Dec. ltaapolie 52—.
Petroleum in 1000 5.25 papier; dito dito -■
geld;
-,— geld.
——"
dito per Jan./Mrt. 525 papier;
Steam llsmstl 50—.
■
Spek. V short V 'ong
Koffie. Markt kwijnend, flauw.
Voorraad
ponden.
17 Deo.
Koffie. Omzet op termijn 23000 zakken.
Santos goed ord. Deo. 78%, Maart 76%, Mei 75%,
Sept. 75%
Spii-iJiis: Dec. 21%, Jan./Febr. 21% geld. -.—.
Stemming kalm.
BREMEN, 19 Dec. Petroleum, loco a 5.50.
Itensol Wiïco_ loco
dito Armour
Spek. Stemming : Dec./Jan.-aflev. kalm.
Short Clear middles 41—, Long Clear middles 43—.
Rijst. Stemming: zeer gedrukt.
KEDLEN, 20 Dec. Tarwe: dad. vreemde M. 17.—,
Maart M. 16.10, Mei M. —.—. Rogge: dad. vreemde
M. 15.75, Maart M. 13 90, Mei M. —.—. ltaapolie: dad.
M. 54.—. Mei M. 52.50, Oet. M. —.— per 100 Kg
Koffiébericht van Bleeker &
Amsterdam.
20 Dec.

— —

—

37+0

1,7 üoord 4

6,5
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WEERBERICHT

V/h Kon. Ned. Meteorl. Instituut van 20 D»o. de» val. 8 u.
Barometer. Wind.
Temper, oa*
Plaateen

J&ïB.JJ A^;;_ i

,

51%.

Vorige

Heden

Noteering 1045.

.. . 74%

December. 77%
Maart.
76^
Mei
September.

74%

Markt:
HAVRE, 20 Dec.

.. ..

T7Y
76%
75
74%

kalm.

Vorige

Heden

1025

12 20.

102%
96
94%

102%
95%
94^
94%

Noteering

Deoember

102

Mei

94

Maart.
Sept

December
Markt:

.

95%

94^
93

Ontvangsten:

——-.—.
——

94%
93%

93

Heden

——-.— -.———.
—— ——
-d

15%, Nov. 15%.
termijn:

Dec.
Jan.
Febr.

Maart
April

Mei

Bauka Billitoa Straits

54%

54%
54%

54%
54%

54%

Stemming flauw.

Tin

55%
54%

54%
54%
54%

54%

Gemengd

54%
54%

contract

55%
54%

54%
54%
54%
54%

54%
„-,,

54%
54%
54%

met ruim aanbod, tot la.»» -rüze»"-

V

n

/19%, I°. Juni,Aug. /10'Y
Botterdam, 20 Dec. Aan de marktwaren gisteren

Lijnolie. I°. Jan.

en hoden aangevoerd 1177 Runderen, 269 vette en
72 nuchtere do., 1Schapen of Lamme
ren, 5 Varkens en 95 Biggen. De prijzen waren als
volgt: Kunderen le qual. ’0.74—, 2e dito
Kalve
ren le qual. ’0.97 V„ 2e dito ’0.85—, Schapen le qual
’0.55—, 2e dito
Varkens le qual.
et., 2e qual.

et., alles per Kg.
Boter: Heden waren de prijzen naar qual.
60. Aangevoerd waren 51 Y> 91 Vs vn. en 854’6B
stukken a V Eg.
Schiedam, 20 Dec. Moiitwijn/ 8.50, Jenever’l4.
Amst. Proef /15.2». Spoeiing-Comuiissie ’1.38.
Naaldwijk, 19 Dec. Heden werd besteedt voor ■
Peren ’3.— a 3.75, Appelen ’1.65 a 3.25, Uien /1.6Ó
a 1.75, Spruitkool ’0 85 a 1.13 per kin; Druiven
Kg. Tafelperen 4 a 20 ets.
’0.90 a 1.40 per
Deventer, 20 Dec. Aan de weekmarkt waren de prij.
zen als volgt: Boter I.— a 1.25 per Kg. j Kipeieren
’s.— a ti.—, Eendeieien ’-.— e. -.— per 100 stuks.
Aardappelen ’1.50 a 1.75 en Uien ’3.— a4. per
Hl. Appelen ’3.— a 5.— en Peren ’-.— a -.— p. Hl.
Huiden: Koe- 18 a
et., Pink- 20 a
et., Stieret.; vette Kalfsvellen 30 a
-14 a
et. per Kg.,
nuchtere dito ’1.25 a -.—, Geitenvellen ’l.— a 1.25
en Paardenvellen ’7. a 7.50, allen per 3tuk.
Huideu 2 ets. lager per Kg. Vellen zeer flauw.
Deventer, 20 Dec. Ter Veemarkt waren de prijzen
als volst: Neurende Koeien f 90 a 170, Melk- ’lOO a
140, Drachtige id.
80 a 180, Chiste id. 70 ' a 100
(’0.30 a 0.40 p. Kg.), Neurende Pinken /' 70 a 100,Melkid. ’5O a 80, Drachtige id. ’6O a 90, Guste id. fit
a 60, allen per stuk. Op de stallen besteedt men vooi
vette Kunderen ’0.55 a 0.64, vette Kalveren ’3O a
45 (’0.36 a 0.45 per Kg.); vette Varkens ’0.46 a 0.54
per Kg. nuchtere Kalveren ’3.
a 5.— per stuk;
Biggen 1 1.10 a 1.70 per week.
Sneek, 20 Dec. Boter le soort ’sl.— a—. —, 2e id.
’—.— ale—.—, 3e id. ./'—.— a —.—, Boter der Vereeniging
keur / 50.50 a 50.—, 2e id. ’49.— a 50.—
3e id. ’4B. a —.—, laagste ’—.— a —.—. Aangevoerd!
341 V, H V en " Ms vn. Kaas: Nieuwe Nagel /.«2.50
a —.---. Kanter
a .-. Aangevoerd 1908 Kg
Sneek, 20 Dec. Op de heden gehouden Veemarkt
waren aangevoerd: 89 Koeien J l6O a 200; 23 Kalyeren ./10 a 50; 100 Schapen 10 a 30; 387 Lammeren
’4 a 18; 7 Varkens ’65 a 120; 80 Biggen ’25 a 70;
4 Stieren ’5O a 180;
Paarden f a —-..
Tiel. 18 Dec. Jar. Bistarwe 7.— a 7.50, nieuwa
d°. f 6.75 a 7 50—, jar. Roode" Tarwe
6.50 a 7.--,
nieuwe dito f 5.50 a 6.50, Kogge ’5. a 5.50, Wintergerst ’3.75 a 4.—, Zomer dito'’3.so a 3.75, Davei
’3.— a 4.—, Koolzaad "-.— a -.—, Duiveuljooneu
’6.25 a 7.25, Wikken il 5.75 a 6.25, Kroon Erwten
’lO. a 12.—, Capucijner dito (10.— a 12.—, Grauwe
Erwten ’-.— a
Geld. Groene Erwten
7.75 a
8.50, Aardappelen ’-.— a -.—-, Appelen ’-. a-.—,
a-.
per
-,
Peren ./-.
allen
Hl.; Boter ’!.— a 1.3",
per Kg.; Eieren ’1.60 a 1.90— per 26 stuks Kool
a ets per stuk. Varkens ’11.25 a 53. --, Biggen ’4 25
a 12.60, Kalkoenen ’-. a -.
Kippen ’-. a -.
tamme Konijnen ’-. a -.—, vette Koeien
a

-

’

—
—

—

——

’

’

—

—

’

—

’ —’

—

-

—,

—

’

’—

—

Hokkelingen
a—, allen per

—

—a—,

’—stuk.

Kalveren

—

——

-

’ ’

a—, Ossen

Wij hadden heden een grooten aanvoer van Granen.
Tarwe bracht ruim vorige prijzen op. Rogge en
Gerst onveranderd. Haver en Boonen door de vele
afwijkende soorten moeielijk te plaatsen. Wikken
flauw. Soeperwten met weinig hanilel iets lager
afgegeven. Overige artikelen nominaal als voren.
Kg. Bot.
i-dam, 19 Dec. Alhier aangevoerd
prijs 1
Kg., 2

stuks).

—

——

’—

—

—

Kg. Spiering, prijs ’-. per 50
—.
en
tal Haring, prijs ’4. per tal (tal _r 200

Volendam, 19 Dec. De wonderkuilvisschers op de
Zuiderzee vingen per span 100 a 150 pond Spiering
Haringen.
en
a
Purmerende, 20 Dec. Kaas: Aangevoerd 152 sta1 stapels middelbare ’28.50 a
pels kleine ’23.
stapel commissie
—.
—. a —. 1434 Kg.
Boter, Hooiboter I*l.— a 1.10, Grasboter ’-. a-.—
per Kg.; 299 Rund., prijshóudend, stug; 12
2S Paarden; 82 vette Kalveren 60 a 80 c. p. Kg., mat.;
71 nuchtere dito ’6 a 18, stug; 340 vette Varkens 44 a
50 et. per Kg., vlug; 55 magere dito ’l2 a 20, mat.;
143 Biggen ’6 a 10.—, mat.; 1934 Schapen en
Lammeren, hooger in prijs, de handel was vlug;
Eieren: Kip- ’s.— a 5.50, Eend- ’-.— a -.— per 100
stuks; 810 Ganzen ’2.50 a 3.—, 226 Zwanen ’6.— a
Hl,
9.— per stuk;
Hl. Appelen ’-. a -.
Peren ’-. a -.■ per Hl.
Boyenkarspel (Station), 19 Dec. Heden besteedde
men voor: Bieten ’6.— a 7. per 1000 stuks ; Streeker Muizen : groote ronden ’0.50 a 0.60, kleine ’-.
a -.— per V Hl.; Bloemkool: grove ’0.50 a' 0.75,
a 1.25, witte Kool ’4. a 5.—, roode
reuzen
dito ’-. a -.—, Savooie dito ’3. a 4. per 100
stuks; Uien groote gele ’1. a 1.05, kleine ’-. a
groote roode ’1.40 a 1.60, kleine ’-. a -.—,
-.
Peren ’-. a-. , Appelen ’-. a -. per V Hl.
Beverwijk, 19 Dec. Groenten: Bloemkool f- a
-, Andijvie ’1.20. Salade ’-, witte Kool ’4. —.roode
Koolrapen ’4. alles per
Kool ’3.—, Bieten ’1.
100 stuks j Duinzandaardappelen ’2.—, Geestaardappelen ’-.
Uien ’3.20, Appelen ’4.—.Peren ’5.
Spruitkool ’1.90, groote Wortelen ’-. alles per
Hl.; kleine dito ’-. per 100 bos.

— —

-

—

—

—

—

—

Amsterdam, 20 jDec. Koffie. Goed ordinair Java
loco 56— cent, good average Santos loco 47% cent.
Afgedaan 17 bn. Java Djollong, e_ Prinses Wilhelmina.
Middagnoteering: Java- Dec. 55—, Jan. 55—, Febr.
55—, Maart 54—, April 54—, Mei 53%, Juni 53^,
Juli 53%, Ang. 53%, Sept. 53%, Oet. 53%, Nov. 53%,
Dec. 53% et Stemming kalm.
Santos- Dec. 46-, Jan. 45%, Febr. 45%, Maart 45—,
April 45—, Mei 45%. Juni 45%, Juli 45%, Aug.
Sept. 44%, Oet. 44%, Nov. 44%, Dec. 44% et.
45%.
Stemming kalm. Omzet heden 500 balen.
Suiker vaster, doch zonder zaken.
Peper (zwarte Lampong) op termijn: Dec. 15%,
Jan. 15—, Febr. 15%, Maart 15%, April 15%, Mei
15%, Juni 15%, Juli 15%, Aug. 15%, Sept. 15%, Oet.
Tm op

-

il bn. MVC tot «idoeuiug.
A_.mu « torn.» (Noteotißs dteAmsterdam-el..
li_.uen-_uakeliuu_-Vei'eeuiguig);
N.O.L.M.
N 0 L -,
10.30 2.45
10.30 _45
Dcc,
29.— 29.Mei/Juni
29.» 29 70
Dec./Jan. |20.10 20.10 Juni/Juli
30 ü
Jan./Febr. 29.20 29.20 Jnli/Aug,
3o'a« w'lfl
Febr./Mrt. 29.40 29.30 Aug./Sept. 30^0 SOM
Mik/April 29.60 29.50
j_ept.'oc.. 30 50
W
so'ifl
MM
April. Moi
29.70 29.69
Stemming :
k a)jn
m
Geregistreerd 300 balen.
Katoen stil, een fractie lager,
i.t>'o2«-)» onveranderd.
Officieele noteering: ïarwe op leveri__ tram»
Blaart ’l6B, 169, Mei ’l6B. 169, 170, 169
'
Officieele noteering: Kogge op leverine onver,
anderd; Maart f Ui, 125, Mei
Noteering van Menne & Thole. Raapolie stil.

—

Heden

kalm. traag.
—,000 b. Rio. —,000 b. Santos in

aangeboden
lla, *!? 'l9^"
'"««H»*>NlT
749 bu.hrJ
Oost-Xudische
kwamen
slechts 37 bn NC
at en

’0.60

-.—. -.—.

—— ——
—— ——
— —

Cacao. De eerstvolgende veiling van Van Houten's
%s\\ op 10 Jan, m*. plaat» hebben.

—

—

—

—
— —
—
—
—
—
— —
—
— —

Berichten van Reuter's

Company

(voorzoover onder andere rubrieken niet opgenomen)

19 Deo. Paulo Souza is Blinistet
RIO
van Buitenlandsche Zaken geworden, (Zie vorig
„Buitenl. Nieuws") niet Paulo Quieraz.

Vervolg Nieuwstijdingen.
Gisteren dineerden ten Hov e. Baron
Mackay, Minister van Staat; de Luit.-Generaal
Inspecteur der Artillerie; Graaf van
Randwjjck, ceremoniemeester; Baron Bentinck, stalmeester; Jhr. Boreel, ordonnauce-ofiïcier der Koningin.
Nietde President, Mr. J. G. Kist, maar
de Vice-President, Mr. Coninek Liefsting, heeft gistet
in de zitting van den Hoogen Raad het overleden
medelid. Mr. Van Bemmelen, herdacht.
De officier van administratie 2e kl.
21
J. M. Langlois van den Bergh wordt morgen,
dezer, vervangen aan boord van Hr. Ms. Tijger, door
den officier van adm. 2e kl. 7». .7. van der Vegto.
' ..:■'-"" ■ ■■■■■■!■ '■"< w:»:
Oost-Tiwli.'^
Eerstgenoemde is

VAN DEN DAG VAJN

HET NIEUWS
dathedenBet stoomschip
te 9 uren Dungeness passeerde, zal dus waar»
schijnlijk hedennacht ongeveer 1 uur in IJmuiden
komen en morgen vóór den middag aan de Handels35 dagen
kade liggen. De reis
zal een der
kortste zijn.
tnorgen

—

—

Te Deventer is Maandagavondvoor.
Iln' stampvolle zaal in den Schouwburg als
«preker opgetreden, het Kamerlid Pjjtterssen, in
le vergadering van de Kiesvereeniging „Vrijheid en
Orde". De spr. behandelde het nut, ds inrichting en
de taak van Kamers van Arbeid, om verbetering te
brengen in de verhouding tussohen kapitaal en
"rbeid.
Aan het debat nam o. a. deel de Heer Van Eintnenes uit Arnhem, die de plannen van den Heer
Pgtterssen bestreed.

-

De Reehtb ank te M aast richt heef t A.
wegens beleediging
t\. 8., oud 74 jaren, te
bjj geschrift (smaadschrift), veroordeeld tot eene
Staand gevangenisstraf en tot betaling aan de civiele
partij eener schadevergoeding van / 225.
De kapitein J. D. de Vij ver, van het 7e
teg. inf. te Amsterdam, is overgeplaatst bij het le
reg. van dat wapen te Leeuwarden.
De Koning der Belgen moet, volgens het Journal de Bruxelles, voornemens zgn
lioh naar den. Congo-Staat te begeven, welke
tg onder den naam Potarko I regeert.

Effectenbeurs van Amstedam.

Prijscottraut opg.nit.aitt iioo» ..e
%ftreeniging voor den Ktlectenitimltl
Da met een t aauget, Oblig.
Kiji» io gebreke.

Dinsdag 20 December.
haaglltioo
Vettig»
sis
\otis Staatafoudseii. ste
Nederland. p(H.

Ot. W.Schuld 21
9
iii
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3J
83
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«55/8 dito dito

827/8 i 83
975/8 " 977/8
!021/8 1021/4

10.1/16 10-1/8
1001/2

Finland.

»_»

Veeziekten.

Te Nijmegen is op den stal van deu kastelein
Egborts, in de Molenstraat, bij een rund het monden klauwzeer geconstateerd.

Volgens verklaring van den plaatsvervangenden
districts-veearts, den Heer Egbers, te Kampen, is onder het vee van de Wed. G.
te Genne Overwa
ters (gem. Zwollerkerspel), te zamen ongeveer 30
stuks, het mond- en klauwzeer uitgebroken. Alle

zijne woning.
Langzamerhand verspreidden

maatregelen, bij de wet voorgeschreven, worden toegepast.
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de Amerikaansche Spoorwegmarkt weinig stof ter
bespreking opleverde, de stemming was evenwel ovei
het algemeen wat flauwer.
Buitenlandsche Staatsfondsen tamelijk gunstig,
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99
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Beurs, ditmaal bepaaldelijk om een bekend beursbezoeker, denHeer Blancke, uitgeleide te doen.omdat van
hem naar wjj meenen ten onrechte werd
beweerd dat bö het grootste aandeel had in de bekende bejegening welke den Heer Vau der Goes ter
beurze moest ondervinden. Toen de Heer Blancke
door zijne lengte toch reeds in de verte herkenbaar,
uit de Beurs kwam, bleef hij eenige oogenblikken
op de trappen staan om van een kennis vuur
te vragen. „Nu was in een oogwenk een
dichte menschenmassa voor de trappen opeengepakt. Toen de Heer Blancke daarop op den
vlakken grond kwam werd hij onmiddellijk omringd,
en zoo steeds omgeven door een jouwende
menigte gedrongen in de richting van het Damrak.
Toen was 't een oogenblik een verschrikkelijk gewiemel waarbij enkelen gevoelige duwen opdeden.
Bijgestaan door een paar agenten, die zich kranig
hielden to midden van de menschenmassa, bereikte
de Heer B. eindelijk de
waarna de
menigte zich onmiddelijk voor de kleine steentjes
van het Paleis ophoopte. Na eenige tyd verliet hg
in een rijtuig de
en reed vandaar naar

Eene koe van den landbouwer G. Hagen, ia de
Haarlemmermeer, welke lijdende was aan ingewandsvuur, is onder toezicht der politie afgemaakt en
begraven.
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beurstijd weer een menigte nieuwsgierigen v<»or de

lagere scholen, enz.

«1

043/8 dito 1Hnii.n1....31
ï'olkr. «iil)oni..9j
dito dito

Vrijdag 11. op 41-jarigen leeftijd overleed.
De directeur der H. B.
de Heor Dr. R. Sinia,
wjjddo bij het graf eenige gevoelvolle woorden aan
de nagedachtenis van den algemeen geachten leeraar.
Een paar fraaie kransen, waaronder een van de
leerlingen der H. B.
versierden de baar.
Onder de talrijke belangstellenden merkte men,
behalve de leerlingen der H. B. S. en verscheidene
oud-leerlingen, ook op het dagelijksch bestuur der
gemeente, vele raadsleden, de le»ien der commissie
van toezicht op het m.
de hoofden der openbare

'_
,.,..
,
t___"^_-?- l*'__
,BM-TH_!
lt_«lb7!» ui
goud....45

-,

Te Abbenbroek (Putten) is op den stal van Mej.
de Wed. D. Meuldijk het mond- en klauwzeer uitgebroken.

lijk

1"A 1?" 19.1^
3i|La
99' 16 OWiK
Ib6t
99

Oblig.l»onden....l

"53/8

403/4

Gisteren werd te Briellehet stoffeoverschot begraven van den Heer J. H. W.
Bruschwiler, leeraar in de Nederlandsche en Hoogduitsche talen aan de H. Burgerschool te Brielle, die
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Oenemiirken.
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Advertentiën.

van 4 of minder regels ’1.15
iedere regel meer 27^ Cent.
Vervolg der Familie-Adver.

teniiën uit het 2e

Blad.)

gezondheid Ie klasse

en

fi. C. 3. DE SCHRIJVER.

Padang Sidempoean (Sumatra's
Westkust), 20 Dec. 1892. (654)
Heden overleed onze geliefde
Dochter, Zuster en Behuwdzuster,

HELENA VAN
in den ouderdom van 44 jaar.
Uit aller naam,
Wed. S. VAN HEIJNSBERGEN.
Nieuwer-Amstel, 19 Dec. '92.
Eenige kennisgeving.

Heden overleed onze geliefde
Vader, Behuwd-, Grootvader en
Broeder, deHeer HENDRIK
LEE, in den ouderdom van 57 jaren.

D. F. H.

G. E.
F. J. VAN LINGEN.
M. E. VAN LINGEN—MULLER.
J. H. MULLER.
M. E. MÜLLER.
Wed. J. L. BRAUTIGAM—

MüLLER.

Amsterdam, 17 Dec. 1892.

Heden overleed, in den ouderdom van 73 jaren, de WelEdele

Heer PETRUS JACOBUS SURINGAR.
Namen3de Familie,
S. J. DUNLOP.
Leeuwarden, 18 Dec. 1892.
Eenige kennisgeving.

’ ’

Veiling brengen:
Ten overstaan van den Notaris

Getrouwd:
P. H. A. RIJKE Bü

Off. v.

_Kamer met Pension

gevraagd door Heer, b. b. h. h.,
35 per maand.
voor 30
Adres
lett. W S 626, N.vjdD.
3. SWAGËRMAN en de verdere
in de Biljetten genoemde Makelaars zullen op 27 December
1892, in 'tLokaal Frascati, in

(661)

J. P. JUKKENEKKE.
No. 1. Een Winkelhuis, met
Open Plaats, Achterhuis, afzon-

derlijk verhuurd wordendeBoyenwoningen
en Erven, waarin

onheugelijke jaren een Broodbakkerij
wordt uitgeoefend, gelegen

Vijzelstraat No 41,

groot 67 Centiaren.

No. 3. Een Huis, met afzonderlijk verhuurd wordende Benedenwoning, Open Plaats, Tuin
en Erve, gelegen aan de

79
Noorderstraat
No.
Reguliersgracht,
de
61
groot

bij

Centiaren.
No. 2. Een Huis, met afzonderlek verhuurd wordendeBoyenwoningen, OpenPlaats, Achterhuis
en Erve, aan de

BeWniwars-tr. No. 15,

bij de Oude Hoogstraat, groot 58

Centiaren.
Ten overstaan van Notaiissen
RUMLING & PARIS:
Twee Huizen, met afzonderlijk
verhuurd wordende Boyenwoningen, Voorplaatsen en Erven, gelegen aan de

laiÈ-traat Ko. 39 en 41,
in de Mandemakersgang, ieder
groot 33

Centiaren.

(665)

Allen te bezichtigen Donderdag

en op den Verkoopdag van 2—4u.
"IJ oor de vele bewijzen van deelVeilingvoorwaarden liggen op
w neming, betoond na het overlijden van onzen geliefden oudsten £en gewonen tijd ter inzage ten
van bovengenoemde NoZoon en Broeder, betuigen wij, en
ook namens onze Kinderen, onzen tarissen. Zie verder de Biljetten.
hartelijken dank.
J. PASSET.
31. M. PASSET—Behrens.
20 Dec. 1892.
"ïToor de vele blijken van belangV stelling, ons betoond bij het
overlijden onzer geliefde Zuster

betuigen wij

dank.

onzen

vriendelijken

Uit aller naam,
C. C. DE KLOET.
Wee sp, 7 Pee. 1892.
de vele en hartelijke blijken van belangstelling, op 17
dezer ons betoond, betuigen wij
aan Familie, Vrienden en Bekenden onzen innigen dank.
J. J. DE JAGEK,
Kapt. Admr. v. Kleeding ald K. M. A.
M. E. DE JAGER—
Breda, 19 December 1892.

Jt/e

ondergeteekende betuigt bij

dezen zijn hartelijken dank voor
de vele bewijzen vanbelangstelling

llet GebouwlÊLlX FAVORE, te Haarlem,
Smedestr. No. 23, is TE HUUR tegen 1 Mei 1893,

en kan, bij voorafgaande aanvrage bij den bewoner, dagelijks worden

bezichtigd.

Het Perceel heeft eene bebouwde oppervlakte van 900
Centiaren en is bij uitnemendheid geschikt voor het geven
van Feestelijkheden op groote schaal, het houden van
Publieke Verkoopingen en Vergaderingen of andere ruimtebehoevende inrichtingen.
Informatiën zijn te verkrijgen bij den Makelaar J. P. A. KILSDONK, Keizersgracht 365,67, te Amsterdam.

Konifl-le (Fortnieii-Cke)
Trans-Alriiaaii__liB

Spoorweg-Maatschappij.
De ondergeteekenden berichten
dat de Coupon, vervallende 1
Januari 1893, van dien datum af
betaald zal worden ten Kantore
der Ontvang- en Betaalkas, en wel:
de Coupons der Obligatiën
groot i 100 met
30.—;
de Coupons der Obligatiën
groot f 20 met 6.—.
De Coupons moeten vergezeld

’’

zijn van eene lijst in duplo, verkrijgbaar bij de Boekh. M. SCHOONEVELD & ZOON. alhier.

WESTENDOHP & Co.
Amsterdam, 20 Dec. '92.

Demoiselle de Haï.

Ter Opleiding zoeken wij eene
nette jonge Dame, niet beneden
17 jaar oud.

Dc Kleine Kapel,

tie ontvangen.
die iets te vorderen
hebben van-, verschuldigd
„ijn aan- of papieren onder zich
hebben behoorende tot de Nalatenschap van den Heer PIETER
buiten beroep, laatst gewoond hebbende te Landsmeer on
aldaar overleden den 3en December 1892, worden verzocht daarvan
opgave, betaling of afgifte te doen
ten Kantore van den Notaris B. J.
TEN
te Zaandam, voor of
op den 15n Januari 1893. (547)

Allen,

ASSURANTIE.

Eene te Amsterdam gevestigde
Firma in Zee- en Brandassurantie

■wenscht in Correspondentie te
treden met solide en werkzame
Personen in eenige voorname plaatsen in ons Land. Zeer gunstige
voorwaarden. N "V 695, N. vjdD.
Ko o p een HUIS met Tuiu
en Moestuin, huis gesch. voor
alle
staande te Beverwijk
op het mooiste ged. van de Breestraat. Br. lett. IJ 326, Bur. „Kennemerland", Beverwijk.

Te

Tapperij-Slijterij
Koop ge-

Vraag Prijscourant. Attes-

ten ter inzage.
Monster-Collectie.

100 Visitekaarten

Heden verscheen:

IWFIJN!--ï§

Verkrijgbaar bij DE EUYTEE &
MEIJER, Nieuwstraat No. 39, te
Amsterdam, en voorts bij alle
Boekhandelaren in Nederland:

i(F Een G-In "*i

’’

DbKantoorenKabmet-Attenda
voor 1893.

Prijs, desverkiezende met vloei

doorschoten en

gelinieerd,

’

1.50.

(662)

den jare 1800 twee en negentig,
den Veertienden December,
ten verzoeke van ANTONIUS
"WILHELMUS WOLTERS,
ten deze zonder beroep, wonende

In

te Amsterdam, te dezer zake
domicilie kiezende ten kantore
van de Advocaten en Procureurs

Mrs. POVEL & VAN DEN BOaan de Heerengracht 255
aldaar, en uit krachte van een
door de Arrondissements-Eecht-

„

„

—

’

„

In alle seriën bevinden zich Mantels die oorsponkeiijk f 20.— tot f 30.— gekost hebben.

Een partijtje REGENPALETOTS ’3.— en
per stuk.
Een partijtje KINDER REGEN- en WINTERMANTELS a 2.50.

—

4.

’

Franco zichtzending door geheelNederland. Maataanwijzing franco op aanvraag. Wat niet bevalt wordt
teruggenomen of geruild.

Betaling a contant of op overeen te komen wijze.

Te Koop gevraagd:
gunning op degelijken stand. Volledige opgave van koopsom en
waar gelegen. Directe aanbieding.

Geen tusschenpersonen. Ook aan-

biedingen buiten Amsterdamkomen
in aanmerking.

Adres fr°„ lett. KO 623, N. vjdD.

Tijgerhond.
Wegens plaatsgebrek,
te Koop aangebodeneen
fraai exemplaar TIJGERHOND, waaksch en
trouw. Adres fro., lett.
M ü 694, ISieuws vld Dag.

Ansjovis.
Monßitataiiie.
.
pot
Een
m.
Oude
„ 150
200 „
„
V Anker

’2.25

Alles

f\ franco
Kemb.
2.— 1 10 Cent

-2.75
4.25

-Anker
Nieuwe
J£
- 3.25 ' meer.
DAVID WITMOWD,

Een pot m. 100 groote

[Monnikendam.

Zaterdag 31 December a-s.
begint de Serie 25—37 van

Schrijftafels|
voor Dames en Heeren, van af
r H, Werktafeltjes, Boekenhangers en alle verdere kleine
meubelen in de grootste keuze.
E. F. EDEN, Molsteeg, Meubelhuis, Raadhuisstraatl, en Damrak
45, Amsterdam.
Tot een bezoek wordt men beleefd uitgenoodigd.
(567)

Kerstgeschenken!
in BONTWERKEN is het voordeeligste adres bij

F. HAVERMAN.

HUIBERTUS JOHANNES
laatst gewoond
WOLTERS,
hebbende te Amsterdam, wiens
tegenwoordige woon- of verblijf-

plaats is onbekend, mitsdien mijn
exploit doendebij aanplakking aan

de voorname deur van het Paleis
van Justitie te Amsterdam en aan

het Huis der Gemeente aldaar,
terwijl ik een tweede afschrift
daarvan heb overgeleverdaan den
Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie van gemelde Eechtbank,
die het oorspronkelijke met „Gezien" heeft geteekend, terwijl voorts
het exploit zal worden geplaatst
in Het Nieuws van den Dag eu in
de Mail-Courant van Het Nieuws
van den Dag, als zijnde de daartoe
bij voormelde beschikking aangewezen nieuwspapieren,

r.

Gedagvaard,

Om te verschijnen ter openbare
terechtzitting derArrondissementsRechtbank te Amsterdam, Eerste
Kamer, gehouden wordende in het
Paleis van Justitie, aan de Prinsengracht bij de Leidschegracht
aldaar, op Dinsdag den zeven en
twintigsten Juni 1800 drie en
negentig, des voormiddags te half
twaalf uur,
teneinde, hetzij inpersoon, hetzij
door iemand van zijnentwege, van
zijn aanwezen te doen blijken,
zullende, bij gebreke daarvan,
door mijnen Bequirant worden

Handmofifen, Stuartkragen,
Boa's, enz. tot lage prijzen.
Handmofifen voeren met
prima Satijn f I.—.

Mitsdien de Eechtbank aan den
Eischer Acte zal verleenen van de
niet-verschijning yan den Gedaagde
en verlof tot het doen eener tweede
openbare dagvaarding,

"Stok

en 2°.
dat de Procureur Mr. LODEWIJK
HENDEIK POVEL door den
Eischer als zoodanig wordt gesteld
en voor hem in dit geding zal

Aangezegd,

JapoÉoïeii

voor H.H. Winkeliers
te bekomen.

Rijke coll. Nouveautés
en Courante Genres.

occupeeren.
De kosten van mij Deurwaarder
zijn 8.90.
(geteekend) W. ABSPOEL.

’

Eed.

Expl.

’1.50
„ 3.20

naar het Engelsch
van

EDWIN ARNOLD,

(Schrijver van Het Licht van Azië)
DOOR

elesar»te Visitekaarten,
.AA
1111lprachtig gedrukt op prima

Prof.Dr. H. TI. MEIJBOOM.

passende Envelop100 baarbij
lUV»
p en , nieuwe sluiting.

Pr. ing. 190. In pr.b. ’2.50.
Uitgave H. J. W. BECHT,

fijn Carton in net doosje.

’

Amsterdam.

Een elegante Doos, inhoudende :
ff fk Vel bijzonder fijn Engelsch
t- II Briefpapier en 50 prachUv t! 8e daarbö passende Enveloppen.
Naar buiten franco na ontvangst
van
1.15, Postwissel of Postzegels.
C
Handelsdrukkerij,
Singel 235 (tweede Huis van de
Paleisstraat), Amsterdam.

"

?Veilig_ieidssponsjes Tê%
(geprepareerd.)

Amst. Caoutchouc- T
Compagnie,

m m m m m> m m> m

Rente voor Gelden a Deposito.
Met éen dag voorafopvra-

„

2

Voor langere termijnen tegen
hoogere rente.
Bewaring van Waarden,

's avonds 8 uur :

Greote Brillaule 7oor_lel!l_t'

DE

DIRECTIE.
Amsterdam, 20 Dec. 1892.

De Vossenjacht te Bolton.

Lief zijn en Lief doen,

Genrebeeld in twee afdeelingen;

gearrangeerd en in scène gezet door
den Directeur OSCAR CARRÉmet medewerking van de besta

AGATHA.
Prijs ’1.50.

Springpaarden uit den Circus.
le Afdeeling. Het RendezvOUS
bij de Herberg in 't Bosch.
2e Afdeeling. De Vossenjacht.

Versche Zecvisch.

Dagelijks verkrijgbaar: levend
krimpgesneden Kabeljauw, bij
uitstek puik, van 1.75 tot f 3.50
per stuk.

Rijden en voorstellen der best-

gedresseerde School- en Vrijheidgpaarden, zooals optreden van alle
nieuw geëngageerde Kunstenares»

’

Kolossaal grooteKabel-

jauw van 8 kilo en zwaarder, van
3.75 tot 4.50. Levend krimpgesneden Schelvisch, van ’1 75 tot
’2.70 per 3 stuks. Verder Kooktongen, Baktöngen, Tarbot,
Groote levende Schol, alles tot
concurreerende prijzen.
Verzending tegen rembours. (613)

’ ’

— Binnen-Amstel.

Koiißll. SPI» llßl'l.
CIRCUS
OSCAR CARRE.
Woensdag 21 December,

13_pCt.

vragens

"

.

TKoningsplein N° 12,Ams t. T
Amsterdam.

_ens

(655)

■*-"*.
iitsm
—__
nvt imtil
iv i-fc.*-»
imiv iv TWMW*i^

■

’

sen en Kunstenaars.
Zie verder de Biljetten.

SAonwlPLANTAGE.
niH „FRASCATF,

Directie : G. PROT Sc ZOON.
Vrijdag
23 Dcc, 8 uur,
Vischhandel, Nieuwediep.

C. VAN PEL,

D. B. CENTEN,
Amsterdam:
de vierde druk van
üitg.

Dn Arme Mn,vau

|

Operette in 3 bedrijven

Millöcker.

Jonathan de Hr. Solseb,

weinig.
Rusteen
Oudejaarsavondgedachten

Quickly

Geb. ’1.50; Gebroch.

’

„ „

)

als

Chbetienni, ) Gast.

Stalles ’1.25. Parterre ’0.60.
Galerij ’0.40.Bespreekgeld'Stalles
25 Cts. Part. en Gal. 10 Cts.
Plaatsen zijn van heden af te bc.
spreken.l
(628)

_________ _
— _ _ _ _Gclioorbuisjcs

(543)

VAN

Dr. E. Lauriilard.

Aangezien Gedaagde (Vader des
Eischers) in Juni 1800 negen en
zestig zijne woonplaatsAmsterdam

Gedaagde te vragen.

Het LlcM tir M\i

fJHP"* Even als vorige jaren, lever
ik weder gedurende eenige dagen
voor slechts

geconcludeerd:

heeft verlaten, zonder volmacht
tot het waarnemen zijner zaken
gegeven of order op het beheer
daarvan te hebben gesteld..
Aangezien het laatste bericht
van hem is geweest van den achttienden Mei 1800 zeventig üit
Matapan en sedert dien tijd er
geen zekerheid bestaat omtreut
zijn aanwezen of overlijden.
Aangezien alzoo termen aanwezig
zijn om verklaring van rechtsvorïnoeden van overlijden van den

Volledige
(9298)

Bcsle Kcrstgcsch.ii!..

Firma J. S. J. DIETZ,

le serie ’2.50 per stuk. 2e serie
5.— per stuk.
3e
4e
’7.50
/Io.—
5e serie / 15. per stuk.

„

InÈche üitrnstiip.

volgens reglement, gratis verkrijgb.

en

„

Vijgendam 7,
AMSTERDAM.

ments-Eechtbank te Amsterdam,
aldaar wonende en kantoor houdendeaan de Keizersgracht N". 535,

Een flink ruim Huis met Ver-

Dr. H. H. GOSSCHALK.

1 Pr. a PI. 200,000
1 „ „ „ 20,000
„ „ 5000
1
5 *„ „ „
1000
12 „ „ „
250
,
1280
140
1300 Prijzen.
EenGeheel Aandeel
geldig voor deze trekking en recht gevende
op den vollen prijs die er
op valt,verkrijgbaar a’ 6.
BARENDS & Co.,
(650) in Effecten, Amsterdam,
42 Leliegracht bjd Keizersgracht:

met 100 Envel., Portef. sluiting,
0.40. Naar buiten p. postp.
0.55. Zendt Postw. aan de Amsterdamsche Stoomdrukkerij, Nic.
Berchemstraat 1.
(296)

verlof,
Heb ik, WILLEM ABSPOEL,
Deurwaarder bij de Arrondisse-

Ti DAMES- 61KINDER-WINTERMANTELS,
in alle modellen
maten,

laßzösJfiLee-f"

!!Trekk.2 JAN. a.s.ü

Kalverstraat 51.

en sympathie, bij gelegenheid der
herdenking zijner 70-jarige promo-

Loten Stad WEENEN 1874

Met tien dagen vooraf op-

TOTALE OPRUIMING

’

1892. 3e BLAD.

bank te Amsterdam, Eerste Kamer,
op 22 November 1892 verleend

HEDEN EN VOLGENDE DAGEN

Voor

WARNERS.

’

Amsterdam, Prinsengracht bij de Reestraat 357.

Uit aller naam,

J. BOEKEN.
Amsterdam, 20 Dec. '92. tf',
X»7 oor de vele bewijzen van deel% neming, ondervonden bij het
overlijden van onzen geliefden
Vader, Behuwd- en

BISSCHOP.

Tegen Postwissel
6, twaalf flesschen BISSCHOP WIJN
geheel tot gebruik gereed, franco door Nederland.
(8899)
Prinsengracht 862, Amsterdam.
J. ZWAARDEMAKER

OPGERICHT 1857.

JOHANNA HERMINA,
betuigen wij onzen welmeenenden
dank.

WOENSDAG 21 DECEMBER

1.

I

Ja

STOOMVAART

voor hardhoorendheiij

éSÊ^ onzichtbaar in 't dragen.

JULIUS ADLER,
*H>
DAM, hoek

op

Vischsteeg.

ZWEDEN en NOORWEGEN

(9516)

WINTERDIENST.

Huwelijk.

Naar Gothenburg en Christiania, ss. Drammen, sluit 28 December, 13 Januari,
en verder om de 14 dagen.

Een Jongm., P.
middelb.
leeftijd,wenscht in kennis te komen
met een fats. Burgermeisje, om
na wederz. goedv. een Huwelijk
aan te gaan; geheimh. verz.
Adres
lett. HP69O, N^vjdD.

B. J. VAN HENGEL,

Amsterdam.

Gerookt Vleesch,
__

Landbouwer te Stompwijk bö Delft,
zendt zijne puike Roomboter
Kilo è, 0.65 per
franco onder Rembours door het
Kembours.
geheelé Rijk, in bussen van 2V<
A. J. DE GRTJIJTER, Kilo ’3.25, iV» Kilo ’5.75,
in vaatjes van 10 Kg. 12. (667)'
Deventer.
te Amsterdam, en P. J. KRAFT, te 's-Gravew
Bö H. W.
hage, is verschenen en door den Boekhandel alom verkrijgbaar:
prima kwaliteit, stukjes

’

van
3
% Kilo, franco

_

ALMANAK

’

_

VAN DE

Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank

VOOB
1893.
Zegels
„„ 1.50 Gezien en afschrift
ZES-EN-DERTIGSTE JAARGANG.
Condities:
met Vergunning te
Off.
0.30 overgenomendoor
liet Portret van Mr. J. HEEMSKERK At.
Omzet minstens ’3OO Vac.
vraagd, te Amsterdam. Koopsom
Aanpl.,, 0.60 Ons Officier van
Vac.
BBIJS 10 CENT.
Vijf-en-twintigste
Jaargang.
per jaar.
„ 1.20 Justitie voorflOOO ’5OOO. Aanvaard, spoedig.
Eegie.
2.—; 50 ex.
25 ex.
3.90 j 100 ex. / 7.50.
Weekblad.
Humoritisch-Satiriek
vjd
Fr".,
692,
-V.
D.
„ 0.60 noemd.
Adr. lett.
K S
Franco zending onder Aanpl.
Behalve het gewoneKalenderwerk.bevat deze Almanak54 blz.Mengelwerk.
Prösperl2 No./ 1.50,fr. p.p./1.65
Amsterdam, 14 Bestellingen worden ook aangenomen d. H. L. SMITS, te 's-Gravenhage.
rembours.
8.90 December 1892.
6ROVESTINS STATE.
Aanvragen
moeten
(Geteekend)
« |
» f~. "--* s— m. I f~% Meubelen te koopen wordt men beAlle solide Boekverkoopers nemen
Uit de hand wordt TE KOOP inteekeningen
15
Januari
*
voor
aan,
alsmede
de
1893
SCHIMMELPENNINCK,
I
\#
II p%■ r~ IM
leefd verzocht eerst een kokje te
I\
aangeboden eene HeerenhuiUitgevers NIJGH & VAN DITgeschieden.
nemen in de Magazijnen van Ame*"^ "*
"^ * "
S.
*
*
Zinge, waarin de noodige comMeubelen,MOLSTJ_EGr, _i F. EDEN,
rikaansche
Notenhouten
Geregistreerd
moclïteiten met Stalling, Schuur MAR, te Rotterdam.
NB. Door uitsluitend
974
te
AmsterNo.
in het speciaal ingerichte
Raadhuisstraat hoek
dam, den 15 December 1892, deel en
en Moestuin, samen groot ruim
onder
rembours
te
zennu
N.
Voorburgwal, over 't Koninklijk Paleis. Fraaie modellen, onDegenen,
die
zich
Z.
WO~
Hectare;
3,
recto,
6,
blad,
zeer aangenaam ge318,
éen
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op bovenbedoelde Serie den, geen risico, dus geen renvooi. Ontvangen voor gekend lage prijzen en solide bewerkt. Fraaie Ledikanten van af
legen in het dorp Koudum, prov. reeds
abonneeren, ontvangen, voor goedkooper dan elke regt
f 19. Linnenkasten van af ’32 tot in de fijnste soorten. Tot een beFriesland. Inlichtingen zijn te be1.20.
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HET NIEUWS

VAN DEN DAG VAN WOENSDAG 21 DECEMBER
invoering van het vak tot 1895 te verschuiven,hoopte
de spr., dat de Vereeniging hare meening met betrekking tot dit voorstel krachtig zou doen hooren. Fa-

Vierde Blad.
Kaart van

den Ned. Ind. Archipel,
bewerkt door

brikanten van bezwaren hadden er reeds verschillende geuit. Vooral hadden zich gemeentebesturen en

onderwijzers, die nog geen kennis van het vak hadden,
de moeite gegeven, die bezwaren op te sommen, en
deze waren, volgeus spreker: tijd, localiteit, onderwijzend personeel, leermiddelen en vooroordeelen der

1892,

1.8 meter, breed geschouderd, heeft een rond
vol gelaat met bruiue kleur, bruin kort haar
spreekt vrij goed Enen bakkebaarden. Hij
gelsch en vloeiend Fransch en Duitsch, en naar
men zegt nog eene ot' twee andere talen. Hij
heeft aangename manieren, . deed vaa eene goede
opvoeding blijken, en was wel van geld voorzien. Hij
is vermoedelijk weder met de Conconada vertroKken.
Op zekeren Edmund Jausens of Jansons, in strijd
met de waarheid voorgevende schoufc-bij-nacht bij de
Nederiandsche zeemacht te zijn, vestigde Hr Ms. gezant te Londen in de maand Tuni dezes jaars de aandacht. Op het bovenstaande wordt de aandacht gevestigd van de ambtenaren vau politie, met verzoek zoo mogelijk inlichtingen omtrent bedoelden
persoon te verstrekken aan het Departement van

ouders.
Elk dezer bezwaren werd door den Heer De Liefde
uitvoerig besproken. Een geanimeerd debat, waaraan
Hoogleeraar te Amsterdam.
vooral de hh. Labberté, v. d. Maan, Mulder, v. Lohuizen
en de voorzitter deelnamen,volgde op de voordracht,
Schaal 1 : 6,000,000. Met toelichting.
waarbij bleek, dat de aanwezigen in de meeste opzichten met den spreker meegingen. Uitbroiding van
De Kaart bestaat uit 2>_ blad, groot lesuren achtte men minder gewenscht, zelfs al kregen Justitie.
da onderwijzers ook uitbreiding van traktement. Het
imperiaal formaat, gedrukt in 12 verschilMaandagnacht is te Deventer de
onderwijs geven in een lokaal op eenigen afstand
lende tinten en kleuren.
van de scholen zou te veel tijd. wegnemen. Do stoker Iï. 8., van de stoomboot Paul van VlisHeer Van Lohuizen, hoofd eener school te Arnhem, singen, van de loopplank in den IJsel gegleden.
De Toelichting bevat 116 compres gewrs er zeer voor, aau de bespreking der bezwaren Na eonige .ogenblikken in het water te hebben
drukte bladzijden.
publiciteit te geven en vroeg het oordeel der
gelogen, is hij door den stuurman G-. V. en een
De nog voorhaudene exemplaren worden, vergadering omtrent de verwarming van het lokaal. schipper, die het geroep om hulp vernomen
Eenstemmig was men van meening, dat hefc van zoer
zoolang de voorraad strekt, van heden af veel belang vooi-dekinderen was, dat het gymnastiekhadden, gered.
lokaal ongeveer ecu gelijke temperatuur had als het
geleverd tegen den prijs van
De persoon te Heerenveen, die aan
schoollokaal en dat het onmeuscholijk zou zijn, de
kinderen uit een" verwarmd lokaal 20 a 30 minuten een ander oen messteek heeft toegebracht (zie
ons vorig nummer) heet niet L. W., maar L.B.
in een koud lokaal te laten vertoeven.
De Heer E. Minkman, die nu aan de beurt was De gewonde leeft nog en zal, indien er geene
ontvangst
groot
van postwissel
Na
f 3, om een onderwerp in te leiden, stelde voor, iv plaats koortsen komen, vermoedelijk wel het leven
wordt de Kaart franco door het geheelé land hiervan, het rogeéringsvoórstel te bespreken, om de houden.
invoering van vak j tot 1595 te verschuiven. Hij achtte
afgeleverd.
dit onderwerp van het grootste belang, ook met het
Een dierente m mer van een b ij zonDec. 1892.
oog op hetgeen in de afdeelingen der Kamer bierDE DIRECTIE.
dere
soort was onlangs in liet circus van Barnuni
niet.
in
gesproken
belang
ov»u'
was. Het is
het
der
Bailey,
en
te Bridgeporfc (Ver. St.), aan het werk.
schooljeugd en niet ln het belang der onderwijzers,
die zich moeite, nooh kosten getroost hebben, om de Daar werd een stevige Duitscher, Hans genaamd,
bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het
als knecht in dienst genomen en terstond aan
nieuwe leervak te verwerven. Over 2 jaar zal hunne het werk gezet, om de bokken der wilde diereu
Advertentiën voor de Mail-Courant van kennis van het vak grootendeels vervlogen zijn, goed schoon te maken, van binnen en von. buiwanneer zo het niet geregeld hebben onderhouden.
Zaterdag 24 Dec. dienen uiterlijk Donder dagten. Ben poos later vond men hem bezig met
Ook zullen wo dsn weer voor dezelfdo bezwaren vegen in het hok
ayfiS4 i_»J_a_:_è_:j_\nj.a h--,vori "ViQvan vijf gevaarlijke leeuwen.
staan als nu. Verder is er in de afdeeliugcn gezegd, Hij ging
bedaard
en
flink zijn gang, en als een
platteland
dat
de
kinderen
van
'net
behoefte
kennismaking
Niet omdat bet de hoofdsta
minder
der
leeuwen
hem
te
na kwam, duwde hij hem
onderwijs
aan dit
hebben dan de kinderen uit
België Brussel aan zichzelven/strekt.
zijn bezem in den snoet. Zoo hield hij de wilde
de steden. De kinderen van het platteland kenaan den vijand, overgelaten w<; DIRECTIE
meiken zich in den regel door stijve, houterige
dieren op een eerbiedigen afstand. Zij scholen
bewegingen, wat vooral merkbaar is aan de lote
A.ntwerpen de groote vesting,
in een hoek, en toon Hans ook daar moest gaan
lingen, die jaarlijks als recruten bij hefc leger wordeu
vegen, joeg hij hon zonder complimenten met
laatst toe meeste____«__4_- I_¥_©U.WS.
ingelijfd. Welk een moeite heeft nien daar niet, om zijn
bezem daar vandaan. Niemand had zich ooit
die jongelingen wat vrij en los iii hunne bewegingen
20 December.
in liet hok gewaagd bij deze leeuwen, die als
te maken, en het onderwijs in de vrije eu ordebijzonder kwaadaardig bekend waren. ledereen
De S t.-C t. No. 299 bevat ingevolge oefeningen moet immers ten doel hebben, de gezondvan het kind te bevorderen, maar ook eu vooral dacht, dat de man er niet levend uit zou komen,
Kon. besluit van 30 November j.l.
den tekst der heid
om eene goede bonding aan te kweekon, om het te en eenige mannen stonden al gereed hem hulp
op 14 October 1890 te Bern gesloten internationale
leeren de deelen van het lichaam behoorlijk te gete verleenen. Maar Hans kwam volkomen ongeovereenkomst omtrent het goederenvervoer op spoorbruiken. De Heer M. wenschte, dat de vergadering deerd uit het hok. De leeuwen bleven geïnspiwegen, mefc de daarbij behoorende bescheiden.
deze zaak thans ernstig bcspreko. Bij stemming reerd door het in
hun oog vreemdsoortige
werd
echter besloten, dat de agenda verder afgehanVanwege de commissie voor de stenoen
durfden
wezen
hem
niet aan. De held van
gaf
daarop
deld zou worden. De Heer Minkman
een
graphie uit de beide Kamers der Staten-Generaal antwoord op de vraag: „Is de brug een geschikt den bezem zal echter in het vervolg het langzal in den loop van 1893 een cursus vau stenographie toestel voor meisjes?" en verklaarde,dat hij de (steun) sfcelige gereedschap gebruiken, waarmee het
oefeningen aan dit toestel bij het uieigjes-gymaasti-k
schoonmaken gewoonlijk geschiedt.
worden geopend voor hen, die het eindexamen der
vooral met liet
onderwijs onvoorwaardelijk
gymnasia of andere examens, welke waarborgen
oog op den lichaamsbouw van het meisje, wat hij
Wb 1. Nederland, 17 Dec. Inho v d: D c
geven voor wetenschappelijke ontwikkeling, met goed
verder duidelijk maakte. De meeste aanwezigen
sociale wetgeving en de vrees. Het kiesrecht en de
gevolg hebben afgelegd. Voor verdere bijzonderhewaren het niet met hem eens.
vrees.
Onveiligheid.
Financieel optimisme.
Daarna sprak de Heer B. Mulder, van Arnhem, uog Nederland op
den zie de St.-Ct. No. 299.
puut van struikroovers met Italië
het
over
het
woord
de
bij
gymnastiek
gaf
zijue
en
als
Persoonlijke aanmelding kan sreschieden tusschen
Vermeerdering van het maximum
to kennen, dat het gynmastiek-omlerwijs gelijk gestold.
getal
Hoogere politick.
15 Januari en 15 Februari a. s., bij den directeur meening
van
het
notarissen.
zoo min mogelijk geestesinspancing van het kind
De meermin met den leelijkeu staart.
Advervan de Stenographische Inrichting der Staten-Genemoet vergen, wat üit het woord van den onderwijzer
tentiën.
raal, De Ruyfcerstraat 50, te 's-Gravenhage.
bljjken moet. Dm'e lezing werd met hefc meeste genoogen aangehoord. Daar de tijd verstreken was,
Inhoud van de Portefeuille van 17 Dec.
De statuten der navolgende Vereen iwerd er geeu debat gehouden en werd ook het Leestafel:
Muziek:
Muziek
Nieuwe Uitgaven.
gingen zijn opgenomen in de St.-Ct. No. 299: „Hulplaatste punt der agenda niet behandeld.
in
de
Gottfried Mann, Muziek in de
bank voor minvermogenden," te Kampen (wijziginBesloten werd de volgende vergadering iv Mei Residentie IV.
Tooneel: H. W. van lUjnswaorde,
weder te Nijmegen te houden. Iv de plaats van dou van „Hefc Nederlandsch Tooneel".
gen) ;
„Amsterdamsche gemeente-stratenmakersSchilderkunst:
Tiel,
Heer
te
werd de Heer E. Minkman VV. van Tricht, Een kunstbeschouwing; Fr. vau
bond, onder de zinspreuk: Door eendracht vereete Arnhem, tot secretaris gekozen.
Weerde, Van Schilders en Schilderkunst VI.
Varia.
nigd," te Amsterdam ;
„Anti-revolutionnaireKies'
ij
Benoemd:
tot
onderw
zeresteOostvereeniging: Nederland en Oranje," te Rotterdam;
burg Mej. A. M. Bronswijk, aldaar;
tot onderStadsnieuws.
„Culemborgsche Harmonie
te Culemborg- wijzers aau de openbare school te Klundert (N.-Br.)
W.
J.
te
en W. J. vau
Tot gemeente-geneeskundige te Nieuwenhuijzen, te Krabbendijko;
De afdeeling Amsterdam II van de
tot onderwijVolksonderwijs hield gisteravond een
Alkemade is benoemd Dr. De Bruin, aldaar.
Vereeniging
zeres te Landsmeer Mej. F. H. ten Doesschate, te
huishoudelijke vergadering met introductie, in het
tot onderwijzer te Monnikendam P.
Landsmeer;
In de p r o vi noi e N o o r d-Holland i s d e Butter,
te Amsterdam;
tot id. aan eene bijz. school lokaal „Eensgezindheid." De leden van den Raad en
sluiting der jacht op klein wild bepaald op Zaterdag
te Hoogeveen V. Unk, te Sexbierum.
van de Schoolcommissie waren uitgenoodigd, waaraan
31 December a. s. met zonsondergang. Op groud van
een vorig nummer stond vermeld o. a. de heeren F. Adama van Scheltema, voorzitter,
In
art. 27 der wet zal het verkoopen, te koop uitstallen als geslaagd voor de akte Fransch M. 0., Mej. W. F. Lehmans, J. Versluys, IJzerman, Degeuhardt en
en vervoeren van wild uiterlijk tot en met 14 Jan, Heukels, te Amsterdam. Dit moest zijn Mej. W. Dr. Voute, ledeu der
hadden gevolg
mogen geschieden.
Heukels, te Beemster.
gegeven, evenals de oud-wethouder van onderwijs
Mr. J. C. de Koning.
De afdeeling Rotterdam der Al liane e
Kerknieuws
Aan de orde was eene bespreking van de volgende
\sraelite Universelle heeft Zondagavond haar 25-jarig
voorstellen, o. m. a. ingediend door het Raadslid,
Ned. Hebt. Keuk. Beroepen: naar Maasbestaan gevierd. Nadat een aantal adressen van
naar's-Qravènzande den Heer W. Hovy; bij de behandeling der geineentricht Nic. Kamp, te Zutfen;
gelukwenschingen waren voorgelezen, gaf de voorA.
van
te Gelselaar (G.);
naar Ravenswaai tebegrooting over het jaar 1893 :
zitter, Mr. G. Polak Daniëls, een overzicht van de
te Gelselaar.
A. van
wording en werking dezer afdeeling, welke met 49
a. Geen der in aanbouw zijnde scholen der le en
Bedankt: voorKortgeneJ. Draaisma,
begonnen
er
telt.
klasso in gebruik te nemen, alvorens een RaadsHij
is
thans
280
2e
leden
bracht hulde te Klundert.
besluit, daartoe strekkende, daaromtrent zal hebben
aan de nog in leven zijnde oprichters en aau verAangenomen: naar Delfzijl J. C. de
beslist;
schillende heeren, die zich jegens de afdeeling verHoog, te Boven-Smilde.
dienstelijk hadden gemaakt.
6. in te voeren een schoolgeld op de scholen der
Geb. Kerken in Nedebland. Tweetal: te
Daarna hield de Opperrabbijn, Dr. B. L. Ritter, Halfweg
le
klasse van 40 cent per maand, waarvan zullen
W. Breukelaar, te Leek en G. Robbert, te
eene welsprekende feestrede, waarin hij het doel en Lutten.
worden vrijgesteld zij, die, blijkens een bewijs van
onvermogen, daartoe niet in staat zijn
de strekking der Alliance uiteenzette. Dezerede werd
R. Kath. Kerk. Te Jutfaas is op 74j ae. de schoolgelden op de scholen der derde klasse
luide toegejuicht.
rigen leeftijd overleden de Heer C. van der
pauze
de
herdacht de. Heer Borstel eveneens vroeger pastoor aldaar,laatst te Benschop, doch in den te verhoogen met ’lO per leerling, bij meer dan éen
Na
de Alliance en gaf de Heer Rippe eene voordracht laatsten tijd om gezondheidsredenen rustend.
kind naar evenredigheid, dus met 50 °/ 0
ten beste. Een talrijke schare was aanwezig.
et. de schoolgelden op de scholen der vierde klasse
Aan den Bisschop van Haarlem is toestcmmiug verzocht tot het bouwen van eene nieuwe
zoodanig te stellen, dat deze scholen geen verlies
Nader wordt ons gemeld, dat het uitkerk in den Houtrakpolder, gemeente Haarlemmergeven aan de stedelijke kas;
voeren van de bedyking, gelegen in den Brakman liede c. a., waar tot nu too een hulpkerk bestaat.
e. het schoolgeld van de HoogereBurgerscholen
tusschen den Angelinapolderen de polders Elizabeth,
met driejarigen cursus met ’lO te verhoogen, bü
Magdalena, Passegeule en Clara, onder de gemoente
Gemengd Nieuws.
meer dau éen kind naar evenredigheid, dus met */.;
Biervliet, is gegund aan den op éen na laagsten inf. af te schaffen alle kostelooze plaatsingen op de
einde
den
Ten
Nederlandsohen
schrijver, den Heer A. van der Straaten, te Bergonderscheidene
scholen der gemeente;
Schaatsenrijders-Bond zooveel mogelijk aau zijn doel
Ambacht, voor 96,400.
te
g.
stappen
doen om te verkrijgen een B.ijksbeantwoorden,
te doen
acht jhet bestuur het wenDoor de directie der Hollandsche schelijk dat alle mogelijke bestaande ijsclubs in Nekweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen,
IJzeren Spoorweg Maatschappij is in het openbaar derland bekend worden. De besturen der ijsclubs ter vervanging der stedelijke.
aanbesteed:
Bij de inleiding der bespreking gaf de voorzitter»
worden dan ook verzocht, den naam der club, met
I°. Het ophoogen van een gedeelte terrein en het
de Heer A. L. Roest, als de meening van het Bestuur
daarop leggen van sporen, wissels en bestrating, opgave van naam en woonplaats van één der bemet verbouwing van de verhoogde los- en laadplaats stuursleden, op te geven aan den Heer Mr. B. van te kennen, dat inderdaad de taak van den wethouop het stations-emplacement te Gildehaus (DuitschEeten, Aert van Nesstraat 143, te Rotterdam, 2de der van onderwijs gevoegelijk kon worden verlicht
land), raming
9000, 8 inschrij vingeu, hoogste
van den Nederlandsohen Schaatsenrijders- door een commissie van bijstand, zooals ook de Heer
secretaris
f 13,635.50 laagste van den Heer H. J. Jaatsveld, te
Hovy, blijkens de toelichting, wenschte. Zulk een
Bond.
Lichtenvoorde;
7900.
van advies, door en uit deu Raad gekozen
commissie
1". Het bouwen van een locaal-goederenloods en
De
ant zal met 1 Januari
Sne
eker
C
our
zou kunnen bewerken, dat de noodige scholen op tijd
hefc leggen van sporen, wissels en bestratingen op naar Amsterdam worden verplaatst.
De Heer F. van en te goeder plaatso zouden verrijzen.
het stations-emplacement Bentheim (Duitschland),
raming
8000, 10 inschrijvingen, hoogste
der Goes wordt mede-redacteur. Het is dus geen
10,900,
Mr. J. C. de Koning merkte op, dat de Heer
laagste van den Heer J. Steenweg, te Bentheim, a 6970.
nieuw sociaal-democratisch orgaan, welks verschijHovy dit voorstel eigenlijk niet heeft gedaan,
ning onlangs werd aangekondigd. De Heer Poutsma,
maar alleen adviseerde tot de vorming van zulk een
Schoolnieuws.
de tegenwoordige uitgever van de Sneeker
gaat commissie. Voor het overige drong spr. er op aan,
te Amsterdam wonen en wordt administrateur.
dat het voorstel-Hovy,wanneer het werd aangenomen,
De 2de alge me ene vergadering der
spoedig in werking zou komen.
vooral
Vereeniging
hetjongste
Algemeen
Gymnastiek-gnderwijzers
Zuider
werd
In
Politieblad
in het hotel Faassen,"te Nijmegen, gehouden, onder leest men o. a. het navolgende:
De Heer J. Versluys achtte het een verblijdend
voorzitterschap van den Heer J. W. B. Hage, te NijDen 30 October is door het Britsch Indisch stoomverschijnsel, dat thans de nieuwe scholen niet onmegen. Wegens het slechte weder waren slechts 12
schip Coconada van Tamative en Réunion te Maurimiddellijk
vol waren. Dit kon bewijzen, dat meu op
leden tegenwoordig; later kwamen er nog enkelen bij. tius aangebracht een passagier, zich noemende viceAls nieuwo leden werden aangenomen de heeren admiraal Wilsou, van de Nederl. zeemacht, nu en den goeden weg was. Vroeger werden de scholen door
(3-, Braam, te Arnhem, J. A. L. de Ladhouder, te
dan de uniform dragende aan dien rang verbonden verplaatsing vau enkele klassen telkens in een toeSchoor,hoven (na Jan. 93 te Arnhem), en G. W. Loen voorzien van kaartjes waarop: „Vice admiraal E.
stand van abnormaliteit gebracht. Naar aanleiding
vendaal, te Grave. '''
Wilsoh P. S. 'T.' 10." Hij beweerde eene opdracht van een opmerking van den Heer Van Wamel beDe Heer J. de Liefde, hoofd der school te Buurnaar Madagascar, Réunioo. enz. te hebben en dat treffende de verkeerde plaatsing van sommige
malsen, leidde daarna in de beantwoording der
zrjn eskader, waaronder ziju vlaggeschip Hecla, te scholen,
wees de Heer Versluys er op, dat die
vraag: „Kunnen vele bezwaren, die aangevoerd zijn
Aden lag. De man heeft veel gelijkenis met zekeren
tegen de invoering van vak j op de lagere school,
Opdebeck of Jansen, die zich in 1890 en 1891 op het plaatsing dikwijls een gevolg was van de omstanniet uit den weg geruimd worden?"
eiland Mauritius heeft opgehouden. De voorgewende digheid, dat de Gemeente niet altijd gemakNaar aanleiding van het regeeriugsvoorstel om de vice-admiraal is ongeveer 40 jaren, lang ongeveer kelvjk grond kon krijgen voor scholenbouw
en

Dr. C. M. KAN,
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4e BLAD.

dit moeilijker werd, naarmate men meer hetmidden
der stad nadert. Overigens was spr. het met den
Heer Hovy eens, dat het aantal scholen 2e klasse te
gering was en enkele scholen le klasse wellicht konden worden verplaatst of vervangen door scholen 2e kl.
Wat de bedoelde Eaadscommissie betreft, wanneer
hare werking zich bepalen zou tot het geven v.-in
advies, dan achtte de Heer Versluys haar overbodig
omdat de Schoolcommissie door haar jaarverslag e:
op andere wijze daarin reeds voorzag.
De Heer De Koning meende, dat de werking eener
eventueele Commissie van Bijstand inderdaad uitge-

breider moest zijn.
De Heer W. Meerwaldt wilde er nadrukkelijk de
aandacht op vestigen, dat men er zelfs niet den

schija aan mocht geven, dat er te veel scholen le
klasse werden gebouwd. Dit te beweren zou onjuist
zijn. Spr. wilde tegelijkertijd hulde brengen aan de
voortvarendheid, waarmede het Dagelijksch Bestuur
deu bouw van nieuwe scholen had uitgevoerd.
Na toelichting door verschillende sprekers meeudt
de voorzitter, dat de Schoolcommissie zou behooren
te adviseeren bij den bouw van nieuwe scholen. De
vergadering besloot daarna de wenscheljkheid uitte
spreken, dat de taak van den wethouder in de toekomst zou wordea verlicht door een commissie van
bijstand in alle zaken, het onderwijs betreffende. Zij
verklaarde zich intusschen tegen punt a van het
voorstel-Hovy.

Do Heer W. Meerwaldt leidde de bespreking in van
fc. Spr. was overtuigd, dat men zeer verkeerd
zou doen te meenen dat de ouders vau kinderen der
scholen le klasse allen schoolgeld zouden kunnen
bet.ilen. Het zou zeer moeilijk zrjn te bopalen van
welke gezinnen dit kon worden geëischt, en bovendien bestond dan het gevaar, dat velen hunner het
zouden doen, ook wanneer ze het feitelijk niet konden, maar uit een gevoel van fatsoen. Dan zou die
geldelijke opoffering moeten worden gevonden op d©
voeding en dus drukken op het geheelé gezin. Het
zou, zooals spr. uit sommige gevallen kon nagaan
don kinderen komen te staan op het gemis van hun
avond-boterham". Wanneer vrijstelling van school,
geld aldus gelijk werd gesteld met bedeeling, dar
zouden vele ouders ze weigeren.
In het algemeen meende spreker, dat hefc invoeren
vau een schoolgeld van 40 cent per maand te ontraden was, maar ten andere behoorde men beter na
te gaau oi' hefc geven van een bewijs van onvermogen
feitelijk noodig was oi' niet. Dan eerst zou men met
juistheid kunnen booordeelen of er meer nieuwe
scholen 2e klasse behoorden te zijn.
Mr. J. C. dc Koning achtte het voorstel van deu
Heer Hovy, zelfs vau diens eigen standpunt, onlogisch
Men zou na aanneming scholen krijgen, waarop hel
schoolgeld per week en per kind 10 cent bedroeg,
naast de reeds bestaande van 11Y en 15 cent. Daar
door zou er een drang komen naar de scholen van
10 cent, en dit zou nadeelig werken op het geheelé
onderwijs.
Nadat verschillende sprekers met voorbeelden
hadden aangetoond, dat het inkomen der ouders
volstrekt niet kon gelden als maatstaf voor de schoolgelden, werd de aanneming van punt 6 van de
voorstellen Hovy door de vergadering unaniem
onaannemelijk verklaard.
Punt c werd vervolgens nader toegelicht door deHeer V. van den Ent. Spreker weerlegde daarbij de
verzekering, door den Heer Hovy gegeven, dat ook
vele hoofden vau scholen gunstig gestemd zouden
zijn voor verhooging van schoolgeld. De heeren Lehmans en Degenhardt konden dit ook uit hunne ervaring met nadruk weerspreken. Hoe is het mogelijk
zoo liet zelfs laatstgenoemde zich uit
dat
men zulke voorstellen kan doen ? Wanneer men wil
bezuinigen en de gemeentekas stijven, laat dan het
onderwijs niet de zondebok zijn.
De Heer Versluys herinnerde aan een vroeger voorwaarbij was aangedronstel van de
gen op de instelling van een soort scholen tusschen
die der 3e en ie klasse. De sprong van
20 op 70
was immers thans veel te groot. De Heer IJzerman
ondersteunde dezen wensch en achtte een dergelijken
maatregel ook aan te bevelen met het oog op den
drang naar evenredig schoolgeld.
Mr. De Koning verwees naar de toelichting van
den Heer Hovy, die daarbij sprak van schoolgeld
volgens den kostenden prijs. Die uitdrukking reeds
was in strijd met de wet, waarbij uitdrukkelijk was
bepaald, dat het schoolgeld alleen zou zijn een „bijdrage in de kosten van het onderwijs."
De vergadering verklaarde zich ten slotte ook tegen
punt c. Hoewel verschillenden de wenschelijkheid
hadden uitgedrukt om het schoolgeld op enkele
scholen 3e klasse te verhoogen tot 40, achtte de vergadering zich onbevoegd daarover thans te oordcelen.
Punt d kwam niet verder in behandeling, reed.
omdat het strijdig was met de wet.
De punten e en werden toegelicht door den Heer
G. A. C. van
leeraar aan de 2e H. B. S
De Heer Hovy had z. i. volkomen gelijk, dat de voorgestelde vermeerdering geen groote veranderingen
zou ten gevolge hebbeu in het schoolbezoek, maaide voorsteller verzuimde de verhooging op te leggen
aan degenen, die het goed konden doen, en daarom
zou de maatregel drukkend zijn. Dit voorstel zou
ten slotte niet bezuinigend werken en niet opbouwen»
maar afbreken. Het afschaffen van alle kostelooze
plaatsingen zou zeer verkeerd zrjn. Enkelen zouden
geplaatst worden, wel is waar, maar de vereenigingen
welke met dit doel werden opgericht, kunnen in de
behoefte volstrekt niet voorzien,en de Heer Hovy is
dus in dit opzicht veel te optimistisch. Amsterdam
geeft tegenover andere gemeenten hier een uitstekend
voorbeeld, maar wanneer nu de Gemeente zich
terugtrok, zou dit betreurenswaardige gevolgen
hebben.
De punten e en van de voorstellen werden verpunt

—

—

’ ’

’

’

volgens

’

almede afkeurenswaardig verklaard.

Omtrent punt g meende de voorzitter, dat de aanwezigen zeker allen van oordeel zouden zijn, dat het
wenschelijk ware, de lasten der gemeente door de
stichting
eener IfrjVsskweekschool te verlichten.
De Heer De Koning meende echter, dat men dit
voordeel niet te zwaar mocht laten wegen, maar
vooral bedenken, dat Amsterdam door zijn stedelijke
kweekschool geheel kon voorzien in de behoeften vau
het plaatselijk onderwijs. Het Rijk zou andere eischen
stellen en veel kweekelingen van buiten doen toestroomen. Nog andere sprekers verklaarden er zich
tegen om verschillende redenen, waarna ook dit
voorstel ten eenen male werd afgekeurd.
Na eenige verdere gedachtenwisseling werd de
aanvankelijk

druk bezochte vergadering

gesloten.

JUUT

IM_-UWS

van 4 of minder
’1.15
iedere regel meer 27>_ Cent

—
Gemeentebesturen.

Een Arts (pas bevorderd) wenscht
dch te vestigen. Volledige inlichtingen en aanbiedingen worden
fro. ingewacht, onder lett. AB, bij
den Boekhandelaar A. H. TEN
BOKKEL HUININK, te Utrecht.

gehuwd,
liefst zon_er kinderen, is een
betrekking open als Boekhouder,
;egen nader overeen te komen
salaris en vrije woning. Brieven
letters D M N, Algemeen
Advert-Bureau NIJGH & VAN

¥oor

een gep.

DITMAR, Rotterdam.

Manufacturen.

worden.
onder No. 464, bfj
Adres
den Boekhandel. H. B. BREDER,

ning geplaatst
te Arnhem.

van goeden huize, met
lemand,
vele relaties, in staat eenig kabrengen,

pitaal aan te

bekend met
dubbel Boekh., Administr. en Correspond. in de mod. talen, zoekt
aen geschikten Werkkring.
lett. IJ A 589, JV. v/d D.
.dr.

Werkkring.
Een Officier der

non-act., ongehuwd, zoekt een

Werkkr.
_dres

Hoog Sal. g. vereischte.

lett. S IJ 653, N. vjd D.

Tuinioan. Bosclim.

Een in Tuin-, Land- en Bosehbouw ervareu Man, met de beste
lanbevelingen
allerzins, zoekt
liefst daar
Bene betrekking,
waar liefhebberij bestaat voor
Aankweek, Boerderij enz., P.
ongehuwd, klein gezin. Fro. br.,
lett.
aan de Boekh. JOHs. GE-

RADTS en

vraagt eene sedert jaren gevestigde

Firma DAMES uit den beschaafden stand, voor den verkoop

van Thee

Hilversum.

Banketbakkers.
Direct gevraagd een 3de Be-

tegen K.
diende, van den P.
I. Fr. brieven lett. P, aan den
Kantoorboekhandel MET & MEIJUNK, Haarlem.

jn DepÖt.

Provisie

15 pCt. Prima qualiteit. Betaling
(7362)
na verkoop.
Adres fr., lett. Z E 659, N. vjd Dag.

(600)

In eene winkelzaak, waar veel
to leeren is, kan een net Jongtegen eenige temensch, Pgemoetkoming voor Kost en Inwo-

_>p

Dames.

Op alle plaatsen van Nederland

DAMES THEE.

Eene der grootste Theefirma's
vraagt op alle plaatsen DAMESAGE PTT Ii'SSEN. 17 procent provisie. Betaling na Vei koop, dus geen

Er bieden zich aan

Kïndermeid.

Utrecht.

| VOLONTAIR.

f

E.

wordt verlangd eene flinke
Keukenmeid of Meid-Huismiddelhoudster, van den P.
Haag,

baren leeftijd. Fr. br., lett. M, Ad-

vertentie-Bureau van J. J. BOIN,

Den Haag.

_

W. P. VAN VLISSINGEN, Directeur der
Hoogere Burgerschool,

te Enkhuizen.

Wordt gevraagd,
voor dadelük, eene Vrouw of

Weduwe, z. K., van den P.
boven de 30 jaren, die goed kan
"Werken, een BurgerpotKoken kan
en geneigd is als Dienstbode in
aen klein gezin te 's-Gravenhage
lienstbaar te zijn. Brieven
No. 804. de Boekh. A. VAN HOOG-

STEATEN & ZOON. Den Haasr.

huize van een stil gezin, in het
midden der stad. Fr. br., m. voll.
opgave, lett. 8F615, N.vjd Dag.

Bovenhuis

met 1 Febr. a. s. te Amst. te Huur

gevraagd, voor een kl. gez. z. k.
Huur pl.m. ’25 p. m. Adr. fr°. br.
met besohr. onder lett. F 39, Haarl.
Boek- en Mnziekhandel, Haarlem.

te Bussurn.drie
VILLA
Huur
aangeboden, op

Kinderjuffrouw, bjj éen Kindje
van ruim twee jaar. Alleen zij, die

fr. br., a/d Heer Th. J. SCHOLTEN, Agent N. vjdD., Gorinchem.

Di* of Twbé-Ië,

liefst te Amsterdam. Brieven
franco letter M, Kiosk Beursplein,
Eotterdam.

P.

In een

gezin met

tweeKinderen

(Prov. Gelderland) wordt gevraagd,
tegen Febr., eene flinke KIN-

DERJUFFROUW, P.
bekend tevens met alle huiselijke
bezigheden en van goede getuigen
voorzien.
(641)
Adres
lett. A H 683, N. vjd D.

net Kamermeisje,

van

buiten, biedt zich aan, liefst
Een
dadelijk,
een net Hotel, liefst
in

Den Haag of Utrecht. Uitstekende
getuigen van laatste betrekking.
Br.
lett. A B, aan den Boekh.
J. L. VAN DEE WEEED, Gouda.

lemand, 4 jaar bjj 't Vak werkzaam geweest zijnde, zag zich gaarne
geplaatst op een net Atelier
van Dameshoeden te Amsterdam. Fr. br. lett. E b d Boekh. J.
Cast.jepl. 13.
Heer, z. b. b. h. h., zoekt
tegen 1 Febr. a.s. eenKamer
met Slaapkamer en Pension.
Franco br., met prijsopgave, lett.
U W 586, Nieuws van den Dag.

Een

Een Onderwijzer
vraagt te

Amsterdam, liefst in de
Haarl.poort, tegen 1 Januari, een vrije Kamer
met Kost en Inwoning. Aanbiedingen, lett. H, bij de Boekh.
DOESMAN & ODR. Vlaardingen.
nabijheid van de

—

Wegens plotseling sterfgeval
voor billijken prijs te Koop, om
dadelijk te aanvaarden, een

Heurtschip met Veer.
Te

bevragen bij

den Boekhante Naarden.

delaar

Te Koop:

verlangd

wordt
te Gorcum,
Ïjlrtegen
1 Febr., eene beschaafde

Een Jongmensch, bekwaam Smoutzetter,
tevens bekend met de
Trap- en Snelpers, vier fi evr. tegeu Febr. eene Keukenmeid, die zeer goed kan Koken
jaar hier te lande en V)T
en Huiswerk wil verrichten. Adres
sen jaar in het Buiten- P.
C Hooftstraat 24.
land als Volontair aan
een der grootste SmoutManufacturen.
Er biedt zich aaneene bekwame
drukkerijen werkzaam
in bovengegeweest zijnde, zoekt Winkeljuffrouw
noemd Vak, tegen Febr., de beste
PLAATSING. Goede get. staan haar ten dienste. Br.
getuigen staan ten dienlett. L, b/d Boekh. A. C.
Utrechtschestraat 88.
ste. Op goede behandeling zal meer dan op
MODES.
hooge belooning gelet
worden. Brieven, onder
letter S, aan den Heer

voor een weinig drukte veroorzakend Kantoor, een Kamer, van
middelbare grootte, liefst teu

I^egen

Kend met het Heeren
Hoeden vak en tevens /gevraagd buiten, bij Haarlem,
goed kunnende Verkoo\M een bekwame Keukenmeid,
te jong, huiswerk willende
oer. Fr. br. met opgave niet
verrichten.
Loon ’lOO a ’2OO
referentiën,
letters
van
naar bekwaamheid. Letters M Z,
bij
ALBRACHT
202,
B
K
adres GEBEs. v. BEEDEEODE,
(636)
Haarlem.
fc C\, Amsterdam.

Boekdrnl-kerij.

Te Duur gevraagd,

’

Met Februari biedt zich aan
eene bekwame

In een Hoedenzaak
alhier kan geplaatst
worden een flink PERSOON, volkomen be-

2fatsoenl.

Een

den een net Jongmensch.
Fr. br. lett. K A 201,
bij ALBRACHT & Co.,
Amsterdam.

HOEDENMAKER

b. b. h. h., vragen
zoo spoedig mogeljjk een Ongemeubeleerde Zit- en Slaapkamer. Adres
met opgave van
lett. AE6I4, N. vjdD.

Te

In een Heeren-Modezaak kan ter opleiding als VOLONTAIR

wor-

versche

prima
1.75; Potten van

’

diverse REISKOFFERS met
Cuvettes, Doozen, enz., voor
het Dames-Modevak.
(629)
Adres
lett. TJA 655, N.vjdD.

Wegens liquidatie

te Koop: een geheel complete

Magazijn-Inventaris, bestaan-

de uit Eikenhouten Toonbanken,
Stellingen en gesloten Kasten met
houten en glazen deuren; ook zeer
geschikt voor winkels.
(630)
Adres fr., lett. V B 656, N.vjd _>.

TE inhoud
R00P:
2500

Reservoir,
Liter,
en 125 M. Balkijzer, breed tus-

sohen de flensen 12 cM., a 60 Ct.
in uitmunt, staat.
lett. R W 652, N. Vld D.
Adres
Te Koop gevraagd 2 gebruikte,
doch in goeden staat zijnde

per Meter, alle

Marpine Sni.ltloipeii.

goed vertind, met dubbele Wanden,
inhoud 2000K°. elk, levering franco
Boot of Spoor. Br. fr. met prijsopg.,
onder lett. D M Z, Algem. Adv.-

Bureau NIJGH & VAN DITMAE,
Botterdam.

VëÏÏiug

afkomstig van de geamoveerde
perceelen Warmoesstraat 149 en
151, daags voor en op den Verkoopdag te zien.
J. G. 3. GEEBS Hzn., Makelaar.
F. A. VEEBEËK, W. LEPPËE
en M. J. MXJLLEE Jzn. en verdere
in het Biljet vermelde Makelaars

Dinsdag 27 Decem-

zullen
ber 1892, des avonds na 6 uur,
op

in het Verkooplokaal Frascati, ten
overstaan van den Notaris T. H.
OLDENBOOM in Veiling brengen :
No. 1. Het hechte, sterke en goed
verdeelde Koopmanshuis met
Tuin en Erf, aan de Prinsengracht, tegenover de Leidsche Kruisstraat No 749,
groot i Are 98 Centiaren.
No. 2. Het hechte, sterke en goed
verdeelde Koopmanshuis met
Tuin, Tuinhuis en
staande

en gelegen nevens het voorgaaude,
No. 751 en terzelfde grootte. Deze
perceelen worden eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd

geveild. Zij zijn te bezichtigen
met een Bewijs van Toegang, bij
bovenstaande Makelaars verkrijgbaar. De Bewijzen van Eigendom
enz. zulleu op den gewonen tijd ter
inzage liggen ten Kantore van de
Notarissen
en
Prinsengracht 303.

.

*

’

Stoom Meel- en BrooJfrMe)
JE- ILiliö ,
Wij berichten onze Begunstigen
dat de Kerstbrooden (Weihnachtsstollen) uit onze Fabriek
zullen gemerkt zijn met den naam

der Fabriek.

(576)
dringen vooral op vroeg
tijdige bestelling aan,ten einde aat

Wij

E_S__K_--^

alle aanvragen te kunnen voldoen

G. A. NERING BÖGEL.

lIEIDAAIM

(9626)

HALT!! W^%MrWm
UIIIIB"
voor Piano met
Ilii^^jWals
Efirst lezen wat uier staat. U-S/!
SfJl»!^! Humor.
Coupletten

Onversneden

TBfiliin.

Algiers*

Vin des Cötes d'Algerie,

I—2. De Verborgenheden
~eo' door den geheel en al overeenkomende me'
van Amsterdam, ontsluierd lÈr^so^WS
Componist van den zuiveren Bordeaux Wijn, doch veei
door J. DE VRIES, de van
■^^Cr^ populairen Sequah- goedkooper.
oudsher beroemde echte uitMarsch f -.50.
(391)
f 7.50 p. proefkistje van 12 ff.
gaaf die vroeger ’lO heeft SEYFFARDT's Muziekh., Amsterdam. „ 28.— „ anker
„ 48 „
gekost, thans in 2 dikke deelen,
___so „
„ 70.— „„
„135.—
„±3OO „
762 bladz., voor denspotprijs
okshoofd
Arnhem,
Amsterdam,
van
1.50.
81 Rijnstraat, Stadhouderskade 133, incluis fust en accn'ns. De gebot
Wijnen incluis accijns, fles
3. Het grafder Spanjaarden
a/h Paleis v. Volksvlijt. telde
of het Beleg van Haarlem in 1572
schen en emballage a contan;
PINKHOF,
Ed.
en 1573.
Booid of Spoor te Amster(287)
Tandarts. francogeleverd.
4- Naarden uitgemoord, of
dam
wat van Spanje te wachten was
Per Okshoofd ontboden
in 1572.
komt de prijs op circa 45
(4426)
5. Het ontzet van Leiden in
Cent per fleseh.

’

1574, of Hongersnood is een
scherp zwaard.

6. Weg met het Spunjolen-

nest, of de Spanjaarden uit
Utrecht in 1577.

7. De Geuzen of de inne-

ming van den Briel in 1572.

8. De Bloedbruiloft te Parijs
of de Bartholomeusnacht in 1572.
9. Een echt Humoristische
Scheurkalender voor 1893
met keurig schild.

10. Eene fraaie Plaat, voorstellende de Tand-Arts, naar de
wereldberoemde schilderij van
GerardDou.
IUHjS
aao het goed en lees het nog
eens over, alles wat hier is
opgenoemd, dus de zes mooie

Extra Aanbieding.
W ïoo «^g

Visitekaarten
%Mjp
|
zeer
bedrukt
net

=_

prima ivoor Karton

ffle$rt**'s

ct."~m

If lik
ls

il-_/

_*^

’

’

’1.70

„

Dames
Zakdoek zeer fijn „ 2.50
137 Kat. Zakdoek I.—
451 Mooie Stofd. „0.673.
Alles per dozijn.
Pellen Tafelgoed 1 dozijn
Servetten en 1 Tafellaken 155
X 240 c.M. 4.30.
Stellen Damast 1 dozfjn Servetten en 1 Tafellaken 165 X
240 c.M.
B.—.
Fijn Gebleekt Katoen.
No. 378 Gegarandeerd nummer
zeer solide 30 El 100 c.M. breed

’

650

„

4.80.

’

’

Zwaar Graslinnen No. 178:
74 c.M. breed ’0.15 i p
er
86
0.17 ! -p»
Jil
100
0.19
De Firma H. H. KOLTAlmelo, zendt franco
(369)
Stalen ter inzage.

„
„

„ „
„ „

"

!HOP,

ê\a CommanditaireVennootJLF schap CREDIETBANK
VOOR HANDEL & NIJVERHEID IV. VAN DER ZIJL, Keizersgracht 151, Amst., Teleph. No.
2240, geeft Voorsclioltcn en Credieten
vau

af tot ’lOOO en hooger;
’250
gelden indeposito, volg.

ueemt

Eegl.

<-ll(ij

SPECULATIE-ORDERS
voordeelig
worden
stipt en

uitgevoerd door

B. SANDERS EZ.,
WISSELKANTOOE

van Prolongatiën.

(4465)

ITISËJ;
Chemisier,
ROKIN
100 ROKIN.
levert op maat

Min.
Knniri-io
Ouder- co Overhemden,
Pantalons,

Reis- en Nachthemden,

Mis,

l-Wil
■___88-Bfl-_-B--t-----_---IIBII»_IMM

__ iiitL"

_

(9491)

I lil—ll lilHllI I

Cambrics en Madapolam.
A 80 cM. breed ’O.OB per El

„ „
„ „
„ „
„„ „„

Nnilfirl.

-

Eembourszending 10 ot. hooger.

iJBBT"

Vraagt Prijscourant.

Etrennes! ü1
Bekende Prima

IIN.feiMacto!

Photographeeren

zonder Vakkennis.

met toestel „Amateur", voor de

opname van Portretten, Groepen, Landschappen, etc. In visite form. Compleet met Chemicaliën, droge Platen, Papier,

Handleiding etc.

Kist,

Franco met

tegen toezending van

/"4.
Winschoten.

G.

(9299)

(401)

HANDSCHOENEN. |
Au gant dor, En-gros-Magazijn, 1
Z. Voorburgwal 298. I
Geeft ook BONS uit.
I

Geldbezitters.
HH.
Een Fabrikant, die
zaken

groote
doet en zijne eigendommen onbe-

zwaard wil houden, wenschte daarom voor korten tijd db
10,000
blanco té leenen, tegen eene

’

overeen te komen flinke rente. Br.,
onder lett.
fr. aan de Papierh.
DOBBE Co.,Vredenburg,Utrecht.
(559)

I.NaampSaten.
FABRIEK van

Geèiaillerte IJzeren
levering in 24 uur.

II

N. DE VRIES,

KALVERSTRAAT 57,
AMSTERDAM.

(620'

Wederverkoopers gevraagd.
SÜ Men lette op het Adres

Zaï.(.aardappels!

Kennisgeving.

De Liquidateuren derMagazijnen „Au petit Paris" berichten aan de 1783 klanten
van buiten, welke hunne
orders hebben ingezonden,
dat deze niet anders kunnen
uitgevoerd worden dan in
den loop dezer week.
De Liquidateuren van

Aü PETIT PARIS.

’

keurig lekker en duurzaam,
2
per Hectoliter. Franco thuis a rem.
bours.
(614)

KLIJSING b/Steenwijk.

en Teekeningen
Prijsopgaaf
gevraagd van Vouwbare

Kinderwagens. Br.

lett. H N
Bureau Haarl. Dagblad, Haarlem.
(625)

Nieuwste Werken
van

Grint Hurwenen. Mbyt. ELISS TAH CALCAB
De Eotterdamsche Ballast-Maatschappij
geeftaan belanghebbenden

kennis, dat hare Baggermachine
„Maasstroom 18", thans liggende
te Hurwenen, wind en weder dienende, tot aan Nieuwjaar bljjft

doorwerken.

Gevraagd:
Prospectus van in ons land
bestaande Inrichtingen voor
Zenuwlijders, tot opname van
eene lijderes Franco brieven, onder
No. 114, aan de Boekh. LENTZ &
DE HAAN, Utrecht.

D.

Duiffekater.
Nieuwendam,

De Eed genooteo. Histor
geb. ’5.
Roman. 2 dln.
De tweede Pinksterdag
Uit het Volksleven. 2 dln.

’ ’
4, geb.

4.80.

De Vruchten van het Ge(618)
zaaide, 3 dln. ’7.50.

Papier, maar" Karton.
Geen
50,
Visitekaartjes

en 80 ets. de

100.

van af

G. & J. SCHAAP,

19 St. Luciënsteeg
AMSTERDAM.

verz.

na ontv. van postw. van ’0.65
of ’0.75, een heerlijke DuiiTekater, 2 stuks f 1.20 of
1.40.

00

18

(568,

Dames en Heeren zouden
ÏTlenige
_! zich gaarne bii eene nette

DATTSCLUB des Zondagsavonds
aansluiten.
Adres
lett. V IJ 587, N. vjdD,

’
CONFECTIEZAAK.
bloeiende
kleinen
uitsluitend in

omvang,
Zaak, van
met Atelier, waar jaarlijks _= 100 Costumes
te Koop. Goederenvoorraad ± 10,000 moet
worden overgenomen, debiteuren naar verkiezing. Het Huis op eersten
stand, in een florissante stad, te Huur voor 1200. Alleen directe aanvragen onder motto
aan het Algem. Adv.-Bur. NIJGH & VAN
DITMAE, Eotterdam, worden beantwoord of teruggezonden.

Ben zeer

Zeer pute Koopjes,
„0.10 „ „
„0.13 „ „
90
„
„0.15
90
„ 0.16 „ „
100
„0.16 „ „
80
Stalen hiervan franco. (181)
80

Binnen-Amstel.

fijnere Mantels en
gemaakt worden, is

Naehlco.sl unies.

B
C
D
E
F

—

Gemarineerde H

Concurrentie!!!
No.
Linnen Theed.
„
„
„

AMSTERDAM.

/SpIL-' Ur n
s|§S^| Wf
f
i^^slj.[Ikf 1
zelflukendeC_OMfe/.OMCMT3
t^^' Il f raI »■
stempel, compleet met fijls^
Naam en Adres.
R\y^ H_!
"° I Hol
Verz. n. buiten m. 15 et. Ck
o $3/
o Vs**
verliooging, op ontvangst f.
van postwissel.
*
Goedkoopste Stempelfabriek Drukkerij

kei Zakschrijftoestal,
bevattende: Penhouder,
Potlood, Inktkussen en

’

450

Prederiksplein.

Amsterdam.

©855!* Als Itectame tijdelijk f^ft É&&

bij elke bestelling cadeau :
Eenfraai net bewerkt nik-

Caves Algéïieimes

PALCKSTRAAT 47, b/h
mrt vtvt vwf <w mr *— iv \*w

Vaderlandsche Volksgeschiedenissen er ook bij, voor den spotprijs van
33 Amstelstraat, Amsterdam.
1.50.
Maak voort en maak spoed,
100 prima Envelopjes, Pordenk er om, hoe eerder hoe beter tefeuille-sluiting, 25 Cent. (417)
zoon pak voor 1.50 te bestellen
(637)
of te laten halen.
Verkrijgbaar bij D. BOLLE,
ar'n 9.
Bazaar van Goedkoope Boeken,
Hang b/d Vischmarkt, te RotterOp ontv. van postw. of onder
dam. Franco na ontvangst van remb. verzendt G. SCHBIEE JOHz.
postwissel ad slechts I.so,waarop te Vlaardingen, franco door gevermeld: Het Pak Amsterdam. heel Nederland: 12 gemarineerde
Haringen ad
25 st. ad ’2.50,
(519)
en 50 stuks ad ’4.50.

van Afbraak EnNienwenflijk
220 b/i Dam.
belast zich met het sluiten

Vrijdag 23 December 1892,
te 10)4 uur» °P ac Noordermarkt,
te Amsterdam, waarbij: diverse
soorten Balken en Platen, puik
beste Vloerdelen, mooi Schothout,mooie Deuren,eene partij
mooie marmeren Vloertegels,
van 60 en 50 cM. □, enz., alles
op

4e BLAD

18 92.

v. étalage, vestib., schoorst. m.
te koop n pracht, ir» Guld.
ook p.st.
Gasbeeld. Li, p B t.
2 id. 7. W.Kapelst. 3 b/Kalv.str
(572)

(399)

LeidDEPOTS H.
GEBRs.
schestraat 37; GEBRs.
Haarlemmerstr. 25; Wed. E. RADSCHAT. Damrak 81; D. J. DE JONG, Galerij 31 C. J. D.
P. C. Hooftstr. 135; H. DEN BURGER, Jac. van Lennepstraat 26; H.
Langebrugsteeg la; P. APPEL, Schippersgracht 7; E. VAN
Roeterstraat 12 j
DER HART, Alexanderplein2 W.
Blasiusstr. 12; W. H. TEN BRINK, Amstel 260.
J. v.

Te

Keukenmeid

Dlü Ü Jli ml5__B

ül

sl»ai*

Eist.
„OVER-BETUWE",
verzending onzer bekende,

minuten afstand van het
een VILLA, naar de eischen
Bloeragraoht des tijds ingericht, bevattende 8
Mevr.
174, vraagt tegen Februari een not, Kamers. Veranda en Tuin, Keueenvoudig Meisje, die gewend i3 ken, Kelder, Zolder en Dienstbomet jonge Kinderen om te gaan,
denkamer. Huurprijs
Te beniet onder de 20 jaar. Zich te vragen met brieven,’BOO.
onder lett.
vervoegen 's avonds na 7 uur.
A A, bfj den Boekhandelaar J. J.
KRIJNE, te Amsterdam.
Huur gevraagd Mei, iv of bij
een
Utrecht,
w g. scholen
evraagd, te 's Hage, 1".Februari, HUIS,
4 a 5 K. m. PI. of Tuintje,
es Zomers buiten. Vereischten
bfj
hoogstens ’2OO. Lett.
zrjn zeer goede getuigen. Franoo huur
VAN
TUSSENden
Boekh.
H.
brieven Prinsessegracht 14.
te Wageningen.
jen
van buiten, 35 j.,
Heer en een Dame, gehuwd,
vragen te Amsterdam, van 25
P. G., flinke Huishoudster, vlug
met Knippen en Naaien, zoekt Deo. tot 10 |Januari, gemeubiBetrekking. Inform. ten dienste. leerde Kamers met Pension,
per dag,
tegen hoogstens 6.
Br.
No. 660, Boek- en Muziekhandelaars DE HAAN ZOON, voor beide.n Franco brievenjonder
lett. A B, bij de Boekh. BERKte Haarlem.
HOUT & Co., te Nieuwediep.
1 Febr. wordt gevraagd
, in een klein gezin, als MeidAlleen, een flinke Dienstbode.
Zonder g. get. onn. z. aan te meld.
Adr. Ruyschstraat _ltWen.

meer bij Kinderen gewend zijn en
goed kunnen Naaien en Knippen,
komen in aanmerking. Onder lett.

(extern) geplaatst

ujüin

qualiteit BOOMBOTER. Potten van 1 KG.
V KG. f 0.90.
Leliegracht 4;
:

(9526)

Meid-Huishoudster.
Manufacturen.
In een Café-Restaurant in Den
gevraagd,

Te Utrecht wordt
tegen begin of half Januari, een
net Jongmensch, P. G. Brieven
net opgaaf waar en hoelang in be;rekking geweest, onder lett. A B,
£>ij den Kantoorboekh. JAC. VAN

Dagelijks

risioo. Fr. br., motto Thee, N. v/d D.

voor
twee Buitenmeisjes,P.
Keukenmeid of Meid-Alleen, en voor
Ie Meid of Linnenmeid,I°. Februari.
Adres, fr. lett. OR 581, N. vjdD.

w

STOO-IZUIVELFABRIEK,

Tegen 1 Febr. vraagt men,

te Apeldoorn, eene fatsoenlijke DIENSTBODE, eenvoudig maar goed kunnende Koken en Huiswerk verrichten,
van goede getuigenvoorzien.
Pr. br. onder letter E, Agent
„TS. v/d D.", Apeldoorn.

vaiS

ua«jt

i/J-B

Dienstbode.

Advertentiën
regels

i

tajci

„

A. NIJLAND, Almelo.

’

’

Tot het wasschen van het aangezicht, den hals, de
ja het geheelé lichaam, gebruike men slechts

handen,

Doering's Zeep met den Uil.
de huid doel
Dezelve vernielt niet, zooals onze moderne
houdt haar
schoon, zacht en gezond ; eris-^^"§
Te
alle Parfumeriehandeslechts 25 cent
toiletzeepen,

per stuk.

verkrijgen bij bijna

laars, Drogisten, Winkeliers in Huishoudelijke Artikelen enKruideniers,
JgSijr* Doering's Zeep met den Uil wordt gefabriceerd met en zonderMuscus:

Stoomdrukkerri EOELOFPZEN & HÜBNEE te Amsterdam.

